
m IRODALMI SZEMLE. 

a családi élet szentélyébe a nőt, ő tereli az engedelmesség, az erény, 
a becsület, a tisztesség útjára a féktelen embert s eltiporja a mos-
tani erkölcsi, szellemi és aestheticai anarchiát. Hozzád kiáltunk tehát 
örök mindenható Isten, és esdve kérünk, hogy jöjjön el a te orszá-
god, adveniat regnum tuuml* (29. 1.) 

Ilyen szellem, ilyen hit vonul át az «Erkölcsi kérdések* sorain, 
melyeket gondolkozva olvasni bárkinek hasznos, a keresztyén lelki-
pásztoroknak meg épen nagyon tanulságos és épületes foglalkozás 
Mert ha nem fogadjuk is el mindenben az okoskodásait, de eszmél-
tetünk általok és egy szép ideális világ erőteljes hullámverését érez-
zük ki a lelkes szerző sajátságos és eredeti észjárásából. Sz. 

A M. Protestáns Irodalmi Társaság 1897. évi kiad-
ványai gyanánt megjelentek a következő művek: 1. A «mono-
gráfiák* sorozatában : Zsilinszky Mihály: « A magyar országgyűlések 
vallásügyi tárgyalásai. IV-ik kötet, 1687—1712*, Budapest, 441 lap, 
bolti ára 3 frt. A Társaság pártfogó, alapító és rendes tagjai tagdíj 
fejében kapják. — 2. A *Házi Kincstár* czímű új sorozatban: 
Szász Károty: «Csendes Órák*, segédkönyv a bibliának az életbe 
átvitelére, dr. Miller J. R. után angolból fordítva. 237 lap, ára 
csinos vászonkötésben 1 frt, finom papiroson díszes kötésben 2 frt. 
A- Társaság tagjai is külön fizetéssel szerezhetik meg. — 3. A 
€ Koszorú-füzetek* sorozatában: 31—32. Hitért és hazáért, írta 
Vándor Deák. 33. Dőre Márton felekezetnélküli akar lenni, írta 
Papp Albert. 34. Dezső pap látomása, írta Bányai Géza. 35—37. 
Rajzok egyházunk múltjából, írta Diósi Márton. 38—40. füzet : 
Bibliai Kalauz, írta Kenessey Béla. Minden egyes füzet ára 4 kr. 
A Társaság pártfogó és alapító tagjai tagdíj fejében kapják. 

Mindezek a kiadványok megrendelhetők a Társaság főbizo-
mányosánál, Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkiadónál (Budapest, 
Akadémia bérháza). Társaságunk tagjait és élvtársait tisztélettél 
és bizalommal fölkérjük, hogy kiadványainkai buzgón ajánlani 
és terjeszteni szíveskedjenek. 

Digitized by v ^ o o Q l e 




