
Irodalmi értesitő. 

1.) Egyházi beszédek. Irta Szilády János, feketeliegyi ref. 
lelkész. Második füzet. Budapesten, 1876. Ára 2 fr t o. é. 

2.) Egyházi beszédek. Irta Fejes István, sátoralja-ujhelyi 
ref. lelkész. II . füzet. Budapest, 1877. Ára 2 f r t o. é. 

3.) A koporsónál. Közönséges és alkalmi imák. Irta Könyves 
Tóth Kálmán, ev. ref. lelkész. Miskolez, 1876. Ára 2 fr t o. é. 

A fennebbi műveket, mint a gyakorlati lelkészet körébe eső oly 
könyveket jegyeztünk fel, a melyeket teljes bizalommal ajánlunk lelkész-
társaink figyelmébe. A két első méltó folytatása a már megjelent első 
füzetnek, s jobbára közönséges vasárnapokra való egyházi beszédeket 
tartalmaznak. Az utóbbi azon mindinkább nyilvánuló szükségnek kiván 
megfelelni, melyszerint a temetési szertartás a beszédek elhagyásával 
egyszerüsittessék; tehát a halotti ima olyan legyen, hogy az a beszédet 
is pótolja. Mi városon ezt már többnyire igy gyakoroljuk. 

4.) Kehidai Deák Ferencznek, a haza bölcsének emlékére 
tartott Egyházi beszéd. Toroczkón, az unitáriusok templomában, ápril 
9-én 1876-ban mondotta Koronka Antal, helybeli unitárius lelkész és 
aranyos-tordaköri esperest. Nyomatott a hallgatók költségén. Kolozs-
várit, 1876. 

5.) Deák Ferencz emléke. A tordai unitárius középtanoda 
igazgatósága és tanuló ifjúsága által 1876. márczius 26-án rendezett 
emlékünnepélyen mondotta Pálfi Károly, igazg.-tanár. Kolozsvártt, 1876 . 

Egy-egy könycsepp azon fájdalomból, melylyel a haza nagy fiának 
és bölcsének elvesztésében vallásközönségünk is osztozik. 

6.) Az Egyházi Szemle f. évi junius 6-iki 11-dik számával 
megszűnt, a szerkesztő Kovács Albert olvasóihoz intézett nyilatkozata 
szerint, beolvadt a Nagy-Enyeden közelebbről meginditott „Egyházi és 
iskolai Szemlébe. Az erők öszpontositása igen kívánatos, de mi az 
elvért, mely az Egyházi Szemlét, előbb Egyházi Reformot életre hivta, 
óhajtottuk volna ennek is fennmaradását. 

7.) Der österreichische Protestant czimmel Klagenfurt-
ban egy szabad irányú lap indult meg, mely havonként kétszer jelenik 
meg. Előfizetési ára egész évre 3 f r t . Az eddig megjelent számokból 
ítélve, e lap az unitárizmussal is rokonszenvez. Olvasója közöttünk 
valószínűleg nem sok lesz; de annál nagyobb hasznot tehet a vallási 
szabadabb iránynak Ausztriában. 




