
IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

TI IEOLOGIAI ISMERETEK TÁRA. Szerk. Z o v á n y i Jenő, theol. m. tanár, tisz a 
földvári lelkész. E hasznos vállalatból ez évben megjelent a IX. és X.-ik fűzét. 
A vállalat hiven követi, mint kezdettől fogva tette, azt az elismerést és 
méltánylatot érdemlő elvet, hogy a hazai egyh. irókat és egyházi tárgyakat 
figyelemben részesiti és megillető módon és arányban alkalmazza be megszabott 
keretébe. A IX.-ik füzet hozza Kriza János, unitár, püspök életrajzát röviden, 
de hü vonásokkal. Ugyan e füzetben találjuk Gróf Kuun Géza, a kiváló tudós 
ismertetését is, kinek theol. érdekű dolgozatai nagyobbrészt a Ker, Magvető-
ben jelentek meg. Csakugyan itt olvassunk Lang Henrik a szabadelvű 
sweitzi theologusról, kinek Magyarország modern theologussaira is gyakorolt 
nagy befolyását méltán emeli ki. A Theol. Ismeretek Tára a X.-ik füzettel 
Mortalembertig érkezett. 

M A G Y A R KÖNYVTÁR.Szerk. E a d ó Antal, a Kisfaludy-társaság tagja, kiadja 
Lampel Róbert (Wodiáner J. és Fiai) könyvkereskedő czég, Budapesten. A 
Magyar Könyvtár hazai és külföldi klassikus munkáknak olcsó árban kiadását 
tűzte ki czélúl. A jelesebb irók müveit eddig csak drága áron lehetett meg-
szerezni. Most már olcsón juthatni azokhoz. A külföldön, németek, francziák 
már régebb bocsátottak ily olcsó kiadásokat forgalomba. Az angolok Shakes-
pere összes müveit 2—3 shillingért olvashatják, az amerikaiak Channinget 

—1 dollárért. A magyar olvasó is most már feltűnő olcsó áron szerezhet 
klassikus darabokat. Katona Bánk-bánját, Berzsenyi válogatott verseit, Kis-
faludy „A kérők" vígjátékát olvashatja 15 krért. Az ifjúság igy könnyen jut-
hat a legjobb könyvekhez. Mindenik mű bevezetéssel van ellátva, Az emlí-
tetteken kivül megjelentek még: Coppeé Kovácsok strájkja és más elbeszélő 
költemények; Guy de Maupassant nyolcz apró elbeszélése. 

A NYOMDÁSZAT. Tankönyv szakiskolai és magánhasználatra. R u z i c s k a 
Gyulától. E könyvet ugyanannak a nyomdának a művezetője irta, hol folyó-
iratunk is készül. Kiváló szakképzettséggel irt munka, melynek jó hasznát 
fogják venni nemcsak a nyomdász-tanonczok, kiknek szakiskoláját vezeti, ha-
nem előhaladottabb pályatársai is. A nyomdász-teehnikának ujabb vívmányai 
fel vannak benne dolgozva. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
BRASSAIRÓL e füzetünk elején egy kitünó' régi tanítványának tanul-

mányát közöljük. Már több dolgot adtunk közre elhalt nagy tudósunkra 
vonatkozólag. De készséggel nyitunk tért tovább is a róla való közle-
ményeknek, legyenek azok akár tanulmányok, akár egyszerű adatok, 




