Idegen cikkíróin k :
Joseph Folliet francia teológus; nemrégiben jelent meg "Les chrétiens au
carrefour" (A keresztények válaszúton) cimű könyve, mely a kereszténység és a modern világ viszonyát s az itt közölt cikkben érintett kérdéseket tárgyalja. A mű nagy érdeklődest és föltűnést keltett
a katolikus világban. A cikk fordítása Sprenqer Mária Mercedes
munkája.
A francia reneszánsz költök. Maurice Scéoe lyoni humanista. költő. fllozófus, festő és zenész. Az irodalomtörténet sokáig mostohán bánt
vele; csak újabban fedezték föl e ..tizenhatodik századi Mallarrné"
költészetének nagy értékét. Főműve a ..Délía" , egy 449 tízsoros
szakból álló ciklus a Délía fedőnévvel jelölt lyoni költőnőhöz. Pernette du Gillet-hez (1521-1545). - Pierre de R.onsard a francia
reneszánsz költő-fejedelme, korában Európa-szerte hírneves költő.
A tizenhetedik század ízlése róla is. társairól is, az úgynevezett
..Pléíade" költői csoportról, megfeledkezett; a romantikától fogva
viszont ismét Fokozarosan elfoglalja helyét a legnagyobb francia lírikusok sorában. - Joachim du Bellay Ronsard barátja és irodalmi
fegyvertársa, a "Pléiade" manífesztumának, a "La deffence et íllustratíon de la langue francaíse"-nek a szerzője: leghíresebbek római
élményeit megörökítő szenettjai ("Les antíquitez de Rome" . "Les
regrets". - Jean Passerat humanista költő. tudós. professzor; számos művét latin nyelven írta. Gabrielle de Coiqnerd korának
egyik legvallásosabb és legszerényebb hölgye volt; életéről alig
tudunk valamit; műveí holta után láttak napvilágot.
Giovanni Papini l881-ben született. Legnagyobb hatású műve ,,Krisztus
története" és a nemrégiben magyarul is megjelent ..VII. Coelesün
pápa levelei". Itt közölt novellája "A szenvedés tanui" című elbeszélés-kötetéből való.
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