Irodalmi Értesitő.
Kriza János költeményei. Összegyűjtötte Kovács János. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, 1894. Ara fűzve 1 frt; kötve 1 f r t 60 kr. Kapható
bármelyik könyváras utján. A „Vadrózsák" halhatatlan gyűjtője iránt kegyeletes kötelességet teljesitett a Kisfaludy-Társaság, midőn egykori jeles tagjának
eredeti és fordiiott költeményeit kiadta Nem a mi feladatunk azoknak a bírálatába bocsátkozni. A tizennégy ives és csinosan kiállított kötet elején levő
klasszikus emlékbeszéd, melyet a jeles kritikus, Gyulai Pál, a Kisfaludy-Társaságban tartott, oly szépen méltatja Kriza elévülhetetlen érdemeit, hogy ahoz
n e k ü n k nincs semmi hozzáadni valónk. „Kriza, igy végzi Gyulai emlékbeszédjét, egyik elöharczosa s hü fegyverhordozója volt költészetünk nép-nemzeti
irányának, egész a diadalig, Nem vívott koszorúért, de engedjék önök, hogy épen azért
lehetessem sírjára a hü és buzyó harczos koszorúját. E koszorúnak nem az ád be eset, hogy én fontam, de a hely, honnan nyújtom, és az, hogy önök nevében nyújtom,
a kik a magyar költészet és mübirálat legkiválóbb képviselői
Az Unitárius Kis Könyvtár ismét egy értékes kis művel gyarapodott.
Ugyanis annak LIV—LVII. füzetei gyanánt a szerkesztő Derzsi Károly, budapesti unitárius lelkész, kiadta J. Freeman Clarkénak a „Mi Atyánk-"ról irt
m ü v é t jó magyar fordításban. 61 lapon 8 fejezetben tárgyalja a Miatyánk 8
fő kérését, az utolsó fejezetben megemlékezvén a doxologiáról is. A mű egészen
a modern gondolkozás keretében mozog s rendkívül nagy előnye, hogy gondolata bár az Aiyáról, i^tenországáról, bűnről, megbocsátásról, megbánásról
stb. errészen felvilágosultak, mégsem igyekeznek azok romboló kritikával az
Uriimádsng tekintélyét rontani, hanem hittel emelni. Mindazok, kiknek a Miatyánk minta arra, hogy miként közeledjünk Istenhez, élvezettel fogják olvasni e füzetet, mely fontos tárgyának igen sikorült kidolgozása. Kapható a
Szerkesztőségnél (Bpest V., Kohári-utcza 4.) és Kókai Lajos u t j á n minden könyvkereskedőnél. Ara 20 kr.
Chalmers András
wakefieldi lelkész, ki 1879-ben hazánkat is meglátogatta, egy Hymnus gyűjteményt adott ki. Modern Hymns compiled by Andrew Chalmers. A 620 hymnusból 25-öt Ő maga irt. A sajtó nagyon rokonszenvesen fogadta a szépen összeállított gyűjteményt. Mi is örömmel veszünk
tudomást a jeles tehetségű lelkész munkásságáról.
Néplap. Gazdasági heti közlöny a földmivelő nép számára. Megjelenik
minden vasárnap. Felelős szerkesztő: István gazda (Rombay Dezső.) Előfizetési
d i j a k : Egész évre 2 f r t . Kiadóhivatal: Budapest, üllői-ut 25. sz.

Különfélék.
Kőtelező polgári házasság.
Folyóiratunknak nem áll módjában.
hogy a „kötelező polgári házasságról"
készített, s az országgyűlés
eló'tt fekvó' törvényjavaslat felett megindult vitákat nyomon kövessük,
s olvasóinkat az egyes mozzanatokról értesíthessük. Ez ügyben mult
füzetünk megjelenése óta oly rohamos egymásutánban történtek lényeges mozzanatok, mind a társadalmi téren, mind pedig az országgyűlési pártok kebelében, hogy azokat, most midőn a törvényjavaslat
felett már az országgyűlésen foly a harcz, ismertetni s azok felett bírálatot mondani csaknem feleslegesnek tartjuk.
Mindazonáltal megemlitendőnek találjuk azt, hogy a katholikusok, a herczegprimás elnöklete alatt Budapesten egy nagy gyűlést tartottak, a melyen a polgári házasság ellen erős küzdelemre hivták fel
híveiket. A gyűlésen elhangzott beszédek s felállított alapelvek, egy
erős felekezeti harczot lettek volna hivatva eléidézni; azonban az összes
protestánsok ezt hallgatással fogadták, mi által a felekezetek közötti
harcz meg lett akadályozva. Ez helyes is; a hol parlamentáris kormányzat áll fenn. ott országos ügyekben vivja a küzdelmet azok felett a parlament; az van hivatva ily harczokra, nem pedig a házi
tűzhely.
Felemlitendó'nek tartjuk azt is, hogy a törvényjavaslat a képviselőház jogügyi bizottsága tárgyalásán keresztül ment; ott lényeges
módosítás nem tétetett r a j t a s nem különösen, a házasság felbontására
felállított alaptételeken.
A bizottságban Veszter Imre jeles jogász, a módosítás tárgyában,
általunk is felállított tételeknek megfelelőleg helyes jogérzéssel, széles
ismerettel szerkesztett és indokolt indítványt nyújtott be ; ez indítvány
felett a bizottságban igen szép vita folyt le; azonban a bizottság
többsége a módosítást nem fogadta el. Hisszük és reméljük, hogy az
országgyűlésen a részletes tárgyalás alkalmával, az országgyűlés szabadelvű többsége e módosításokat el fogja fogadni és azzal valódi szabadelvű törvényt alkot.
Gyermekek vallásáról szerkesztett törvényjavaslatot a képviselő-

