
a demilitarizált zona sorsa a kérdés, 
hanem az egész rendszer, amelyen a 
háború utáni béke alapult, a béke sorsa 
általában. A palotát, amelyben a tanács
kozások folynak állandóan nagy tömeg 
veszi körül, mely érzi hogy most általá
nosságban minden egyén sorsáról is dönte
nek a diplomaták. A tanácskozások részt
vevőit a tömeg hallgatással fogadja. Olyan 
a benyomás, mintha konzíliumra jönnének 
össze egy neves, de súlyos beteg ágyánál. 

Paris, március. — A párisi klinikán 
kísérletek folytak a bőr egyes részeinek 
átvitelével egyik emberről a másikra. A 
kísérletek tökéletesen sikerültek és most 
igen sok munkanélküli jelentkezik a kli
nikán, hogy e célból felajánlják egészsé
ges bőrüket. A z első alkalommal egy 
fiatal leányon végezték a bőrátültetést. 
A r c a égési sebekkel volt elcsúfítva, ame
lyet egy munkanélküli 10 négyzetcenti
méter ép bőrével tettek ismét simává. 

Róma, március. — A „Tevére" 
fasiszta lap a következő uj fasiszta imád
ságot közli: „Hiszek Luciferben, a szank
ciók és a szabadkőművesek teremtőjé
ben, és az ő fiában Édenben, a magas 
határozatok ellenünk, olaszok elleni vég
rehajtójában, ki fogantaték az aljas össze
esküvések szent lelkétől, szülétek a 
Népszövetség védelme alatt, aki nem 

halt meg, sem nem temették el elevenen,, 
sem nem támadt fel halottaiból harmad
napon, hanem a pokolba fog alászállni 
apjával Luciferrel együtt, aki őt ugyan
úgy fogja hirdetni ostobának és szörnynek, 
mint amilyen volt itt ezen a földön, méltó 
társaival Litvinovval, Benessel és Tittí-
lescuval együtt . . . " 

A Beográdi „Politika" 1936. április 
11-iki számában írja: 

Kölönös apróhirdetés. A „Prager 
Presse" szerkesztősége a napokban egy 
levelet kapott, amelynek küldője a kövei-
kező apróhirdetést kérte közölni:, 

„Mivel semmi kilátásom sincs arra, 
hogy valamilyen munkát kapjak, hajlandó
vagyok testemet valamely tudós rendel
kezésére bocsájtani, aki élőlényt a k a r 
orvosi vagy kémiai kísérleteinél felhasz^ 
nálni." 

A „Prager Presse" szerkesztősége a 
hirdetéshez még a következőket fűzte 
hozzá : 

„A levél irója egy 35 éves ember,, 
nyolc gyermek atyja, négy éve mun
kanélküli. Mi ezt a hirdetést nem azért 
közöljük, hogy azt a munkát találjuk 
meg neki, amelyet keres, hanem hogy 
felhívjuk az emberek figyelmét erre, a 
szomorú esetre." 

S Z E M E L V É N Y E K 

Mórítz Z s i g m o n d és Molnár 
F e r e n c . Móricz Zsigmond, aki oly ma
gyarosan tud káromkodni írásaiban, hogy 
megirigyelhetné akármelyik somogyi ka 
nász, aki kéjélvezettel ismerteti a jó
módú, 60-tól 200 holdig, birtokos pa
rasztot, soha nem szólalt meg a magyar 
szegényparaszt nyomora dolgában, soha 
nem zengette meg, hogy 600.000 nincs
telen magyar parasztcsalád odújában tél
víz idején nincs fűtőanyag. És ha az 
anya ki akarja egyszer egy télen a család 

alsóruháit mosni, magának is meztelenre* 
kell vetkőznie, hogy kimoshassa ingét,-
mert csak egyetlen egy példánnyal ren
delkezik e ruhafajtából. A gyerekek és 
apa ugyancsak kénytelenek pőrére vet
kőzni, alsóruha mosás alkalmával, és 
egymást melengetni a testök melegével, 
amíg az ing, ugy-ahogy kimosódik, 
mert szappanra sem igen tellik. Móricz: 
Zsigmond hallgat ezekről a dolgokról,, 
mert nem népszerű e téma, nem vennék 
tízezrével a kiadásokat. 



Nem igen láttam elevenen tehetsé
gesebb embert, mint Molnár Ferenc volt, 
mikor útnak indult. Imposztor volt, de 
nagy tehetség, — nem volt nálánál tehet
ségesebb' színpadi író. Ugy harminchárom 
évvel azelőtt. Már addig is sokat olvasott 
és'.tudott és megértett mindent, meghal
lott elhalgatott gondolatokat, néma sóha
jokat, — mindebből kaleidoszkópot tudott 
varázsolni. Mélyen látott a lelkekbe is, 
mindent ki tudott találni és mindent 
tolmácsolni. 

De az ő lelke össze van zagyválva 
egy másik lélekkel. A szárnyaló lélek a 
kufár lélekkel. Sikert minden áron! 

Kétféle siker van. A z egyik, amikor 

lelkünket egészen, vagy izekben adjuk 
az embereknek, tekintet nélkül arra, 
hoz-e népszerűséget, elismerést, anyagi 
javakat. 

A másik s iker : a kalmár-siker. E z 
gyakorta jó üzlet, de elkorhad benne a 
tehetség. Molnár Ferenc ma már akkorára 
nőt, hogy majdnem felér Pékár Gyulával. 

( U j m a g y a r o k ) 

H a Magyarország lakossága kielégítő
en táplálkozna, úgy semmi gabona és 
egyébb élelmiszer nem jutna kivitelre. 
Mindazt, amit exportállunk, a nép szájá
tól vonjuk el. 

( M a g y a r s z e m l e . ) 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K 
Lapunk ezen rovatában a szerkesztőség az olvasóinkkal akar szoros kapcsolatot létesíteni, 
hogy a jövőben olvasóink a lapot saját lapjuknak tekintsék, szeressék azt, és ha kell har
coljanak is érte. Ezért szívesen veszünk minden megjegyzést a szerkesztésre, valamtnt a lap 
megszervezésére vonatkozólag. Kérjük azokat velünk egy levelezőlapon vagy levélben közölni, 
amelyekre azután e rovatban fogunk válaszolni. Minden mozgalmunkhoz tartozó kulturális 

kérdésben is a legszívesebben állunk olvasóink rendelkezésére. 

B. J . , Senía. A tartozásnak tör
lesztésére beküldött 10 dinárt megkap
tuk. Kérését természetesen teljesítjük. 
Hogy eddig munka nélkül volt, azért 
semmiesetre sem lehet Önt hibáztatni. 
Kérjük továbi támogatását az átszerve
zés alatt álló lapunk számára. Ha esetleg 
tudna lapunknak uj előfizetőt szerezni 
ugy jelentse azt egy levelezőlapon 
kiadóhivatalunknak. 

K. T. Zagreb. Levelét a beküldött 
cikkel megkaptuk. Sajnálattal hozzuk 
tudomására, hogy cikkét nem közölhet
jük. Nem azért mintha nem érne fel 
lapunk nívójáig, hisz a maga nemében 
elég kimerítő, értékes tanulmány, de 
nekünk nem ilyenek kellenek. Lapunk 
átszervezés alatt áll és elhatároztuk, 

hogy az átszervezést olvasótáborunk 
óhaja szerint fogjuk elvégezni. Bekül
dött irása magasfoku intelligenciára 
vall és igy felkérjük, hogy irjon vala
mit az ifijuságot érdeklő problémák
ról. — A szerzett előfizetőket köszön
jük, lapunk legújabb számát már hoz
zájuk is eljuttatjuk. 

G . P. Tetnerin. Meleghangú lapját 
megkaptuk. írja, hogy rossz anyagi 
viszonyai miatt kénytelen lapunkat 
lemondani. A lapot továbbra is küldjük 
és ha majd munkát kap, kiegyenlíti 
tartozását. Addig is olvassa szorgal
masan lapukat. Célunk nem az, hogy 
a lapból anyagi hasznot húzzunk, 
hanem, hogy a tanulni és fejlődni akaró 
fiatalság igényeit kielégítsük. 

Felkérjük munkatársainkat, hogy kézirataikat legkésőbb lapzártáig, 
minden hónap elsejéig szíveskedjenek beküldeni. 

A cikkek lehetőleg a papír egyik oldalára íródjanak. 

Felelős szerkesztő és kiadó LÉVAY ENDRE 
Szerkesztőség és kiadóhivatal SUBOT1CA, Pozorišna ulica 3-1. 
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