
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. 

A kéziratokért nem felelünk és azokat vissza nem adjuk. 


