
SZEMELVÉNYEK 
Zílahy Lajos nyi latkozata. Zilahy 

Lajos még néhány héttel ezelőtt a „Ma 
gyarország" főszerkesztője volt és amint 
ismeretes, hirtelen elhagyta a lap főszer
kesztői székét, mert munkásságát nem 
nem tudta összeegyeztetni avval az uj 
áramlattal, amely publicisztikai tevékeny
ségére az antiszemitizmusnak és a jobb
oldali világnézetnek szellemét akarta rá
erőszakolni. Ebből az alkalomból az is
mert magyar iró a követkző nyilatkozatot 
adta az „Üj Magyarságnak,,: 

„Nem vagyok antiszemita ! Fentartás 
nélkül testvéremnek tudok érezni minden 
zsidót, aki a magyar nyelv és szellem 
egységét hirdeti és fentartás nélkül szol
gálja. Ehhez még csak azt kell hozzáten
nem, hogy miután ennek a szellemi és 

nyelvi egységnek alapja és legdöntőbb 
tényezője a magyar nép, ezt a testvéri 
séget csak azok felé hirdetem, akik ezzel 
a réteggel tökéletesen vallják sorsközös
ségüket. Én nem csak a nyomorgó magyar 
földművelőért, hanem a nyomorgó magyar 
zsidóért is küzdeni akarok!" 

A zsidó kapitalizmusra vonatkozólag 
a következőket mondotta: 

„ Abban a pillanatban, mihelyt a kapi
talizmus túlkapásaival kerül összeütkö
zésbe a világszemléletem, egyforma har
cot kell hirdetnem az abban részes her
cegek, grófok vagy zsidó bankárok ellen. 
Viszont nem jelenthet antiszemitizmust, 
ha a kapitalizmussal való ütközőponton 
a zsidókkal is szembentaláljuk magunkat. 
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S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K 
Ada?, Moli, Petrovoseloi e lő f i 

ze tőknek. Tekintettel arra, hogy az 
Önöknél járt volt „Hid" ügynők a be
szedett előfizetéseket elsikkasztotta, 
kérjük, hogy a lap küldésében előfor
duló esetleges zavarokat egy levelező
lapon kiadóhivatalunknak jelentsék. 

Többeknek . A Hid régi példányai 
nem kaphatók. Egyedül az ez évi 4. 
számból áll az érdeklődők rendelkezé
sére pár darab. 

K. D. M. A. Zagreb- Levelüket 
vettük és annak értelmében fogunk 
eljárni. Kételkedünk azonban abban, 
hogy a levél tartalmával egyesületük 
összes tagjai egyetértenek. 

Tíz volt e lő f i ze tőnek , Zagreb. 
F. évi május 9-i levelüket megkaptuk. 
A benne foglalt rágalmazásokkal kap
csolatban a levél irói el jen csak azért 
nem járunk el illetékes helyen, mert 
az Önök által rólunk feltételezett „pa
rányi* magyar érzés nem engedi meg, 
hogy pár „führer" által félrevezetett 
magyar társunknak kellemetlenkedjünk. 
Levelükkel kapcsolatban még csak a 
következőket jegyezzük meg: Lapunkat 
csak a legnagyobb küzködéssel tartjuk 
fent az előfizetőink dinárjaiból és a 
munkatársaink önzetlen, áldozatra kész 
munkájával. Nekünk n ncs semmiféle 
párttól anyagi segítségünk, mint p l . 
sok, állítólag a „nép"-ért, de talán i n 

kább a nép félrevezetéséért i r t lapnak. 
— Anyagi viszonyukat lapunkkal szem
ben Dudás Tibornak irt levelezőlapun
kon tudatjuk. 

J . J . B. Topola. A „Mocsár" c. 
könyv ára 24-— dinár, míg a „Fekete 
kenyér" még nem érkezett meg Szubo-
ticára. Ennek az ára kb. 20—25 dinár 
lesz. A gyorsíró-tankönyvet csak Pest
ről rendelhetjük meg — Az árat nem 
tudjuk. — Minden nálunk rendelt könyv
nél a rendes bolti árból 10°/o enged
ményt adunk. — Várjuk értesítését. 

L . D. Petrovgrad. Tervezetét, az 
itteni magyar fiatalság kulturális meg
szervezéséről figyelemmel olvastuk. 
Szerkesztőségünkben már egy részlete
sen kidolgozott terv fekszik egy, az 
Ön által javasolt, kulturszövetség meg
alakítása tekintetében. Egy-két hónap 
múlva közölni fogjuk ezt a tervet lap
unk hasábjain azzal a felhívással, hogy 
minden érdeklődő irja meg szerkesztő
ségünknek az alakítandó kulurszövet-
séggel kapcsolatos véleményét és 
esetleges módosító vagy kiegészítő 
javaslatait. Ezen javaslatokat, — az Ön 
tervezetével együtt, — egy a kultur
szövetség végleges megalakításának 
érdekében összehívandó együttes össze
jövetelen vitatnánk xmeg. — Mindezeket 
azonban részletesebben majd a közel
jövőben személyesen beszéljük meg. 


