
A HITEL 
második évfolyamát a vállakozásunkba 
fektetett fáradság és munka tiszta ön-
tudatával indítjuk útjára. Egy esztendő 
leforgása után — bármennyire is rövid 
időnek tűnik egy folyóirat életében — 
úgy érezzük, jogunk van feltenni a 
kérdést: vajjon eddig hozott anyagi és 
szellemi áldozatunk arányban áll-e 
az elért eredménnyel? A sok biztató 
és bátorító szó, az együttérzésnek szá-
mos jele, amellyel lapunk tavalyi év-
folyamának lezárása után találkoz-
tunk, arról győzött meg, hogy érde-
mes e munkát folytatni, mert vannak, 
akikhez szólanunk lehet és vannak, 
akik szükségesnek érzik lapunk mon-
danivalóit. Mélyen átérezzük, hogy 
ugyanakkor a növekvő figyelem, a 
táguló érdeklődés még nagyobb fele-
lősséget ró reánk, még fokozottabb 
körültekintésre és igyekezetre sarkal. 
Az a tény, hogy sokakhoz szólhatunk, 
már a közvélemény befolyásolásának, 
sőt néha talán alakításának a fele-
lősségét ruházza ránk. Azt pedig tisz-
tán látjuk, hogy közvéleményünk egy-
öntetűen megújulásra, ernyedt nem-
zeti életünk megújítására vágyik. Elvi 
állásfoglalásokon túl egyre sürgetőbb 
szükség kérdéseink megoldásának cél-
szerű, gyakorlati módjait keresni. 
Munkánk sok meggondoltságot kíván, 
de a meggondoltság mellett egyre több 
merészséget is. Az „egyedüllévő” ma-
gyarokat hívjuk s az új év terve: 
alkotásra késztetni a feszülő cselek-
vésvágyakat. 
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A k i a d ó k ö z l e m é n y e ! 

Folyóiratunk e számának elfogadását előfizetői kötelezett-
ség vállalásának tekintjük. Kérjük tehát azokat az olvasóinkat, 
akik lapunkra nem kívánnak előfizetni, hogy a kézhez kapott 
számot haladéktalanul juttassák vissza kiadóhivatalunk címére. 
Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkinek is ellenszol-
gáltatás nélkül küldhessük lapunkat. Nagyszámú hátralékosain-
kat viszont tartozásuk azonnali beküldésére kérjük. A nagy ösz-
szegre rugó előfizatési hátralékok miatt kénytelenek voltunk 
folyóiratunk előfizetési díját mérsékelten felemelni, mert csak 
így tudjuk mind technikai kiállításában, mind anyagában válto-
zatlanul az elért szinten tartani. 

A Hitel előfizetési díja az 1937. évre belföldön 150 lej. 
(Egyes szám ára 40 lej.) 

Magyarországon 7 Pengő, Csehszlovákiában 25 Kc. 

Magyarországi előfizetőinket kérjük, hogy előfize-
tési díjaikat Moktár, Budapest, Kálvin-téri fiókjá-
hoz, dr. Albrecht Ferenc lapelőfizetési számlájára 

fizessék be. 

Jelezzük továbbá, hogy finom, famentes papíron, 
amatör kiadásban 

adjuk ki lapunkat azok számára, akik csekély támogatással 
akarják munkatársaink kutató munkáját lehetővé tenni. Az 
amatör kiadás előfizetési díja egy évre 300 lej (12 Pengő, 50 
Kc.) Kérjük azokat az olvasóinkat, akik az amatör kiadásra 
tartanak igényt, azonban ezt még nem jelentették be, vagy 
tévedésből egyszerű kiadású példányt kaptak, közöljék igényü-
ket kiadóhivatalunkkal. 
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