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A Napkelet írói Kecskeméten. 
A MANSz kecskeméti szervezete május 30-án vendégül látta a Napkelet 

íróit s irodalmi délután keretében mutatta be őket a városi Uri Kaszinó nagy-
termében a hallgatóságnak. A termet zsúfolásig megtöltő előkelő közönség 
soraiban ott láttuk Fáy István főispánt, Kovács Sándor apátplébánost, Szabó 
Iván dr. országgyűlési képviselőt, Marton Sándort a Katona József-kör elnö-
két s Pócsy Györgyné elnökkel az élen a város társadalmának sok kitűnősége 
között a MANSz-nak csaknem minden tagját. 

A műsor első száma Balatoni Farkas Lili köszöntése volt. Lelkes szavak-
kal üdvözölte Tormay Cecilt s a Napkelet írói gárdáját. Fogadalmat tett, hogy 
a magyar lányok örökébe lépnek a magyar asszonyok mai hazafias munkájá-
nak s így bizton remélhetjük, hogy a magyar nők megszövik majd egyszer 
Trianon szemfödelét. Tormay Cecile a Napkelet irányát fejtegette s azt a magyar 
gyökerű, építő, tiszta szellemű irodalmi munkásságban jelölte meg. Dallos 
Sándor novellát, Aprily Lajos és Reményik Sándor verseket olvasott fel, Rédey 
Tivadar a színházi közönségről beszélt s Hartmann János a Napkelet íróiról 
mondott el intimitásokat. A műsor kitűnő vendégszereplője, vitéz Héjjas Endréné 
egész kivételes szavaló készséggel és egyéni bájjal adott elő Áprily- és Remé-
nyik-verseket. 

A műsor végeztével a MANSz a közönséget teán, a Napkelet íróit vacsorán 
látta vendégül. 

A kecskeméti kirándulás nagy sikerének hatása alatt a Napkelet író-
gárdája tervbevette, hogy az ősszel más városok sürgető meghívásának is ele-
get fog tenni. 

A Szerkesztőség közleményei. 

Figyelmeztetjük előfizetőinket és munkatársainkat a NAPKELET szer-
kesztőségének és kiadóhivatalának új címére: Budapest, VII.,Rózsa-u. 23. Telefon: 
J. 314—20. Hivatalos órák délután 4—7-ig. 

A folyóirat anyaggyűjtését minden hónap 15-én zárjuk. — írógépen írt 
cikkeket kérünk. — Kéziratokat csak akkor küldünk vissza, ha bélyeggel ellátott, 
megcímzett borítékot mellékel a szerző. — Korrektúralevonatot csak kivételes esetek-
ben adunk; a kézirattól eltérő korrektúrák és utólagos szövegváltoztatások költségeivel 
a szerző számláját terheljük. 

A NAPKELET minden közleményeért írója felel. 
A folyóirat szerkesztője: TORMAY CECILE. Helyettes szerkesztője: HARTMANN JÁNOS. 

A kiadásért felelős: HEGEDÜS ISTVÁN. 
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