
S Z E R K E S Z T Ő S É G I  K Ö Z L E M É N Y E K

Ezúton mondunk köszönetét az Irodalmi Üjság szer
kesztőjének, aki kezdeti nehézségeinken segítendő, ren
delkezésünkre bocsátotta postacímét. Végleges címünk:

DIALOGUES EUROPÉENS
12, rue Drouet-Peupion 

F —  92240 Malakoff

Külföldön élő olvasóinknak

H O G Y A N  LEH ET ELŐ FIZETN I A MAGYAR FÜZE
TEKRE?

Ha egy mód van rá, két példányban, ahogyan ezt a 
korábbi előfizetési lap is jelezte. Ezzel a módszerrel széle
sebb körben terjednek füzeteink a legkülönbözőbb orszá
gokban élő magyarok között, beleértve a hazaiakat is. 
A kettős előfizetés 4 számra Európában 120 francia frank 
vagy ennek ellenérféke. Tengerentúlra a magas légipostái 
költségek miatt az előfizetési ár 36 USA dollár (150 frank) 
vagy ennek ellenértéke.

Akinek nincs erre anyagi lehetősége, vagy nem tudná 
j ó ' kezekbe továbbadni a második példányt, az a fent 
megadott díj felét fizetve, egy példányban is kaphatja a 
Magyar Füzeteket.

Akinek módia van rá, kettőnél több példányra is elő
fizethet, mint azt több kedves olvasónk és barátunk tette: 
köszönet érte. Minden segítséget hálával fogadunk; nem 
könnyű fenntartani egy ilyen vállalkozást...

Még egy kérés. Tudjuk, hogy a befizetés legegyszerűbb 
módja a borítékba tett egyéni csekk. Franciaországi elő
fizetőink továbbra is kövessék ezt a módszert. A külföld
ről jövő bankcsekkek beváltása azonban igen nagy kezelési
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költséggel jár: a beváltási illeték még egy kettős előfize
tésnek is csaknem 10 százalékát emészti fel. Kérésünk'* 
tehát, hogy Franciaországon kívüli előfizetőink és támoga
tóink befizetéseiket a jövőben közvetlen bank-átutalással 
intézzék az alábbi bankszámlára:

DIALOGUES EUROPÉENS 
CK 2700.01 

Crédit Industriel et Commercial 
30, Avenue de la République 

F - 92130 ISSY

Postai csekkszámlával rendelkező európai barátaink to
vábbra is küldhetik befizetéseiket postai átutalással az 
alábbi folyószámlára (kéretik ezt betűszerint respektálni, 
semmit hozzá nem tenni): P. Kende, 11865.31 N, Paris.

Magyarországon élő olvasóinknak és barátainknak

HOGYAN LEHET SZERKESZTŐSÉGÜNKHÖZ LEVE
LET VAGY KÖZLÉSRE SZÁNT ANYAGOT ELJUT
TATNI?

Postán.

HOGYAN LEHET HOZZÁJUTNI A MAGYAR FÜ
ZETEKHEZ?

Deviza-kerettel rendelkező intézmények a szokásos úton 
fizethetnek elő a fentebb megjelölt bankszámlára.

Magánszemélyeknek ez az út járhatatlan, mi pedig az 
elő- vagy utánfizetést forintban sajnos nem tudjuk hasz
nosítani. Viszont pártoló előfizetőink jóvoltából néhány 
példányt tudnánk ingyenesen is küldeni megadott címek
re. Ennek fejében csak azt kérjük, hogy a címzett leve- 
llezőlapon nyugtázza a kötet megérkezését; ilyenformán 
tudnánk, hogy nem vesznek kárba a drága példányok.

A Belügyminisztérium érdeklődő hatóságait kérjük, 
hogy szabályosan fizessenek elő, s ne kölcsönpéldányok- 
ból tájékozódjanak.
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Utazóknak

A Magyar Füzeteket az alábbi könyvesboltokban áru
sítják:

PÁRIZS :

Lengyel könyvesbolt, 123, Bd Saint-Germain (metró: 
Odéon)

Balaton Impex, 12, rue de la Grange-Bateliére (metró: 
Montmartre)

BÉCS :

Libro-Disco, Domgasse 8 (Wien 1010)
Novák, Köllnerhofgasse 4 (Wien 1011)
Buchhandlung Wilheim Frick, Graben (Wien 1014)

Németországi Magyar Kulturális és Szociális Alapítvány 
8000 MÜNCHEN 22, Zweibrückenstrasse 2 /IV

The Danubia Botok Company LONDON NW2 4DD, 
58 Chatsworth Road

Püski-Cojrvin, Hungárián Books, Árts and Ikka 
1590 2nd Ave, NEW YORK, N.Y. 10028

Mindenkinek

Első számunk sajnos már teljesen elfogyott. Az volt 
a kezdet: kisebb példányszámban tudtuk csak kinyomatni, 
mint a másodikat. Sajnáljuk, hogy nem tudjuk kielégíteni 
az erre vonatkozó kéréseket.
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