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m6g mi ett<il? S ez a szemnyitSs, magunkra6breszt6s a kdnyv legnagyobb 6rdeme. Nein
a szokfsos fr6zis, ha azt mondjuk: minden
magyar embernek el kellene olvasnia: nagvori sokat tanulhatunk 6szaki testv6reink(Csorba Gu6z6.)
t6l.
Kolozsvdri Grandpierre Emll: Dr. Csibrtiku
szerelmei. (Franklin-T6rs.)

Kiv6teles vonz6er6nek kell lennie ebben
a kdnyvben. m6sk6nt nem lehet megmagyar6zni siker6t, melyb6l a misodik kiadSs is
l6trejtttt. K. G. az fj'abb magyar irodalom-ban a latin irodalmakkal rokonszellemri
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