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Sztojadinovics miniszterelnök a múlt 
hónapban Parisban járt a francia-jugoszláv 
barátsági szerződés meghosszabbítása 
végett. A barátsági szerződés megújitása 
nagyfontosságú eseménye az európai 
politikának. E z z e l a demokrata-blokk egy 
újabb erőt nyert és a balkáni államoknak 
a fasizmus részéről fenyegetett biztonsága 
nagyban megnövekedett. 

A napokban francia frontharcosok 
érkeztek Jugoszláviába. A kitörő öröm 
és lelkesedés, mellyel fogadták őket, bizo
nyítéka annak, hogy Jugoszlávia népei 
megértik és szeretettel kisérik a francia 
nép demokratikus törekvéseit és béke
mozgalmát. 

A magyar polgárság aggodalommal 
szemléli a vad náci-tanok térhódítását az 
ifjúság körében. A z október 6-án tartott 
nagy diákgyűlésen Kémeri Nagy Imre, 
az egyik Führer-fióka kijelentette, hogyha 
még nem akadt olyan igaz hazafi, aki 
Habsburg Ottó fejébe golyót röpített volna, 
ő lesz az első, aki ezt a kegyelemlövést 
megadja neki. — Tudniiilik október 10-én 
a Körmenden megtartott ellenzéki gyű
lésen a pártvezérek a nyilaskeresztes 
veszedelemmel szemben az alkotmányos 
magyar királyságban kerestek védelmet. 

Ne mondja senki, hogy Magyarorszá
gon nincs jogbiztonság. Ne mondja senki, 
hogy a mai mugyar kormányzat nem 
pártatlan, elhanyagolja a „szélsőségek" 
leküzdését. Üt ő jobbra is, balra is, de 
hogyan ? 

Mint köztudomású, a jobboldali garáz
dálkodás nagy méreteket ölt, valamit 
tehát tenni kell, hogy a közvélemény meg
nyugodjon. Előszednek egy tizedrangú 
figurát, Szálasit és — nem történik vele 
semmi. Letartóztatják Kémeri Nagyot és — 
szabadonbocsájtják. Végül mégis kell, 
hogy valami történjék. Előszednek egy 

letört írót, Szabó Dezsőt és — elitélik. 
Valaminek történnie kell a sajtó terén is. 
Elkobozzák a Népszavát, megrendszabá
lyozzák a kisgazdapárti Nemzetet. Nem 
rendszabályozzák meg az Esti Újságot, 
az Oj Magyarságot, nem kobozzák el a 
Nemzet szavát, a Bátorságot, az Előrét, 
a Rohamot, a Riadót, a Vezérharsonát, 
a Lehel Kürtjét, és nem is tudjuk még 
hogyan hívják ezeket a gombamódra sza
porodó hitlerista lapokat. Mint köztudo
mású, az intellektuális garázdálkodás is 
nagy .arányokat ölt. Előveszik Féját és 
elitélik 5 hónapra, felelősségre vonják 
Kovács Imrét és elitélik 3 hónapra, mind
kettőt a magyar parasztságról írt objektív 
könyveik alapján — nemzetgyalázás és 
izgatás címén. Keresik Tabéryt, akinek 
tudtunkkal vajmi kevés köze van a bal
oldalhoz és minden bűne az, hogy tilta
kozott egy bírósági ítélet ellen. Nem 
bántják a pángermán agitációt űző és 
magyar területen, magyar egyetemi taná
rok ellen tüntető németországi hitlerista 
diákokat. S főleg nem bántják Festetichet, 
Meskót, Csilléryt és társaikat, ezeket a 
szépreményű magyarországi hitler-hely-
tartókat, akik magas hivatalokban ülnek 
és miniszterekkel komáznak. 

Bartók Béla, a világhírű magyar zene
szerző felszólította a budapesti rádió 
igazgatóságát, hogy olasz és német adó
állomásoknak ne engedje szerzeményei 
átvitelét. 

A z új bolgár választási törvény, melyet 
Boris király a napokban jóváhagyott, 
elégedetlenséget keltett politikai körök
ben. Egyes politikusok jelentései szerint 
a törvény lehetetlenné teszi a szabad 
agitációt. A polgároknak nincs joguk sem 
jelöltek állítására, sem pedig nyilt gyűlé
sek tartására, hogy ezeken politikai 
programmjukat együttesen dolgozzák ki 
és ismertessék a néppel. 
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Jugoszlávia összlakosságának 45°/o-a 
analfabéta. 1931-ben 4,408.471 tíz éven 
felüli volt írástudatlan. 

A z üzletekről szóló törvény rendel
kezéseinek ellenére a beogradi „Ta-Ta" 
nagyárúházban kizárólag kvalifikálatlan 
kiszolgáló személyzet dolgozik. 

Október 10-én és 17-én zajlottak le 
Franciaorszában a megyei választások. 
A választások a népfront-pártok nagy 
győzelmét eredményezték. A megyei 
tanácsokban a Népfront 864, a járási 
tanácsokban pedig 970 mandátumoticapott. 
A megyei tanácsokban eddig 819, a járási 
tanácsokban 903 mandátuma volt. A jobb
oldali pártok a megyei tanácsokban 44, 
a járási tanácsokban 133 mandátumot 
vesztettek. Franciaországban 1.380 millió 
frankot szavaztak meg az állami hivatal
nokok fizetésének emelésére. 

A német sajtó az utóbbi időben erős 
kampányt kezdett Csehszlovákia ellen. 
A lapok hasábos cikkekben foglalkoznak 
a Teplic - schönaui eseményekkel, ócsá
rolva a cseh kisebbségi politikát. Cseh 
körök szerint az újabb támadások a 
Rutha-féle homosexuális botránypörrel 
vannak szoros kapcsolatban. A náci-lapok 
ezzel a nagy hangzavarral ugyanis szeret
nék elleplezni a szégyenletes eseményt, 
mely alaposan aláásta a Henlein-párt 
tekintélyét. 

A z 1936/37-es költségvetési évben 
Németország kiadásának 67°/o-a hadi
célokra ment. 

Baumhelder és Hochwald saarvidéki 
községekben három hétig egyetlen gramm 
zsír sem volt kapható. Cukrot és búza
lisztet csak elenyésző mennyiségben 
árultak. 

Goring egy állami birtokot ajándéko
zott Hitlernek. 

Mussolini látogatása alkalmával ren
dezett ünnepségek Németországnak 22 
millió dinárjába kerültek. 

A hamburgkörnyéki parasztok 15 napig 
nem akartak élelmiszereket vinni a vá
rosba. E z a sztrájk azért tört ki, mert 
a parasztok elégedetlenek a német kor
mány új mezőgazdasági politikájával. 

A Szovjetszövetségben a november 
7-én megtartandó 20-ik évforduló alkal
mára nagy ünnepi előkészületek folynak. 
Ugyancsak most dolgoznak az új alkot
mány értelmében kiírt általános választá
sok előmunkálatain. A választási törvény 
jogot ad minden szervezetnek, valamint 
minden egyes polgárnak, hogy jelöltje 
érdekében gyűlésen, sajtóban és más 
eszközökkel agitáljon. £ célból a jelöl
teket állító szervezetek számára bizto
sítja a nyomdák, papirkészletek, középü
letek és uccák, közlekedési eszközök stb. 
igénybevételét, szóval mindazt, ami a 
szabad agitációhoz szükséges. A választá
sok összes költségeit az állam viseli. 

Lengyelországban a gyárimunkások 
csatlakoztak a zsidó organizációk sztrájk
jához, melyet október 18-án tartottak meg 
az egész ország területén a célból, hogy 
tiltakozzanak különböző antiszemita ren
deletek, különösen pedig az „egyetemi 
gettó" bevezetése ellen. 

A nemzeti acéltröszt Varsóban meg
tartott igazgatósági ülésén elhatározták, 
hogy az évi acéltermelést 525.000-ról 
450.000 tonnára csökkentik. 

A z Eszakamerikai Egyesült Államok 
kongresszusa nemrég 526 millió dollárt 
engedélyezett munkáslakások építésére 
és új középületek emelésére, a használ
hatatlanná vált nagyvárosi bérkaszárnyák 
helyébe. 


