Krónika
éltető nedvei nem jutnak el az emberi
ség tőmegéletének gyökereihez, min
denikünk legdrágább kincséhez, a gyer
mekhez? Azon társadalmi réteg, amely
magának az orvostudományt is kisajátítja
és a milliónyi többségű dolgozók közötti
szellemi és anyagi antagonizmus olyan
mély szakadék, hogy a mai világrend
orvostudománya hovatovább nem él köz
vetlen hatóerőként ott, ahol legtöbb
szükség van rá. Dehát akkor miért van
az orvostudomány, ha nem minden te
remtményért egyenlő jogban és fokban
tőrtént a kalóriákról, a vitaminokról
szóló korszakos felfedezés.
Kruif emberi, írói, orvos-etikai és
orvos-szociológiai kultúrájának nemességét
és nagyságát dicséri ez a könyve, amely
ben most először ismeri fel a valóságot,
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— 1,148 Mandzsúriában elesett japán
katonát hivatalosan istenné nyilvánítottak.
Ezzel a japán istenek száma 130.967-re
emelkedett.
— 10.000 nő önként jelentkezett,
hogy Oroszország központi részeiből a
Távolkeletre költözzék át. Ebben a cso
portban többek között van : 2 8 0 mérnök,
2 1 4 orvos, 5 1 4 tanár, 5 9 3 mehanikus,
112 könyvtáros. A fenti jelentkezőkön
kívül még 6 0 , 0 0 0 nő fejezte k i kívánsá
gát, hogy a Távolkeletre utazzék.
— A fehérek Ausztráliában való le
telepedésének 150-ik évfordulójára a benszülöttek gyásznapot fognak hirdetni,
mely alkalommal teljes polgári jogokat
követelnek maguknak.
hogy a tudomány nem független a társa
— Csehszlovákiában a költségvetés
dalmi helyzet, a gazdasági berendezés adott 20.7 százalékát (2.1 milliárd Kč) fordítják
ságaitól és elrendeléseitől.
hadikiadások fedezésére.
Kruif a felvetett tételekre és feltett
— Az USA pénzügyminisztériumának
kérdésekre válasszal is szolgál. Elégedet
kimutatása szerint az Államokban 2 5
lenné kell őket tennem, ez a feladatom,
személynek évi jövedelme haladja meg
írja Kruif, az embereket elégedetlenné
az 5 millió dollárt.
tenni és felháborodásukat szítani. A z
— A moszkvai irodalmi intézet sajtó
elégedetlenségei; fokozni és szítani kell,
alá rendezte Dosztojevszki számtalan,
és milyen szép az erőszakos eszközök
eddig ismeretlen kéziratát.
alkalmazása, ha az emberiség javáról van
— Julius 27-ike óta a Földközi ten
szó, mondatja Kruif Smike sorhajóhad
geren 27 hajó ellen követtek el táma
naggyal, aki hidroplánjával a Csendes
dást. Ezek közül 7 elsüllyedt. A meg
Óceán vizére zuhant és ötödmagával tíz
támadott hajók közül 6 a köztársasági
napon át tengődött, de mire rátaláltak,
spanyol, 7 francia, 11 angol, 2 orosz, 2
megtanulta, mit jelent a kollektív élet.
olasz, 1 dán és 1 görög lobogó alatt ha
Igen, ezt kell megtanulni: kollektív
józott.
életet és munkát, igazságos elosztást,
— Az olasz államrendőrség jubile
akkor az orvostudomány is eléri igazi
umán a következő államok képviseltet
célját, a megelőzés tudományát és akkor
ték magukat: Németország, Portugália,
gyermekeink kacagó, boldog, erős embe
Ausztria, Magyarország, Albánia és J u 
rekkel népesítik be majd a földet.
goszlávia.
Fekete Béla.
— A bécsi rendőrség felszólította az
E r d é l y k ö v e t e i Szlovenszkón.
egyik bécsi színház igazgatóságát, hogy
A budapesti írók után Kacsó Sándor,
a „Madame šans géne" c. operettből tö
Ligeti Ernő, Molter Károly, Szentimrei
röljék a Marseillaise-t, mert e forradalmi
Jenő, Tamási Áron erdélyi írók Szlodalra a közönség mindig zúgó tapssal
venszkó városaiban előadásokat tar
válaszolt.
tanak.
— A lengyel sajtó tudósítása szerint
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ez év októberében 10 000-rel növeke
dett a lengyelországi munkanélküliek
száma.
— A „Revue politique et parlamentaire" c. francia folyóirat szerint Német
országban az utóbbi hónapokban a leg
szigorúbb intézkedések ellenére is, több
üzemben sztrájk tört k i . Többek közt
sztrájkoltak a hamburgi „Bloss & Voss"
gyárban, az „Opel" autógyárban, a
„Borwin" gépgyárban, a „Hindenburg"
repülőgépgyárban, stb.
— Anglia eddig 1 millió fontot költött
az északnyugat-indiai büntető-expedí
ciókra. Még most is 37.000 angol katona
van ezeken a vidékeken.
— 7.000 állásnélküli tanító és tanítónő
Magyarországon egyesületet alakított.
— A torinói „Fiat" autógyár vashiány
miatt csökkentette termelését és a mun
kások tömegeit bocsátotta el.
— Az utóbbi időben több állam arany
készlete megnövekedett: az USA-ban
77, Angliában 100, Franciaországban 42
százalék az emelkedés, ezzel szemben
Németországban 97, Spanyolországban
54, Japánban 50 százalékkal csökkent
az aranytartalék.
— 300 angol, francia és holland biz
tosítótársaság nem fogad el biztosításo
kat háború esetére.
— A múlt évben több mint 10 mil
lió diák tanult Oroszország 32.660 gim
náziumában. Ugyanekkor az elemi isko
láknak 20 millió tanulójuk volt.
— Mivel Németországban tiszta búza
lisztet nem árusíthatnak, a breslaui érsek
kérelemmel fordult a német kormányhoz,
hogy a katolikus templomok számára os
tyakészítéshez tiszta búzalisztet enge
délyezzen.
— A németországi milliomosok száma
az 1932-i 2.216-ról 1936-ban 3.527-re
emelkedett.
— A községi választásokon London
ban 548 mandátumot kapott a munkás

párt a konzervatívok 326 mandátumá
val szemben, ami a legutóbbi választási
eredményekhez hasonlítva, 41 mandátum
emelkedést jelent. A többi 130 angol
városban a munkáspárt a konzervatívok
javára aránylag sok mandátumot vesztett.
— A konjunktúra ellanyhulása Ame
rikában legjobban az októberi statisztikai
adatokból látszik. A z októberi nyersvas
termelés 2,893.000 tonna ez év legjobb
hónapjának 3,600.000 tonnájával szem
ben, a nyersacél termelés 3,400.000 tonna
5,220.000 szemben. Egyedül az autóipar
mutat némi emelkedést 171.000 kocsiról
szeptemberben, 340.000-re októberben.
Ennek az okát a gyárak reorganizálásá
ban, új modellek bevezetésében és sze
zon-okokban kell keresni. Evvel szem
ben a kaucsuktermelés 53.000 tonnáról
39.000-re esett. A z amerikai gyáripar
többi ágaiból is hasonló, kedvezőtlen
hírek érkeznek.
—;' Egy csehszlovákiai kimutatás a
németországi munkabérekről jellegzetes
képet nyújt. Ez a kimutatás a meiszeni
„Somag" gyár egyik munkása fizetéslap
jának fényképét közli. Ez a vasmunkás
két hét alatt 49.10 márka fizetést kapott,
amiből mindjárt levontak:
alkalmazotti adó
2.10 M
német munkafront
1.20 M
munkásbiztositás
6.05 M
munkanélküli bizt.
5.17 M
balesetbiztosítás
4.50 M
összesen 19.62 M
Ez a munkabér 40 százaléka.
— Féja Gézát, a már Európaszerte
hires népi magyar írót, ismét kéthónapi
fogházra ítélte a magyar bíróság, „Vihar
sarok" c. művének harmadik, kiadásáért,
ugyancsak nemzetgyalázás és osztály
ellenes izgatás vétsége miatt. Előbbi íté
lete nem vált még jogerőssé s így teljes
joggal engedhette meg kiadójának a könyv
további nyomatását. Művének negyedik
kiadását elkobozták és betiltották.
— Illyés Gyula költőt, a Puszták
népének nagytehetségű szerzőjét szintén
pefbefogta a magyar bíróság, „Rend a
romokban" c. verseskönyvének egy verse
miatt s könyvét elkobozta.
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