
-az abszolút költői négy oldalról, mely 
Remenyik új irásai közül is kivitágit. Ér
zésem szerint, ha Remenyik a „Téli 
Gondok"-at nem pamf lettnek irja meg, 
hanem ennek a négy oldalnak a lirai 
atmoszférájába olvasztja bele új mun
kája vivódó szellemét, az utolsó észten^ 
dők egyik legszebb európai könyvét irta 
volna meg. Méliusz Jóxsef. 

K R Ó N I K A 

— Mexicóban az eddig ismert szin-
dikális organizációkon kívül, egy új 
egyesület alakult : a koldusok szövet
sége. A z alakuló közgyűlés memoran
dumot intézett a kormányhoz, melyben 
kérik, hogy gondoskodjék részükre a 
8 órai munkaidő bevezetéséről, valamint 
rendes kereseti lehetőségekről. 

— A „Corriere della Sera" értesü : 

lése szerint Alexandriában arab nyelven 
rövidesen megjelenik Mussolini írásainak 
összegyűjtött kiadása. 

— A z angol koordinációs nemzet
védelmi miniszter szerint Nagybritania 
az 1913—14 években 77 millió fontot 
költött védelmi célokra; 1924-ben ezen 
összeg felemelkedett 113 millióra és 
1937—38-ban pedig 278 millióra. A mi
niszter úgy véli, hogy az 1938—39-es 
költségvetési évben az angol fegyverke
zési kiadások kb. 320—340 millió fontot 
tesznek ki. 

— A csehszlovákiai szenátus pénz
ügyi bizottsága azon kívánságát fejezte 
ki, hogy a kormány hozzon törvényter
vezetet egy „Massaryk intézet" építéséről. 
Ebben az épületben helyeznék el a fel
szabadító elnök könyvtárát is. A könyv
tárban 110.000 könyv található. Ügy lát
szik, hogy az elhunyt elnök kb. 30.000-et 
elolvasott ezek közül, mert kb. ennyit 
látott el széljegyzettel. 

— Dániában leszállították azon kor
határt, melynek betöltése a választásra 
jogosít. Régebben a 25-ik életévhez kö

tötték, mig most már a 21-ik évben jo
gosulnak a választásra. 

— A következő adatokon látszik leg
jobban a csehszlovák nehézipar konjunk
túrája : a mult évihez viszonyítva az idei 
termelés szénben 49 százalékkal, koksz
ban 86 százalékkal, vasban 44 százalék
kal és acélban 60 százalékkal növe
kedett. 

— A canterbury-i érsek a napokban 
szentelt fel Londonban egy új házblok
kot. E z alkalommal beszélt a szegények 
lakásáról és megemlítette, hogy a lakás
kérdés a legégetőbb problémák egyike. 

— A z új svéd gázálarc-gyár befeje
zés előtt áll Stockholmban. A gyár ka
pacitása 10 000 álarc havonta. E z e k a 
gázálarcok kizárólag a polgári lakosság 
részére készülnek. 

— E z évben mult 50 esztendeje an
nak, hogy megjelent Zola nevezetes 
könyve : „A föld", a falusi életről, mely 
a klasszikus-realisztikus irodalomba tar-
tozjk. Zola ezen könyvében a vidéki 
élet eddig ismeretlen részleteit tárta fel 
és igazi fényében mutatta az addig any-
nyit dicsért „vidéki miliőt", mely köd
ben, sárban, dologban fulladozik. „A 
föld" a „Gil Bias" c. lapban jelent meg 
folytatásokban. Majdnem mindegyik pá
risi lap támadta Zolát és legélesebben a 
a royalista „Figaro". 

— 50 éve annak, hogy meghalt Eugen 
Potier, az első kimondottan proletár 
költő ; legjobban arról ismeretes, hogy ő 
írta az „Internacionálé" szövegét. 

— A Botič (bank-, biztosító-, keres
kedelmi- és ipari-alkalmazottak szövet
sége) kiadásában megjelenő „Glasnik" 
decemberi számában egy cikk szerint a 
nőtlen magánhivatalnok létminimuma 
24.000 dinár évente, vagyis 2000 dinár 
havonta; a nős magánhivatalnok létmi
nimuma pedig 40.800 dinár évente, vagyis 
3.400 dinár havonta. Ezzel szemben a 
munkaadók kezdő hivatalnokot ritkán 
vesznek fel 300, 500 és 700, legritkáb
ban pedig 1000 dináros fizetéssel. 



— A z első délafrikai tanács, melyben 
a benszülöttek is résztvesznek, a napok
ban alakult meg Pretoriában, Délafriká
ban. Ezen tanácsnak nagyon széles mun
kaköre lesz. A tagok közül 12 benszü-
lött és 6 európai. 

— A z idei répatermelés Jugoszláviában 
318.000 tonna, azaz 57.41 százalékkal 
kevesebb, mint tavaly. A z európai cu
korrépatermés 5,607.868 tonna. E z 4.83 
százaléknyi emelkedést mutat. Szovjet
oroszország ide termése 1,950.000 tonna 
volt. 

— A z idei és jövőévi finn cellulózé 
termést már megvették, különösképen az 
U S A kereskedői vásároltak nagy meny-
nyiségeket. 

— A z olasz újságok nemsokára majd 
csak 6 oldal terjedelemben jelennek meg. 
A z olasz ipar fél attól, hogy elfogy a 
cellulózé, melyre nagy szükség van a 
hadiiparban. 

— Ma alig van német nehézipari 
gyár, mely behozatalra szorul. Annak 
ellenére, hogy a versaillesi békeszerző
dés szerint elvesztette vas- és acélgyá
raínak 33—45 százalékát, széntermelésé
nek 25 és érctelepeinek 86 százalékát. 

— A z angol kormány kb. 1 millió fon
tot költ naponta a fegyverkezésre. 

— Több magyarországi kereskedelmi 
egyesület együttes akciót indított új áru
házak felállítása ellen. 

— Amerikai becslések szerint a vi
lág gabonatermése Szovjetoroszország és 
Kina kivételével 3803 millió bushel, a 
tavalyi 3544 millió bushellel szemben. 

— E z év április elsején lép életbe 
Indiában az u. n. Egyesült Tartományok
ban a prohibició. A z alkoholmérés tilalma 
csak a hinduk részére lesz érvényes. 

— Angliában a munkanélküliek száma 
október 15-től november 15-ig körülbelül 
százezerrel emelkedett. E z a legnagyobb 
növekedés az utóbbi években. 

— A francia hadügyi kiadások 1937-
ban 189 millióval (7 százalék) kisebbek 
az elmúlt évi hadügyi kiadásoknál. Ezért 
a hadügyi hitelek megnagyobbítását kér
ték, felemlítvén ez alkalommal, hogy pl. 
Olaszország több vizi repülőgéppel ren
delkezik, mint Franciaország. 

— A német kormány elhatározta, 
hogy jövőre megkezdik a Ruhrvidéket 
és a Balti tengert összekötő csatorna 
építését. 

— A mexicói forradalom 37 éves év
fordulója alkalmával a köztársaság el
nöke, Cardenas, kb. 1,300.000 hektár 
földet osztott szét a parasztok között, 
San Louis államban. 

— A z angol munkáspárt lapja, a 
,,Daily Herald", cikksorozatban foglalko
zott Németország külföldi propagandájá
val. A lap szerint a német titkos propa
ganda költségei az elmúlt évben 250 

Jelen számunktól kezdve minden számunkban egy szelvényt fogunk 

közölni, hogy olvasóink kívánságát lehetőségeinkhez mérten minden

kor teljesíthessük. 

Szíveskedjék e szelvényt levágni és szerkesztőségünkhöz juttatni. 
Fordíts ! 



millió márkára (körülbelül 4 milliárd di
nárra) növekedtek. E pénz nagyobb ré
szét Nagybritannia érdekei ellen irányuló 
célokra adták ki . Göbbels gigantikus 
külföldi propagandáját Bohle vezeti, aki 
az angliai Bedforban született s igy ,,szak
értő" az angol ügyekben. Bohle-t 25.000 
náci-ügynök és 2450 Gestapo-ügynök 
szolgálja a külföldön. A berlini központ 
45 állam 548 náci-fióküzletét ellenőrzi. 
300 újság áll rendelkezésükre. A lapok 
megvesztegetése szintén óriási összegeket 
emészt fel. A pénzügyi eszközök legna
gyobb részét az éhezők támogatására 
gyűjtött ,,téli segély"-ből vonják le, 
Bohle állandó szubvenciót ad a külföldi 
félhivatalos német távirati irodáknak, a 
külföldi német iskoláknak, a külföldön 
utazó színicsoportoknak és zenekarok
nak, továbbá azoknak a külföldi rádió

állomásoknak, amelyek idegen nyelven 
a nácik propagandáját közvetítik. 

— A z Egyesült Államokban a lapok
kiírtak egy szimpátia-pályázatot a japán-
kinai összetűzést illetőleg: 50 százalék 
amerikai Kina mellett nyilatkozott, míg. 
10 százalék Japán mellett és 40 százalék 
a semlegesség mellett. 

— Chaplin, a világhírű filmművész, 
azt mondotta, hogy azt megbocsájtja a 
német diktátornak, hogy hasonló bajuszt 
hord, hogy gyakran fotografálják, akár 
őt (Chaplint), de azt sohasem fogja neki 
megbocsájtani, hogy világszerte kifejtett 
hatásában nagyobb humorista, mint ő s 
többet nevetnek rajta, mint Chaplinen. 

— A z U S A katonaügyi minisztere 
kijelentette, hogy szükséges lenne az. 
U S A hadseregét 150.000 katonával és 
14 000 tiszttel nagyobbítani. 

Alkotások keretét, értelmét és értékét minden esetben alkotójuk 
emberi magatartása magyarázza. 

Minden korban éltek gonosz és romboló erők, tébolyodott hatalmak 
és szemetet, förtelmeket kavargató ösztönök, amelyek ellen a szellem 
emberének kötelesség volt felemelnie szavát. 

A szellem és az egyetemes emberiség érdekeinek valódi őrei soha
sem is mulasztották el felemelni szavukat koruk gonosz indulatai ellen. 
Szavuk még most is hallható, át évszázadokon, át évezredeken, engesz
telhetetlen csökönyösséggel ismételve tiltakozó, leleplező és felvilágosító, 
rábeszélő és tagadó tételeiket. (Remenyik Zsigmond) 
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