
szerepeiket bölcsen megosztva vég
rehajtsák azokat a föladatokat, 
amelyeket Európában senki más 
nem tölthet be* 

A szankciók elleni háború után 
Olaszországnak szükségszerűen a 
Földközi Tenger nyugati fele, azaz 
Franciaország ellen kellett fordul
nia, mert Franciaország a mai 
Róma Kartágója. Mint a második 
Púin háborúban, az összecsapás 
most is Spanyolországban kezdő
dött. Csak azután, hogy az Ibériai 
félszigeten győzött, tudta Róma 
Kartágót megsemmisíteni. 

Spanyolország, mint az Atlanti 
Óceán, a Földközi Tenger és Észak 
Afrika őre lehetővé teszi Olaszors
zágnak az előnyomulást Gibral
táron át. Olaszország Spanyol
ország szövetségével letörheti 
Franciaország hatalmát a Földkö
zi Tenger nyugati részén és meg
vetve lábát a Baleári szigeteken 
és a Spanyol Marokkóban, elvág
hatja Franciaország közvetlen 
kapcsolatát afrikai katonai tarta
lékaival. 

„L'Ouvre" (8. I I . ) jelenti, hogy a 
fizikai Nobel dijat Euriko Ferini 
római egyetemi tanár kapta meg. 
akinek Stokholmból való vissza
tértekor ' ünnepélyes fogadtatást 
készítettek elő (többek között a 
rórnai királyi akadémia tagjául 
akarták kinevezni). Időközben k i 
tudódott, hogy édes-anyja zsidó. 

ami miatt az egész előkészületet* 
xemondtáK. Sőt mi több hivatala-
san jelentették neki Stockholm
ba, ahol a diploma ünnepélyes-
átvétele miatt tartózkodik, hogy 
még ^katedrájától is megfosztják. 
A híres tudós, mélyen csalódva el
határozta, hogy elfogalja az Egye* 
sült Államok lelkes meghívását' 
és, hogy nem is tér vissza hálátlan 
hazájába, hanem családjával 
együtt azonnal az új világba 
mégy. 

„L'Ordre" (28. I I . ) jelearti, hogy 
Olaszországon keresztül osztrák 
csapatokat szállítottak Abessziniá-
ba. Az elszállítás előkészületeit 
legnagyobb titokban tartották. Az 
embereket a négybétig tartó kato
nai gyakorlatok után mozgósítot
ták. Családjaik nem sokkal később 
Addis-Abeba-ból keltez Mt leveleket 
kaptak- tőlük. Feleségeik és anyá
ik több ízben tiltakoztak a munkás 
börzéken, ahol segélyeiket kapják. 

Ez az Abessziniába küldött oszt
rák katonaküldemény. úgylát
szik büntető rendszabály azokkal 
az elemekkel szemben akik még: 
nem hódoltak be a rendszernek. 
E föltevést az a tény is igazolja, 
hogy az A];>esziniába küldött 
osztrák tiszteket megfosztották 
rangjuktól és a legnehezebb mun
kákat, mint közlegények vég
zik . . 

Gazdasági szemle 
(Németország és Olaszország 

gazdasági nehézségei) 
. A hat éve uralmon levő nemzeti 

szocializmus gazdálkodása, a kö
vetkező képet mutatja: 
, 1933-ban a Reichsbank arany

készlete 800 millió márka értékű 
volt, ma 70 millió. A külföldi tar
tozások fizetését beszüntették és 
újabb külföldi kölcsönre, amelyre 
á fegyverkezési programhoz oly 
nagy szükség lett volna, nem volt 
semmi kilátás. így pénzügyi és 
fazdasági téren is a belföldi erők 

mozgósítása vált szükségessé. A 
zsidók vagyonát lefoglalták. To
vábbi pénzügyi akciókináb olyan 
eszközökhöz kellett folyamodni, 
hogy az egész világ minden ár
nyalatú közgazdásza képtelen volt 
ezek helyességében hinni. A gaz
dálkodás nem volt tervszerű s 
majdnem évenként változott, asze
rint, hogy az adósságok miként 
halmozódtak. A gazdasági élet a> 
kül- és belpolitikai élethez van 
kötve. Miután nem volt elegendő 
pénzügyi erő a hatalmas állami 



szállításokat készpénzben fizetni —, 
gondoskodni kellett megfelelő hi 
telről.. Az első eszköz a váltó volt-
De az állami szállítások halmozó
dásával, a váltók mennyisége is 
szaporodott és ha az esedékesség 
napján az állam nem fizet, bekö
vetkezhet egy nem kívánatos in 
fláció. Ezért áttértek a bón-rend-
szerre. A bón hat hónar> lejártá
val vált esedékessé, kamatot nem 
hozott és leszámítolni sem volt 
szabad. A váltók és bonok, csak az 
állami szállítás fizetési eszköze 
volt. Ezenkívül még konszolidá
ciós stb. kölcsön (ami minden ál
lampolgárra köteles volt) cimén a 
német állam adóssága több mint 
40 milliárd márkára szaporodott, 
nem számítva a párt, állami vál
lalatok, városok stb. adósságait-
És amikor az adóterhek és állam
kölcsönök a német gazdasági éle
tet megbénítják, egy új bón-rend-
szert találnak ki . Az új bonokkal 
az állam a szállítások 40%-át fi 
zeti és 60%-ot készpénzben ad. Két 
íipusú bón kerül forgalomba. Az 
első tipus mint fizetési eszköz, 

"forgalomba is kerül, de nem hoz 
kamatot. A második nem kerül
het forgalomba, de elzálogosítható 
és 4% kamatot hoz. Hogy ezek a 
különböző váltók és bonok milyen 
következménnyel járhatnak egy 
lavina esetén, azt az 1918-as ese
ményekből láthatjuk. Hogy ez be 
ne következzen, külföldi, hogy 
enyhén szóljunk, ,Jhadizsákmány-
nyal' 4 igyekeznek megszerezni azt, 
amit a nép már nyújtani képte
len. 

Ausztria volt az első állo
mása a külföldi terjeszkedés
nek. A bécsi bankok miinden 
:• ranykészletét Németországba 
vitték. Volt tehát anyagi lehető
ség a fegyverkezés folytatására. 
De mindent elkövettek más téren 
"s. az osztrák függetlenség teljes 
felszámolásaira. A legnagyobb 
osztrák iparvállalatok mint pi az 
Alpine Mcntangesellschaft, a D. D. 
S. G. (Donaudampfschiffahrtsge-
sellschaft) a Dunamedence legna
gyobb hajózási vállalata, stb. mind 
a Hermann Goering állami kon-
cernbe olvadt. Hogy a dohány jö

vedék és más állami monopol,* 
Németország birtokába került, 
csak természetes. 

A 680.000 négyzetkilométer ter
jedelmű és 86.500.000 lakosú Né
metország iparban most rendkí
vül gazdag, de két fontos cikke 
hiányzik: élelmiszer és petroleum. 
Tank, repülőgép, tengeralattjáró, 
hadihajó stb. csak ócskavas ben
zin nélkül és érthető, ha Német
ország minden figyelme Románia 
felé fordult. Románia az egyetlen 
közeli ország, amely ezekkel a 
nyersanyagokkal rendelkezik és a 
márciusi viharos napok után Né
metország mekisérelte a világot 
itt is kész tények elé állítani. A 
nyugati hatalmak és Oroszország 
közbelépésének köszönhető, hogy 
Németország egyenlőre megelége
dett az 1938 novemberi szerződés 
felújításával, azzal az eltéréssel, 
hogy szabad területen német mér
nökök is eszközölhetnek kutatáso
kat és fúrást. Az így felfedezett 
olajat csak Németország* vehetné 
át. Tudnunk kell azonban, hogy] 
angol, holland és amerikai mérnö
kök minden talpalattnyi helyet 
már régen felkutattak és valószí
nűtlen, hogy a német konkurren-
ciának egy gyűszűnyi petróleumot 
is hagytak. A romániai források 
azonban apadnak. Az 1937-es 
7.15 millió tonnával szemben 
1938-ban már csak 6.6 millió ton
na volt a termelés, és ha Német
országnak minden ellenállás da
cára, sikerülne az egész mennyi
séget megszerezni, ezzel évi szük
ségletének csak a felét fedezné. 
Lehet, hogy normális kereskedel
mi megállapodásokkal Németor
szág megoldhatná ezt a két kér
dést is. azonban a benzin, de még 
orősehbon az élelmiszer hiánya és 
pénzügyi nehézségei oly nagyok, 
hogy íürgős kiutat kell találnia. 
Európára *még komoly napok vár
nak. 

* 
Az olasz hivatalos körök, mm-

lent elkövetnek, hogy kereskedel
mi mérlegük passzivitását meg
szüntessék. 1937-ben " Olaszország 
mérlege 5 milliárd l ira passzívá
val zárult. Ez súlyos teherkémt n@-



hezedett az ország egész gazdasá
gi életére. Kénytelenek . voltak 
különleges tételeket mozgósítani 
(mint pld. az Abesszin háborúra 
adományozott értékeket). (Szigorú 
intézkedésekkel igyekeztek a kiv i 
telt fokozni, de a nyersanyagban 
szegény Olaszország eredményt el
érni (nem tudott. 1938-ban 2.7 mil 
liárd lírával csökkent ugyan a 
kereskedelmi mérleg passzívája, 
de ezt nem a kivitel növekedésé
vel, hanem a behozatal csökkené
sével érték el. Így pl. 1.1 milliárd 
értékű búzával kevesebbet vásá
roltak, ami a kenyér minőségének 
terhére ment. Ez , valamint más 
élelmiszer-behozatal csökkentése 
azonban nem olyan tényező, ami-

Könyvszemle 

vei hosszabb ideig számolni lehet. 
Csökkentették továbbá a pamut 
gyapjú behozatalt is. Emelkedett 
viszont a fegyverkezéshez szüksé
ges nyersanyagok és félgyártmá
nyok behozatala. Németországból 
a behozatal 200 millió lírával csök
kent. Japánnal az egész kereske
delmi forgalom jelentéktelen. A' 
külkereskedelmi forgalom csök
kent még Jugoszláviával, Romá
niával, Magyarországgal, a (nyuga
ti államokkal, Észak és Délameri
kával. A fenti adatok az olasz 
hivatalos statisztika jelentése és 
tükre Olaszország bel és külpoli
tikai helyzetének. 

Vas Béla 

Hans Fallá da: F a r k a s a farkasok 
között. 

Mai német regény, két nagy kö
tetben. Mi végre ez a nagy felké
szültség, nekigyűrkőzés? Az első 
kötet még normális terjedelmű. E z 
lényegében egy sokat megpróbált, 
szegény lány és az 1922 évi német 
züllesztő rendszerben megingott 
jellemű, kártyás úrfi esetét írja le. 
A lány rokonszenves, szép elkép
zelés. Ahbgy legénységi 'és asz;-
fizonyi kettős kiszolgáltatottságá
ban a híres német kispolgári 
rend és képmutatás meg akarja 
fojtani, de mégis fennmarad. E 
két embernek meglátása izmos 
írói tehetség, nlélyre néző szem 
határozott nyomait mutatja. De a 
tehnika, ez a történet folytonossá
gát minduntalan megszakító, a 
történés helyeit és személyeit ide-
oda cikáztató módszer* nem sok 
jót sejtet. Az íróinak úgylátszik 
tebbet kell elhallgatni, mint amit 
elmondhat. Máskép máshová jut
na. Ezéii úgy tesz mintha csak 
leírna: a francia naturalizmus 
szcnvtelenségét szedi magára. A 
második kötet testes. Ormótlan 
arányok, torzonborz, esetlen elgo?i-
dolás. Lényegében egészen más v i 
lág, mint az első kötet, más em

berek sorsa. Valóságos rémregény, 
mely végtelen folytatásokban jö
hetne. A szerző ócska romantikus 
módszerekkel borzongatja az öl
ve sót. Lesz még rosszabb is, jelen-
ti be például egy fejezet szörnyű
séges végén." Lezüllött junker csa
l i d, idegbeteg, akaratnélküli, vagy 
gonosz emberek, a szabad csapa
tok puccsa, megszökött fegyencek 
és cselédlányok dorbézolása az el
hagyott kastélyban, ördögi inas 
áltai megszöktetett és tönkrement 
nemes kisasszony stb. stb. A hős 
tulajdonképpen egy „páratlanul 
erős, jeges tekintetű detektív" 
Aki — tulajdonképen a pucs 
szolgálatában — kíméletlenül ül
döz minden „gazságot44, vasmarká
val szétmorzsol, Inéha elismer, 
tesz-vesz, mint valami földi Zeusz. 
Könyörtelen, jéghideg, de — tisz
telt olvasó — muszáj észerevenni, 
hogy a mord, erőszakos külső 
alatt érző szív dobog, vagyis hog/ 
ő jelképe a nagy változásnak, 
mely hajdan minden német em
bert ilyen vasmarokkal fog meg 
fogni és rendre tanítani. Közben 
a szerző jól odamondogatja a 
junkereknek, akik ellen, úgylát 
szik, több kifogása van, mint a h i 
vatalos köröknek. Például meg-


