
A k i bizik, nem csalatkozik 

C H A M B E R L A I N 1938 október 3-án: Kernelem és hiszem, 
lio£y az új biztonsági rendszerben az új Csehszlovákia minden 
eddiginél erősebb támaszra lel. 

H O A R E S A M U E L 1938 októben 3-án: Merem állítani, hogy 
<az út, amelyet kijelöltünk, lehetővé teszi a Csehszlovák köztár
saság önálló, független életét . . . Hiszem, hogy a nemzetközi 
biztosítékok, melyekben Anglia is résztvesz, fontosabbak Csehor
szág számára, mint a harcászatilag jelentős határok elvesztése. 

I N S K I P T H O M A S : Annak ellenére, hogy a határok még 
nincsenek véglegesítve, az angol királyi kormány a cseh nép előtt 
erkölcsileg felelősnek tekinti magát, hogy az adott biztosítékokat 
xi maga számára kötelezőnek ismerje el. — N. — 

L a p s z e m l e 

Az „Archív íür Biologie und 
Rasscnwis&snschaít" cikket közöl a 
légibombázás hasznosságáról a 
gyökeres kiválasztás (szelekció) 
ós közegészség (higiena) szempont
jából. 

„A legsűrűbben lakott kerülete < 
szenvednek legtöbbet. Ezeket a. 
kerületeket szegény emberek lak
ják, kiknek nem volt sikerük az 
életben. Ilyenmódon ezek el fog
nak tűnni. 

Sőt mi több, a sok halott mel
lett a hatalmas bombák robbaná
sa sokaknál elkerülhetetlenül az 
ideg működés zavaraihoz vezet. A 
gymg(v idegzetű emberek ezt nem 
bírják elviselni. 

A bombázás, tehát, segítségünk-; 
re lesz, hogy leleplezzük és a tár
sadalmi életből eltávolítsuk az 
ideggyengcségben szenvedő egyé
neket. Ha majd egyszer gondot 
fordíthatunk ezekre a betegekre, 
A Z egyetlen amit értük tehetünk 
a sterilizáció (magtalanítás). E z 
fogja a gyökeres kiválasztást biz
tosítani/1 

„Resto del Carlino" (6. I I . ) 
,.lía az abesziniai hadjárat az 
olaszok győzelmét jelenti 52 nem
zettel szemben, akkor a spanyol 
'háború a fasiszta Olaszország 
győzelmét jelenti Franciaország 
fölött. Az elvesztett háborúkért 
ífizetffii kell. Annál többet kell fi

zetni, minél több oiyan tisztázat
lan kérdés áll fönn, mint amilyen 
Korzika, Tunisz, Nizza, Szavoja. 
Dzsibuti, Szuezi csatorna stb. kér
dése. Hogy Paris a tisztességtelen 
úton szerzett vagyont megvédje 
London szolidaritására hivatkozik. 
Csakhogy, vájjon akarja-e Cham
berlain bölcs kormánya megsem
misíteni az együttműködést Olasz
országgal és az angol népet és az 
angol birodalmat egy konfliktusba 
rántani? E z az a kérdés amit 
mi Angliának fölteszünk. 

„Deutsche AUgemeine Z e i t u n g 
(1. I I . ) „A Führer kijelentései for
dulatot jelentenek, mert a hatav 
lomrajutás utáni években vezet5 
köreink olyan reményeket táplál
tak, hogy az önellátást az élelme
zésben sikerül biztosítanunk. A 
Führer beismerte, hogy az élelmi
szertermelésnek a német talajom 
a német paraszt törekvésének el
lenére megvannak a maga hatá
r a i " . 

Völkiischér Beobachter (jan. 29,): 
Az ókori Rónia megtanította Olasz
országot, hogy Pannónia mindad
dig délibáb, míg Kartágó erős és 
míg Itália nem válik a Földközi 
tenger urává. 

A történelem megmutatta, hogy 
Német- és Olaszországnak együtt 
kell menetelniök Nyugat és Kelet 
ellen, különben legázolják őket. 
Ők ketten hivatottak arra, hogy 



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 


