
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 


