
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-



3cpo kép: hogyan foszt k i egy vén 
írástudatlan asszonyt von Teschow 
titkos tatnáesos, oz egész környék 
ur.a, a biró és a pap jelenlétében 
egyszerűen elszedvén tőle „a szép 
tarka képecskéket'4, vagyis a dol
lárokat, melyet kivándorolt fiai 
lelkitek neki. Valóban pokoli jele
net: az asszony ezalatt buzgón há
lálkodik, mert megígérik neki. 
Tíogy közköltségen kijavítják düle
dező vityi l lója ! 

Fal lada a „Mi lesz veled ember-

Krónika 

— A londoni keresztényszocia
l ista fogadóiroda most közzétett 
adatai szerint a mult év folyamán 
kerek 100 milliárd dinárt vesztet
tek a különböző fogadásokon az 
angolok. Ebből a veszteségből a 
legtöbb természetesen a munká
sokra jut. 

— Mint a lengyel távirati ügy
nökség jelenti Varsó és Moszkva 
között a közeljövőben légi forga
lom indul meg. 

— Egy néhány hét óta a fran
cia Riviérán üdülő milliomos egy 
newyorki étteremtől kábel útján 
líérte el egy rákfajta különös el
készítésének receptjét. A távira
tért annyit fizett k i , hogy abból 
néhány többgyermekes munkás* 
család hónapokig megélhetne. 

— Franco távirati ügynöksége 
.kijelentette, hogy bizonyos nagy, 
hatalmak versenyeznek, hogy me
l y i k adjon a .,nemzeti l t Spanyol
országnak több kölcsönt. De Spa
nyolország nem adja magát ol
csón el. (A hangsúly az olcsón 
van). 

— A Havas ügynökség jelenti 
Moszkvából, hogy az orosz Tudo
mányos Akadémia Schmidt profe-
ssprt, a híres sarkkutatót alelnö
kévé választotta. Ugyanekkor 
Papanjin Iván lett az északi tenge
r i járat központi igazgatóságának 
főnöke, helyette pedig Sirsov Pe-

ke t k c. könyvében még egész más
kép gondolta el ugyanezt a kort. 
Addig boncolgatja, magyarázgatja 
a weimari Németország utolsó 
éveit, míg nem is találja majd 
semmi más értelmét, mint hogy 
ilyen „páratlanul erős, jeges te
kintetű44 rendszer vegye át a he
lyet. Junkerek, lezüllött katona
tisztek, detektívek jeges tekinte
te? Hát F a l l a d a mem dermedt 
még meg tőle? 

Szerb György 
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tar, mindaketten a tavalyi észak
sarki expedíció résztvevői. 
A községek és a politikai viszo

nyok rendezése. 
Politikai életünk rendezésének 

szükségszerűségéről és annak mó
dozatairól szól Dr. Mihailo Hies a 
„Politika*4 márc. 13-iki számában 
megjelent cikke: „'Községeink és a. 
politikai viszonyok rendezése ná
lunk 4 4 , melyben kiemeli, hogy a 
községek úgy is, mint közigazga
tási vegységek és úgy is, mint ön
kormányzati területek népi és po
litikai életünknek egyik legfon
tosabb alapját képezik és, hogy ez; 
szerint a politikai viszonyok ren
dezését az országban nem lehetne 
keresztül vinni , ha a z f előzőleg a 
községekben keresztül nem viszik. 
Azonban, annak ellenére, hogy a 
községekről szóló törvényeinket 
a fönnálló politikai törvényho
zási rendszernek megfelelően a l 
kották, amelyet pedig el kell hogy 
vessünk, úgy a politikusok kije
lentései, mint azon felhatalmazá
sok alapján ítélve, melyeket a po
litikai törvények megváltoztatásá
r a kértek, senki sem gondolt e 
törvények megváltoztatására. 

Hogy a községekről szóló tör
vény megváltoztatásának szüksé
gességét bemutassa Dr. I l ics kifej
tette a választási rendszer főbb 
alapjait a falusi és városi közsé^ 
gékben és annak lehetetlenségét, 
bogy e törvények érvényben ma
radjanak akkor, amikor az or
szág politikai életének gyógyítá
sába kezdünk. 


