
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? 
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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. 



— Olaszország felhívást intézett 
a, Korzikán élő mintegy 20-000 
olaszhoz, hogy térjenek vissza 
Olaszországba. Az ajjacioi olasz 
követség nagy erőfeszítései elle
nére azonban eddig csak 800 sze
mély tett eleget a felszólításnak. 

— Egy amerikai képviselő tör̂ -
vényjavaslatot nyújtott be, a párt
egyenruhák és fegyverviselés be
tiltásáról. A képviselő kijelentette 
hogy a javaslót elsősorban a né
met nácik ellen irányul. 

— Mint a „Hrvatski Dnevnik" 
ir ja 19 horvát politikai elitélt 
feltételes szabadságot kapott. Eze
két a politikai elitélteket már 
előbb szabadon kellett volna en
gedni a törvény szellemében, de 
az eddigi kormányok, éppen úgy 
mint a jelenleg szabadon még nem 
bocsájtott többi politikai elítélte
ket, továbbra is törvényellenesen 
fogvat ártották 

— Mlácius 18.-tól április 24.-ig 
a beográdi >Knez Pavle múzeum
ban bemutatják a francia képző
művészet 100 évét. 

— „Az amerikai forradalom lá
n y a i " című előkelő egyesület nem 
engedte meg egy néger énekesnő
nek, hogy az egyesület helyiségé
ben hangversenyt adjon. Roose
velt elnök felesége, az egyesület 
tágja, ezért kilépett az egyesület
ből, de az egyesület ennek ellené
le sem változtatta me^ határoza
tát. 

— Goebbels, német propaganda 
miniszter nagy cikket írt a „Völ-
kischer Beobachterben" a kávé
nénikék ellen. Különösen élesen 
támadta azokat a német polgáro
kat, akik a berlini üzletek előtt 
hosszú sorokban vártak kávéra, 
úgy hogy „az idegenek olyan be
nyomást nyertek, hogv a német 
polgárok kenyérért és krumpliért 
áynak sorba". Goebbels szemére 
veti a kispolgárságnak „hogy nem 
elég megértő akkor, amikor Né
metország gazdasági fenállásáért 
harcol" . 

. — Az Egyesült Államok 1938-
ban Oroszországba 70 millió dol
lár értékű árút exportáltak, ami 
az előző évhez képest 62%-os emel
kedést jelent. 

— Az olasz lapok hírei szerint 
Franco Olaszországnak a háborús 
támogatásáért 8 milliárd lírával 
tartozik. 

— Grizobudova asszony lett az 
oroszok nemzetközi légi flott áj á-
119k közigazgatási főnöke. 

— Mint a „Japán Chronicle" je
lenti, a március elején Japán het
venezer templomában a Kínában 
elhullott katonalovak lelkiüdvéért 
rendezett emlékünnepélyon száz
nyolcvanezer pap működött közre. 

— A kultúrát védő francia irók 
egyesülete kiadja a modern mémet 
írók műveit. A yorozat első kötete 
Wil l i Bredel: „Találkozás az E b -
rónál'1 című regénye. A második 
kötet Heinrich Mann: „Bátorság1-
című könyve. 

— A német kormány feíhívta a 
külföldön dolgozó állampolgárait, 
hogy térjenek vissza Németország
ba, mert ellenkező esetben Né*-
metországban elő családjuknak 
pénzbüntetést kell fizetniök. E r r e 
a felhívásra 20 ezer Hollandiában 
élő német nevelőnő felhívást inté
zett a holland férfiakhoz, hogy 
kössenek velük házasságot, hogy 
ezáltal holland állampolgárok le
gyenek. 

— a „Politikin Zabavnik n -ban 
olvassuk, hogy azalatt az idő alatt 
{1 perc), amíg Németországban $ 
teherautó külömböző anyagot hord 
a Sigfried vonal megerősítésére, 
addig Oroszország 1.800.000 dinár 
értékű használati cikket tennél-

— Ausztriában bevezették a há
borús időkből i mert népszerűtlen 
zsír-, kenyérv Mb jegyeket. 

— Titulescu, volt román külügy
miniszter ki jel öntetté, hogy nem 
szeretne 1939-ben zsidó, 1940-ben 
katona és 1941-ben S. A legétny 
lenni, 

— Jugoszlávia a külföldről be
hozott teksztilárúkért évente átlag 
2 milliárd dinárt fizet ki , pedig 
még az analfabéta is tudja, hogy 
a földművelő országokban, mint 
amilyen a mienk is, a teksztilipar 
gyorsan kifejlődhet és, hogy abból 
nem, csak a nagytőkének, hanem* 
az egész népnek haszna van. 


