
dig nem ismert mélypontra lökné. 
Nem ilyen messzire látó és hatásában éppen ezért szélesebb körű ember. 

Coughlin atya, az ismert rádió�páter. Ez a páter, aki rádiót bérel el�adásai-
nak céljaira és hetenkint titkáraival 100.000 levelet válaszoltat meg, az ame-
rikai keresztény kapitalizmus megteremtését hirdeti. Egyesülete neve Union 
for Social Justice, a Társadalmi Igazságosság Egyesülete. A dolgozóknak 
évi minimális jövedelmet kivan garantálni az atya, a föld termékeinek felosz-
tása révén, és avval, hogy ki akarja ragadni a hatalmat a Wallstreet kezé-
böl. Befolyása az amerikai tömegekre óriási. Nézeteivel komolyan foglalkozni 
nem volna méltó ehhez a laphoz. 

Végül rövidesen vázoljuk az ujabb keletű „Retire at Birth" tervet. „Vo-
nulj nyugdijba születésedkor", mondja a név, a következ� pénzügyi elgondo-
lással. Minden ujszülött kap egy húsz év mulva esedékes váltót 20.000 dollár 
összegr�l. EZ a váltó kamatot hajtana, havi 50 dollárt. Az állam tehát, 
amelyre a terv kivitele és finanszirozása hárul, fizetne évenként 600 dollár 
kamatot, azonkivül évi 1000 dollár t�ketörlesztést, összesen tehát évi 1600 
dollárba kerülne a terv az államnak, tehát lényegesen olcsóbb, mint az e he-
lyen áprilisiban ismertetett Towsend�féle terv, amely évi 2400 dollár kiadást 
jelent egy személyre. Nemcsak az államháztartásira el�nyös a terv, hanem 
egyéni vonatkozásban is. Ha egy husz éves fiu meg egy husz éves lány háza-
sodnak, mindegyik kap 20.000 dollárt, vagyis összesen 40.000 dollárt, amib�l 
„gondtalanul megélhetnek". Amellett, ha gyermekük lesz, az állam fizet ne-
kik minden ujszülött gyermekért havi 50 dollárt. Ime, igy oldódik meg simán 
a társadalmi kérdés, nem számit a munkanélküliség, mindenkinek lesz pénze 
és gondtalan élete, még akikor is, ha senkisem dolgozik. 

Nem érdemes a tervet komolyan cáfolni. A pénz körüli fogalomzavar 
minden félművelt embert�l vezetett mozgalomnak ma elmaradhatatlan jellem-
vonása, — gondoljunk Feder mérnökre, a nemzeti szociálizmus elméleti aty-
jára, akit aztán hidegre állitottak, vagy pl. a svájci Freigeld�elméletre (Silivio 
Gsell), stb. Közgazdaságilag gondolkozni nem tudó emberek nem érik fel, 
hogy ha a pénz mögött nem állanak termelt értékek, amelyekre a pénzt be 
lehlet cserélni, akkor a „pénz" csak annyit ér, mint a papiros, amelyre a szö-
veget nyomták. Mindazonáltal: a terv „gazdasági elgondolása'' az államház-
tartásra nézve kecsegtet�bb, mint Towsend doktoré. Igy megvan rá minden 
remény, hogy ez a terv is mihamarabb nagy hullámokat ver majd az 
U.S.A.�ban, az Egyesült Államok átlagpolgára itél�képességének nagyobb 
dics�ségére és Lewis Sinclair halhatatlan alakjának („Az ember, aki az el-
nököt ismerte") igazolására. Ádám Elek 

V I L Á G S Z E M L E 
Az európai politika fordulat el�tt áll. A kontinens leger�sebb hatal-

mában, Franciaországban a Népfront kormánya veszi ált az ügyek inté-
zését, a I I . Internacionálé pedig Anglia, Franciaország és a Szovjetunió 
összefogását sürgeti a fasizmus által fenyegetett béke megóvása érdeké-
ben. A német sajtó már 1793 képét festi a falra, magyarázván, hogy Fran-
ciaországban az egyesült szakszervezetek s a marxista pártok helyi bizott-
ságai, melyek az országot behálózzák, fogják a „megmozdult népre" tá-
maszkodva ellen�rizni a parlament működését, mint egykor a jakobinus�
klubok a konventet. Ha 1793 felidézése pillanatnyilag még korai is, tény, 
hogy a Rajna és a Gibraltári szoros között egy igazi népi front van kiala-
kulóban, nem „völkisch", de a szociális és a nemzeti ideálok legneme-
sebbjeit�l fűtve, melynek tömbje, mint zárók� állja utját a fasiszta ag-
ressziónak. 

A fasizmus megtorpanása ma már sokfelé megfigyelhet�. Ausztriá-
ban a 100%�os fasizmust képvisel� Heimwehr bukása a legfontosabb kö�



zépeurópai esemény. Ismeretes, hogy a paktáló politikát szivesen tovább 
folytatni akaró Dolfusst a Heimwehr ultimátuma kényszeritette rá a 
fegyveres fellépésre. Utóda, Schuschnigg egy ideig kénytelen volt a 
Heimwehr fejével, Starbemberggel együtt kormányozni, de nem mulasz-
totta el az állami karhatalmat tervszerűen kiépiteni a Heimwehr rovásá-
ra. Mid�n a májusi tüntetésen a Heimwehr és a keresztényszocialisták vi-
szálya nyiltan kirobbant és amikor Starhembergnek a demokráciát kate-
górikusan elvet�, Mussolinihez intézett távirata erre külpolitikailag is 
kedvez� alkalmat teremtett, (az angol követ demarscheot intézett a kor-
mányhoz) Schuschnigg kihajózta kabinettjéb�l az olasz fasizmus ausz-
triai el�örsét, Starhemberget. Zehner tábornok által a karhatalom hűsé-
gér�l biztositva, Schuschnigg most lefegyverzi a politikailag teljesen le-
járatott Heimwehrt és a keresztényszocialistáknál ismét Kunschak pak-
táló politikája nyomul az el�térbe. Ám a történelem nem ismétli magát! 
A másik paktáló fél, az austromarxizmus kimult, — ezt sem Renner, sem 
Seitz nem támaszthatja ujra fel. Mialatt tehát a „vörös" paktáló felet 
Sehuschnigg hiába keresi a szervezetek egykori vezet�i közt, mialatt való-
szinűleg ismét latolgat egy prágai látogatást, a szétzüllesztett Heimwehr 
emberei jobbfelé, a nácikhoz és kisebb mértékben (a munkáselemnek) bal�
felé fognak lecsatlakozni, er�sitve a két malomk� �rlését, melyben a 
rendiállam morzsolódik. Ausztria e krizise, a mai európai helyzetben az 
egész kontinensen, de különösen a dunai államokban er�sen fogja éreztet-
ni hatását. 

E g y másik fasiszta állam válságának képét Lengyelország nyujtja. 
Mid�n Pilsudski halála el�tt az országot rendiállammá alakitotta át, fel-
oszlott a régi kormánytábor és helyébe az új rendi berendezkedést igenl� 
csoportok, a „szanálók" (szanacja) blokkja lépett. A szanacján belül tör-
tek ki tavasszal az ellentétek a parasztság helyzetének reménytelensége, 
a munkásság aktivizálódása és a külpolitikai zsákucca problémáinak a 
hatása alatt. Az „ezredesek csoportja" erélytelenséggel vádolta meg a 
Koscialkovszki kormányt és a belviszály oly' méreteket öltött, hogy a 
hadsereg vezet�je, Rydz�Smigly hadseregf�felügyel� volt kénytelen közbe-
lépni. Az � döntésére alakult meg az új kabinet Pilsudski egykori belügy-
miniszterének, Skladkovski tábornok vezetésével. Az „ezredesek" képvise-
l�je, Mihajlovski kimaradt, de távozott a kereskedelmi politika nem ép 
ügyes vezet�je, Gorecki tábornok is. A szükséges „erélyben" Grabovski 
igazságügyminiszter fogja Skladkovskit támogatni: a bresztlitovszki per 
egykori ügyésze. A belpolitikai „er�s kezet" már május elején több, mint 
száz „nemzeti�demokrata" (jobboldal) elfogatása jelezte, azóta a letar-
tóztatások folytatódtak. Zamorski tábornok, a politikai rend�rség f�nöke 
a német államrend �rénél, Dalegue tábornoknál vizitel, mialatt odahaza a 
szociáldemokraták és a „nemzeti�demokraták" ifjusági szervezetei már 
szövetségre léptek a Pilsudski tábor ifjusági szervezetével, az „Ifjuság 
Légiójával". A Skladkovski kormány elleni front tehát kiszélesült és gaz-
daságilag is fokozódnak a nehézségei. Az állandó aranyelvonások meg-
buktatták a Bank Polski elnökét, Koc �rnagyot és a kormány kénytelen 
volt a devizaellen�rzést bevezetni. Ugyanakkor általános beviteli tilalmat 
léptettek életbe, hogy Lengyelország kiegyenlithesse a clearing érdekében 
kereskedelmi mérlegét mindamaz államokkal szemben, melyekkel az pasz�
sziv. Rydz�Smigly pedig a hadsereg felszerelésének megujitását követeli, 
ami nem kis feladat lesz, a költségvetést mindössze csak 85.000 zlotyval ki-
egyensulyozni tudó kormány számára. Pénzt csak Páris fel�l lehet várni 
— de ennek ára van. 

Közben a lengyel rendi mintát utánzó kis balti államokban is er�sen 



recseg és ropog. Észtországban május 8.�án megkezd�dött az 154 jobbol-
dali puccsista vezér pere. Az 1934 március 12.�én feloszlatott németek-
kel kacérkodó Sisk�féle „Szabadságharcos mozgalom" emberei tavaly de-
cember 7.�én sikertelenül akartak puccsot végrehajtani Paets autoritativ 
rezsimje ellen. Vezéreik: Larka volt hadügyminiszter, Pasta volt külügy-
miniszter és Toervand volt vezérkari f�nök társaikkal együtt sulyos fegy-
házbüntetésre számithatnak. Bukásuk ugyancsak a 100%�os fasizmus ve-
resége. Esztország pedig külpolitikailag a Szovjetunio felé orientálódik: 
Reek vezérkari f�nök május 1�én Vorosilov vendége volt Moszkvában. Be 
ott volt Harmanisz lett és Cserniusz litván vezérkari f�nök is. Miként 
Ausztria, Lengyelország és Észtország, Litvánia is kénytelen rendi álla-
mát a német példán vérszemet kapó „totális" fasisztákkal szemben meg-
védeni. Smetona elnök ugyan börtönre változtatta a németbarát Voldema�
rast kiszabaditani akaró puccsisták büntetését, de a német határon izgató 
•náci izű agitációt ismét erélyesen kénytelen letörni. Jó talajt ad ezek pro-
pagandájának a parasztság keserves helyzete, melyen a fokozódó agrár-
export sem tud segiteni az árak esése miatt. Suvalki tartomány után 
már dél�Litvániában is egyre növekednek a parasztzavargások, melyek 
politikailag engedményekre késztetik a litván diktaturát, 1927�ben a kle-
rikális blokk választási vereségére a diktatura kikiáltásával felelt. Ma, 
9 év után a diktatura a parlament összehivására kénytelen fanyalodni. A 
parlament rendi lesz és mivel a községi választásokat annak idején az el-
lenzék bojkottálta, most jelölteket sem állithat, mert ezek a községtaná�
csokból kerülnek ki. Ám a rendi parlament máris enyhülés az eddigi kor-
látlan abszolutizmussal szemben. Enyhülést jelent Bulgáriában is a régi 
parlamenti pártok visszaállitása és a Gyorgyev�Velcsev rendiállam lebon-
tása. A dohánymunkások sztrájkjából kibontakozó általános sztrájk négy 
év után az els� er�próbája az új életre kapó munkásmozgalomnak. A do-
hánygyári munkások sztrájkja szélesedett általános sztrájkká Görög�Ma-
cedóniában is, mely — politikai törekvéseiben — a venizelisták támogatá-
sával a görög katonai uralom teremtette kaloda szétfeszitését célozza. 
1 A diktatura Portugáliában is inog. A rendiállam lelke, Oliveira Sa�
lazar miniszterelnök a spanyol határ nagymérvű meger�sitésével iparko-
dik a spanyol átalakulás szellemének átcsapását megakadályozni. 

Mert Spanyolországban az átalakulás megy a maga utján. A világ-
sajtó egyöntetű tudósitásokban számol be az agrárrevolució kiterjedésé-
r�l. A forradalomig a megmivelt föld 20 millió ha., (a megmivelhet�nek 
nem is fe le) 68%�ban a földdel birok alig 2%�át kitev� nagybirtokosság 
kezében volt. Az egyházi birtok maga 4.5 millió ha.�t tett ki. Ezzel szem-
ben állt 1 millió törpebirtokos 1 millió ha.�ral és közel 3 millió, a földmi�

vesség 40%�át jelent� földtelen mez�gazdasági munkás. Az 1931�es els� 
forradalom nagy vontatottan hozzáfogott az agrárreformhoz, mely azon-
ban elakadt, s�t, miután 1933 �szén a polgári baloldal koaliciója szét-
hullt, visszacsinálták. Gil Roblesék minden demagógiája sem volt képes 
a földbirtokosság, a terratenienték önzésére hatni. Jelenleg a szegény 
földművesség nem várva be a rendszeres földosztást, önhatalmulag sajá-
titotta ki a földet magának, ami a termelésben (t�kehiány) nagy zökke�
n�ket okoz. A régi gazdasági rend megingása a szokványos kisér�jelen�

ségeket mutatja: a párisi t�zsdén esnek a spanyol részvényeik, a pezeta 
tartása az új angol és francia fizetési egyezmény következtében egyre 
nehezebbé válik. De az államadósság kicsiny volta, (1935�ben a várt 755 
millió helyett csak 416 millió volt a deficit), a viszonylagosan magas 
(2.20 milliárd) aranykészlet folytán inflációs veszély nem áll fenn. Az 
eddigi termelési forma azonban a sorozatos sztrájkok és spontán szociali�



z á l á s o k miatt kezd kihagyni. 
Spanyolország a régi államforma megrendülését mutatja. Váratlanul 

azonban egy másik európai államon is mind er�sebben ütköznek ki a szét-
esés tünetei. Ez az állam Belgium. Ismeretes az a világháború óta kiéle-
sedett harc, amely itt a kétféle népelem, a franciás vallon és a németal-
földi flamand között dúl. E harc az elmult hetekben egyre fokozódott. A 
flamandoknál a katholikus parlamenti csoport er�s németrokonszenvet 
mutat és mint ilyen küzd Deveze hadügyminiszter németellenes er�dit-
ménytervei ellen. A radikális Dinazo�csoport pedig egyenesen a Hollandiá-
val való egyesülést propagálja. Ez elkeseriti a vallonokat, amihez a parla�
menti reform is járul, mely a képvisel�k számát a flamandok er�sebb sza-
porulatának megfelel�en, utóbbiak javára felemeli. A vallonok közt tehát 
hódit a Franciaországgal való egyesülés gondolata, különösen, hogy a fla-
mandok az 1920�as francia�belga katonai szövetség felbontását követelik. 
Ugyanekkor pedig Eupen és Malmedy Hazafias�Szövetsége az elszakadást 
kimondó népszavazás megtartását tűzte ki céljául. 

Fokozza a Van Zeeland kormány nehézségeit a kispolgárság növek-
v� ,,Rex" fasiszta mozgalma, melyet az ifjukatholikusok vezére, a 28 éves 
Leon Degrelle vezet. A Rex a korrupció elleni harci jelszavával vált nép-
szerűvé és a küszöbön álló választásokon sikere kétségtelen. A jobboldal 
eme gyarapodását azonban valószunűleg ki fogja ellensulyozni a szocialis-
ta gy�zelem, mely a tavalyi gazdasági katasztrófa által életrehivott kor-
mányzati treuga dei�nek is véget fog vetni. 

A belga „Maginot�vonal II." terveivel párhuzamosan Svájc, melynek 
semlegességét a hirhedt Epp�terv értelmében a támadó német balszárny 
veszélyeztetné, szintén kiépiti katonai védelmét. A hadsereg átszervezés 
alatt áll és az új felszerelésre a parlament 800.000 frankkal 235 millióra 
emelte fel a hadi hitelt. A honvédelem szükséges voltát a bázeli gy�zelem-
mel meger�södött szocialista párt is hangoztatja 

Európában tehát az eddig legbékésebb állam is készül a eljövend� 
háborúra és igy némileg érthet�, ha az „amerikai népszövetség" létre-
hozását célzó mozgalom Amerikában egyre er�södik. Columbia legutóbb 
már direkt javaslatot is nyujtott át e célból, s�t szimptomatikus az az ame-
rikai parlamentben benyujtott ma még komolytalan inditvány is, mely 
Kanadát kivánja az Unióval egyesiteni. Egyel�re csak Roosevelt kanadai 
látogatása várható, mely az els� ilyen lévén, ugyancsak regisztrálandó. 
Az U. S. A. elnökének eme precedens nélküli lépése „a jó szomszédság po-
litikájának" ujabb állomása. Az U. S. A. ez új külpolitikai vonalában 
fekszik Tydings szenátor javaslata is Puerto Rico teljes függetlenségének 
visszaadásáról. Ez ugyan a vámmentesség elvesztése miatt danaida aján-
dék lenne a sziget cukornád és dohány földbirtokosainak (mint Cubán és 
a Fülöp�szigeteken i s ) , de a lakosság, mely nemrég Francis Riggs ameri-
kai ezredes és Utaua rend�rf�nök megölésével árulta el érzelmeit, igenis 
kivánja, hogy a spanyol�amerikai háborúból ered� annexió, mint tervezik, 
1937�re megszűnjön. Nem kétséges, hogy Roosevelt „placet"�jét megkap-
ják újabb bizonyságául a nyilt és agressziv „dollárimperializmus" latin-
amerikai átmeneti visszavonulásának. 

Latin�Amerika népei kezdik sorsukat saját kezükbe venni. Szembe-
ötl� példa erre a Chaco�háború kimenetele. Miután a frontokon a harc 
csendesen elaludt, az uniformisba bujtatott paraguayi farmer és boliviai 
indián gondolkodni kezdett a 6 évig tartó véres birkózás értelmér�l, Ösz-
tönösen megérezte a boliviai, hogy a nemzetközi ónkartell helyi satrapá�
jának, Don Simon Patinonak és a Strand Oil trösztnek lehet érdeke, hogy 
termékei gyors elhajózására, a Pikomayo birtokbavételével kiutat nyerjen 



a tengerihez, de az � helyzete az ónbányákban, ahol a tüd�vész grasszálá�
sához még a csonkitásokig men� büntetések járulnak életizesit� gyanánt, 
a Chaco megszerzése után is édeskeveset fog javulni. És a paraguayi 
frontharcos el�tt is megbizonyosodott, hogy a betör� Bolivia visszaveré-
se, melyért lelkesen vonult zászló alá, nem adott neki egy tenyérnyi 
földdel sem többet. A paraguayi elégedetlen frontkatonák élére Rafael 
Franco ezredes, a Parapiti�i átkelés h�se állt, aki miután Irala �rnaggyal 
Argentiniából megszervezte, február 12.�én sikerre vitte a felkelést a „li-
berálispárti" Ayala elnök és Estigarriba f�vezére ellen. A hatalom a 
frontharcosok kezébe jutott, de gy�zelmüket egyrészt a tulzó naconalista 
„Colorados" pártnak (mely keveselte a gy�zelmi eredményt) és a mun-
kásságnak is köszönhették, melyek már rég harcban álltak a „liberalis�
tákkal." De Francoéknak a munkássággal csakhamar meggyűlt a bajuk, 
mert ez a teljes társadalmi átalakulást követelte. Május 12.�én már a 
munkásság felkelést kisérelt meg, melyet azonban a hadsereg, Smith ez-
redessel élén, levert. Megfosztva a munkásság támogatásától, Franco 
most a „Colorados" nyomása alá került, mire újra a tömegekhez volt 
kénytelen apellálni. Megigérte a kisipar védelmét, a munkabér�minimum 
megállapitását, a nagybirtok megadóztatását és a frontharcosok segélye-
zését, valamint a külföldi t�ke mohóságának visszaverését. Tényleg meg-
kezdte az ujonnan felállitott állambank segitségével (mely kártalanitást 
f izet) 2 millió ha. földnek 70.0000 farmer közti feldarabolását. E lépés 
azonban Paraguay világgazdasági izoláltságánál fogva is kétes sikerű, 
mig az árumaximálások rendszabálya puszta demagógia. Franco belügy-
minisztere, Esteves most egy fasiszta izű, „totális" párt kiépitésén fára-
dozik, ami új zavarok kiindulópontja lesz. 

Mialatt Paraguay 16. forradalma eképpen a társadalmi és nemzeti 
ideál elérésének utján megtette az els� bizonytalan lépéseket, volt ellen-
fele, a diktaturás Bolivia is forradalom szintere lett. A növekv� pénz-
ügyi nehézségek, melyeket a kormány csak az ónt�ke felajánlkozásával 
tudott ideiglenesen megfékezni, alkalmat adtak a megbukott Salamanca�
diktaturának, hogy puccsal forduljon az �t 1934 végén a hatalomból ki-
emel� Tejeda�Sorzano elnök ellen. E puccsot még leverték, de a csaló-
dott hadsereg és a Paraguayból hazatér� 20.000 (f�leg indián) hadifo-
goly Busch és Toro ezredesek vezetésével május 19.�én sikeres forradal-
mat inditottak el. A volt katonák ugyanis nem távoztak el La Pazból 
haza, nyomoruságos viszonyaik közé és miután sem az új közmunkák, 
sem a feállitott „indián államtitkárság" nem tudtak megnöve-
kedett igényeiknek megfelel� megélhetést adni, a fegyverhez nyúltak. Az 
új kormány a „szociális igazságosság elvének" megvalósitását igéri, 
ami máris nagy haladás az ófeudalizmus ez elmaradt, vad hegyi orszá-
gában. Valószinű, hogy a májusi változás itt is csak bevezet�je egy 
kés�bbinek. 

Latin Amerika az U. S. A. passzivitását, valamint Anglia másirá�
nyu elfoglaltságát kihasználva és er�sen befolyásolva a spanyol példá-
tól, egyszerre igyekszik magát a külföldi t�ke igája alól felszabaditani 
és társadalmi berendezkedését a lakosság többsége érdekének megfele-
l�en átalakitani. Az iparosodás utjára lépve megszűnik csupán piaca és 
nyersanyag szállitója lenni a fejlett t�késrendi államoknak. Ám, mint 
kivándorlási terület még sokáig lesz szerepe: Franco ezredes ép' most 
engedélyezte kisérletképpen 100 japán telepescsalád bevándorlását. 

Japán túlnépesedése levezetésére sem a művelhet� föld meliorizáció-
ját, sem a táplálkozás reformját nem szorgalmazza, mint azt egyes pro�
�japán hirforrások állitják, hanem imperialista jellegének megfelel�en 



expanzióra tör. Nagano tengerészeti miniszter bejelentette, hogy a 
Csendes�óceáni mandátumszigetek meger�sitésének most: a washingtoni 
egyezmény érvénytelenitésével mi sem áll többé utjába. A Hirota�kor�
mányban a tengerészeti párt kezd felülkerekedni, melynek bizonysága 
az a rendelet, mely s z e r i n t hadügyi v a g y t e n g e r é s z e t i m i n i s z t e r a jöv�-

ben csak tényleges tábornok vagy admirális lehet, miáltal ép' a hadse-
reg politikai vezet�i, Araki, Karasima, Macaki, Abe, Ugaki, Minami és 
Hajashi (akik nyugállományuak) esnek el e tisztségekt�l. 

A tengerészeti klikk el�törését nemcsak dics�sége, hogy nem vett 
részt a február 26.�i fölkelésben, tette lehet�vé, hanem a szárazföldi 
terjeszkedés egyre növekv� nehézsége is. Anglia tiltakozott Tokióban a 
Kvantung hadsereg önkényeskedései ellen, melyeket az angol cegekkel 
összeköttetésben álló kinai keresked�k ellen követ el és az U. S. A.�val 
együtt támogatja Kinát abban a tiltakozásban, melyet ez a Hopei és Csa�
har részeink önállósitása által eltűnt kinai vámhatár területén űzött 
nagymérvű csempészés ellen jelentett be. 1935 tavaszáig tűrte Kina, 
hogy Mandzsuria elszakitása miatt védtelen legyen északi vámhatára, 
mert nem akarta vámfal felállitásával szankcionálni a fait accomplit. 
Ekkor új vámhatárt volt mégis kénytelen megállapitani, amely azonban 
1935 vége felé a japán el�nyomulással újra eltűnt. U g y látszik, hogy a 
fehér konkurrensek nem hajlandók szó nélkül tűrni a japán áruk ez 
„illoyális" versengését, mely Kinának héti 120 ezer font kárt okoz. 
Japán mindenesetre rávette vazallusát, Teh�Vang mongol herceget, hogy 
Bels��Mongólia „autonómiáját" proklamálja és repül�járatot inditott 
meg Jehol�Dolonor�Jabzer�Tehvangfu�Pailinia vonalon. Kelet�Csahár�
ban, Csangpeihszienben pedig máris a japán Okura és Kokuzsi társa-
ságok vették kezükbe a kereskedelmet. Ám a Küls��Mongoliai�i határ-
sértésekt�l az erélyes védekezés miatt kezdenek elállni és hogy Bargá-
ban sem biztos a helyzetük, azt ép' az ottani hatóságok fejeinek pere és 
kivégzése igazolta. Ám Japán a február 26�i felkelés tanulságaival van 
elfoglalva 

Japán f�gondja bels� konszolidációja. A császár cime most a régi 
„kotei" helyett hivatalosan is „tenno" lett, vagyis az „ég fia". A sze-
nátus nemesi tágjai számát lecsökkentik, viszont négy akademikus is 
helyet kap. A pénzügyi reform könnyiteni igyekszik a gazdák terhein, 
valamint a középosztályon és a nagyipart akarja er�sebben igénybe 
venni. A kamatokat leszállitják, a monopóliumokból ered� állami jöve-
delmet fokozzák. Az akadozó export el�segitésére a yent ismét 13%�kal 
leértékelték. A 2.309.910.000 yent kitev� költségvetési kiadás kiegyen-
sulyozására a kormány ismét kölcsönt vesz fel, 709.170.000 yent, ami 
Végs� megfeszitése Japán pénzügyi erejének. Summa summarum a kor-
mány a tisztikarra er�s befolyást gyakorló középosztályt és a gazdákat 
akarja megbékiteni, részben a nagyt�ke róvására. Ugyanakkor pedig 
nagyarányban folytatja a munkásszervezetek üldözését. 

Kina új alkotmánya semmiben sem fogja el�segiteni az óriási biro-
dalom egyesülését. Három évi el�készités és hétszeri változtatás után, 
május 5.�én hirdették ki végleges formájában és els� pontja szerint „ K i -
na köztársaság, mely a Szan�Min�Chu�I�n (Szun�Yat�szen hármas nép�
principiuma) nyugszik." Ám a Csang�Kai�sek diktatura e hármas elv 
egyikét sem valósitotta meg eddig: sem a nacionalizmust, mert lepaktált 
az imperialistákkal, sem a demokráciát, mert a Kuo�Min�tang diktatu-

rája uralkodik; a harmadikról, a szocializmusról nem is beszélve. Szun�
Yat�szen helyettese Hu�Han�min bizonyára megtört szivvel hunyta le 
örökre szemét május 13.�án Kantonban, kevéssel az európai száműzetésé�



b�i való visszatérte után és talán utolsó percében az 1927�es válaszut és. 
vele a kinai nemzeti forradalom bukása is eszébe jutott... 

1927 másik f�szerepl�je Feng�Yü�hsziang el�j�ve tansáni remetesé-
géb�l mindenesetre okult és most, miután Angliát, az U. S. A�t és Fran-
ciaországot hiába hivta fel Japán ellen, öt pontból állo akcióprogram�
mot ajánl a nemzeti védelemre, melyben ott szerepel a vörös háború be-
szüntetése és a Szovjetunióval való szövetség követelése is. A kinai v a -
lutaválságon az U. S. A. nagyarányú állami ezüst átvételével akar se-
giteni. 

India fontos változások el�tt áll. Az új alkirálynak Linlithgownak 
három év alatt meg kell teremtenie az Össz�India�Szövetséget, amely a. 
brit területekb�l, a benszülött fejedelmek országaiból és az autonom 
tartományokból fog állani. Indiát ez alkotmány nem elégiti ki és a „nem-
zeti kongresszus" lucknowi ülésezésén a baloldali Pandit Javaharlal 
Nehrut választotta elnökének, aki szerint az új alkotmány Indiát ugyan-
olyan „benszülött állammá" süllyeszti, mint azokat az afrikai államo-
kat, melyeken nem közvetlenül, hanem a helyi uralkodók közvetitésével 
uralkodik Anglia. — Papiron India gazdaságilag kitűn�en áll: állandó, 
kiviteli többlet, kiegyensúlyozott, fölösleggel dolgozó budget, adóleszálli�
tás, de ezek mögött az angol statisztikák mögött a 350 milliós földrész 
lakosságának mérhetetlen nyomorúsága húzódik meg. 

A Közel�Kelet zavarai bonyolódnak. Anglia abessziniai veresége f o -
kozza a mohamedán nacionalizmust. Sziria most a Blum kormánytól vár-
ja, hogy polgársága számára gazdaságilag szabaddá tétessék az ut az 
önkormányzat megadásával. Palesztinában május 3. hetében már 96�ra 
emelkedett a halottak száma és közel 1000 embert csuktak le. Irak ro-
konszenvét nyilatkoztatta ki a mohamedán törekvésekkel. Szaudye�Ará�
bia Egyiptommal felvette a diplomáciai kapcsolatot és barátsági szer-
z�dést kötött. Egyiptomban az olaszbarát els� Fuad halálával I. Faruk 
lépett a trónra, aki helyett a Vafd párt kivánsága szerint megváltozta-
tott régens�tanács (Mohamed A l i trónörökös, Aziz Ezzet pasa, Serif 
Sabri pasa) fog kiskorúsága alatt kormányozni. A Vafd 85%�os válasz-
tási gy�zelme keresztülhúzta az angolok számitásait, kik még az autok-
rata hajlandosságú Fuaddal és kormányával szerették volna az angol-
egyiptomi kiegyezést tet� alá hozni. Bár a Suezi�csatorna kérdésében 
már megegyeztek, Szudán közjogi helyzete még legy�zhetetlen akadály 
a kibékülés utjában. 

Egyiptomtól délre Abessziniában a repül�gép és a mérgesgáz gy�-
zött a barbár h�siesség fölött. Ám a negus bukását az �si egyenetlen-
ség váltotta ki közvetlenül, melyet Menelik és Haile Szelasszie vas keze 
csak ideig�óráig tudott megfékezni. 

A Suez�Csatorna Társaság mindenesetre 540 frank felemelt oszta-
lékot fizet az idén... (D. F.) 

KORSZERŰ SZÁMTANI FELADVÁNYOK: ,,Az eddigi név�
számlálások alkalmával zsidókként mindig csak az „izraelita" fele-
kezetű lakosokat vették tekintetbe. Ezeken a „teljes" zsidókon ki-
vül azonban él még kb. 300 ezer nem�izraelita és kb. 750 ezer ke-
verék�zsidó. A „teljes" zsidók száma 1933�ban 500 ezer. Németor�
szágban ál összesen 66.2 millió ember: hány nem�árja esik tehát 
ezer lakosra? — 1925�ben 175 ezer „teljes"'zsidó lakott Berlinben. 
Ez a szám 1933�ig visszaesett 160 ezerre. 1935�ben azonban ismét 
20 ezer zsidó vándorolt Berlinbe, f�leg a birodalom más városai�
ból. Hány százalékos növekedés ez?" (Handels�Rechenaufgaben 
aus den Gebiet des nationalsozialistischen Aufbaues für das sie-
bente und achte Schuljahr.) \ 


