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Bizonyos tényék, minit Hitler közbelépése Hedilla érdekében, azt mu
tatják, hogy két főirányzat: a forradalmisaggal tetszelgő német és a mo-
narohikus-katholdkus olasz irányzat küzd egymással. (Sz. L.J 

A VILÁG IDEGENÉI, A nemzetközi Munkaügyi Iroda kiadásában 
ujabban érdekes és tárgya következtében időszerű munka jelent 

meg az „idegenek" eloszlásáról a világban. A kimutatások az 1910., 
1920. és 1930. évek népszámlálásai alapján készültek. Bár az „idege
nek" fogalma alatt szinte minden országban mást értenek, ami meg is 
nehezítette az adatok feldolgozását, a tanulmány mégis- alapos és pon
tos képet nyújt erről az ujabban igen fontos kérdésről. 

A z idegenek száma a világon: 1910-ben 33, 1920-ban 23, 1930-
ban pedig 29 millió. A z idegenek földrészenkinti megoszlása szerint 
Amerikában 10.560.000; Ázsiában 8.380.000; Európában 6.250.000; Af
rikában 2.950.000 és Ausztráliában 690.000 lakott. 

A legtöbb idegen él az Egyesült-Államokban (6.300.0O0), a máso
dik helyen áll Argentína (2.800.000), a harmadik Franciaország (2 mil
lió 750.000). Míg az angol, német és svájci statisztikák az idegenek szá
mának fokozatos csökkenését mutatják, addig Franiciaországbjan, Bel-í 
giumban és Hollandiában a bevándorlók száma egyre emelkedik. 

Érdekes még, hogy az európaiak jórészt kifelé gravitálnak (főleg 
Amerikába), a többi földrészek lakói ritkábban vándorolnak más kon
tinensekre. 

A z idegenek nemek szerinti megoszlása igen eltérő. Olaszországot 
és Svájcot kivéve mindenütt a férfiak vannak nagyobb számban. Mig 
Európa összlakosságában 48 férfi esik 52 nőre, addig az idegenek között 
ez az arány fordított; 54 férfi szerepel 46 nővel szemben. 

A FRANCIA GABONAHÍVATAL, A Népfront egyetlen szerkezeti re-
formja a Gabonahivatal felállítása volt, melynek gyakorlati jelentő

sége is rendkívül nagy, külföld számára azonban elsősorban elvi horderovel 
bir. A Gabonahivatal az állam nagymértékű beavatkozását jelenti a gaz
dasági életbe s így újra kiélezte a liberalizmus és az étatizmus harcát, 

A fejenkénti búzaliszt-fogyasztás Franciaországban a legnagyobb. A 
gabonatermés átlag évi 90 millió métermázsa, a bevetett terület 5 és fél 
millió hektár. A Gabonahivatalt a kistermelők megsegítésére állította fel 
az 1936 augusztus 15.-i törvénnyel a Népfront-kormány. Célja az volt, 
hogy a trösztök és a nagy-malmok garázdálkodásának véget vessen a ga
bonapiacon s hogy ezáltal kifizetődővé tegye a gabonatermelők munká
ját. 

Hogyan működik a Hivatal? A gabona árát a Hivatal központi ta
nácsa állapítja meg. Az ármegállapitás a termés nagyságától függ. Az 
1911-12-13. évek átlagos árát megszorozzák az azóta végbement drágu
lás kitevőjével, ezeket az eladási árakat viszont ugy szabják meg, hogy 
azok fedezzék a termelési költségeket. A Hivatal tevékenysége, az 
ármegállapitás mellett a raktározás, az import és az export monopóliuma. 
A malmosok és pékek nem folytathatnak gaborakereskedelmet s nem rak
tározhatják fel az árút. Szerepük csak annyi, hogy a szövetkezetektől 
vagy kereskedőktől átvett gabonát feldolgozzák. Ezért a magánkereske
delem továbbra is fennáll a megyei bizottságok szigorú ellenőrzése mel
lett. 

A Hivatalt 51 tagú tanács vezeti, közülök 29-et a mezőgazdasági ka
marák és szövetkezetek nagygyűlése küld ki, ezek természetesen maguk 
is gabonatermelők. A többi tagok a fogyasztók, a malomipar, a gabona-


