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A Gabonahivatal törvénye eredeti terv szerint teljesen ki akarta 
küszöbölni a kereskedelmet, ez azonban a Szenátus ellenállásán meghiú
sult. Jelenleg tehát a szövetkezeteknek a kereskedőkkel kell versenyez
niük s igy kénytelenek lévén a szövetkezetek a hivatalos árból bizonyos 
üzemköltséget levonni, —• sokszor kevesebbet fizetnek, mint a kereske
dők. Ka ez a helyzet nem változik meg, félő, hogy a kereskedelem is
mét túlzott befolyáshoz jut. A jövőt illetően egy másik veszély is fenn
áll. A z életfeltételek javulása következtében a gabonafogyasztás csökke
nőben: a háboruelőtti 85 millió q.-ról 75-re esett. A fogyasztás növeke
désére semmilyen kilátás nincs, mert a kereseti viszonyok javu
lása inkább a húsfogyasztásra hat ki növelőén. Ezzel szemben a terme
lés minden valószínűség szerint növekedni fog, mivel a Gabonahivatal jól 
kifizetődővé tette a gabonatermelést. Hogyan tudja majd a Gabonahiva
tal a csökkenő fogyasztás és a növekedő termelés miatt beállandó vi
szonylagos túltermelés esetén az árakat tartani? Ez egyelőre a jövő 
titka... » 

Megállapítható azonban, hogy a Gabonahivatal minden hiányossága 
mellett is bevált és jelentősen megkönnyítette az érdekelt parasztság 
helyzetét. A Gabonahivatal példája megmutatta, hogy az állami ársza
bályozás szolgálhatja nemcsak a kartellek és trösztök érdekeit, de jóté
kony hatással lehet a kistermelő rétegekre is. Végleges sikert azonban 
a Gabonahivatal csak ugy érhet el, ha egyéb szerkezeti reformok révén 
az egész gazdasági élet uj alapokra helyezkedik. Ellenkező esetben a „l i
beralizmus" minden valószínűség szerint újra fölénybekerül és a „laisser 
fa i ré " elv köntöse alatt parancsuralma alá vonja a kiszolgáltatott pa
rasztságot. (Bajomi Endre.) 

IZENTA IPAROSODÁSA. Körülbelül a mult század végéig Kina teljesen 
visszamaradt feudáhs jellegű ország, mely csupán igen fejlett házi

iparral rendelkezett. A kínai kézműipar termékei (porcellán, pamut
kellékek, finom szövetek) messze felülmúlták a többi országok hasonló 
cikkeit, miért is a nyugati országok igyekeztek szoros kereskedelmi kap
csolat kiépítésére Kínával. A X IX . század ipari forradalma következté
ben kifejlődött nagyiparral azonban már nem tudott a kinai kézmű
ipar versenyezni s árubehozatala állandóan nőtt. Ugyanakkor megindult 
idegen —, főleg Japán —. kezdeményezéssel Kína iparosodása is. 1890-
ben lép üzembe az első modern kinai szövőgyár. Kiépítik Kina első vas
utvonalait s 1933-ban már 133 szövőgyár működik. Más fontos- ipar
ágak: az üveggyártás, a dohányfeldolgozás és a gummigyártás. Kiná-
ban 1930-ban 1975 nagyüzem dolgozott. Kina behozatala ekkor álig 
múlja felül kivitelét. Természetesen az ipar nagyrésze még idegen tőke 
kezén van: igy pl. a vasutak egynegyed, a vasbányák háromnegyed ré
sze, a kőszéntermelés fele. Egyedül a textiliparban 41 szövőgyár a japá
noké. Viszont ellenére a nagyipar egyre erősödő fejlődésének a háziipar 
jelentősége ma is túlnyomó a kinai nemzetgazdaságban 

OZAMOK A CSEHSZLOVÁKIAI NÉMETEK ELOSZLÁSÁRÓL. A Cseh-
szlovák Statisztikai Hivatal közlönyének legutóbbi (1938 május) 

száma érdekes adatokat közöl a nemzetiségek közbeékelődéséről Cseh
országban és Morva-Sziléziában. A tanulmány a népesség legkisebb 
egységeire: a népcsoportokra vonatkozik, minthogy közbeékelődés vala
mely községben vagy körzetben csak a különböző nemzetiségekhez tarto
zó csoportok közigazgatási egyesítéséből származhat. 

Csehországban 12.665 olyan csoport állapitható meg, ahol külön-


