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.nemkívánatos elemek irányában, akik a rendőri ellenőrzés lyukas háló
ján könnyen kibújnak. A közvélemény haladottabb része éppen emiatt 

•már jóideje sürgeti az elavult idegenügyi rendszer felszámolását és uj 
alaptörvény megszavazását, amely biztosítaná a szerzett jogokat, statú
tumot adna az asszimilálható rétegnek, hajlékonyabbá tenné a honosítá
si eljárást, de ugyanakkor könyörtelen szigorral távolitaná el az ország 
területéről a valóban nemkívánatos eleméket. 

A népfronti kormányzat programjába vette ugyan a kérdés uj ren
dezését, de ez mind máig a régil vágányokon haladt. Idevonatkozó rende
letei a régi törvényeket tol dozzák-foldozzák, de nem mert hozzányúlni a 
közigazgatási hatóságok előjogaihoz, ,s ezzel, kisebb ujitásoktól eltekint
ve, minden maradt a régiben. IClsak a honosítás terén állt be némi ja-
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vulas. i 
Á háborús veszedelem következtében az idegenkérdés egyre gyak

rabban vetődik fel francia honvédelmi vonatkozásaiban is. A francia köz
vélemény joggal tulajdonit fontosságot annak a ténynek, hogy a fran
ciaországi német, örmény, spanyol, magyar, olasz, lengyel, portugál, kis
orosz, délszláv és orosz bevándoroltak szervezetei elhatározták cselekvő 
bekapcsolódásukat a francia honvédelembe, kívülről jövő támadás esetén. 

(Mosonyi Ferenc) 
n OMANIA OEOPOI.ITIKAI KÉPE. Al . RadiMescu, a mostanában meg

indult Revista Geograficá iöömáwcs-ban, Románia geopolitikai ér
telmezésével kapcsolatban vitába száll azokkal, akik Romámat a Balkán 
országok közé sorozzák (Jaques Aneel, Eugene Píttart francia geopoli
tikusok és a szakirodalom egyrésze, mint a Balkan Revue, Balkan Ar
chív és a Revue Internationale d'Études Balcaniques). Ezekkel szem
ben Em. de Martonne, N . Jorga, E. Sehmidt és mások felfogására hivat
kozik, akik Romániát Balkánon kivüli országnak tekintik. Őmaga Ro
mániának Közép-Európához való tartozását a következő érvekkel tá
masztja alá: 1. A Duna történelmi határ. 2. Mig a Balkánt hegyek ural
ják, Romániát a síkság. 3. Geológiai alkat. 4. Éghajlat, áfllat és növény
világ. 5. Hidrográfia: a balkáni vizek más medencékbe tartanak. 6. Á 
balkáni népek néplélektanilag is elütnek a romántól. 7. Románia gazdasá
gi kapcsolatai a Balkán államokkal igen gyengék és inkább Közéo-Európa 
felé irányulnak. Bár Romániát egyes elemek, mint az aromának, a Bal
kánhoz kötik i— irja — mégis közép-európai, pontosabban délkelet-euró
pai ország. 

f\ PIUMHABÖRÜ SZAZ ÉV KI.ÖTT ÉS NAPJAINKBAN. Ahhoz, hogy 
valamely nép sorsának intézését sajátmaga vegye kezébe és meg-

ta'álja az utat, amelyen" haladva elérheti boldogulását, magas fokú kol
lektív öntudat szükséges: tiszta ítélő képesség, önbizalom, az összes erő
komponensek összefogása és azoknak a társadalmi haladás irányába való 
kivetítése. A kinai birodalom tömegeinél a népi energiák koncentráló
dásának lehetőségei az élvezeti mérgek, az ópium roppant rombolásának 
következtében erősen gátoltak. A testet és szellemet egyenlő mértékben 
rjusztitó ópium ronccsá nyomorítja a fizikumot, elűzi az öntudatot, ki
kapcsolja az agycenzurát. Mákonyos bódultság megszünteti az emléke
ket és a boldogság érzését kölcsönzi az élvezőnek, legyen az akár a tár
sadalom legkitaszitottabb kulija. A z ópium rabja a mámort nyújtó mér
gen kívül nem akar egyebet, nem akar sem reformot, sem változást. A 
mindenbe való belenyugvásnak legmegbízhatóbb alattvalója ő. 

Száz esztendeje annak, hogy a kantoni kikötő uj császári biztost 
kapott azzal a paranccsal, akadályozza meg az indiai mákonynak, más né-


