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Találkozunk 
hogy válogassunk ajándékot 

karácsonyra 
a legszebb könyv, játék, disz-
levélpapir, töltőtoll, csavaros-
írón, irómappa, íróasztal kész let 
emlékköny, amatőralbum, ima-
könyv, név egy, könyvjelző, 
bridge-felszerel Ss, kanicsony-
ladisz és sok egyéb ajándék-
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Aríyoshí japán nagykövet és Sír Alexander Ca-
dogan brit nagykövet tárgyalást folytattak Csang 
Kai Sek tábornokkal, a nankingi kínai kormány 
fejével és megegyezésre jutottak az Észak-Kíná-
han követendő magatartás tekintetében. Ennek a 
megegyezésnek az lett a következése, hogy a tokiói 
kormány hivatalosan dezavuálta Doihara tábor-
nok akcióját ós kijelentett©, hogy az észak-kínai 
Államszövetség megalakítására irányuló törekvé-
sektől távol áll. Mondani sem kell. hogy Doihara 
tábornokot azért nem hívták vissza. Csapatai to-
vábbra is a nagy falon belül, tehát ősi kinaí te-
rületen állanak. Ezzel szemben a kinai csapa-
tokat már előzőleg visszavonták a Doihara tábor-
nok által megszállott területekről, nehogy olyan 
súrlódások és összeütközések álljanak elő, ame-
lyek beláthatatlan következményeket vonhatnak 
ma^uk után. 

Az az öt tartomány, amely állítólag el akar 
szakadni a nankingi kormánytól — Csili, San-
tung, Sanszí, Cs.ighar, Szui-.Tüan —, kiterjedésére 
majd kilencszázezer négyszőgkilométer, tehát 
Csonkamagyarországnak éppen a tízszerese. Lako-
sainak száma nyolcvan-nyolvanöt millió. Feles-
leges magyarázni, hogy jelentőségében és gazda-
sági sulyátian egész Abesszíniát sokszorosan fe-
lülmulja. Szomszédot a mandzsúriai á—vék-
császársággal és a japánok által rendcsinálás cí-
mén szintén megszállott Dzsehol tartománnyal, 
ila a most emiitelt tartományok japán protekto-
rátus alatt auton>m álla i nszöve 1 séggé alakul-
nak, KLnának a Hoanghotól északra eső része 
sxőröslöl-bőröstől japán katonai és gazdasági irá-
nyítás alá kerül. Ott ugyan többé se a nankingi 
kormánynak, se az euiópai hatalmaknak nem lesz 
több kerosniva'ójuk. 

r í lanatnyilag nem lehet megállapítani, hogy 
a tokiói kormányt mi indította, nem Doihara tá-
bornoknak, hanem az általa protezsált tervnek az 
e'cjté 're. Bármi is volt azonban a háttérben, azt 
nem lehel feltételezni, hotry Doihara tálwrnok 
a saját szakállára cse'e-c.Talt volna. Egy vezérőr-
n>| sa pci[ b juod uuAjO urent .Cávu 

lönösen a japán hadsereg fegyelm mellett nem 
lehet feltételezni, hogy önálló köztár a ', rok ala-
pítására merjen vállalkozni. Ha nem is volt Írá-
sos megbízása arra, amit cselekedett, legalább is 
voltak, akik mögötte állottak és támogatták, vagy 
kétségtelen szimpátiával kisérték működését. 
Doihara tábornok észak-kínai autonom tanácsa 
r>ak egy lépés a japán politika útjában, amely-
nek mindenestre lesz még folytatása. 

Hogy mi ez a japán politika, azt nagyon jól 
tudjuk az utolsó félszázad történetiből. Terü-
let, terület és tarölet az egyre v ¡-ló népfólös-
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leg elhelyezése számára. Japán lakossága évente 
majdnem kétmillió fővel szaporodik és az anya-
ország nem terem elegendő kenyeret, még in-
kább riz?et az egyre szaporodó népmilliók szá-
mára. Ezeknek kellenek a koloniák és a japán 
ura'om alatt álló vazallus országok. Ezeknek 
szerzése s a japán ura'om kiterjesztése a Sárga 
tenger egész vidékéi©, célja a japán politikának. 
1894-ben, a kinai háborúban Japán megszerezte 
Formosa szigetét, 1904— 5-ben, az orosz hábo-
rúban rátette a kezét Koreára, Kvantung félszi-
get és Szakhalin sziget déli részére, a világháború 
után kierőszakolta Mandzsúria »önállóságát* és 
megalkotta a japán protektorátus alatt álló Mand-
/sukuo császárságot, tavaly megszállotta a nagy 
Falon kívül fekvő Dzsehol tartományt, az idén 
l»edig előretolta csapatait a sajátképpen! Kina 
'e-rii'etére és elszakitással fenyegeti Kína ecész 
északi ré- :ét. A receptje ennek a hódító és terjesz-
kedő po ilikának majdnem mindig ugyanaz. Nem 
lehet mondani róla, hogy uj volna: ugyanezt csí-
ná'la Róna és ugyanezt csinálták a modern impe-
rialista államok is minden alkalommal, mikor 
okot kerestek, hocry valakibe belekössenek. Pro-
voká'nak és meg vannak sértve, ha a megtáma-
dott fél védekezni merészkedik. 

Ebben a politikában Japán nagyon tehetséges 
tanítványnak bizonyult. A mandzsúriai konflik-
tust ugy idéz le fel, hogy elégtételt követelt azért, 
mert kinai bandák a mandzsúriai területen álló 

Í 'ipán csajmlokat megtámadták. Azután csapato-
at rakott partra Sanghai e'őlt és ezek megtáma-

dása cimén bevonult Dzsehol tartományba. Mikor 
Kina a Népszövetséghez kiáltott segi's ;ért, egy-
szerűen ki!é;>att a Népszövo'ségbŐT. 'Mos! megint 
a már tsmert recept ísmét'ődlk-: a nankinei kor-
mány nem tud rendet tartani Észak-Kínában, ezek 
a teriilelek tehát a lö:b'rlon*ág érdiéből dp-
mi'itarifizálódnak, ami ugy érlendő, hogy a kínai 
csapatok vonuljanak ki és adják át a rendcsiná-
lást a japán haderőnek. 

Doihara vezérőrnagyot a tokiói kormány de-
zavuálta ugyan, az igaz. Nem kell azonban azt 
képze'ni, hogy ez egvuttal lemondást is jeleni a 
terjeszkedési törekvésekről. A valószínűség inkább 
amellett szól, hogy pillanatnyilag a japán kor-
mány még nem látja elérkezettnek az időt a nyilt 
fellépésre. Mandzsúria és Dzsehol katonai meg-
szállása és gazdasági bei-endezé.=e igen nagy ősz-
szegeket emészt meg, Ja.ián • hg bővelkedik 
ugyan emberekben, de szűkében van a szükséges 
tőkének. A dolgok fejlődésének megvan a ter-
mészetes rend je. Ecye'őre várni kell. Ha Doihara 
és a többi Doiharák e'őnyomulnak, az 11 111 baj, 
hiszen a japán kormány intencióinak megfe'előei'. 
cselekszenek, nem kívánatos azonban, ha a távo-
labbi tervek nyilvánossá,gra hozatalával kompli-
kálják a nemzetközi politikai helyzetet. 

Harminc esztendővel ezelőtt, az orosz—japán 
háború idején, szokásban volt Euró pá b in a fárqa 
veszedelem hangoztatása. Mi lesz, ha a »kis Ja-
pán* megszervezi Kina százmilliós töme?eit és 
Kina kimeríthetetlen természeti kincseinek bir-
tokában felveszi a harcol a Csendes óceán bir-
tokáért és kétessé teszi a fehér ember szupremá-
ciáját a fö'd kereks60c..'.' A következő évtizedek 
zűrzavaros eseményei és a na?y ,világ-katakliz-
ma elterelték a figyelmet ezekről az eshc.'őségek-
ről. A sárga nagyhatalom terjeszkedése nem is 
történt olyan robbanásszerű gyorsa- 4t al, ah'rry 
annakidején elképzelték. De a terjeszkedés fo-
lyamatban van s ennek pioál van a legkedvezőbb 
időpontja, mikor Anglia el van ' -g alva a Föld-
közi tengeren és kénytelen tudomásul venni, ami 
a lávol keleten történik. A japán hajóhad aránya 
az angolhoz és az amerikaihoz 5:3, de a keleti 
vizeken a japán tengeri haderő föé"yben van az 
angol fölött, az amerikaitól pedig a Csendes 
óoeán vizsivatagja választja el. A fa Japánnak nincs 
egyenrangú versenytársa a távol W;'en. A Sárga 
tenger vidékén és Kínában ma Janán az ur s 
terjeszkedésént-k r=ak saját be'ső viszonyai szab-
nak korlátokat. 

Doihara tábornok nem fantaszta és nem ka-
kntlor, akinek az az ambíciója, hogy uj álla-
mot alapítson. Doihara tábornok csak a jaráp 
expanziós poütücának egyik képviselője. Doihara 
tábornok mögött a 6árga naTyhatalom áll világ-
politikai törekvéseivel. A nevével még találkozni 
fogunk az újságok hasábjain. 
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Munkások karácsonya 
a szegedi 

kendergyárakban 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szomba-

ton délután az ujszegedi kendergyár igazgatósága 
lélekiemelően szép karacsoinyfaünaepélyt rende-
zett. A munka befejezésével a Magyar Kender- és 
Lenipar telepének hatalmas varrótermében gyü-
lekeztek össze a munkások és hozzátartozóik. A 
rengeteg munkásgyereket a hatalmas karácsony-
fával szemben ültették le. A gyerekeik ámuló 
szemmel nézték a hatalmas, villanyfényben tün-
döklő fát és az alatta elhelyezett ajándékcsomago-
kat A gyári tűzoltóság diszruháha öltözött és igy 
várta az ünnepséget. A fa mellett helyezkedett el 
a gyári zenekar és az énekkar is. Az ő számaik 
vezették be az ünnepséget. Megjelent a gyár tel-
jes vezetősége W i 1 h e i m Jenő és G r ü n f e l d 
József igazgatókkal az élén, eljött Ug i Géza uj-
szegedi plébános, aki magasszárnyalásu, gondola-
tokban gazdag beszédet mondott 

A szeretetről beszélt, amely ezen a nagy ünne-
pen kell, hogy egybekapcsolja a sziveket. Meg-
dicsérte a gyár áldozatkészségét, amellyel munká-
sai iránti szeretetének és megbecsülésének adta 
tanújelét. A munkásságnak ezt azzal kell viszo-
noznia, hogy kitart a gyár mellett, amely kereseti 
lehetőséget és kenyeret nyújt sokszáz családnak 
olyan időkben, amikor a legnagyobb a munkanél-
küliség Ha voltak is valaha ellentétek — fejezte 
beszédét —, azok elsimultak és a legteljesebb har-
móniában folyhat tovább a munka. 

A plébános beszéde után az énekkar szerepelt, 
majd hozzáláttak a szeretetcsomagok szétosztá-
sához. Mindegyik gyerek hatalmas csomagot ka-
pott, amely teíe volt mindenféle édességgel. Ezen-
kívül 200 ruhát osztott szét a gyár az apróságok 
között. A gyári szabászok hetek óta készítették 8 
g y e r e k e k n e k a mérték utáni ruhákat. Minden mun-
kás és munkásnö fizetése és szolgálati ideje ará-
nyában pénzjutalomban részesült A hatalmas ka-
rácsonvfa díszítését és világítását Zádor mérnök 
készítette. A szép ünnepség három órakor ért vé 
get 

A másik nagy szegedi keodcrvállalat, a Szegedi 
Kendertonógyár is boldog karácsonyt szerzett min-
dem alkalmazottjának. A gyár régi tradíciója sze-
rint nem rendezett ünnepséget, de ezúttal sem fe-
ledkezett meg munkásairól. Péntek este a rendes 
hH¡bérrel együtt minden mnnkás egyheti fizeté-
sinek megtelelő összeget kapott karácsonyt ajáii-
dCk elmén! A munkások és munkásnők meghatot-
tan köszönték meg a gyár nemes ajándékát. 

Ha kellemes ünnepeket akar, vásároljon 
aíándékot a 
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Olcsó árait! Olcsó árak! 

Manikűr kazetták naev választékban. 
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