
je, jak čeliti nezaměstnanosti. Vládě se vytýká, že nemá programu. Odkazujeme na to, co vláda vyko
nala a můžeme tvrdit, že ve své činnosti postupuje programově. Chceme provést náš stát úskalím 
a nebezpečím dnešních poměrů, pokud možno s nejmenšími ztrátami. Chceme, aby obtíže doby rovno-
měrně podle svých sil nesly všechny vrstvy obyvatelstva. V. Gutwirth. 

B. ZAHRANIČNÍ. 

Přípravy k novému reparačnímu jednání. - Anglické ochranářství. - Obtíže Hooverovy. - Nebezpečí německého 
fašismu. - Nové Briiningovo vystoupení. - Maďarská krise a středoevropské plány. - Úprava situace v Mand

žusku a odstoupení japonské vlády. - NeúsPěch indické konference. 

Jakmile se ministerský předseda Laval vrátil z Ameriky, přijal ihned německého vyslance Hoesche. 
Obě vlády, francouzská i německá, nechtěly ztratit ani chvíle k zahájení nového jednání o dluzích na 
podkladě směrnic, vypracovaných ve Washingtonu. Němcům záleželo na tom tím více, že koncem 
února vyprší lhůta poshověných krátkodobých úvěrů. Platy reparační jsou kryty moratoriem Hoove
rovým až do polovice příštího roku. Při dnešním stavu německého a světového hospodářství splývá však celý 
problém pletta do zahraničí v nerozlutnou jednotu a Němci chtějí použít své tísně právě k tomu, aby se 
jednou pro vždy břemene reparačního zbavili. Zamrznutí úvěrů až do polovice tohoto roku štědře 
poskytovaných bankovním kapitálem anglickým a americkým, Přivodilo právě těžký otřes ve finanč
ních vztazích světových, který se projevil zejména katastroficky v Anglii. Tak se stává, že anglosaské 
země, jichž zajem na reparačních platech byl vždy menší než zájem . na nerušeném rozvoji meziná
rodního obchodu, jsou dnes přivedeny přímo na jednu linii s německou politikou ve věci dluhů 
a reparací. V Anglii je náklonnost učiniti celé aféře konec, jen aby Německo bylo zachráněno pro mezi
národní hospodářské styky a zejména mohlo dostát svým soukromým závazkům. Nemnoho odlišné je 
i stanovisko Ameriky, jak za návštěvy Lavalovy bylo autoritativně projeveno. Naproti tomu Francie trvá 
nezměněně na svém právu zajištěném smlouvou haagskou, podle níž aspoň ta část reparačních plata, 
která plyne na obnovu zpustošených území, nedá se v žádném případě odložiti, tím méně zrušit. President 
Hoover nemohl toto stanovisko, zastávané Lavalem, zneuznat, a proto nemohli ani Němci prosadit, 
aby režim, který musí přijíti po moratoriu, vymknul se kolejím Youngova plánu. Vleklé jednání v Paříži 
bylo zakončeno za návštěvy státního sekretáře Biilowa ústupem Německa, aspoň po stránce formální. 
Basilejské reparační bance byla poslána žádost ve smyslu 119. článku haagské úmluvy o prozkoumání 
schopnosti Německa ku převodu a placení tak zv. podmíněné části Y oungova plánu. Podle toho ne
vztahuje se kompetence výboru, který reparační banka pověřila zkoumáním věci, než právě na jednu 
část německých platů, tu, která je určena na převod do Ameriky, zatím co druhá část, určená na repa
race ve vlastním smyslu, nepřichází pro poshovění vůbec v úvahu. Meritorně nevzdalo se však Německo 
svého nároku. Výbor má se prostě vyjádřiti o tom, pokud Německo je s to konati dnes platy do zahra
ničí, aniž by formuloval určité návrhy. Němci očekávají, že výbor podá dobré zdání úplně negativní, 
takže konference vlád, která se pak sejde, a nebude vázána žádným právním předpisem, bude moci 
učinit docela nová opatření. Ve Francii uznává se také již, že za daných poměrů není na velké platy 
z Německa pomyšlení. Že bude tudíž nutno Německu dále poshověti. V poradách s presidentem 
Hooverem bylo také usneseno, že pro dobu světové krise musí býti provedena zvláštní úprava. Ale to 
neznamená, že by Německo mělo býti zbaveno své povinnosti nahradit spáchané škody úplně a jednou 
pro vždy. Až se zotaví, bude moci platit dále. Francie nemá nic proti tomu, aby ta část reparací, která 
připadá na spojenecké dluhy, byla škrtnuta a tím Německu ulehčeno a světový peněžní styk uvolněn. 
Ale to je právě věcí těch států, které neutrpěly přímé škody válečné a jsou více interesovány na světo
vém obchodě. Naproti tomu dokazují Němci a s nimi mnozí jiní, že Německo nemaže se zvednouti, dokud 
je tisněno vědomím svých reparačních povinností. Je tedy třeba právě v zájmu obnovení německé platební 
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schopnosti a v zájmu nového vřazení německého trhu do oběhu světových statků, aby došlo již jednou 
k definiti'Vnímu vyřešení těžké otázky válečného zadlužení. Tak stojí názor proti názoru a je nebezpečí, 
~e z konfliktu reparačního dlužníka s hlavním věřitelem vyvine se konflikt mezi dvěma kategoriemi 
věřitelů. Právě proto Německo může si počínati nyní zdrželivě ji a dbát, aby oficiálně jeho poměr 
k Francii nebyl zkalen. 

Zájmový rozpor mezi Anglií a Francií přiostřil se mimořádně ještě za'Vedením celní ochrany 'V Anglii, 
která byla již delší dobu předmětem ostrého zápasu vnitřního. Vítězství národní vlády a zejména kon
servativní strany při posledních volbách znamenalo, že v Anglii bude tarif zaveden. Přesto ve Francii 
byl úspěch MacDonaldův a Baldwinuv uvítán, poněvadž národní. a konservativní živly v Anglii měly 
vždy mnohem větší porozumění pro francouzskou politiku kontinentální a její potřeby, nežli socialisti 
a liberálové. Ukázalo se však, že tam, kde jsou ve sporu materiální zájmy, přestává všechno přátelství. 
Angličani byli nuceni postihnout v prvé řadě dovoz luxusního zboží z Francie, chtěli-li obnoviti rovno
váhu své obchodní bilance. Francouzská vláda okamžitě protestovala, ale nejen to, zavedla i zvláštní 
přirážku na dovoz anglického zboží pod titulem znehodnocení anglické valuty a tudíž dumpingových 
cen. To znamenalo ovšem přilíti oleje do ohně a francouzský ministr financí Plandin, když se pak 
v Anglii pokoušel získati porozumění pro úlevy ve prospěch francouzského vývozu, byl přÍkře odmítnut, 
a následující oficiální polemika mezi ministry Runcimanem a Rollinem ukázala celému světu, jak poměr 
bývalých spojenců je špatný. Anglické ochranářství dotýká se ovšem těžce vývozu téměř všech evrop
ských států, mezi nimi i Ceskoslovenska. Anglie je 'Však odhodlána pro'Vést tento experiment, k němuž se 
neodhodlala lehkomyslně, až do dasledka. Přitom prohlašuje, že její národní doktrinou zůstává liberalismus, 
i konservativci mírnějšího typu dávali by přednost úplně volnému světovému trhu, ale nemohou ne
chat svou zemi jednostranně přístupnou cizímu zboží, když jejich vlastní výroba je všude odmítána. 
Anglie chce nyní dokázati ostatním, kteří byli hluší k jejímu napomínání na všech mezinárodních 
konferencích, věnovaných těmto otázkám od roku 1927, že chtějí-li pěstovati hospodářskou autarkiit 

mŮže je v tom s pomocí svých kolonií a dominií napodobiti s větším úspěchem než si oni myslí. Není 
pochyby, že Velká Britanie jako celek, ono Společenství anglicky mluvících národů tvoří svět o sobě, 
který, bude-li se vzájemně podporovat, může dosáhnout jisté vyrovnanosti a prosperity, nezávislé na 
ostatním světě. Možná, že anglická lekce bude sloužit opravdu k poučení a obratu. Bylo patrně třeba, 
aby hnutí ochranářské a pokusy o soběstačnost byly 'Vyhnány až do krajnosti, nežli se národní státy mohly 
odhodlat k úvaze o něčem lepším a obecně prospěšnějším. 

Velkým pramenem znepokojení a nejistoty jsou také hospodářské a politické poměry Spojených 
států severoamerických. Pomoc Ameriky je, jak známo, nezbytná ku povznesení Evropy a jde tedy 
o to, aby veřejné mínění tam bylo přivedeno k pochopení souvislostí osudů obou polokoulí a aby ame
rickým státníkům bylo umožněno spolupracovati aktivně s Evropou v řešení palčivých otázek. Úpadek 
konjunktury v Americe je po té stránce momentem potud příznivým, že poskytuje pfímo jakési názorné 
vyučování ve světové solidaritě, na druhé straně působí však ku znervosnění veřejného mínění a pod
poruje oposici proti vládě, nakloněné již k pomoci Evropě. Obtíže byly neobyčejně vystupňovány tím, 
že odvážný krok presidenta Hoovera, k němuž se náhle odhodlal pod bezprostředním nátlakem situace 
uprostřed června tohoto roku, nebyl provázen úspěchem. Důvodem bylo zde sice, že byl již opožděn 
a nedostatečný vzhledem k pokročilosti krise, což by tedy vpravdě mělo býti jen pobídkou k rychlejšímu 
a radikálnějšímu zakročení, tak, jak se věci jeví znamená to však oslabení posice presidenta a jeho státního 
tajemníka. Deficit v rozpočtu Spojených států dostoupí výše 2.100 milionů a bude třeba zavésti nové 
velmi drastické zdanění. Oposice má tudíž snadnou práci, odporuje-li snahám o škrtnutí mezispoje
neckých dluhů a agituje-li proti náladě vedoucí odpovědné kruhy k mezinárodní součinnosti. Hoove
rova exekutiva je si ovšem dobře vědoma, že za daných poměrů nemůže účinně v Evropě zakročiti 
a formulovala proto již za návštěvy Lavalovy řadu předpokladů. Trvá na uspořádání odzbrojo'Vací kon
ference v únoru pfíštího roku a je zřejmo, že jen v souvislosti s řešením tohoto kardinálního problému, 
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na němž právě americké a anglické verejnosti nejvíce záleží, bylo by možno dosáhnouti těch výsledků, 
které se očekávají a považují obecně za nezbytné, má-Ii katastrofální úpadek soudobého světa býti zadržen. 

Z panující obecné nejistoty těží ovšem nejvíce převratné hnuti německého fašismu, vystupující s hesly 
národně-socialistickými. V poslední době vystupňovala se hitlerovská agitace do té míry, že se počal 
očekávati každou chvíli převrat. Jeden z poslanců hessenského sněmu, kde právě Hitlerova strana dobyla 
velkého vítězství, které jí přineslo více než třetinu hlasů a mandátů, odevzdal policii dokument, sepsaný 
ve výkonném výboru místní skupiny strany. Tento dokument obsahoval směrnice pro jednání strany 
po uchváéení moci. Byl zde kopiro'ván úplně bolševický vzor. Nová vláda měla zavést nucené hospoda
ření a společné vyživování obyvatelstva, z něhož židé a socialisté byli vyloučeni. Soukromý majetek 
byl tím suspendován a zejména všechny dluhy zrušeny. Dokument, o jehož pravosti nebylo lze pochy
bovat, poněvadž i jeho autor, jiný poslanec strany, byl zjištěn, vyvolal v Německu i za hranicemi veliký 
rozruch, zvláště ovšem ve vrstvách měšťanských a konservativních, které dosud s národním socialismem 
sympatisovaly a namnoze spekulovaly. Mnichovské ústřední vedení odmítlo ovšem rozhodně jakoukoli 
odpovědnost za plány jednotlivců a Hitler viděl se nucena rozptýliti vznikající pochybnosti velkou 
reklamni akci, kterou zahájil velkým projevem k zástupcům zahraničního tisku v Berlíně v hotelu 
Kaiserhof. Prohlásil, že jediné on je odpověden za všechno, co se ve straně děje a že také jediné on 
soustřeďuje všechnu moc ve svých rukou. Zároveň vyslal emisare do všech hlavních měst evropských, 
aby tam jednali za přÍští národně-socialistickou vládu v Německu. Jako vždy hledí působiti stupňo
vanou sebedůvěrou a jakýmsi politickým couéismem, opakuje stále: blížíme se k moci, uchopíme se 
se moci. Vyhlédnutý ministr zahraničních věcí v kabinetu Hitlerově Rosenberg učinil pak v Londýně 
jakési exposé, adresované částečně i do Francie, v němž snažil se působiti uklidňujícím dojmem na 
cizinu, sledující ovšem se vzrůstající pozorností vývoj věcí v Německu. Angličanům dal ujištění, že 
i revoluční Německo uzná své soukromé obchodni a finančni závazky na rozdíl od tak zv. dluhů poli
tických, a Francouzům dal najevo dokonalou mírumilovnost. Hitlerovo hnutí prý ani v nejmenším 
nepomýšli na válku, k níž není ani vyzbrojeno, ani připraveno. Celému západu hrozí ovšem bolše
vismem, který by v Německu musil přijíti k vládě, kdyby hitlerismus ztroskotal. Tím se představil 
jako pravý zachránce nynější civilisace. 

Osobivé vystupování vůdce národně-sociálního hnutí · přimělo kancléře Bruninga, aby vystoupil 
konečně z reservy, kterou si ukládal vzhledem ku svému úplnému absorbování prací o nových nouzo
vých nařízeních na hospodářskou záchranu řÍše. Kancléř přenechával starost o vnitřní vývoj ministru 
Groenerovi, který také několikrát se obrátil k veřejnosti energickými projevy proti jakýmkoli pokusům 
o násilný převrat s prava i s leva. V Německu i za hranicemi vyžadoval se však nutně projev kancléřův, 
aby se ukázalo, kdo vlastně v Německu vládne, je-li zde nějaká vedlejší vláda Hitlerova, či snad do
konce skutečná vláda Hitlerova, zatím co kabinet Briiningův je již jen stínem. Kancléř vystoupil tak, 
že překvapil i své přátele, a podobně jako na podzim zasedání řÍšského sněmu, strhl kolísající část 
národa energicky opět na svou stranu. V projevu, adresovaném v rozhlase veřejnosti domácí i cizí, 
vyslovil se kancléř, že nikdo nemá práva až dosud vystupovati jménem Německa kromě odpovědné 
vlády a že není také žádné vlády příští, která by mohla komukoli hrozit. Všechny prostředky státni moci 
jsou pevně v rukou zákonných činitelfi a říšský president poskytuje jim přímou podporu. Zároveň komentoval 
vydaná nouzová nařízeni, která představují ovšem velmi těžkou zkoušku pro všechno obyvatelstvo 
a vyčerpávají poslední reservy řÍše. Je to hluboký zásah do celého hospodářského života a v podstatě 
pokus o pronikavé sniženi cenové hladiny tak, aby se vyrovnaly výrobní podmínky v Německu podmínkám 
zahraničním a aby zmizela disparita mezi jednotlivými složkami německého hospodářství. Po té stránce 
je zejména významné sniženi úrokové miry z obligací všeho druhu a pokus snížiti úrokovou míru ze 
všech úvěrních operací vůbec, snížiti i ceny vázané v kartelovém hospodářství a ceny v maloobchodu. 
Teprve pak od 1. února příštího roku má dojít i k novému snížení mezd a platů. Ačkoliv tímto způ
sobem ukládají se těžké oběti zejména pracujícím třÍdám, působila energie kancléřova jak politicky 
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tak hospodářsky velmi dobrým dojmem, takže jeho postavení i v parlamentě bylo upevněno a není ' 
pochyby, že bezprostřední ne'bezpečí jeho pádu nebo pravicového převratu v Německu nehrozí. Roz
hodnutí padne ovšem na jaře při volbách v Prusku a volbách řÍšského presidenta. 

Ve střední Evropě stala se v posledních týdnech katastrofickou zejména situace Maďarska, jež pře
dešlý režim, žijící lehkomyslně jen z úvěru a vydávající nepřiměřené sumy na tajnou výzbroj a tajné 
organisace vojenské jako oporu panující kasty, přivedl na pokraj záhuby. Za takových okolností mu
sila se h~spodářská krise, postihnuvší tento agrární stát, projeviti zdrcujícím způsobem. Hrabě Karolyi, 
který má likvidovat dědictví Bethlenovo, počíná si s úctyhodnou obětavostí a energií, jeho charakter 
a nezištnost jsou mu přitom neocenitelnou oporou. Za to tím menší oporu poskytuje mu vládní 
koalice, zvyklá na údobí korupční a skutečné obtíže hospodářské a finanční hrozí přerůsti mu přes 
hlavu. Přes všechno popírání je Maďarsko vlastně úplně insolventní a jeho vyjednavači pracují již také 
v Londýně ·k tichému vyrovnání. Naprostý nedos!atek devis znemožňuje jakýkoli obchodní styk se 
zahraničím a proto také obchodní smlouva s Ceskoslovenskem nedostává se kupředu. Seriosnější 
živly nahlížejí, že jediná cesta ku spáse vede přes dohodu se sousedy a vytvoření většího jednotného hospo
dářškého území. Vynikající národohospodář maďarský, bývalý státní tajemník Hantos, nalézá dnes pro 
svou starou myšlenku pochopení a nastoupil agitační tournée, které jej již vedlo do Vídně, Prahy, 
Berlína a povede ještě do Paříže. Politické momenty stojí tu však v cestě, a to jednak u velmocí, 
které jsou vzájemně žárlivé na svůj vliv v této oblasti, jednak u zúčastněných států samotných, neboť 
Maďarsko těžko se vzdává svého snu o obnově říše, na druhé straně pak není nálady ulehčiti mu 
situaci jakoukoli revisí hranic. Zoufalá situace v Maďarsku manifestuje se občas pověstmi nebo i sku
tečnými přípravami všelijakých putuJ jako byl poslední, který vedl k zatčení celé řady pochybných 
elementů, známých již z doby bílého teroru a ke kompromitování leckteré osobnosti, takže vláda vi
děla se nucena vyšetřování utlumit. 

Čínsko-japonský zápas o Mandžusko podařilo se lokalisovat a hrozící válku v zárodku udusit, 
Čína jako slabší musila ovšem politicky odhodlat se k ústupu. Japonci, kteří se formálně postavili do 
nepráva rozšířením své okupace v Mandžusku, nezavázali se k ničemu jinému, nežli že obnoví pře
dešlý stav - až jim bude vyhověno v jejich stížnostech a potřebách. To znamená, že čínská kampaň, 
směřující k vytlačení japonského živlu jednak atentáty a jitřením v zemi, jednak, po energické reakci 
druhě strany, zasažením Společnosti národů a protekcí velmocí, musila býti odtroubena. Společnost 
národů nemohla Japonsko donutit k ničemu více nežli k formálnímu prohlášení, poněvadž velmoci, ani 
Ameriku nevyjímajíc, nemohou v dnešní rozhárané situaci vyvinout opravdový nátlak. Pokud jde o Rusko, 
které bylo rozšířením japonské okupace až do sféry jeho vlivů při východočínské železnici zasaženo, 
nezbylo také než spokojiti se několika prázdnými notami. Čína zhoršila si jen svou situaci nešťast
nými vojenskými zásahy generála Mačanšana, který, ač v přesile, musil před Japonci kapitulovat. Čína 
může býti ještě povděčna, že jí organisace mocností v Zenevě chrání aspoň před přímým a rozhod
ným útokem japonské převahy na její životní centra. Liberální vláda Vakacukiho musila zatím učinit 
místo konservativnímu kabinetu Inukajovu, blízkému kruhům vojenským. Na druhé straně v Číně 
odstoupil Čankajšek podrážděnému nacionálnímu veřejnému mínění, které representují zejména stu
denti. Studijní komise Společnosti národů zastihne Čínu v nové anarchii a Mandžusko pevně v rukou 
japonské vojenské správy. 

Druhá konference })u kulatého stolu«, pořádaná v Londýně tentokráte za účasti samotného Gand
hiho, nepřinesla rovněž konkretních výsledků. Indové nemohli se dohodnouti mezi sebou o konkretni 
výstavbě federální ústavy, poněvadž brahmanská Indie nechce poskytnouti Indii moslimské záruky, 
která ta považuje za nezbytné ku své menšinové ochraně. Tím se ulehčila situace vládnoucí Anglie, 
poněvadž zápas byl přenesen z otázky britských záruk ve věcech vojenských, finančních a zahraničně
politických na tento domácí svár indický. Proto nehledí se také s velkými obavami k obnově kampaně 
neposlušnosti, kterou nyní nacionální indický kongres znovu hrozÍ. Dr. Rudolf Procházka. 
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