
Olasz lap az afrikai francia birtokok ellen 
várható támadásról 

Róma, október 22. A Piccolo cimü > her vége és má jus eleje közötti idő-

lap taugeri jelentése szerint Fran- ben kell megtörténnie, vagyis a két 

cia-Nyugatafrikából érkező hirek esős évszak között. Az angol—ame-

arról számolnak be, már a közcljö- ] rikai támadás előkészítésére Közép-

vőben számitani lehet egy angol— j afrikában már több hadászati utat 

amerikai támadásra a francia bir- i építettek. (MTI ) 

tokok ellen. A támadásnak okté-

i z USA fegyverszállítás ellenében 
támaszpontokat kér Argentínától 

Buenos-Aires. október 22. A Német 
TI jelenti: Az egyik lap hitelt érdem-
lő helyről ugy értesül, hogy az Egye-
sült-Államok hajlandó Argentínának 
fegyvereket szállítani azzal a feltétel-
lel. ha Argentína katonai támaszpon-
tokat boesát rendelkezésre az USÁ-
nak. A lap szerint azonban Argentína 
visszautasította ezeket a követelése-
ket. 

Santiago de Chile, október 22. A 
Német TT jelenti: 

A La Nation cimü lap bnenosairesi 

tudósitójának Fascillo argentin ál-
lamelnökkel folytatott beszélgetését 
közli. Fascillo elnök az argentin sem-
legességi politikai tárgyában feltett 
kérdésre a következőket válaszolta: 

— Kijelenthetem önnek, hogy az el-
nökletem alatt álló kormányt semmi 
sem bírhatja rá a követett semleges-
ségi politikától való eltérésre. A nem-
zet semmi előnyét sem látná annak, 
ha megváltoztatná azt a magatartást, 
amelyet kormánya amerikai összetar-
tásnak nevez. (MTI) 

javara. Most piBanatnyílag még nem 
tudja megjelölni a módját, de ezen a 
vonalon óhajtja a lakáskérdést meg-
oldani és azokat a keresztény rétege-
ket, amelyek most nehézséggel küzde-
nek, megfelelő lakáshoz segíteni. 

A miniszterelnök ezután bejelentet-
te, hogy a zsidóvonalon más intézke-
dések is tárgyalás alatt vannak, sőt, 
részben teljesen ki is vannak dolgoz-
v a 

A gazdasági fronton a legnagyobb 
erővel azon lesz, hogy az úgynevezett 
kulcspozíciók, amennyire csak lehet-
séges, minél gyorsabban keresztény 
kezekbe menjenek át és ezen az uton 
fokozottabb tempóban haladjunk. 

Tekintettel arra, hogy az öt holdon 
aluli zsidó birtokok szabadkézből való 
eladása terén eddig nem volt tapasz-
talható nagy mozgalom, a napokban a 
földmüvelésügyi miniszter rendeletet 
bocsát ki, amely szerint ha a decem-
ber 10-re kitűzött határidőig nem ad-
ták el az ilyen zsidóbirtokokat, azo-

Kállaii miniszterein®!* betcientefte 
a nadkfitetezdísegi anaréi es a zsidó 

Tadnonaddrdl szóld favasiaüoi 
December 10. nMn Menőbe veszt* sz et nem adott Bt hol-
don atoll zstdoblrlobobat - r tlseb ionfos bejelentetett a 

MEP értekezleten 

a zsidóság most bukásiban fóWBarr 
mérgezzen és jobban destrnáljon, mini 
ozt valaha virágkorában tette és ezért 
szembeszáll a zsidósággal, ngyanngy 
szembeszáll azokkal is, akik ebben a» 
országban nem látnak más problémát; 
mint a zsidókérdést Sok más problé-
mája, nagyobb problémája van az or-
szágnak, ami mellett ez eltörpül. Hi+~ 
ványlelkü az, aki az országot csat. 
ezen a szemüvegen keresztül nézi és 
az ilyeneket el kell távolítani a ma-
gyar közéletből. 

'A' minisztereelnök végül a Had-
seregről szólva a pártértekezlet 
általános tapsa közepette állapította 
meg, hogy a magyar vitézség, a ma-
gyar becsület érintetlen. Honvédel-
mi érdek, íe egyben szociális érdek 
és a nemzeti becsület kérdése, Hogy 
a hadbavonultak hozzátartozóinak 
igényeit megfelelően kielégítsük. 'A 
rokkantak, hadiözvegyek, hadiár-

kát az Országos Földhitelintézet meg- vák ellátásának n j szabályozása te-
bízottjaként a községi elöljáróság ve-?kintetében szintén kész programja 

Budapest, október 22. K á l l a y 
Miklós miniszterelnök a kormány-
párt csütörtöki értekezletén nagy-
szabású beszédet mondott 

rA költségvetés benyújtásával kap-
csolatban rámutatottt arra, bogy 
pénzügyi politikánk teljes mérték-
ben bevált. Egy lépéssel sem tért el 
attól a politikától, amelyet fél évvel 
ezelőtt a pártban mondott bemutat-
kozó beszédében és parlamenti expo-
zéjában megjelölt 

Az irányelvek kül- és belpoliti-
kai vonatkozásban teljesen válto-
zatlanok. Külpolitikai irányban 
rendi (hetetlen hűséget és becsületes 
kifartást jelentenek szövetségeseink 
oldalán. 

'A belpolitikai irány változatla-
nul a kersztény jobboldali és füg-
getlen Magyarországnak az iránya. 
A hűségen tul teljes mértékben tel-
jesítjük szövetségeseink iránti kö-
telességeinket, amennyire erre 

a munkabérek, csökken a munka-
teljesítmény. Ezen a ponton meg-
álljt kell parancsolni, radikális fel-
lépésre és intézkedésre van szükség. 
Az egy napot dolgozó és öt napot 
nem dolgozó falusi ember típusát 
nem szabad, engedni meghonosodni. 
Nem szabad megengedni, hogv a 
tisztviselők a háborús idők által 
követelt tulmunka és minden más 
nehézség között ne tudják magukat 
fenntartani. Ezt az ériékes elemei, 
át kell menteni a háború utánra. A 
pénzügyminiszter a parlament hol-
napi ülésén fontos bejelentést fog 
tenni, ami azt hiszi, kielégítő meg-
oldást tartalmoz a mai helyzetben. 

A miniszterelnök bejelentette, hogy 
a pénzügyminiszter két adójavaslat 
részleteinek a kidolgozásán fárado-
zik. Az egyik adójavaslat az egyszeri 
badkötclczcttségi adóról és a hathnen-
tességi váltságról szóló törvényjavas-
lat már teljesen készen van és parla-
menti benyújtásra megérett, a másik 

szi át, ez aztán lehetőleg már decem-
ber 20-ával tegyen javaslatot annak 
értékesítésére. Ebben az esetben ter-
mészetesen nem vehető igénybe a sza-
badkézből való eladásnál megengedett 
tetszésszerinti ármegállapítás, hanem 
a kataszteri tiszta jövedelem 50—60-
szorosa lesz az ár. öt és 100 hold kő-
zött mintegy 120—130.000 holdnyi zsi 
dóbirtokot a Vitézi Széknek adnak át 
és ebből 30 százalékot a mult világ-
háború vitézeinek, 70 százalékot pedig 
a mostani háború vitézeinek juttatnak. 
Az arany vitézségi érmeseknek és a 
különösen kitüntetetteknek azonnal 
juttatnak földet. 100 holdon felüli bir-
tokokat hajlandó a Földhitelintézet 
utján keresztény magyar embereknek 
bérbeadni és 'hajlandó kisemberekből 

van a kormánynak. A közigazgatás 

kérdését szintén a legnagyobb szo-

ciális feladatnak tekinti. A jó köz-

igazgatás a legjobb szociális gon-

doskodás. 
rA miniszterelnök beszéde végén 

rámutatott arra, hogy a mai hábo-
rús helyzetben súlyos felelősség ter-
heli elsősorban a kormánypártot, de 
az ellenzéki pártokat is. Kérte m 
ellenzéket, hogy álljon nem a kor-
mány. hanem a nemzeti gondolat 
mögé, amit ö a kormánypárttal tel-
jes összhangban, mint alkotmányos 
kormányfő képvisel. A nemzeti erő-
nek, az összefogásnak és az áldozat-

alakult szövetkezetek tulajdonába is készségnek a forrása áradjon ki a 
adni, 'magyar fi szággy ülésből. Ha áldo-

A zsidóság felé szól, amikor azt z a t o , kövelel js> hogy ma bizonyos 
mondja: hagyjonfel mint^ rweny- • szempontokat, pártállást nem 
kcdéssel. mert olyan világ megegyszer, » : , . . . 
itt nem lehet, amikor a magyar öntu- félthetünk ugy ki, mint rendes idő-

dat annyira lecsökken, bogy ezeket a . ben, ez vezessen bennünket és e* 

röldoket visszaadják. j álljon felette minden pártnak és 
Egyet azonban le akar szögezni, j g é n n e k . Ha győzni akarunk — étf 

Hajlandó a zsidóvnnalon odáíg el- ^ f k ahban együtt lesz 
menni és ezt szívesen teszi, ameddig "A . . -, . . _ 

ezáltal a nemzeti igényt szolgálja. E1- mmdenhresu le tes magyar ember. 
lerben. amint nem hajlandó tűrni, hogy I (Bud. Ert.) 

Állati tetemfeidolgozé tizem 
iétesiii Szegeden 

Az elhullott állatok minden részét feldolgozzák ipori cé'okra 

erőnkből telik, áldozatra is készek j törvényjavaslat, amellyel még foglal 

vagyunk barátaink iránt és k ü l p o - | k * a z s i d ó vagyonadóról szóló 

litikánk minden tekintetben arra 
irányul, hogy elsősorban szöraszé-
dainkkal a megértést meg tudjuk 
találni. Belső politikánk legnagyobb 
követelménye, a célja az, hogy a 

törvényjavaslat. (Élénk helyeslés.) A 
két törvényjavaslatot egyszerre fog-
ják benyújtani. ami még bizonyos idő-
be telik. 

A zsidók háborús költséghozzájá-
rulásáról szóló javaslat a beruházási 

belső békét fenntartsuk, mert ettől ( ^ j á r u l á s mintájára vaponadójel-
„« • a u i * ' j slegu lesz. Egeszén természetes, hogy a 

ugg a nemze lövője. A belső rend |h ifhor i l s h o f z á j á r u l á s s u l y á t j teher 
fenntartásának eszköze a jó köz- Ijelentős részét azoknak kell viselniök, 
igazgatás, a megfelelő közellátás, a akik az elmúlt évtizedekben a nemzeti 

: sza-
az 

adó méltányos, mert tulajdonképpen a 
progresszión épül fel — mondotta a 
miniszterelnök. — E vagyonadó jelle-
gét természetesen azok a szempontok 

szociális és jobb jövedelemosztás, i jövedelmekből a legnagyobb részt sz 

a nagyobb néprétegek életszinvona- j kUották ki. (Élénk helyeslés.) Ez t 

Iának emelése és a háborús terhek 

igazságos elosztása. 

A jó közellátási a hatóság egye-

dül nem érheti cl. ehhez a közönség 

támogatására is szükség van. Ka-

tasztrófára vezet, ha nem szolgál-

tatják be azt. amit be kel! szolgál-

tatni. Az áruelrejtés súlyos bűn-

tény és a végén drákói eszközökkel 

ugy is elő fogjuk venni az eldugott 

készleteket- A mezőgazdasági mun-

kabérek vonalán, ha bajok mutat-

koznak, nagyobb baj az is, hogy 

Ugyanolyan arányban, ahoűy nőnek 

fogják megszabni, amiket a pénzügyi 
körök magukra nézve kötelezőnek tar-
tanak, vagy amit javasolnak. Ezeketa 
szempontokat figyelembe fogja venni, 
dc kijelentheti, hogy igyekezni fog a 
ieljesitöképességet, illetve az igénybe-
vételt a maximumig fokozni és elérni 
azt, hogy a zsidóság vagyoni helyzete 
semmiesetre se lehessen jobb, mint a 
magyar polgárok nagy táboráé. (Nagy 
taps.)' 

A lakáskérdésben talán épp olyan 
a szociális állanot i l l tena m zsidók 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) A háborús nyersanyaggazdál-
kodás legjellemzőbb momentuma 
az, hogy az illetékes szervek igyek- ] 
szenek minden olyan hulladékból! 
kivonni az értékes és felhasználha-
tó részeket, ami eddig szemétre 
került. 

Ezek" a törekvések most figye-

lemreméltó kezdeményezésre vezet-

tek több vidéki nagyvárosban, igy 

többek között Szegeden is, ahol a 

város hatósága megkezdte egy ál-

lati tetcmfeldolgozó üzem felállí-

tásának előkészítését Az állati tete-

mekből kivont zsiradékot felhasz-

nálhatják szappanfőzésre, a szőrt a 

tollat a textilipar egyes ágai hasz-

nálhatják fel, a bőrt a szűcs és ti-

már ipar, a csontból és a töibbi 

belső részekből pedig égelés utján 

állati tápszert készíthetnek. 

Az állati tetemfeldolgozó üzem 
felállítását dr. K a t o n a István ta-
nácsnok készíti elő, aki közölte, 
hogy más városokban is folynak 
hasonló előkészületek s ebben az 
ügyben a közeli napokban Szegedre 
érkezik a földmüvelésügyi minisz-
térium megbízásából dr. S z e r e d i 

Mihály főállatorvos, aki a részlet-

kérdéseket megbeszéli a várossá' • 

a legsürgősebben megkezdik az ipn 

ri közellátás szempontjából rendkí-

vül fontosnak tartott üzem felállí-

tását. 

Az üzem felállítása ipari és 

nyersanyagellátási szempontokon 

felül több más előnnyel is jár. Így 

mindenekelőtt felszabadul és más 

célra lesz fordítható a gyepmesteri 

telep mellett levő dögtemető. A te-

rűletet akár mezőgazdasági müve-

lésre, akár telekként való értékesí-

tésre lehet majd felhasználi, ami 

igen fontos körülmény, ha figye-

lembe vesszük, hogy az úgynevezett 

városias kialakításra szánt terüle-

ten van, ahol a legkisebb telek is 

értékes lehet a városfejlődés szem-

pontjából. De igen lényeges a köz-

tisztasági és a közegészségügyi 

szempont is. Az elhullott állatok te-

temeit a legapróbb részekig feldol-

gozzák, vagy elégetik s többé nem 

kell majd törődni elföldelésükkel, 

a dögtemető időnkénti fertőtleníté-

sével. Az üzem felállításának elő-

készítését. nagy érdeklődés kiséli * 

toronv alatt. 


