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Honfoglaláskori csontvázat találtak a Fodor-telepen 
(A DélmoQyarorszőg munkatársától.) Pén-

teken délelőtt a Fodor-telep egyik épülő 
házának udvarában vályoghoz való sárgaföldet 
ástak. Két munkás dolgozott az udvarban. 
Már egy méter mélyre járt az ásó, amikor 
a földből egy hosszú lándzsadarab került 
elő. A munkások kíváncsian ástak tovább. 
Később emberi csontok kerültek elő, majd 
e koponya is napvilágra került. A munkások 
az ásást azonnal félbehagyták, majd a leletről 
értesítették a rendőrséget. 

A rendőrséghez befutott első Jelentés arról 
szólott, hogy a Fodor-telepen régi gyilkosság 
nyomaira bukkantak. Olyan emberi csontváz 
került elő, amelyből gyilkosságra lehet követ-
keztetni. A beielentés uián a rendőrségről 
dr Vastagh Zoltán rendőrkapitány és dr. 
Mogán Béla tisztiorvos szálltak ki a hely-
színre. 

Amikor a rendőri bizottság kiérkezett a 

Fodor-telepre, a telep lakossága mér ott szo-

rongott a lelet helyén. Dr. Mogán Béla bz 
emberi csontokat megtekintve, azonnal ki 
lenfelte, hogy a csontok még a középkorból, 
vagy még annál is régebbi időkből szár-
maznak. 

A rendőri bizottság ezzel befejezte munká-
ját és a leletről értesítette a muzeum igaz-
gatóságát. A muzeum részéről dr. Sebestyén 
Károly muzeumőr a délután folyamén meg-
tekintette a csontvázat. Dr. Sebestyén megál-
lapításai szerint a csontváz a honfoglalás-
korabeli időből származik. E kornak Jellemző 
temetkezési módja az volt, hogy a halottakat 
a földben alig egy méter mélységben temet-
ték el. A csontváz mellett széttört lándzsát, 
vasból való karikákat és edénydarabokai is 
találtak. A 'lándzsához hasonló fegyvereket 
már a Ballagi-tó körüli ásatásoknál is talál-
tak. Sebestyén véleménye szerint a feliért 
sir hoz hasonlóak a Fodor-telepen még nagy-
számmal fordulhatnak elő, de azokat feltárni 
ma már szinte lehetetlen. 

00 német hadseregben 
nem volt Katonai ¿ s s e i a l " 

a donvédelmi miniszter felszólalása a Qadilgyi tárca vitájában 
Budapest, junius 7. A honvédelmi tárca vitáját 

folytatták le a parlament mai ülésén. 

Hegedűs Kálmán előadó kifejti, hogy az álta-
lános védkötelezettség kérdésében a kormány vé-
leménye az, hogy ha elérkezett az ideje, akkor a 
többi legyőzött államokkal együtt bizonyos kol-
lektív lépéseket kell tenni, hogy engedjék meg 
a nagyhatalmak az általános hadkötelezettség be-
vezetését, miután a leszerelés kérdésében nem 
jutunk előre. Nekünk készülnünk Aell, anélfcül, 
hogy háborút akarnánk, hogy készületlenül ne 
találjanak bennünket az események. 

Fábián Béla a kővetkező felszólaló. Azoknak a 
bajtársainak érdekében beszél, akik még mindig 
Idegen országokban sínylődnek. 

— Egész Oroszországban egyetlen egy nemzet 
volt, amelynek fiai nem részesülhettek abban a jó-
téteményben, hogy hozzátartozóikkal saját nyelvü-
kön levelezhettek volna és ez a magyar volt. 
Nem lehet tehát csodálkozni, hogy amikor a bol-
sevizmus kitört, a hazaiérés legcsekélyebb reménye 
nélkül élő magyar katonák jó része belépett a 
vörös hadseregbe. Látták, hogy minden nemzet 
hazaviszi hadifoglyait, csak ml nem törődtünk 
hazaszállításukkal- A kintmaradt magyarokat az 
orosz kormány ma már >szahad< orosz állampol-
gároknak tekinti. Ha ezek haza akarnak jönni, a 
vasutköltséget maguknak kell fizetni, ez pedig 
olyan óriási összeg, amellyel nem rendelkeznek. 
A világ minden népében már csak rossz emlék, 
hogy fiaik valamikor az idegenben sínylődtek. 
Meg van győződve róla, hogy ha a magyar kor-
mány a világ közvéleményéhez fordul segítségért, 
az akció nem marad sikertelenül. A rokkantakért 
Valamennyien felelősek vagyunk. Hivatalos helyen 
mégis ugy bánnak velük, mint a sakklábiáról 
lesöpört figurákkal, amelyek egészen fölöslegesek. 

Fráter Jenő szerint a háború ideje alatt a had-
sereg tagjai részére különböző gyűjtések voltak, 
amelyekből nagy összegek folytak be. Ezeknek 
teljesen nyoma veszett, senki sem tud felvilágosí-
tást adni, hogy mi történt a pénzekkel. Rassay 
Károlynak válaszolva kijelenti, hogy á párbaj-
kérdés a katonaságnál teljesen rendezve van. Ha 
a polgári osztály ts ugy oldaná meg ezt a kérdést, 
mint a katonaság, akkor alig lenae párbaj. 

Báró Láng Boldizsár: A katonai követelések te-
rén nem lehet túlzásba menni. Egészséges állam 
életében a hadsereg öncél nem lehet- A had-
seregnek mindenkor megfelelő gazdasági életre és 

közigazgatásra kell támaszkodnia. A tisztikar fize-
tése alatta van a polgári köztisztviselők dotáció-
jának. 

Szilágyi Lajos: Csak igen rossz indulattal lehet 
azt állítani, hogy Magyarországon háborús uszitás 
folyik. Szemrehányást tett a hadügyminiszternek 
azért, mert a trianoni békeszerződést pontról-
pontra betartja, sőt még azt a szabadságot sem 
veszi igénybe, amit a szerződés biztosit, annyi 
embert sem tart fegyverben, amennyihez jogunk 
van. 

Vértes Vilmos István azt mondja, hogy »a há-
ború nem bűn«. * 
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Várnai Dániel azzal kezdi beszédét, hogy majd-
nem valamennyi szónok a honvédelmi tárcának j 
a mainál jobb dotálását követelte. Mostani telje 
sitőképességünk mellett a tárca dotálása egészen 
kielégítő- A dotáció többlete a mult esztendővel 
szemben 17 millió pengő, ami igen jelentős összeg. 
A tábornoki kar magasrangu ¡agtal Idejöttek Cseh-
szlovákiából, Romániából és Ausztriából és igen I 
gyorsan naluralizáltatni tudták magukat. Általában 
könnyelmű tábornoktermelés folyik, ami egyik oka 
a nyugdíjterhek növelésének. 

Rothenstein Mór súlyosan kifogásolja a honvé-
delmi miniszternek azt az intézkedését, amellyel 
kizárta a szervezett nyomdai munkásokat a buda-
pesti helyőrségi nyomdából, ahol most a váci 
fegyház volt nyomdai művezetőjének vezetése mel-
lett több rovottmultu munkás, köztük a gyilkos-
ságért elitélt Okolicsányi is dolgozik. 

Szünet után 

Csáky Károly honvédelmi miniszter 

válaszolt az elhangzott felszólalásokra. Hangoztatta, 
hogy megkötöttségünk folytán expozét nem adhat. 
Kijelentette, hogy honvédségünk 1932-ben éri el a 
trianoni békeszerződésben megállapított létszámot. 
Elismerte, hogy beteg állapot az, hogv a nyugdíj-
terhek összege meghaladja a 40 milliót, amikor 
a csapatokra 85 milliót költünk. Egész közgazda-
sági állapotunk feltétlenül beteg és éppen ezért 
törekszünk, hogy ezen segítsünk. Nemzetközi vo-
natkozásban azonban a jog és igazság akkor ér-
vényesül. ha kellő erő van ahhoz, hogy a jogot 
meg tudjuk védeni. Nekünk ma ez nincs meg, 
nekünk más fegyverünk nincs, mint a jog és az 
igazság, ezzel kell harcolnunk, más kérdés azon-
ban, hogy mikor érünk el eredményt. Több oldal-
ról érte az a szemrehányás, hogy igen sok fiatal 
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tiszt megy nyugdíjba. A mai előléptetési viszonyok 
kőzött körülbelül 52 éves korában érhet el valaki 
tábornoki rangot. Nem ragaszkodunk a 35 élet-
évhez, hanem a legérdemesebb, különösen a har-
cászati eredmény szempontjából kiváló .férfiakat 
a legmagasabb állásokban a 60 éves korhatárig 
is megtartják tényleges szolgálatban. 1931-ig kell 
azonban várni, mig ennek az elhatározásnak a 
végrehajtását meg tudjuk kezdeni, mert különben 
nem tudnánk fentartani még a mai meglehetősen 
hátrányos előléptetési tempót sem. Követnünk kell 
azt az általános elvet, amit még a laikusnak 
alig kell magyarázni, hogy az igazán nagy had-
vezérek még a legmagasabb parancsnokságnál is 
fiatal tiszteket alkalmaztak. A németeknél 60 éven 
alul egy generális sem volt, csak Ludendorf. 

Fráter: Ezt nem irom alá. , 

Csáky. Teljes nyíltsággal válaszolok még annak 
tudatában is, hogy szavaim esetleg messze kül-
földre elhallatszanak. A mai német vezető katonai 
körök teljesen egy nézeten vannak velem e te-
kintetben, ezt tudom, mert beszéltem erről velük. 
Az egész német hadseregben a világháború alatt 
nem volt egyetlen katonai zseni sem épugy, mint 
nem volt nálunk és az ántántnál sem. Nem szabad 
az átlagvezér mértékével mérni. Nagy zsenik alatt 
azokat értem, akik fellépésükkel rongy hadsereg-
ből olyan hadsereget csináltak, amely megverte 
a félvilágot. Napoleon, Cézár és Nagy Sándor* 
mind fiatalemberek voltak és fiatalembereket al-
kalmaztak. A katonáknál átlagban az 50, vagy 60 
évet kell végső korhatárnak számítani. 

A párbajjal kapcsolatban közölte a miniszter, 
hogy ma a hadseregben a párbaj lehetősége telje-
sen minimális- Hat év óta két esetben történt 
meg, hogy a választmány szabadfolyást engedett az 
eseményeknek. Ha ezt a felfogást a polgári társa-
dalom is magáévá teszi, akkor csakhamar elkö-
vetkezik az az idő, amikor ez az intézmény meg-
szűnik. 

Ezután a tárca költségvetését általánosságban 
elfogadták. A részletes tárgyalás során Malaslts 
Géza arra kérte a minisztert, hogy utasítsák a 
parancsnokságokat, hogy ha megrendelnek vala-
mit, azt a bürokratikus eljárás mellőzésével, gyor-
san fizessék meg az iparosnak. 

Kabók Lajos kifogásulta, hogy a kaszárnyák 
építésére nagyobb tételt állítottak be. Elég kaszár-
nyánk van már úgyis. A miniszter rámutatott 
arra, hogy a határok mellett csapatokat kell 
tartani. 

A Ház ezzel részleteiben is letárgyalta a tárca 
költségvetését. 

Az ülés hat órakor ért veget 

Itt a fotó&zsetízon 

Lemezek, filmek 
papirok és vegyszerek 
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