
2 P f r l -M A C , y A R O R S 7 Á G Kedd, T938. juftos T 

Tervek o penzumul 
támogatásról 

A Sunday Timesnek azt az értesülését, hogy 

az angol kormány a délkeleti és halkáni álla-

moknak nyújtandó pénzügyi támogatás ügyé-

ben külön bizottságot alakított, a hétfői angol 

lapok megerősítették. A lapok arra következ-

tetnek, hogy a pénzügyi támogatást célzó ter-

vek hátterében külpolitikai célok állanak. Több 

lap azl irja, hogy az angol kormány egyálta-

lán nem tartja szem előtt a gazdasági szem-
pontokat. 

Ez a külön bizottság már üléseket is tartott 
és annak problémáit vizsgálja, hogy Anglia a 
Balkán-államok termékeit megvásárolja és ki-
viteli hiteleket nyújtson ezeknek a? országok-
nak-

A lapok szerint az angol kormány politikája 
a nemzetközi gazdasági nyugtalanság okainak 
a kiküszöbölésére irányul. A gazdasági egyez-
mények sorozatát politikai egyezmények kö-
vetik. amelyeknek célja a bábaruk veszedel-
meinek a csökkentése. 

A 10 éves Fodor-telep 
Ünnepség, — hiányok, sérelmek 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szent 
Imre város, vagy ahogyan általánosságban is-
merik: Fodor-telep lakossága vasárnap ünne-
pelte fennállásának 10 éves évfordulóját. Tiz 
évvel ezelőtt még pusztaság veit Fodor-telep. 
A terület nagyobb része városi föld volt, ame-
lyen az egyelem tartott fenn magkisérleti ál-
lomást. Az OFB telepítési akciója során a te-
rületet felparcellázták és kiosztották 189 csa-
lád közölt. A 189 házhely közül ma csak 7—8 
lelek áll üresen, u .többi be van épitve lakó-
házzal. F o d o r Jenő helyettes polgármester 
volt a telep keresztapja és innen kapta a ue-
vél is. Nagyobbrészt közalkalmazottak a te-
lep lakói, akik szorgalmas munkájukkal a 
város egyik legszebb telepévé fejlesztették a 
Fodor-telepet. Ezerötszáz pengős kölcsönökből 
fogtak hozzá az ui telep lakói az építkezések-
hez, amit 10—15—20 évi részletre kaptak. So-
.kan meg mindig a részlelek súlya alatt gör-
nyednek az idok folvainán tohbször is lecsök-
kentett fizetéseik mellett. A kis telep egysze-
rűségében is diszes házai, rendezett uccái bi-
zonyságul szolgálnak amellett, hogy azt a fia-
tal telepet szorgalmas, dolgos emberek lakják, 
akiknek kitnrtó munkája leküzdötte a nehéz-
ségeket. Fodor-telep mind jobban és jobban 
ff i lődik és ma mér a lakosainak száma meg-
haladja az ezret. 

Ezt a dicséretes munkát ünnepelte vasárnap 
Fodor-telep, vagy amint a telep lakossága el-
nevezte. Szent Imre város lakossága.. A Fodor-
lelepi Polgári Kör, amely ugyancsak most ün-
nepelte tiz éves jubileumát, a mult évben a 
Szent Imre várossá való elnevezést kérte a 
halóságuktól a körtöltésen belül eső kis te-
lepnek. A hatóságok döntése még nem tör-
tént meg, a telepi lakosság azonban már igy 
nevezi a telepet. 

Szent.Imre város jubileumi ünnepe a Tátra-
téren vasárnap délelőtt 9 órakor tábori misé-
vel kezdődött. Lovag H i r s c h b e r g Kornél 
minorita atya mondta a szentbeszédet, mnjd 
S c h m i d t József üdvözölte a megjelenteket, 
dr S ő r e g h y Mátyás mondta az ünnepi be-
szédet, amelvben kiemelte, hogv a telep lakos-
sága szorgalmas munkáiéval példát mutatott 
más városrészeknek is. P ó s a László és Mé-
s z á r o s Ilonka szavalatokkal szerepeltek, 
F a r k a s János záróbeszédet mondott. Az 
egyes számokat A1 t o r j a v Emil konferálta 
be. az ünnepély megrendezése körül M á r k y 
István fáradozott legtöbbet A jubileumi ün-
nepséget délután jól sikerült népünnepély kö-
vette. amelvnek iövedelmét a szegénvsorsu csa-
ládok segélvezésére. a telepi ifjúság sportfel-
szerelésérc és a kör diszzászló-alapja javára 
íorditiák. 

Beszélgettünk a telep egyik őslakójával, A 1-
f o r j a v Emil Szilléri-sugáruti iskolai h. igaz-
gató-tanítóval, aJki a telep alapításában is 
résztvett. 

— A szájunktól vontuk el a falatot — mond-
ta —, a szórakozásról mondtunk le, hogy nyu-
godt otthont terem'sünk magunknak és csalá-
dunknak. Békés egyetértésben élünk vala-
mennyien, sorainkat nem bontja meg a politika 
sem. 

A telepi lakosság kívánságairól beszél ez-
titán Altorjay Emil. 

— Sötétek az uccák — panaszolja. Mindösz-
szc 15 villanylámpa világit, legalább minden 
juccasarokra kellene egy lámpa. Tavalv történt 

egy halálos szerencsétlenség is, egy cipészmés-
tert elütött az autó. Isteni csoda, hogy nem is-
métlődik meg ez nap-nap után. Szaporítani 
kellene a lámpákat, portalanítani kellene az 
országutat, amelyen óriási forgalom bonyoló-
dik le. A makadámból készült ut mindössze 
négy méter, kétoldalt nyári ut szegélyezi. A 
nagy forgalom miatt azonban a kocsik a po-
ros nyári uton hajtanak és igy reggeltől estig 
porfelhőben úszik a telep. A telep egyébként 
a legmagasabb fekvésű része Szegednek, a le-
vegője is kitűnő, szép kertes házaival nagyon 
alkalmas lenne üdülőtelep létesítésére. Meg 
kellene hosszabbítani a villamosvonalat az al-
győi vámházig; az autójárat nem nyújt telje-
sen megfelelő megoldást. A villamosvonal 
meghosszabbításával a telephez kapcsolódna 
Kisbaktó is. ahol ma már szép nyaralótelep lé-
tesült. Fodor-telep egy kisebb része, az úgyne-
vezett Tartán, ártézikutat kér, hogy ne kelljen 
a sáros országúton átmenni a telep másik ol-
dalára ivóvízért. 

Ezek azok a kívánságok, amelveknek telje-
sitése Fodor-telenet iriabb fejlődésnek indíta-
nák. Nem tel jesithetetlenek. 

Beismerő vallomást 
tettek Bekenve rendőr 

merénylői 
Ajtai Farkas 7 évi fegyházat töltött 

a Csillagbörtönben 

Budapest, julius 4. R e k e n y e József rend-
őrfőtörzsőrmester merénylői a hatóságok ke-
zében vannak. Szombaton — mint jelentettük 
— elfogták Ajtai Farkas János cigánylegényt, 
vasárnap hajnalban rendőrkézre került társa, 
N y á r i L a k a t o s István kosárfonó cigány-
A kosárfonót a dunántuli Kádárta községben 
foRták el a detektívek, majd Budapestre szál-
lították. 

A Római-parton hétfőn délelőtt volt a hely-
színi szemle. A Nánási-ut 46. számú ház kapu-
ján még mindig jól lehet látni az egyik célt té-
vesztett golyó helyét. Ajtai a rendőrség felszó-
lítására elmondta, hogyan történt a merény-
let. Eleinte hazudni próbált, később azonban a 
bizonyítékok sulva alatt mindent elmondott. 
Bevallotta, hogy az őt igazoltatni akaró Re-
kenye Imrét közvetlen közelről lőtte le. Elő-
zőleg betörtek az egyik lakásba és a betörések-
ből szerzett holmit, amikor a rendőrök üldöz-
ték, az egyik ház kertjébe dobták be-

A helyszíni szemle után a két banditát visz-
szavitték a cellába; kedden szállítják át őket 
az ügyészségre. Aitai Farkas János két hónan-
pal ezelőtt szabadult ki a Csillagbörtönből, 
ahol 7 évi fegyházbüntetését töltötte. 

Slavia-BSK 2:1 
Prága, julius 4. A Középeurópai Kupamér-

kőzések során a Slavia hétfőn a Sparta-pályán 
Boronksy bíráskodása mellett 2:1 (1:0) arány-
ban győzött a BSK ellen és igy továbbjut a 
második fordulóra. 

Imrédy és Ráiz 
honvédelmi miniszter 
beszéde Ubádszalókon 

• 
- Abédszalók, julius 4. R á t z Jenő honvédelmi 

miniszter, az abádszalóki kerület jelöltje, va-

sárnap pogrambeszédet mondott. A gyűlésen 

megjelent I m r é d y Béla miniszterelnök és 

M i k e c z ödön igazságügyminiszler is, akik 

repülőgépen tették meg az utat. 

A honvédelmi miniszter programbeszedo 
előtt T a s n á d y - N a g y András beszélt, han-
goztatva, hogy bűnösök azok, akik ma is szét-
húzást hirdetnek az országban, akik fantaszti-
kus Ígéretekkel félre akarják vezetni a népet/ 

Ezután 
• » 

Rálz Jenő honvédelmi miniszter 

mondotta el programbeszédét. Szólott a 
győri programról, amelynek lényege a gazdag 
és erős ország felépítése- Hangoztatta, hogy az: 

országépitő munkát csak ugy lehet végrehaj-
tani, ha ezt a munkát erős hadsereg védelme-
zi. Kijelentette, amikor a hadsereg fejlesztését 
felvette a programba, nem gondolt háborúra a 
kormány. 

— Nekünk béke kell — mondotta a minisz-
ter _ , békében akarjuk elvégezni a reánk váró 
nagy munkát. Ahhoz, hogy a hadsereget fej-
lesszük, gazdag, erős népre és katonás szel-
lemre van szükségünk-

A továbbiakban hangoztatta a rsaládvéde-
lem szükségességét, a telepítési tevékenységet. 
Kijelentette, liogv a hadsereg fejlesztésére for-
dított pénznek itthon kell maradni az ország-
ban. Amikor a kormány gondoskodik arról, 
hogy a fegyverkezésre szánt összeget belföldön 
költsék el, gondoskodik arról is, hogv azok, 
akik ezt a munkát végrehajtják, illetéktelenül 
meg ne gazdagodjanak. A katonás szellem 
alatt az összetartás, az együttérzés, a haza és 
az egvmás iránti áldozatkészség szellemét érti-

Ezután 

Imrédy Béla miniszterelnök 

emelkedett szólásra. Rámulatott arra, hogy a 
kormányzati program lényege: keresztény, 
nemzeti és jobboldali- A nemzetnek nagy erő-
feszítésre van szüksége, hogy honvédségünket 
kifejlesszük és felemeljük arra a színvonalra, 
amelyen egy nemzet hadseregének állnia kell 
Európában, ha a nemzet élni akar, másrészt, 
hogv megsegítsük és boldoggá tegyük a falu 
népét. 

Ezután szociális programját ismetette. A' 
kormány felelősségének tudatában nem igér-
eet — mondotta —. hanem cselekszik. Vééül-
kijelentette, azért jött Abádszalókra, hogy ál-
dozzon Gömbös Gyula emlékének. 

A miniszterelnök után M i k e c z ödön igaz-
súgügyminiszter mondott beszédet, majd a mi-
niszterek repülőgépen visszatértek Budapestre. 
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Haziarlás! papíráru 
Antraoén irótinta, 1 üveg 
Befőzőhártya, 1 levél 
Papirszönyeg, 1 méter 
la vendéglői szalvéta, fehér, 100 drb 
Kék papír falvédő, 2 drb 
Szines szekrény papír, 9 drb 
Kerek tortapapir, 10 drb 
Névnapi képeslap, 10 drb 
Magyaros képeslap, 6 drb 
Szegedi látképes levelezőlap, 5 drb 
Kihúzható szegcdi képeslap, 2 drb 
Barna csomagoló papir, 3 iy 
Fehér csomagoló papir, 3 iv 
Kék csomagoló papir, 4 iv 
Zsir csomagoló papir, 3 iv 
Hentes csomagoló papir, 6 iv 
Papirtálca, 0-án, 30 drb 
Mignon hüvely, l-es, 110 drb 
Kitűnő levélpapír: 

10 drb borítékkal együtt 
Gép kopier papir, 5 iv 
Kézi kopier papir, 4 iv 
Pergament papir, 3 iv „ . „ 
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