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akik a pártba protezsálták 

Nyolc hét lelt el e súlyon vádak klderülése óta. 
Kenyere« a vádakra mindössze annvit vála-
szolt, hogv keresztény vér folyik ereiben és 
azt a mesét találta ki, hogy siegény szülei ki-
adták egy rabbi családhoz és Így ragadt rá a 
haufmunn Mózes név. 

P e y e r Károly : Mózes a kosárban! (Nagv 
derültség.) 

D i n n y é s La jos : Amikor feljelentést tet-

séaes I 
(elfogásban lehet különbség a Ház tagjai kö-
*fltl. de tisztesség dolgában nem. Nyilatkozar 
tot kért a belügyminisztertől, hogy a közigaz-

Satási hatóságot terheli-e mulasztás ebben az 
gvbeti és miként kiván gondoskodni arról, 

hogy a jövőben hasonló botránvok ne történ-
jenek? 

Kozma Miklós belügyminiszter 

válaszolt az interpellációra és mindenekelőtt 
•zomoruan állapította meg, hogy a költségve-
tés vitá ja iránt nem mutatkozott a Házban még 
olyan érdeklődés, mint ez iránt az ügy iránt, 
már pedig ez nem válik a parlamentarizmus j a -
vára. A biróság hivatott arra, hogy Ítéletet 
mondjon az ügyben. 

Ak egyoldalúan nyilvánosságra ke-
rült adatok alapján nem tud véle-

ményt nyilvánítani. 

A választási biztos feladata volt megvizsgálni 
azt, hogy a jelölt az ajánlási iveken jogosan 
tünteti-e fel magát műszaki tanácsosnak. E 
miatt sem a választás előtt, sem a választás 
után nem jött panasz a minisztériumba. A név-
változtatás teljesen szabályszerűen történt a 
házassági anyaklvonat alapján. Hogy ennek 
kiállítása hámis eskü alapján történt-e, vagv 
sem. a biróság feladata elaőntenl. Meg kell 
azonban vizsgálni és ez meg is történik, hogy 
a házassági anyakönyvi kivonatnál kellő körül-
tekintést*! k i v in ták-e he az adatokat, való-
színűsítve volt-e az, hógy a szükséges ókmá. 
nyokat nem szerezhették be és Itt helyes volt-e, 
hogy esküre bocsá jtották. 

I T l a i n Ferenc: Saségyelnlök kell magukat 
ezért az esetért! 

K o z m a Miklós belügyminiszter: Nincs mi -
kapi-

tány hozzá képest tehetségtelen kezdő volt. Eb-
ben • vonatkozásban a vizsgálat megtörténte 
után ad választ az Interpellációra. A törvények 

. • üayr 
ért. Et Is megtörténhetik, hA Köpenick! kapi 

szigorú betartása és ennek ellenőrzése az egyet-
len és leg jobb lehetőség a törvénysértések és 
szabálytalanságok megakadályozására. Vála-
szát csak Ideiglenesnek tekinti és a vizsgálat 
lefolytatása után válaszol véglegesen. 

Az ülés éj fé l után 1 órakor ért véget. 

Szerdán éjszaka Nyíregyházán elfogták 
Maffyascvszky bencés igazgató gyilkosát 
lesfl Andor a űgllkos Inas - aki bosszúból baltával metiOlfe az 

Iskoialgazaatóf - beismerte o borzalmas bűncselekményt 

Budapest, május 22. Bestiális gyilkosság tör-
tént szerdára virradóra Budapesten a Bencés-
rend épületében. Meggyilkolták dr. Mattvasov-
szky Kassziánt, a Szent Benedek reálgimnázium 
igazgatóját. 

A gyilkosságot reggel fedezték fel. Feltűnt, 
hogy az igazgató nem vett részt a reggeli mi-
sén. Szobájához mentek, az ajtó zárva volt. 
Amikor felfeszítették az ajtót, szörnyű látvány 
tárult a belépők elé. 

Az igazgató az ágvon feküdt, hom-
lokából egy balta állott ki. 

A szexe.ncsétlen pap csupa vér volt, látszott, 
hogy a bnltacsapá* állvn érte. 

A gyanú az igazgató inasa, a 20 éves L e s t i 
Andor felé terelődött, aki eltűnt az épületből. 

A helyszíni «zemle során a rendőrorvos Meg-
állapította, hogy 

a szerencsétlen igazgatót három fe j -
szecsapás érte: 

valamennyi halálos volt. A szemle során azt is 
megállapították, hogy az Igazgató csekkfüzete 
hiányzik. Nyomban letiltották a csekket a K ö n 
ségi Takarékpénztárnál. 

A gyilkosság miatt nem volt előadás a reál-
imnáziumhan. Papírlapot függesztettek ki a 
ezárt kapura ezzel a szöveggel: „Nincs tani-

tás. Minden diák azonnal menjen haza". 
Délelőtt 11 órakor véget ért a helyszíni szem-

le és a vizsgálóbíró engedélyt adott arra. hogy 
a holttestet elvihessék. H o r v á t h Kandid, az 
Intézet helyettes Igazgatója beszentelte a hólt-

í 

iy m 
iesen ketté hasította fejét és egészen a hom-
lokig hatolt, még nem vették ki a holttestből. A 

testet. Imádkozó szerzetesek kisérték a halót-
tat a kocsiig, amely a tőrvényszéki orvostani 
intézetbe vitte dr. Mattyasóvszky Kasszián 
holttestét. 

Déltájban jelentés érkezett a főkapitányság-
ra, hogy Pestszentlőrincen, az egyik uccában 
zöld Hubertus-kabátot és zöld-fehér csikós 
nyakkendőt találtak. A rendőrség megállapí-
totta, hogy a holmik L e s 11 Andoré voltak. 

Kétszáz detektív indította meg • 
nyomozást a menekülő gyi lkos után. 

Mattyasóvszky igazgató holttestét csütörtö-
kön délelőtt boncol fák fel. A fejszét, amely tel -

in kel 
ig hat 

rendőrség feltevése az, hogy 

a gyilkosság legnagyobb valószínű-
ség szerint bosszú müve lehet, 

amihez esetleg rablás szándéka járulhat. A * 
inas felmondásban volt, a rendház életéhez nem 
méltó magaviselete, iszákossága és éjszakázása 
miatt. Az inas az utóbbi időben rossz társaság-
ba keveredett 

Éj fé l után fél 2 órakor jelentik: Mattyasóv-
szky Kasszián gvilkosát, L e s t i Andor Inast 
Nvlregvházán elfogták, ahová fél fi órakor v o -
nattal érkezett meg. A vonaton a kalauz ismert© 
fel és figyelmeztette a pályaudvari rendőraé-
get. de mire az odaért, Lestí eltűnt. Kézrekeri-
tésére Nyíregyházán este razziát tartottak és 
ennek v>rán egy pincérleány lakásán megtalál-
tak. Lesti Andor tettét beismerte. 

Baldwün válasza Hitlernek 
»Ugyanannyi repülőgépei fogunk építeni, mini Németország« 
A liberális párt szónoka a revizióról beszélt az alsóházban 

Szombaton bizalmas 
paprikaértekezlet lesz, 

kereskedők nélkül 
(A Délmagifarország munkatársától.) Nemrégi-

ben több napon át Szegeden időzött dr. Újhelyi 
Andor miniszteri tanácsos, aki a paprikatermelők-
kel tárgyalt a paprUcaszŐvetkezet ellen felhozott 
panaszokról. Újhelyi tanácsos azzal uttazotlt el 
Szegedről, hogy a megbeszéléseiről referál a föld-
művelésügyi miniszternek. Több bét mult el az-
óta, de érdemleges nem történt a paprika ügyben. 

Most értesítés jött Szegedre, hogy dr. Újhelyi 
tanácsos szombaton ismét Saegedre étrkezik és 
« paprikamonopólium ügyében, valamint az ér-
tékesítés kérdéséről folytat tárgyalásokat. Szom-
bat délelrtttro bizalmas megbeszélésre hívták ösz-

a pnprikatermelök egy csoportját, a kereske-
dőkéi azonban nrm inuildlták meg a bizalmas-
nak nyilvánítóit értekezletre. A kereskedők köré-
ben a mellőzést Izgalommal fogadiák, hiszen a 
monopólium és nz értékesítés ügyéhez nektk Is 
van körök. 

Littke Lőrinc öngyilkossága 
Pécs, qiájus 22. L i 11 k e Lőrinc, a nécsi Kor -

zó-kávéház és étterem 61 éveS tulajdonosa, 
szerdán ebéd után lakása fürdőszobájában cu-
korspérgára felakasztotta magát. Mire fél 5-kOr 
rátaláltak, már halott volt. Az öngyilkosság 
oka minden bizonnyal súlyos idegroham okok-
ta pillanatnyi elmezavar. Littke Lőrinc már 
bdsszabb ideje súlyos idegbajban szenVed és 
csak nemrégiben tért haza egyik budapesti sza-
natóriumból. ahol betegségét gyógykezoJtette. 

London, május 22. Kt angol alsóháíban Sőldwin, 
a titkos tanács elnöke hosszabb kormánynyilat-
kozattal vezette be a véderővítát. 

— Messzemenő következményeket tulajdonítunk 
Hitler beszédének — mondotta —, »mely komoly 
és alapos megfontolást érdemel. Az angol kórmány 
haladéktalanul a megértés és a nyiltság szellemé-
ben fogja azokat megvizsgálni. 

Baldwin ezután a véderőfejlesztés történetét 
vázolta. Kijelentette, hogy a nemzetközi helyzet 
at előző 12 hónapban jelentékenyen rosszabbo-
dott. Ezzel egyidejűleg számos ország nagymérvű 
felfegyverkezésbe kezdett, viszont Anglia védereje, 
a felgyülemlett mulasztások következtében arány-
talanul hiányos. 

— Hitler közölte — folytatta Baldwtn —. hogy 
célja Franciaországgal való légi együttműködés. 
Számításainkat erre a kijelentésre alapítjuk. ISOft 
etsőosztályn hadirepülőgépet fogunk a lehető leg-
nagyobb gyorsasággal készíteni. A legfontosabb és 
legnehezebb kérdések egyike a hadiipar termelési 
képességének növelése háború esetére. Bármit is 
hoz a jövő a repülőgépek gyors előállítására, lesz 
szükség. De szilárdan eltökélt szándékunk, hogy 
nyerészkedőket nem törünk meg Világosságot vá-
runk, hogy jöjjön akárhonnan. Azt hiszem, hogy 
Hitler tegnap esti beszédéből némi v i l á g o s i g 
áradt. 

Sir Archibald S i n c l a i r ellenzéki szabadelvű 
képvisel« ezután kijelentette, hogy nem lát okot ré-
mületre, de azt követeli, hogy wrolgáltaasanak 
igazságot minden nemzetnek a békeszerződések 
végrehajtása, vagy módosítása utján. 

A munkáspárt szónoka nem fogadta el a véderfi-
javaslatot. 

Hlíler beszéde után 
Hitler kedden este elmondott beszédében körül-

vonalazta a német külpolitika irányelvéit és a 
békepolitika mellett kötötte le magát. Hitler be-
széde mindenütt nagy feltűnést keltett. 

Londonban 
megelégedéssel fogadták Hitler beszédét. A Daily 
Hefald azt irja, hogy az a hozzájárulás, amelyet 
Hitler a biztonsági probléma megoldásához nyújt, 
nem jelentéktelen. 

A párisi lapok 
részletesen foglalkoznak Hitler bestédével a 
nal szerint Hitler beszéde kevés aj s»ót tartal-
maz. A félhivatalos Pettt Párisién élesen bírálja 
Hitlér beszédét, att homályosnak és ellentmondá-
soktól hemzsegőnek mondja. 

Az Echo de Parisban Pertinai aat irj*, hogy 
Hitler beszédéből kilátszik a lóláb: el akarja térí-
teni az angol politika tényezőit az alakulófélben 
lévő védelmi akciótól. Francia politikai körökben 
a kancellár beszédjéről az a vélemény, hogy a 
mozgató erő az elszigeteléstől való félelem »ftM. 

Az osztrák felfogást 
élénken tükrözi vissza a Reichspost és a Wtener 
Zeitung, a két félhivatalos. Azt Írják, hogy Hitler 
rosszindulatúan nyilatkozott Ausztria és éNmetor-
ország viszonyáról, de különösen az volt a meg-
lepő, hogy a be nem avatkozás tekintetében 
ugyanazokat az érveket ismételte, mint a nuút 
esztendei véres események előtt. Hitler igyekezett 
tárgyilagos lenni, de amit Ausztriáról mondott, a»t 
vissza kell utasítani, de beszédének az a része, 
amely nem Ausztriára vonatkozik, többé-kevésbé 
jogosult. 

Gáspár Gyula és gyermekei, Klári és 
Imre, valamint a szülők, testvér, sógor, 
anyós és a rokonok mélyen lesújtva Je-
lentik, hogy a legjóságosabb leftü hitves, 
anya, gyermek, testvér, sógornő, meny és 
rokon 

Gáspár Gyuláné 
Mai. Oriiftf Black* 

élete virágjában 38 éves korában tragi-
kus hirtelenséggel jobblétre szenderült. 

Drága halottunkat ma, csütörtök dél-
után « órakor fogjuk a zsidó temető eJn-
terméből őrök nyugalomra helyezni. 

Emlékét soha el nem múló kegyelettel 
fogjuk megőrizni. 

Külön villamoskocsi fél 3-kor indul a 
Dugonics térről. 


