
Ellenzéki győzelem 
a szőregi kerület képviselőtestületi 

választásán 
(A Délmagyarország marikatárs ától.) A szőregi 

kerületben: Szőregen, öszentivánon, Kübekházán 
és Deszken a napokban tartották meg a községi 
képviselőtestületi tagválasztást Az egyes képviselő-
iestületek mandátumának fele most járt le, A 
választás az ellenzéki gondolat győzelmét hozta 
minden vonalon. A kibukott képviselőtestületi tagok 
jóformán valamennyien a kormánypárt emberei 
voltak, ószentivánon hat tagot választottak, kőzü-
lök három ellenzékit, ez volt a helyzet Kübekházán 
js, mig Deszken a hat tan közül négy az ellenzék 
embere-

Szőregen az ellenzék fölényes győzelmet aratott. 
Itt nyolc tag megválasztására került sor. Az ered-
mény az lett, hogy hat ellenzéki és két kormány-
párti került a képviselőtestületbe, a két póttag 

szintén ellenzéki lett. A szőregi képviselőtestület 
nj ellenzéki tagjai a kővetkezők: Bálint Mátyás, 
Kiss Mihály, Szekeres András, Szóráth Ferenc, 
Tóth Ferenc, Vörös János, Szántó István, Takács 
Illés. 

Az ellenzék győzelméről a Délmagyarország mun-
katársa beszélgetett egy-két nj képviselőtestületi 
taggal, akik a következőket mondták: 

— A választás eredménye nehéz helyzetünkben 
vigasztalólag hat Mintha nj idők jönnének. . . 
Mintha csoda történt volna velünk, mintha hosszan-
tartó, nyomasztó álomból ébredtünk volna fel. Az 
emberek kezdenek magukra találni, nyilik a sze-
mü|c, nö a bátorságuk. Biztatás volt ez a választás 
a számunkra, reménysugár a jövőre-

A battonyai gyilkosság 
Hogyan ölte meg Biszkut Nikovánné 78 éves anyósát 
' (A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

BiS'frm Nikovánné gyilkossági ügyében befejező-

dött a vizsgálat Most már teljesen tisztán áll a 

bűnügy, a vizsgálat minden részletét kiderített? 

a tragédiának. / 

Biszkuték, akik származásra nézre oroszok, a 

román megszállás elől költöztek Nagylakról Bat-

tonyára. A földműves édesanyja, a 78 éves Bisz-

kut Éva azonban Nagylakon maradt és onnan járt 

át látogatóba. A mult év őszén Biszkut Nikovánné 

átszökött a határon és elhozta Battonyára az 

öreg asszonyt, aki ekkor ingóságait fehérneműit 

is magával hozta. Biszkutné azonban nemsokára 

megbánta, hogy anyósát elhozta. A két asszony 

'állandóan veszekedett, napirenden voltak közöt-

tük az összetűzések. A mult év október 26-án 

vásár volt Battonyán. A földműves és a gyer-

mekek már kora reggel eltávoztak hazulról, csak 

a két asszony maradt otthon. Biszkutné az ágy-

ban feküdt az öreg pedig a szoba sarkában lévő 

holmijai között motozgatott. Biszkutné egyszer azt 

vette észre, hogy az öreg összekőtette fehérneműit 

és indul vele kifelé az ajtón. 

— Hová viszi a holmiját} — kérdezte Biszkut-

né az anyósától. 

— Megyek b velük a vásárba ee eladom... 

! — Miért akarja eladni, mikor azt Ígérte, hogy 

azt az unokájának adja, amikor majd férjhez 

megy. 

— Pénzre van szükségem, — válaszolta az öreg 

assaony. 

Biszkutné erre felugrott az ágyból és el akarta 

venni a batyut az anyósától. Dulakodás keletke-

zett és — Biszkutné védekezése szerint — az öreg 

felkapott egy széklábat és azzal megütötte ő t Erre 

történt aztán, hogy ő egy doronggal nekiesett 

anyósának es addig verte, anüg meg nem halt. 

Az asszony igy folytatta vallomását: 

— A holttestet becsúsztattam az ágy a la és amfr 

kor esteledett, hozzálátott az elrejtéshez. Fel akar-

tam emelni a földről, hogy vállamra veszem és 

kiviszem a kertbe, de erőm elhagyott és meg sem 

tudtam mozdítani a súlyos testet. A Iába, keze aka-

dályozott. Ekkor kendőbe csavartam es tngy pró-

báltam kivinni, de így se birtam. Kétségbeesésem-

ben elővettem egy kötelet és azt a nyakára hur-

koltam és a kötélnél fogva kivonszoltam az eresz 

alá. Talicskát hoztam, arra ráhengergettem és igy, 

taijeskán vittem ki a kertbe... 

Ezt a kötelet a felfedezés után a csendőrök meg 

is találták a holttest nyakán. Azonban valószínű 

nek látszik, hogy nem azt a célt szolgálta, hogy 

azon a gyilkos kivonszolja a holttestet. A 

vizsgálat során az a feltevés alakult ki, hogy Bisz-

kwtaé, mielőtt a doronggal bántalmazta volna anyó-

sát kötéllel megfojtotta és csak azután ütött 

a fejére. A boncolás során nem tudták megálla-

pítani a most, egy esztendő múlva, hogy fulla-

dás okozta-e Biszkut Sva halálát A holttest jó-

részt elporladt és csak imitt-amott találhatók lágy 

részek rajta. A fejsérülés, ahogy a boncolás meg-

állapíthatta, lehetett halálos, mert a fejtető kei he-

lyen ls be van horpadva. A vizsgálóbíró keres-

tette azt a dorongot, amelyei Biszkutné anyósát 

agyonverte, de a házbeliek nem tudták előadni. 

Igy egyelőre el kell fogadni az asszonynak azt 

az előadását, hogy anyósát nem fojtotta meg, 

hanem agyonütötte. 

Biszkutné egyébként súlyos beteg, akit Szege-

den valószínűleg kórházban kell elhelyezni a vizs-

gálati fogság idejére. 

A battonyai gyilkosság ügyében vasárnapra ér-

dekes fordulat állott be. A csendőrség tovább 

nyomozott, hogy az ügy minden egyes részletére 

világosságot derítsen, mert Biszkut Nikovánné vaL 

lomása hézagos és jelentős körülmények marad-

tak tisztázatlanul. Főleg azt igyekezett a csend-

őrség kikutatni, hogy miért csavart az anyósa 

nyakára kőtelet Biszkutné azt állítja, hogy a 

kötélnél fogva vonszolta ki a holttestet az udvarra-

A csendőrség azonban ezzel a magyarázattal nem 

elégedett meg. Vasárnapra olyan adatok jutottak 

a nyomozók tudomására, melyek arra mutatnak, 

hogy Biszlcutnénak a tett elkövetésében bűntársa 

volt. Az asszony tagadja és azt állitja, hogy egye-

dül ölte meg anyósát A csendőrség most a bűn-

társat nyomozza. 

B e l v á r o s i M o z i 
Kedden, szerdán 
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A borfogyasztási adó és a 
sörfogyasztási adó felemelése 

Két miniszteri leirat 
(A Délmagyarország munkatársától.) A hétfői 

posta két miniszteri leiratot hozott a városházára 
a borfogyasztási adó ügyében. Mind a kettő válasz 
egy-egy közgyűlési felterjesztésre. 

A februári közgyűlés feliratában arra kért enge-
délyt a pénzügyminisztertől, hogy kilenc fillérre 
emelhesse fel a sörfogyasztási adót. A közgyűlésnek 
ugyanis elhatározott szándéka, hogy abban az eset-
ben, ha a miniszter megengedi a söradó felemelését 
a borfogyasztási adót leszállítja a gazdák kíván-
sága szerint, a sőrfogyasztási adó többletjövedelme 
ugyanis kiegyenlíti azt a differenciát, amit a bor-
fogyasztási adó csökkentése idézne elő a város 
költségvetésében. 

A pénzügyminiszter leiratában arról értesítette a 
várost, hogy a sörfogyasztást adó felemelése ellen 
nincsen elvi kifogása, de a két adónem kőzött nem 
lehet kapcsolatot teremteni, mert a kormánynak az 
a szándéka, hogy rövidesen rendezi a borfogyasz-
tási adó kérdését 

A közgyűlés másik feliratában azt kérte, hogy 
a miniszter engedje meg a gazdák saját háztar-
tásában elfogyasztott bormennyiség és a gazdasági 
alkalmazottaknak természetben kiadott bormeny-
nyiség adójának átalángösszegben való megállapí-
tását A miniszternek ez ellen sincs elvi kifogása, 
de véleménye szerint — mivel az átalányozásra 
nincsen megnyugtató kiindulási pont — az átalá-
nyozást a gazdák szempontjából sem tartja igaz-
ságos megoldásnak. Ezért azt ajánlja, hogy a 
közgyűlés fontolja meg a kérdést és hozzon aj 
határozatot 

Szegeden is kutatnak a pest-
szentlőrinci villa titokzatos 

lakóinak ékszerlopásai ügyében 
(A Délmagyarország munkatársától.) Napokkal 

ezelőtt történt, hogy a budapesti detektívek lelep-
lezték Pestszentlőrinc egyik villájában Mistolczi 
Gyula volt sertéskereskedőt és társnőjét, akikkel a 
legveszedelmesebb ékszertolvajok kerültek a rend-
őrség kezére. Miskolcziék valóságos kincseskam-
rát rendeztek be a villában. Kihallgatásukkor el-
mondották, hogy a lopásokat lakáskeresés űrügye 
alatt hajtották végre. A nő felkereste a kiadó 
lakásokat, tárgyalt a lakás tulajdonosával, majd 
rosszullétet színiéit Amig a lakás tulajdonosa se-
gítségért sza'adt, addig a nő kiiosztotta a szekrénye-
ket A rendőrségen az is kiderült, hogy a tolvaj 
pár Budapesten kívül Szegeden, Miskolcon, Deb-
recenben, Kecskeméten is követett el hasonló mó-
don lopást 

A szegedi rendőrség ebben az ügyben nyomo-! 
zást indított, annál is inkább, mert egy-két évvel 
ezelőtt történtek Szegeden hasonló módon végre-
hajtott ékszerlopások. Az újságokban közölt fény-! 
képek után többen felismerni vélik a bicegő Mis-; 
kolczi Gyulát A detektívek most azt igyekeznek 
megállapítani, hogy lakott-e Szegeden Miskolczi és 
társnője. Egyúttal előveszik ezeknek a régi ékszer-
lopásoknak az aktáit is. 

Egy megbénult karért 
8 hónapi börtön 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ábra-

hám János 28 éves nagyszéksósi legény ez év 
áprilisában a Népház bálján összeszólalkozott 
ördög József nevű régi haragosával. Bál után 
megleste ördögöt és a sötét trccán megtámadta. 
Mind a két legény bicskát kapott elő. Ábrahám 
Jánosnak sikerült előbb szarnia és kését 
ördög József vállába döfte. A szúrás súlyos 
sérülést okozott. A legény sokáig feküdt a 
kórházban, meggyógyult ugyan, de karfa béna 
maradt. 

Ábrahám Jánost most vonta felelősségre a 
szegedi tőrvénryszék súlyos testi sértés bün-i 

tette cimén. A legény mindent tagadott, még 
azt is, hogy ott lett volna a bálon. Egész sereg 
tanú móndotta a szemébe, hogy ott volt a bá-
lon, de Ábrahám kitartott amellett, hogy nem 
Ő lehetett az. A biróság Ábrahám Jánost 8j 

1 hónapi börtönre itólóe. 


