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Ismeretlen lel/esek megtámadták 
és agyonlőtték Mezőberényben 

az fnspekciös rendőrt 
A gyilkosoknak nyomaveszett 

(A Délmagyarország békéscsabai szerkesz-
tőségétől) Izgalmas bűnügyi szenzációja van Me-

zöberény községnek, csütörtökre virradó hajnalon 

haha találták Szikora Pál 30 éves hözségi rendőrt. 
Hatalmas lött seb tátongott a homlokán, arcán és 

torkán észlelhetők voltak a dulakodás nyomai. Szi-
kéra Pál közrendőr, aki nős ember és hét gyer-

mek apja, délben vette át a szolgálatot a köz-

ségháza kapujában Boldis György nevü társával 

együtt. Három óránként váltotta fel egymást a 

két rendőr és Boldis éjféli '12 órakor adta át a 

szolgálatot Szikorának. Éjjeli 2 óra körül tért haza 

Békésről a község egyik kocsisa, aki vallomása 

szerint a községháza és a fía/í-patika közölt látta 

álldogálni Szikorát. 

— Miért állsz itt — kérdezte a rendőrtől. 

— Sihederek ácsorognak az ártézi kitt körül és 

hol meggyújtják, hol eloltják a kutfeletti villany-

lámpái, őket ügyelem. 

Ez volt az utolsó szava a rendőrnek. 

Áldozócsütörtökön reggel hat óra körül gyüle-

kezni kezdett a nép a csirkepiacon és a korai jö-

vevények megdöbbenve látták, hogy 
i 

egy rendőrkord, valamivel távolabb egy 
rendörsapka, üres revolvertáska és kü-

lönféle iratok fekszenek a földön. 

Egy ember futólépésben szaladt a községházára. 

A községházi rendőrbiztosi hivaatalban nagy volt 

már ekkor az izgalom. A két inspekciós rendőr 

kölcsönösen költögetni szokta egymást és hajnali 
3 ómkor Szikora nem költötte fel Boldist, hogy 

átadja neki a szolgálatot. Boldis felébredt és egy 

órahosszat kereste Szikorát anélkül, hogy ráakadt 

volna. Éppen akkor akartak Szikora felkutatására 

indulni, amikor a csirkepiacról érkező embar elő-

adta észleleteit. 

Csendőrök és rendörök rohantak a csirkepidc 

Télé és kezdetét vette a helyszíni szarnia, aminek 

hírére a község egész lakossága odagyült a piacra. 

Egyre növekvő izgalom közepette folyt a kuta-

tás, amig végre 

a mázsaház mögött megtalálták az el-
tűnt rendőr holttestét hanyatfekve, szét-
vetett karokkal, vérbeboritott fejjel fe-

küdt a földön 

hatalmas vértócsában, mely eüepte mindkét ol-

dalon a holttest, körüli területet. 

Csütörtökön reggel telefonon je'e.ntették a bor-

zalmas esetet Gyulára, ahonnan Mezőberénybe ér-

kezett dr. Yályi Nagy István vizsgálóbíró, dr. 

Karoling I.ajos egyetemi magántanár, törvény-

széki orvos és dr. Bálint, törvényszéki jegyző, akik 

nyomban megejtették a helyszíni szénáiét. Délután 

2 órakor odaérkezett dr. Gompa Gyula ügyészségi 

elnök és megtörtént a boncolás, melynek ered-

ményeképen a rendőrön egyetlen sérülést találtak, 

egy háromszögű nyitott sebet a homlokán és a 

rengeteg vérveszteség okozta halálát. 

Továbbiakra nézve semmiféle pozitív adatot 

nem szolgáltatott az eddigi nyomozás és a ható-

ságok csupán feltevésekre vannak utalva. Az a 

feltevés, hogy a rendőrt bosszúból ölték volna 
meg? nem látszik valószínűnek, mert esetleges ha-

ragosai nem a község kellős közepén és legforgal-

masabb helyén hajtották volna végre bosszujukat. 

Sokkal kézenfekvőbb, hogy a rendőr, amikor 

látta, hogy az ártézi kut lámpáját oltják el és 

gyújtják meg a gyanús suhancok, azt hitte, hogy 

a közelben lévő Hangya szövetkezetbe akarnak be-

törni és elkergette onnan őket. Igy támadt azután 

dulakodás közöttük, amelynek során 

a támadók lefegyverezték a rendőrt, 
elvették a kardiái és revolverét és az-

után s: éjjels zaladlak-

Az a suhanc, aki a rendőr revolverét elvette, a 

nyomozás megállapítása szerint átmászott a csir-

kepiac kerítésén és felmászott a kerítés mel'e.U 

ház tetejére, ott megbujt a kémény mögött. A 

rendőr utána akart mászni cs támadója; amikor 

látta, hogy nincsen számára menekv's, 

ráfogta a rendőrre a Browningot és fe-
léje lött. 

A lövés talált, a golyó a rendőr homlokába fúró-

dott és nyomban megölte, a támadó pedig el-

menekült. Mielőtt azonban a háztetőt elhagyta 

volna, valami rongydarabba csavarta a gyilkos 

Browningot és bedobta a kéménybe. Ott találták 

meg a nyomozó csendörök. egy golyó hiányzott a 

hatlövetű revolverbűi. 

A község osztatlan részvéte a hivatásának ál-

dozatául esett rendőr családja felé fordult. Hét 
árvája siratja, akik közül a legidősebb 17 éves, 

a legfiatalabb 3 esztendős, beteges és munkakép-

telen özvegye pedig anyai örömöknek néz elébe 

Feletteseinek nyilatkozata sze.int Szikora volt e 

község egyik legderekabb és legkötelességtudóbb 

rendőre. 

A legszélesebb körű nyomozás, mely tegnap ma 

szünet nélkül folyik, nem hozott eddig semmi szá-

mottevő eredményt. Több örizetbevétel történt, 
de a letartóztatott emberek valamennyien alibit 

igazoltak és szabadlábra kerültek. Annyi bizonyos,, 

hogy ni ez öb erényiek voltak a támadók és vagy 

egy betöröszövetkezet. vagy valami éjjeli korcs-

mázó, garázda társaság volt az, mely a rendőrt 

megtámadta. 

Elkészült a Dóm-téri előadások 
szereposztása 

Vita a zenekarról és a karmesterről a szabadtéri 
bizottság pénteki illésén 

(A Délmagyarország munkatársától) A szabad-

téri játékok rendezöbizottsága pénteken délben 

ülést tartott. Janovics Jenő előadta, hogy a szer-

ződtetések. legalább ami a föszereplőke illeti, be-

fejeződtek. Az ember tragíd újában Ádámot Kiss 
Ferenc, Évát Tőkés Anna, Lucifert Törzs Jenő, 

Péter apostolt Toronyi Imre. Hippiát Mezei Má-

ria és Cluviát Hont Erzsébet fogja játszani. 

A Lizán* főszereplői: Táray Ferenc, Tőkés Anna, 

Kiss Ferenc, Törzs Jenő, Timur József, Somogyi 
Erzsi, Bcrky Lili és Toronyi Imre. 

A Fekete Mária főszereplői: Kiss Ferenc, Somo-
gyi Brzsi, Toronyi Imre, Tímár József, Táray Fe-

renc és Gózon Gyula lesznek. 

A János vitéz előadásaira leszerződtette Jano-

vics Bagónak Kiss Ferencet, francia királvnaík 

Gózonti boszorkánynak Yaszary Piroskát. Iluska 

és János vitéz még nines. A bizottság megbízta 

Janovicsot azzal, hogy a János vitéz szerepére 

Palló Imrét. Hámoryt) Jávor Pált, vagy Tolnrty 
Andort szerződtesse. Azt a bejelentést, hogy Ilus-

ka szerepére szóbakerült Eggerth Maria, a bizott-

ság örömmel vette tudomásul; a rendelkezésre álíó 

jelekből azonban ugy látszik, hogy Eggerth Márta 

szereplésére kevés kilátás van, amiért a bizott-

ság figyelmébe ajánlotta Janovicsnak, liogy sür-

gősen tárgyaljon megfelelő szereplőkkel. 

Széleskörű vitát, idézett fel 

a zenekar és a karmester 

kérdése. Antos Kálmán előadta, hogy a filharmo-

nikusok kérik, hogy a filharmonikus zenekar legyen 

a szabadtéri játékok zenekarának a törzse s a fil-

harmonikus zenekart egészítsék ki. Ebben az ügy-

ben — mondotta Antos — tudomása szerint be-

adványt intéztek a filharmonikusok a polgármes-

terhez. 

Dr. Pálfy József előadta, hogy valóban kapott 

beadványt. - A filharmonikusok tényleg azt kérik, 

hogy mint filharmonikus zenekar, együttesen alkos-

sák a szabadtéri játékok zenekarának a törzsét, de 

csak abban az esetben vállalják a szereplést, ha 

Friesau Ferenc le-z a karroestar. • 

Dr. Tonelli Sándor ellenezte- hogy a filharmo-

nikus zenekar mint zenekar vétessék kombiná-

cióba. Annak természetesen nincs akadálya, hogy 

a filharmonikus zenekarnak ugy a polgári, mint 

katonai tagjait a szabadtéri játékok igénybe ve-* 

gyék. > 

Bede Ferenc előadta, hogy a civilzenészeknek 

arra az értekezletére, amelyen ezzel a kérdéssel 

foglalkoztak, őt is meghívták. Ott felmerült az a 

javaslat, hogy a zenekar csak abban az esetbere 

Vállaljon szerepet a szabadtéri játékokon, h« 

Fricsáy lesz a karmester, de tudomása szerint ez 

csak egyes civilzenészek óhaja maradt, határozat 

nem lett belőle. 

Pásztor József a filharmonikusoknak azt a ké-

rését, hogy a szabadtéri játékok zenekarának az a 

filharmonikus zenekar legyen a tjrzse, amelv az 

idei szezonban számottevő érdemese', szerzett és 

kimagasló munkát végzett, teljesíthetőnek tartja. 

A város nem kezelheti ezt a kérdést, mint finan-

ciális. hanem mint erkölcsi kérdést, mert ugy kép-

zeli, hogy a filharmonikusok részére presztízskér-

dés az, hogy a végzett szép munka után a szabad-

téri játékok zenei részének keretében megfelelő 

elhelyezést nyerjenek. Azt a kívánságot azonban, 

akár beadvány, akár javaslat formájában nyilvá-

nult meg, hogy a filharmonikusok csak akkor sze-

repelnének, ha a karmester kérdésében a város 

defcrál, méltatlannak és teljesithe:etlennek tart-

ja. Fricsay nemcsak mint karmester, hanem mint 

szervező is kiváló munkát végzett; az itt ismer-

tetett állásfoglalás azonban, amelyről örömmel! 

hallja Béliétől, hogy csak egyes tagok kívánsága 

volt, ugy hangzik, mintha rosszul megválasztott 

leosz Márkás 

különlegei szigeteléssel, 12 havi részletfizetésre 

Szántónál, 
Városi bérház, Szeged, Széchenyi tfr-
Heonefeld j é g s z e k r é n y e k e;pctlftrij«il4§*. 


