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Rablógyilkosság a Zrinyi-uccában 
Keddre virradóra álmában megfojtották özv. Baríosics Józsefnél. 
Délelőf! fedezték fel a gyilkosságot a „Zrínyi" élelmiszer üzletben 

Egy szerb katonaszökevény volt a gyilkos? — Éjszaka 
nagy razziái tartottak és több mint száz embert álli~ 

tottak elő a városházára 
(A Délmagyarország munkatársától.') Ked-

den délelőtt féltizenegykor a Gizella-téren 
posztoló Komlódi János közrendőr telefonon 
jelentette a rendőrség bűnügyi osztályának 
hogy 

a Gizeüa-fér 3. száma ház Zrínyi-
accal frontján lévő élelmiszer-
üzletben Ismeretlen tettes meg-
gyilkolta Szv. Bartoslcs Józsefné 

élelmiszerárust. 

Az első rendőri jelentés után dr. Borboln 
Jenő rendőrtanácsos intézkedésére dr. Vas-
tagh Zoltán rendőrkapitány dr. Ács Sándor 
rendőrorvossal azonnal kiszállt a helyszínre. 
Néhány perc mulva dr. Szarms János ügyész 
Is megjelent, majd dr. Berze Árpád vizsgáló-
bíróval kiegészitődött a hivatalos bizottság. 
Ezután azonnal megkezdődött a helyszíni 
sziemle és a nyomozás. 

A gyilkosságról dr. Borbola Jenő rendőr-
tanácsos. a bűnügyi osztály vezetője a kővet-
kező 

hivatalos jelentést 
ndta ki: 

— Bartosics Józsefné 46 éves Gizella-tér 
3. szám alatti élelmiszerárust hétfőn éjszaka 
ismeretlen tettes megfojtotta. A gyilkos csak 
pénzt vitt magával el, 

az elvitt összeg nagyságát még nem 
lehet tudni. 

Az áldozat pénztárcájában néhány pengő ér-
tékű aprópénz maradt. Megtalálta a rendőr-
ség azonban az áldozat arany fogsorát és két 
függőjét, amely az asztalra volt letéve. 

A szobában, ahol a gyilkosság 
történt, 

aránylag rend van. Dulakodás nyomai nem 
láthatók. Az áldozat az élelmiszeres üzlet mel-
letti kis szobában feküdt. Fekete színű kom-
biné volt rajta. 

A gyilkos valószínűleg álmában lepte 
meg a szerencsétlen asszonyt és rövid 

dulakodás után megfojtotta. 

A gyilkosság után a lettes kinyitotta a szoba 
szekrényét, ahol szétszórt mindent. A gyilkos 
nz udvar felőli kjs ablakon keresztül hatolt a 
«zobába, majd ugyanott távozott el. Az ud-
varban azután 

a gyilkos átvetette magát a két méter 
magas kőkerítésen, a Regdon-ház ud-
varában belülről kinyitotta a Zrinyi-

ucoai kaput és itt menekült el. 

'A Regdon-ház házmestere kedden reggel hat 
órakor vette észre, hogy a hatalmas kapu 
t.írva-nyitva van, noha este gondosan be-
zárta. 

A gyilkos személye eddig Is-
meretlen. 

íA feltevések szerint egy katonaszökevény kö-
vethette el a gyilkosságot. A nyomozás je-
lenlegi stádiumában azonban még semmi olyan 
nyomra vagy bűnjelre nem akadt a rendőr-
ség, amelyből a gyilkos kilétére pontosan kő-
««étkeztetni lehetne. 

— Nincs kizárva az sem — mondották a 
rendőrségen —, hogy a gyilkos azonos a rös: 
kei rablótámadás tettesével. 

Ozv. Bartoslcs Józsefné 

nyolc éve foglalkozik élelmiszerárusitással. Ti-
zenhárom éve özvegy., férje Máv. altiszt volt. 

Férje után augusztus elsején 88 pengő nyug-
dijat és 180 pengő lakbért kapott. Üzlete jói-
menő, forgalmas, tipikus kisebb élelmiszer-
üzlet, ahol a tojástól a kovászos uborkáig 
mindent lehetett kapni. A környékbeliek köny-
vecskével vásároltak nála és mindig elsején 
fizettek. Akik ismerték, azt mondják, hogy 

Bartosicsnénál néhány ezer pengő 
készpénznek kellett lenni. 

Általában szolid asszonynak ismerték. A ház-
beliek azonban mást is tudtak róla- A fess 
molett asszony kissé kikapós volt. Üzletében 
rendszerint egy-két udvarló tartózkodott, akik-
kel moziba és színházba is eljárt. Feliünő ! 
volt azonban, hogy 

sok szerb katonaszökevény for-

yWHWIffOWWWWWWWWW nWWWWWWHWWHWWWWHŵ  

f Különleges műsor ~ 

a Korzó Mozi remek kertjében 
péntektől vasárnapig: 

Ivasi Mosjoukine 
grandiózus filmie: 

Éva asszony múltja 
Csak 16 éven felőlieknek. 
Azonkívül: T O M M I X , * 

A bravúr lovas » 
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dalt meg üzletében. 
A rendőrségen arról is tudnak, hogy a szerb 
katonaszőkevények Bartosicsné üzletében ta-
lálkoztak és a környéken köztudom ásu volt, 
hogy 

a kis élelmiszeres üzletben mindig 
lehetett látni lerongyolódott ruhája 

idegen katonákat. 

akiket Szegeden ellenőrzés mellett munkába 
adtak ki. Hogy ezek a katonaszökevények mit 
kerestek Bartosicsné üzletében, egyenlőre titok 
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Az Özvegy asszony hétfőn este félkilenc titán 
zárta be üzletét. Üzlethelyisége apró mellék-
épülete a Gizella-téri háznak. Az üzlet sár-
gásbarna ajtaja a Zrinyi-uccára nyilik. Az 
üzletbe és a lakásba csak itt lehet bejutni, az 
udvarról nincs kijárása a lakásnak. Az üzlet 
ajtaja felett elmosódott színű cégtábla. A fel- !i 
írása: 

„Zrinyl Élelmiszerüzlet" 

Az uccára nézve hosszú fehér függŐnyós ab-
lak. Ez a hálószoba ablaka. A függöny mö-
gött muskátli és egy vázában friss szekfü. 

Zrínyi Élelmiszerüzlet" 
Legtöbbször egy apró fehér macska szokott 
kikandikálni a függöny mögül. 

A hétfői nap forgalmas volt az üzletben. 
Sokan fizették ki számlájukat. Kilenc óra táj-
ban Szegedi Ferenc házmester találkozott utol-
jára az özvegy asszonnyal. 

— Lehet-e már bezárni a kaput Bartosics-
né? — kérdezte a házmester. 

— Tőlem lehet! — volt a válasz. Megyek 
lefeküdni. 

A házmester ezután bezárta a kaput, Bar-
tosicsné pedig behúzta az uccai üzletajtót, 
amelyet belülről bekapcsolt 

Kiflik a holttesten 
Reggel hat óráig csönd volt az uccában. 

Csak a szomszédos Regdon-ház házmestere 
káromkodott: valaki belülről kinyitotta a ka-
put, pedig este pontosan be volt zárva. 

Bartosicsné reggelenkint hét órakor szokott 
nyitni. Ilyenkor takarítás kezdődik a boltban, 
jón a kiflis, a tejes, majd a kora reggeli 
vevők. 

Kedden reggel azonban nem nyílt ki az 
üzlet. Az egyik pék kifutója, hátán a sütemé-
nyes kosárral hiába dörömbölt az üzletajtón. 
Már-már vissza akart fordulni, amikor más 
ötlete támadt. Bement az udvarra és 

hátulról, a hálószoba egyik nyitva 
lévő harminc centiméter hosszú és 
itzenhat centiméter széles ablakán öt-

ven darab péksüteményt dobott be. 

A friss, jóillatu kiflik szerteszét hullottak a 
hálószobában. Még az ágyban fekvő holttest 
lábára is esett belőle. A pékfiu azonban nem 
nézett be a szoba ablakán, pedig ekkor már 
felfedezhette volna a gyilkosságot. Ez nem ju-
tott eszébe, — mondotta a detektiveknek. Neki 
csak az volt a fontos, hogy 50 darab sütemény-
nyel megkönnyebbült a kosara. 

Reggel kilenc órakor a megszokott vevők 
meglepődve álltak meg a bezárt üzletajtó 
előtt. 

— Talán piacra ment, vagy talán alszik, — 
mondogatták, 

í Döngették az ajtót, verték az ablakot. Semmi 
| nesz. 

Felfedezik a gyilkosságot 
Valaki tiz óra tájban már rosszat sejtett 

és szólt a sarki rendőrnek. A Gizella-téren 
Komlódi Pál közrendőr posztolt. Komlódi 
nem sokat teketóriázott a bezárt ajtó előtt, la-
katos sem kellett. Egyszerűen 

kihúzta a kardját és az ajtónyitás 
résén keresztül felnyomta a belülről 

záró kapcsot. 

A kis üzletben csönd. A halkan járó óra 
tiz órát mutátott. 

— Itt nincs senki — mondta a rendőr, aki 
után már betódultak a kíváncsi népek. Az 
üzletből jobbra a hálószoba ajtaja nyitva. A 
kis alkovszerü helyiségben nappali világos-
ság. 

— Itt baj történi — kiáltotta el magát a 
rendőr, majd 

odaugrott az ágyhoz, amelyben 
Bartosicsné feküdt. Fején két 

véres párna 

A szobában látszólagos rend. 

A párna alatt a szerencsétlen 
asszony eltorzult, véres arca, a 
nyakán fojtogatás nyomai lát-

szanak. 

— A törvény nevében mindenki hagyja el a 
li 'viséget! — hangzott el Komlódi Pál rend-

hívása. 

helyszint szemle 
Az uccában és a környéken pillanatok alatt hire terjedt a gyilkosságnak. A házbalíek" si-

ránkoztak, megállt a villamos és percek mulva 
már közlekedni sem lehetett az uccán- A sze-
gény Komlódi Pál már alig állta a közönség 
attakját. Mindenki be akart hatolni az te-
leibe. 


