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Először leütötték, 
aztán a kubikgödörbe fojtották Szeri Józsefet 

(A Délmagyarország munkatársától,') A Dél-
Magyarország beszámolt arról, hogy a szegedi 
ügyészséghez beérkezett vásárhelyi jelentés 
szerint 'Szeri József 17 éves munkást a vá-
sárhelyi Társasági Téglagyár kabikgödrében 
holtan találták. A holttest fején súlyos tárgy-
tól eredő sérüléseket találtak és jobb szeme 
is ki volt szúrva. Az első feltevés az volt, hogy 
a fiatal munkás valószínűleg lerészegedve ke-
rülhetett a viz partjára. A rendőri nyomozás 
során azonban megállapították, hogy Szeri Jó. 
zsef teljesen józan életet élt. A szerencsétlen-
séget kizárja az a tény is, hogy a kubikgödör, 
ahol a holttestet megtalálták, drótokkal és do. 
rongokkal van elkerítve és igy Szeri be sem 
juthatott a gödörbe. így került azután elő-
térbe az a feltevés, hogy a fiatal munkást 
meggyilkolták. 

Az áldozat holttestét Zombory János vízs-
gálóbiró jelenlétében csütörtökön délelőtt bon. 

colta fel dr. Jankovics László egyetemi ta-
nár. A boncolás során minden kétségen kí-
vül megállapították, hogy Szeri József halá-
lát fulladás okozta. Az áldozat fején és arcán 
talált zúzódások és vágások ugyanis nem 
olyan súlyosak, hogy a halált előidézték volna. 
Az erőszakos halál gyanúját azonban nagy-
ban megerősíti az a tény, hogy az áldozat 
nyakbörrésze teljesen össze van szaggatva. A 
nyakán karmolások nyomai látszanak és j$y 
valószínű, hogy a fiút hátulról leütötték, majd 
eszméletlen állapotban beledobták a vizbe, 
ahol megfulladt. Szeri József orvtámadás ál-
dozata lehet, állapította meg a boncolás. A 
vizsgálóbíró rendelkezésére a kubikgödröt le. 
csapolták, ahol azonban gyanús tárgyat nem 
találtak. A vásárhelyi rendőrség először most 
azt igyekszik megállapítani, hogy Szeri Jó-
zsef a gyilkosság előtti órákat kikkel töltötte. 

Egy jogszigorló 
vetette magát a villamos elé, 
mert megbukott a szigorlaton 

Egy nyomorgó dldk tragédiája 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Délma-
gyarország csütörtöki számában beszámolt arról, 
hogy szerdán este a Római-körut sarkán egy is-
meretlen fiatalember a Somogyi-telepi villamos 
elé vetette magát. A négy utast vivő villamos 
keresztülfutott az öngyilkos fiatalemberen és felső 
testét teljesen összetörte. A kiérkezett mentők 
már csat a beállott halált konstatálták. Az ón-
gyilkos zsebeiben igazolóiratot nem találtak, a 
/árókelők sem ismerték fel kilétét. A szerencsét-
len fiatalember nehéz katonaposztóból készült 
szürke munkásruhát viselt. A törvényszék bonc-
tani intézetében ruháját mégegyszer átkutatták, 
majd ugy tervezték, hogy reggel lefényképezik. 
Éjszaka egy órakor azután a bonctani intézetben 
megjelent egy joghallgató és elmondotta, hogy 
az éjszaka folyamán egy öngyilkosságról értesült 
és az a gyanúja, hogy a vele lakó jogászkollégája 
köuette el az öngyilkosságot. 

A bonctani intézetben megjelent jogász felismerte 

az öngyilkos fiatalembert. Az öngyilkost Milado-
noo Nikodémnak hivják, 26 éves, kolozsvári szü-
letésű, Liszt-ucca 16. szám alatt lakó joghall-
gató. 

Miladonov Nikodém tanulmányait csak ugy tudta 
folytatni, hogy nehéz fizikai munkát vállalt. A 
napokban ment neki a harmadik szigorlatának, 
de elbukott. Ezt annyira szivére vette a külön-
ben is érzékeny lelkű fiatalember, hogy sikerü-
letlen szigorlatozása után buskomorrá vált. Két 
nap óta nem evett, hozzátartozói minden lépésére 
vigyáztak. Szerdán este oyolc órakor elment ha-
zulról, hogy kimegy a Tiszapartra sétálni. Szo-
morúan ődöngött a parton, majd kilenc órakor 
a Somogyi-telepi kocsi elé vetette magit. 

Az öngyilkos joghallgató holttestét csütörtökön 
délben boncolták fel. A rendőri nyomozás adatai 
szerint a villamos vezetője az öngyilkosságot nem 
akadályozhatta meg, gondatlanság nem terheli. 

A szerdai nap hatodik öngyilkossága: 
egy főtörzsőrmester a Tiszába vetette magát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán az öngyilkosságok napja volt Szegeden. 
Estig öt öngyilkosságot jeleneitek a mentők-
nek. Csütörtökre virradóra reggel azután a 
hatodik öngyilkosságról tettek jelentési. 

Csütörtök hajnalban az ujszegedi oldalon 
a vasúti hid közelében dolgozó homokbányá-
szok munkájuk megkezdése előtt arra leljek 
figyelmesek, hogy a hid alatt a vizben holttest 
úszik. A munkások hosszú rudakkal kihúzták 
a holttestet a partra, majd értesítették a rend-
őrséget, ahonnan dr. Ujvárossy Miklós rendőr, 
fogalmazó és dr. Jung Sándor rendőrorvos 
szálltak ki a helyszínre. 

A holttesten jó minőségű civilruha volt és a 
ruha zsebeiben Doro Mihály névre kiállított 
katonai igazolványt találtak. Az 50—55 év kö-
rüli ember a rendőrorvosi megállapítások sze-
rint csak alig néhány órája kerülhetett a 
vizbe és rajta külsérülési nyomokat nem ta-
láltak. Az öngyilkosság tényét kétségen kívül 
megállapították. A holttest ruházatának tüzete. 
sebb átvizsgálása alkalmával azonban nagy 
meglepetéssel konstatálták, hogy az öngyilkos 
nadrágja le volt húzva, amit csak a cipő 
tartott fenn. E körülményből később arra 
következtettek, hogy Doro Mihállyal szeren-
csétlenség történt és csak a délelőtti órákban 
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az öngyilkos feleségének vallomása tisztázta 
a feltevéseket. 

Doro Mihály katonai számvevőségi főtörzs-
őrmester még szerdán reggel eltávozott Ke-
mes-ucca 20. szám alatti lakásából azzal, 
hogy jelentkezik a honvédügyészségen, ahol 
uj beosztást nyert. Azóta életjelet sem adott 
magáról. Feleségének elbeszélése szerint Doro 
Mihály az utóbbi időben többször kijelentette, 
hogy öngyilkos lesz. Régebbi beosztásában 
kisebb szabálytalanságokat követett el és attól 
félt, hogy lefokozzák. Szerdán reggel érzé-
keny bucsut vett feleségétől és igy valószínű* 
leg a katonai eljárástól való félelmében kö-
vette cl az öngyilkosságot. 

Holttestét a törvényszék bonctani intézetébe 
szállították. Az öngyilkossággal kapcsolatos 
rendőri nyomozás most arra irányul, hogy az 
öngyilkosság pontos körülményeit megálla-
pítsák. 

készen és rendelésre Is ágy és asztalnemüek, 
paplanok, baby, net, F«'rfl és ayermek fehérnemüek 

Pollák Testvéreknél u9 
Csekonlcs u. é» Feketesns u. sarok. 

4 « o l v a s ó r o v a t a 
Allatíeíemek a Tiszán 

Tekintetes Szerkesztőség! Most, hogy az idő 
felmelegedett, megélénkül a tiszai élet, meg-
kezdődött a fürdőzés és az evezés. Azonban e 
sportot űzőknek nem nagv gyönyörűségük te-
lik benne, mert a Tisza sodrától az ujszegedi 
oldalra vetett disznó, kutya, macska és egyéb 
hasznos házi állatok tetemei borítják a par-
tot, melyeket aztán a döglegyek ezrei szállják 
meg és ferlőzik az egész környéket. 

Tudomásom szerint létezik egy olyan ható-
ság, mely a fürdőruhák vállpántjainak a he-
lyes alkalmazásáról és a trikók kivágásáról 
szokott intézkedni, akkor talán akad olyan 
hatóság is, amely a közegészségi állapotot ve. 
szélvezlető doloj? ellen is tenne valamit. E 
közérdekű soraim szives közlését kérve, va. 
gyok a tekintetes Szerkesztőségnek kiváló tisz-

telője: Egy előfizető. 


