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Felvágta az ereit, megivott egv tiven morfiumot, 
bele akart fulladni a fiirdíkádba, 

végül felakasztotta magát egv foidbirtokosnfi 
Betegeskedése miatt vált meg az élettfil Fekete Aranka 

(A Délmagyarorsz'ág munkatársától.) A Bercsényi-

ucca 10. számú ház' egyik emeleti ablakából hét-
főn reggel a hajnali szürkület csendjét kétség-
beesett segélytkérő kiáltások zavarták meg. Még 
mélyen aludt a város, senki sem járt az uccán, 
aki a kérő szót meghallotta vojna. Végre hosszú 
idő után — 5 órára járt az "idő — megjelent a 
lámpaoltogató, aki figyelmes lett a percre sem 
szűnő segélykiáltások^ az ablak alá sietett A 
kiáltozó nő arra kérte a lámpagyujtogatót, hogy 
értesitse a házbelieket, mert ő se ki, se be nem 
tud a lakásban mozogni, annak minden ajtaja 
be van zárva és ngy gondolja, hogy valami nagy 
baj történhetett nővérével. 

A lámpagyujtogató felverte a házbelieket, fel-
siettek az elsőemeleti lakásba, bezúzták a folyo-
sóra nyitó üvegajtó ablakát és ugv nyitották ki a 

belülről bezárt ajtót, amelynek zárjában a kulcs 
benne volt. Kiszabadították a segélytkérő hölgyet 
fogságából, azután felnyitották a többi ajtót Is. 
A hölgy közben az izgalomtól reszketve közölte 
a házbeliekkel, hogy minden valószínűség szerint 
nővérével, Fekete Arankával történhetett valami 
nagy szerencsétlenség. A feltevése valóra is vált: 

a fürdőszoba ablakkiiincsén Fe-
kete Aranka megmerevedett holt-

íesle lógóit. 
A 35 éves úrilány kötéllel akasztotta fel magát. 

A holttest felfedezése a házbeliek körében nagy 
konsternációt keltett. Azonnal telefonáltak a rend-
őrségre, ahonnan rendőri bizottság szállt ki az 
öngyilkosság körülményeinek tisztázására. 

A két nővér az ősz óta lakott a Bercsényi-ucca 
10. számú ház egyik lakásában. Vásárhelylek vol-
tak, de Szegeden is sokan ismerték a nővéreket, 
akik egyformán öltözködtek, mindenhová együtt 
jártak. Jómódúak voltak, házuk, földjük volt Hód-
mezővásárhelyen. Aranka, a fiatalabbik, egy hó-
nappal ezelőtt megbetegedett Hashártyagyulladást 
kapott, ami az egyébként is érzékeny idegzetű 
hölgyet, túlságosan megviselte. Már lábadozóban 
volt, kiüldögélt az erkélyre, de egyre buskomo-
rabbá vált, pedig a sulvos betegség nyomai már 
eltünedezőben voltak. Kezelőorvosa bármennyire 
is igyekezett megnyugtatni, egyre azt hajtogatta, 
hogy ő súlyos beteg, érzi, hogy meg fog halni. 
Szüntelenül a halál gondolatával foglalkozott, sőt 

a mull héten öngyilkosságot Is 
kísérelt meg, felvágta kezén az 

ereit. 
Tettét hamar észrevették, a kés is életlen volt, 
nagyobb baj nem történt. Az első kísérletet csak-
hamar követte a második. 

fekete Aranka a régi orvosságok kőzött fel-
fedezett 

egy öveg morfiumot, 
felhajtotta, de az élettől most sem sikerült meg-
szabadulnia. 

öalála előtt e2V na^Dal magához kérette Bakó 
László református lelkészt, akivel közölte, hogy 
miután nővérével egyedül vannak a világon, a leg-
szebbnek és a legjobbnak azt tartaná, ha vagyonát 
ni egyházra hagyhatná. Meg is állapodtak, hogy 
Bakó László másnap újból felkeresi és Írásba 
foglalják Fekete Aranka végakaratát De már ezt 
a rövid terminust sem tartotta be. 

A lefolytatott nyomozás 

az utolsó éjszakáról 
a következőket állapította meg: 

Fekete Aranka vasárnap este végrendelkezett 
Gyors tempóban szinte gyártotta a" végrendelete-
ket .ötöt is megirt, mig végre az ötödik megnyerte 
tetszését. Ebben a végrendeletben Fekete Aranka 
a Vásárhely határában fekvő 

30 hold földiét a szegedi refor-
mátus egyházra hagyományozza, 

a haszonélvezet azonban halála végéig nővérét 
illeti, a vásárhelyi házat Irén nővérére hagyta. Ezt 
az ötödik végrendeletet azután Fekete Aranka 
megmutatta a nénjének, aki mindenben helyben-
hagyta húgának akaratát 

Fekete Aranka a végrendelet elkészítése után 
végzetes szándéka kiviteléhez látott Bement a 
fürdőszobába, eleresztette a csapokat, lepedőket 
csavart és kőlőtt össze, amiket a kádba gyömöszölt. 
Ideges és zavart viselkedése feltűnt nővérének, 
aki tudta, hogy Aranka milyen gondolatokat forgat 
agyában. Látta, liogv most »uabb .kísérletre ké-

szül: bele akarja magát fojtani a fürdőkádba és 
minden erejével eltéríteni igyekezett nővérét az 
öngyilkosságtól. Ez azonban nem ment simán. 
Aranka ellenállt, mire az idősebb nővér erőszakkal 
kivonszolta a fürdőszobából, valóságos tusa kelet-
kezett kettőjük között, ami annyira megviselte az 

idősebbik nővért, hogy szivgörcsöket kapott és 
ájultan esett össze az ebédlőben. 

Most már szabad volt az ut Fekete Arankának 
a halál felé. Gyorsan 

nővérére zárta az ebédlő ajtót, 
gondosan lezárta a lakás vala-

mennyi ajtaját, 

bement a fürdőszobába, annak az ajtaját Is magára 
zárta és egy kőtéllel a kilincsre felakasztotta 
magát 

A rendőri bizottság már csak a beállott halált 
konstatálhatta, amely a merevségből következtetve 
a késő éjszakai órákban következhetett be. A 
bizottság megállapította, hogy a földbirtokosnő 
öngyilkosságot követett el és elrendelte, hogy a 
holttestet a tőrvénvszék, orvostani intézetbe szál-
lítsák. 

Az öngyilkosság következményeiről a Bercsényi-
ucca 10. számú ház tulajdonosa a kővetkezőket 
adta elő: 

— Csak annyit tudok, hogy reggel 4 órakor a 
földszinti lakásom ablakán egy uccán járókelő 
bekopogtatott, hogy menjek ki, mert az emeleti 
ablakból egy nő segítséget kér. Azonnal kimentem 
és akkor láttam, hogy az illető úrhölgy az öngyil-
kosnak a nővére, akik mult év őszétől bírják 
bérben az emeleti kétszobás lakást. A hölgy izga-
tottan közölte velem, hogy nem tud a lakásból 
kimenni, aki hosszabb idő óta súlyos beteg, az 
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éjjel idegrohamot kapott és szenvedésének lát-
tára ő éjjel 2 óra körül elvesztette eszméletét 
és csak most tért magához és miután minden 
helyiség be van zárva, az a gyanúja, hogy a 
sokat emlegetett öngyilkosságát a nővére bevál-
totta és arra kér, hogy a lakásomon lévő telefonon 
értesítsem az ügyeletes rendőrséget Ezt meg Is 
tettem, amelynek alapján a mentők kivonultak 
és az ajtók felfeszitése mellett benyomultak a 
lakásba. Első volt a kimerült hölgyet kiszabadí-
tani. Nemsokára meg is találták a feltört fürdő-
szobában az ablak vasára felakasztva Fekete Aran-
kát Az árván maradt leányok nemrégen temették 
el özvegy édesanyjukat, Fekete Ödönné földbirto-
kosnőt is. A megrendítő eset felfedezésekor Fekete 
Irén táviratilag értesítette nagybátyját, dr. Csákm 
Lajos városi főügyészt 

A munkanélküliség Qgye 
közigazgatási bizottság előtt 

Feliratot intéznek a kormányhoz a szénfarifa mérséklése, a vízumkényszer meg» 
szüntetése, a bajai vasút és a rendőrségi palota felépítése érdekében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-
főn tartotta a közigazgatási bizottság márciusi 
ülését dr. Algner Károly főispán elnökletével 
a városháza bizottsági termében. 

Dr . Tóth Béla főjegyző ismerteti az állami 
hivatalok félévi jelentését, amely szerint az 
ügyintézést semmi sem zavarta. Csak a rend-
rendőrség szűkös elhelyezése nem megfelelő 
és az örszemélytet létszáma kicsi a város nö-
vekvő forgalmához képest. A közigazgatási 
bizottság felterjesztést intéz a belügyminisz-
terhez a rendőrségi palota mielőbbi felépítése 
és a rendőrlétszám emelése érdekében. 

Az összefoglaló jelentés foglalkozik 

a munkanélküliség 

problémájával is, megállapítva, hogy a mun-
kanélküliek száma növekszik. A régi gyárak, 
malmok, egymásután csökkentik, vagy szün-
tetik meg üzemüket. A válságot fokozza az, 
hogy a szén fuvarköltsége Szegeden nagyobb, 
mint másutt. A főjegyző javasolta, hogy a köz-
igazgatási bizottság irjon fel a szén- és kő-
szállítás tarifájának mérséklése érdekében. 

Dr. Szivessy Lehel szólalt fel. Elismeri, hogy 
a szükségmunkákkal valamit enyhít a város 
a munkanélküliségen. Tény az, hogy a belső 
elvérzés lassú folyamata indáit meg, amely a 
régi üzemek leépítésében is megnyilatkozik. 
Magyarországot az utódállamok gyilkos mó-
don veszik körül. Mindaddig, amig cz a poli-
tikai feszültség nem enyhül, a forgalom növe-
kedése nem is várható. Fontos lenne, ha a 
vízumkényszert, szükség esetén akár egyclda-
lűlag is megszüntetné a magyar kormány. In-
dítványozza, hogy irjon föl a bizottság a kor-
mányhoz és kérje, hogy az utódállamokkal 
való gazdasági kapcsolatok megteremtésére a 
kormány tegyen kísérletet. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester vá-
laszolt a felszólalásra. Helwsli a vizűm kőm-

szer egyoldalú eltörlését, ami megkönnyíti « 
külföldi polgárok magyarországi utazásait, 
mert Magyarország tranzitó állam. Fontos 
ezenkívül a jobb gazdasági szerződések meg-
kötése is. 

Dr. Biedl Samu szólalt fel. A közigazgatási 
bizottságnak elsősorban helyi vonatkozású kér-
désekkel kell foglalkoznia. A trianoni béké-
nek nagy hibája, hogy összefüggéseket tépett 
szét, még az uj határokon belül is teljesen 
tájékozatlanul. így vasutvonalakat derékban 
hasítottak ki. Szeged elsősorban ennek a van-
dál eljárásnak az áldozata. Szegedről Bajára 
csak Félegyházán keresztül lehet ma eljutni. 
Ezért elszakadtunk az egész Dunántultól . Te-
hát az országon belül sincs meg a szükséges 
összefüggés. Ha a közigazgatási bizottság föl-
terjesztést intéz a kormányhoz, elsősorban 
arra kell rámutatni, hogy Szeged kapcsolatait 
útban és vasutban meg kellene teremteni. 
Uj vasutvonalakra lenne szükség Szeged és 
Baja kőzött. így a szén ára is olcsóbb lenne. 
Ez Szeged létérdeke. A kormány hárítsa el 
azokat a forgalmi akadályokat, amelyek ma 
Szegedet valósággal izolálja. Szeged jövő sor-
saszoros kapcsolatban van a közlekedési prob-
lémák helyes megoldásával. 

A javaslatokat a bizottság egyhangúlag el-
fogadta. 

Ezután Hegedűs Antal árvaszéki elnök árva-
széki ügyeket referált, majd a tisztifőoryos 
megállapítja, hogy 

az egészségügyi helyzet 

kedvező volt. Februárban 99 fiu és 90 leány 

született, meghalt 90 férfi és 89 nő. 

Dr . Buócz Béla rendőrfőkapitányhelyettes 

a rendőrség mflkődéséről 

számolt be. A jelentés szerint: 

A februárban tartott gépjármű vizsgálatok ered-


