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Fischer Izsó kézimunkakereskedő 
öngyilkosságot követett el üzletében 
Az Ismert kereskedő az egyességi tárgyalások Izgalmában felakasztotta magát: 

mire rátaláltak, meghall 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtökön reggel megdöbbentő öngyilkosság tör-
tént Szegeden. A város kereskedőtársadalmá-
nak egy ismert, régi és becsült tagja, Fischer 
Izsó követte el az öngyilkosságot Kölcsey-
ucoai kézimunkaüzletében. Az 55 éves törekvő 
és munkás kereskedő áruraktára és berende-
zése mellett követte el végzetes tettét, ahol 
negyedszázadon keresztül küzdött és dolgo-
zott Fischer Izsó tipusa volt a lelkiismeretes, 
dolgos kereskedőnek, aki életét üzletének szen-
telte, aki napjait boltjában töltötte fokozott 
és lelkiismeretes munkában. És amikor ketté-
törve látta munkájának eredményeit, a csön-
des üzletben — a kézimunkák, csipkék és 
függönyök társaságában — felakasztotta ma-
gá t Mire rátaláltak, már halott volt. Élete 
ott folyt le a Kölcsey-uccai üzletben, halá-
lakor is ezt a helyet választotta. 

Fischer Izsó negyedszázad előtt alapitotta 
meg kézimunkaüzletét, sokéves lelkiismeretes 
és becsületes munka után. Csakhamar széles 
üzletkörre tett szert, forgalma egyre nőtt. Te-
kintélyes, jó üzletmenetelü kereskedőnek is-
merték, aki sokszor még késő este is bent 
dolgozott üzletében. Még a legutolsó időkben is 
nagy forgalmat bonyolított le és aránylag 
minden nehézség nélkül élte át a kereske-
delmi válság legsúlyosabb éveit 

Nehézségei csak a legutolsó időkben 
jelentkeztek, amikor adósai egymás-
után küldték vissza a bemutatott 

számlákat. 

Eleinte fokozott energiával dolgozott a nehéz-
ségek áthidalásán, de munkája szinte meddő-
nek bizonyult amikor üres kézzel tértek vissza 
hozzá pénzbeszédöi. Volt egy-egy elseje, ami-
kor 

alig 5—10 pengőt tudtak csak inkasz-
szálni, holott Fischer Izsó kinlevösé-
gei meghaladták a 20 ezer pengőt. 

A: követelések behajtásáért folytatott küz-
delem eredménytelen maradt, ekkor határozta 
el, hogy egyezkedni fog hitelezőivel. Feltárta 
helyzetét és nemrégiben 

kényszeregyességí kérvényt nyújtott 
be tTtörvényszékhez. 

'K vagyoni státus szerint mintegy 70 ezer 
pengő volt a passzívája "és M ezer pengő az 
aktívája. A szakértők biztatták Fischer Izsót, 
hogy a tárgyalások eredményre fognak ve-
zetni, hiszen az 

50 százalékos egyességre ^ 

minden kilátás megvolt. Fischer Izsó azon-
ban már ekkor is idegességről panaszkodott 
86 éves édesanyjának, akinek kedvóért aggle-
gény maradt. A szorgalmas kereskedő min-
den igyekezete arra irányult, hogy idős édes-
anyját minden jóval ellássa. Élete ott telt 
el az üzletben és a bolt mellett lakó édesanyja 
mellett. Barátai igyekeztek megnyugtatni 
Fischer Izsót, aki azonban nem volt hozzá-
szokva a tárgyalások és egyezkedések izgal-
mához és többször kifejezést adott nyugta-
lanságának, hogy mi lesz idős édesanyjával. 

Tegnap azután az Országos Hitelezői Véd-
egylettől 

revizorokat küldtek ki az ü;l:!be, 

hogy a szokásos ellenőrzést lefolytassák. A 
revizió teljes eredménnyel járt, a kiküldöttek 
megnyugtatták Fischert, hogy ssmmi akadálya 
sem lesz az 50 százalékos egyességnek. A 
kereskedő a felvilágosításokat pontosan meg-
adta, mire közölték vele, hogy a további tár-
gyalásokról értesíteni fogják. 

Fischer Izsó azonban nem tudott belenyu-
godni a helyzetbe. Délben már feltűnően ide-
ges volt ami édesanyjának is feltűnt. A dél-

utánt az üzletben töltötte könyvei kőzött, át-
vizsgált mindent, mégegyszer összegezte köve-
teléseit és tartozásait Este szokás szerint édes-
anyjával vacsorázott és 

feltűnő érzékenységgel vette körül az 
idős asszonyt. 

Vacsora után szótalanul ült az asztal mellett, 
nem akart lefeküdni. Idős édesanyja elköszönt 
fiától és nyugodni tért. Fischer Izsó nyugta-
lanul járt-kelt a szobában és 

édesanyja éjfélkor arra ébredt, hogy 
fia ágya szélén ül és "könnyezve si-

mogatja. 

Hiába mondta neki édesanyja, hogy menjen 
már lefeküdni, mert csütörtökön munkanap 
van, Fischer Izsó nem akart távozni. Két óra 
felé megismétlődött ez a jelenet. A kereskedő 
elérzékenyülve búcsúzott el édesanyjától és 
hogy megnyugtassa, bement szobájába, vet-
kőzni kezdett. Ami azután tőrtént, azt már 
csak rekonstruálni lehet a jelekből. 

Amikor Fischer Izsó látta, hogy idős anyja 
ismét elaludt, éjszakai öltözékben csöndesen 
kiment az üzletbe, mégegyszer átnézte köny-
veit és levelezését, majd a polcok felé indult. 

Itt követte el azután a irag'kus öngyil-
kosságot, ahol negyedszázad óta dol-

gozott. 

Cukorspárgát kerített, rácsavarta zsebkendő-

A n i t a D o r i S é * 
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jére, majd áthurkolta a nyakát. A zsineg vé-
gét hozzákötötte a polcba bevert szöghöz és 
leereszkedett a főidre. Addig maradt igy, amíg 
a zsineg megfojtotta. Igy találták meg 

félig ülőhelyzetben, holtan a pof- * 

cok előtt. 

Az öngyilkosságot a hajnali órákban fedez-
ték fel. öt óra felé édesanyja felriadt álmá-
ból és megdöbbenve látta, hogy fia nincsen 
szobájában. Kitipegett az üzletbe, ahol vilá-
gosságot látott Ott találta kinyitva az üzleti 
könyveket majd megtalálta fiát mozdulatlanul 
ülve, nyakán a zsebkendős zsineggel. Néhány 
perc múlva előjött.a házmester is, aki azon-
nal értesitette az emeleten lakó dr. Boros 
Lajos orvost, aki a ház tulajdonosa. Dr. Boros 
már csak a beállott halált konstatálhatta. 

Értesítették a rendőrséget, ahonnan dr. Vas-
tagh Zoltán rendőrkapitány szállott ki a tra-
gikus öngyilkosság színhelyére. A rendőri bi-
zottság kétségtelenül megállapította a túlfeszí-
tett idegzetű, túlérzékeny és mindenki által 
becsült kereskedő öngyilkosságát. Fischer Izsó 
negyedszázados becsületes munka után nem 
tudta elviselni a tárgyalások izgalmait és e 
túlfeszített idegállapotban ott követett el Ön-
gyilkosságot ahol egész munkás életét leélte. 
Tragikus halála mindenütt mély részvétet kel-
tett 

„1500 olyan munkanélküli van Szegeden, 
aki még szükségmunkához sem jutott" 

Három Interpelláció a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen — Vizsgálat a barna-
kenyér drágítása agyében 

(A Dé lm a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Dr. Aigner Károly főispán negyedöt órakor nyitotta 
meg a csütörtökre összehívott rendkívüli közgyű-
lést. Czlrányl Béla napirend előtti felszólalásra 
kért engedélyt és elmondta, hogy a januári köz-
gyűlésen a tejvizsgálati dijak leszállítására vonat-
kozó felszólalásokkal kapcsolatban súlyos táma-
dások érték a vegykisérleti állomást A felszóla-
lások a nagyközönség körében azt a gyanút éb-
reszthették, hogy a vegykisérleii állomás szabály-
talanságot követ el és indokolatlanul ma?as dija-
kat számit fel a vegvvizsgálatért. Kijelenti, hogy 
az állomás ezekből a dijakból csak két pengőt 
kap, személyzete pedig nem kap semmit. 

A közgyűlés ezután megalakitotta a kereskedelmi 
és iparkamarai választásokhoz szükséges központi 
bizottságot. A kisgyűlés javasolta, hogy a bizottság 
elnökévé Somogyi Szilveszter polgármestert he-
lyettesévé dr. Pálfy József polgármesterhelveltest, 
kereskedő tagjaivá Bokor Adolfot, Wagner Fu-en-
cet és Kocsis Ferencet, iparos tagjaivá pedig 
BiedI Samut, Pongrácz Albertet és Czigler Arnol-
dot válassza meg a közgyűlés. 

Wimmer Fülöp kifogásolta, hogy • Javasolt 
Iparostagok között egyetlen kézműiparos sincs. 
Indítványozza, hogy Pongrácz Albert helyett Ábra-
hám Ferencet válassza meg a közgyűlés. A javas-
latot Wimmer módosításával a közgyűlés egy-
hangúlag elfogadta. 

Névszerinti szavazással elhatározta ezután a köz-
gyűlés, hogy a város 450.000 dolláros függökölcsö. 
nét további egy évvel meghosszabbítja, miután 
az érdekelt pénzintézetek kedvezőbb feltételek mel-
lett hajlandók azt prolongálni. 

Félhatkor az interpellációkra került a sor. 
Lájer Dezső 

a munka nélküliek foglalkozta-
tása 

ügyében interpellált. Hajlandó-e a polgármester 
komoly intézkedéseket életbeléptetni, hajlandó-e 
küldöttséget vezetni a kormányhoz az állami köz-
munkák elrendelésének sürgetéséért és a munká-
hoz nem juttatható munkanélküliek intézményes 
segélyezéséért. 

A pnlgármestrr válasza szerint ujabb Intézkede. 
sekre nincs sziikscií. mert a város keresethez hit-

tatja az összes munkanélkülieket, akik Jelentkez-
nek a szükségmunkára. A város a munkanélkülie-
ket Ingyen ebéddel, fa- és kenyérsegéllyel támo-
gatja. Bövidesen megkezdődnek az előirt középit-
kezések ha nem ls olyan nagy mértékben, mint 
a korábbi években. A küldöttséget fölöslegesnrk 
tartja, mert az állam elég közmunkát rendelt el 
Szegeden. 

Lájer pezső a választ nem tartja kielégítő* 
nek, mert a valóság az, hogy 

1500 olyan munkanélküli van Szegeden, 
akt még szflkségmirakához sem Jutott. 

Az Ipari munkások nagyrésze munkanélküli. Ez & 
helyzet a gyári munkások körében is. A polgár-
mester válaszában felsorolt munkaalkalmak ör-
vendetesek, de nem elégilik kl az igényeket. A 
kevés munkaalkalom lemorzsolja a munkabéreket, 
ami a fogyasztás további csökkenésére vezet. A 
munkálok egyre jobban lerongyolódnak, ami 
aggodalmassá teszi a jövő évet 

A közgyűlés többsége a polgármester válaszát tu-
domásul vette. 

Olejnyik József 

a barnakenyér megdrágítása 
miatt interpellált és kérdezte, hogy a polgármes-
ter milyen intézkedéssel kívánja a további drá-
gulást megakadályozni. 

A polgármester válaszában kijelentette, hogy a 
barnakenyér legutóbb tényleg 4 fillérrel megdrá-
gult. Vizsgálatot indított és ha ennek eredménye-
képen azt állapítaná meg, hogy a drágítás Indo-
kolatlan volt. haladéktalanul megteszi a megtorló 
intézkedéseket. 

Olejnyik József felszólalásában elmondja, hogy 
Magyarországnak nagy gabonafeleslege van, de a 
statisztika tanúsága szerint a kenyérfogyasztás 31 
százalékkal csökkent. A barnakenyér drágulásának 
nem a pékek az okai, hanem a kormány, amely a 
Futura utján ősszevásároltatta a rozsot a rozs ' ím 
igy majdnem megduplázódott A polgármester vá-
laszát tudomásul veszi. 

Zarnóczay Béla 

a rókusi tornacsarnok 
felhasználása körül észlelt visszás-áco'k miatt In-


