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nyével éjfél u t á n fél 1 ő r á ra ¥észSIteE e!. A 

legtovább tartott a 4. körzet eredményének 
megállapítása, mert ebben a körzetben van 
a legtöbb szavazó. Négy bizottság olvasta egy-
szerre a szavazatokat, amig sikerült az ered-

ményt megállapítani 
Fél 1-kor a szavazatok* számolását félbe-

szakították és 

csütörtökön reggel folylatfék. 
Éjfél után 1 órakor tehát 

a pártok állása 
a kővetkező 

Peírlk 2445 
Egységes 11.460 
Rassay 3870 
Szoc. dem. 6024 

Eddig megszámoltak 23.808 szavazatot. Eb-
ben a stádiumban az osztószám 7936 volna, 
amely esetben az első mandátum az egysé-

ges pártnak jutna (marad 3533 szavazat a 
töredékre) , a második mandátumot a szociál-

demokraták kapnák, mlg a harmadikat Ras 

say Károly, mert 3870 szavazata több, mint 
az egységes párt töredéke (3533). 

Csütörtökön délelőttre 

még öl urna 

eredményének megállapítása maradt, mintegy 
6000 szavazattál. Az öt körzetben vannak a 
többek kőzött Csengele, Nagyszéksós és Ki-

rályhalom szavazatai is. A mandátumok meg-
< oszlása az utolsó urnák eredményétói függ. 

Szeged megrázó öngyilkossági krónikájának legújabb fejezete: 

dr. Fischer Harcellné 
szerdán délelőtt szEvenlőtte magát 

és azonnal meghalt 
a tragikus sorsú liatalasszony délelőtt bezárkozott lakásába, végzetes tetté! 

délután 4 ómkor fedeztek tel 
levelet nem hagyott hátra, senki sem tudta megmagyarázni Öngyilkosságá-
nak okát — Két evvel ezelőtt nguanabban a házban közős Öngyilkosságot 

követett el cdesopia es édesanyta 
'A Délmaggarország munkatársától.) Szeged 

nyilvánossága még Réti Adolf tragikus öngyilkos-
ságának hatása alatt áll és 'szerdán délután egy 
ujabb tragikus öngyilkosság hire futott szét a 
nárosban: 

dr. riseher raarceilné. Woií 
i«!!a sziveniotte magát és meg-

beit. 
Az óngyilkpsság előtt érthetetlenül állanak dr. 
Fischer Marcellné hozzátartozói és ismerősei; — 
a fiatalasszony semmiféle jelét nem mutatta an-
nak, hogy milyen végzetes tervvel foglalkozik. 
Kedden este még mosolyogva strandolt a Tiszán, 
szerdára programot beszélt meg, jókedvűen elbe-
szélgetett barátnőjével telefonon és szerdán már 
rem volt az élők sorában. 

Az öngyilkosság már a délelőtti órákban történt 
ft Korona-ucea 4. szám alatti lakásán, de dr. 
Fischer Marcellaé végzetes tettét csak 

délután í órakor fedeztek fel, 
amikor 3 hozzátartozók keresni kezdték a fiatal-
asszonyt és — megtalálták ágyában fekve, holtan.' 
Pontosan abban a szobában feküdt, amely fölött, 
az emelten édesanyja és édesatyja két évvel ez-
előtt gázzal megmérgezték magukat. 

A szerencsétlen sorsú fiatalasszony dr. Fischer 
Marcell ügyvéd felesége volt. Férje egy esztendő-
vel ezelőtt Szegedről Budapestre költözött Szege-

• den a Korona-ucca 4. szám alatti házban volt 
irodája. Budapestre való távozása után felesége 
Szegeden maradt és továbbra is megtartotta a 
régi lakást, amelyből később két szobát albérletbe 
kiadott. Két szobában szerényen élt rokonai és 
ismerősei körében Soha nem panaszkodott, pedig 
tudták róla, hogy nélkülöz és küzd; abból tartotta 
fenn magát, amit az albérlők fizettek. Ez év tava-
szán állást vállalt P. Reich Erzsi női divattermé-
ben. Ettől az időtől kezdve ott dolgozott rendkivül 
szorgalmasa nreggeltöl estig. Fogadta a vásárlókat, 
könyvelt, dolgozott és láthatólag jól érezte magát 
Férjéről soha sem tett említést, mindössze azt 
mondotta ismerőseinek, hogy sem ő, sem férje 

nem akar válni. 
!> . Fischer Marcell amióta e l ^áGzó t t Szeged-
ről, nem látogatta meg feleségét 

Szerdán reggeí 0 óra tájban ment be az üzletbe. 
Azonnal odasietett a főnökhöz és bejelentette, hogy 
egy félórára 

e! kellene mennie, 
mert valami dolgát szeretné elintézni Hiába vár-
ták azonban vissza: sem délelőtt, sem délután 
nem jelentkezett Távolmaradása feltűnt rokonai-
nak, Egri Lajosoknak is, akiknél ebédelni szo-
kott. Egri Lajosné délután 3 órakor bement érdek-

lődni az üzletbe, de ott azt a felvilágosítást kapta, 

hogy 

a fiatalasszony meg reggel et 
ment 

Egri Lajosné ekkor azonnal a lakásra sietett 
Az ajtót zárva találta, azonban észrevette, hogy 
a kulcs belülről van a zárban. Kopogni kezdett, 
majd amikor nem kapott választ, lakatosért sietett 
és " • _ . . . ' 

ieinylítatta az attót 
Az erősen lefüggönyözött szobában az igy meg 

volt vetve, amelyben 

mozdulatlanul iekfldt dr. fi" 
scher Plarceüné, 

Egri Lajosné többször szólította a nevén, de ami-
kor választ nem kapott, rendőrért sietett Az elő-
hivott rendőr odalépett az ágyhoz és megrázta 
a fiatalasszony karját 

— Meghalt . . . — mondottat v 

Percek múlva rendőri bizottság állott meg a 
ház előtt A függönyöket félrehúzták és dr. Mogán 
tiszti orvos hozzálátott a vizsgálathoz Az első 
pillanatban megállapította, hogy dr. Fischer Mar-
cellné halott és hogy 

a halál hat-hét Órával a fe! 
fedezés előtt állott be 

Az ágy mellett egy miniatűr revolver feküdt' A 

fiatalasszony szive fölött 

egy parányi seb 
látszott A rendőri bizottság a következőképen 
rekonstruálta az öngyilkosság lefolyását: 

Dr. Fischer Marcellné délelőtt 10 óra táján 
tért vissza lakásába valószínűleg már azzal a 
céllal, hogy öngyilkosságot követ el. Levetette ru-
háját, pongyolát vett fel, azután lefeküdt A revol-
vert — amely édesapjáé volt — t 

szivére szorította, a paplan 
na! is letakarta, azután meg 

búzta a ravaszt, 
A dördülés zaját a paplan elfojtotta, ugy, hogy a 
szomszéd szobában lévő kalapszalon alkalmazottai 
semmit se hallottak. 

A golyő a szivébe íurödotí es 
azonnali halait okozott 

A rendőrség a szobában búcsúlevelet, amelyben 
dr. Fischer Marcellné valami magyarázatát adta 
volna tettének, nem talált. Mindössze 

egy cédula volt az asztalon. 
amelyre a fiatalasszony feljegyezte apró adóssá-
gait azzal a kéréssel, hogy a ritiküljében talált 
pénzből azokat fizessék ki. Ezenkívül semmi irást, 

' feljeamést nem találtak és iev teljes homálv 

fedi, hogy miért vált meg az élettől. 
A rendőri bizottság intézkedésére a holttestet 

elszállították a tőrvényszéki orvostani intézetbe, 
a szomorú lakást pedig lepecsételték 

P. Reich Erzsi üzletében, ahol dr Fischer Mar-
cellné a tavasz óta dolgozott, 

nem tudták megmagyarázni 
az öngyilkosságot 

— Kedden este félkilencig strandolt a Tiszán, 
a legjobb hangulatban — mondották. Mielőtt haza-
tért volna, kijelentette, hogy fürdőruháját nem 
viszi magával, mert szerdán újra lemegy. Este 
jókedvűen búcsúzott el és ment haza Reggel 9 
órakor bejött és engedélyt kért, hogy egy félórára 
elmehessen. Semmi sem látszott rajta, legkevésbé 
az, hogy öngyilkosságot akar elkövetni Rendkivül 
korrektnek, lelkiismeretesnek ismertük. Nem tud-
juk megérteni, hogy miért kért volna félórai szabad-
ságot, ha megakarta ölni magát Valószínű, hogy 
amikor innen elment, még nem azzal a szán-
dékkal ment el, hogy öngyilkosságot követ eL 
Nem volt izgatott, levert, vagg szomorú. Azután 
történhetett vele valami, amikor innen elment. 
Talán levelet kapott, vagg hallott valamit. Anyagi 
bajai az utóbbi időben nem voltak Hogy régóta 
foglalkozik az öngyilkosság gondolatával, azt meg-
cáfolja az a körülmény, hogy a napokban ren-
delt magának ruhát és a szin megválasztásánál 
ügyelt arra, hogy ruháját ősszel is viselhesse. 

A Délmaggarország munkatársa felkereste 

a Korona-ucca 4. szám alatti 
lakást. 

A ház előtt nagy tömeg tárgyalta izgatottan a* 
öngyilkossságot. A környéken mindenki ismerte dr. 
Fischer Marcellnét és mindenki megdöbbenve, ért-
hetetlenül állt a tragikus hírnél. 

— A nagyságos asszony — meséli « hírmes. 
térné — a legfőbb lakó oolt. Sohase volt vein 
baj. Mióta férje elköltözött Szegedről, teljesen 
visszavpnultan élt, minden este legkésőbb kilenc 
órakor idehaza volt. Ma reggel láttam elmenni 
és láttam tiz óra felé hazajönni A lépcsőházban 
találkoztam vele. Azt mondta, hogy valami dolirn 
akadt, aZért jött vissza. Még hallottam, ahogy 
szobáját magára zárta Csodálkoztam is, hogy be-
zárkózik . . . 

A szomszéd szobába lakők semmit se hallottak, 
csak délután értesültek arról, hogy dr. Fischer 
Marcellné a mellettük tévő szobában megölte 
magát... 

Sehol, senki se tudja, hogy miért vált meg a? 
élettől a 35 éves asszony. A rokonság, akikkel 
nap-nap után együtt volt, 

tettesen tanácstalanul áll a 
megdöbbentő eset előtt 

— Soha egy szóval nem célozott arra, hogy 
terhére van az élet Szüleit rendkivül szerette, 
nem oolt olyan vasárnap, hogg fel ne kereste 
volna sírjukat. Semmiféle más magyarázatát nem 
találjuk tettének, minthogy 

ketsegbee|fetle az a magányos 
élet, elkeserítette az a kflzde* 
lem. amelyet hét é* őta vívott 

Egyik barátnője azt mondja, hogy este, ami-
kor dr .Fischer Marcellné felhívta őt telefoijon, 

jókedvűen, derűsen beszélgettek tiz percen keresz-

A z Anyást T e j g a z d a s á p 
házhoz szállított 
tisztán kezelt, 
higiénikus, 
ízletes 

PALACK 

25 fillér 
E l ő j e g y z é s e k 

az Anyási Tejgazdaságnál 
P e t ő f i S á n d o r s u g á r u l , ? 8 . *r.Ám. 


