Hétévi fegyházra ítélték
a feketeszéli gyilkos bérest,

Ser volt, soha sem ártott senkinek, miudeukivel
jól b á n t
I l y é s Tivadar dr. ügyész és M á r t p tt József dr. védő mondotta el ezuláu » párbeszédeket,
majd a törvényszék rövid tanácskozás után kihirdette Ítéletét, amelyben bűnösnek mondotta Ki Orbánt szándékos emberölés bűntettében és ezért 7
évi fegyházra és tizévi hivatalvesztésre ilctte. Meg
kellett állapítani n bűncselekményt — mondja az
indokolás
mert a vádlott ötször s/urt, kétségtelen, bogy teliével súlyos következményt
aknrt
elérni, nem pedig pillanatnyi fölindiiltságban cselekedett. A bíróság ezért nem s/ubotl ki ennél is
súlyosabb büntetési, meri mérlegelte, hogy a vádlott föl volt indulva. Jogos védelemről nem lehef
szó, de nem volt joga ahhoz sem, hogy bicskát
rántson gazdájára, még akkor sem, ha. nz rátámadt volna is. Az ítélet kihirdetése után Orbán
csak ennyit luondolt:

aki öt késszurással megölte gazdáját: Ábrahám Antalt
(A LMmagyarország munkatársától) Megdöbbentő gyilkosság játszódott 1c február 29-én délután Á b r a h á m Antal, az Ismert és mindenfelé
becsült feketeszén gazda tanyáján. O r b á n
Fcmne béres minden előzmény nélkül nekirontott a
gazdánuk, amikor az folytatni akarta a munkát
és vad indulattal addig szurkálta, anilg a szerencsétlen ember elvérzett. Szomorú képet nyújt ez a
megdöbbentő bűnügy arról a helyzetről, amely illőit föllép a tanyavilágban és amely ártatlan, jö.an, munkáséleté emberek ciciét követeli áldozatul.
Orbán Ferencet fegyveres fegyőr kisérte csütörtökön
a törvényszék S á r a-y-janácsa elé.
I gyík lába merev n 48 éves, beteges külsejű béresnek, aki három éven keresztül volt az Abrah.am porta alkalmazottja és minden előzetes
ok
nélkül, szinte megvadult indulatában
kegyetlenül
efgretl gazdájával A tanuk kozott megjelent Ábrahám özvegye é:, árvája talpig fekete ruhában,
'íáray clnok először a vádat ismertette, amely szerint ae ugyészxtg szándékos emberölés büntette
miatt emelt vadat a béres ellen.
Orbán azzaj kezdte vallomását, hogy nem biinós.
— flogvan képzeli maga. hát szabad csat ugy
embert ölni? — szólt az elnök.
— Nem szándékosan tettem — válaszolta Orftán —, csak védekeztem, mert a gazda megmarkolta a nyakamat . . .
A7. elnök ezután részletesen kikérdezte az előzményekről. Három éve volt Abraliámék szolgálatában. havonta II pengőt cs ellátást, lakást, mosást kanolt.
— Meg volt elégedve a hellyel T
— Egyik helv rossz, a másik rneg nem j ö . . •
— felelte a béres.
"Aztán elmondotta n tragikus utolsó nap történetet. Reggel kocsin beindultunk a városba, hogy
a szerúskertbol szalmát hozzanak. ílenn a városban kapott reggelit; körülbelül 10 dkg szalonnát
és fél kg kenyeret.
Délutánra érlek haza a szalmával, akkur a
gazda azt uiuudtu, hogy rakják le a szalmái, mielőtt sötétedik, aztán egyenek, ö előbb enni kért.
Erre dühöngeni kezdett a gazda — mondotta a
vádlott — és inuga látott a munkához.
— Annyit eszel, mint egy ló — kiáltott rá és
elzavarta a konyhába.
— Ábrahám — folytatta Orbán — előző nap
is evcll-ivutt, azt mondta neki, hogy »minek züllik aunylU. Erre szerinte Ábrahám rátámadt, a
földhöz vágta, a torkát szorította, közben kijult
Abrahániné is, amire ö önvédelemből elővette a
bicskát.
— Mikor jőtl ki Abruliániné?
— Amikor már szórakoztunk* . . .
— Szép szórakozás, mondhatom — szólt az elnök.
— liát összeszólalkoztunk . . .
Azzal fejezte be védekezéséi, hogy a gazda rátérdejt, fojtogatta, ekkor csapkodni kczdcll u bicukával és több helyen megszúrta.
— Fa gondolja uiaga, bogy ezt szabad vult?
— Nem tehetek róla már most . . .
K á I János dr. törvényszéki orvosszukérfő
mondotta cl ezután, hogy öt sebet találtak a szerencsétlen gazda holttestén, a halált a conibsérülés okozta- ettől a súlyos szúrástól elvérzett. De
halálos lelt volna a hasscriilés is, úgyhogy még
azonnali operáció scin scgilhcteU volun.
Ezután Abruhám Aulai özvegye lépett a bíróság elé. Délután '3 óra körül értek haza a szalmáskocslval, a béres itiiudig is morgó, örökösen
panaszkodó ember volt. Azt mondta, bogy egész
éijel züllött a gazda, pedig az ura példáséletü ember volt, sohasem szokott káromkodni, cjóző este
is csak Lázár tanítóval beszélgetett, azalatt nz
asszonyok cgyiill vacsoráztak a béressel, ö csak
arra lelt figyelmes, amikor férje Fölkiáltott: »Mcgi /.urt a bjtaug Kis Idő múlva a földre esett a
férje, ii megfogta a béres kezét, hogy tovább ne
szurkálhassa, kozbon az ő kezét is megsértette.
— Nem is voltam észnél, amikor láttam szegény férjem eldü'ését — mondotta még az özvegy
ez az ember még a fuldou is szurkálhatta . . .
Most a 18 éves Ábrahám Piroskát hallgatta ki
r> bíróság, akinek végig kellelt néznie szerencsétlen apjának tragédiáját. Amikor hazaérlek a szalmával, azért akarta az apja azonnal kiüríteni a
kocsit, inert 5 órára a szomszédba akart menni
rádiót hallgatni. Hullotta, amikor Orbán hangosan
cs durván szidta az apját, pedig semmi oka sein
volt rá; előző este is megkapta velük együtt a
1
acsorát. reggel is bőséges reggelit kapott. Néhány nerc m u h i csak azt látta, hogy apja vérzik,

majd Orbán még combon szarta. Apja níflr nem
bírt állni, beloláinaszkodolt a szurkáló béresbe.
Ő odaugrott, bogy kivegye a béres kezéből a kcst,
de Orbán el sem engedte apját, uniig az össze nem
rogyott.
A gyászruhás látiy könnyezve, sírva
nmodla el vullowását.
Végül C s i s z á r Szilveszternél hallgatták ki,
aki Abraliámék szomszédságában lakik és tiki éppen ott volt a tanyában, amikor a tragédia lejálszódutt. Elmondta, bogy Orbán mindig panaszkodott, morgott valamire. Amikor a szurkálás toriéul, az asszonyok el akarták venni tőle a kést,
hogy tovább ne bánthassa a szerencsétlen Ab CM hámot, de Orbán csak akkor hagyta abba. amikor
Ábrahám már összeesclL

— Sok . . .
Sirva hallgatta végig az ítéletet Ábrahám öo~
vegye és árvája.
Az iléiet ellen az ügyész súlyosbításért, a védő
enyhítésért jelentett he fiillebbezést.

— A gazda — mondotta — nagyon jólelkű era-
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— Mester János előadása a Vitézi Székházban.
*A családi élet erkölcstana az Eveugéliumbun:
címmel M e s t e r Jáuos dr. egyetemi tanár tartott
csülürlököu clöudasl a Vitézi lieud eloadássorozaiábau. Vitéz M t s k ó Zoltán dr. vitézi székkapitány megnyílója után uz előadó bevezetőben
hangsúlyozta, hogy az Evangélium tanilásai minden időkre szólnak, az Evangéliumból egyes részeket kikapni és uzokut világnézeti célokra fölhasználni nem lehet. Ezután kitért Mester Jáuos
dr. a családi élet etikájára. Isten az ő egyszülött
fiát küldötte u földre, hogy megmutassa, miként
kell az embereknek emberhez méltó életet élűi.
Jézus életével egyébként példát adott erre, inert
megmutatta az önzetlen szeretet értékét, az engc-delines élet példáját és azt, hogy a munka értékét annak nem u külsőségei, hunéin a munkára
való szándék tisztasága adja meg. Az Evangélium
minden fejezete, különösen pedig a szenlesalúd
élete, példát mulat az eszményi férfi, nő és család jeliemére. Előadásának végén kijelentette Mester János tlr., bogy nemzetünk számára elsősorban a Vitézi Rend van hivatva példát mutatni az
evangéliumi családi életre.
— 741.10 pengői eredményezett a Finn Vöröskereszt részére a szegedi finn—magyar matiné..
Szinte példátlan Szeged város történetében, hogy
egyetlen délelőtti ünnepi előadásnak 1087.87 pengő
lett volna valaha is a bevétele. 'Mintha eszébe
juttatta volna a szegedieknek a párisi nagyopera
előadását 1879-ből a szegcdi árvízkárosultak javára. A Finnugor Kulturális Bizottság magyar
osztálya, a MANSz szegedi csoportja, n Magyar—
Finn Társaság és a Magyar Vöröskereszt Egylet
szegedi választmánya kiküldöttei most tartották
meg a végleges elszámolást. Ennek eredményeképpen 336.47 P kiadás levonásával tisztán 711. tO P-t
utalt át C s r k e y István egyetemi t a n á r a matiné
főrendezője, Onní T á l a s budapesti finn követnek, aki a matiné után nyomban táviratilag fejezlo ki (Jsckey professzornak a példútluii sikerű
matiné megrendezéséért köszönetét.
Kajla kívül
I T s s Károly kormánytanácsos,
tanfelügyelőt,
V á r a d y Irént, az egyetem bölcsészeti kara dékáni hivatalának irodavezetőjét és a MANSz szegedi csoportjának asszonyait illeti köszönet fáradhatatlan munkájukért. A bevételből 238.92 P-t
tetl ki csak az önkéntes felajánlások összege. Nagyobb folulfizetesek: Glaltfelder Gyula 25, TUesz
Frigy es 2P, E-reky István 10, Pick Jenő 10. Ábrahám Ambrus 7.50, Szccsén'yl Nagy László 7.50,
Gyorffy Isiváu 5, 1'. K. 5, Tukats Sándor 5, Özv.
Szabó Józscfné I. N. N. 3, Csekev István 2.72, Baló
Jó/ a'" 2.50. I'arastkay Gyula 2 ", Személyi Kálmán 2.50. G'runer István 2, V. J. 2 P cs többen
ezeknél kisebb összeget. Itt fejezi Ki a rendezőség
köszönetét a Szeged-Városi Nyomda
Rt.-nak,
amelv 82 P értékben a nyomtatváuyokat bocsátotta ingyen rendelkezésére, továbbá a Huiiavidckl
Papirgvárak Rt. szegedi lerakaIának (YYeinmann
Antal-cég), amely 25 P értékben nyomópapirost
adott és a Szent István-Társula't
könyvesboltjának, amely 8 p érlckü nyomtatványt készített.
Szeged város közönségének, amely a nenizetrokonsági eszme és a hősi északi testvérnép megsegítése iránt ilyen nagy megértést cs önzetlen támogatást taniisitolt. e/utou is mélységes köszönetét
fejezi ki a rendezőség.

—' Akinek bclinüködcso és gyouioreiucsztébe
rossz s ezért kedvetlen, levert, végül pedig munkára. teljesen képtelen, az használja rendszeresen
a már emberöltők óta ismeretes, tisztán természetes Fercue József: kescrüvizel; reggelenként felkeléskor egy fél, esetleg egy egész pohárral. Kérdezze meg orvosát!
— Habselyem fehérnemük I'ullák Testvérektől,
— Agglegényadó Itoiuáaiiibui!. Bukarestből
lentik: Az agglegényadóról szóló törvénynek
*
hivatalos lapban közzétett szövege szerint az agglegényadó alsó fizetési határa 25. év. Agglegényadót kötelesek tehát fizetni mindazok n gyermektelen elvált, özvegy, illetve uötleu férfiak, akitó
2x. életévüket betöltötték.
— Felhívás! A l'etö Buukház czulou felkér!
zon t. ügyieleit, akik sorsjegyeiket nem óhajtják.
megtartani, hogy azokat még a mai nap folyamikat
\ isszakiildcni szíveskedjenek.
A hivatásszervezeti kereskedelmi alkalma*,
/qltak iij tisztikara. A llivutásszcrvczelbo 10010-1
ililt kereskedelmi alkalmazottak u j tisztikart választottak. Az u j liszt ihar: elnök: Bodvay Károly,
ügyvezető-elnök: Darabos Jáuos, alelnökök: Balogh József, Viímos J.ajos, titkárok: Csurnay Gábor, 8zubó István, jegyzők: Tompái .Sándor, Kabök Dezső, pénztáros: Pintér István, háznagyí
Varga Sándor, választmányi tagok: Almási Károly, Andrássy Béla, Babják László, Basa Zoltán, Bocskor Ádám, Bodola Károly, Beer Mária,
Csiszár Jáuos, Gyúlay llouku, Gyovay Iinre, Hajós László, Juliász István, Kupossy Ferenc, Slingl
Franciska, Szekeres Sándor, Vass Ferenc Ezután
egyhangú lelkesedéssel diszeliiőkkó
választották 1
Szgilz Ferencet, majd a hivatásszervezet országos
elnöke, Meggyesi Sándor mondott beszédet. — A'
hivatásszervczctbc tömörült fuvarozóipari munkásszakosztály a bértervezet ügyében tartott nagy
érdeklődéssel kísért megbeszéJést. — Csütörtökön
délután szakmai értekezletet tartottak az uiszogodi kendergyúr muukúsai.
-- P O L I T I K A I G t ILKOS8AG ' I K A N 8 Z J O R RÁM Á B A N ? Jeruzsálemből jelentik: llenrl Alrif
Mrrlcr paricst a trunszjordaiiial borniany mellett
működő angul felügyelőt csütörtökön Jeruzsálem
közelében bolton találták gépkocsijában. A felügyelő holtteste melleit egy forgópisztoly volt.
— Fölakasztotta m a g i t egy hódmezővásárhelyi
bankfőtisztviselő. Megrendítő öngyilkosság játszódólt le csütörtökön Hódmezővásárhelyen. B ar a n y i János, a Nemzeti Hitelintézet hódmezővásárhelyi fiókjának főkönyvelője, a Kakasszékfürdő Kft. igazgatója, szüleinek lakásán fölakasutotta magát. Amire teliét hozzátartozói fölfedezték, a 37 éves baukfőtisztviselőn már nem lehetett segíteni, a kihivütt orvos csak a beállott halált állapithalta uieg. Baranvi János zsebében
*
rendőri bizottság két búcsúlevelet talált, amelyben a főtisztviselő bejelentette, hogy egyéni vállalkozásának a bukása miatt követte el tettét.

Istentisztelet a zsinagógában
péntek este 6 órakor. Köznapokon reggel
este fél hét órakor.
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