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— A vizsgálóbíró előtt azt vallotta, 
hogy: Bevezettem' a szalonba, a hálószobá-
ba, a csillárokat felgyújtottam. 

(Tetemrehívás.) 
Izgalmas jelenet következett most. Az 

elnök előkereste az iratok közül azt a fény-
képfelvételt, amit a 'belegyömöszölt holttest-
ről készítettek. Az elnök a képet átadja a 
jegyzőnek, aki közvetlenül Kóbori Rózsi sze-
me elé tartja. Ijedten kap arcához Kóbori és 
rémülten nézi a rettenetes fényképet. 

Az elnök: Igy gyömöszölték be ugy-e? 
— Neon 'méltóságos uram, .szépen fektet-

tük bele. 
— Szálljon magába! Mondja el, hogy 

eszelték ki az egészet. A töredelmes vallo-
mással nemcsak a lelkiismeretén könnyű, 
hanem a büntetés is enyhébb lesz. 

Kóbori melléből siró hang tör élő, már 
nem ás sirás, hanem valóságos üvöltés. Az 
elnök vár néhány pillanatig, majd ismét 
megszólal: 

— Beszéljen töredelmesen. 
— Nick követte el az egészet, én nem 

csiná,'!tam semmit \— mondja alig érthető 
artikulálat'lan sirálssal. Nem ölni ment ő be, 
hanem csak rabolni. iA nagyságos asszony 
kiabált, bogy ott a kulcs, ott a pénz és Nick 
csak az utolsó pillanatban ölte meg. 

(Nick vallomása.) 
Ezután Nick Gusztávot hivatta be azí 

elnök. 
Nick Gusztáv az elnök kérdéseire kije-

lenti, hogy bűnösnek érzi magát, mert ő foj-
totta meg Turcsányi Emiliát, habár nem 
előre megfontolt szándékkal. Az. előzmé-
nyekre vonatkozólag kijelenti, 'hogy szerel-
mi viszonyt folytatott Kóborii Rózsival, pénzt 
is fogadott el tőle, de tagadja, mintha egyes 
tárgyakat ellopott volna Kóboritól. 

Ezután Nick előéletének a megállapitá-
sára kerü'l a sor, amelyből kiderül, hogy Nick 
lusta, dologkerülő ember volt. 

Ezután elmondta Nick a gyilkosság 
körülményeit. 

Az elnök: Mit csinált benn a hálószobá-
ban? 

— Mikor bementem, Turcsányi Elza az 
ágyban feküdt, újságot olvasott lEzért nem 
vett észre. Mikor az ágy közelében voltam, 
meglátott, eldobta az újságot, mire odalép-
tem hozzá és végeztem vele. 

— Hogy végzett? 
— Jobb kezemmel torkon ragadtam, és 

a hálókabátja gallérjával megfojtottam. Rug-
dalózás közben lecsúszott az ágyról. 

— Akkor is fojtogatta még. 
— Nem. Meg volt halva. 
— A kendőt használta? 
— Nem; nem volt rá szükség. 
— Hány percig tartott mindez. 
— Tálán három percig. 
— Amikor torkon ragadta, akkor oltotta 

el Kóbory a lámpát? 
— Igen. 
— Hol volt Kóbori addig? 
— Nem tudom, akkor jött be, amikor 

már a holttest előtt állottam. A hátam mö-
gött a vállamra tette a kezét és azt kér-
dezte, mit csinálok. A jbalottra mutattam. 
Ekkor ő inget hozott és azt feladtuk a halott-
ra. 

— Ki hozta a kosarat. 
— A Rózái. 
— Azután mi történt? 
— Bement a másik szobába, kulcsokat 

hozott elő, kinyitotta a Wertiheim-szekrényt, 
ahonnan ékszereket és száz koronát vett ki. 

— Mikor ment cigarettáért Kóbori? 
— Amikor a hullát már a kosárba tet-

tük. 

(Izgalmas szembesítés.) 
(Elmondta ezután Nick, hogy a kosárba 

gyömöszölt bullát kivitték az előszóbába, az-
után megvacsoráztak, tokája bort ittak. Ke-
veset ettek mind a ketten. 

Az elnök: Ki eszelte ki a hulla elszállí-
tását? 

— 'A Rózsi. Amikor megvacsoráztunk, 
én el akartam menni, 'de ő visszatartott, hogy 
csak nem hagyom magára a halottal. Ö 
ajánlotta, hogy dobjuk a Dunába hajnalban. 
Ekkor lefeküdtünk, én a vekkert öt órára 
igazítottam s addig is aludtunk. Amikor fel-
keltünk, Rózsi ideadta az ékszert, meg a 
pénzt, ezeket az alsónadrágomba rejtettem. 
Öt órakor levittük a kosarat és bedobtuk a 
Dunába. 

/Az elnök ezután elrendelte a két vádlott 
szembesítését, mire Kóbori Rózsit bevezetik 
a terembe. 

Az elnök (Kóbori'hoz): Egészen máskép 
fest a dolog Nick szerint, mint ahogy maga 

f 
elmondotta. Igaz-e, hogy maga bujtotta fel 
Nicket? 

Kóbori (a kezeit tördeli): Nem igaz. 
— Igaz-e Nick? 
— Igaz! 
Az elnök: Ismételje meg a vallomást, 
Nick Gusztáv megismétli a vallomását, 

amelyre Kóbori görcsös sírásra fakadt. 
— Te azt mondtad nekem, amikor vé-

geztél, se ne lássak, se ne halljak! — szólt 
Nickhez. 

Az elnök: Igaz ez, Nick? 
— Nem igaz. 
Az elnök ezután zárt tárgyalást rendelt 

el, xnire a szolgák kiürítették a termet. 
A zárt tárgyalás után az elnök azt kér-

dezte .Nicktői, igaz-e, hogy ő tanította ki 
Kóborit, mit valljon, hogy ,megmenekülhes-
senek a büntetés elől. Nick tagadta, hogy ő 
tanította ki Kóborit. 

A vádlottak kihallgatását ezzel befejez-
ték. Az elnök ekkor feihivta a boneoiószak-
értőket, elsősorban Minnich Kálmán dr.-t a 
bulláról, a halál okáról ós egyéb körülmé-
nyeikről való véleményük élőterjesztésére. 
Minnich Kálmán dr. orvosi véleményéhez 
Orsós dr. boncoló orvos is ihozájárult. 

(A délütáni tárgyalás. 

Délután' félnégykor folytatták a bünper 
tárgyalását. A tanuk kihallgatása követke-
zett most. 

Az első tanú Kucsera Margit, Turcsányi 
Elza unokatestvére volt, aki mint szobalány 
volt alkalmazva Turcsányinál. Kucsera el-
mondotta, hogy azért ment el Turcsányitól, 
mert 'féltékenykedett rá Schmidt Miksa bú-
torgyáros miatt s kényszeritette rá, hogy el-
menjen. 

A következő tanú Pete Zsuzsánna volt 
aki igen terhelően vallott Kóbori Rózsira. 

Harmadiknak Feketénét hallgatták (ki, 
aki elmondotta, hogyan találkozott Budán 
Nick-kel és Kóbori Rózsival, amikor a ko-
sárban vitték a holttestet. 

Még néhány kevésbé fontos tanú kihall-
gatása után az elnök a tárgyalást fölfüggesz-
tette és a (folytatását holnap délelőtt kilenc 
órára halasztotta. 

A szegedi országos 
eszperantó-kongresszus. 

(Saját tudósítónktól.) Az eszperantó 
nemzetközi neylv magyarországi hivei P11' 
kösdkor tartják Szegeden harmadik ország© 
nagygyűlésüket, melynek az eddigi jelentk • 
zések szerint 217 résztvevője lesz. A fo® 
gresszus memorandumot fog benyújtani 
közoktatásügyi miniszterhez, melyben az ?sz_ 
perantó nyelvnek a középiskolákban való » 
nitását 'fogják kérni olyformán, hogy az 
tatást a különböző iskolákban díjmentesen 
Országos Eszperantó Egyesület, illetve e 
nek vidéki szervei fogják végezni, az al/ . 
minden megterheltetése nélkül. A s z e i £ Z 
kongresszus, melynek rendezése költsége/ 
Szeged város ezer koronával járult, kar0 

napig tart, mialatt a résztvevők szorakozu 
tásáról is gondoskodnak az esténkint/etlC1, 
zendő eszperantó nyelvű szinieladás, kaba • 
park-ünnep keretében. Ugyancsak 
kor tartanak országos eszperantó kongj-
szust Lipcsében és Francensbadban, 111 

összes nemzetek tizedik v i l á g k o n g r e s s z u 

Párisban lesz augusztus hónapban. 
A szegedi kongresszus három napig t a r 

tó programija ez: 
Május 30-án. Délután: a v e n d é g e k / 0 / 

dósa az állomásokon. ÍElste 8 órakor is / 
kedési estély a Tisza-szálló n a g y tértnél;0

 • 

1. /A „Frateoo" csoport üdvözlete. .,r 
2. Hubert: Szabadságdal. Énekli a MA • 

dalárda. Vezeti: Dávid Mihály, k a r n a p ' ^ 
3. Balregino, egyfelvonásos vig.la 

Játszanak .benne: Turzó Péter, Kirehenrn/^ 
Margit, Schwarcz Boriska, Schwarcz -'tó' / 
Schwarcz Jenő, Erdey Zoltán, WilH® J* 
dl, Fürtös László, Zeisler Árpád. vaj. 

4. Devjatnin: Vivtu Esperanto! »za 

ja Sátor Villmcsné Ludassy Etelka (»2Í1 

5.'.Kőnig: Hej Budavára. V e r s e i i g 
Falu végén kurta kocsma. Vezeti: 
Mihály, karnagy. 

Konferál: Szűcs Lajos. iáik0' 
Május 31-én. Délelőtt 8 órakor tan 

zás a Tisza-kávéházban. 
Délelőtt 10 órakor a kongresszus " 

nyitása a városháza közgyűlési 
ben. 

1. Tisztikar megválasztása. 
2. Üdvözlő beszédek. 
3. A Magyar .Országos E s p e r a j i t m 

sülét reform álási tervezete. E l ő a d ó : 

hács '((Budapestről). 
iDól/után 1 óraikor közös ebéd a 

szállóban. Teritékenként K 4.50.̂  
Délután a város megtekintése. 
Este fél 9 órakor műsoros o S .fojjép^ 
1. Himno. Énekli a szegedi t a / jy: 

kántorszemináriumának énekkara. 
szavad1 Naszády József zenetanár. 

2. Rozeto. Beyne-iZamenliof 
Szende Margit. 

3. Antaupago. Dialóg. S z e r k e s z t ő 
Zciltán. Riporter Szűcs Lajos. 7on®0' 

4. Liszt Ferenc: 12. R h a p s z o d i a . / j 

rán előadja: Böhrn Flóra. ,, 
5. Részlet Cyrano de BergeraC-ko1' 

adja: Turzó Péter. , • 
6. Esperanto dalok. Énekli: Szántó^ ^ 

dányi Marisika operaénekesnő; ®>n_g°rfo 
séri: Zucker Simon, a városi zeneisk© 
nára. íj t r 

7. Népdal-egyveleg. Énekli: a kar9-
tóképző kántorszeminári'umának éne 

.141-
in 

Tánc. . 
Junius 1-én. Délelőtt fél 10 órakor 

kozó a Tisza-káváházban. 
10 órakor kongresszusi ülés: 
1. Memorandum a vallás- és köz/8 <jf. 

ügyi miniszterhez. Előadó: Végh En©1 

(Aradról). . rei' 
ipprt 2. Beszámoló a „Frateco" osol 

kede.lmi vállalatáról. ot0" 
3. Az 1915. évi országos espefo 

gresszus helyének meghatározása. 
4. Indítványok. 
5. A kongresszus (bezárása. 

tc°r 


