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— Nem. 
Kopper Antal: Azt mondja a kisasszony, 

hogy a feleségemnek ennivalót vittek. Kér-
dem, íentartja-e ezt? 

— Igen. Azért vittük, mert láttuk, hogy 
•nincs neki mit enni. Kopperné azonban nem 
kért, 

Kopper Antal: Hányszor vittek enni? 
— Minden héten, sokszor... 
Dr. Balla Emil ügyész: K i vitte he az 

ételt? 
— Én. 
(Dr. Vajda Milhály védő: Panaszkodott az 

asszony, hogy nincs mit enni? 
— Nem panaszkodott. 
A tanút a hadbiróság megeskette, aztán a 

tárgyalás folytatását az elnök délután :féí 
4-re tűzte ki. 

(A délutáni tárgyalás.) 
A délutáni tárgyaláson Erdélyi Antal ta-

nút hallgatta ki a biróság. Erdélyi lényegte-
len. vallomása után az orvosszakértők kihall-
gatása következett. 

Az orvosszakértők: dr. Berger Mór és 
dr. Korda Jenő mindenekelőtt a bűnjelként 
lefoglalt kardot vizsgálták meg és, megálla-
pították:, hogy az ölésre alkalmas szerszám. 

Dr. Berger Mór az orvosi látleletet 
pontrólipőntra bírálat alá ivette, azután azt a 
véleményét nyilvánította, hogy a sérülések 
18—20 nap alatt gyógyultak. Dr. Berger sze-
rint a 25—30 vágás a beszámithatóságot iga-
zolja. Ha a vádlott önkívületi állapotban lett 
volna, ugy nem tudott volna 25—30 kard-
csapást az asszonyra •mérni, hogy nemesebb 
szervet ne sértsen. (Megengedi ugyan, hogy ;t 
vádlott nagyfokban ifel volt izgatva, dc nem 
volt önkívületi állapotban. Dr. Streijinger vé-
leményét nem fogadja el, miután dr. Streilin-
ge,r a saját vallomása szerint nem vizsgálta 
meg Koppért. 

Dr. Korda Jenő szerint Kopper a tett el-
követésekor erősen fel volt indulva és a be-
számithatósága is korlátozva volt. Szerinte a 
sérülések nyolc nap alatt gyógyultak. 

Az orvosszakértők kihallgatása után a 
hadbiróság az ügyész kívánságára felolvas-
tatta Kopper első feleségének a késmárki já-
rásbíróság előtt tett vallomását, amelyből ki-
tűnik, hogy Kopper rosszul bánt az első fele-
ségével. 

Dr. Balla Emil főhadnagy ügyész vád-, 
dr. Vajda Mihály főihadnagy védőbeszéde 
után a hadbiróság, Ítélethozatalra vonult 
vissza. 

(Az itélet.) 

•Fél nyolc órakor hirdette ki dr. Szerda-
helyi László alezredes-hadbiró a hadbiróság 

Ítéletét. A honvéd hadosztályibiróság Kopper 

An'tjalt bűnösnek mondta ki a katonai büntető 

töryényköny 680. paragrafusába ütköző, testi 

biztonság ellen elkövetett könnyű tcstisértés 

•vétségében és ezért a katonai büntetőtör-

vény könyv 681-ik paragrafusa alapján az 

•egy hónapi vizsgálati fogság betudásán felül 

'két hovi foglál-fogságra itélte el. 

Sulyositó körülményül vette a hadosz-

tálybiróság, hogy Kopper tudva és akarva és 

•a felesége ellenében követte el a tettét. Eny-

Ihitő 'körülményül tudta be a biróság Kopper-

nek feddhetetlen előéletét és azt, hogy a fe-

lesége teljesen mégbocsújtott neki. 

Az ügyész iháro'm napon belül terjeszti 

be az .itélet ellen semmiségi panaszait. A vé-

dő szintén semmiségi panasszal élt és feleb-

bezést jelentett 'be az itélet súlyossága ellen. 

ÜÉLMI fira ürül 
juttassanak valamit 
a rokkant hősöknek 

A Fehérkereszt Egyesület 

utolsó választmányi ülése. 

(Saját tudásétónktól.) A Szegedi Fehér-
kereszt Egyesület kedden délután öt órára 

hirdette ez évi rendes közgyűlését, amelyen 

a régi egyesület föloszlat ás át akarták kimon-

dani, valamint a .lovag Worsikoyszky Ká~ 

rolyné nevére teendő 10,000 koronás alapít-

vány fölött kellet volna határozni. A közgyű-

lés azonban nem volt megtartható, mert a 

közgyűlésen a rendes tagok harmincnál ke-

veseken jelentek meg. Igy dr. Rósi Izsó el-

nök indítványára választmányi ülést tartot-

ták, amelyen a következők jelentek meg: 

Worsikovszky Károlyné, Raskó Istvánná, 

Polgár Lászlóné, Koszó Istvánné, Aigner 

Nándorné, Kiss Mór né, Meskó Antálné, iBe-

nedickt Ferencnó, Róna. Mihály né, Horváth 

Laijosné, dr. Rósa Izsó, dr. Pálfy József, 

Hauser Sándor, dr. Turcsányi Imre, Rainer 

Mór, Aigner József, Kovács György, Bokor 

Adolf és dr. Falta Marcel, 

Miután a választmány megállapodott 

abban, ihogy a közgyűlést junius 10-én dél-

előtt 11 órakor tartják meg, dr. Pálfy József 

ismertette titkári jelentését1 az egysület 'hu-

szonöt esztendős működéséről. A jelentést, 

amely a régi egyesület feloszlatására és az 

elnöknö nevére teendő alapítványra is tesz 

javaslatot, a választmány tudomásul vette. 

A jelentésből közöljük a következőket: 

Hoszu- esztendőkre terjedő szünet után 

összehívtuk a ni. t. közgyűlést, hogy egye-

sületünk sorsa felöl határozni méltóztassék. 

'Szándékosan halasztottuk a közgyűlés egy-

béhivását azért, mert reméltük, hogy időköz-

bon felmerül olyan egyleti tevékenység szük-

sége, amelynek megoldására a mi szerény 

keretek;ben mozgó egyesületünk váíiajkfoz-

Ihatik. Hiszen fel is merült számos, megvaló-

sításra érdemes szép eszme. Mindezek azon-

ban olyanok, melyeknek eredményes megol-

dása messze felülmúlja a mi rendelkezésre 

álló csekély erőnket. Másrészt számoltunk 

azzal is, ihogy az utóbbi időben városunkban' 

nagy lendületet vett egyesületi szervezkedés 

annyira igénybe veszi a társadalomnak egy-

azon rétegét, bogy azt ujabb terhekkel ter-

helni nem volna méltányos. De ezen tartóz-

kodásunkban vezetett az a meggondolás is, 

hogy Egyesületünk a szegdi Lelencház (léte-

sítésével, amiből később az állam által átvett 

in. kir. állami gyermekmenhely nagyszerű 

intézménye fejlődött, továbbá a züllött, vagy 

züllés veszélyének kitett gyermekek gondo-

zására szolgáló szegedi Árpád-Otthon alap-

jának megvetésévei, (egyesületünk a maga 

c'e tűzött gyermekvédelmi célt elérve, céljá-

nak és feladatának fényesen megfelelt és ez-

zel munkakörét kimeri t ette. 

Ezért azt láttuk helyesnek, hogy az* 

Egyesület bizonytalan helyzetét megszünte-

tendő a m. t. közgyűlés bölcseségére bizzuk 

annak eldöntését, 'hogy mindezen szempon-

tok gondos méritegeléséyél ajánlatos-e, szük-

séges-e feladatát fényesen megoldott, most 

már é'veken át alvó egyesületünk uj életre 

hívása, avagy helyesebb lenne összegyűlt tő-

kéinknek valamely aktuális, nemes célra fel-

ajánlása után egyesültünk feloszlását ki-

mondani. ; ' ,Í • í á " 

Mielőtt idevonatkozó előterjesztéseinket 

megtennénk, méltóztassanak megengedni, 

ihogy azon ünnepélyes alkalmat felhasznál-

va, bogy egyesületünk ez évben, 25. esztende-

jét betölti, az egyesület működésére rövnj 

visszatekintést tegyünk. 

Egyesületünk 1891. november 8-iki köz-

gyűlésén álagult meg Pálfy Ferenc akkori pol 

gárniester elnöklete alatt. Elnöknek nieg,vá-

lasztattak: Pacor Káimánné, özv. Wöber 

'Györgyné, Kreybig Károly, Duka Marcell, 

Lobmayer Istvánné, özv. Worsikowszky Ká-

rolyné. Titkár lett: Kernechey Jenő, Pénz-

tárnok: Wagner Gusztáv. Ellenőr: Gallo-

vitz László. A választmányban helyet foglal-

tak: Polgár Lászlóné, Polgár Kohen Teréz, 

Rósa Izsóné, Marin Jakabné, Keméndi Nán-

dorné, Wöber Antalné, Vajda J. Fülöpné, 

Zápori Nándorné, Mann Jakab dr, Rainer Jó-

zsef, Pálfy Viktor, Rósa Izsó dr, Weiner 

Miksa, Tóth Pál dr, Re mer Mór dr, Szinger 

Mátyás dr, Főkövi 'Lajos stb. 

Az egyesület jótevői közt említendő 

báró Gerliczy Eerencné és nemes Thichen 

Mária űrnő, akik nagylelkű adományaikkal 

támogatták és elősegítettek az egylet törek-

véseit. 

Az egyesület célja változatlanul a gyer-

mek védelemkörében mozgott és íőtörekvésé 

az országos központ támogatásával Lelenc-

ház létesítésére irányult. 

Intézményünknek az állam által történt 

átvétele után az egyesület meghatározott 

működési kör nélkül maradván, bizonyos 

tétlenségi időszak következett és a figyelem 

uj alkotás, ni működési tér megválasztására 

megtalálására irányult. Erre kedvező alka-

lom kínálkozott 1906. évben, amikor az Or-

szágos Gyermekvédő Liga kiküldöttjei váro-

sunkban egy a züllött vagy züllés veszélyé-

nek kitett gyermekek részére létesítendő ott 

hon felépítésének lehetőségéről tárgyaltak. 

A tárgyalások fonala ismét a mi egyesüle-

tünkhöz vezetett, mint amelynek segitségével 

tető alá lehetne hozni a széles alapokon ter-

vezett alkotást. Gyermekvédelem 'körébe tar-

tozó nagy hivatásu intézmény létesítéséről 

lévén szó, egyesületünk teljes megértéssel 

azonnal segítségére sietett az Országos 

Gyermekvédő Ligának és 1906. október 20-

nn 40.000 koronát kitevő készpénz vagyonát 

az építkezésekhez szükséges befektetéshez a 

Ligának felajánlotta. Ezen adomány döntő 

volt a Liga elhatározására és mihamarabb lé 

tesitette és 1908. augusztus 18-éán rendelte-

lésének ünnepélyesen átadta. : 

Ezen ujabb alkotással az egyesület pénz-

Iára teljesen kiürült, munkaköre kimerült. 

És előállott az a hosszú vakarnia, amelyre 

'jelentésünk elején rámutattunk, amely vára-

kozással és uj alkalmas működési kör kijelö-

lésének találgatásával telt el. 

Indítványozzuk, hogy egyesületünk 25 

éves fennállásának emlékére az elnöknö ki-

váló érdemeinek elismeréseként határozza el 

a közgyűlés, hogy a Szegedi Fehér Kereszt 

Egyesület hadiárVák javára Szeged város 

hatósága által kezelendő 10.000 koronás ala-

pítványt tesz lovag Worsikowszky Károly 

ezredes özvegye nevén. \ 


