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A harctérről szökött meg
a lóverseny téri merénylő.
(Saját tudósítóinktól.)
Megírtuk imára,
hogy a lóverseny téri rablógyilkos 'kísérletet
Kalla Illés feözihiuszár követte el. Kalla megszökött és vasárnap óta keresd a rendőrség.
A rendőrség ina az alábbi köröző levelet adta
ki ellene:
iKalla Illés 24 éves, született LukácaIfalván;, odavaló illetőségű is. iSzemiélyleirása: középmagas termetű, hosszas
piros arcn, barna szemű, gesztenyeb a r n a h-ajn, kis szőke nyírott bajuszú
ember.
iA rendőrség a szegedi ezredtől azt a felvilágosítást kapta, hogy Kalla Illés a harctérről ugy szökött haza, a szeretőjéhez, aki
szegedi 'gyári mnnkáisinő. Kalla nem azért
hagyta ott a frontot, mert gyáva "lett volna,
hanem azért, m e r t meglopta saját társait és
félt a büntetéstől.
A rendőrséget annak a gyárnak alkainazottai vezették nyomra, ahol ,a huszár szeretője dolgozik. iA leány ugyanis hétfőn u j
blúzban és u j szoknyáiban jelent, meg a kenderfonógyárihan, IA munkásnők olvastak a
rablógyilkos merényletről s tudtak arról,
hogy egy lerongyolódott Ihuszár j á r a lányhoz. Gyanújuk alapján két detektív ment
ki a kenderfonógyár munkástelepére s az
udvaron ott, találták a huszárt és a s z e r e t ő jét. Egyik detektiv a lakásba ment a leánynyal, a másik pedig a huszárt őrizte. (Azonban több huszár jött az udvarra, akik durváin rászóltak a civilre (neim tudták állítólag,
liogy titkos rendőr), mit őrzi a katonát. A
detektiv érthetetlenül egyszerűen elengedte
a huszárt, aki Kalla Illés ivolt, a rablógyilkos merénylő. A leánynál tudniillik megtalálták az elrabolt tárgyakat, imég a kenyeret
is. tA leátny hosszabb tagadás után bevallotta
dr. Borbola Jenő kapitány előtt, miszerint
a tárgyiakat szeretőjétől, Kalla Illés közbuszártól kaipta. Tagadja, Ihogy tudta, volna,
honnan származtak a tárgyak.
— Mikor kapta ezeket a holmikat'? —
kérdezték a siró leánytól.
— Még vasárnap déliben.
Ugy látszik, a rablógyilkos merénylet
után Kalla megmosta véres kezeit ós ruháját s ahogy megszáradt, azonnal a szeretőjét kereste meg:
Kalla Illési legutóbb a nagybecskereki
csendőrségen volt szolga, Munkakönyve szerint a mozgósítás idejéig szolgált s a könyvbe be van inva, hogy szorgalmas és dolgos
ember volt. Azelőtt kocsis volt.
— Magyar-román-török
barátkozás
Predeálrál jelentik: A török kormány megbízásából íPredeálra érkezett Se fik bey, a
konstantinápolyi kikötők rendőrfőnöke. Sefik
bey a különböző közigazgatási határkérdések
és az idegenekről szóló, Romániában ujabban
életbeléptetett törvény
tanulmányozásáival
van megbízva. A román kormány ISefik bey
kalauzolásával az „Inai-nt-e" szerkesztőjét,
Constantinescut
bizta meg. (Az előkelő török
vendég tiszteletére a predéáli magyar és
román tisztviselői kar ünnepi vacsorát rendezett, amelyen Sefik beyen kivül Potez predeáli román rendőrfőnökkel és Joódy Endre,
a predeáli határrendőrség vezetőjével a z
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élén, a szomszédos államok tisztviselő karai első negyedéről szóló zárszámadást mutatta
teljes 'Számban megjelentek. A vacsora a be. A bizottság -pénztárába adományokból belegbarátságosabb hangulatban folyt le. Sefik folyt 1421 korona és 18 fillér, ebből kiadás
bey ismételten kifejezte a legnagyobb örö- volt adminisztrációra 815 korona, dologi kimét afölött, hogy alkalma van magyar társa- adásokra 5lő korona és 40 fillér. A bizottság
pénztárában jelenleg 89 korona és 70 fillér
ságban néhány órát eltöltenóe.
— A városi kórház. A városi kórházról van. A főkapitány indítványára a bizottság
a kórházi bizottság negyedévi rendes felülvizs- -elhatározta, hogy jegyzőkönyvi köszönetét
gálatának eredményekép beterjesztette jelentését fejezi ki a nemeslelkü adakozóknak. Az ügya polgármesterhez. A kórház igazgató-főorvosa vezetésről szó-ló jelentést és a zárszámadást
kéri a jelentésben a tanácsot, hogy sürgősen beterjeszti a Központi Bizottságnak. Végül
rendelje el a kórház épületének részben való Bokor Adolf gyógyszerész elismerését és
kijavítását. Ennek a megrokkant épületnek hibái köszönetét fejezte ki a bizottság tagjai neismeretesek, javítással nem lehet segíteni rajta. vében az eredményes ügyvezetésért.
— Olcsó ü iihus. Völgyessy János városi
De minthogy a mostani jelentés szerint az épület az aláomlásnak mindenkor ki van téve, a gazdász ujabban nyolcszázötven darab ürüt
tanács megbízta a mérnökséget, hogy a szük- vásárolt Pallavicini Sándor őrgróf ura-dalmáséges munkákat végezze el, ha van költség
ból. Az ürük rövidesen meg fognak érkezni
rájuk.
— Jótékony estély. Rendkivüli érdeklő- s a közönségnek alkalma lessz a hatósági
dés nyilvánul a szegedi zsidó nőegyesület huselárusitókban olcsó ós jó ürühust vásájótékony estélye iránt, amelyet 29-én tarta- rolni. A hust a város beszerzési áron fogja
nak ímeg. lA'z egyesület csütörtökön délután árusitani, csak a szál-litás költségét fogja
özvegy Holtzer Jafeabué elnöklésével érte- hozzá számítani. A -hus kilója igy egy korona
kezletet tartott, melyen az elnöknő /bejelen- és hatvan fillérbe fog kerülni.
— Halálozás. Tegnap, az éjjeli órákban,
tette, hegy a Korzómozihan t a r t j á k meg a
hirtelen
szívszélhűdés következtében elhunyt
jótékony előadásokat, még pedig öt, hét és
Teller Regina, akiben dr. Ziffer Alfrédné a
kilenc órai kezdett,el, élvezetes, gazdag mű- nagynénjét gyászolja. Temetése ma délután
sorral. ,A tiszta, jötvedeknet ,a katonák h á t r a - 3 órakor lesz, a zsidó temető cinterméből.
maradottjai részére fordítják. lAz egyesület
— Első Magyar Általános Biztosító
tagijai lelkesen vették tudomásul az elnöki Társaság április 10-én tartotta évi rendes
bejelentést és vállalkoztak arra, hoigy min- közgyűlését Csekonics Endre gróf titkos tadent elkövetnék a teljes siker érdekében. 'A nácsos elnöklete alatt. Az 1914-iiki üzletévről
szóló, Ormódy Vilmos főrendiházi tag, vejegyek árusít,ását megkezdték.
zérigazgató által előt-erjesztett igazgatósági!
— Vesztegetéssel vádolt szakaszvezető. jelentés, -mely fölolvastatván, a nagyszámA szegedi hadbíróság csütörtökön
Wagner ban megjelent részvényesek élénk tetszésével
János, zsombolyai s-ertéskereskedő, népfel- találkozott, megállapítja, hogy a lezárt üzletkelő szakaszvezető bűnügyét tárgyalta. — év a háboru dacára, ikitiitnő eredményeket hoWagner ellen az volt a vád, hogy 1915. feb- zott. Az egyes biztosítási üzletágakban elért
ruár 13-án- dr. Guttmann Jenő népfelkelő se- nyereségek egyesítése után a tiszta nyereség
gé'dorvosnak, aki Szegeden teljesit szolgála- 6,774.975 korona 64 fillér öszegre rug, melytot, 500 koronát küldött- egy levélben veszte- ből az alap-szabályszerü levonások és a tárgetési szándékkal. A tárgyalás során kide- saságnál megszokott nagyszabá'su
tartalérült, h-ogy a vádlott tényleg súlyos betegség- kolások után 3,200.000 korona fordittati-k a
ben szenved és a pénzért nem kötélessség- részvényesek osztalékára s igy minden
szegés-t kívánt az orvostól, hanem csak azt, egye>s részvény osztaléka 800 k-oron-a. A jehogy baját elismerje. Dr. Balassa Ármin vé- lentés .kiemeli, hogy nemcsak a társaság,
dőbeszéde -után a bíróság a vádlottat fel- hanem a biztosító felek sem éltek érezhető
mentette.
módon fizetési kötelezettségeik alkalmával.a
— Az elemi után. Szines és nagy idők háboru kitörése óta a moratóriüimadta hajárnak, amelyek sokszor az élet legelemibb ladékokkal, ami az -egyéb eredményekkel
vonatkozásaiban sem tűrik meg a megszo- ös-szhangzóan a magyar gazdasági teljesítőkott szabályokat. A 'háboru sorsa nem kis képességnek igen örvendetes jele. Kitűnik a
mértékben függ attól, h-ogy ,a nemzeti életnek jelentésből, hogy a társaság a háborúval járó
ma f-olyt-on változó keretei között mennyu társadalmi, valamint hadsegltő akciókat -már
okosságga-l, az -előrelátásnak milyen (mérté- eddig is összesen 290.52-5 korona 81 fillért kikével és a célszerűségeknek milyen meglátá- tevő adományokkal támogatta. Ezenkivül a
sával tudunk elhelyezkedni. Ezek közül az társaság saját számlájára 7,000.000 koronát
1
okossági és: -célszerűségi intézkedések közül vett át a hadikölesönböil -együttesen a még
:
való — ha kisebb fajsúlyú is — az, hogy az ennél is magasabb kölcsön jegyzésére ihatott
elemi iskolákban ,az idén hamarabb végeztek. a vele szorosabb üzleti kapcsolatban álló bizA hatcdikosok már megkapták a bizonyít- to-sitó és viszontbiztosító vállalatoknál. A táremlékére
ványt és most -ezek a 12—14 éves fiuk segéd- saság félszázados működésének
kezhetnek a föld-ék megművelésében, alkal- tett 500.000 korona köz-céíu alapítvány esemazhatók esetleg kereskedőknél és iparosok- dékes 20.000 korona évi kamatából 10.000
korona a Budapesti önkéntes Mentőegyesünál.
— Kuztnanek tábornok Woronesben. letnek s ugyancsak 10.000 korona a magyar
Genfből jelentik: A legfrissebb -párisi lapok történelml kútfők kiadására a római magyar
a következő pét-e-rvári táviratot közlik: Kuz- történelml intézetnek adományoztat-ott. —
tnanek tábornokot, Przemysl vollt parancsa Egyéb jótékony -célokra a társaság még tonokát Woronesbe internálták, de meglehető- vábbi 33.724 korona 3-2 fillért szavazott meg.
Rendkívüli melegséggel -emlékezett meg még
sen szabadon járhat-kelhet.
az igazgatósági jelentés a társaság 325 had— A szegedi munkaközvetítő bizottság bavonult tisztviselőjéről, kik közül már tizenműködése. Csütörtökön délután a kereskedelmi egyen haltak hősi halált, igen sokan sebesülés iparkamarában dr. Szalay József főkapi- tek meg és számosan szereztek vitézségüktány elnöklésével iilést tartott a, 'munkaköz- kel kitüntetéseket. A társaság ügynöki karávetítő bizottság, amelyen a tagok nagyszám- ból 1200-nál többen szolgálnak ez li-dő szerint
ban jelentek meg. A tárgysorozat első pontja a hadrakelt seregben. A társaság hadbavoaz elnöki megnyitó volt, utána az ügyveze- nultjainak (CSaliádijlaJiróíl: anyagilag iméJitóku
tésről és működésről szóló jelentés követke- gondoskodik. A közgyűlésre, a háboru-s évről
zett. A jelentés szerint 1914. augusztus 1-től szóló jelentés mély benyomást tett. Fölolvas1915. április 11-ig 4443 munkakereső jelent- tatván a szakjelentések is, a közgyűlés az
kezet a bizottság irodájában, akik közül 4417 összes -fölmentvényeket megadta s az előternyert elhelyezést. Az elhelyezetteknek 30%-a jesztéseket egyhangúlag tudomásul vette.
vidéki. Vékes Bertalan kamarai jegyző a bizottság pénztárosa az, 1914. évről és az év

