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Szeged, 1915. április 28.

hogy meglepte a halálos itélet és annak gyors
végrehajtása, nem szállott magába és inkább
csak engedelmesen, gépiesen cselekedett. Az
egyházi szertartás elvégzése'után azt kérte,
hogy Gyémánt Katival beszélhessen, de ezt a
•kérését nem teljesítették. '
Félnyolc előtt pár perccel — már egész
homály volt az udvaron és csak a hold1 sápadt
sugara világított misztikusan, — vezették ki
az udvarra szuronyos katonák Kalla Illést, a
ki mellett a lelkész haladt. Mikor a két század
biztosító négyszögébe értek, a szuronyos katonák hátra léptek és Kalla 'Illés egyedül állt
ismét a bírái előtt. Civil ruha volt már r a j t a
és a fején valami vasutas-féle sapka. Egyenesen állott, meg sem mozdult. Lámpát hoztak elő és a hadbitó-alezredes még egyszer
felolvasta az Ítéletet, künn az udvaron a soksok katona között, a bitófa hosszú árnyékával szemben.
A századok tompán hallgattak, a nézők
visszafojtották lélegzetüket, aztán egy 'hoszszu, nehéz pillanat: Kalla Illés megfordul a
szuronyok között, az akasztófához ér, ott
megállítja Bali Mihály, összehurkolja a két
kezét, a segédjel megragadják Kábát és az
akasztófa alá állítják. A delikvens csak tür
mindent, önálló .akarata nincsen, mozdulat,
arckifejezés nem árulja el, hogy ínég él és
tudatában van annak, hogy imí történik körülötte. Azután csikorgás hallatszik; a két
csigán megfeszül a kötél, a zsámolyt kihúzA rögtönitélő biróság ezért Kalla Illést a zák a test alól és egy mozdulatlan, kifeszített
katonai Btk. 96. §-a és a 45. §. 1. pontja alap- s megmeredt civil áll kaptákban az. oszlop
ján, a honvédség kötelékéből való
kitaszitás mellett és néz a holdvilág felé . . . Bali Mihály
után kötél általi paláira ítélte.
végzi a sablonos munkáját: lefogja a delikAz itálet felolvasása után a terjedelmes vens szemét, az arcára egy fehér ruhát térit,
indokolás következett és végül a kerület-parancsnoki jóváhagyás, amely igy szólott: Az aztán hátul lemászik a létrán, amelyen az
akasztáskor a fejhez felkapaszkodott.
ítéletet megerősítem,
végrehajtandó!
Ezután néhány másodpercnyi csönd köNéhány percig még néma csönd; minvetkezett. A hallgatóság idegesen mozgoló- denki megilletődve áll, mintha a halál halk
dott, minden tekintet a halálraítélt felé irá- szárnysuhanását lesné, aztán megszólal a
nyult, de Kalla Illés erősen, nyugodtan állt,
a szempillája se rezdült, mintha csak nem is pap: imát mond és a honvédekhez néhány
őt érintené-a rettenetesen szigorú, de igazsá- szót intéz a kiszenvedett, méltatlannak bizogos itélet. Azután az alezredes folytatta:
nyult bajtársról. 'Utána felhangzik az éles
— Mivel kegyelmet nem állapított meg a vezényszó: vigyázz!
rendek jobbra át! inbiróság, az itélet két órán belül végrehajtan- dulj! ÉS a biztosító négyszög azi udvarról
dó.
szép sorban távozik. A hold még erősebben
Az elnök: A tárgyalást ezennel bezárom.
süt a fehér kendőre, mely fehér arcot takar:
(A kivégzés.) aztán az orvos hallócsövet tesz az elnémult
Kalla Illést azután a szuronyos őr kive- szivhez és konstatálja a halált.
zette a teremből. Odakünn a készültség fogta
Végül az újságírók is kijönnek az udvarközre és átvitték a Béke-utcai fogházba. Künn ról és Kalla Illés, mielőtt végleg pihenőre téra tömeg utána tódult a menetnek és dacára, ne, egyi fél óráig magára marad a hosszú,
hogy kordon zárta el a mellékutcákat, néhány néma oszlopon.
pillanat múlva már százszámra álldogáltak
az emberek a (fogház előtt. iHét óra előtt néhány perccel megérkezett két század katonaság Kugler Győző honvédszázados vezetésével. A katonasá a fogház udvarán négyszög- minden áremelés nélkül ó r i á s i választékban,
alakban állott fel. Az udvar közepén már ál- Uilágiíésl beuezefmket a legolcsóbban eszközli
vi lágitá sivállalata
lott az akasztófa: két és fél méter magas ge1
utca 4. sz., Wagner-palota
renda, melynek a tetején egy vaskapocs volt;
a bitófa nyugati oldalához egy létrát támasztottak. A katonák a bitófa körül az úgynevezett „biztosító négyszöget" képezték.

közönség izgatottan tárgyalta az ügyet és
minG' en ajtó nyílásra figyelmesen ugrott fel
mindenki, azt hivén, 'hogy a hadbíróság bevonul. Félihat helyett azonban egészen hat
óráig tartott az itélef megfogalmazása s csak
akkor vitték el egy autón Feszti Lehel altábornagy, kerületi parancsnok lakására, aláíratás végett. Negyedhétkor érkezett meg az
autó a jóváhagyott Ítélettel s félhétkor vonult
be a terembe a hadbíróság.
Izgalmas csöndben vezette be a terembe
Kalla illést a szuronyos őr. A vádlott szó
nélkül megállt, egyenesen, mint a cövek és a
bírákra nézett. Szerdahelyi alezredes hadbíró
olvasta fel az ítéletet feszült figyelem1 közben.
Őfelsége a király nevében! A szegedi honvéd
hadosztálybiróság, mint rögtönitélő biróság
Kalla Illés vizsgálati fogságban levő vádlott
fölött, a következőképen ítélkezett: Kalla Illés
22 éves törzsudvari születésű, római katolikus, nőtlen szolga, a szegedi 3. 'honvédhuszárezred közhuszárja bűnös a katonai biintetötörvénykönyv
483, §-ába ütköző rablás bűntettében, amit azzal követett el, hogy április
18-án délelőtt Fodor Antalné asszony szegedalsóvárosi lakásán tőle beszélgetés után pénzt
kért, s amikor Fodorné megtagadta, egy baitával háromszor fejbevágta s hogy elalélt, bement a szobába s onnan egy aranyláncot, egy
fülbevalót, egy szoknyát, egy kenyeret, egy
kolbászt elrabolt, továbbá bűnös a
katonal
büntetőtörvénykönyv
15. és 213. §-ába ütköző
gyilkosság kísérteiében, amit azzal követett
el, hogy Fodor Antalnét háromszor fejbe ütötte azon szándékkal, hogy őt megölje, a cselekedetet valósággal megkezdette, de azon tévedés folytán, ihogy Fodorné meghalt, be nem
fejezte.
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Az akasztás színhelyére csak jeggyel lehetett bejutni. A katonai hatóságok képviselőin és az érdeklődő minden fegyvernembeli
tiszteken kívül civil ember igen kevés volt;
főleg csak újságírók. A hadbíróság hivatalos
funkcionáriusai hét órakor érkeztek meg. A
kivégzés végrehajtásáig iKalla Illést egy cellába helyezték el, ahol Kántor Jenő tábori lelkész részesítette az utolsó vigaszban. A rablógyilkos töredelmesen meggyónt és dacára,

TELEFON 81.

> stöicsey-

Ízléses kivitelben jutányos áron szállít
:-:

uarnau i

ia

SZEGED,
Kárász-utca 9. szám alatt.

HÍREK
oooo

— Budapesten olcsóbb lesz a hus.
A kormány tudvalevően felifüggesztette a legfontosabb élelmiszerek beihozatalivámját, hogy
ezzel a hus ínségen é s a drágaságon segítsen.
Fővárosi munktársunk érdeklődött aziránt,
hogy ez az intézkedés miképen fog .érvényesülni a főváros húsellátásában s erre vonatkozóan beavatott helyről a következő információt kaptuk:
— A vám felfüggesztésének már tegnap
volt hatása. A 'borjúhús ára — a háború tartama alatt elsőiz'ben — leszállt. Természetesen még nincs külföldi behozatal, de már tartózkodóbbak a vásárlók és ennek révén, előzékenyebbek az eladók. A sertéshús ára is csökkenni fog. A zsíré nem, mert nehéz sertéseket
már eddig is vámmentesen lehetett behozni.
Kisebb sulyu, nyolcvan kilón aluli hússertés
•és süldő azonban bőven kerül m a j d a fogyasztók elé. Ha .közvetítő kereskedelem nem lesz
túlságosan szemérmetlen, ha a hatóság erős
kézzel tartja féken a spekulánsokat, — akik
máris azon vannak, hogy a vámfelfüggesztés
hasznát maguknak biztosítsák, — hogy nyo c
tiz napon belül a húsfélék husz-huszonöt
százalékos árcsökkenését
remélhetjük.
— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos
főispán ima reggel Szegedre érkezett.
— Korlátozzák a vendéglőkben a kenyérfogyasztást. Dr. Szalay József főkapitány
inia délelőtt a (következő rendeletet bocsa jtoittia ki: 1915. április 29-től kezdődőkg vendéglőikben, éttermeikben, kávéházakban, kávémór&ekben, kifőző helyeken egy-egy étkezésihez egy személyinek csak 20 dekagraun
kenyér vagy legfeljebb kettő darab 3 delkagrain súlyai tejes; kiífli adható ki. Több a
vendég által nem k ő vetélhető.
— Parancsnoksági kihallgatás sebesült
és beteg tisztek részére. A következő sorok
közlését kérték: ,Az összes áilloimányostopcrtbeli tiszteik és tisztjelöltek (honvéd tisztviselők és tisztviselő-jelölitek!), kik sebes ültén
vagy betegen a haüszitntérről az egyes ország részekbe visszatérve, helyőrségi, vagy
tartalék kórházakban, az önkéntes betegápolás intézetedben, polgári kórházaikban vagy
mlagáu ápolódban a v a g y egyébként szabadságon vannak, vagy piiint könnyen sebesülték és lábadozók a pót testeknél vagy más helyen sz'olgálaittít téljesiteneik és akiknek állapotuk ,csak némileg is megengedi, az áliomáspanaincsnoksáignál Szegeden (Szt. Llárcmságntcia 2. sz. 1. emelt) megtartandó állnrnásparamctsn oksági kihallgatáson személyesen
megjelenni kötelesek. Azon havidíjasok,
akiknek állapota iái bonv. állomás parancsnokságnál való személyes megjelenésüket kizárja,, ezen körülményt honvéd' •(katonád) orvosi bizonyítvány előterjesztése mellett, a,
honvéd áMcimásparanicsnokságnak
írásiban
vagy közvetítő személy írtján kell bejelenteni. .A katholikus nővédő egyesület itiszti
kórházában lévő tisztek (tisztjelöltek) kihallgatása, folyó évi április hó 29-én, a többi 'kórházakban, továbbá a magánápoláisban, a pótteislteknél vagy más helyen lévő ibavidijiasok
.(havidíjas jelölteik) kihallgatása pedig folyó
évi április hó 30-án, mindkét nlapcn délután
fél négykor fogianalt osi ttatik. Bárdoss
Béla,
százados, állomás tiszt.
— A munkások májusi ünnepe. A szegedi (Sztaikmiai sza hadszervezetek
együttes
ülésükön elhatározták, hogy tekintettel a báb á m r a , ez évben nem t a r t j á k meg a szokásos tüntető föl vonulást és népgyűlést, hanem
e helyett április 30-án este 7 árakor a Munkás-Otthonban tartandó szabad előadás keretében fogják méltányolni m á j u s elsejének
jelentőségét, amelyre ez aiton is meghívják a,
munkásokat és munkásnőket. Május
eb'jén
a reggeli órákban sélakirándulásl
rend.": a
m un kásság Újszeged re.

