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aki a városháza előtt állott a tömegben, súlyos 
haslövés érte. A vér láttán még jobbár, feliz-
gultak az emberek, össze-vissza lövöldöztek, 
percekig dolgoztak a gépfegyverek. Egyesek 
revolverből lőtték a városházát, mert azt hitték, 
hogy ott rejtőznek a 6-osok. 

A lakosság az izgalomtól remegve zárkó-
zott be, még órák múlva is alig mert valaki 
előbújni. A lövöldözésnek három súlyos és 
számtalan könnyebb sérülés lett az eredménye. 
Oroszit a legközelebbi vonatta! Szegedre vitték, 
ahol élet-halál közt lebeg. Két súlyosan sérül-
tet a kórházban ápolnak. A könnyebben sérül-
tek számát nem lehet megállapítani, mert csak 
kevesen vettek igénybe orvosi segítséget, ne-
hogy kiderüljön róluk, hogy résztvettek a za-
vargásban. 

(Rémes éjszaka). 
A Munkástanács félve a további fejlemé-

nyektől, arra akarta rábírni a tömeget, hogy 
maga tartsa fenn a rendet. Hosszas kapacitá-
lás után sikerült is valamennyire helyreállítani 
a békességet, éjszaka azonban a tömeghez 
csatlakozott csőcselék borzalmas éjszakát ren-
dezett. 

Egész éjszaka lövöldözés hallatszott a vá-
rosban, a lakosság alig várta a reggelt. Tizen-
egy óra tájban Grünbaum Miklós kereskedő 
Jókai-utcai lakására öt leszerelt katona tört be. 
Grünbaum, anélkül, hogy erre felszólították 
volna, tizenhatezer koronát és őszes ékszereit 
felajánlotta, ha az életét kímélik. A rablók a 
felajánlott értékeket elvették, aztán lelőtték a 
szerencsétlen embert, aki négy golyótói találva 
nyomban kiszenvedett. A feleségét, aki elájult, 
amikor az urát lelőtték, puskatussal félholtra 
verték. Ezután Grünbaumnak a házban levő 
szatócsüzletét fosztották ki, majd a lakásba 
mentek és ott mindent összezúztak. 

Egy másik csoport Gain Geofil hentes 
Attilla-utcai lakását rabolta ki. Az összes ruha-
neműt, ágyneműt elvitték, a szobaberendezést 
darabokra zúzták. 

Schvéd Izsó kereskedő lakását kifosztották, 
a bútorokat kidobálták a utcára. Schvéd sze-
rencséjére nem volt otthon, igy nem esett bán-
tódása. 

Barta Józsefné Csongrádi-utcában lévő la-
kásán is jártak a fosztogatók, akik minden el-
vihető! elvittek, amit pedig nem birtak maguk-
kal vinni, azt összezúzták. 

Verhovay József gépészhez is bementek 
egy páran, de miután látták,, hogy szegény 
ember, csak megvendégeltéíték magukat és az-
után távoztak. 

Fantoli Gyula vaskereskedőhőz azzal az 
ürüggyel mentek be, hogy a nemzetőrség paran-

. csából a fegyvereket akarják összeszedni, de 
amikor meglátták, hogy Fantoli katona, szó 
nélkül távoztak. 

Ezenkívül még számos helyen követett el 
a csőcselék betörést, a legtöbb károsult azon-
ban nem mert feljelentést tenni. 

(A Munkástanács intézi a város ügyeit). 
Szerdán reggel a Munkástanács a lakosság 

megnyugtatása céljából a következő kiáltványt 
intézte a város közönségéhez: 

A kiskunfélegyházi Munkás Tanács sajná-
lattal emlékezik meg a keddi szomorú ese-
ményről és hogy ezen sajnálatos eset többé 
elő ne forduljon s a városban a rend és a 
belső nyugalom biztosítva legyen, a nép érdeke 
hathatósan meg legyen védelmezve és hogy ha-
talmunk is legyen ahhoz, hogy határozatainknak 
érvényt szerezhessünk, a mai naptól kezdve 
a város ügyeinek vezetését átvesszük és első-
rendű feladatunknak tekintjük a személy- és 
vagyonbiztonság érdekében, hogy a kereske-
delmi és ipari árucikkek méltányos árban le-
gyenek kiárusítva. Az élehnicikkekre vonatkozó-
lag eddig megállapított maximális árak betar-
tását szigorúan ellenőnzzffk es az élelmicikkek-
nek kivitelét betiltjuk. 

Egyben a gazdaközönség figyelmét fel-
hívjuk, hogy saját érdekében az élelmicikkeit 
és jószágait hozza piacra, mert ellenesetben a 
munkásságból szervezett népőrség a tengerész 
népőrség erejével karöltve fogjuk a város la-
kosságának élelmezését biztosítani. 

Kérjük városunk lakosságát, legyen irán-

tunk bizalommal és mi becsülettel kívánunk a 
reánk várakozó feladatoknak megfelelni. 

A Munkástanács felkérte a városi hivatal-
nokokat, hogy helyükön maradjanak meg, Sallay 
főkapitány azonban lemondott. Teendőit ideig-
lenesen Fazekas Szűcs József rendőrkapitány 
látja el. 

(Megérkezik a karhatalom) 
Szerdán délelőtt mintegy kétszáz főnyi 

tengerész-különitmény érkezett a városba. A 
parancsnok mindenekelőtt kihirdette a statári-
umot, azután őrjáratokat rendelt ki az utcákra. 
Ahogy a tengerészek a közbiztonsági szolgála-
tot megkezdték, egy-két éjszakai rendzavaráson 
kivül komolyabb4baj nem történt. Dacára ennek, 
a parancsnok rendkívül szigorú rendszabályokat 
léptetett életbe. Ezeket a rendszabályokat mi-
heztartás végett a következő tartalmú falraga-
szon közölte; 

Parancs! A közbiztonság megszilárdítása 
s a rend helyreállítása végett a következőket 
rendelem még e l : 

Csütörtökön déli 12 óráig minden polgári 
egyén köteles a nála lévő golyós- és minden-
nemű katonai lőfegyvert beszolgáltatni a város-
házára. 

A helyben levő katonai helyőrség kötelé-

(Saját tudósítónktól) Pénteken délután I 
tartja februári ülését az ideiglenes Néptanács, 
amely most másodízben fog összeülni. Az idő-
közben megjelent néptörvény alapján a kor-
mánybiztos uj tagokkal egészítette ki. Csütör-
tökön délelőtt készítette elő a városi tanács az 
ülés tárgyait, a kormánybiztos elnöklésével. 
Foglalkozni fog a Néptanács a gázgyárra! való 
megegyezésnek s a villamosvasút megváltásá-
nak ügyével is. Ezek lesznek az ülés legfon-
tosabb tárgyai. Vannak ezenkívül az uj köz-
kórház építésének megsürgetésére s a kórház 
szervezetére vonatkozó javaslatai is a tanács 
nak. A Néptanácsnak szinliázüggyel is kell 
foglalkoznia, amiről színházi rovatunkban köz-
lünk tudósítást. . 

A gázgyárral való megegyezést 

pártoló javaslattal terjeszti a tanács a Népta-
nács elé. A gázgyár visszavonja a város ellen 
a mult évben a törvényszékhez benyújtott ke-
resetét, amelyet azért inditott, mert a város 
nem engedte meg, hogy a gázgyári részvény-
társaság a légszesz és a villany fogyasztásáért 
magasabb dijakat szedjen. Megengedi most a 
város, a tanács javaslata szerint, hogy 1919. 
január elsejéig visszamenőleg a légszeszgyár a 
villany egységárát 50 fillérrel emelje, a gáz 
egységárát pedig 1 koronában állapítsa meg. 
Az áraknak ez a megállapítása csak három 
hónapra szól. Az egységárak további megsza-
bására az lesz az irányadó, hogy mint alakul 
majd a szén ára. A gázgyár a bruttó jövede-
lemből körülbelül 30 százalékos részesedést 
biztosit a városnak. 

A tanács javaslata szerint tehát horribilis 
mértékben emelkednék a villany és a légszesz 
ára azért is, hogy a városnak a bruttó jövede-
lemből való 30 százalékos részesedése minél 
nagyobb iegyen. Bizony jól meg kell nyúzni a 
derék polgártársat ahhoz, ha azt akarjuk, hogy 
a vállalat is jóllakjon, meg a város is keressen 
ilyen antikultur, megdöbbentően barbár fo-
gyasztási adó formájában. És a szegedi tanács 
a légszeszgyárral karöltve, három és fél hónap-
pal a forradalom kitörése után, vállalkozni 
akar erre a nyuzásra. A világítás mégis csak 
elsőrendű szükségleti cikk. A villanyt és gázt 

kébe tartozó katonákra vonatkozóan külön in-
tézkedés történik az ezredparancsnokság utján. 

Akinél a megejtendő házkutatás alkalmával 
fegyvert találnak, az a statáriális eljárás alá 
esik. 

Az utcákon mindennemű csoportosulás 
tilos! 

Este 6 órán tul senki sem tartózkodhatik 
az utcákon 1 Szinház, mozgó, kávéház, vendéglő 
csak este 6 óráig lehet nyitva 1 

* \ 

Hogy mindenről beszámoljak, fel kell em-
lítenem, hogy vannak, akik azt állítják, hogy 
az egész zendülés ellenforradahnárok müve. 
Vannak olyanok is, akik tudni vélik, kik ezek 
az ellenforradalmárok, sőt olyan is akad, aki 
azt állítja, hogy a keddi forrongás előre kicsi-
nált terv szerint folyt le. Állítólag az egyik 
odavaló mágnás nincs megelégedve az uj 
rendszerrel és fizetett embereivel rendeztette a 
véres borzalmakat] 

Miután ezek a hirek a kormányhoz is el-
jutottak, Iványi Sándor kormánybiztost, aki 
csütörtökön délelőtt autón Félegyházára érke-
zett, bizták meg az igazság kiderítésével. 

Ta>nás Rezső. 

tudvalevőleg nemcsak milliomosok, hanem 
szegény tisztviselők és munkások is fogyaszt-
ják világításra, főzésre, fűtésre. A cél pedig 
nem az, legalább a népköztársaság idejében 
nem lehet, hogy jövőben azok se használjanak 
villanyt és gázt, akik eddig tudtak használni, 
hanem hogy a város legkülsőbb részeiben is 
legyen villany és légszesz. Ezt az árat persze, 
amit most akar megállapítani a tanács, munkás 
vagy kistisztviselő képtelen lesz megfizetni. 
Ebből az „uj" várospolitikából nem kérünk. 
Ez egészen dohos és régi. Ezt ki keli'füstölni 
a városházáról. Ha a városnak jövedelmekre 
van szüksége, azokat ne ilyen felháborító mó-
don igyekezzék a tanács megszerezni. Abból, 
hogy hátósági támogatással fulladjunk bele a 
drágaság sarába, nem kérünk. A légszesz és 
villany árát csak annyival szabad emelni, a 
mennyit a vállalat tisztességes üzleti érdekei 
föltétlenül megkívánnak. 

A villamosvasút megváltása 

ügyében a tanács a Néptanács elé terjeszti a 
Közúti Vaspályatársaság ajánlatát, amelyet a 
Délmagyarország részletesen ismertetett. Lé-
nyegében egy alternatív ajánlatról van szó, 
amely szerint vagy tarifaemelést engedélyezzen 
a város, vagy a szerződéses föltételek mellett 
váltsa meg a villamost s mert a szerződés még 
csak hosszabb idő múlva jár le, fizessen a 
részvénytársaságnak az elmaradó haszon fejé-
ben másfélmillió kárpótlást. Az ajánlatot már-
cius l - ig tartja fenn a vállalat. A tanács a < 
megváltást javasolja a Néptanácsnak, amelytől 
fölhatalmazást kér, hogy ebben az irányban 
közvetlenül és sürgősen tárgyalhasson a villam-
vastiti részvénytársasággal. 

Az uj közkórház építése 

iránt már dr. Kelemen Béla volt főispán újí-
totta föl a mozgalmat. Ő sürgette meg az ak-
kori kormány belügyminiszterénél az építkezést 
a Korb Flóris készítette terv alapján. A köz-
bejött nagy forradalmi események háttérbe 
szorították ismét ezt az ügyet is. Most dr. 
Hollós József, a radikális-párt elnöke terelte rá 
megint a figyelmet a kormánybiztoshoz intézett 
memorandumával, aki azt a tanácshoz tette át. 
Utóbbi fölhatalmazást kér a Néptanácstól, hogy 
az állami hozzájárulást megsürgethesse, íllető-

A tanács árdrágításra készül a gáz és villany uj 
tarifájával. 
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