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nifác házfőnökhöz, kiket szintén megkért 

arra, hogy szerdán fél tizenkét órakor csat-

lakozzanak a képviselőház kupolacsarnoká-

ban a küldöttséghez, 

A polgármester reggel Budapestre utazik, 

ahol az érdeklődőknek Royal-száíióBéli laká-

sán ad felvilágosítást. 

A kiildöilség szerdán reggel hat órakor in-
dul a gyorsvonattal Budapestre. Gondosko-

dás történt arról, hogy a gyorsvonaton meg-

felelő hely álljon a több száz ember rendel-

kezésére. A fogadás délben lesz, a küldöttség 

tagjai a szobor felől mennek a Házba. 

Kitört a husíorradalorn 
a z osztrák fővárosban. 

— Sortűz és barrikáciharc Bécsben. — 

(Saját tudósítónktól.) Bécsben kitört a 

gyomorforradalom. Az élelmiszer-uzsorások 

végre annyira elkeserítették a tömeget, hogy 

az áttörte a törvény korlátait is. Barrikád-

harc volt Bécsben, hasonló azokhoz a tor-

lasz-harcokhoz, amelyek Párisban a júliusi 

forradalom idején folytak le. Vér festette a 

császárváros kövezetét. Halálra sebesültek 

jajkiáltása töltötte be a levegőt. Lovasrend-

őrök sortüzei adtak a tömegre. 

A vérengzés vasárnap történt. Ezen a 

szeptemberi ünnepnapon negyvenezer ember 

tüntetett az éhség ellen. Nyugodtan folyt le a 

hatalmas méretű népgyűlés, de aztán, amikor 

már oszlani kellett volna, a tömeg beverte a 

városháza ablakait, harcias, elégedetlen kiál-

tásokba tört ki. Kivont karddal vágtatott a 

tömegbe a rendőrök serege, majd katonák ér-

keztek. Minden kerületében az osztrák fő-

városnak zavargások törtek ki. A lakosság 

rémülete és fölháborodása is folyton terjed. 

Ujabb tízezrek csatlakoztak a tüntetőkhöz, 

kitört a harc, a gyomorforradalmi ütközet, 

melyben barrikádok mögött fogadták a sze-

rencsétlen zendülők a katonák gyilkoló sor 

tüzeit. Hulltak a véres áldozatok. Grákig tar-

tott a gyilkos harc. Rendkívül sok a sebesült, 

köztük ötvennél több súlyosabb természetű 

A király, mikor értesült a forrongásról, igy 

szólt: 

—Szomorú, hogy még ezt is meg kellett 

érnem! 

A bécsi forradalom részleteiről ezek a tu 

dósitások érkeztek: 

Negyvenezer ember tüntetése. 
Vasárnap délelőtt a Hat haus körül és an-

nak népcsarnokában a szociáldemokrata párt 
rendezett tüntetést az élelmiszer drágaság és 
a Imshehozatali tilalom ellen, amelyben kö-
rülbelül negyvenezer ember vett részt. A 
gyűlések nyugodtan folytak le-

Befejezésük után azonban súlyos rendza-
varások törtek ki, beverték a városházának 
a Lichtenfeldgasse felőli földszinti ablakait, 
úgyszintén a Friedrich Sclimilt-tér felőli 
homlokzat sok ablakát is. 

Az ablakokat kövekkel és a városháza kö-
rül i park füves részeinek kerítéséből kihúz-
gált vasdarabokkal zúzták be. Gyalogos- és 
lovasrendőrség kivont karddal űzte ki a 
tüntetőket az utcából, ezek azonban mindun-
talan ismét összeverődtek ugy, hogy lovas-
ságot kellett segitségül hivni. A tüntetők tar-
tózkodtak ugyan a további kihágásoktól, a 
kiabálást és ordítozást azonban nem hagy-
ták abba. 

Csak déli egy óra tá jban sikerült több szá-
zadnyi lovasságnak és egy gyalogos zászló-
aljnak, bogy a tüntetők íotömegét a körül-
fekvő kerületek felé szétterelje. 

Ujabb csoportosulások támadtak ezután a 
Schmerling-téren és a közigazgatási bíróság 

épülete előtt. A tüntetők a földszinti ablako-
kat kövekkel dobálták, ugy, hogy legnagyobb 
részük betört. Csak lovas- ós gyalogos ka-
tonaság segítségével sikerült itt is a rendet 
helyreállítani. Ugy a tüntetők közt, mint a 
rendőrség soraiban történtek sebesülések. Az 
elvonuló tüntető csoportok a többi kerületek-
ben is zavarogtak. 

Ottakring kerületben a tüntetések súlyos 
zavargási jelleget öltöttek. A tömeg megro-
hanta és feldúlta a Hoffertéren levő iskola-
épületet. Egyébként itt is számos ablakot be-
zúztak és mint korábban a körúton, itt is 
megrohanták a villamos vasút kocsiját és 
föl akarták gyújtani azokat, ugy, hogy a 
tűzoltóság volt kénytelen kivonulni. Erős 
lovas- és gyalogos katonai csapatoknak sike-
rült csak az utcákat megtisztítani és a tün-
tetőket a Schmelz felé szétszórni, miközben 
ismételten kénytelenek voltak fegyverüket 
használni , _ 

Az éjjeli csata részletei. 

Ötvenezer fölizgatott ember vonult a Hof-
fer-térre és a Habsburg-térre fölfegyver-

kezve tömörültek. Sötétség volt már, a ki-

aludt gázlámpákat rombolták, a tömeg egy 

része pedig behatolt a Habsburg-téren lévő 

polgári és népiskolába, betörték az ajtókat 

és ablakokat, berontottak a tantermekbe és 

felakarták gyújtani az épületet. 

Hét órakor este megérkezett két csapat 

rendőr, a huszonegyedik gyalogezred egy 

százada és a bosnyák katonaság egy szá-

zada. A tömeg megtámadta a katonaságot. 

Revolverlövések hangzottak el, amikor a bos-
nyák csapat vezénylő tisztje parancsot 
adott: • 

— Feuer! 
Eldördült a sortűz. Háromszor egymásután 

sortüzet adott a bosnyák század. Vaktában 
belelőttek a tömegbe, amely a katonaságot 

körülvette. Rettenetes jelenetek következtek. 

A sötét utcákon valóságos harc tört ki a tün-
tetők és a katonaság között. Most a huszon-
egyedik gyalogezred is sortüzet adott, mert 
a nép botokkal, kövekkel, a házakból kihozott 

bútordarabokkal támadt a katonaságra. Az 

emeletek ablakaiból röpködtek székek, pa-

lackok. Teljes két órán keresztül tartotft a 
harc, a tömeg a sortüzek után sem oszlott 

szét, tovább folytatta a csatát. Este tiz óirára 

itt valahogyan helyreállott a rend. Egy halot-

tat és negyven sebesültet vittek kórházba. 

Barrikád-harcok. 

Estefelé a zavargások Ottaring kerületben 

komolyabb jelleget öltöttek. A tüntetők a iiőbb 

utcákon szétzúzták a gázlámpákat, ugy, 

hogy az utcák világítás nélkül maradtak és 

barrikádokat emeltek, hogy a katonaságot 

gátolják a további előnyomulásban. Amikor 

a tüntetők soraiból, részben pedig sötét la-

kásokból különböző tárgyakkal megdobál-

ták a katonákat és a rendőrséget, a katona-
ság lőtt. Több száz letartóztatás történt. Az 
esti zavargások csak Ottakring kerületre szo-
rítkoztak. Megfelelő intézkedések történtek, 

nehogy bárminő ujabb zavargási kísérlet 

megismétlődhessék. 

Letartóztatások. 
A belvárosban hetven embert, az Ottak-

ringen száz embert tartóztattak le. A Belvá-
rosban is mindenütt katonaság szórta szét a 
zavargókat. A katonaság és a rendőrség 
csak éjjel tizenegy órára tudta elfojtani a 
forradalmat. 

A bosnyák század legénysége közül ketten 
súlyosan megsebesültek, a könnyebben sebe-
sültek száma meghaladja a harmincat. A 
szociáldemokrata pártvezetőség az éjszaka 
folyamán falragaszokon fölhivást intézett a 
munkásokhoz, hogy a további tüntetésektől 
tartózkodjanak, hétfőn rendes időben kezdjék 
meg a munkát, mert fegyelmetlen elemek 
voltak, akik a rendőrség és katonaság ellen 
harcolni kezdtek. Katonai őrjáratok cirkál-
nak, a rendőrség pedig szétbontja a barri-
kádokat, I , 

Éj jel tizenegy óra tájban Ottakring kerü-
letben teljes nyugalom állott be. A csapatki-
rendeltségek megkezdték a visszatérést a 
kaszárnyákba. 

Halottak és sebesültek. 

Az eddigi hivatalos megállapítások sze-

rint az ottakringi zavargásoknak egy halott-
juk van, akit egy katona szuronnyal ölt meg. 

Sortűz következtében több tüntető súlyosan 

megsebesült. A súlyosabb természetű megse-
besültek száma 58, beleértve a sebesült rend-

őröket és katonákat is. A késő éjszakai 

órákban tudatták a lakossággal, hogy minden 

intézkedés megtörtént a további zavargások 

megakadályozására, amelyek megismétlő-

dése esetén ki kellene hirdetni az ostrom-
állapotot. 

Meghalt Stolypin 
orosz miniszterelnök. 

— Lázong a nép. — 

(Saját tudósítónktól.) A kiewi merénylet 

nyomán újból dühöng a terrorizmus. A nép 

lázong. Progromra készülnek. A hatóságok 

kapkodnak az eszköz után, hogy letörjék a 

terrorizmus növekedő hatalmát. A golyó, 

amely befúródott Stolypin miniszterelnök 

testébe, sebet ejtett egész Oroszország tes-

tén. A kiewi merénylet szomorú perspektívát 

nyújt Oroszország jövőjére. 

Stolypin állapotában különben rosszabbo-

dás állott ma be. Az orvosok attól tartottak, 

hogy vérmérgezés vagy belső elvérzés kö-

vetkeztében minden pillanatban beállhat a ka-

tasztrófa. Szívműködése már nagyon gyenge, 

víziói voltak. A halált várták az orvosok. S 

ma éjjel meghalt Stolypin. 

Az orosz állapotokról, Stolypin haláltusájá-

ról, ezek a jelentések érkeztek: 

(A miniszterelnök állapota.) 

Riewböl Stolypin miniszterelnök állapotá-

ról jelentik: A mellhártyagyulladás tovább 

halad. Hőmérséklet 36.6, érverés 116—120, 

légzés 28. A páciens állapota igen komoly. 

(Baffrow vallomásai.) 

Riewböl jelentik: Bagrow vallomásaiból 

megállapították, hogy már a kereskedők há-

zában meg akarta ölni Stolypint. Sokáig vá-

rakozott a kedvező alkalomra, nehogy vala-

kit a közönség közül megsebesítsen. Mikor a 

kedvező alkalom elérkezett, elvesztette a bá-

torságát. A következő napon is ingadozott 

(egészen a színházi előadás második felvonás-

közéig, mikor arra a meggyőződésre jutott, 

hagy kedvezőbb alkalmat nem találhat. 

Bagrow közeledett Stolypinhez, aki teljesen 

őrizet nélkül volt, hátsó kabátzsebéből elő-

vette revolverét, amelyet, hogy a feltűnést el-

kerülje, egy szinlappal födött el és kétszer rá-

lőtt a miniszterelnökre. Ezután lehajolva sza-

ladt a folyosón végig, hogy az általános zűr-

zavarban elmeneküljön, de feltartották. Egy 

kardcsapástól fűjén sebesült meg, azonkívül 
két fogát is kiütötték. A rendőrtől, aki el Vél-

rosba kisérte, cigarettát kért, hozzátéve, hogy 

az eset annyira felizgatta, hogy még mindig 

nem tért magához. 

(Bayroiv bírái.) 

Riewböl jelentik: Bagrov merénylete ügyé-

ben szeptember 20-án ül össze a hadbíróság. 

A bíróság tegnapi határozata értelmében 

Bagrowot az ügyvédjeiöltek testületéből ki-

taszították. , 

(A cár Stolypinnál.) 

Riewböl jelentik: Miklós cár tegnap reggel 

8 órakor Iskorostba érkezett a Kiew— Kovél 

.vasút mentén, innen automobilon Owrutschba 

ment, ahol részt vett egv templomszentelé-

sen. Délután három órakor a cár Iskoroston 

keresztül visszatért Kiewbe. A cár utja alatt 

a nép, amely diadaliveket állított fel, nagy lel-

kesedéssel üdvözölte. Kiewbe visszaérve a 


