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kocsikat, az utasokat kiszállították, a kocsi-
kat ö sínekből kiemelték és fölborították 

Ez alatt a városban mindenfelé tombolt a 
tüntetés. A Teleki-téren valóságos harcot 
vivitáik. A Podmaniczky-utea s Váci-körut 
összeszögelésénél 3000 munkást tartóztatott 
föl a katonaság. A munkások Újpestről jöt-
tek be a fővárosba s nem akarták viszakozni. 
Itt is sortüzet adtak s egy tizenhárom éves 
Sólyom nevü fiu súlyos sebet kapott, Mire a 
mentők a közeli mentőállomásra szállították, 
a fiu meghalt. Nagy tüntetés volt az Erzsé-
-bet-körut és a Teréz-körut sarkán is. 

KÉSZENLÉTBEN . . . 
.(Délután 2 óra.) 

A katonaságot készenlétbe helyezték. Az 
egész budapesti helyőrséget élestöltéssel lát-
ták el s az ezredek a kaszárnya udvarán gú-
lákba rakott fegyverekkel! várták az indulást. 
Reggel nyolc órára az egyik közös -huszár-
ezreid s egy közös gyalogezred az Ország-
ház-térre vonult. A teret -mindenfelől katona-
ság fogta körül s a városban rendőrőrjáratok 
cirkáltak. 

OSTROMÁLLAPOT ELŐTT! 

(Este 7 óra.) 
'Duda-pestről telefonálja tudósítónk: A Kos-

suth Lajos-utcán és a Petőfi-téren lovas atta-
kot intéztek a tömeg ellen. Angyalföldön is 
-összetűzés volt, a katonák sortüzet adtak a 
tömegre, egy embert agyonlőttek. 

Az egész ivárosban csatározások vannak. 
Mindenütt bezárták az .üzleteket, a kato-

naság megszállva tartja az -egész fővárost. 
A villamosok nem közlekednek és Budapest 
sötétségbe borult. 

Minden percben várják az ostromállapot 
kihirdetését. 

A rendőrség rendkiviili htfézh 

tetett-életbe. Est-e tót 
löt és káyéitó^cbS nirai/or minden vend-ég-

-syaT rielnzet elol&zat bezártak. 

ARATÁSI SZTRÁJK JJDSZ. 
A 48-as szociáldemokrata párt sürgönyi-

leg hivta meg az .összes pártszervezeteit a 
-pünkösdkor tartandó országos rendkívüli 
kongresszusra Szegvárra. A kongresszusnak 
az a bevallott célja, hogy a kormány erősza-
kosságával szemben milyen magatartást .ta-
núsítson a -párt. A pártvezetőség oly érteimii 
javaslattal szándékozik ia- kongresszus elé 
lépni, hogy a bekövetkezendő aratásnál 
mr-ndama üradiailmi birtokokon,, amelyeknek 
tulajdonosai az általános -választói jog ismert 
ellenségéi, az aratási sztrájkot fogják pro-
klamálni. Minthogy pedig a pártjaik közel 
0000 községében az orsúpgnák van szerveze-
te, amelyet különösen az utóbbi időben alakí-
tott általános választójogi népszövetségek 
erősítettek meg, igy ennek a 'határozatnak 
kihatása bejátihiatatlan. 

EGY SZEGEDI ÚRIASSZONY 
KALANDJA. 

Arany Károly szegedi ékszerész felesége, 
aki csütörtökön délelőtt Budapesten volt, ér-
dekes kalandon ment keresztül. Munkatár-
sunknak az úriasszony igy nyilatkozott: 

— Tegnap érkeztem meg Budapestre és ma 
délelőtt bevásárlásokat akartam eszközölni. 
Felültem egy villamoskocsira, amely a Rá-
kóczi-ut és Erzsébet-körut keresztezésénél 
utolérte a sztrájkoló tömeget. A tömeggel 
szembe jött a lovasrendőrség, amely 'lövöl-
dözni kezdett, A villamoskocsira körülbelül 
20—25 lövést intézett a lovasrendőrség, mert 
azt hitték, hogy annak perronján vannak a 
tüntetők vezetői. Közben egy fiatalember 
a melléhez kapott és eszméletlenül -lezuhant 
a villamos padlójára. Erre óriási pánik tört 
ki. A -férfiak a kocsi túlsó oldalára menekül 
ftek, mi asszonyok — hárman voltunk összesen 
— a padok alá feküdtünk. Tiz percig tartott 
ez az állapot, közben folyton lövöldöztek, Ez 

1912 május 24. 
id őalatt fehér vászon kendővel bekötöztük a 
fiatalember sérüléseit, A tüntetők azután el-
vonultak, -a fiatalembert beszállították a kór-
házba és miután a kocsiról mindenki leszál-
lott, én egyedül utaztam -azon a nyugati pá-
lyaudvarihoz, ahonnan nyomban el is utaz-
tam. 

A TÖMEG BOMBÁT VET. 
(Délután 3 óra.) 

Délután két órakor a szociáldemokrata 
párt vezetősége küldöttséget vezetett Lukács 
László miniszterelnökhöz, akiit -arra kértek, 
hogy a népgyűlést a Petőfi-téren engedélyez-
ze. A miniszterelnök kijelentette, hogy a 
népgyűlést csak ugy hajlandó engedélyezni, 
ha ezt zárt helyen tart ják meg. A páritvezető-
ség erre kijelentette, hogy lehetetlen a tömeg 
nagysága, izgatottsága miatt a népgyűlést 
zárt helyen megtartani ós igy a választ nem 
vették tudomásul. 

A Petőfi-teret katonaság szállotta meg. 
Amikor a tömeg odaérkezett, a katonaság 
visszaszorította. Erre a tömeg a Vámliáz-
körutra vonult, ahol nem volt katonaság ké-
szenlétben. Mindössze négy rendőr volt a té-
ren, akik természetesen nem voltak képesek 
szembeszállni a tömeggel A tömeg ostrom 
alá vette a vámházat, összetörték az összes 
ablakokat. Közben megérkeztek az utászok és 
honvéd-huszárok. Ezek azután a tömeget ki-
szorították a Vámház -elől. A Vámház-körut 
11. -számú ház előtt egy bombát dobtak el. 
A bomba betörte a ház ablakait és megron-
gálta a fa-lakat, A többi kerületben is általá-
nos volt a rombolás, a-mely azonban a -legtöbb 
kárt a Váci-köruton okozta. 

LOVASATTAK, SORTŰZ. 
(Este 8 órakor.) 

A boinbadobás után sem oszlot't sz-
tömeg. A város (minden- 'részében hiu'ó 
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zavar a Váci-utcában és a Rákóczi-üton 

el a 
izott 

Itt 
óriásJ rombolást vitt véghez a tömeg. Azo-
kat a villamoskocsikat, amelyeket -délelőtt 
felfordítottak, kiemelték a sínekből és igy a 
szabad-vezetéktől meggyulladtak. A Nagy-
mező-utcában két villaanos-'koos'it folrd'itottak 
ki a sínekből, A villamossínekre vasdoron-
gokat rakt'ak, teljesen megakadályoztak min-
den-féle közlekedést. Ezeken az utcákon élet-
veszélyes a közlekedés. A Podimaniczky-ut-
cába-n óriási rombolással mutatta meg a tö-
meg az erejét. 

A tömeg dühe tetőponttá- hágott, -miikor a 
Sziv-utcában petroleuimlmal öntöttek le egy 
kocsit és meggyújtották. A lobogó láng mel-
let -hatalim'as kiáltozás-sal provokálták a rend-
őrség beavatkozását. A Szondi-utcában ré-
mes a pusztulás képe. Itt a huszárok intéz-
tek lovas attakot /a tömeg ellen. A Váoi-kö'r-
uton a katonaság szintén- sortüzet adott, hol 
sok sebesülés is történt. 

A tömeget a-z erőszak sem félemiitette 
meg. 'Az utca folyton hullámzott a tüntetők 
óriási tömegétől. 

TÁMADÁS-TÁMADÓRA. 

(Este 9 órakor.) 

A rendőrség és a katonaság ,mindent elkö-
vetett, hogy a tömeget megfékezze. Nem vá-
logattak az eszközökben, jüioí -a, kardok re-
pültek ki a hüvelyből, hol a pisztolyok dör-
dültek bele a levegőbe. A -katonság és rend-
őrség támadására a tömeg támadással fe-
lelt, 

A katonaság fegyverrel és nyíltan léphe-
tett föl a tömeggel szemben, mig a tömeg a 
támadásait csak titokban intézhette. A szo-
ciálisták barrikádok mögül -védekeztek és tá-
madtak, majd behúzódták a kapuk alá és on-
nan lövöldöz'tek a rendőrökre. / 

Mellékutcákban, szűkebb helyeken a tö-
meg volt előnyben, inert id© lovas'rendőrök 

nem jöhettek be. /Itt valóságos háború tört 
ki. Kár-k'árt ért és ilyen helyen történt a leg-
több sebesülés. j 

A katonaság és rendőrség mindén táim'ar 
tdására támadással felelt a tömeg. Házak -ab-
lakaiból is dördültek el fegyverek. 

Valósággal á háború képét nyújtotta a ki-
kitörő, véres harc. 

ÜZENET TISZA ISTVÁNNAK. 
Tisza István gróf csütörtökön délután fél-

három órakor hagyta cl a Házat. Nyitott 
kocsin, a feleségével indult el a lázongó tö-
meg között. A kocsi eleinte gyorsan és min-
den baj nélkül robogott az utcákon; végre, 
mikor az Oktogon-térre ért, felismerték a 
tüntetők Tisza István grófot. Minden -szem 
feléje fordult. Katona- és rendőr-kordon kö-
zött -ért haza a Fasori villájába a gróf. A 
szociálisták üzenetet küldtek Tisza István 
grófnak: 

— Még az éj folyamán felrobbantják a há-
zát. 

A gróf lakását rendőrök és katonák vették 
körül, ugy, hogy lehetetlen a ház közelébe 
férkőzni. 

A szocialisták komolyan veszik a rémes 
üzenetet, mert a Faso-r mellékutcáit állan-
dóan a tüntetők tömege veszi körül. 

ÉLETVESZÉLYES A KÖZLEKEDÉS. 
Az utcákon életveszélyes a közlekedés. A 

lakosság nem mer a házakból kimozdulni, 
mert az utcán állandóan lövöldöznek. A rend-
őrség már nem is kardlapoz, hanem revolver-
rel ront a tömegnek, A lakosság körében leír-
hatatlan a rémület. Különösen az V. kerület-
ben rettenetes az állapot, A Pesti Hazai taka-
rékpénztár palotájában nagy pusztítást vé-
geztek, Amire a katonaság odaért,-a tömeg 

. ,a munkáját. Az ötödik kerü-
letben és majd mindén meneí'utcábán Kiüöite 
tették a lámpakarókat. A forgalmasabb ut-
cáikon nem dönthették l-e -a lámpákat, mert a 
katonaság út ját állta az elvakult tömegnek. 
A Váci-köruton és a Rottenbiller-uteában 
ledöntötték az összes lámpákarókat, ugy, hogy 
ez a két vo-nal most sötétségben áll. 

A villamos és gázgyár igazgatósága kije-
lentette, hogy ha a m-unkások egy héten be-
lől nem is állanak újból munkába, a főváros 
világításában semmi zavar nem történik. 

A csütörtöki nap folyamán száznegyven-
kilenc letartóztatás történt, 

SZÍNHÁZAK ÉS KÁVÉHÁZAK. 
A főváros minden színházában megtartot-

ták az előadást. Publikum alig akadt, mert 
aki csak tehette, bezárkózott a szobájába. A 
színházakban a lövések zajára óriási rémü-
let kerekedett, attól féltek, hogy a színházak-
ba is behatol a tömeg. 

Előadás után egy ideig majd mindenki a 
színházban maradt, féltek az utcára kimoz-
dulni. Osak -amikor már lecsillapult a zavar-
gó tömeg lármája, hagyták el az épületeket, 

A kávéházak ós üzletek jav-arésze zárva 
volt. Mindenütt lehúzták -a redőnyöket. A tu-
lajdonosok attól féltek, hogy a tömeg öasze-
rombolja az üzleteiket. A Király-utcában 
minden üzleten ez a föl írás ötlik szembe: 

— Éljen az általános, titkos, községenkéri ti 
és egyenlő választói jog! Éljenek a szociális-
ták! 

A Király-utcában nem történt zavargás. 
UJABB HALOTTAK ÉS SEBESÜLTEK. 

(Éjjel 11 óra.) 
A tömeg a Kossuth Lajos-utcán át a Nem-

zeti Kaszinó Relé -igyekezett. Á Kossuth La-
jos-utcán megkettőzték a rendőrséget. Két 
lovasroh-amot intéztek az előrenyomuló 
murik ásek ellen. A 'tömeg erre a Rákóczi-
utna vonult, ahol a Népszlnháfc /előtt huszá-
rck akasztották meg 'az -utjukat. Attak köz-
beni egy huszár leesett a, lováról és összegá-
iZOltá'k a lovak, 'A szociálisták -fölemelték ír 


