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náért, hanem olcsóbban. Tény ugyanis, hogy ! ezenkivül egy félemeletes épület, egv kisebb 
300.000 koronát nem érnek meg a telep és I emeletes épület még az udvaron, ezenkívül 
fölszerelések, de 160—170.000 koronánál jó- j több gazdasági épület. Evidens tehát, hogy 
val többet. i ez maga megér 120—130.000 koronát. 

— A tejcsarnok telkét például 70.000 j — Az én véleményem szerint a tej-
koronára értékeli a számvevőség. Ez. a tel&k j csarnokért bátran adhat a város 220—230 
a nagykörúton van és 531 négyszögöl. Van ezer koronát. Hogy mi lesz. természetesen 
rajta egy szép uj, szuterénes ház. amelyben nem tudhatjuk, mindenesetre azt fogjuk csí-
két hétszobás, modern uri lakás van. Van nálni, ami a Városra nézve a legelőnyösebb. 
skabvaaabsbmabummhanaanaaabasbbasasbsaababebssaaitbiisii* -maesaesbeaaaaaaiissaasbabbbcassaaaaabaaisbbeaíit:! 

Lvov miniszterelnök a pétervári 
forrongásról. 

— Megostromolták a tauriai palotát. — Tüzérség lőtt a tüntetőkre. — 

PÉTERVAR, julius 20. (Hivatalos.) E 
hó 17-lkén a városból és a külvárosokból 
érkező nyugtalanító jelentések láthatóvá 
tették, hogy ezen a napon nagy izgatottság 
uralkodott. Reggeltől estig a különböző vá-
rosrészekben puska- és géppuskatüzelés 
fejlődött. Géppuskákkal különösen a Nev-
szki Prospektröl a szomszédos utcákat lőt-
ték. A Kronstadtból érkező matrózok szú-
mos házkutatást végeztek. Este 8 órakor 
a városban a nyugalom helyreállott. Lvov 
herceg miniszterelnök a kormánybiztosok-
hoz intézett táviratábryi a 17-iki események-
röl ezt mondja: 

— 17-lkén reggel Kronstadtból, Orien-
burgból és Peterhofból több katonai egység 
érkezett Pé tervár ra , amelyekhez a péter-
vári helyőrség három ezrede és egy grá-
nátos zászlóalj csatlakozott. Ezek az egy-
ségek óriási felfegyverzett embertömeg kí-
séretében a tauriai palotához vonultak, ahol 
a .munkástanács többsége ellen ellenséges 
tüntető magatar tást tanúsítottak. Egyidejű-
leg felfegyverzett munkások oszlottak szét 
az utcákon, rekvirált autók géppuskákká! 
és felfegyverzett emberek járták be az egész 
várost. A nap folyamán különböző város-
részekben revolverekkel és géppuskákkal 
tüzelés folyt. Este 6 órakor a csapatok és 
a felfegyverzett munkások Ceretelli ml-

Ulcaí harcok Pétervárott. 
Stockholm, julius 20. A Daily .News irja 

Pétervárról 17-iki dátummal: Amikor is-
mertté vált a kadetpárt miniszterének visz-
szalépése, nagy zavar támadt. A visszalépés 
tényét a kormány gyöngeségének tudták be. 
A zavargás első következménye az volt, 
hogy .Pétervár közelében, a finn vasúti vo-
nalon japán katonák gépifegyverekkel fel-
tartóztatlak egy katonai vonatot. Később 
Pétervárott is megállították az automobilo-
kat. A lázadók lefoglalták a kormány összes 
automobiljait, amelyek a minisztereknek és 
személyzetüknek álltak rendelkezésre. 

A Nevszkj Prospekíen, ugy mint a for-
radalom napjaiban, automobilok jelentek 
ineg katonákkal, gépfegyverekkel. Különbö-
ző gyárak beszüntették a munkát. Az első 

nisztert le akarták tartóztatni. Csernov 
földművelési minisztert tényleg le is tartóz-
tatták és csak Proeki maximalista kérésére 
bocsájtották szabadon. Ugyanabban az idő-
ben a tauriai palotát, ahol ezek az esemé-
nyek lejátszódtak, sür.ü és rendkívül izga-
tott fegyveres tömeg vette körül, amely 
behatolni igyekezett a palotába. 

A kormány a főváros környékéről több 
csapattestet rendelt Pé tervár ra és a csapa-
tok egy részéi a tauriaii palotához küldték, 
ahol a felfegyverzett tömeg ostromolni 
kezdte az épülete i E csapatokat, amelyek 
tüzérséget is hoztak magukkal, fegyver- és 
géppuskatűz alá vették, ugy, hogy azok 
meglehetősen jelentékeny veszteségeket 
szenvedtek. A tüzérség ezután sortüzet 
adott és a tömeget szétszórta. A fegyveres 
tömeg el akarta foglalni a katonai hírszerző 
irodát, de a kormány csapatok ebben .meg-
akadályozták. Éjiéikor a rend helyreállott. 

PÉTERVÁR, julius 20. A frontról csa-
patokat hoztak Pétervárra , hogy megvéd-
jék a kormányt és a munkástanácsot. A 
kormány elrendelte a lázadók főhadiszállá-
sául szolgáló épület, valamint a Péter Pál-
eröd egy részének megtisztítását. A Péter 
Pál-erődben elsáneolt lázadók ellenállást 
tanúsítottak, de néhány lövés leadása után 
megadták magukat. 

I sziki Prospekten hegyezkejett e l Amfikob 
az, uton lövések dördültek el, a lövöldözés 
általánossá vált. A pánikban sok asszonyt 
elgázoltak. A sebesültek száma azonban 
aránylag csekély volt. Végül a gépfegyve-
rekből rendszeresen tüzeltek. Az angol nagy 
követség előtti hidon sortiizeket adtak. A 
belváros felé tóduló tömeget kozákok feltar 
tóztatták, szintén a tömegre lőttek. 

Az orosz katonák nem 
engedelmeskednek 

a parancsnak. 
Stockholm, julius 19. Az ujabb forron-

gások oka elsősorban az offenziva. Több 
csapat vonakodott teljesíteni az igazságügy-
miniszter és a főparancsnok rendeleteit. 
Tizenegy gránátos-ezred ellenszegült annak 

kormány, hogy példát mutasson, elhatároz-
ta, hogy ezeket az ezredeket lefegyverezi és 
feloszlatja. A gránátos-ezredek a feloszla-
tási parancsnak is ellenszegültek és később 
támogatást kaptak más csapatoktól is, ame-
lyek szintén vonakodtak résztvenni az of-
fenzívában. Ebből támadtak az első össze-
ütközések. 

Pétervárott ismét működnek 
a hadbiróságok. 

Genf, julius 19. A párisi lapoknak jelen-
tik Pétervárról: Az orosz főváros utcáin 
hirdetmények jelentek meg, amelyek közlik, 
bogy a pétervári katonai kerületben a had-
biróságok ismét megkezdték működésűket 

A munkástanács hazaárulással 
vádolja a kormány ellen lázadókat. 

Rotterdam, julius 20. A Reuter-ügynök-
ség jelenti Pétervárról: Pétervárott nagy 
tüntetések voltak, amelyeken sok katona 
vett részt, de többnyire olyanok, akik nem 
akarnak a frontra menni és akiket felbőszí-
tett Kerenszki offenzívája. A tüntetésekkel 
kapcsolatban a munkástanács végrehajtó-
bizottsága felhívást bocsátott ki, amelyben 
hazaárulóknak és a forradalom ellenségei-
nek bélyegzi mindazokat, akik a kormány 
ellen fegyveres utcai tüntetésbe bocsátkoz-
nak, vagy pedig állást foglalnak Kerenszki 
ama rendelkezéseivel szemben, amelyekkel 
az engedelmességet megtagadó csapatokat 
feloszlatta. 

Tegnap száznál több sebesültet szállí-
tottak be a kórházba. Este összeütközés; 
volt a kozákok és a „vörös gárda" munkás-, 
tagjai közt halottakkal és sebesültekkel. A 
Nevszki Prospekíen egy ezrednyi gyalog-
ság összeütközött kozákokkal. A csatának 
öt halottja és huszonöt sebesültje volt. Ha-
marosan döntő ütközetet várnak a munkás-, 
tanács és a bolseviki párt hivei közt. A kor-
inány kérésére Skobelev miniszter vissza-
tért a frontról, bogy megpróbálja a munká-i 
sokra befolyását érvényesíteni. 

Az orosz események „kezdetén." 

Maparanda, julius 20. Egyre nyilván-
valóbb, hogy a legutóbbi pétervári esemé-
nyek sokkal nagyobbak és jelentőségeseb-
bek, mint azt az oroszországi táviratok fel-
tüntetni szeretnék. A munkástanács és a 
bolseviki párt híveinek nagy és bizonyára 
nern utolsó összeütközéséről van szó. 

A munkástanácsban ugyanis lassankint 
különösen a kispolgári elemek kerültek túl-
súlyra, magukkal hozván burzsoá-hajlamai-
kat, melyek tulajdonképen kevéssé külöm 
böznek a kadettpárt irányzatától. 

A bolseviki szocialisták nagy bizalmat-, 
lansággal látták ezt az irányzatot, mely a 
megszilárdulás révében érvényesült és at-< 
tói tartanak, hogy ez a kispolgárság ép ugy; 
az antant befolyásának hatalmába esik, 
•mint néhány hónappal ezelőtt Milyukov és 
Gucskov. Ha ennek a kispolgárságból álló, 
munkástanácsnak sikerül szellemi befolyást, 
nyernie a hadseregre, övé a hatalom és a, 
munkástanács meg fogja hiúsítani, el fogja 
pusztitani azt a valódi és messzemenő szo-> 
ciális forradalmat, amelyért a bolsevikiek 
ti d iy>o1tj d v 

Lázadó katonák szétzavarfák a dumát. 
— A kievi arzenált megszállották. — 

GENF, julius 20. A dumát, amelynek 
tanácskozásai szerdán kezdődtek volna, 
orosz katonák szétzavarták. A főbb utvona-
lakon falragaszok vannak, amelyek a hadi-

törvényszék ellen irányulnak. 
ROTTERDAM, julius 20. (Reuter-jelen-

tés.) Pétervári hir szerint 5000 fegyveres 
katona megszállta a kievi arzenált. 


