
vesse öt a rendörségre. Ez a munkás Kovács 

József volt, akit azonnal előállítottak a kapi-

tányságra. Kovács hiába tiltakozott az ellen, 

hogy bűncselekményt követett volna el. A 

rendőrök szerint Kovácsot azért állították elő 

a rendőrségre, mert a munkásság között sértő 

megjegyzést tett a főkapitányra. Kovács a leg-

határozottabban tiltakozott ez ellen, de órá-

kon keresztül ott tartották a rendőrségen és 

csak két órakor bocsájtották haza. 

Működnek a kordonok 
A jelenet természetesen nagy feltűnést keltett, 

a munkásság azonban nem hagyta abba eddigi 
néma és öntudatos fellépését, a séta tovább tartott 
Percenkint nőtt azonban az izgalom, ujabb rendőr-
csoportok érkeztek, vezényszavak hangzottak el és 
sz idegességet csak fokozta az a tény, hogy ujabb 
kerékpáros csoportok tűntek fel az úttesten. A rend-
őrök mindegyik kerékpárost megállították és eltá-

kvolitották a sugárutról, majd hozzáfogtak a sétáló 
' tömeg izolálásához. 

A rendőrök pedig nyomni kezdték a sétáló töme-
get a tűzoltólaktanya irányába. A tömeg igy tömö-
rülni kényszerült, majd lassú tempóban folytatta 
sétáját visszafelé. Sehol sem fordult elő, hogy 
szembehelyezkedtek volna a kordonnal. Tizenkettő 
után sűrű, fekete tömegben hömpölygött a néma 
tüntetés az egyre szűkebbre szorított határok kö-
zött Egy-egy harsányabb kiáltás, egy-egy durvább 
lökdösés zavarta meg az egységes rendet, a munká-
sok azonban ezekre nem válaszoltak. Lassankint 
a mellékuccákon keresztül hazafelé szivárogtak és 
hiába volt a sugáruton ideges izgalom, sehol sem 
volt ok a beavatkozásra. Kerékpáros rendőrök sza-
ladgáltak a kocsiuton, az üzletvezetőség előtt pedig 
változatlanul lovasrendőrök állták el az utat 

A kereskedők az ajtóban ál lva sóváran néz-

ték a nagy tömeget, amelyre üzleti szempont-

ból egyáltalán nem lehet számítani. A rend-

őrök hat-hétizben is felnyomták, felgöngyölték 

a sétálókat egy-egy uccasarokig. A torlódás 

u tán ú j r a szétterült a j á rdákon az embertö-

meg. Negyedegy után r i tkulni kezdett a for-

galom. Az ártézi kuttól a nagykörutig tartó 

tömött sorokban rések keletkeztek. Mivel a 

rendőrség még mind ig elzárva tartotta az ár-

tézi kut környékét a sétálók a mellékuccá-

kon keresztül széledtek széjjel. Az ember-

áradat levonulása hosszú időt vett igénybe. 

Félegy u t án má r szemmelláthatólag gyorsan 

ürü l t az ucca. A munkások csoportosan vonul-

tak el, m inden rendzavarás, egy hangos szó 

nélkül . 

Egy óra volt, amikor a Kossuth Lajos-

sugárut visszanyerte megszokott, hétköznapi 

arcát. A rendőrtisztek parancsot adtak a le-

génységnek. A korzót még ekkor sem szabadí-

tották fel, a munkáskülse jü embereknek ez-

után is tilos volt a korzó területére lépni. 

A városháza előtt még ott állottak a tarta-

lék rendőrcsapatok, végre egynegyedkettőkor 

ezek is elvonultak. 

A szegedi munkásság néma tüntetése impo-

zánsan, szervezett fegyelmezettségben, öntu-

datos nyugalomban zajlott le. Dé lu tán ismét 

megkezdték a munká t azok, akik számára még 

megvan a munkalehetőség. 

„Ha a felvonulást engedélyezték volna, 
semmi baf sem történik 

mondotta Garami Ernő 

á < 

Suhancok és kommunisták rendezték a zavargásokat — Százezer ember vett részt 
a tüntetésben 

Budapest, szeptember 1. (Saját tudósítónk tele-
fonjelentése.; Délután félnégyig szakadatlanul tar-
tott az uccai zavargás, amelynek szálai egyre mesz-
szebb húzódtak a Városligetből -a körutak felé. 
A mellékuccákban három óra után még tartott 
az attak, félnégyre azonban megszűnt a zavar-
gás. Ezek az uccák 

valóságos csatatér Kepét 
mutatják, az uttestek tele vannak kö- és vasda-
rabokkal, az Andrássy uton az uccai padok, sze-
meteskocsik és kézikocsik széttörve hevernek. í 

A hivatalos rendőri jelentés szerint a mentők | 

78 sebesültet részesítettek első segélyben, de a se-
besültek száma sokkal nagyobb, mert ebben a 
számban azok nincsenek benne, akiket kórházak-
ban, vagy szanatóriumokban ápolnak. A sebesül' 
tek között van két újságíró, Komlós Jenő, A i 
Est lapok és Berény Imre, a 8 Órai Újság mun-
katársa, akik hivatásuk teljesitése közben sebe> 
sültek meg. 

Már a kora délutáni órákban a rendőrség meg-
kezdte a nyomozást annak a megállapítására, hogy; 

kik ldézfék elő a zavargásokat. 
Eddig csak azt sikerült kinyomozni, hogy a fel-
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