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jesitette a 'kézbesítői szolgálatot. Most, hogy 
a fölemelt rendőrségi államsegélyből külön 
kézbesítői állásokat szerveztek, ihait1 rendőr 
fölszabadul ez alól a szolgálat alól és az ak-
tív legénység létszámát fogja szaporítani. A 
főkapitány ezeket a rendőröket közbizton-
sági okokból az alsóvárosi kerületbe osztot-
ta be, ahol külön laktanyát építenek majd az 
ott állomásozó rendőrfegénységnek valahol a 
Szabadság-tér körmylékéii. A laktanya építé-
sére a főkapitány már be is terjesztette ja-
vaslatát a tanácshoz. 

— Lehet mór korcsolyózni! Ne tessék 
azt gondolni, hogy a ilap hűséges riportere 
megőrült és pont május elsején akar korcso-
lyázni. Neon, erről nincs szó. Ellenbea azt 
tudja mindenki, hogy a Leszámitoló hivatal 
tiltakozást jelentett be a városnál az ellen, 
hogy a korcsolyázó pálya ott terüljön el a 
vasúti palota tőszomszédságában. A hatóság-
nak főtt is a feje, hogy megfelelő uj helyet 
keressen a korcsolyázó egyesületnek. Kijelöl-
te a Cserepes-sort, elkészíttette a. terveket, 
bizottságilag letárgyaltatta az ügyet s a do-
lognak ilyen állapotában a leszámitoló hiva-
tal vezetője ma arról értesítette a város ha-
tóságát, hogy semmi kifogása sincs a korcso-
lyázó pálya ellen, maradhat ott, ahol volt. 

v Vagyis, mégis csak igaz, amit hirünk elejé-
re irtunk: lehet rnáT korcsolyázni a korcso-
lyázó téren. 

— A szegedi munkások pártünnepélye. 
Május elseje az egész világ munkásságának 
az ünnepe. A szegedi szociáldemokrata mun-
kások Újszegeden fogják megtartani szoká-
sos ünnepségüket, népgyűlés keretében. A 
pártvezetőség az alábbi felhívást bocsátotta 
ki ez alkalomból: 

Munkásnők! Munkások! Ne dolgozzatok 
május elsején! Félre minden munkával! 
Egész éven keresztül úgyis eleget dolgoztok 
másnak. Ünnepeljetek ezen a napon. Gondol-
kozzatok el a m-ulton, amely nyomorral és 
szenvedéssel van [téli; harci munkátokkal 
alapozzátok a boldogabb jövőt, amelyben 
uem lesznek horpadt mellű és sápadt arcú 
proletárok. Május elsején jöjjetek velünk, 
hogy nagy tömegünkkel tüntetve járhassuk 
be az utcákat. Buzdítsuk a kisihitüeket a jö-
vő nagy harcainaik megvívására. Szeged vá-
ros munkássága május 1-én, pénteken dél-
előtt 8 órakor, a Munkás-Otthonban (Mik-
száth Kálmán-utca 22.) gyülekezik, ahonnan 
tüntető fölvonulás lesz. Tüntetni fogunk a 
világ munkásságának jogos követelései mel-
lett. A menet Újszegedre fog menni, ahol nép 
gyűlés és egész napos pártünnepély tártatik. 
Fölhívjuk az összes műhelyekben és gyárak-
ban dolgozó munkásokat ós munkásnőket, 
hogy a májusi tüntetésünk érdekében a leg-
erősebb agitációt fejtsék ki. 

A rendőrség már megadta az engedélyt 
a tüntető föl vonuláshoz és igy semmi aka-
dálya sem lesz a munkásságnak, hogy ér-
zelmeit május 1-én kifejezésre juttassa.) 

— Nem enged a Szeged-Csongrádi. A 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár tudvale-
vőleg ajánlatot nett a városnak, amely sze-
rint hajlandó a legszükségesebb beruházások-
ra öt millió korona kölcsönt folyósítani 90-es 
árfolyam mellett 50 évre hat százalékos an-
nuitás ellenében. A tanács nemrég tárgyalta 
az ajánlatot1, foglalkozott vele a pénzügyi 
bizottság is, amelynek a meghallgatása után 
a tanács átirt a bankhoz, hogy olcsóbb fel-
tételeket állapítson, meg. A bank csütörtö-
kön levelet intézett a tanácshoz, amelyben 
bejelenti, hogy a pénz viszonyokra való te-
kintettel csakis az emiitett feltételekkel bo-
csáthatja a kölcsönt a város rendelkezé-
sére. 

- Telket ajánlanak. Pollák Sámuel 
csütörtökön beadványt nyújtott be a váróé-
hoz, amelyben az Indó-ház téren lévő 1100 
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négyszögöl telkét megvételre ajánlja, négy-
szögölenként 100 koronáért. Az ajánlatot vé-
leményezés végett a tanács a gazdasági bi-
zottsághoz utalta. 

— Katonatisztek s a házassógközvetitők 
Alig néhány hete, hogy az egyik közös had-
testünk parancsnoka megtiltotta az alája 
rendelt tiszteknek, hogy közvetítők utján ke-
ressék a családi boldogságot és aimi a kato-
náknál ebnara-dihatatlam velejárója, — a ho-
zományt s ez a meglepő példa máris köve-
tésre talált — Németországban. Berlinből Ír-
ják, hogy a nagy német hadseregnek vala-
mennyi tisztje, szárazföldiek és tengerészek 
egyaránt, megkapta a titkos rendeletet, mely 
megtiltja nékik, hogy házasságközveti'tőve.L 
szóba álljanak. Aki megszegi a tilalmat, azt 
nyomban elbocsátják a hadseregből. A ren-
delet oly alapos munka, bogy névszerint is 
megemlíti azokat a veszedelmesebb közvetí-
tőket, akiktől különösen óvja a tiszteket. 

— Keresik Jutkovics Gézát. Mint isme-
retes Jutkovics Ciéza volt szegedi fakereske-
dö ellen, váltóhamisítás és csalás miatt fo-
jyik az eljárás a Szegedi Gazdasági és Ipar-
bank ügyeivel kapcsolatban. Jutkovics üé-
zát a bank ügyeinek nyilvánosságra jutása 
után letartóztatták és vizsgálati fogságba 
helyezték. Az ügyészségi togházból később 
az orvosszakértok véleménye aliapján sza-
badon bocsájtolták súlyos szembaja miatt. 
Jutkovics ekkor elköltözött Szegedről és Ko-
lozsvárra ment, ahol a közkórházban fölvé-
tette magát gyógykezeltetés céljából. A 
szegedi törvényszéken, tartózkodási helye 
gyanánt a kolozsvári kórházat jelentette be. 
netekkel ezelőtt kézbesíteni akarták Jutko-
vicsnak az ügyészségi vádiratot, a kórház 
igazgatóságától azonban az az értesités ér-
kezeti Szegedre, hogy a fa,kereskedő már 
nincs a korházban, hanem valószínűleg Ab-
báziában tartózkodik. Magay Lajos vizsgá-
lóbíró a kolozsvári értesités után az irato-
kat áttette most az ügyészséghez elfogató 
parancs kiadása végett. 

— Fejérváry bajtarsa. Bécsből jelentik: 
A szaz meg száz kiválóság között, akik Fe-
jér váry Géza báró temetésén resztvettek, 
volt egy egyszerű ember is, aki 1859-ben Fe-
jérváry oldalán küzdötte végig az olaszor-
szági hadjáratot, Wortmann Ignác hetven-
hét éves bécsi lakos ez. Wortmann a bécsi 
térparancsnokságlóL Fejérváry barp temeté-
se előtt a következő iratot kapta: 

JVortmann Ignác urnák, a 7. tüzérezred 
volt katonájának és Fejérváry Géza báró tá-
bornok ő nagymóltósága 1859-ben volt baj-
társának ezennel megengedjük, hogy a teme-
tésen részt vegyen és a kordonon belül fog-
laljon helyet. 

Wortmann, aki 1837-ben született Szakol-
cán, huszonkét éves korában küzdötte végig 
az olasz hadjáratot s ott volt Magentánál ós 
Szolferinónál, ahol a bal lábán meg is sebe-
sült. 

— Embervadászat. A kolorádói bányász 
sztrájknak, amely Wilson szerint sokkal fon-
tosabb, mint a mexikói bonyodalom, eddig 
százhetvenöt áldozata van, többnyire nők s 
gyermekek. Az. olasz kormány már lépése-
ket tett Washingtonban a kolorádói olaszok 
védelmére. Rockfeller, a kolorádói bányate-
rület tulajdonosa, mihden közvetítő kísérle-
tet elutasít, kijelentve, hogy a munkások 
minden követelését teljesítette, azt az egyet 
kivéve, hogy szervezetlen munkást nem al-
kalmaz, ezt az egyet nem is fogja teljesíte-
ni semmi körülmények között. A munkások 
viszont azt mondják, hogy az engedmények, 
amelyeket Rockefeller tett, csak papíron 
vannak meg. A sztrájk tavaly szeptember-
ben kezdődött. A munkások a többi között 
nyolc órai munkaidőt és tiz százalékos bér-
emelést kértek és a szakszervezet e l i s m e r é s é t . 


