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LEGÚJABB. 
BERLIN: A Varwarts mai száma fel-

hívást intéz a néphez, amelyben többek közt 
ezt irja: Itt az ideje, hogy ne csak a har-
cos férfiak, hanem az asszonyok is korlát-
lan választójogot kapjanak. A világ leg-
veszedelmesebb háborúja már tul van a 
tetőfokán. A békevágy minden országban 
erősbödött és meg akarja akadályozni a to-
vábbi vérontást. A német munkásosztály 
szervezetei már Végen törekedtek a bőke-
programnák testet adni. Bizva-bizutik ben-
ne, hogy a béke győzni fog. A legfőbb fel-
adat mostan a béke helyreállításáért dol-
gozni. Május elsején egybesereglenek a 
szakszervezetek és az egész párt. 

ZÜRICH: Pétervári jelentés szerint 
odavárják Bratianu miniszterélnöiköt, aki 
tárgyalni fog az ideiglenes kormánnyal. 

GENF: Párisi jelentések szerint az 
angolok vesztesége olyan nagy, hogy a se-
besülteket nem képesek elszállítani, ennek 
folytán Anglia Franciaországban sok kór-
házat létesített. 

BERLIN: Itt ugy tudják, hogy az osz-
trák kormány komolyan foglalkozik azzal st 
gondolattal, hogy a szociáldemokratáknak 
helyet adjon a kabinetben. 

BERN: A Temps jelenti, hogy az orosz 
parasztság magatartása egyre fenyegetőb-
bé válik. Minden törekvésük a földbirtokok 
felosztására irányul. A szántás-vetés mun-
kálatai megállottak, általában a paraszt-
zavargások kitörésétől tartanak. 

STOCKHOLM: Az ukrajnai nemzeti 
kongresszus magatartása, — a kongresszus 
tudvalevőleg kimondotta, bogy külön kor-
mányt alakit és kikiáltja az ukrajnai köz-
társaságot, — nagy aggodalmat keltett az 
ideiglenes kormányban. A munkások és 
katonák tanácsa megfenyegette az ukraj-
naiakat, hogy ha ezt megteszik, orosz szu-
ronyok fogják szétugrasztani őket. 

STOCKHOLM: Trepov tábornokot, Ga-
lícia megszállott területeinek kormányzóját 
letartóztatták. 

BERLIN: A Berliner Tagéblatt jelenti 
Kopenhágából: A Péter Pál-erődben fogva 
tartott Stiirmer volt minisztereSlnökikel az 
ideiglenes kormány, mint közönséges go-
nosztevővel fog elbánni, mert a felajánlott 
hűségesküt az ideiglenes kormánytól nem 
fogadta el. 

STOCKHOLM: A Socisídeinofciiaten 
írja: A stockholmi kongresszus megnyitását 
27-ére halasztották e l A kongresszusom a 
tanácskozást VauderveMe befga szocialista 
miniszter fogja vezetni. Az antant szocia-
listáinak megjelenése körülbelül biztosítva 
van. 

BERLIN: A birodalmi tanácsban Grö-
ner tábornok, a Hadi Hivatal főnöke beszé-
dében megemlítette, hogy a német munká-
sok számtalan táviratot intéztek a birodal-
mi kancellárhoz, amelyben kérték, hogy 
orosz mintára egy munkástanácsot állítson 
iei . 

Május 1-én általános munkaszünet lesz Szegeden, 
— A hadiüzemekben 

(Saját tudósítónktól,) Közel három évtized 
óta május elseje a munkásság pírosbetüs ün-
nepe. 1890-ben a Parisban megtartott munkás-
kongresszus határozta el május 1-ének munka-
szüneti na/ppá való tételét és azóta minden 
esztendőben a gyárak dohogó gépei és a mű-
helyek füstös falai között elült ezen a napon 
a munka láza, megpihentek a dolgos kezek, a 
munkásság letette a szerszámot és kivonult 
az utcákra és terekre, hogy megülje a prole-
társág ünnepét. 

Három évvel ezelőtt aztán ránk audult 
mindent elárasztó vérzivatarával a világok 
harca, a rettenetes háború, kitörölve a kalen-
dáriumból május elsejét, a. munkásság ünne-
pét. Két május elseje mult el a háború ki-
törése óta anélkül, hogy a munkásság a tra-
dícióhoz képest méltón ünnepelhette volna 
meg május elsejét. A fegyvereket és muníciót 
gyártó gépeknek 24 óráig sem volt szabad 
megállniok. De most, a harmadik (háborús 
esztendőben az egész országban és igy Szege-
den is, minden gyárban, üzemben, műhelyben 
szüneteim fog május 1-én a munka. Nem dol-
goznak ezen a napon a katonai felügyelet alatt 
dolgozó gyártelepieken sem. 

A szegedi szociáldemokrata párt már na-
pok óta dolgozik, bogy az ünnepihez mérten 
ünnepelhessék meg a szegedi munkások május 
elsejét. A párt vezetősége e célból a következő 
beadványt intézte dr. Szalay József főkapi-
tányhoz: 

— Alulírottak bejelentjük, bogy a szegedi 
szervezett, munkások május elsején nem dol-
goznak és az ünnepet a következőképen akar-
ják megtartani: 

Délelőtt félkilenckor gyülekezés a Munkás-
otthonban. Onnét fölvonulás a Somogyi-utcán, 
Kárász-utcán, Klauzál-téren, Kígyó-utcán, a 
Tisza Lajos-köruton át a Takaréktár-utcáig. | 
A Takaréktárutcán át a Széchenyi-térre, ahol j 
a városháza előtt féltízkor népgyűlés lesz. A j 

sem dolgoznak. — 

népgyűlés tárgya: Május 1-je jelentőségének 
méltatása. Ezután a. Széchenyi-téren keresztül 
á lliidon át kivonulás Újszegedre. Tisztelettel 
Handzel József, Konc Károly és Szeri Lénárd, 
vezetőségi tagok. 

A tanácsihoz is beadványt intéztek, amely-
ben bejelenti a vezetőség, hogy a szegedi szer-
vezett munkások ki fognak vonulni Újszeged-
re és ez alkalomra <a hídvám elengedését kérik. 
Ábrahám Mátyás, a párt elnöke azt mondotta 
a Délmagyarország munkatársának, hogy a 
népgylüésre, — ha megtartható lesz — a. bu-
dapesti pártvezetőség egyik tagja jön le és a 
munkásság a tüntető felvonulás alkalmával és 
a népgyűlésen szót emel a világbókéért is. 

A népgyülésből és a tüntető felvonulásból 
azonban nem lesz semmi. Délben nyújtotta át 
a beadványt a pártvezetőség a főkapitánynak, 
aki közölte, bogy a népgyűlést és a tüntető 
felvonulást nem engedélyezheti. A május else-
jei általános munkaszünet eltpfi semmi kifogá-
s asinc sa főkapitánynak, mert ezt a kormány 
is engedélyezte, és annak sincs akadálya, 
hogy a munkások rendőrhatósági engedéllyel 
és felügyelet mellett majálist rendezzenek Új-
szegeden. Azonban zászlókkal, táblákkal, jel-
vényekkel tömör sorokban fölvonni ni, mint 
az a béke idején szokásos volt, nem szabad. 
A főkapitány még azt is tudomására hozta 
a pártvezetőségnek, hogy a szocialisták nép-
gyűlését és tüntető fölvonulását Budapesten 
sem engedélyezték és reméli, hogy a munkás-
ság alkalmazkodni fog ehhez és a májusi ün-
nep zavartalan rendben, méltóságteljesen fog 
lefolyni. 

A vezetőség tudomásul vette a főkapitány 
1-én, é napnak a béke érdekében való fontos-
ságára tekintettel, üzleteiket tartsák zár-
za, Budapesten, az összes' üzletek zárva marad-
nak, mert a Magyar Kereskedők Egyesülete 
a szoei áldemokrata-párttal egyértelműleg igy 
határozott. 
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Ismét kiujultak a harcok nyugaton. 
BERLIN, április 28. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht itróinörökös had-
csoportfa: A Scarpe mindkét oldalán foly-
tatta a i ellenség állásainknak és a mögötte 
levő terepnek erös kivetéséi. Felismerhető 
eredménnyel küzdöttük le az angol ütege-
ket. Monchynál tegnap délelőtt az angolok 
több támadása vonalain kelött veszteségtel-
jesen összeomlott. Ma virradat előtt a tűz-
harc LoostóJ Oueantig a legnagyobb heves-
ségig fokozódott. A pergőtüzet nyomban 
követöleg csaknem az egész harc vonalon 
ismét felújult a gyalogsági harc. 

A német trónörökös hadcsoportja: A 

harci helyzet váltakozó erősségű tüz mel-
lett ugyanaz maradt. Brayeruél egy fran-
cia támadás meghiirsult. A Hurtéhise ma-
jornál ellenséges rohamcsapatoktól a táma-
dás sikeres kivédése után foglyokat és gép-
puskákat szedtünk el. Brimontnál és Remis-
től északra az ellenség felderítő előretörései 
balti! ütöttek ki. 

Albert württeinbergi herceg hadcso-
portja: Lényeges esemény nem volt. Elhá-
rító tüzelésünk kel három repülőgépet, légi 
támadásban pedig két lekötött léggömböt 
lőttünk le. 

LÚDENDORFF, első főszállásmester. 

Csekély harci tevékenység 
Macedóniában. 

BERLIN, április 28. A nagy főihadi-
szállás jelenti: A begyekben esik és hava-
zik, ugy, hogy a barci tevékenység csekély 
volt. 

LÚDENDORFF, első főszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Egyik frontról sincs 
jelenfeni való. 

BUDAPEST, április 28. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Egyik harctéren 
sem történt jelentős esemény. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 


