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f románok bevoimlfak JKÍáramarosizigetr?. . 
Az ukrának vereséget szenvedtek. — Aradot is megszállják a 

románok. — őambet ta tá ornok nyilatkozat». — 

I 

•Máramarossziget, január 17. (A Délma-
gyáiofszág tudósítójától.) Ma reggelre rendes 
romái kakkmig bevonult at városba. Éjjel' 
liire járt, hogy 30 tiszt vezetésevet 2000 fő-
nyi román csapat közeledik iAáíamarosszigiet 
felé megfelelő tüzérséggel. Az ukránok kö-
zeledő románok elé küldték fegyveres erőiket, 
ellátva őket néhány ágyúval. A két csapat . 
Máramarosszigettől liusz kifcrtiéteniyire Far-
kasréve községnél megütközött. Az ukránok 
veresiéget szenvedtek, elmenekültek. Ma- reg-
gel a románok bevonu tak Máramar jsszíget-
re. Az ukrán csapatuk vonaton akartak el-
menekülni, de a románok Nagybocskón utol-
érték és fogiyulejtettéU őket. 35 hdjör'juk-, 
rifrgyon sok sebesültjük van. A románok' öt-
száz foglyot ejtettek. 

A románok délelőtt letartóztatták Zonr 
bory Entli kormánybiztost, akit fegyveres ka-
tona kisért a román parancsnokhoz. Senki 
sem tudja a letartóztatás okát és mi foe tör-
ténni a kormánybiztossal.- Szatmármegye kor-

' mánybiztosa, Makra MiháK Nagybányára 
utazott, ahol beszélt Jvim román da;!dárpa-
ranesnokkal. aki kijelentette, hogy a romá-
nok d e m a r k á c í v o n a í a Zilahnál kezdődik és 
Erdöszadu községen keresztül Máramanosba 
húzódik Hosszurat'ző irányában, Szatmár és 

Nagykároly ezen a vonalon kiviil esik; ezért 
egyelőre Szatmár és Nagykároly megszállá-
sáról szó sem lehet. 

Márajnarossziget. január 17. (A Délma-
gyarország tudósítójától.) Tegnap' reggel Vo-
rodec ukrán főhadnagy háromszáz főnyi uk-
rán csapattal bevonult Máramarosszigeire. 
Megszállották a pályaudvart. A városház ';n 
ukrán városparancsnokságot létesítettek, őr-
szemeket alítottak fel. Egyébként nem'avat-
koztak, a város életébe, sőt kijelentették, hogv 
semmit sem fognak rekvirálni, mert maguk 
élelmezik magukat. A lakosság ennek ellenére 
izgatott volt, mert kiderült, hogy a csapatok 
jó része nem ukrán, hanem fülsőmagyarois 
szági csőcselék, amely Kőrösmezőtől oszta-
gaik előnyomulása közben csatlakozott az uk-
ránokhoz és mindenütt n holt és puszi&M. 

Arad, január 17. 'A i)élmagydr ország tu-
dósítójától.) Tegnap ideérkezett GambeUa tá-
bornok. • aki kijelentette, hogy Aradot legké• 
sőblJihétül bein mt'gszt&líük román regu-
láris csapatok, amelyek előbb 'Nagyváradot 
szállják meg. Gondoskodnak arról is. hogy 
Makó és Szeged kőzett újra megnviljon U 
vasúti forgalom, akkor, Aradról közvetlenül 
lehet Szegedre utazná'. 

A rcaiánék 900.000 korona büntetést róttak M az 
erdélyi főkormányhiitosságra.. 

Kiknek ke?l fi etísi a sarcot . 
Kolozsvár, január 17. < A Délmagyaror-

szág tudósítójától.) A aromán nemzeti t.mács 
hivatalos jelentést adott ki, amelyben közli, 
hogy a megszálló csapatok parancsnoksága 
900,000 korona, illetőleg -150,(100 lei büntetést 
rótt ki u kolozsvári íőkormártybiztosságra. A 
jelentés közli, hogy személy szerint meny-
nyit kell űzetniük a kolozsvárii magyarság 
• zetö embereirok. A kivetett sarc többek kö-
zött a következőket sújt ja : Apáthy István 
2000, dr. Papp József SOOO, Vincze Sándor 

4000, dr. Janovies Jenő 80,000, Tamási Ist-
ván 25,000, báró HorVáth EmS 80,000,- báró 
Jósika János 80,000. 'dr. Kertész Jenő 5000, 
Szeiitmiklósí József lapszerkesztő 2000, dr.. 
Dobó Ferenc 25.000. Bíró Balázs 30,001), Stot-
tem Aladár 60.000. Hirsch Ödön #>.000, Pos-
ta Bé a 30,000, Újhelyi Mór szerkesztő 40,000, 
Boér Etek. 20,000. Gidófalvy István 30,000, 
Gotppolt Gyula 40,000, Lendvai Emil 40.000, 
Desbordes Ernő 50,000, gróf Bethlen Ödön 
80,000 korona. 

h francia szocialisták megbuktatják Ciemenceaut. 
Genf, január 17. J a n u á r 26-ára egész Fran 

ciaországhan a szocialisták nagy tüntetéseket 
rendeznek Clernenceap politikája ellen, a 

mely — mint a Hunuuiité i r j a — Franciaor-
szágot a reakció végvárává teszi. 

Szombaton Mti&uk a kmhtfm^ym munkálok. 
— Az ujszegedi kendergyáriak is fölléptek követeléseikkel. — 

<Sóját tudósítónktól.) A szegedi textil-
munkások béremelési mozgalmával ioglalko-
zott már a Délmagyarország. Közöl tg hogv 
a Szegedi Kenderfonógyar munkásai memo-
randumba foglalt követeléseiket ultimátum-
szerűén Wimmer Fülöp vezérigazgató elé ter-
jesztették és azt határozták, hogv atrteny-
nyiben a követelések nem teljesülnének. Wim-
mer távozását fogják kívánni. A kendergyári 
igazgatóság a budapesti központi vezetőség-
gel való érintkezés után közölte a munkások 

•bizalmi férfiaiva1. hogv a követeit, összesen 
300 41)1*1 ezer korona segély helyett 100,000 
korona jutalékot oszthat e s i k föl a munkások 
között. A fejenkénti jutáié!? maximuma 350 
korona, minimuma 100 korona. Arra a követe-
lésre. hogv Wimmer távozzék, a szervezet-
len tisztviselők pedig lépjenek he a szociál-
demokrata szakszervezetbe, az igazgatóság 
azt fele :te. hogv Wimwerrel az egész iroda-
személyzet átteheti működését Budapestre, 
de ezzel a munkások mitsem. nyernének. 

A munkások kifogásolják, hogv a juta-
lékul redukálják, s hogy körülbelül 200 fiatal-
kom férfi- és nőmunkás egyáltalában nem 

lyek 30 év óta vannak a gyár szolgálatában, 
nem kényszeríthetem arra. hogy a szoeiálista 
szakszervizeibe 'épjenek. Többségükben, ugy 
• kb.rn; a radikális párthoz tartoznak, Semmi 
kriogásom sem lehet az ellen,-hogy . z. -tkt 
közülök a szociáldemokrata párthoz akar 
csatlakozni, a. pártba belépjen. 

A szegedi kenderfonógyár munkásai után 
az Ujszegedi Ken de rki készítő Üyár munká-
sai is megmozdultak. A szegedi kendergyá-
riak példájára a bizalmiférfiak megjelentek-
Szász Ernő vezérigazgató előtt, akinek me-
morandumot nyújtottak át. Ebben szintén elő-
sorolták sérelmeiket és az idősebb munkások 
számára fejenként 500, a. fiatalabbak -zámára 
fejenként 200 korona segélyt követelnek. Kí-
vánják annak a kellők tiv szerződésnek elfo-
gadását, amelyben a szegedi kender fonógyár 
már megadta hozzájárulását. 

Szász Ernő válasza is az volt, m nt V. im-
rnéré: meg fogja c1f>bb kérdezni a gyár buda-
pesti központi vezetőségét. Vá'aszát a jövő 
'hét elején, kedden fogja megadni. 

Az ujszegedi keudergyár munkásai pén-
teken este gyűlést tartottak a Mnnkásotthon-
ban. Zsúfolásig megtelt a terem. A tolongás 
egyébként mindennapos most. a Munkásott-
honban, ahol s/.áz nteg száz ügyes-bajos em-
ber 'fordul meg s ahol napról-napra tartanak 
gyűléseket. 

Szabó János, a szegedi szociáldemokrata 
párt elnöke terjesztette elő beszédében a mun-
kások kívánságait. Különösen a kollektív szer-
ződés fontosságát emelte ki. 

Egy munkás sírelemként mondotta el 
ezután,, hegy az ujszegedi kendergyáriak ré-
sziére kért 400 sértési kiutalta ugyan a gyár-
vezetőség, de a húst meg a zsirt másoknak ad-
ják el. 

Erre azf válaszolta egy szegedi \etider-
fonógyári munkás, hogv tudomása szerint a 
kényszérvágatásra került sertések húsát csak 
azért vásárolták más munkások is. mert az 
ujszegedi kender gyáriak már nem vették 
meg. 

Más sérelmet nem emiitettek. Megálla-
podott a gyűlés abban, hogy kívánságaihoz 
ragaszkodik és megvárja az igazgatóság ked-
di válaszát. 

Szász Ernő vezérigazgatóhoz is kérdést 
intéztünk a munkások követelései ügyében. A 
következőket mondta: 

A kívánságokat a legnagvobb jóaka-
rattal terjesztem a budapesti vezetőséghez. 
Remélem, hogy sikerül a munkássággal békés 
egyezségre jutnunk. 

részesül a segélyben. A Munkásotthonban 
tartott csütörtöki gyűlésen ezenfölül határo-
zatikig kimondták, hogy a gyár továbbra nem 
alkalmazhat szervezetlen tisztviselőket. A 
gyári gazgatóság válaszával zajos gyűlés fog-
lalkozott s a kifogások azon jutottak hangos 
kifejezésre. 

Pénteken i.s tárgyalta a textilmunkások 
taggyűlése az ügyet, amelyben a bizalmi tes-
tület már meghozta határozatát. Végleges 
döntést azonban csak azon a gyűlésen hoz-
nak, amelyet szombaton délelőtt 9 órakor tar-
tajíak a Munkásothouban. A bizalmi testület 
határozata titkos és arról értesítést a párttit-
kárság nem adott. De a munkásság köréből 
szerzet információnk szerint a kenderfonó-
gyárnak, tekintettel: a mai viszonyokra, el-
fogadják az igazgatóság ajánlatát. Természe-
tes. hogy a szombati gyűlés meglepetést is 
hozhat. 

A tisztviselők szociáldemokrata szervez-
kedése ügyében kérdést intéztünk Wimmer 
Fülöp vezérigazgatóhoz, aki a következőket 
mondotta: 

— En a tisztviselőket, akik közül néme-

B E R L I N : A mult é.iiel Spandauban több 
spartacus, akiket a spartacusok spandaui za-
vargásai alkalmával tartóztattak le, szökést 
kísérelt meg. A kisérő katonák a szökevények 
után' lőttek és valamennyit megölték. 

B E R L I N : A W W ü g y n ö k s é g jelenti: A 
birodalmi kormány a kabinet legutóbbi ülésén 
a külügyi hivatal államtitkárának bevonásával' 
azzal foglalkozot. hogy összeállítja a béke-
konferencia delegátusait. A delegáció vezető-
jévé gróf Brockdorff-Rütítjuu kiiliigvi á lam-
titkárt és Scheidemann népbiztost szemelték 
ki. Melléjük diplomáciai, gazdasági és jogi, 
politikai előadók törzskarát rendezik be. 

BERLIN: A haisannei rendőrség nagyabb 
számú orosz bolsevikit tartóztatott e. Kide-
rítették, hogy Clemenceau meggyilkolására 
(' i s sz e e s k i i vés t Szőttek. 

ROMI A: A Oiornale d' Italia jelenti Pa-
lermóból: A „Ckaroi" nevű francia gőzös, a 
mely ntban volt MarseillaisJöl a pireusí ki-
kötő felé s 650, többnyire görög, szerb é.s olasz 
utasokat vitt magával, e hó 14-én, a Messinai 
tengerszoros bejáratánál aknába ütközött és 
4 perc alatt. (Isiit i/edt. A Geyeston angol gő-
zös. a,mely szintén arra vette útját, gyorsan 
segítségül sietett és 150 hajótöröttet fel is vett. 


