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A délvidéki nagy sztrájk. 
— A temesvári sztrájkolok fő^b követelései. — Az amer ikai misszió 
a sérelmek orvoslását igéri. — Bácskában és B a anyában tart a 

sztrájk. — Amer ika i misszió megy Szabadkára. — 

(Saját tudósítónktól.) A Délvidékről ked-
den kevés hir érkezett, Temesvárott, mint je-
lentik, a munkát hétfőn felvették a szervezett 
munkások is azzal, hogy kedden délután 5 
óráig a szerbeknek teljesíteni kell minden kö-
vetelést. A vasutasok már hétfőn reggel felvet-

nék a szolgálatot. A városban, bár látszólag 
nyugalom van, igen izgatott a hangulat. Ked-
den délután 5 órakor befutott Szeged-állomás-
ra Temesvárról az első személyvonat. Szőreg 
állomás nem akarta átengedni a mozdonyt és 
a szerelvényt, tekintettel a szegedi vasutasok 
magatartasára, de a Szeged-állomási francia ki-
rendeltség ugy intézkedett, hogy a vonat be-
jöhetett. Az utasok között sok francia katona 
volt.. Polgári utas kevés érkezett. Az egyik Nagy-
kikindán felszállt polgári utassal sikerült be-
szélnünk. Ez elmondotta, hogy a szerbék min-
den állomáson szuronyos őrökkel végeztetik a 
szolgálatot. Az-állomásokon senki nem tartóz-

• kodik és Szőreg-állomáson a szerbek enyhéb-
ben végezték az igazolvány-vizsgálatot, mint a 
sztrájk előtt tették. 

A Szeged-állomásra b-futott mozdonyt te-
mesvári mozdonyvezető vezette, aki a francia 
őrség fellépésére, a szegedi vasutasok tiltako-
zása dacára, visszafordult mozdonyával Szőreg 
állomásra. 

Kedden este vettük a hirt, hogy a temes-
vári szervezett munkások délután 5 orakor 
nagy tüntető felvonulást rendezték.' A vezető-
ség kimondotta, hogy az esetben, ha a szerb 
parancsnokság nem teljesiti a magyarság részé-
ről felállított követeléseket, 

a sztrájkot újból felv'eszik. 
A követelések főbb pontjai a fegyverszü-

neti szerződéshez igazodnak és annak alapján 
követelik 

az igazolványkényszer nélkül való uta-
zást, az áru- és élelmicikkek . szabad 
szállítását, a magyar közigazgatási 
tisztyiselvk visszahelyezését, a botbün-
tetés eltörlését, a demarkációs vonal 
határállomásának megnyitását és a 
szerbek részére is a legszigorúbb 
szesztilalom bevezetését, valamint az 
erőszakoskodások megszüntetését. 

A szerbek a vasutasok és postások részére 
csekély engedményeket tettek és igy, miután a 
főbb .pontokat nem teljesítették, a postások és 

vasutasok is a szervezett munkásokkal fognak 
tartani. 

A napokban Temesvárra érkezett egy ame-
rikai misszió, amely az eléje járult magyar pa-
naszküldöttség előterjesztéseit magáévá tette és 
megígérte, hogy a szerb erőszakoskodásokra 
orvoslást keres. 

Szabadkáról és Pécsről hétfőn délután óta 
részletesebb hir nem érkezett. Szabadka felől 
Szeged-Rókusra vonat nem futott be. A sztrájk 
Bácskában és Baranyában áll. 

Késő éjjel értesülünk, hogy a Temesvá-
rott időzött amerikai misszió tagjai éjjel 2 óra-
kor Szegedre érkeznek. A misszió csak átuta-
zik Szegeden. Szabadkára tartanak. 

Budapest, február 25. (/! Délmagyarország 
tudósítójától). Tegnap délután Barcsról a kö-
vetkező távirat érkezett a kaposvári állomáspa-
rancsnoksághoz : A szerbek itt két órai szabad 
fosztogatást engedélyeztek. Azonnali segítséget 
kérünk. Az állomásfőnök nem intézkedett, 
mert Kaposvárott nincs katonaság. Pécsről 
egyik kaposvári vasutashoz kerülő uton távirat 
érkezett egy pécsi távirásztól, aki a táviratban 
leírja, hogy ütik és kardlapozzák a lakosságot 
a szerbek. Az utcára senkisem mer kimozdulni, 
a munka szünetel. Két bizalmiférfit Pécsről 
Budapestre küldtek segítségért. A bizalmi fér-
fiak Dombovárig gyalog mentek, onnan vasú-
ton folytatják utjukat. A szerbek Pécsről 49 
embert vittek el tuszul. 

Temesvár, február 25. A szerbek a 
munkásság minden követelését teljesítet-
ték. A teljesített feltételek a következők 
voltak: A magyar közigazgatás vissza-
állítása, a határzár megszüntetése, a meg 
nem szállót területek élelmezése a feles-
legekből, gyülekezési és sajtószabadság, 
a politikai internáltak és bebörtönzöttek 
szabadonbocsájtása, a botbüníetés és 
minden testi íenyiték megszüntetése, a 
közbiztonság javítása- és biztosíték arra 
nézve, hogy a lakosság nem lesz a szerb 
katonák inzultusainak kitéve, végül az 
alkoholtilalom legszigorúbb elrendelése 
nemcsak a polgári lakossára, hanem a 
szerb csapatokra is. A sztrájk megszűnt. 

januári ülésén elhatározta, hogy a különmun-
káért tisztességes órabért ad. Ez a határozat 
még nincs jóváhagyva. A városi alkalmazottak 
szakszervezete beadványt intézett a városi ta-
nácshoz és kérte, hogy a különórákat addig 
is, amig a jóváhagyás megtörténik, díjazza a 
város. A városi tanács nem pártolta a kérel-
met, a Néptanács azonban dr. Holló Jenő és 
Munkácsi István felszólalása után a V. A. Sz. 
kérelmének a teljesítése mellett határozott, de 
kimondta, hogy a fizetett különórák nem szol-
gálhatnak a restanciák feldolgozására. 

Dr. Páljy Józsefnek, mint a Hadigondozó 
elnökének eddigi működése elismerésein 3000 
koronát szavazott meg a Néptanáas. 

Bárdoss Béla tb. főjegyző a Berzenczey 
Domokos városi főmérnök ellen lefolytatott 
közigazgatási vizsgálatról tett jelentést. Berzen-
czey ellen tudvalevőleg /. ismert hidszegecse-
lési ügyben indult meg a vizsgálat. Ismertette 
Bárdoss a tiszti ügyészség javaslatát, amely a 
további eljárás megszüntetését ajánlja, miután 
sem mulasztást nem követett el a főmérnök, 
sen* pedig' hivatali kötelességét nem szegte 
meg. Igy'határoztak. 

Végül megválasztotta a Néptanács községi 
birónak Pfann Lajost, II. osztályú aljegyzőnek 
dr. Szendrey Jenőt, fogalmazónak dr. Tóth 
Bélát, adóhivatali számtiszteknek Ördögh Attilát 
és Kraklusz Oszkárt, II. osztályú adótisztté pe-
dig Szabó Gyulát, mire az- üiés véget ért. 

V 

A r o m á n k i rá lyné megtátogatja 
Erdélyt. 

Budapest, február 25. Délmagyarország 
tudósitójától.) Az utóbbi időben az a hir ter-
jedt el, hogy a román király és királyné együtt 
meglátogatják Erdély nagyobb városait. Értesü-
lésünk szerint a királyné egyedül fogja beutaz-
ni Erdélyt Erzsébet és Martoara hercegnők kí-
séretében. 

Mem sikerült a megállapodás a gázgyárra!, 
— A Néptanács ülése. — 

(Sóját tudósítónktól.) Alig két óra hosszat 
tartott a Néptanács keddi ülése, amelyen az 
lett volna a legfontosabb tárgy, amit egyhanr 
gulag levettek a napirendről. A gázgyári meg-
állapodásról van szó, amely* ellen minden ere-
jével küzdött a Délmagyar ország. Egészen fur-
csa hatósági támogatással lényegesen emelni 
akarta a gázgyár a villany- és a légszesz árát, 
az ismert furfangos módon,""hogy a többletből 
harminc százalékot a városnak ad. A város ta-
nácsa eddig csak szóbeli megállapodást kötött 
a gázgyár képviselőjével. A megállapodást ked-
den kellett volna fikszirozni, dr. Turóczy M ;-
hály 'főügyész írásbeli szerződést akart kötni a 
légszeszgyárral. A megállapodás azonban várat-
lanul meghiusult, mert a gázgyár azokat a 
feltételeket, amelyeket szóbelileg elfogadott, 
szerződésileg nem akarta elvállalni. 

A főügyész erről jelentést tett a városi 
tanácsnak, amely ugy határozott, hogy emiatt 
a gázgyár ügyét leveszi a napirendről és állja 

tovább a pört, amelyet a légszeszgyár a város 
ellen indított. 

A Néptanács üléséről a következő tudósí-
tás számol b e : 

A plébánosok illetményföldje után esedé-
kes adókat eddig a város fizette. A városi ta-
nács javaslatára most elhatározta a Néptanács, 
hogy ezeket az adókat ezentúl a plébánosokra 
hántja. 

A kapupénzt éjfél előttre husz, éjfél utánra 
harminc fillérben állapították meg. 

Elhatározta a Néptanács, hogy 102 pót-
rendőrt, miután közbiztonsági szempontból fel-
tétlen szükség van rájuk, továbbra is meghagy 
a város szolgálatában. 

Engedélyt adott a Néptanács hét ideigle-
nest tűzoltó felvételére, miután a 32 tűzoltó 
közül többen állandóan más szolgálatot teljesí-
tenek. 

'A városi alkalmazottak a különórákért ed-
dig népi kaptak honoráriumot. A Néptanács 

„Végérvényes" annektálás, 
Komárom, február 25. Az utcákon Macca-

luso ezredes aláírásával plakátok jelentek meg, 
amelyekkel közhírré teszi, hogy Komárom vá-

• rosnak, továbbá Komárom, valamint Győr é s 
Esztergom vármegyéknek a Duna balpartján 

s levő részeit végérvényesen a cseh-szlovák 
; köztársasághoz csatolják. 

Brat ianu „erős kezt" : 
Bukarest, február, 25. Bratianu a legna-

gyobb terorral kormányozza Romániát. A szo-
ciálista pártot a legkíméletlenebbül üldözik. A 
bukaresti haditörvényszék tegnap halálra ítélte 
Verrea Viktor ezredest, mert a német megszál-
lás alatt Bukarest polgármestere, majd posta-
és távirdaigazgató volt és nem követte a ro-
mán csapatokat Moldvába. 

L e n a i n l k i r a b o l t á k . 

Basel, február 25. A Times helsingforsi 
jelentése szerint Moszkva egyik utcájában 
Lenin gépkotsiját megtámadták és kirabolták. 
A merénylet világos nappal a város közepén 
történt. Lenintől elrabolták pénztárcáját, vala-
mint számos pkmányt és sok értéktárgyat. 
Ugyanaznap lelőttek 30 tengerész katonát, akik 
megkísérelték a hadügyi hivatal kifosztását. 

Romániában kitörőben van 
a f o r r a d a l o m ? 

Berlin, február 25. Ideérkezett hírek 
szerint a Bratianu-kormány bukása és 
az általános forradalom kitörése Romá-
niában közvetlenül küszöbön áll. 
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