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Az olasz hadvezetőség 40 líra jutalmat ad annak, 
aki 46-os bakát fog el. 
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Ismeretes, liogy a 46-os szegedi bakák 

az olasz harctéren mily pusztító 'dühvel és 

ellenállhatatlan elszántsággal rontottak rá 

az áruló taljánokra. Az olaszok kétségbeesett 

rohamait mindannyiszor bravural verték 

vissza a hős magyar fiuk, akik most, 'hogy a 

dé'ltiroli fronton mi léphettünk föl támadóan, 

érzik csak magukat igazán elemükben. El-

szánt, merész és feltartózhatlan támadásaik-

kal az olaszok rémei ök, akik inkább meghal-

nak, semhogy az ellenség (fogságába jussa-

nak. Ahol a 46-os bakák tüzes rohama meg-

indul, a megrémült ellenség (fejvesztetten me-

nekül hátrafelé. A 46-os bakák lelkesedését 

és dacos harcikedvét jellemzi az alábbi levél, 

amelyet egy Schwarz nevű 46-os hadapród 

küldött a harctérről: 

— Kifejezed fájdalmadat Anyuskám, 

hogy legszebb éveimet a harctéren kell töl-

tenem. Hidd el, jól van ez igy; inkább most, 

mint később. Láthatod, mit jelent, a minden 

jóhoz, kényelemhez szokott öreg urak kato-

náskodása, pláne, iha a harctérre kerülnek. 

Ami fiatal természetünk könnyebben hozzá-

idomult etthez a háborúihoz, tűrünk és szen-

vedünk jószivvel. Tudom nagyon jól és tud-

ja mindenki, Ihogy ebből a hosszú háborúból 

félig rokkantán fogunk kikerülni, de vigasz-

tal az a tudat, hogy nemcsak magamért küz-

dök, hanem a szeretett otthonlevőkért is, sőt 

talán csak értük. És arnig a bakáink olya-

nok maradnak, mint eddig voltak, addig sem 

kell félnetek, már pedig olyanok maradnak. 

.Mellékesen megjegyzem, hogy a talján fog-
lyok vallomása szerint, minden 46-os baká-
ért 40 Urát kap, iaki elfogja. Mit szóltok a 

tiroli offenzívához? Csakhogy meghagyta ér-

ni az Isten azt az időt is, Ihogy olasz földön 

állnak csapataink, legalább a bitang talján 

most már nemcsak hallomásból tudja, mit 

jelent a iháboru saját földön és milyen érzést 

vált ki az emberből az, amikor a harctér kö-

zelében lévő városokat és falvakat romba-

dőlve látja és egy-egy ház helyét néhány 

üszkös rom mutatja. Csak már mi is megin-

dulnánk! De a talján láthatólag tudja balsi-

kerüket, mert alaposan meg van ijedve, itt 

előttünk mozdulni sem mer. Most jön a ku-

tyára dér! Végtelenül szeretnék már egy kis 

időre közöttetek lenni, de ilyen döntőnek 

ígérkező időben ez nem is kívánható. 

Érjen tehát véget a háború. | érinti, az Unió a maga részére semmi lénye-

Wilson óriási érdeklődéssel várt beszéd- itest nem kiván, a viszályban semmiképpen 

jét szombaton tartotta meg a békeliga előtt. 

A beszéd tényleg szenzációs volt és olyan 

tartalmú, amilyent jelenleg csak Ameriká-

ban lelhet mondani és ott is a 'békeliga ülésén. 

Mivel a 'beszédre a visszhang valószínűleg 

nem fog elmaradni, alább egész terjedelmé-

ben közöljük: 

Washington, május 29. (Reuter.) Wilson 
elnök a békeliga előtt tegnap mondotta, hogy 

az európai hábo\ru okai ez idő szerint nem lé-
nyegesek. Elkerülhetetlenül szükséges, hogy 

a világ nagy nemzetei megegyezzenek azok-

ra az alapokra nézve, amely közös érdekeik-
nek megfelel. Mindenekelőtt minden népnek 

joga van alhihoz, hogy a maga szuverenitá-

sát megóvja, másrészről a kis államoknak jo-

ku'k van ahhoz, hogy szuverenitásuk, integ-

ritásuk ugyanannyira biztosítva legyen, mint 

a nagy államoké, harmadszor a 'világnak igé-

nye van arra, hogy a béke megzavarásától 

megkíméltessék, amely megzavarásra egyik 

vagy másik állam támadása adna okot. Vé-

gül kijelenti, hogy az Egyesült-Államok kész 
minden oly nemzetközi szövetséghez csatla-
kozni, amelynek célja az elmondottak meg-
valósítása cs az eredménynek esetleges tá-
madásokkal szemben való megvédése. A 'há-

borút megsínylik az Egyesült-Államok is. 

Minél hosszabb ideig tart, annál nagyobb 

volna az Egyesült-Államok kára is. Érjen 
tehát véget a háború. Befejezte után ugy a 

most harcban állóknak, mint Amerikának az 

az érdekük, hogy a béke maradandó legyen. 
Amennyiben az Egyesült-Államok azt a bá-

torságot veheti magának, hogy javaslatot 

terjeszen elő, avagy a hadviselők között a 

'békekötést megkezdje, bizonyos az, hogy az 

Egyesült-Államok népe azt kívánja, Ihogy e 

tekintetben a kormány a következő irány-

vonalakat tartsa szem előtt: 

L A hadviselők közötti viszályok elinté-

zése, Ami az Egyesült-Államok érdekeit 

nem foglal állást sem az egyik, sem a másik 

párt mellett. 

2. A nemzetek közötti általános szövet-
ség, amelynek célja a tengeri utak sérthetét. 
lenségének föntartása a 'közös, minden nép 

részére akadálytalan használat érdekében és 

annak maggátlására hogy háború induljon, 
amely szerződéseket sért, amely előzetes* 

figyelmeztetés nélkül kezdődik és amelynek 

okait nem terjesztik teljességükben a világ 

ítélőszéke elé. A territoriális sérthetetlenség 
és a politikai függetlenség ebben látja majd 
tényleges biztosítékát. 

Az oroszok készülődése Besszará-
biában. 

Csernovic, május 29. Mialatt a bessza-
rábiai front délkeleti részén aránylag nyuga 
lom van, az oroszok a Dnyeszter part köze-
lében, ott, ahol a besszarábiai front érinti a 
folyót, továbbá onnan föllebb északnyugatra 
'gészeit a Stripa-frontig 

Országos ankét a munka-
közvetítésről. 

— Szegedi szónokok vezették be a vitát. — 

(Saját tudósítónktól.) A miunkaközveti-

tés problémája, mely Magyarországon már 

régóta megoldásra vár, különösen a háború 

kitörésével vált nagyon aktuálissá és orszá-

gos érdek, hogy & háború befejezése előtt 

kielégítő elintézést nyerjen. Mikor kitört a 

(háború, sok gyár és vállalat korlátozta, vagy 

teljesen beszüntette üzemét, sokan maradtak 

kenyér nélkül, de ezzel szemben sok szak-

munkás vonult be katonának és sok uj mun-

ka-alkalom nyílott. Szegeden ,a 'munka,köz-

vetítés problémáját szerencsésen oldották 

meg már mindjárt a iháboru elején. Wimmer 
és dr. Szalay József főkapitány érde-

me főként, hogy ez az intézmény oly nagy-

szerűen bevált és vezetői a munkaközveti-

tés kérdésének országos rendezésénél, már 

értékes tapasztalatokról és. gazdag eredmé-

nyekről számolhat be. 

Hétfőn kezdődőt meg Budapesten- az Or-

szágos Munkaközvetítő szervezése érdeké-

ben a kereskedelmi miniszter által össze-

hívott ankét, amelyen Wimmer Fülöp és dr. 

Szalay József is felszólaltak. A szegedi 'szó-

nokok az értekezésen; kifejezést adtak eddi-

gi tapasztalataiknak és ez által sóikat hasz-

náltak a megvalósulás stádiumában lévő Or-

szágos Munkaközvetitőnek. A budapesti an-

kétről, tudósítónk telefon-jelentése alapján, a 

következőkben számolunk be: 

Báró Harkányi János kereskedelmi mU 

niszter elnöklésével délelőtt 11 órakor vette 

kezdetét az uj városháza közgyűlési termé-

ben, az Országos Munkaközvetítő létesítésé-

re összehívott ankét. Az ankétén, amelyet a 

kereskedelmi miniszter hívott össze, megje-

lentek: Varga Gyula, Lerch Vilmos állam-

titkárok, Lengyel Zoltán, gróf Batthyány 
Tivadar országgyűlési képviselők és az or-

szág kereskedelmi és ipari életének számos 

előkelősége. A kereskedelmi miniszter rövid 

beszédben üdvözölte a megjelenteket, aztán 

Papp Dezső szakelőadó ismertette a tár-

gyat. Kifejtette, ihogy az Országos Munka-

közvetítő megvalósítása hatalmas érdekeket 

érint. Komoly és megfontolt tanácskozásnak 

kell megelőzni a- kormány határozatát és 

előre is garanciákat kell találni arra, Ihogy egeszen a binpu-ironug igen élénk teve 
kenységet fejtenek ki. Az orosz liront ideges- j az uj intézmény hivatásának, céljának meg 
ségc igen nagyra nőtt, amióta olaszországi j felelő legyen. 
offenzivánk megkezdődött. Az oroszok ujab-
ban egyre nagyobb számmal szökdösnek át 
hozzánk. 

Bukarest, május 28. A 'besszarábiai 
orosz katonai kormányzó elrendelte, hogy a 
Pru'ílh mentén kilátást kell nyitni. Éppen 
ezért néhány nap óta nagyban irtják az er-
dőt és bontják a házakat a folyó mentében. 

Francia képviselő a kormány jogköré-
nek korlátozásáért, 

Zürich, május 29. Breton képviselő ja-
vaslatot terjesztett a kamara elé. mely sze-
rint korlátozzák a miniszterek és államtit-
kárságok számát és jogkörét, mentsék ifö.1 a 
miniszterelnököt minden közigazgatási mun-
kakör alól, minthogy 

elfoglaltsága oly nagy, 
hogy külön tárca ügyeinek ellátására nincs 
érkezése és mondják ki, hogy a francia kor-
mány mindössze 13 minisztériumot és há-
rom helyettes államtitkári hivatalt ölel 'föl. 
A Journal jelentése szerint a bizottságoknál 
élénk érdeklődéssel találkozott, 

Wimmer Fülöp szólalt fel ezután. Kifej-

tette, Ihogy a kereskedelmi kamarák már ed-

dig is sokat tevékenykedtek a munkaközve-

tités érdekében. Minden város tervezzen ha-

tósági munkaközvetítőt. Kisebb városokban 

székhelyűik a kereskedelmi és iparkamará-

ban legyen. Budapesten állítsák fel az Orszá-

gos Munkaközvetitőt. Véleménye szerint a 

legfőbb felügyeletet a kereskedelmi minisz-

ter gyakorolja az uj intézmény felett. Külön 

osztályt kellene létesíteni a földművelő, a ke-

reskedelmi és ipari munkások számára. A 

cselédeket íki kellene hagyni a munkaközveti-

tőből. 

Dr. Szalay József főkapitány beszámolt, 

a szegedi munkaközvetítő működéséről. Elő-

adta, hogy a szegedi munkaközvetitőt a há-
ború első napjaiban állították .fel. H u s z o n k é t 

hónap alatt 7400-an jelentkeztek m u n k á é i t 


