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Szeged, 1916. junius 3. 

Központ három kúriájába választottak he 
igazgatósági és felügyelőhizottsági tagokat. 
Koós Elemért igazgatósági tagnak választot-
ták meg. Az elnök a választások után hálás 
köszönetét fejezte ki a megjelenteknek és a 
közgy ülést berekesztet te. 

Azországos ankét megállapo-
dásai a munkaközvetítésről. 

— A főkapitány nyilatkozata. — 

(Saját tudósítónktól.) Közöltük néhány 

naip előtt, hogy a kereskedelmi miniszter 

ankétét hívott össze, amelyen a. hatósági 

munkaközvetítés szervezésiéről tanácskoz-

tak. Az értekezletet a budapesti uj város-

háza közgyűlési termében tartották meg. 

Az értekezleten, amely több napig tartott, 

Szeged városát-dr. Szalüv József -főkapitány 

képviselte. /Kívüle megjelentek még Szeged-

ről: Wimmer Fülöp, Tanelly Sándor és Vá-
sárhelyi Júlia. 

Az ankétről dr. Szalay József főkapi-

tány a következőket volt szíves tudósítónk-

kal közölni: 

— .Az értekezlet elsősorban abban álla-
podott meg, hogy a mezőgazdasági munká-
sok és a rokkantak rnunkaközvetitéset nem 
szabad az ipari munkaközvetítésbe kap-
csolni, Ihanem két külön szervnek kell azt 
végezni. Az értekezletnek az a javaslata, 
hogy a fiatalkornak, a tanoncok, a nők és 
gyermekek, iigyszhitén a cselédek munka-
közivé ti tiése az ipari murikaközvetítés kere-
tében szerveztessék. A sok hivatal1 fölállítá-
sától a felszólalók idegenkedtek. Megállapo-
dás történt arra, hogy a munkaközvetítést 
a kereskedelmi és iparkamara végezze. Eze-
ken kívül csak azokban a /városokban kíván-
tak még munkaköz veti tőket fölállítani, ame-
lyek iipari szempontból gócpontjaiul szol-
gálnak az egész vidéknek. Általában azon-
ban az a kívánság nyilvánult meg az érte-
kezleten, hogy ,a 'munkaközvetitiést ,a leg-
egyszerűbb eljárással végezzék, a hivatalok 
mellé szervezendő ellenőrző bizottságokat 
a munkaadókra és a munkásokra való figye-
lemmel paritásos alapon szervezzék, végül, 
Ihogy munkúsvtszúly esetén u munkaközve-
títő semleges tartozik lenni. Az ellenőrző bi-
zottságba a. hatóság a kamara képviselőin 
kiviil az iparfelügyelőnek is helyet kell biz-
tosítani. Ilyenformán a tizenhét magyar ka-
marai munkaközvetítő bizonyos autonómiát 
nyerne, de egymással közvetlenül érintkez-
nének, statisztikáikat és adataikat a lelhető 
legsürii'ben közölnék' egymássál és csak az 
általuk föl nem dolgozható fölösleget bo-
nyolittatnák le a Budapesten fölállítandó 
központtal. Ez egyszersmind a munkapiac 
nyilvántartását is vezetné az egész országra 
kiterjedöleg és bizonyos .mértékben az or-
szágban levő összes hatósági munkaközve-
títőknek a feje lenne. 

Végiil közölte a főkapitány, hogy 
Vargha Gyula államtitkár, elnök, kijelen-
tette, hogy a minisztérium nem foglal 
ugyan véglegesen állást, de az ankéten fel-
vetett eszméket és kívánságokat a végre-
hajtási rendelet elkészítésénél respektálni 
fogják. 

Az olasz kormány nyilatkozik a hadműveletekről. 
— Uj minisztertanács Rómában . 

Lugano, junius 1. Rómában megint mi-

nisztertanács. volt, amelyen a hadügymi-

niszter felolvasta a frontról való jelentése-

ket. A minisztertanács — ugy mondják — 

ezekből1 azt a meggyőződést merítette, hogy 

a helyzet napról-napra az olaszok javára tő-
ló áik (!). Határozatba ment továbbá, liogy 

a kamarának küszöbön álló Megnyitásakor 

vagy Salandra, vagy Movrone, a hadügy-

miniszter a fronton való müveletekről közlé-
seket tesz, amelyeket a kamara kétségtele-

nül hazafias lelkesedéssel fog fogadni. 

A Corriere delki Sem ujabb, kétségbe-

esett cikkben rámutat arr,a az óriási előny-

re, amellyel a .központi hatalmak kolosszális 

ágyü- és lőszergyártása által fölötte állanak 

az antantnak, főképpen pedig Olaszország-

nak. .Ez a tremtinói offenzívánál a legna-

gyobb veszélyeket rejti magában. Olasz-

országnak meg kell tennie a legelszántabb 

erőfeszítést, hogy mind ujabb (és ujabb hadi 

anyagot állítson elő és ujabb és ujabb hadi 

gyárakat létesítsen. De a szövetségeseknek 

is Olaszország segítségére .kellene sietniök 

az ő hadi eszközeikkel. „Csodákat kell mű-
velni, Jia győzni .akarunk." 

A Stampa szerint Sannino a miniszter-

tanácsban különösen a görög kérdéssel fog-

lalkozott. A miniszter kifejtette, hogy a szö-

vetségesek Sarraü tábornok katonai túlsú-

lyára való tekintettel a bolgár—német táma-
dást lehetetlennek tekintették. A középha-

talmak elleni görög tiltakozásnak nincs 

sörrími jelentősége, mert ez ép olyan plato-

nikus, mint az a tiltakozás, amelyet Görög-

ország Szaloniki megszállása miatt tett az 

antantnál. Görögország magatartásának 

igazi jellege kitűnik abból a kívánságból, 

hogy a központi hatalmak általi megszál-

lásnak csak ideiglenesnek szabad lennie, 

ami megadja Görögországnak a legjobb 

ürügyet arra, hogy beletörődjék a helyzet-

be. Római vezető körökben, mondja a 

Stampa, nincs a legkisebb remény sem ar-

ra, hogy .Görögország az antant mellett 

száll síkra. Sőt mindjobban fölmerül az a 

gyanú, hogy a bolgár és a görög király 

már előre titkon megegyeztek egymással. 

Sőt azt is sejtik, hogy a központi hatalmak 

bizonyos Ígéreteket is tettek Görögország-

nak, ami az esetleges tiltakozást még job-

ban toMpitja. 

A Tribuna azt véli, hogy a központi ha-

talmak az okos balkán-király .segítségével 

meg akarják próbálni a balkáni Iháboru lik-

vidálását. Föltehető, hogy Görögország le-

mond Kavaliáröl és Bolgárország nem tart 

igényt Szalonikira, Németország pedig elő-

segíti Görögország epiruszi politikáját. 

Az Idea Nűziomle azt irja: „Sem a 

Verdiin előtti német offenzíva, sem a tr'en-

tinói osztrák offenzíva, sem a Riga ellen be-

A lapok véleménye. — 
jelentett német fenyegetés nem fogja ellen-

ségeinknek) a; Balkánon való aktivitását a 

legkevésbbé is korlátozni." A lap .tehát azt 

ajánlja, hogy a Valonűban álló tekintélyes 

olasz erőkét másutt értékesítsék. Ez volna 

a legjobb válasz a trentinói osztrák offenzí-

vára, amelyet mindenekelőtt politikai és ka-
tonai hipnotizáló erejétől kell megfosztani. 

A macedóniai .esményekkel kapcsolatban a 

Secolo azt irja, Ihogy a német hivatalos je-

lentésből kitűnik, hogy a központi hatalmak 

Görögországgal szerződést kötöttek. A görög 

csapatok visszavonása erre elég bizonyíték. 
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A NÉMET SAJTÓ A TENGERI GYŐZE-

LEMRŐL. 

Berlin, junius 2. Az angol flotta iőerejé-

vel történt eredményes összeütközéshez 

Persiiis a BerlinW Togeblatt-bZn a követke-

zőket irja: 

A nagy tengeri csata, amelyet innen és 

tul az Északi-tengeren a háború elején vár-

tak. a Iíáboru huszonkettedik hónapi tarta-

ma után bekövetkezett. Kimenetele, tengeré-

szeti vezérkarunk szerint olyan, hogy Né-
metországban a legnagyobb örömöt és lelke-
sedést fogja kiváltam. Mielőtt pontosabb hí-

reket kapunk az esemény lefolyásáról, csak-

is általánosságban mozgó Ítéletet mondha-

tunk. Ez pedig ugy szél, hogy nyílt tengeri 
flottánk tiftgy sikert chWott az angol haderő 
felett. Az angolok veszteségei rendkívül sú-

lyosak voltak, a mi veszteségeink ellenben 

a kivívott sikerhéz képest rendkívül cseké-

lyek. A tengerészeti vezérkar jelentése sze-

rint nyílt tengeri flottánk szerencsésen ismét 

befutott a honi kikötőkbe. Nyilt tengeri csa-

tában, a parti erődítések részéről való min-

den támogatáls nélkül, győzelmes csatát,ví-
vott flottánk a világ teghatdlmldsdbb flottájá-
val. Vezére, parancsnokai és legénysége 

fogadják egész Németország köszönetét. 

Angol admirális a görög hadi-
tengerészetben. 

Frankfurt, junius 2. Athénből jelentik a 

Frankfurter Zeitung-nak: A görög tengeré-

szeti miniszter és az angol követ aláirta 
azt a szerződést, amely Palmer angol ad-
mirálisnak iaI görög haditengerészet szerve-
zőjévé való meghívásáról szól. A szerződés 

csak annyiban különbözik az előző szerző-

désektől, hogy az admirális a megállapított 

egyévi görög szolgálat lejárta előtt is visz-

szalh Ívható. Palmer már megérkezett 

Athénibe, 
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A Délmagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 

Kiadóhivatal 81. 
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Sny4l(ere$l(c<iftftro> Szegeden. 
Az irodalom legnagyobb kincsei rendkívül leszállított áron szerezhetők be 

1916. jun ius 20-ig. 


