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A munkaközvetítő-székhely 
szervezése Szegeden. 

(Saját tudósítónktól.) Nemrégi bon mi-
niszteri trendelet jelent meg a munifásközve-
litők államosításáról. A rendelet tizenhét 
munkásiközvetiitő kerületet állapit meg. Az 
egyik ilyen kerületnek, mint ismeretes, Sze-
ged lesz a székhelye. A miumkásközvetitők 
államos,itása (Szegedet illetően inkább csak 
formai átszervezéssel j á r , mert az itteni 
munkásköz veti tőtíiivatal. melynek dr. Szalay 
József főkapitány az elnöke, eddig is .minta-
szerűen, folytatta működését. Az átszervezés 
munkálataiban főként a cselédköz vetítés ren-
dezése érdemei majd figyelmet-

A munkaközvetítők államositásáról és a 
folyamatban levő átszervezési munkálatokról 
dr. Szalay József főkapitány, a szegedit mun-
kaközvetítő hivatal elnöke az alábbiakat 
volt szives mondani munkatársunknak: -

— Az 1916. évi 16. t. c. rendszeresítette 
az ipari, bányászati és kereskedelmi munka-
közvetítést. A végrehajtó rendelet kibocsá-
tását megelőzőleg a kereskedelemügyi mi-
niszter elnöklésével még a mult évben, or-
szágos értekezlet volt a kamarák, a munka-
adók és a munkások érdekképviseletének be-
vonásával. Az ott elhangzották figyelembe-
vételével készült a napokban megjelent mi-
niszteri rendelet, amely tizenhét helyen és 
köztük Szegeden is.hatósági munkaközvetí-
tőt állit fel. Mindegyik munkáközvetitő mű-
ködése, mint a rendeletből ismeretes, egy-
egy nagyobb kerületre terjed ki. Igy a sze-
gedié Bács-Bodrog és Csongrád vármegyék-
re, Baja, Hódmezővásárhely, Szabadka, 
Szeged, Újvidék és Zombor városokra. 

— A munkaközvetítő személyzetének 
javadalmazását a közgyűlés (fogja megállapí-
tani. A munkaközvetítők mellett részben a 
munkaadók, részben a munkások kiküldöttei-
ből választmányt kell alakítani. A választ-
mány elnökét ,a. városi tanács vagy a saját 
tagjai közül jelöli !kli!, vagy más helyben lakó 
köztisztviselőt kér föl a z elnökség vállalá-
sára- A munkaközvetítő főnökét a városi ta-
nács a választmány meghallgatásával vá-
lasztja meg. 

— A hatósági miunkaiközvetifők felett a 
közvetlen, felügyeletet a városi tanács, a fő-
felügyeletet pedig a Budapesten szervezett 
állami munkaközvetítő hivatal utján a keres-
kedelemügyi miniszter gyakorolja. 

— A hatósági munkaközvetítést az egész 
országban a budapesti munkaközvetítő fogja 
megszervezni. Eddig ugyanis a budapesíin 
kiviül csak két állami munkáközvetitő van: 
Temesvárott és Pozsonyban. 

— A szegedi, amelyét a feminista-egye-
sült kezdeményezésére a háború kitörésekor 
a hatóság és a társadalom létesített, félig-
meddig már szintén állami intézmény, a 
melynek átszervezése akár a személyzet te-
kintetében, akár ,az u j ügymenetet illetően, 
a lehető legkönnyebben, fog megtörténni. 

— Miután a végrehajtási rendelet meg-
engedi, liogy .a hatósági munkaközvetítők 
háztartási szolgálatot teljesitők és házi cse-
lédek közvetítésével is „foglalkozhatnak és 
mivel a közgyűlés m(ég 1912-ben elhatároz-
ta, hogy hatósági cselédközvetítő intézetet 
állit fel: bizonyosra vehető, Ihogy a hatóság 

ezt a kínálkozó alkalmat meg fogja ragadni 
és az állami munkaközvetítő keretében ren-
dezi a hatósági cselédközvetités ügyét, ki-
véve a mezőgazdasági munkások alkalmaz-
tatását, amelyet a rendelet továbbra is az 
eddigi rendszerben h a g y meg. 

— Az átszervezési munkálatok végre-
hajtásával különben dr. Andor Endre mi-
niszteri tanácsost, az országos munkaközve-
títő hivatal elnökét bizták meg, aki a köze-
lebbi időben bizonyára Szegeden is megteszi 
ez irányban a szükséges intézkedéseket. 
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A milliók 
telkeiről beszélgettünk -a paródhia korntor folyo-
sóján, a melyet ódon kőfalak vastag ráncai fed-
teík el az alkonyati nap bágyadt (fényétől. A 
-lelkész nekitámaszkodott az ablak mélyedésnek, 
elgondolkodva nézte ia, vastag tölgyfa -ajtó ko-
pottas vereteit. Egészséges, erős embernek lát-
szott; .homloka magas volt; nyilt kék szemei 
intelligenciát sugároztak. Merengett még egy-
két pillanatig, aztán suttogva mondta: 

— Köztük 'voltain mindig. Olvasni tudtam 
a lelkűikben. Az egyik tele volt hittel, minden-
nap imádkozott és -bízott isteniben,, hogy haza 
kerül. A másik egy fiatal ikis zászlós, atheista 
volt eleinte. Fölényesen magyarázta az egy sej-
tnek ifejlődését, a klháoszt, melyből a világ ke-
letkezett, az ősneimzést és a tudományos meg-
állapítások egyéib halmazait. Később szófiáin-
lett ÓS' zavaros tekintetéből tisztán láttam, hogy 

az önámitása megtört és .titokban imádkozik. 
Egy ősz önkéntes ,a pradeszti náciéra esküdött és 
ilamaiidólag (hajtogatta,: „Sorsát senki el meini 
kerülheti." A főhadnagy intuitív elméiveik kép-
zelte imagát-, flegmával, de- a (belső aggódás rossz 
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leplezésével szólott- „Segíts magádon, az isten • i 
is megsegít." 

— És ezek mind . . . , 
— Igen, igein, — válaszolt a lelkész gyorsan, 

mielőtt még befejezhettem volna a 'kérdést. 
Aztán imég lassabban folytatta: 
— És a kis szobrász, alki Gotaima Buddha 

elveit vallotta, kedves egykedvűséggel pipált 
estén/kinti a homokzsákok alatt, majd komoly-
kodva. mondta: „Inkább -rlhododondron legyek, 
mint ló, inkább karosu pálma,, mint vad oroszr 
lán. 

— És az -okkultista, — kérdeztem isinét. 
A lelkész összeráncolta homlokát és fölné-

zett a nehéz bodthajtásra. A kereszt megcsillant 
a mellén; szallagjának piros sávja, mintha vért 
.izzott volna a lenyugvó nap vörös fényében . . . 
Aztán felegyenesedett és nyiltan beszélt: 

— Az imident 'látott és semmitől sem félt. 
Bizott a lélek -öröiklkévelóságálban és nem törő-
dött a 'mulandó testtél. Látta az agyak utolsó 
vibrálását, hallotta a sóhajok halkuló zenéjét. 
Beavatott volt a végső -kívánságokba ós erőt 
aclott a gondolatok, vágyak, érzések ellankadó 
szárnyalásának . . . Az 'egyiket a gránát temet-
te el, a imásik elment és örökre (befedte -a hó-
takaró. A kis zászlós golyót kapott az agyába. 

— És a lelke? 
— A lelkek is eltűntek, ki erre, ki amarra. 

Megszűnt létezni az agy, a l-élek matériái is mé-
diuma és feloszlott az élő organizmus'. Azt hi-

I szik róluk, ihogy meghaltak . . . 
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<m KORZÓ MOZI 
Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefon 11-85. 
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Ma vasárnap 

A szenzációk szenzációja! 
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M m az iMéii 
Dráma 4 felvonásban. 

A főszerepben: 

OLAF FONSS. 
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