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önvédelem messze a frontoktól. munkások munkakér viszonyai ne befolyásol-

1ttK.sa.mtk kedvezőtlenül. 

A munkaközvetítő hivatal feladata azok-
nak a hadirokkantaknak a fokozott védelme, 
akik a szabad gazdasgi versenyhen kellően 
(érvényesülni nem tudhatnak. Ezek munka-
helyét gondosan igyekezett megválasztani. 

Örömmel állapítja meg, hogy a rokkant 
katonáknak a munkabérébe az állami, .rok-
kantsági jutalékot vagy sebesülési pótdijat 
nem kívánták beleszámítani. 

A hivatal nemcsak szegedi illetőségű 
rokkant katonákat közvetít, hanem mindazo-
kat, akik akár írásban, akár személyesen 
megkeresik, vagy akiket az Országos Hadi-
gondozó Hivatal vagy valamely intézménye 
ide utal. 

Tekintve, hogy ez a hivatal az egyetlen 
közhatósági munkaközvetítő az országban, 

ahová a rokkant katonák munkaköz vetítése 

bekapcsoltatott, azt hiszi, hogy a szegedi ta-
pasztatatokból az országos viszonylatban is 
konzekvenciák vonhatók le. Igy felelni kell 
arra a nehéz kérdésre, vájjon beolvasztható-e 
az általános munkaközvetítésbe a rokkant ka-
tonák ügye. Az a felfogás, hogy személyzeti-
leg, helyiségileg és egyebekben kellő apaira -
tussal rendelkező hatósági munkaközvetítő 
intézetek keretébe, mint annak egyik osztá-
lya, eredményesen beilleszthető. 

A szegedi hivatalban jelent kezeit össze-
sen 185 rokkant katona, elhelyezést nyert 70. 

Az Országos Hadigondozó 

Szegedi Szociális Irodája. 

A rokkant katonák munkaközvetítéséi al-

kalmával azt tapasztalta, hogy a hivatalnak 

ki kell terjeszteni tevékenységét a rokkant 

politika egyéb mozzanataira is. Az árvaszéki 

elnök kérelmére természetesen átmeneti-

leg a hivatal látja el jelenleg a szegedi 

rokkant ügyet., a munkaközvetítésen kívül 

összes társadalmi vonatkozásaiban. A hiva-

tal gyakorlati szakiférfiak bevonásával a 

pálya >n utat ás szolgálatában is működött. 

Az Országos Hadigondozó Hivatalnak 

szeptemberi leiratában kifejezett kívánságá-

ra a hivatal vezetője behatóan tanulmányoz-

ta a budapesti Timót-uteai utókezelőgyógy'-

intézet szociális irodájának ügykezelését és 

szociális tevékenységét. A tapasztaltakról je-

lentésben számolt be. 

A hivatalban 1914. augusztus 1-től már-

cius 31-ig összesen jelentkezett 30369 nnunka-

kereső, akik közül elhelyezést nyert: 9194. 

ÜÍH7. január 1-től 1917, március 3:3-ig 4812 

inunkaal k a Ion í-be jel e n tós t ö rtén t. Híva tal un k 

utján nem kapott alkalmazást a jelentkezet-

tek közül 1175 egyén. 

A jelentést a közgyűlés nagy tetszéssel 

fogadta. Tonetli Sándor a kettős munkaköz-

vetítés ellen, szólalt tel ezután és kérte, hogy 

a bizottság irjon fel .a minis terhez ia munka-

közvetítés egységesítése érdekében és hogy 

a területi illetékességet ne vigyék mereven 

keresztül. Vékes Bertalan a zárószámadást 

mutatta be. majd Wimmer Fülöp elismeré-

sét fejezte ki a munkaközvetítő hivatal ve-

zetőségének. Ezzel a közgyűlés véget ért. 
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Van rá mód, hogy a haza védelmében 

azok is részt vehessenek, akik nem katonák, 

akik nem mehetnek a harctérre. Egy kitűnő 

eszköz lehetővé feszi, hogy asszonyok és 

gyermekek, betegek és aggok anélkül, ihogy 

falujuk vagy városuk határából kimozdul-

nának, megfélemlítsék és elűzzék ellen-

séget, megsokszorozzák harcoló 'katonáink-

erejét és teljessé tegyék a nemzetnek a világ-

háborúban való erőf eszi rését. 

Ez az eszköz: a hadikölcsön jegyzése, 

iis az az érdekes, hogy a honvédelemnek 

ez a végtelenül kényelmes, kgkevésbbé sem 

veszedelmes, sőt hasznot hajtó módja — 

nem is kötelező. A haza roppant küzdelmé-

ben feltétlenül rendelkezik mindennemű szol-

gálatunkkal. testi épségünkkel, életünkkel, 

rendelkezhetik tehát pénzünkkel is, de nem 

teszi. A magyar hadikölcsön ezuital sem 

kényszerkölcsön, senkit sem erőltetnek alá-

írásra. 

Hanem azért, ha jogilag nem is kény-

szerűség. erkölcsi szempontból annál na; 

•gyobb kötelesség a hadikölcsönben való rész-

vétel — éppen mint maga a hazaszeretet. 

A biró senkit sem ítélhet hazaszeretetre s 

Félhivatalos jelentés az isonzói 
nagy harcokról. 

Mint az előző napokon, tegnap, is a 

Vodice— Monté Santo elten irányiiotta az el-

lenség legerősebb ha vei tevékenységét, A 

többi szakaszon aránylag nyugodtabb harcok 

voltak. A iKarszt-fonsikjáu, ahol mindkét fél 

tüzérsége egész napon át harcolt egymással, 

csak estefelé fokozódott az ágyútüzelés. 

Azoknak a csapatainknak, amelyek a Monté 

Bántót védik, nagyon kemény napjuk volt. 

De mogállták liely.iiet a forró küzdelem-

ben s a számbeli túlsúlyban levő ellenséggel 

•szemben győztesek maradtak. Már a kora reg-

geli órák óta nlegfe.küdté az úgynevezett Ko-

lostor-szakaszt a .mindenféle kaliberű ágyuk 

és aknavetők tüze. 'Ezen a szakaszon van an-

nak a híres kolostornak a romja, amelyet az 

olaszok szétlőttek. 

Az olasz gyalogság reggel 8 óra 30 perc-

kor indult először rohamra. Pusztító tüzelé-

sünk nyomban visszakergette. Erre az ellen, 

ség t iizérsége a legnagyobb hevességre foko-

zott pergőtüzet indította árkaink ellen, ame-

lyeket teljesen betemetett. Mikor azonban az 

olasz gyalogság másodszor is elindult roham-

ra, gyalogságunk akkor is a helyén volt és 

őrületes puska- és géppuskatüzeléssel fogad-

ta az ellenséget. 

Két helyütt nyomultak be az olaszok, de 

ellenlökésünk nyomban megragadta és is-

mét kivetette őket. (Ez alkalomipa 1 a marburgi 

landstin uikatonák ismét kitüntették magu-

kat. Must megint munkába fogott az olasz 

tüzérség és elárasztotta gránátjaival a• Monté 

Smitót. A gyalogság délutánig az árkokban 

maradt, mikor azonban beállt a sötétség, tü-

zérségi előkészítés nélkül indult meg az olasa 

gyalogság támadása Yodiee—Mont-e Santo 

egész területe ellen. 

Vodicénel be tudott nyomulni az ellenség 

egyes árokrészekbe, a nyert területet azon-

ban nem tudta megtartani, A Monté Bántón 

az ellenség rohama már tüzérségünk pusztító 

nincs az a végrehajtó, aki érvényt szerez-

hetne ilyen Ítéletnek. Hadikölcsön jegyzése-

ért sem megy senkihez finánc vagy más 

hatóságii közeg az állam hatalmával. De 

sziklaszilárdan állanak a premisszák: 

a hazának a nemzetek döntő mérkőzé-

sében minden erejére szüksége van; 

a hadikölcsön utján mindenkire, az itt-

honmaradottakra nézve is lehetővé van téve 

a haza védelmében való részvétel — s ezek-

ből vaslogikával folyik az a következmény, 

hogy hadikölcsönt jegyezni vagyoni erejéhez 

mérten mindenki köteles. 

Es ennek az erkölcsi parancsnak szank-

ciója is van. A pénzintézetek és egyéb meg-

bízott helyek följegyzik az aláírók nevéé 

Az újságok közlik a nagyobb aláírásokat, a 

kisebbek sem maradnak titokban, tud azok-

ról kinek-kinek a saját környezete s ha más 

módon nem: a lelkiismerete. Vájjon hogy 

fogja magát érezni az, akire imajd rásüti a 

közvélemény, vagy a belső kisbíró, (hogy 

a haza él et-Lalál harc a idején még távolból 

sem, kényelmesen otthon ülve,, még pénzé-

nek kamatra való kölcsönadó savat sem vett 

részt a szent védekezésben? 

tüzelésében összeomlott. Az isonzói csata ki-

lencedik napja tehát az olaszok minden eről-

ködésének hiábavalóságát mutatta. Most is 

birtokában vagyunk állásainknak, mint az-

előtt. Kilenc nap óta vívunk olyan harcot, 

amilyen az Isonzónak elkeseredetten és két-

ségbeesetten megvívott frontján még meni 

volt. 

Egy huszonháromezer tonnás 
gőzös elsülyesztése. 

Rotterdam, május 22. A Maasbode je-

lenti: A White Star Line 23.876 tonnás 

Baltic nevű gőzösét egy tengeralattjáró 

megtámadta. A hajót több találat érte és 

nyomban erősen oldalra fordult. Angol tor-

pedóvadászok azonnal segítségül siettek. 

Később az a hir érkezett, hogy egy másik 

tengeralattjáró naszád a Balticot elsüllyesz-

tette. 

A német tengeralattjárók ujabb 
síkerei. 

Berlin, május. 22. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Tengeralattjáróink ujabb sikerei az 

Atlanti-oceámon: 

Elsülyesztettünk 18.000 bruttó regiszter 

tonnát. Az elsülyesztett járómüvek rako-

mánya között volt 10.000 tonna vas, ame-

lyet Olaszországnak és gabona, amit Fran-

ciaországnak szántak. 

A tengerészeti vezérkar főnöke. 

Hét millió halottja van már 
a háborúnak. 

Kopenhága, május 22. Henderson angol 

miniszter Riclremondban tartott beszédében 

többek közt. ismertette, bogy mily. n óriási 

pusztítást ás szenvedést •okozott már eddig is 

a háború. Közölte, hogy meghízható adatok 

szerint eddig körülbelül 46 millió sebesült, 

meg, -v a halottak száma több mint 7 millió. 

A háborús kiadás összege eddig 9 milliárrl 

font sterling, azaz 225 milliárd korona. 


