
Megfeltbbezték a munkaköz-
vetítő szer vczésére vonatkozó 

közgyűlési határozatok 
(Saját tudósítónktólJ A városi törvény-

hatóság1 bizottság novemberi közgyűlésében 
mutatta be a hatósági munkaközvetitő hjva-
íá) szervezetét, amely szerint az intézmény 
vezetőjének alkalmaztatását '.tudvalevőleg 
íegvégzettséghez kötötte. Ezt a határozatot 
— aineiynek sérelmes voltát lehetetlen e-' 
nem ismerni — mégíclebbezte dr. Pap Rö-
fi rt törvényhatósági bizottsági tag több vá-
rosi képviselő társával együtt. A felebbezés 
szerint a munkaközvetítő vezetőiének nincs 
szüksége 'jogvégzettségre, bizonyság rá, 
hogv az országban még- nincs is precedens 
erre, mert Szegeden kivül még tizenhat vá-
rosban állítanak fel hatósági muttkaközve i-
tőt és sehol sem kívántak iogi kvalifikációt. 
•Világosan kitűnik a felebbezésbői az is. hogy 
a /munkaközvetítési törvény sem olyan in-
tencióval készül , hogy az intézmény élére 
Jogász vagv diplomával rendelkező egyén 
kerüljön, mert ebben az állásban speciálisan 
szociálpolitikai ismeretekre és gyakorlati tu-
dásra van szükség. Az illetékes munkaadó 
és munkáskörök tiltakoznának legheveseb-
bet! az ellen, hogv a hivatal vezetését egv 
városi aljegyzőre bízzák, akinek iogvégzcE-
sége van ugyan, azonban a munkak/5zveti 
íés és általában a szociális működés terén 
teljesen űiiletáns. 

A közgyűlési határozatnak még másik 
sérelmes oldala is van. amelv a ielenle*: ve-
zetőre: Vásárhelyi Júliára vonatkozik, ;>\i 
tudvalevőleg a háború kitörésének első per-
cétől kezdv-. illetőleg e hivatal megalaku-
lása óta vezet: az intézményt nagv hozzá-
értéssel és ambícióval a munkásság és mun-
kaadók teljes megelégedésére. A hivatal ed-
dig mintegy 11.000 munkást helyezett el és 
a vezető működése ellen panasz egyetlen 
esetben sem merült fel. Igen fontos tiine: 
ez pedig, ahol a különféle társadalmi ré e 
geknek teljesen különböző gazdasági érdeket 
futnak Össze egy kézben. De nemcsak pa 
nasz nem merült fel, hanem a hivatal mű-
ködését többszörösen elismerésben részesí-
tették a budapesti szakkörök. Ha tehát ed-
dig nem állott útjában a hivatal sikeres mű-
ködésének az a körülmény. Hogv nő vezeté-
sére van bizva az intézmény, de sőt orszá 
gos szaktekintélyek véleménye szerint a hi-
vatal eddig mintaszerűen működött. ugy 
megkésett és alaptalan fölfedezésnek látszik 
az, hogv a jól bevált nő vezető helvett bár-
mily szempontból is férfire lenne szükség. 

A szegedi munkaközvetitő hivatalra a 
leszerelés ideién hatalmas feladatok várnak 
és ebből a szempontból is fontos, hogy a hi-
vatal az eddig: gyakorlott kezek vezetésé-
ben maradjon meg és ix kísérletezők irá-
nyítsák azt. Vásárhelyi Júlia eddigi műkö-
dése garancia erre és ezért a (hatóságnak 
nem állhat érdekében. liogv_a szervezésben 
olyan újítást eszköz öljön, amelv megváltoz 
tatja az t ddigi bevált vezetést. 

Nagyságos Polgármester Ur! 
Szeged sz. kir. város törvényhatósági 

bizottságának 1917 november 14. napján a 
hatósági munkaközvetitő hivatal szervezést 
tárgyában hozott közgyűlési határozatának 
azon része ellen, -mely szerint ezen hivatal 

vezetői áltála városi aljegyzői állás gyanánt 
szerveztetett s igy jogvégzettséghez kötte-
tett. íelvbbezési jelentül k be és kértük azt a 
•határozat . ezen részének megváltoztatása 
végett a nagyméltóságú maév. kir. belügy-
miniszter űrhöz felterjeszteni: 

Az indokolásban elmondja a felebbezés, 
hogy az 1916. 16. tc. a városok kötelességé-
vé teszi a munkaközvetítés hatósági ellátá-
sát anéiküi. hogv ennek szervezetét előírná. 
A városokra bizza, hogv ez a szervezet-
olyan legyen, amely a célnak. a munka-
kereslet és kínálat gyors és helves kielégi-
lésének, a háborúból hazatérők megfelelő 
elhelyezésének minél tökéletesebben meg-
feleljen. 

A törvény indokolása azonban rámutat 
arra. hogv az intézmény működésének ered-
ménye ..a személyeknek nemcsak ienciisme-
retességétől, de szakértelmétől és gyakor-
lottságától is függ. akik a munkaközvetítés 
teendőit közvetlenül ellátják, tíz a szakérte-
lem és gyakorlati érzék azonban nem sze-
rezhető meg máról-holnapra. Ha tehát gon-
doskodni kívánunk a háborút követő idők-
nek e téren előreláthatólag jelentkező foko 
zotr szükségleteiről, már most meg kell ten-
nünk az intézmény életbehivására. a /munka-
közvetítés ellátásával megbízandó személyek 
begyakorlására módot nyújtó intézkedése-
ket." 

A törvény indokolásában hangoztatott 
ezt a szempontot, amely egyébként a dolog 
természetében is rejlik, a sérelmes határo 
zat teljesen figyelmen kivül hagyja, amidőn 
a hivatal vezetői állását jogvégzettséghez 
köt' s ezzel kizárja annak a lehetőségét, 
hogv a hivatal jelenlegi vezetője, vagy má-
sok. akik ebben a működési körben már jár-
tasságra. gyakorlottságra tettek szert, nyer-
hessék el az alkalmaztatást. 

Ugyanis sem a mostani vezető nem bir 
jogvégzettséggel, sem más olvan iogvégzett 
egyének nincsenek, akik ezen a téren gya-
korlati tevékenységet fejtettek vo'na ki, a 
minek a kétségtelen következményeként bár 
jogvégzett, de a munkaközvetítés terén tel-
jesen járatlan égvén fog a vezetéssel meg-
bízatni. 

Már pedig a szervezet felsőbb jóváha-
gyást igényelvén, ezen állás betöltése épen 
arra \pz időre fog esni. mikor a hivatal ak-v 
cióképességének a legmagasabb fokon kelle-
ne állania, mert emberi számítás szerint ez 
a leszerelés idejével feg egybeesni, amikor 
megfeszített munkával kell maid a háború-
ból hazatérő munkanélküliek ezreinek elhe-
lyezéséről gondoskodni. 

Ehhez a jogvégzettség vajmi kevés tá-
masz lesz, mert ehhez előző szociális tevé-
kenység, a helyi munkaviszonyok alapos is-
merete és nagy gyakorlottság fognak kí-
vántatni. 

Ezen álláspontunk helyességét bizonyít-
ja az a körülmény is. m'szerint n»hot már 
megszerveztetett, egyik városban sem Po-
zsonyban. sem Temesvárott nem kötötték a 
vezetői állást jogvégzettséelhez. hanem min-
denütt arra helyezték a súlyt, hogv a mun-
kaadók és munkakeresők kívánalmaival is-
merős. azok egyensúly törvényének szak-
avatott. lelkiismeretes és igazságos kezelője 
kerüljön a hivatal élére. 

Mindezeknél fogva kérjük a Belügytni-
nistzer ur őnagyméltóságát. miszerint ezen 
feíebbezésíinknek helyt adni és a fenti séret-

Szegrii í&l'f. november ffl, 

tnes határozat megváltoztatásával a siegedi 
munkaközvetitő hivatal vezetői állásánál a 
jogvégzeítség kvalifikációját törölni méltóz-
tassék. 
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Az Isonzótól a tengerpartig. 
SajtóhádíszáUás, novemíber 27. A-i olaszok 

bizonyára sohasem képzelték, hogy azt a té-
rületét, amelyen már annyira biztosaknak 
érezték magukat, olyan gyorsan ki keil egy-
szer üriteniök. A sietős menekülés nyomai 
mindenütt a fejetlenségre, a kapkodásra, a 
meglepetésre mutatnak. Amint látszik, csak 
a kísérletig jutottak abban az igyekvéstik-
ben, hogy megsemmisítsék a nagy értékeket, 
amelyeket magától értetődőieg nem akartak 
az ellenségnek átengedni, da nyakra-főre kel-
lett visszavonulniok, ugy, hogy szándékuk 
végrehajtására már nem volt idejük és igy 
csapataink milliókra menő értékekre leltek. 
Az ágyukról, hadi szerekről, gépkocsikról 
nem is szólva, óriási mennyiségit élelmiszer 
is jutott a kezünkre. .Az olaszok az összes 
helységékben jól berendezett tábori kórhá-
zaikat hagytak hátra. Villa Vicer.lina nagy 
raktárhoz hasonlít, amelyben mindenféle 
áru van felhalmozva. Elvben a helységben az 
olaszok ottidőzésii'k alatt igen szorgalmasan 
dolgoztak; uj utakat építettek, hidakat ver-
tek, szóval mindenféle, olyan építkezést vé-
geztek, ami a n a vall, hogy ott már teljes 
biztonságban érezték magukat. Mi. amikor 
annak idején ezt a területet ki kellett, hogy 
ürítsük, Perisnél két hidunkat elpusztítot-
tuk. Az olaszok ismét helyreállították azokat, 
most azonban újból felrobbantották. Most 
mi buzgólkodunk azon, hogy a vasúti hi'dat 
a szükségforgalom számárai használhatóvá 
tegyük. 

A tatnfakoiiei térület viz alat t áll; az 
olaszok a st.-pietroi <gát'at mintegy 25 m.'hosz-
szuságban elpusztították, ugy hogy az Isonzó 
elárasztotta a mezőt. A magas teher utó ttgy 
prüszköl a vizben, mint valami gőz'bárka. 

Találkozunk egy trón-osztaggal. Az 
autótól megvadulnak az egyik szekérnek a 
lovai és balra rán t j ák a szekeret, amelynek 
kerekei az utmenti árokba kerülnek. Az erő-
sen megrakott járómü felfordul; a kocsisok 
még idejekorán felismerik a veszélyt s gyors 
leugrassál megmenekülnek, ellenben a Irivak 
belefúlnak az elöntött árokba. 

Aris mellett haladunk el. A helységtől 
nem messze az olaszok kétvágányú rendes 
nyomtávú összekötő vasutat építettek Ronehi 
két pályaudvara között. Széles, szép uton kö-
zeledünk Monfakone felé. Fent a levegőben 
egy olasz repülőgép kering. Elhár í tó üte-
geink erősen lövik; a srapnellek olt robban-, 
,nak fel a repülő körül. 

Az Adria-müvekhez érkezünk, ahol meg-
állapcdunk. Érdekel minket, milyen állapot-
ban van a gyár. Nagy rongálódást szenve-
dett. Nem messze innen egy 'betonirozott 
árok van. A közelben törmelék domb emel-
kedik; vajjpu mi lehetett valamikor e törme-
lékhalmaz helyén? iMonfalcone termálforrá-
sai 'voltak itt a rómaiak idejéből. 

Tóvábbha 1 adtuiikban utunk drótakadá-
lyokon és fedezékeken vezet át; sok helyütt 
az utat álcázással védték. Innen látni a ten-
gerparton a 21 -es és a (12-es dombot, amely-
ért annyi harc folyt. A Karszton hatalmas 
sziklatömbök tornyosulnak egymsóra, mint-
ha va lami földrengés dobta volná Őket egy-

A világ legdrágább, de egyszersmind legjobb szivarkabtivelye: 
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a védjegy. Vigyázat! Uiánzafok vannak forgalomban! Sodorni vaIá papír ára 30 fiifér. 


