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Szeretek 
néha fürödni, nem ár t a tisztálkodás még a 
városi gőzfürdőben sem. Hej, pedig, aki a 
városi fürdőbe piszkosan ment be, és ugyan 
ki menne be tisztán — legtöbbnyire ugyan-
ugy kerül t ki onnan. Nem célom hatóság el-
leni' erőszakot elkövetni, épen ezért nem a 
kádak tisztátalan voltának .tudom be ezt, 
a pilvenő kerevetek pokrócát sem okolom, el-
végre semmi sem tart örökké, még a városi 
szén sem. Azt. tetszik tudni, liogy a város 
most tatai szénnel kísérletezik, bogy legalább 
évienkint egyszer nyitva tarthassa a fürdőt. 
Há t a tatai szén nem gondoskodik mindmáig 
a városról, mert nagyon nehezen óhajt üde 
érkezni. Nem tudom ennek az okát, de sej-
tem, hogy a tatai szén fél, hogy díjmentesen 
megkapja a hatósági jelleget és ennek 'követ-
keztében, — hivatalból kénytelen lesz az ér-
tékét devalválni. 

Száz szónak is egy a vége, arra akarom 
kérni a szerkesztő urat, mentsen ki kinos 
helyzetemből és adjon tanácsot, miképen ér-
hetném el álmaim álmát, vágyaim netovább-
ját és mit kellene csinálnom, liogy egyszer, 
egyetlenefyszer megfiirödliessek még a. vá-
rosi fürdőben, mielőtt kénytelen leszek jobb-
létre Szenderülni. 

Ezt a levelet a mai postával kaptuk. Tu-
lajdonképen a szerkesztői üzenetekben kelle-
ne válaszolnunk, de tekintettél erre a közér-
dekű kérdésre, ezen a helyen szolgálunk fel-
vilá.gositássak íme a válasz, röviden és velő-
sen: 

Végy egy jegyet a városi fürdőbe, lát-
tamoztasd a zenede felügyelőjével üt-
tesd rá a gazdászati hivatal pecsétjét, 
irasd alá a javadalmi bizottsággal, ka-
vard jól össze, lassú tűzön pirítsd meg 
ropogósra adj hozzá több rendbeli bé-
lyeges kérvényt, járd kii a városnak, 
hogy kapjon szenet, öltözz frakkba, az-
tán menj el a — Wagnerbe és fürödj 
addig, arnig arról nem koldulsz. 
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— Zárt ülést tartott ismét a ház. Buda-
pestről telefonálja tudósitónk: A képviselő-
ház csütörtöki ülésén folytatták a kormány 
kivételes hatalmának igénybevételéről szótő 
előterjesztés tárgyalását, Málta Árpád ta-
niadta a kormányt. Szerinte nemcsak a nm-
zöguzuásagii, hanem az ipari termények árat 
is makszimálni kellett volna. Giindisch Guidó 
szerint a közellátás nehézségeiért nem lehet 
kizárólag a kormányt okolni. Giesswein Sán-
dor a közélelmezés rendszertelenségét hibáz-
tatja. Nagyatádi Szabó István a miniszterel-
nöki jelentést nem veszi tudomásul. Védel-
mezi a termelők álláspontját. A déli szünet 
után gróf Eszterházy Móric szólalt fel. Köve-
teli a választói jog kiterjesztést, ami nemcsak 
az itthon levők, liánom a fronton tartózko-
dók kívánsága ás. A jelentést nem veszi tu-
domásul. Ábrahám Dezső az árfelhajtók visz-
szaéléseit teszi szóvá; sehol nincs olyan drá-
gaság, mint nálunk, a iniakSzimális árakat 
nem tart ják be. Kérdi, hogy miért vannak a 

hadseregszállítók felmentve, miért nem le-
het azokat sorozni. Ábrahám felszólalása 
után a vitát befejezik. Közben gróf Károlyi 
Mihály és társai zárt ülést kérnek. Az elnök 
elrendelte a zárt iilést, amely este 8 óráig 
tarlóit. A iryi.lt ülés megnyitása után meg-
állapították a pénteki ülés napirendjét. Dél-
után a miniszterelnök fog válaszolni az el-
hangzott beszédekre. Délelőtt niem lesz ülés, 
mert a koronaőrt délben választják meg. A 
napirend megállapítása után az ülés este fél 
kilenckor véget ért. 

— Kihallgatások a királynál. Bécsből je-
lentik : Károly Ferenc József trónörökös va-
sárnap kihallgatáson volt a királynál, amely 
két óra hosszat tartott. — Gróf Czernin volt 
bukaresti követet a király szerdán délben 
egy órás külön kihallgatáson fogadta. Az 
audiencián gróf Czernin jelentést tett az 
uralkodónak a román hadüzenet előtti ese 
menyekről és azokról a tapasztalatairól, a 
melyeket a hadüzenetet követő napokon Bu-
karestben szerzett. 

— Kitüntetések. Molnár Gábor és Káz-
mér Ferenc 5-ik honvédgyalogezredbeli nép-
fölkelőknek az ellenség előtt tanúsított vitéz 
magatartásuk elismerésen! a király a bronz 
vitézségi érmet újólag adományozta, 

— A politikai helyzet. Budapesti tudósítónk-
tól : A .képviselőház ülése előtt a folyosókon 
nagy élénkség volt. Megjelent a Házban gróf 
Dohna-Schloedien kapitány, a „Möwie" vi-
lághírű parancsnoka, akit őrgróf Pallavicini 
György 'kalauzolt, — A pénteki ülésen gróf 
Tisza István miniszterelnök mond nagyobb 
beszédet, amely után a Ház elnapolja magát. 
A katona--képviselők nem tartoznak bevonul-
ni csapati estükhöz, mert az ülésszak tarta-
miára vannak szabadságolva, legtöbben azon-
ban önként fognak jelentkezni. A szünet 
karácsony előtti időig tart és akkor az ín-
demnitási javaslatot fogják letárgyalni. Idő-
közben a delegációkat is egybe fogják hívni, 
ami illetékes tényezők között már elhatáro-
zott dolog. 

— Elégelt egymillió értékű gyapot Ge-
nusban. Luganóból jelentik: Genuában a 
vogherani raktárakban egymillió lira értékű 
nyers-gyapot elégett. A különböző városokból 
előhivott tűzoltók és katonák csak nagyne-
hezen tudták a tüz továbbterjedését megaka-
dályozni. 

— A kolozsvári egyetem áthelyezésének 
terve. Az oláh betörés folytán beállott háborús 
helyzet miatt, irja egy komoly nagyváradi lap, 
a hadszintér központjába került Kolozsvár s ez-
által az ottani egyetem békés működése meg 
van háborgatva. A legkomolyabb formában fel-
merült a gondolat, hogy áthelyezik a kolozsvári 
egyetemet s első sorban Nagyváradra esett a 
választás, mint amely városban meg van min-
den előfeltétel arra, hogy az egyetemet a há-
boru végéig falai közzé fogadhassa. Nagyvára-
don ugyanis azt vélik, a nagy katonai beszál-
lásolások dacára, van elég lakás, hogy az 
egyetem tanári karát, a személyzetet és a hall-
gatók nagyon lefogyatkozott számát el lehessen 
helyezni. Eddig a kolozsvári egyetem létszáma 
mintegy 50 rendes tanár, 40 magántanár és 9 
rendkívüli tanár, továbbá a személyzet és 2500 
hallgató volt. Az utóbbiak száma most nagyon 
megfogyott. Első sorban az orvosi fakultás 
jönne Nagyváradra. És pedig azért, mert kevés 
az orvos s főként az orvos képzésére kell ki-
válóbb súlyt helyezni. Az egyetem kiküldöttei 
átmentek Nagyváradra, hogy a dolog keresztül-
vitelét illetőleg előzetes tájékozódást szerezze-
nek s az illetékes körökkel már érintkezésbe 
léptek. Hogy lesz-e valami az érdekes áthelye-
zésből, még nem lehet tudni s csak mint fel-
merült érdekes tervet hozzuk nyilvánosságra. 
— A szegedi polgármesteri hivatal közli az 
Erdélyből menekült egyetemi hallgatókkal, hogy 
a kolozsvári egyetem október 2-án nyilik meg. 

— A méntelep megvizsgálása. Gróf d' 
Orsay Fiilüp, a tájfajta méntelepek országos 
felügyelője Szegedre érkezett az itteni méntelep 
megvizsgálása céljából. Gróf d' Orsayt a ' pol-
gármester fogja kalauzolni. 

— A pósta különleges szolgálatainak 
dí jszabása. A hivatalos lap csütörtöki száma 
a kereskedelemügyi miniszter rendeletét közli 
a különleges szolgálatok póstai díjszabása 
tárgyában. A pósta különleges szolgálataiért 
1916-ik évi október 1-től kezdődő érvénnyel 
a közönséges és ajánlott levélpostai külde-
mények részére fenntartott fiók bérléséért 
kincstári és nem kincstári póstabivataloknál 
egyaránt két illetőleg zárható fiókban három 
korona dijat kell fizetni havonta. A postautal-
vány és postatakarékpénztári fizetési utal-
ványfiók bérlésééit a postautalvány kifizető 
postahivatalok székhelyén Budapesten havi 
öt ós vidéken havi három korona fizetendő. 
Faluzó levélhordó utján hivatalból eszközölt 
kézbesítésért értéklevél," megbizás és utalvány 
uián 15, csomagok után 25 fillér jár. Zárós 
táska kezelésért havi két koronát kell fizetni. 
Vámkülföldről érkező csomag és értékdoboz 
után darabonként 25 fiiiér fizetendő. A ma-
gánfelek által adott póstai meghatalmazások 
nyilvántartásért, ha a meghatalmazás csak 
egy esetre, vagy 14 napot meg nem haladó 
időre szól, 25, egyébként 1 korona dijat keli 
fizetni naptári évenként. Kézbesithetetlen 
küldeménynek a felvevő postahivatalhoz 
való visszajelentéséért 25 fillért kell fizetni. 
Ugyanennyi jár egy-egy elveszett vagy meg-
sérült postautalvány pótlására szolgáló kifi-
zetési felhatalmazás kiállításáért. Vámkisérő-
jeggyel külföldre feladott csomag előjegyzé-
séért 50 fillér fizetendő. Az elveszett feladó-
vevényt pótló értesités 1 koronás pénzügyi 
bélyeggel ellátott beadványban kell kérni. 
Az esetleg szükséges póstai nyomozásért 25 
fillér dijat kell fizetni. 

— Szenet rendel a város. A városi tanács, 
tekintettel arra, hogy a lupényi szén, ame-
lyet a városi üzemekben eddig használtak 
egyelőre nem szállitható, próbaképen tatai 
szenet rendelt. A csütörtöki tanácsülésen a 
polgármester bejelentette, hogy a mérnöki hi-
vatal a tatai szén gyakorlati használhatóságát 
kielégítőnek tartja/Egyedüli hátránya a tatai 
szénnek, hogy tiz százalékkal drágább, mint 
a lupényi. A tanács elhatározta, hogy a vá-
rosi üzemek szükségletét egyenlőre a tatai 
bányákból szerzi be. 

— Elfogott katonaszökevény. A detektí-
vek szerdán éjjel a zugszállodákban razziát 
tartottak. Az egyik alsóvárosi szállodából egy 
gyanús embert állítottak elő, aki magát Ko-
vács Ferencnek nevezte és előbb egy nyílt 
paranccsal, amelybon az 5. honvéd gyalog-
ezred pecsétje volt, majd a 12. gyalogezred 
pecsétjével ellátott szabadságlevéllel akarta 
magát igazolni. A két katonai okmányról dr. 
Borbola Jenő bünügyi kapitány nyomban 
megállította, hogy hamisítvány. Amikor az 
állítólagos Kovács Ferencet dr. Borbola ismé-
telten faggatni kezdte, az vallotta, hogy 
Soltész Antalnak hivják és a pécsi 19. hon-
véd gyalogezredtől szökött meg. Dr. Borbola 
a soknevü emberről ujjlenyomatot vétetett 
fel. A detektívek megmotozták, 200 koronát, 
egy órát és egy aranyláncot találtak nála. 
Hosszas vallatás után végre bevallotta az 
előállított, hogy Kovácsi Józsefnek hivják és 
a budapesti honvédgyalogezredtől szökött 
meg. Kovácsi büntetett előéletű, legutóbb 5 
ós léi évi fegyházat ült. Azt is bevallotta, 
hogy a két katonai okmányt Budapesten 
vásárolta egy katonától. A rendőrség Kovácsi 
ujjlenyomatait felküldte az államrendőrség 
daktiloszkópiai osztályának. 

— Borzalmas gyilkosság és öngyilkosság. 
Budapestről jelentik : Pozsgay Kálmán gazda-
sági intéző gróf Eszterházy Pál lovászpatonai 
birtokán boszuból rálőtt vadászfegyverével 
Siroky Ferenc uradalmi igazgatóra, aki hol-
tan bukott a földre. A gyilkos merénylő a 
véres tett után az igazgató Karkasz nevü se-
gédtisztjére, egy vendégségben lévő buda-


