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pariament háborús gazdasági bi-
zottsága Seídler miniszterelnök jelenlété-
ben és a központok vezető embereinek be-
vonásával ülést tartott és behatóan foglal-
kozott a központoík ellen felhozott pana-
szaikkal Riedl osztályfőnök az átmeneti 
gazdasági ügyek vezérbiztosa nyitotta meg 
a tanácskozást és miután a központok ke-
letkezésének történetét részletesen ismer-
tette, Rá térit azokra ari áiitlailláinos pana-
szokra, amiket a központok ellen rendsze-
r b ! fel szoktak hozná. Több oldalról hallot-
tjaim, — mondotta Riedl, — hogy a közpon-
tok valóságos gyüiiékező helye a katonai 
szökevényeknek. Hogy ennek az állításának 
mily kevés az alapja, kitűnik a következő 
számadatokból A kereskedelmi miniszté-
rium ellenőrzése alatt álló központok ösz-
szesen 1773 alkalmazottal dolgoznak, akik 
köztíl 550 férfi ,és 1223 nő, a férfiak közül 
összesen 12 van felmentve: 39 ezek közt 
'42 éven feőttt van, 28 van 37 én, 42 év kö-
zött, 45 pedig ennél fiafitalabb. Az az állí-
tás pedig sem, helyes, hogy a központok 
túlságosan nagy rezsivel dolgoznak. A ke-
reskedelmi minisztérium ellenőrzése alatt 
álló központok rezsije a forgalomnak 0.1— 
0.4 százaléka. Beszéde során Riedl nagy 
elismeréssel nyilatkozott azokról a szolgá-
latokról, melyeket a központok az állami 
katonai közigazgatás javára a háborúiban 
Teljesítettek. A tanácskozás folyamán a leg-
több felszólaló azt hangoztatta, hogy az 
ápartiak és kereskedelemnek szabadságát 
jmih,elyest lehet, vissza kell állítani és ar-
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ira keli törekedni, hogy a központok minél 
iplőbb feiesiegessé váljanak. 

— Kitiltás, két havi elzárás és 600 ko-
rona tejhamlsltásért. A rendőrségi sajtóiroda 
jelenti: Adamov Zsivóné gyálai asszony na-
ponta mintegy száz liter tejet szállított a vá-
rosba. A város is rendszeresen vásárolt tőle 
tejet a csecsemők részére. Hétfőn reggel észre-
vették, hogy Adamov Zsivóné a szerb templom 
melletti kútnál vizezi a tejet, még pedig bősé-
gesen. Az asszonyt bekísérték a rendőrségre. 
A vegyésy megállapította, hogy 40 százalék 
vizet tartalmaz a tej. Dr. Tetnesvdry Géa he-
lyettes főkapitány két hónapi elzárásra, hatszáz 
korona pénzbüntetésre, azonkivtil a városból 
való kitiltásra Ítélte a tejhamisitó asszonyt. 

— Hatvan százalékkal emeli a város a 
gőzfürdői jegyek á rá t . Megírtuk, hogy a 
tanács néhány nappal ezelőtt elhatározta, hogy 
október elsején megnyitja a városi gőzfürdőt. 
A szén nagymérvű megdrágulására való tekin-
tettel kénytelen város a gőzfürdői jegyeket hat-
van százalékkal fölemelni. Az áremeléssel a 
szerdai közgyűlés fog foglalkozni. A gőzfürdő 
október elsejétől kezdve várnap, hétfőn, szer-
dán, pénteken és szombaton hetenkint nyilva 
lesz. Az uj árak a következők lesznek: Gőz-
fürdő-jegy 2 koron, 10 darab 18 korona, I. 
osstályu kádfürdő (a földszinten) 2 korona, 10 
darab 18 korony, lí. osztályú kádfürdő (az 
emeleten) 1,30 korona, 10 darab 11 korona, 
gőz- és 1. osztályú kádfürdő városi alkalma-
zottak részére 1.30 korona, 10 darab 11 ko-
rona, kedvezményes gőzfürdő szerdai napokon 
nincs. Hideggyógy fürdő 1.60 korona, 10 da-
rab 14 korona, hideggyógy havibérlet 30 ko-
rona, uszda-jegy 80 fillér, uszodai havi bériét 
15 korona, uszoda-jegy városi alkalmazottak-
nak 60 fillér, tanulók részére 60 fillér, havi 
bérlet 12 korona. Pótjegyek I. osztályú kád-
fürdőnél kettes használatban 80 fillér, II. osz-
tályú kádfürdőnél kettes használatban 50, hideg-
gyógy bepakolásért 1 koroa, hideggyógy gőz-
szekrény használatáért 60, pakoló pokrócért 
50, külön lepedőéit 30 fillér. 
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A német csodahajó. 
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— Visszatért a rendes időszámítás. Az 
elmúlt vasárnap éjszakáján egy órával többet 
aludhatott mindenki. Éjjel két és három óra 
között ugyanis megtörtént az órák visszaigazi-
tása egy órával. A inegdnppingolt időt igy be-
értük őrült rohanásában és egy félesztendcig 
ismét a becsületes időt mutatják az órák, ha-
csak közben fel nem fedezi valamilyen tudós 
német elme, hogy az is haszon, ha éjfélt mu-
tat reggel az óra. Mert ha felfedezi, akkor meg 
is csináljuk. Mi általában minden) megcsiná-
lunk, amit a németek. Csak éppen a rendet 
nem birjuk, még lekopirouni sem. 

— Katonai szakmunkások magánipari 
üzemekben. A honvédelmi miniszter intézke-
dett, hogy a honvédelmi póttestparancsnoksá-
gok katonai — szakmunkás-gyűjtő — telepeik-
ből, egyes kézmüiparosok üzemeihez is vezé-
nyelhetnek szakmunkásokat, ha ily irányú meg-
keresések intéztetnek hozzájuk. « E szakmunká-
sok csak ideiglenesen engedtetnek ót az iparo-
sok műhelyei számára és a keretparancsnokság 
intézkedésére azonnal visszaküldendők a gyüjtő-
telepekre. Az összes útiköltségeket a mester vi-
seli ; egy-egy munkás legkisebb napi munka-
bére 6 korona lehet, ezenfölül a mester tarto-
zik gondoskodni, hogy a katonai munkás meg-
felelően el is szállásoltassék. 

— Erdélyrészi moratóriumrendelet. A 
hivatalos lap vasárnapi száma közli az erdély-
részi moratórium fokozatos megszüntetéséről 
és a váltókra, kereskedelmi utalványokra és 
közraktári jegyekre vonatkozó kivételes intéz-
kedések kiegészitéséről szóló rendeleteket, A 
rendelet 1917. októner elsején lép életbe. 

— A hírlapok szaliitása. A kereskedelem-
ügyi miniszter elrendelte, hogy a kiadóhivata-
lok a viszontelárusitók cimére küldött hirlap-
költségeket egy kilogram suly helyett 5 kg, 
súlyig adhassak postára. A rendelet megálla-
pítja a küldemények diját is, amely azonban 
csak a belföldön feladott és belföldre szóló 
hírlapkötegekre vonatkozik. 

— Baleset . Friedrich Antal 46-os törzsőr-
mester vasárnap délelőtt nekitámaszkodott a 
villamos perronajtójának. Az ajtó kinyílt és a 
törzsörmoster kiesett a robogó vilamosból. Fe-
jén szenvedett sérüléseivel beszállították a 3. 
számú tartalékkórházba. 

— Az uj zarorarendelet értelmében a 
iKorzó-mozi játékrendje változás! szenved. 
(Ezután az előadások kezdete hétköznapo-
k o n 6, fél 8 és 9 órakor tesz, vasár- és ün-
nepnapokon marad a régiben. 

- Armentanó Ede oki. vivótanár tanfolya-
mára beiratkozni lehet Korona-utca L eaáta 
alatt (I. em. balra) d. e. üéelO, d. n. 4 ás 6 
óra között. 
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Kedden 

Fenyvesi Emii a Vígszínház kiváló művészének 
első alakítása. 

Ambrus Zoltán regénye négy felvonásban. 

A főszerepekben. 

Fenyvesi Emil és Szentgyörgyi Márta. 

Az Uher»filmgyár remeke. 

Előadások 6, fél 8 és 9 órakor. 
X I 61 v 4 v s h • Páholy üilés 2.— Zsőlye 1.50, I. hely 1.20 
j w i l j ü i m . H. lieiy k. III. hely —.70fill. 

Háfi l e s ü l 
férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:s Legmegbízhatóbb cég. :i 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 
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