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gatílanok értékét 50.650.000 koronában, tehát 
az általunk felvett összegnek kétszeresénél 
is nagyobb értékben látjuk megállapítva és, 
hozzátehetjük nyomban, hogy ez a becslési 
összeg volna talán a leginkább megfelelő. 
Mindebből tehát kétségtelenné válik előt-
tünk, hogy az általunk eszközölt becslés in-
gatlanaink értékét inkább közelíti meg. S e 
meleltt még a többtermelés folytán előálló 
értéknövekedést számításba sem vettük. 

(Folytatjuk.) 
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— A miniszterelnök a királynál. Bécsből 
jelentik: Gróf Tisza István miniszterelnök 
csütörtökön ScilTOnibrunnban volt ugyan, de 
nem királyi kihallgatáson, hanem Zita fő-
hercegasszonynál. Péntek reggel báromne-
gyed kilenc órakor a miniszterelnök automo-
bilon kihajtatott Sdhönbrunnba és a király 
külön kihallgatáson fogadta. Délelőtt három-
negyed tizenegy órakor tért vissza gróf Ti-
sza István a magyar palotába. 

— Casementet felakasztották. A Aí. T. I. 
közli Londonból: A „Maasbode" közli a 
„Central News" newyorki jelentését, amely 
szerint, Casementet akasztással végezték ki. 
Nézőközönséget nem engedtek be. A benton-
willei fogház előtt nagy embertömeg gyűlt 
össze. 

— Kereskedelmi akadémia Nagyváradon 
Országszerte keltett méltó elismerést az az 
áldozatkészség, amelylyél a város és a társa-
dalom a Szegeden felállítandó kereskedelmi 
akadémia eszmeijének szolgálatába szegő-
dött. Köztudomásu, bogy a mozgalom meg-
indítói és irányitól addig a nyilvánosság elé 
sem léptek, amig a fenntartási költségek te-
kintélyes részét nem biztosították. Általános 
az a hit, bogy a kormány ebben az esetben 
méltányolni fogja Szeged ismételten meg-
nyilatkozó áldozatkészségét és a kereskedel-
mi akadémiának legalább abban a mérték-
ben biztosit támogatást, amilyenben az ala-
pítók kérik. A jelek szerint a szegedi moz-
galmat országszerte élénk figyelemmel ki-
sérik, sőt akadnak városok, amelyekben most 
már szintén programmot csinálnak a keres-
kedelmi akadémia fölállításából. A Nagy-
váradi Napló legutóbbi számában például 
ezekt ir ja: 

— A Kereskedelmi Csarnok egy nagy-
arán yu kulturakeiót készít elő a bábom 
utánra. Arról van szó, bogy a jogakadémiá-
val kapcsolatban, illetve a nagyváradi jog-
tanárok közreműködésével kereskedelmi aka-
démia létesülne Nagyváradon. A jogakadé-
mia öt professzora és a felső kereskedelmi 
iskola tanárainak vezetése alatt létesülne a 
főreáliskolában és a főgimnáziumban érett-
ségizett, kereskedelmi pályára lépni készülő 
fiatalemberek számára a kereskedelmi aka-
démia, amelynek két évfolyama lesz. Ko-
lozsvárott van hasonló intézmény, de egyál-
talában nem elégíti ki a szükségletet, nem lé-
vén hatnál tőid) hallgatóija. Nagyvárad azon-
ban a há lom után még nőni isifog közgazda-
sági és kereskedelmi jelentőségében, közgaz-
dasági kultúrintézmények létesítésével a 
kormány is elősegíti a város fejlődését, ugy, 
bogy nálunk batározottain nagy jövője van a 
létesítendő kereskedelmi akadémtiáínakj. | 

— Zíínszky István képviselő Budapestre 
érkezett. Budapestről jelentik : Ismeretes, hogy 
Zlinszky István országgyűlési képviselő, aki 
a bábom kitörése előtt gróf Károlyi Milbály-
lyal és társaival amerikai körútra indult, 
többedmagával francia fogságba esett. Kép-
viselőtársai — Búza Barna kivételével — 
már mind megszabadultak ós hazaérkeztek, 
csak Zlinszky volt kénytelen tovább is kül-
földön maradni. Szerdán reggel aztán gróf 
Károlyi váratlanul táviratot kapott Zlinsz-
kytől, hogy Berlinből Budapestre érkezik. A 
fogyatartott képviselő pénteken délelőtt, 
mint bejelentette, megérkezett Budapestre. 
Egy újságírónak nyilatkozott viszontagsá-
gairól. Közel két esztendőt töltött. Spanyol-
országban, ahol — mint. mondotta — min-
den magyar embert megkülönböztetett, figye-
lemben részesítenek és maga a spanyol ki-
rály állandóan érdeklődik a hadifoglyok 
sorsa iránt. Arról, bogy milyen módon si-
került kijátszania szabadulásában az angol 
hajók ellenőrzését, Zlinszky nem nyílatko-
zott. _ : ' 

— A japán miniszterelnök merénylőit 
elítélték. Tokióból jelentik, hogy a gróf Okuma 
ellen elkövetett merénylet szerzőit most 
vonta felelősségre a törvényszék. Az összees-
küvés vezetőjét életfogytiglani, két bűntár-
sát Nzenötévi és két másik bűntársát egy-
egy évi kényszermunkára ítélték. Két vád-
lottat fölmentettek. 

— Halélozá . Özvegy Lemle Miklósné szü-
letett Hauke Katalin augusztus 3-án hosszú 
szenvedés után elhunyt. Temetése 5-ikén, 
szombaton délután lesz az Arany János-utcai 
gyászibázból. 

— Kétszer heíenkint lesz hetivásár. Kö-
zöltük, bogy a kereskedelemügyi miniszfei-
rendeletet bocsátott ki a vásári napok korlá-
tozása tárgyában. A rendelet szerint heten-
kint csak egy vásárt lelhetett volna tartani. 
A tanács emiatt tudvalevőleg felterjesztési 
intézett a miniszterihez, ahonnan pénteken 
érkezett meg a határozat, A minilszter távira-
tilag tudatta a polgármesterrel, bogy mind 
a. két hetivásáros napot engedélyezi, a város 
kérésének megfelelően minden héten szerdán 
és szombaton. 

— Hatósági vendéglő Szegeden. Sipos 
Iván hírlapíró pénteken beadványt intézeti 
a városi tanácshoz és egy hatósági polgári 
vendéglő felállítása iránt tesz indítványt. A 
vendéglőben a szerényebb fizetésű hivatalno-
kok jutnának olcsó élelemhez, 

— Vas kétfilléresek. A vas huszfiíléresek 
már forgalomba vannak éts mint Bécsből je-
leintik, forgalomba kerülnek a vas kétfillére-
sek is. Az erre vonatkozó tárgyalást már 
megkezdte a magyar és az osztrák kormánj. 
A vas kétifilléresek verésének célja az, bogy 
az igy nyert bronzot a hadsereg számára 
értékesítsék. Ez idő szerint Ausztriában 18,2 
mitió korona értékű, Magyarországon 7.8 
millió korona értékű bronz kétfilléres van 
forgalomban. 

— A gyümölcslé és gyilmötesszörp for-
galomba hozatala. A hivatalos lap pénteki 
száma közli a feldmivelésiügyi miniszter ren-
deletét, melyben a gyümölcslé és a gyü-
mölcsszörp gyártásáról és forgaloinbaihozata-
láról intézkedik. Elrendeli a miniszter, hogy 
az emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcs-
leveket és szörpöket ama cikkek közé soroz-
za, melyek hamisítása a törvény értelmében 
tilos. Gyümölcslé ailatt oly terméket kell ér-
teni, amelyet akár friss, akár erjedésben 
lévő gyümölcsből' sajtolás utján állítanak 
elő. Csak iílyet szabad forgalomba hozni. A 
kipréselt gyümölcsmaradék vizzel vagy cu-
koroldattal való kioldása ut ján nyert ter-
méket gyümölcscsingér néven kell .forga-
lomba hozni. Gyümölcsszörp gyümölcslének 

cukorral való befőzése utján nyert termék. 
Gyiümölcsszörp készítéséhez mesterséges 
eszenciát használni tilos. A, romlástól való 
megóvására csakis alkoholt szabad használ-
ni. Az igy konzervált gyümölcslevet „<ükc-
holal konzervált" szavakkal kell megjelölni. 
Gyümölcsléhez és szörphöz izjavitás céljából 
csekélyebb mennyiségű citromsavat vagy 
borkősavat szabad hozzáadni. Keményíti 
szörpöt is szabad használni de ezt láthatóan 
föl kell tüntetni. A gyümölcslé festése tilos. 
A szörpöket ártalmatlan festékkel vagy más 
gyümölcsök levével szabad festeni, de ezt föf 
kell tüntetni. A rendelet kihirdetésének nap-
ján lép életbe. 

— Gyilkossággal gyanúsított orosz fog-
lyok. Szabadkáról jelentik: Bácsbokod község-
nek nagy szenzációja támadt szerdán dél-
előtt, A község határában a tanyája körül 
kegyetlenül meggyilkolva találták a község 
egyik legvagyonosabb lakosát, Albert Mi-
hály parasztgazdát, akinek száztíz hold föld-
je van s ezért -mezőgazdasági munkák elvég-
zése cimen a katonai szolgálat alól is felmen-
tették. Albert Mihály meggyilkolását azon-
nal jelentették a szabadkai ügyészségnek és' 
a bajai járás,biióságnak, ahonnan dr. Ro-
matka Jenő vizsgálóbíró utazott ki a hely-
színre. Csütörtökön délben boncolták fel az 
ő jelenlétében Albert Mihályt, A gyilkosság 
ügyében a nyomozást Kis-; báicsborsódi 
csendőrjárásőrmester vezeti. Tegnap délután 
letartóztattak a csendőrök három gyanúsan 
viselkedő orosz foglyot, akiket a gyilkosság 
elkövetésével gyanúsítanak. Az egyik orosz 
fogöly Albert Mihálynál, a másik az öcs-
csénél, Albert Istvánnál és a harmadik a 
mostohatelstVérénél, Harbdt Józsefnél volt 
munkára kiadva. Az orosz foglyok ruhája 
város volt s igy azonnal őket érte <a gyanú. 
A csendőrök tegnap délután óta hallgatják 
ki a foglyokat, akik nem akarják beismerni 
tettüket, habár minden jel arra vall, hogy 
ők hárman álltak lesbe a dülő-ut mentén el-
húzódó kukoricásban, ahonnan rátörték a 
község nábobjára és szekercével agyonver-
ték. A gyilkosságot nem egy ember követte 
el, mert Albert Mihály hatalmas termetű, 
erős ember volt, aki elbánt volna ellenfelé-
vel, lm az egyedül merte volna megtámadni. 

— A Haditermény és a városok. Szabad-
káról jelentik: A város betek óta harcban 
áll a Haditermény r.-t.-gal. Zen tón is hasonló 
a helyzet. Madary főkapitány táviratozott, 
bogy utalványozzanak lisztet. Semmi válasz. 
Azután még egyszer táviratozott, válasz 
azonban ekkor sem érkezett. Harmadszor azt. 
táviratozta a főkapitány, hogy ha azonnal 
nem küldenek utalványt lisztre, elmegy 
rendőrökkel a, malmokba, összeszed minden 
lisztet és szétosztja a nép között. Tizenkét 
óra múlva ott volt az utalvány. 

— Az egyéves önkéntesek gombja. A 
hadügyminisztériumnak egyik rendelete az 
egyéves önkéntesek néhány kategóriájára' 
behozta a fómgombnak a hajtókán való vi-
selését. Ezt a gombot azok az egyéves önkén-
tesek viselhetik jogosan, akiknek megvan a 
teljes tudományos képesítése s akik azon-
felül testileg teljesen alkalmasak. Azok az 
egyéves önkéntlesek tehát, akik a megfelelő 
kiképzés után, vagy az ellenség előtt tanú-
sított kiváló magatartásuk révén tartalékos 
hadapródokká s később tartalékos tisztekké 
nevezhetők ki, jelvény gyanánt megkapják 
a gombot. Azok az egyéves önkéntesek el-
lenben, kik az önkéntesi jogot a még be nem 
fejezett középiskolai tanulmányaik miatt 
csak föltételesen kapták meg, továbbá azok, 
akik tartalékos tiszti kinevezésre magán-
jellegű okok következtében nem alkalma-
sak s végül mindazok az egyéves önkéntesek, 
akik testileg barevonalszolgálatra nem al-
kalmasak, akiknél tehát nincs kilátás a tiszt-
jelölti rangra való előléptetésre, nem viselik 
a gombot. Látnivaló ezért, hogy a gombjel-
vény semminemű öszefiiggésben sincs a tu-
dományos képesítéssel s bogy tehát az „In-


