
állapítani és minden, a biztositási ágazattal 
összefüggő ügyet, szabályozni. Ezeket a kon-
ferenciákat. ezelőtt jobbára Ausztriában, vagy 
•Magyar országon Budapesten, nagyritkán 
egyik-másik magyar fürdőhelyen tartották 
meg, ám arra még nem igen volt példa, hogy 
nlagyar vidéki várost jelöltek volna ki a 
konferencia helyéül. Ugy látszik, hogy a tár-
saságok vezetői változtatni kivannak a jö-
vőben az eddigi szokáson és a konferenciá-
kat arányosan a nagyobb vidéki magyar és 
ausztriai városokban tar t ják meg. A társa-
ságok szegedi, képviseletei annak az óhaj-
íiak adtak kifejezést, hogy az idei konferen-
ciát a legnagyobb vidéki magyar városban 
tartsák meg. A társaságok vezető-faktorai a 
vasárnap délutáni gyorsvonattal érkeznek és 
előreláthatóan 3—4 napig maradnak itt, hogy 
megtárgyalják a biztosítási intézményben 
előforduló változásokat és megállapodást lé-
tesítsenek a szükséges tennivalókban. Érte-
sülésünk szerint a magyar és osztrák biztosító 
társaságok vezetői közül mintegy negyvenen 
vesznek részt a szegedi konferencián. 

— Kitüntetések. A király Kouf Róbert ez-
redesnek, ez idő szerint a 29. gyalogezred 
nyilvántartásában az ellenséggel szemben ta-
núsított vitéz és eredményes magatartása el-
ismeréséül a Lipót-rend lovagkeresztjét a lia-
diékitménnyel és a kardokkal díjmentesen 
adományozta. Winkler Jenőt, a 39. gyalogez-
red tartalékos főhadnagyát a Ferenc József-
re int lovagkeresztjével a vitézségi érem sza-
lagján tüntette ki a király. Spitzer J a k a b 
46. gyalogezredben népfölkelő hadnagynak 
az ellenséggel szemben tanúsított vitéz maga-
tartása elismeréseid a legfelső dicsérő elisme-
rés — a. kardok egyidejű adományozása, mel-
lett — tudtul adatott. Ugyanezt a kitüntetést 
kapták Borcida József és Zitka János 5. hon-
véd gyalogezredben hadnagyok. A király 
Takács Tamás alőrmesternek a II. csendőr-
kerületben az ellenség előtt teljesített külö-
nösen kötelességhü szolgálata elismeréseid a 
koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján adományozta. 

— A nagyváradi polgármester jubileuma 
Rimler Kár-oly, nagyváradi polgármester 
tegnap ünnepelte harmincötödik esztendejét 
annak, hogy a város szolgálatába lépett, A 
városi tanács ebből az alkalomból rendkívüli 
ülést tartott, amelyen meleg szeretettel ünne-
pelték a jubiláló polgármestert. Rimler most 
60 éves, békéscsabai születésű, mint a katona-
ügyosztály helyettes előadója kezdte pályáját 
a nagyváradi közigazgatásnál, 1890-ben rend-
őrkapitány, 1900-ban főjegyző, majd 1902-ben 
polgármester lett, A háborúra való tekintet-
tel Rimler minden nyilvános ünneplést elhá-
rított, a nagyváradi polgárok ezrei gratulál-
tak azonban igy is. 

— Burgonyajegy Ausztriában. Bécs bő 
jelentik: Az alsóausztriai helytartóság ren-
deletet bocsátott ki, amelyfon a bnrgonya-
jeg-yeket lépteti életbe. Október 21-étől kezd-
ve burgonyát csak jegyekre szabad árusitanl. 
A heten kint fogyasztható mennyiséget eset-
ről-esetre ál lapít ják meg. 

— November etsején fölemelik a vasúti 
jegyek arát. Budapestről jelentik : Befejezett 
ténynek tekinthető, hogy a vasúti díjszabást 
november Irén fölemelik. A. teherdijszabás 
életbelépésének ideje azonban Imég bizony-
talan, mert az uj díjtételek megállapítása 
körül nehézségek merültek fel. A gyorsvona-
tok első osztályán a viteldijakat 150 száza-
lékkal emelik. A másodosztályú jegyek árát 
átlag száz százalékkal emelik fel. Aránylag 
ji legkisebb emelés lesz a harmadik osztály-

ban, ahol átlag ötven százalékkal drágul 
minden jegy. A gyorsvonatokhoz harmad-
osztályú kocsikat is fognak csatolni, a má-
sodosztályú ülőhelyek számát pedig szapo-
rítják. A íelierdijak megállapításánál előbb 
az osztrák kormánnyal is meg kell egyezni. 
A teherdijszabást ideiglenes érvényűnek ter-
vezik. 

— Közgyűlés. A szegedi Ciievra Kaddisa 
Szent-Egylet folyó hó 6-án, szombaton este 
fél 8 órakor a hitközség nagytermében rendes 
közgyűlést .tart. Napirenden egyéb tárgyakon 
kivid u j tagok fölvétele, alapítványoknak és 
jótékonysági ügyeknek bejelentése szerepel. 
Az elmúlt évben fölvett tagok ünnepélyes fel-
avatása is ezen a közgyűlésen történik, mely 
ideig fölvételek iránti jelentkezéseket az egye-
sület titkári hivatala elfogad. 

— Az iparos tanonciskola. A polgármester 
legutóbbi budapesti útját fölhasználta arra, 
hogy eljárjon az iparos-tanonciskola és ta-
noncotthon ügyében. Oróf Klebelsberg Kunó 
államtitkár távozásával ugyanis a tanonc-
iskola és tanoncotthon ügye teljesen uj em-
berek kezébe került. Ennek következtében a 
polgármester szükségesnek tartotta, hogy 
ismertesse az illetékes tényezők előtt az 
ügyet, ami -meg is történt. Kérte n polgár-
mester, hogy miután a város az állam kíván-
ságainak mindenbén eleget tesz, a terveket 
mielőbb készítsék el, hogv a leszerelés után 
nyomban megkezdhessék az építkezést. 

— Schőnbaum főhadnagy tragédiája. 
BudripestrSl jelentik: A pozsonyi-uti szerel-
mi dráma részletei most kerülnek nyilvános-
ságra. Hojtás Károly gyárigazgatót, aki 
Schönhaum János főhadnagyot agyonlőtte, 

a főkapitányságon még nem hallgatták ki, 
mert a tragikus eset rendkívül megviselte. 
A gyárigazgató öccse, dr. Hojtás ödön buda-
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j pesti ügyvéd azonban megjelent a rendőrsé-

gen és mint szemtanú előadta a tényállást. 
Az ügyvéd, aki ezidő szerint egy varasdi tü-
zérezrednél teljesít szolgálatot, előadta, hogy 
szombaton táviratot kapott a bátyjától, hogy 
sürgős családi ügyfon jöjjön fel Budapestre. 
Együtt mentek el a főhadnagyhoz. Ö felelős-
ségre vonta a főhadnagyot, akinek azonban 
nem volt ideje a magyarázatra, mert a gyár-
igazgató rendkívüli izgatottságában agyon-
lőtte. A gyár igazgatót, aki 41 éves és 16 éves 
házas, a rendőrség egyelőre őrizetfon t a r t j a 
és letartóztatását csak akkor rendelik el, ha 
•a vizsgálóbíró kifejezetten kívánná. iHojtás-
né, aki 34 esztendős. asszony, szintén jelent-
kezett a rendőrségen és minden igyekezete 
az, hogy az urát megmentse. 

— Tanitás a kisegítő iskolában. A szegedi 
állami kisegitő iskola első két osztályában 
már folyik a tanítás, a szülők egy része azon-
ban még mindig nem küldte el gyermekét. 
Az iskola igazgatósága ismételten figyelmez-
teti az 1. és 2. osztályú tanulók szüleit, intéz-
kedjenek saját érdekükben, hegy gyermekeik 
reggel 8 órakor az iskolában megjelenjenek. 

— Nincs zab. Szeged területén ezidőszerint 
44,000 civil ló van, viszont a lovak élelmezé-
séhez szükséges zab úgyszólván teljesen hiány-
zik. A polgármester ezért budapesti ut ja al-
kalmával kérte a földmivelési minisztérium-
ban, hogy utalják ki a lovak élelmezésére 
szükséges zabmennyiséget, Ez a kérés azon-
ban teljesen eredménytelen maradt. A minisz-
tériumban azt válaszolták, hogy az idén 5 
millió mázsával kevesebb zab termett, mint 
kellene. iA lefoglalt zabkészlet pedig még a 
hadsereg lovainak ellátására sem elég. A sze-
gedi lovaknak tehát bele kellene nyugodniok 
abba, hogy az idén még látni sem fogják ked-
venc eledelüket, ha ia zabhoz — ép ugy, mint 
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Csütörtökön 

Szenzációs amerikai film! 

Csercházajsáti 
egy nászutazás komédiája 4 felvonásban. 

A budapesti Royal-Apollóban 14 napig 
a legnagyobb sikerrel lett bemutatva. 

Előadások 6, fél 8 és 9 órakor. 

H n l n á n a b 1 p á h o ! y ' 2-~> Z s % e l 5 0 > l i e Iy 1 - 2 0 K " 
n B l y d l f l l i . II. h e l y i . - , K. HÍ. h e l y - . 7 0 fii!., 


