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— A partfürdő részvénytársaság köz-
gyűlése. A szegedi partfürdő részvénytársaság 
vasárnap délelőtt rendkívüli közgyűlést tar-
tott a városiláza közgyűlési termében, Hollós 
József dr. elnöklésével. A közgyűlés viharos-
nak Ígérkezett. Komlóssy mérnök ugyanis 
bizalmatlansági indítványt nyújtott be az 
igazgatóság ellen. A bizalmatlansági indít-
ványt elvetette a közgyűlés. Impozáns mó-
don nyilvánult meg a részvényeseknek az 
igazgatóság jránt való bizalma, ami méltó 
jutalma néhány lelkes ember önzetlen fára-
dozásának. 

Komlósy mérnök fölszólalt a közgyűlésen 
és 'megindokolta bizalmatlansági indítvá-
nyát. Szerinte a partfüridő részvényesei csa-
lódtak a vállalkozásiban. A harmincezer ko-
rona részvénytőkét felére Lebélyegezték, a 
részvényeseknek nincs reményük pénzük 
visszaszerzésére. Néhány 'hónappal ezieilőtt a 
partfürdőt elsodorta az ár, az inditlvíányozó 
emiiiatt gondatlansággal vádolja az ügyvezető 
igazgatót. Vékes Imre, a part/fürdő ügyveze-
tő Igazgatója válaszában megcáfolta a váda-
kat. Az ár pusztítása körül őt nem terhelheti 
gondatlanság. Húszezer koronára (becsülték 
a kárt és most kiderült, liogy mindössze 
kei ezerötszáz korona a kár. A partfürdőt 
már teljesen rendbehozták és bízni lehet en-
nek a mintaintézménynek a föllendülésében. 
Kifejtette az ügyvezető igazgató, lliogy az 
egész ellenakció arra irányult, hogy egy 
csoport magántulajdonába, jusson a part-
fürdő. Lövész Antal hatások beszédiben kelt 
az igazgatóság védelmére. Fölsorolta az 
igazgatóság miniden tagjának érdemeit, a 
lelkes, önzetlen munkásságot, amellyel a 
pártifürdőt megteremtették. Az ügyvezető 
igazgatót pedig fáradhatatlan munkásságáért 
nem gáncsot, hanem elismerést érdemel. In-
dítványozta, hogy a közgyűlés szavazzon bi-
zalmat Vékes Imre ügyvezető igazgatónak és 
az igazgatóságnak. A közgyűlés három sza-
vazat ellenében elfogadta Lövész indítvá-
nyát. Az igazgatóságba uj tagokul beválasz-
tották Lövész Antalt ás Somlyódy Istvánt. 

— A newyorki házbeomlás. Newyorkbol 
jelentik: Az itt történt bérházbeomlást a 
rendőrség jelentése szerint egy bomba, korai 
robbanása okozta, A homfhát ,az illető házban 
állították elő azzal a rendeltetéssel, ihogy a 
Rockefeller-iféle uradalom közelében levő ta-
ritowi törvényszók termeiben robbantsák fel 
ábból az alkalomból, hogy a törvényszék ina 
tárgyalja a nemzetközi ipari munkásiszövet-
ség tagjiai ellen a Rockefeller elleni agitáció 
miatt indított perét. Hír szerint Rockefellert 
megfenyegették arra az esetre, ha a vádlot-
takat, akiik kaució ellen szabadlábon vannak, 
a törvényszék nem fogja fölmenteni. A rob-
banás két áldozata szintén vádlott volt e 
perben, a harmadik egy anarchista iró, a 
negyedik a szövetség egyik női tagja volt. 
A ház romjai alól bombakészitési anyagot, 
egy (töltött revolvert és egy bunkóslbotot ta-
láltak. — Londonból jelentik: A newyorkí 
házibeomlásról ide a következő kalandos tu-
dósítás érkezett. Arthur Cáron anarchista a 
103-ik utcában levő egyik .ház hatodik eme-
letén bombát gyártott, amely Valahogyan fel-
rahbant. A robbanás irtózatos pusztítást vitt 
véghez, Caront és két nőt, akik nála voltak 3 
akiknek egyilke a kedvese, a robbanás dara-
bokra tépte. A ház három felső emelete ösz-
szeomlott, számos lakót és az utcán sok já-
rókelőt a leömlő romok agyonzúztak. A 
rendőrség a. halottak számát ötuefyipe becsüli, 
nyolc halottat már kihúztak a romok alól.-
A ház lakói közt rettenetes pánik tört ki. A 
rázkódás oly nagy volt, hogy ia .szomszédos 
házak is meginogtak. 

— Az albán válság. A monarchia és 
Olaszország a következő u j javaslatokat ter-
jesztette Albánia ügyében a nagyhatalmak 
elé: 

1. Albán hadtest alakítása bonszülöttek-
l)ől és nemzetközi önkéntesekfól nem nem-
zetközi tisztek parancsnoksága a la t t 

2. A nemzetközi ellenőrző bizottság jog-
körének kiterjesztést!. 

3. Az albán notabilitások gyülekezeté-
nek egybehivása, lliogy tanácskozzanak a 
kormány érdekében indítandó .segélyakció-
ról. 

A Figaro jelentése szerint a fölkelők a 
következő követelésieket, szabták: 

1. A fejedelem mondjon le. 
2. Adjanak garanciáikat a (különböző 

vallások szabad gyakorlatára. 
3. Egészítsék ki a nemzeitközi ellenőrző 

bizottságot egy török delegátussal. 
4. Ha 11 j fejedelem választására, kerül a 

sor, kérdezzék meg a lakosságot. 
— Váróterembe rohant gyorsvonat. 

Ilooke van Hollandból táviratozzák: Óriási 
riadalom támadt tegnap a hoo'k van hollandi 
állomáson. A londoni gyorsvonat mozdonyá-
nak elromlott a fékjie s csak nagyneihezen le-
hetett az állomás előtt a mozdony robogását 
lassítani. A vonat az állomáson áttört egy 
ütközőt s belerohant a váróterembe. Itt ba-
rom embert sebesített halálra a mozdony." A 
vonat utasai 'közül senki sem sebesült meg. 

— A Máv. Hazánk-dalkör népünnepélye 
vasárnap délután zajlott le a legszebb siker 
jegyében iá Godé-féle muilatiókertben. Volt 
karikadobás, labdadobás, kétféle kugliver-
seny s egyéb népies játék bőven. A Hazánk-
dalkör, válaimint a vendégül látott -uri da-
lárda szebbnél-szebb dalokat adott elő; ma-
gánének ós kaibarészáimok is voltak. A nagy-
számú közönség ugy a népünnepélyen, mint 
az esti táncmulatságon kitűnően (szórako-
zott. A pompás sikerért Dávid Milhályt, a 
Hazáink-dalkör kiválóan agilis karmesterét 
illeti a legtöbb diioséret. 

— A bölcs tanfelügyelő. A Kölnische 
Zeitung meséli: A tanifelügyelő ur N. köz-
ségben fejülvizsgálván az iskolát, konferen-
ciát tartott a tantestülettel. A szigorú elül-
járó rendkívül dicsérőleg emlékezett meg a 
tanulók tudásáról. „De — tette hozzá, — az 
iskola nemcsak a r ra való, hogy .tudoniány-
nyál tömje meg a gyermekeik fejét, hanem a 
gyermekéket nevelnie, csiszolnia is kell. Fel-
tűnt nekem, liogy bár a növendékek nagy-
szerűen tudták a leckéjüket, egyetlenegy se 
említette az állásomat, illetve az én cimemet. 
Igy az egyiket megkérdeztem, mi a neve? 
A felelet: iMüller! Mennyivel ,iIdőimosalbb 
lett volna, ha igy felel: Müller, tanfelügyelő 
ur. Gondoskodjanak tehát az urak róla, hogy 
a növendékek ezientul udvariasságot is ta-
nuljanak." — Egy év imiuliva! A tanfelügye-
lő ,ur njbóil inspieiál, ép a hittan órára nyit 
be az egyik osztályba. Az egyik tanuló az 
első emberpár bűnbeeséséről felel. A tanfe'i/ 
ügyelő, mint praktikus szakemlber, átveszi a 
kérdezést: „Mit mondott az úristen a kígyó-
nak?" A tanuló, akit egy álló esztendeig 
preparáltak az (illemtanból, bátran kivágja: 
„Légy 'átkozott, (tanfelügyelő ur!" iA jeles 
tanfóríiu nagyot nézett s aztán folytatta: 
„Mit mondott még a kigyón,ak?" „A jövőben 
hasadon esusszál-másszal, tanfelügyelő ur!" 
„Nana, szabódott az udvariasság nagymes-
tere, csak folytasd!" ,J3zót fogom taposni a 
fejedet, tanfelügyelő ur!" Ennyi udvarias-
sággal ép jóllakott a tanfelügyelő ur (ás nem 
kíváncsiskodott tovább, mit olvasott még az 
úristen a kígyó, illetve a felelő az ő fejére. 

— Gyilkosság után öngyilkosság. Deb-
recenből jelentik: Juhos Péter gazdálkodó 
néhány év óta közös háztartásiban ólt özvegy 
Zöld Jánosnéval, de a vad házasság boldog-
talan volt, mert a házasfelek folytonosan ci-
vódtak. Legutóbb egy ingatlan-eladásiból ki-
folyólag vesztek össze, ugy, hogy külön is 
válták egymástól. Szombaton délután Juhos 
fölkereste az asszonyt és ismét' összepereit 
Zöld Jánosnéval, aki a szomszédokhoz ment 
panaszra. Juhos ezalatt összeszedte a párná-
kat ós a városba vitte. Tizenkét koronáért 
adta el az ágyneműt, amelynek árán revol-
vert vásárolt. Vasárnap hajnalban, mikor 
Zöld Jánosné aludt, beállított a házba Juhos. 
Rövid szóváltás utón az asszonyra fogta a 

fegyvert, amelynek láttára Züldnó menekül-
ni alkart. Juhos hátulról lőtt rá. A golyó az 
asszony nyakcsigolyáját fúr ta keresztül ea 
azonnal halálát okozta. Ezután Juhos a re-
volvert, .maga felé fordította. Halántékába 
lőtt s szörnyethalt. A holttesteiket hatalmas 
vértócsában találták meg a szomszédok. 

— Gyermekek betegsegélyzője. Aargan 
svájci kantonban u j törvényjavaslat keru 
tárgyalásra, melynek alapján a kantonban 
gyer;mek-betágsegélyző pénztár látesiül, 8 

melynek kötelezően tagjai lesznek az állama 
ós állami felügyelet alatt, álló iskoláik a® 
vendékei. De más gyermekeik és olyanok ú 
lehetnek tagjai, akik mái- nem .iskolakötele-
sek. A pénztár orvosi gyógykezelésről e 

orvosságról gondoskodik. A biztosított gy®" 
mekek szüleinek hozzájárulása havonta. J f 
fillér, a többi kiadás résziben a kantoni szö-
vetséget, résziben az egyes községeket t-erl®" 
li. A törvényjavaslat célja, a népibe az ide-
jekorán való betegellátás eszméjét nevel®. 

— Szöktetés a tébolydából au tomob i lon 
Mint, Varsóból jelenti egy távirat, tegnap 
tefelé a tivorki tébolydálban megjelent auto-
mobilon egy előkelően öltözött hölgy s a r i a 

kérte az igazgatót, hogy engedje beszélni 
Banasievic Ádám nevű odainternált bet0® 
gel. Banasievioet, rablásért Hz évi fegyház'" 
Ítélték, de később az őrültek házába, küldte • 
A tébolyda igazgatója a fogadiószobába ve-
zettette Banasievioet, azután m a g u k r a hagJ 
ta őket. Az ismeretlen hölgy egy őrizet® 
pillanatban kivezette a kapun Banasiev®^ 
s azután autón megszöktette. Néhány Per 

múlva észrevették a szökést s üldözőbe v®/ 
ték az autót. Éjféltájban ráakadták az an®' 
ra az utimenti árakban teljesen összetörve 
Ott feküdt mellette haldokolva a soffőr * 
súlyosan megsérülve az ismeretlen no. Ba-

nasievic, aki az automobil-balesetnél lU'lU 

sérült meg, eltűnt. 

— Meztelenül az éjszakában. Egy 
ta!' cselódleány, a 22 éves Friedtmmn Sz® 
na, vasárnap éjjel szolgálati helyéről, a • 
sza Laj-os-körut 38-ik szám alól e l s z ö k ö t t 

ruha nélkül szaladgált, az aszfaltos jár1 '3 / 
Az éjjéli órák dacára, meglehetős sokan r® 
lék és bámulták a szerencsétlen leányt-
végre egy előkerített rendőr bevitt az ügY 
lőre, honnan elszállítják az elmegyógy111 

zetbe. 

Öngyilkos lett egy öreg efl>!*J 
Vasárnap reggel a korai órákban, egy 
67 éves ember: Barna József vetette el " ' 
gátéi az életet Amíg felesége a piacra 1113 , 
felakasztotta magát nadrágszíjjal a ihss>7' , 
ben. Mire a felesége hazajött, férje 1® . 
volt s a helyszínen meigjelent. r e n d ő r i ) ® ' 

Bokor Antal s Erlitz János dr. orvos & , 
állapították kétségtelenül az öngyilkossá* j 
A konyhaasztalon megtalálták Barna J"7.; 3 
utolsó sorait, melyekben ezeket irj-a: Ez ^ 
betegséget tovább nem bírtam. Félek, 3 j5-
megbolondulok. Istien veled édes Rózán® 
ten veleték. 

A Korzó-Mozi a tűzoltókért. A* 
fényes nagy ünnepség, melyet a tüzol® 
mult éviben a Széchenyi-téren tartottak 1 

ebben az éviben a Korzó-mozi nyárii 1® „jf 
gében lesz a jövő héten. Az előadáson, 111 ^ 
re a Korzó-imozi igazgatósága a M 
slágereiket szerezte meg, fényes tűzi já® 
egy nagy tüztámadás .is lesz, melyet 
oltióság ,az u j benzinmotoros fecskend°t (>1 
fog bemutatni. Egy kellemes meglep®,^ 
is szolgálnak a tűzoltók ezen az él0 3! ' V 
amennyiben a közönség közt Szegedr0'^;!-
háziába és onnan vissza szóló egy 11. r j 
lyu kombiinált vasúti és hajé jegyet J j ' 
kisorsolni. A sorsolásiban az összes 
jegyek minden külön ráfizetés nélkül ki-
vesznek. Az előadást rendes helyárak 
lett tart ják meg. . 

— ízléses fabútorok, kárpitos áruk, 
fizetési feltételek mellett is kaphatók-
ner S. Oroszlán-utca 21. Telefon 844, 


