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Ilonka öngyilkos, 'lett. Korán reggel kelt fel 
és egy ideig a házi (teendőkben segített. Ki-
lenc óra felé, amikor senki sem vette észre, 
bement szobájába, ahonnan körülbelül félóra 
múlva hatalmas revolverdörrenés hallatszott 
A ház bel lek .ijedten rohantak be a szobába. 
Ott feküdt, a díványon Ilonka, melléből pa-
takzott a vér. Azonnal orvosért futot tak, .es 
azonban mái- csak a halált konstatálhatta. A 
leányt, akinek sziliéi i ránt általános a .rész-
vét, ma délelőtt temették el. Temetésén ott 
volt az egész község. Az öngyilkos néhány 
soros levelet hagyott há t r a szüleinek, amely-
ben bocsánatot kér tettéért, de öngyilkossá-
ga okáról nem tesz említést. Nem lehetet-
len, hogy a szép Ilonkának reménytelen sze-
relem adta kezébe a fegyvert. 

— A vörös herceg. Nagy érdekességii 
és szenzációs bemutató lesz szerdán este az 
Urán ia-szinh áaban. Vetítésre kerill eigy sok 
millió (korona alaptőkével megindult film-
gyár első felvétele. Aiz u j filmgyár: A kop-
penhágai irodalmi film társaság tul akar ja 
szárnyalni a világ összes filmgyára,it. Az el-
ső filmje: A vörös herceg óriási sikert ara-
tott. A szöveget a dánok leghiresébb niozi-
irója, Ered Jörgsen irta. A főszereplők: El-
len Lindström és Olaj Jensen. A műsort még 
egy sláger egósziti ki. 

—- Az oroszlán vadászok. A „Vass"-
mozgó most mindent elkövet, hogy a közön-
ség kegyeit kiérdemelje. Alig zajlottak le a 
„Weisz Kótoi nászuton" cimii film szenzációs 
hullámai, inár is uj szenzációról gondosko-
dott. Szerdán bemutatja Gaumont legihire-
sebb filmjét: Az oroszlánvadászokat. Kerek 
egy millióba került ez a film. Hatalmas orosz-
lánok és tigrisek jelennek meg a filmen, a 
mint élet-halál harcot vivnák a vadászokkal. 
Az érdekfeszitő mesénél csak a felvétei esz-
közlése különb. Erre az előadásra már a le-
szállított helyárak érvényesek. 
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Kapható a 

Központi Tejcsarnok 
összes fiókjaiban. 

LÓRIA ERZSIKE és GERÖ ELEK 

jegyesek 

Szegeden, 1913. október hó. 

(.Minden külön értesítés helyett.) 

KÖZI8AZGATÁS 

A közigazgatási-bizottság iilése. 
(Saját tudósítónktól.) Szegeden sok éves 

gyakorlat szerint, minden hónap 15-én tart-
ja meg a közigazgatási bizottság az ülését. 
Minthogy a polgármester sajnálatos beteg-
sége miatt 15-én nem elnökölhetett a köz-
igazgatási bizottság ülésén, el kellett halasz-
tani. Az ülést, amint halljuk, ma délután tar-
tották meg a lábadozó polgármester lakásán. 
Akik az ülés összehívása iránt intézkedtek, 
nem tartották szükségesnek, erről bennünket 
értesíteni és igy ez a jó vidéki szokás, amely-
be különösen és sokszorosan szerelmesek, 
elüt bennünket annak a lehetőségétől, hogy 
a közigazgatási bizottság üléséről tudósítást 
közöljünk. Nem a mi hibánkon múlott, hanem 
azokén, akik nincsenek tisztában azzal, hogy 
a közigazgatási bizottság munkája nem csu-
pán bürokratikus és a nyilvánosságra föltét-
len szüksége van. 

A bizottság ülésén egyébként a polgár-
mester az itt következő jelentést terjesztette 
be : 

Az I. tan. ügy osztályhoz érkezett 497 
ügydarab, ebből elintéztek 454 darabot, ia II . 
tan. ügyosztályhoz érkezett 276 ügydarab, 
ebből elintéztek 276 darabot, a III . tan. ügy-
osztályhoz érkezett 878 ügydairab, ebből el-
intéztek 782 darabot, a IV. tan. ügyosztály-
hoz érkezett 480 ügy darab, ebből elintéztek 
441 darabot, az V. tan. ügyosztályihoz érke-
zett 174)6 ügydarab, ebből elintéztek 1681 
darabot, a VI. tan. ügyosztályhoz érkezett 
434 ügydarab, ebből elintéztek 419 darabot, 
a polgármesteri hivatalhoz érkezett 759 ügy-
darab, ebből elintéztek 751 darabot. 

A kapitányi hivatalnál, mint önálló 
rendőrhatóságnál iktatást nyert 3485 akta, 
ebből elintéztek 3480 ügydarabot, mint bűn-
ügyi hatósághoz érkezett 444 ügydarab, mely-
ből elintéztek 444 darabot. 

A pénztárak forgalma a mult hóban a 
következő volt: 

Különböző adónemekben befolyt 491699 
korona 30 fillér. 

Házipénztárnál bevétel 8184165 korona 91 
fillér; kiadás 8082037 korona 47 fillér. Egyen-
leg: 102128 korona 44 fillér. 

Árvatárnál bevétel 1388324 korona 94 fil-
lér; kiadás 1368810 korona 53 fillér. Egyen-
leg: 19514 korona 41 fillér. 

Javadalmi pénztárnál bevétel 133028 ko-
rona 80 fillér; kiadás 15685 korona 31 fillér. 
Egyéniéig: 117343 korona 29 fillér. 

A közbiztonsági állapotot illetőleg jelen-
ti a polgármester, hogy a kapitányi hivatal, 
mint bünügyi hatóságnál augusztus hóban 
itulnyomólag kisebb lopás- és jogtalan elsa-
játí tás miatt 126, könnyű ós sulyostestisér-
tés miatt 27, sikkasztás miat t 28, csalás miatt 
18, becsületsértés miatt 19, zsarolás miatt 7, 
hatóság elleni erőszák, közcsend elleni kihá-
gás, vagyonironigálás, kerítés büntette és rá-
galmazás miatt 4—4, hamispénz kiadása és 
forgalombahozása 3, magzatelhajtás miatt 2, 
fajtalanság, kuruzslás, vagyonronigálás, ok-
irathami&itás, közveszélyü csélekadet, tulaj-
don'elleni kihágás, kerítés, mérgezés, hamis-
tanuzás és rablás büntette miatt 1—1 eset-
ben tettek feljelentést. 

Az elmúlt hó folyamán a város belterü-
letén 1 gyári tűz, 3 szohatüz, 1 konyhatüz, 1 
transformátor tűz és 4 kéménytüz volt. 

URÁNIA. 

Szerda, csütörtök 

Dán sláger! Dán színészek! 

A 

i r ö s herceg. 
Dráma 3 felv. irta: Frad Jörgsen. 
A Köpenhágen Litterary Film Com-
pagnie felvétele. — A szerepeket 
a dán udvari színház tagjai játszák. 

A főszereplők 

Ellen Lindström és Olaf Jensen. 

Goloé, Genovéva 
Középkori történet 2 részben. 

Színes felvétel! 

Előadások d. u. 5, este 7 és 
9 órakor. 
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Szerda, csütörtök 

Kizárólagos előadási joggal! 

Az 

oroszlán-
vadászok 

Dráma 3 felvonásban. 

A Gaumont filmgyár újdonsága. 

Színezése és rendezése minden 

eddigit felülmúl. 

Előadások hétköznapokon fél 6, ne-
g y e d 8 és 9 órakor, vasárnap 2 órától. 


