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Válságban Alsótanya
közbiztonsága.
Hét rendőr közül kettő beteg. —
Lovasrendőrség nincsen.— Bottka
főkapitány nyilatkozata
SZEQEL), február 2ó
(Sajtit tudósítónktól)

Alanyavilág közbiztonságát nagyon
megviselték a hiboru é< a forradalmak. De a hitóságo< erélyes intézkedéseivel sok hiányt és b3jt leketelt megszüntetni, u?y, hosy ma már
a tanyák legnagyobb részébe ismét
visszatért a békeévek rendje, nyugalma. A hitóságok rendet teremtő
munkájt azonban nem mindenütt
járt azzal az eredménnyel, ahogy azt
a polgárok köz- és vagyonbiztonsága megkívánta volna. Érre nézve
éppen ma szomorú adatokat tudtunk meg.
Alsótanya
területre
háromszor
olysn nauy, mint Felsőtanya, mégis
mig Felsőtanyán huszonkét rendőr
van, addig a területében és népességében háromszorta nagyobb Alsólanya rendjére hét rendőr vigyáz. A
hét rendőr közül is jelenleg
kettő
beteg. Ilyen lé'szám mellett nem
csoda azután, ha a rendőrség nem
képes az őrségeket kellően ellátni,
ha naponta fordu'nak elő olyan esetek, amelyek n kellő és szükséges létszámú rendőrség mellett elő
sem fordulhalna. Aisóianyán soha
annyi dugót! bal elő nem fordult,
mint manapság, így nem csoda az
a sok, sokszor halálos kimenttelü
bicskázás, amelyet a rendőrség jelenleg nem képes megakadályozni. A
tanyavilág rendőri szolgalatát eddig
legink.ibb a lovasrendórök látták el,
ma azonban ugy all a helyzet, hogy
ehhez sem lova, sem pedig embere
nincs a rendőrségiek. A tanyán lévő
csendőrség a határszolg ilat ellátását
végzi, igy ők sem jöhetnek számba,
amikor a tanyavilág közbiztonságának megjavításáról van szú. Pedig
erre gondolni és ezen javítani feliétlen
kötelessége az államnak.
Munkatársunk a fentiekkel kapcsolatban érdeklődött a főkapitánynál, aki a kö/eikezőket mondotta
Alsótanya hiányos közbiztonságának
okáról:
— Hogy Aisólanya közbiztonsá-a
ily válságos helyzetbe jutott, annak
legnagyobb oka a pénzhiány. Kéthárom uj Örs felállítására vo.'r.a szükség, de az erre való költséget nem
tudjuk megszerezni a kincstártól.
Legnagyobb baj a lovasság hiánya.
De ennek a hiánynak pótlására
nincs pénz és igy azután természetes,
hogy ember sincs és ló sincs.

Káráax-ntea 15. az., II. udvar, ajtó l!
Telefonok: 808 és 765. Éjjel is hívható.

Londonba megy a német
delegáció.
BERLIN, febr. 25. (Saj. lud.) A
Newyork Times levelezője jelenti lapjának, hogy a londoni konferencia
elé terjesztendő német elleninditványok között az is szerepelni fog,
hogy engedjék el a tervezett 12 százalékos német vámot. Ujabban azt
a hirt terjesztették el, hogy Simons
a német jóvátétel összegét 110 és
150 milliárd között kívánja megállapittatni. Ezt a hirt azonban megcáfolják. Az összes amerikai lapok
kivétel nélkül utasították berlini levelezőjüket, hogy menj nek Londonba
és maradjanak érintkezésben a német
delegációval.

Szeged, 1921 február 26

Pálmaligetet épit a Belvárosi Mozi.
Stefánia-sétányon. — Hétfőn

Nyári mozi a

dönt a városi

varázsolni. A nézőtér 3000 embert
fogad be és a színpadot is oly
naggyá építik, hogy azon művészi
programjukat akadálytalanul keresztülvihetik. A beadványban elmondjik a kérelmezők, hogv nemcsak
üzleti szempontok vezérelik éket
munkájukban, de nagy súlyt helyeznek arra, hogy a város közönségének fokozott kulturális kívánalmait
is kielégítsék. Ez okból opera, operett előadásokat és prózai színdarabok játszását is tervbe vették és
bizonyos megnyugvással szögezhetjük ie már most, hogy a tanács
tagjaiban szinte kivétel nélkül megvan az üegyel szemben a jóindulat.
A tanács egvébként már hétfői
ülésén dönteni f >g a beadvány sorsáról, melvet kfiveiőleg a mozi igazgatósága már a legközelebbi napokban megkezdi az építkezési munkálatokat. Nem tekinthetünk el végül
annak megállapításától sem, hogy
Szegeden ezáltal ismét szaporodni
fog a munkaalkalom és hogy a Belvárosi Mozi szegedi vállalkozókkal
fogja terveit megvalósíttatni.

SZEGED, február 25
(Sajat tudósítónktól.)

A szegedi mozgófenyképszinházak
ujabb hatalmas térhódításáról számolhatunk be. Abonyi
Mihály, a
Belvárosi Mozi tevékeny és kitűnő
érzékkel biró igazgatója ugyanis ma
délben beadványt nyújtott be a városi tanács iktatójába, mely beadvány tartalmáról az alábbiakban számolunk be:
A közelgő nyári hónapok arra
késztelik a Belvárosi Mozi igazgatóságát, hogy a többi szegedi mozik
mintájára szintén gondoskodjon nyári
helyisegről. Abonyi igazgató érthe-.ő
okokból a mozijukkal szemben levő
Stefánia-ligetet találta az építkezésre
legalkalmasabbnak és beadványában
arra kér engedélyt, hogy a sétányon
levő Erzsébet királyné szobrával
szemközt levő térségből mintegy
45—60 négyszögöles területet bocsásson a város tanácsa építkezési
céljaikhoz rendelkezésre. Mint. értesülünk, a mozi igazgatósága még
nem tapasztalt pompával szándékozik moziját berendezni és valóságos
pdlmaligetté
akarja nyári moziját

KORZO-MOZI
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Rendes helyárak!
Zsoidossereg

helyett

Rendes helyárak!

milícia.

PARIS, február 25. A Journal dr.
Mayr osztrák kancellár nyilatkozatát
közli, hogy véleménye szerint az
ausztriai parasztság felfegyverzése
az osztrák hadsereg mai szervezeténél többre volna becsülendő. A
nemzeti tanács valamennyi tagja szivesebben látná a miliciát, mint a
zsoldos hadsereget.
Lenin s e r e g e

bomlik.

VARSÓ, febr. 25. (Saj. tud.) Érdekes jelentést köbölnek a varsói
lapok az orosz hadsereg helyzetéről
és azt állítják, hogy Lenin hadserege
bomlófélben van. Csak az erő látszatával, vezetőinek vadságával ijeszt,
de a valóságban az orosz haderő
nagysága csak papiroson van meg.
Az orosz hadsereg létszáma kétmillió
főből áll, a valósáü szerint azonban
csak mintegy 200.000 gyalogos van
és 4000 lovas s a tüzérség is teljesen elégtelen. A hadsereg 75
százilékának semmi köze a kommunizmushoz.

Világszenzáció !
A szezon clouja!

Vigyázat!
mert ma utoljára kerül
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Főszereplők: D E F R A M C E
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Kéöő bánat eb gondolat.
BUDAPEST, febr. 25. A P. H.
jelenti Bécsből: A nemzetközi fzocialista kongresszus tegnapi ülésén
folytatták a vitát dr. Adler Frigyesnek az osztályharc módszerére és
szervezésére vonatkozó előadásáról.
A vitáoan Kunfi is felszólalt, aki
többek közölt következőket mondotta:
— Magyarországon azt a tapasztalást szereztük, hogy a forradalmi
akarat egyedül nem elégséges, ha
a forradalom előfeltételei hiányoznak. Rettenetes
vereséget
szenvedtünk. Tiltakoznunk kell a bolsevista
módszerek túlságba hajtása ellen. A
magyarországi forradalomban azt
láttuk, hogv mi sokkal közelebb
állunk az orosz viszonyokhoz, mint
Nyutiateurópa. A bolsevista
módszer
Magyarországon
lehetetlenné
vált.
Nyugaieurópában pedig egyáltalán
nem találhat talajra.
Ha gyorsan és szépen akarja harisnyáit

Stefánia kötődébe

fejeltetni, a
menjen, hol uj harisnyák is jutányosán készülnek. Batthyányi-u. 2, Kasg mögött.

vül válogatott miisor keretében

Marlanne fllmóe kisasszony
és Mariin Frigyes ur a hétfőtől kezdődő díszelőadásunkon

háló

nélkül

mulatják be nyolcvan méter
magasságban, a lengő trapézen h a j m e r e s z t ő nagy

halálugrásukat

Előadások kezdete:
4, háromnegyed 6,
fél 8 és 9 órakor.
Nézze meg o k v e t l e n ü l és
viltsa meg jegtjéf előre I I I
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és fémöitőde
Telefon: 11—75. szám.

Elővételi pénztár délelőtt 10 órá-

L e g j u f á i t y o s a b b a n v á l l a l : m]°dennemü

tól fél l-ig, délután 3-tól 7 óráig.

Téglagyár-utca 4. szám.
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-gépjavítás
készítését, fémónfést, malomszerelést és bármilyen lakatosmunkákat.

