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sincsen annyira érdekelve Macdonaid idealiz-
musának győzelmében, mint Németország. 
Épp ezért a német kormánynak komolyan éa 
minden erejével támogatnia kell az angol kül-
politikát. Csak ebben az esetben érhetjük el 

azt, hogy Franciaország enyhébb magatartást 
tanúsít ̂ velünk szemben. Éti a magam részéről 
bizom abban, hogy Macdonaid lehetővé teszi 
nemcsak Oroszország, de Németország belépé-
sét is a Népszövetségbe. 

Frank Félix osztrák alkancellár 
az osztrák szanálási akció eddigi eredményeiről. 

(A Szeged bécsi tudósítójától.) Immár egy 
esztendeje, hogy Seipel kancellár megkezdte 
Ausztria szanálását a Népszövetvég közremű-
ködésével, Mivel mostan Magyarország is ha-
sonló újjáépítési akció küszöbén áll, fokozott 
érdeklődésre tarthat számot, vájjon mit ered 
ményezett eddig az osztrák szanálási akció? 
Erre a kérdésre dr. Frank Félix, Ausztria 
alkancelárja a következőket válaszolta : 

— Bátran elmondhatjuk, hogy valutánk sta-
biüzása Sikerült, államháztatásunk egyensúlya 
biztosítva van. Ha azonban az eddigi ered-
ményeket tartósakká akarjuk fenni, ugy meg 
kell kísérelnünk fizetési mérlegünk megjavítását. 
Ez azonban csak ugy vihető keresztül, ha ter-
me'ésünk számára utat nyitunk külföldre és 
egyúttal országunkat, főként pedig Bécset a 
tőkeforgalom központjává fejlesztjük. Jelenleg 
azonban még mindkét irányban számos nehéz-
séggel kell megküzdenünk. Exportunk egy-
részét beviteli tilalmak és védvámok akadályozzák 
és ezenbivül az egyes államok va'utáinak hullám-

Egy táblabíró és egy egyetemi tanár lakáspöre. 

zásai is. Törekvésünk éppen azért arra irányul, 
hogy kereskedelmi szerződéseket kössünk az 
összes tekintetbe jövő államokkal és ezáltal a 
külföldre vezető utakat szabaddá tegyük. Ezzel 
párhuzamosan Bécset a Nyugat és Kelet össze-
kötő és közvetítő gócpontjává kell avatnunk. 
Ha ez sikerül, ugy fizetési mérlegünk passzív 
szaldója csakhamar eltűnik. 

— Mindennek előfeltétele azonban az, 
hogy Európa békés fejlődését semmi se zavarja 
meg, mivel a többi államok krizisszeiü jelen-
ségei reánk is hatással vannak. Mi a magunk 
részérő! a legjobb barál ságot akarjuk ápolni az 
összes többi országokkal, elsősorban szomszé-
dainkkal. Ezzel adva van külpolitikánk alap 
elve is. Mi nem kötjük le magunkat egyetlen 
hatalmi csoportnak sem, hanem mindenkivel 
egyforma bará ságban akarunk élni. Nem aka-
runk beavatkozni sem jelenleg, sem a jövőben 
semmiféle civakodásba, hanem a békés és za-
vartalan fejlődés útjait keressük. 

(A Szeged tudósítójától.) A már régóta szinte 
mindennapossá vált lakásügyek között mn már 
talán egyetlen egy sem akad, amelyre érdeklő-
déssel tekintene a nagyközönség, amely nagyon 
teli van a saját lakásügyeivel. A mindennapos 
ember talán el sem tudná mostanában képzelni 
lakáshivatal nélkül az életet és ugyanugy hozzá-
tartozik az élethez, mint a déli korzó, amelyet 
pedig legalább ugy szid, mint a lahásbivatalt. 
Elfásulva, minden érdeklődés nélkül kisérik a 
lakáspöröket és ebben talán igazuk is van, 
mert hiszen „uj fajta", „eddig még elő nem 
fordult" lakáspör nem igen akad. A szegedi 
lakáshivatal azonban csütörtökön délelőtt a sok 
szürke ügy között, egy olyan pört is tárgyalt, 
amely nem mindennapos érdekesaégü. Egy egye-
temi tanár adott be igényt egy Ítélőtáblai biró 
négyszobás lakására, akinek lakása — szerinte 
— megüresedett, mivel a biró az év legnagyobb 
részét nem tölti Szegeden. 

Dr. Simkó Elemér tb. főügyész, a lakáshiva-
tal elnöke tárgyalta csütörtökön délelőtt azt a 
lakáspört, amelyben dr. Polner Ödön egyetemi 
tsnár igényelte dr. Apor István táblabírónak 
Deák Ferenc-utca 22. szám aiatt lévő négy-
szobás lakását. Dr. Polner azzal az indokolás-
sal igényelte a lakást, hogy az teljesen el van 
hagyatva, Apor sohasem tartózkodik Szegeden 
és a többszöri mentesítésnek sincs semmi in-
doka. A főispán különben is az utolsó hat hó-
napos mentesítési kérelmet már nem hagyta 
jóvá. Apor teljesen egyedül álló ember — in-
dokolta igénylését dr. Polner Ödön —, külön-
ben sem tartózkodik soha Szegeden, igy tehát 
nincs szüksége a négyszobás tágas lakáéra, ha-
nem itélje neki a lakáshivatal, akit hivatása 
Szegedre köt és nincsen megfelelő otthona. 

Ebben az ügyben a lakáshivatal már egyszer 
tartott tárgyalást, amelyet akkor különböző okok 
miatt el kellett nipolní. Csütörtökön azután 
mind a két fél megjelent a tárgyaláson. Tizen-
egy órakor mind a ketten a tárgyalási asztal 
előtt ülnek. Nem beszélnek egymással. Sok tanú 
van beidézve. Dr. Apor 8)ig kérdez, alig beszél. 
Két mondatot mond, amikor végindiiványra szó-
lítja föl az elnök a feleket. 

Először dr. Bottka Sándornét hallgatják ki, 
aki közvetlenül szemközt lakik dr. Apor laká-
sával. Azt mondja, sohasem volt nyitva ablak 
Aporéknál, még nyáron sem, amikor pedig 
mindenki szellőztet. Az a benyomásom — mon-
dotta —, hogy a lakás régen el volt már ha-
gyatva, mrrt senkit sem iáttem ott soha. Csak 
ősz óla nyi<ogatták ki egynéhányszor az abakokat. 

Sziványi Ödön Apor szívességéből lakja egyik 
szobáját. Azt mondja, Apor jobbára itthon van. 
Sokszor beszélt vele. Dr. Szlávlk Péter a kö-
vetkező tanú, majd Antalffy Antal munkást hall-
gatják ki, aki többszőr vitt élelmiszert a bíró-
hoz. Sokszor elutazik Apor, ugy tudja, de leg-
tovább öí-hat hétig, aztán mindig haza jön. 

A házfelogyelőaé vallomásában elmondotta, 
hogy Apor minden hónapban hazajött. Dr. 
Holtzer Gyula háztulajdonos kijelenti, hogy nem 
hagyta Apor magára a lakást. O sokszor érint-
kezett vele és ugy tudj?, hogy sokszor otthon 
tartózkodik a biró. 

A bizonyítási eljárás után dr. Polner egye-
temi tanár kijelenti, hogy igényét fentartjs é3 
kéri a lakás kiutalását. A hazajövetelek formai 
okokból is történhettek. Apor egyedülálló és 
nincs szüksége a lakásra és a tanuk is igazol-
ták, hogy Apor sokszor huzamosabban nem tar-
tózkodik Szegeden. 

Dr. Apor halkan csak annyit mond: A tanuk 
nem is figyelték a lakást. . . Nincs itt semmi 
elérni való ... 

Dr. Simkó Elemér ezután kihirdette határo-
zatát, ameiy szerint dr. Polner Ödön kérelmét 
elutasítja, mert hat hónapi idő sohasem telt cl, 
mialatt Apor távol volt lakásától. A tanúvallo-
mások, valamint a villanyóra használata is iga-
zolja, hogy laknak a lakásban. 

Három napon belül felebbezni lehet. Dr. 
Polner felebbezni fog. 

Varga Mihály Szeged 
Hradi-ulca 4. Telefon 469. 727 

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, 
szőlőkötöző fonalak és háló guárl áron kapható. 
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AZ EGRI CSILLAGOK. 
Gárdonyi Géza regénye 6 felvonásban. — A főszerepben: B IHARI SÁNDOR, a szegedi 

szinház tagja és JANKOVSZKY MARA. — Azonkívül: 

A pazar kísérő műsor. 
Előadások kezdete: Hétköznap fél 5, fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Héttatai A tengeri medve. 

Bizalmat szavaztak Poincarénak. 

Poincaré miniszterelnök csülörtökön a kama-
rában felvetette a bizalmi kérdést. A kamara 
felhatalmazta a kormányt arra, hogy az állam-
háztartásban megtakarításokat léptessen életbe 
rendeletek által. A kormánynak 333 szavazattal 
208 ellenében bizalmat szavaztak. 

— A Kisfaludy-Társaság pályázatai. A 
Kisfaludy-Társaság az idén a következő tételek 
kidolgozására hirdet pályázatot: 1. Somogyi 
Dezső pályázat: Tolnay Lajos versköltészete. 
Jutalma 10.000 korona. 2. Radó Antal pályázat: 
Kívántatik három kisebb költemény fordítása 
XIX. századbeli angol költő, vagy költök müvei-
ből. Jutalma 10.000 korona. 3. Szilassy Nelli 
pályázat: 6—14 éves gyermekeknek való rövi-
debb elbeszélő költemény. Jutalma 100.000 korona. 
4. Franklin pályázat: Kívántatik 12—15 nyom-
tatolt iv terjedelmű magyar történelmi legény. 
Julalma 300.000 korona. 5. Halmos Izor pályázat: 
Kívántatik középiskolai ifjúsági olvasmány a 
világháború anyagából, amely a magyar hősies- ' 
séget nevelő hatással példázza. Terjedelme leg-
feljebb két nyomtatott iv. Lehet egy hosszabo, 
vagy néhány rövidebb olvasmány. Jutalma 100 000 
korona. 6. Greguss Ákos és felesége született 
Kemény Mária alapítványából 1924 december 
29 én. Az alapítók esküvőjének napján 40000 
koronával fogják jutalmazni az 1918—1923. 
évközben megjelent legjelesebb építészeti müvet. 
Az 1., 2. és 5. pályázatok beadási határideje: 
1924. évi október 31,, a 3. és 4. pedig 1925 
októter 31. 

— „Szemenszedett hazugság". Ma érkezett 
meg a fővárosba dr. Ulain Ferenc, aki 
— mint mái; jelentettük — a csongrádi bomba-
merénylők védelmét látja el és ezért vasárnap 
Szegtden, majd Csongrádon tartózkodott. A 
Magyar Hiradó munkatársa elölt azt a kijelen-
tés* tette, hogy a biróság félre van vezetve és 
majd a főtárgyaláson fog kiderülni, hogy 

mennyire ártatlanul gyanúsították és vádonaic 
ezen embereket. Erre vonatkozólag megkérdez-
tük dr. Diószegi Jánosi, a belügyminisztérium 
n y o m o z ó osztaiyának a vezetőjét, aki a követ-
kezőket mondotta: 

— Szemenszedett hazugság és valótlanság 
az egész. Csak annyit mondhatok, hogy magam 
is jelen voltam sz egész vizsgálat során és a 
rendőrség a legcsekélyebb erőszakosságot sem 
alkalmazott. 

— A Gizella-téren állítják fel a negyven-
hatosok hő»i emlékoszlopát. A tanács elha-
tározta, hogy a negyvenhaiosok bajtársi egye-
sületének a Gizella-tér egyik parktükrét ajánlja 
fel a hősi emlékoszlop felállítására, 

_ K Ü L F Ö L D . A charkowi kerületben komoly za-
vargások törtek ki. Polmarow népbiztos támogatja a 
felkelőket, akik szembeszálltak a kommunista dikta-
túrával. — Washingtonban a német követség vonako-
dott Wilson elhunyta alkalmával zászlóját félárbócra 
bocsátani, ezért a tömeg a követség épülete elé kitűzte 
az amerikai zászlót. — Sorgue asszonyt, a jól ismert 
francia szocialista írónőt csütörtök reggel holtan talál-
ták egy londoni szálloda szobájában. Valószínűleg sziv-
szélhüdésnek esett áldozatul. 

— Az iparostanonciskola tanitói fizetés-
emelést kérnek. Legutoljára szeptemberben 
állapították meg az iparostanonciskola tanítói-
nak óradijait és azóta a gazdasági életben 
olyan eltolódások, olyan általános áremelkedé-
sek történ ek, hogy ezek az óradijak még i aga-
teleknek sem nevezhe ők. Az átlagos havi óra-
dijak ölvén hatvanezer korona között mozognak. 
A tanitók leljesen elégedetlenek ezzel a díja-
zással és kérik, hogy a drágaság arányában és 
a mai viszonyoknak megfelelően állapítsák meg 
újra díjazásukat, A tanítok ezenkivüt arra kérik 
a város hatóságát, hogy az óradíjaidat is au o-
matikusan olyan százalékkal emeljék, ahogy az 
állam is emeli a tisztviselők il etményeit. Ebben 
az ügyben pénteken délben 12 órakor a pol-
gármesternél értekez etet tart az iparostanonc-
iskola felügyelő bizottsága és ezen tárgyalják 
meg az óradijemelést és javaslatot tesznek az 
emelésre vonatkozólag a tanácsnak. Minden 
valósz nüség szerint teljesíteni fogják a tanitók 
kérelmeit, mert hiszen azok teljesen méltányo-
sak és megadhatók. 

~ A hőtök jeltelen sírjai. A tanács egymillió 
koronát szavazott meg a belvárosi temetőben elteme-
tett jeltelen hősi sírok megjelöléséért indított akcióra. 

Műbutorokat készít Spitzer, Margit-utca 12. 


