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KÖZIGAZGATÁS 

A juniusi közgyűlés első napja 
— Dettre János dr. az uj alügyész. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma délután négy 
órakor kezdte meg a város törvényhatósági 
bizottsága junius havi közgyűlését. Politikai 
és választási izgalmakból bőven kijutott a 
mai napra. A városatyák zsúfolásig meg-
töltötték a közgyűlés termét, amely régen lá-
tott már olyan viharokat, amilyeneket ma 
rendeztek. A közgyűlés politikai részéről kü-
lön tudósításban számolunk be. A kormány 
iránt való ibizalomnyilvánitáson kivül érdekes 
eseménye volt mai napnak az uj alügyész 
megválasztása. Salamon Gyula dr. örökét 
két szavazattöbbséggel Dettre János dr.-ral 
töltötte be a közgyűlés. Utána legerősebb 
pártja volt Aigner Károly dr.-nak, aki 81 sza-
vazatot kapott, szemben Dettre 83 szavazatá-
val. 

Dettre János dr. megválasztásával kivá-
lóan talentumos, széles műveltségű és jelen-
tékeny jogászi tudásu ember került a város 
második ügyészi székébe. Mindössze másfél 
év óta ügyvéd, de ez alatt a rövid idő alatt 
is 'feltűnt éles judiciuma jogászi körökben, a 
melyekben amint másutt is, kiváló kedveit-
ségnek örvend. Hihetőleg szép és produktiv 
karriér indul meg ezúttal a városnál, ahol 
nagy szükség van képességes és szorgalmas 
emberekre. 

Részletes tudósításunk a közgyűlés többi 
részéről itt következik: 

A közgyűlésen Lázár György dr. pol-
gármester elnökölt. Jegyzők: Taschler En-
dre főjegyző és Rack Lipót osztály jegyző. 

Az ölés megnyitása után fölolvassák a 
polgármester havi jelentését, amelyet a köz-
gyűlés tudomásul vesz. Ezután áttér az in-
terpellációkra. 

Ditrói Nándor dr. a vizvezeték ügyében 
interpellál s azt kérdezi a polgármestertől, 
hogy a tanács a vizhiányon micsoda radiká-
lis intézkedéssel kiván segíteni. A tanács vá-
lasza az, hogy a jelenlegi vizhiányon ideigle-
nes intézkedésssel már segitett, amikor a víz-
vezetéket féléjszakára elzáratlta. Azóta a vfz-
szolgáltatás a magasabb lakásokban is kielé-
gítő. Radikális intézkedésnek a tanács egye-
dül a vizórák beállítását tartja. A közgyűlés 
a vizórák kérdését levette a napirendről. Ha 
ezt a határozatot a belügyminiszter is jóvá-
hagyja, akkor a tanács vagy uj ártézikutak 
fúrásával vagy a Tisza vizének fölhasználásá-
val fogja a vizhiányt véglegesen megszün-
tetni. 

A közgyűlés tudomásul vette a tanács 
válaszát. 

Kiss Gyula interpellációjában a külterü-
leti házakat sorszámmal kívánja ellátni. A 
tanyákon eddig a házszámozás meglehetősen 
rendszertelenül történt, ami nagy akadálya 
volt a kézbesítésnek. A tanács azt válaszolja, 
hogv a sorszámozás terveinek elkészitéséje 
fölhívja a mérnökséget. A -közgyűlés tudomá-
sul vette a tanács válaszát. 

Ezután az indítványok következték. So-
mogyi Szilveszter dr. referál Szivessy Lehel 
dr.-nak az iizléti záróra szabályozásáról szóló 
inditványa ügvében. Az inditványt részlete-
sen ismertettük. Előadó kéri a közgyűlést, 
hogv az inditványt tanulmányozás és ennek 
alapján javaslattétel céljából adja ki a ta -
nácsnak. A közgyűlés igy határoz. 

Dobay Gyula dr. a felsőipariskola kör-
nyékének rendezése érdekében adott be indit-
ványt. A tanács olyan javaslattal viszi az 
inditványt a közgyűlés elé, hogy előbb meg-
kérdezi a mérnökséget, hogy a csatornázási 
nivó leszállitható-e, mert csak ebben az eset-
ben lehet szó a felsőipariskola környékének 
rendezéséről. 

A tanács előterjesztését elfogadták. 
Pillich Kálmán indítványozta a tápé'i 

komp kijavítását. A mérnökség elkészítette a 
költségvetést, amely szerint a kijavitás 10.000 
koronába kerül. A tanács kéri ehhez a köz-
gyűlés hozzájárulását. A -közgyűlés igy hatá-
roz. i 

Ezután a közgyűlés a kormány kineve-
zéséről1 szóló leirat s az ezzel kapcsolatos ta-
nácsi előterjesztés tárgyalására tér át. A -köz-
gyűlésnek ezzel a részével lapunk más he-
lyén foglalkozunk. 

Az alügyészi állás betöltése következett 
ezután. Az elnök jelenti, hogy a kandidáló 
bizottság a következő sorrendben terjeszti a 
közgyűlés elé az alügyészi állásra pályázó-
kat : első helyen Aigner Károly dr.-t, máso-
dik helyen Dettre János dr.-t, harmadik he-
lyen Szekerke Lajos dr.-t, végül Csikós Nagy 
Józsefet jelölték. Ezután az elnök elrendelte 
a névszerinti szavazást, amelynek az ered-
ménye az lett, hogy: 

Aigner 81, Dettre 83, Szekerke 10 és 
Csikós Nagy 44 szavazatot kapott. 

A közgyűlés tehát 2 szótöbbséggel Dett-
re János dr.-t választatta városi alügyész-
szé. 

Az elnök ezután a tanácskozást 'bere-
kesztette és a közgyűlés folytatását holnap 
délután négy órára halasztotta. 

Szépségápolás!! 
P ü . r s t H ó s s i 
hygienikus modern kozmetikai intézetében. 

Szépséghibák eltávolítása: szeplő, májfol-
pattanás, bőratka (mitteser) stb. Zsírosarcbőrt, 
kezdése, s a legelhanyagoltabb arc rendbe-
hozása. Villanyvibrációs és kézzel való arc-
massage párisi mód szerint. Hajfestés. Bérlet-
rendszerü arcápolás. Dr. Jutassy József, 
Magyarország legelső kozmetikai szakorvosá-
nak szépségápoló és szépséghibákat eltüntető 
ártalmatlannak bizonyult szereinek elárusi-
sitása, u. m.: bőrápoló, bőrgyógyitó, és haj-
gyógyitó, szőrvesztő készletek. Arckrémek, 
arcpor, szappanok, kézfinomító, hajfesték, 

hajszesz stb. 

F E K E T E S A S - U T C A 20/a. szám alatt 
ÍWagner-palota.) Teletcfon 12—M 

fi 

NEMENYINE 
FOGMÜVESTERME 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készit mindenféle 
f o g m u n k á k a t kaucsukban és 
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. - Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészül. 522 

S P O R T . 

Lesz-e magyar stadion? 
— A MOB ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) A magyar sport-
ügyek jelenleg is legfőbb intézőjének tekint-
hető olympiai bizottság hosszura nyúlt téli 
pihenője után kedden este végre ismét ülé-
sezett, még pedig nem ugy, mint -ezt a de-
cemberi legutóbbi ülés után elvárhattuk, tud-
niillik ujjá szervezetten, hanem régi, minden-
ki által kifogásolt összeállításban. Az ülés 
iránt nem nagy -érdeklődés mutatkozott (ti-
zenhatan voltak jelen), az-tán hogy az elnöki 
bejelentés után Sztankovits Szilárd meglehe-
tősen kemény hangon, a legőszintébb kifa-
kadással keseregte el, hogy dacára annak, 
hogy a MOB legutolsó ülésén általánosság-
ban megállapította magáról jelenlegi össze-
állításának és szervezetének helytelenségét 
és elhatározta az újjáalakulást, most mégis 
a régi rendszer maradt meg pozíciójában. In-
dítványozza, hogy a MOB irjon föl a minisz-
terhez. Nagy Béla dr. hasonló irányú felszó-
lalása után minden válasz helyett Múzsa el-
nök fölolvastatta a decemberi ülés jegyző-
könyvét, amelyből kitűnt, hogy elnöki indít-
ványra elhatározta akkor a MOB, hogy az 
egyes szövetségek által készített és márciu-
sig benyújtott tervezetek alapján kérni fog-
ja a minisztert a MOB újjáalakítására. Ezt 
az inditványt -egyhangúlag elfogadta az ülés, 
amelyen jelen voltak az összes szövetségek 
képviselői is. Ugy látszi-k azonban, -hogy a 
szövetségek írásbeli fölszólítást is vártak a 
tervezet elkészítésére és minthogy ilyent nem 
kaptak, egyikük sem készített tervezetet. A 
MOB látva a nemtörődömséget, március 
után jelentést tett a miniszternek addigi mű-
ködéséről és egyben kérte, hogy tekintve a 
bekövetkezendő fontos olympiai ügyeket, en-
gedélyezze továbbra is a bizottság működé-
sét. Éz eredményezte azután a vita tárgyát 
képező leiratot. Az elnökségnek eme felvilá-
gosítása után újból elhatározták az újjászer-
vezés szükségességét és a MASz-et bizták 
meg, hogy a többi szövetségekkel együtt no-
vember l-ig készítse el az uj alakulás módo-
zatait. 

Ezután Múzsa Gyula elnök tett jelentést 
a iausannei olympiai konferenciáról, amely-
nek határozatairól annak idején a magyar 
közönség már részletesen értesült. A továb-
biakban nagy és kellemes meglepetést kel-
tett Múzsa ama kijelentése, hogy az elmúlt 
vasárnap gróf Andrássy Gézával, a MOB el-
nökével együtt kihallgatáson volt a király-
nál a magyar stadion fölépítése ügyében. A 
király döntéséig az udvarral szembeni köte-
les diszkréció folytán Múzsa semmit sem árul 
el a kihallgatásról, de abból a jó hangulat-
ból, amellyel bejelentését megtette, bátran 
lehet következtetni arra, hogy a magyar sta-
dion ügye a legközelebbi jövőben kedvező 
megoldást nyer. 

Megtudtuk továbbá az ülésen azt is, hogy 
az egyiptomi olympiád elmarad, de az athéni 
a jövő évben meglesz. E célból már minden 
intézkedés megtörtént Görögországban, sőt 
megkezdték az összekötő vasút építését is, 
ngy, hogy nem a tengeren, hanem száraz-
földön át juthatunk jövőre Athénbe. 

Végül elhatározta a bizottság, hogv a 
jövő évi párisi jubiláris olympiai kongresz-
szusra nyolc tagot küld ki. Ezek költségeire 
ötezer koronát, az athéni olympiád költsé-
geire pedig 48,000 koronát kér a kormány-
tól. 1 

0 Az FTC Szegeden. Mind nagyobb és 
nagyobb hullámokat ver az érdeklődés árja, 
mely a vasárnapi futballmérkőzést kiséri. 
Nagy napja lesz a SzAK-nak, de mondhat-
juk, hogy -az egész város sportközönségé-
nek, mert ehhez fogható embersport-ese-
mény a mi városunkban eddig nem fordult 
elő. A Ferencváros vi-lághirü fiait, mint min-
denütt, ahol megfordulnak, nálunk is érthető 
szimpátiával és szeretettel várják. Ezen 
mérhetetlen szeretetet a magyar sportközön-


