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Főszereplők: 

• 
Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Pénztárnyitás délelőtt 10 -1 - iy , 

délután 3 órától. 

Hely árak, mint rendesen. 

A közgyűlés elfogadta 
a jövő évi költségvetést. 
— A többi póttárgy. — 

(Saját 'tudósilónktól.) Mérsékelt érdek-
lődés mellett folytatódott hétfőn délután 4 
órakor a város okóberi rendes közgyűlése. 
A tárgysorozaton több fontos városi ügy 
szerepel ti, amelyek közül kettőt tárgyalt le 
a mai közgyűlés. Mind általánosságban, 
mind a részleteiben — két apróbb módosí-
tással — elfogadták a jövő évi költségvetést 
és bérbe adták a városi szérűskerteket négy-
szögölenként öt' fillérért. Holnap kerül sorra 
a még elintézetlen póttárgyák között a há-
rom éveis kövezési program, a virilisták név-
sora, a városatyák választásának előkészí-
tése, a közkórház jövő évi költségvetése, a 
vágóhíd kibővítésének ügye és végül a ken-
der- és lentermelési szakintézet részére kért 
terület átengedése. Egy-két ügy körül előre-
láthatólag hosszabb vita fog kerekedni. A 
mai közgyűlésről, amelynek az idejét jórészt 
a jövő évi költségvetés tételenként való föl-
olvasása mentette ki, az alábbiakban szá-
molunk be. 

A közgyűlésen Bokor Pál helyettes pol-
gármester elnökölt. Jegyzők Tmchler Emilre 
főjegyző és Rack. Lipót aljegyző. Az ülés meg 
nyitása után elnök kegyeletes szavakkal em-
lékezett nxeg a néhány nappal ezelőtt el-
hunyt Nóvák Józsefről, a város néhai főügyé-
széről .és indítványozta, 'hogy az elhunyt em-
lékét jegyzőkönyvbe örökítsék meg. Hozzájá-
rultak. 

A tanácsi előterjesztések során a külön-
böző alapítványok ez évi elintézését vette tu-
domásul a közgyűlés. Ezután Balogh Ká-
roly pénzügyi tanácsos részletes, kii merítő 
előadásban isimertette az 1014. évi költségve-
tést, amelyet idején terjedelmesen közölt a 
Délmagyarország. A 'közgyűlés a költségve-
tést ált alános/ságiban elfogadta, majd Várady 
Jenő alszánwevő tételenként olvasta az elő-
irányzatokat, amelyeik bevételi tételeit vál-
tozatlanul elfogadták. 

•A kiadási tételeknél Bokor Adolf indít-
ványára 550 koronát vett fel a közgyűlés az 
iskoláknak „Minimax" tűzbiztonsági készü-
lékkel való fölszerelésére. 

Wimmer Fülöp indítványozta, hogy Bo-
kor Pál belyettes-polgárimesternak különleges 
teendőiért tiszteletdíj oiimén a jövő évre ezer 
kétszáz koronát szavazzanak meg. Kászó Ist-
ván dr. ellenzi az indítványt. A (közgyűlés 
huszonkilenc szavazattal hét ellenében Wim-
mer indítványát fogadta el. A költségvetés 
kiadási tételeinek további részét változatla-
nul elfogadták. 

ördögh Lajos dr. előadó a városi szérűs-
kertek bérbeadására vonatkozó tanácsi elő-
terjesztést mutatta be. Dobó Ferenc, a tanács 
javaslatával szemben azt ajánlja, hogy a 
kisgazdák anyagi érdekeire való tekintettel 
öt fillérért adja bérbe a város a szérűskertek 
négyszögölét. Szmollény Nándor, majd az 
előadó ismételt felszólalása után a közgyűlés 
a tanács javaslatát elvetette és Dobó Ferenc 
indítványát fogadta el. 

Elnök ezután a közgyűlést berekesztette 
és a folytatását holnap délután négy órára 
tűzte ki. 

Felbomlik az angol-japán szövetség. 
A Newyork Sun szenzációs ihirt kapott To-
kióból: E szerint a- japán kormány még ok-
tóber 3-án felszólította a londoni kabinetet, 
hogy tisztázzák az angol japán szövetség 
dolgát, mert a távol keleten történt uijabb 
alakulások következtében ez a szövetség 
nemcsak idejét multa, hanem hátrányára is 
vau Japánnak kül- és belpolitikai tekintet-
ben. A diplomáciai jegyzék megérkezése 
után Edward Grey közelebbi folvilágositáso-
kat kért, mire a tokiói kormány azt válaszol-
ta, hogy az angol-japán szövetség elvesz-
tette népszerűségét Japánban, 'mióta Kanada 
cs Ausztrália ja pán-ellenes törvényeket ho-
zott. Erre azt válaszolta ,az angol 'külügy-
minisztérium, hogy Naigy-Britanniát nem le-
het felelőssé tenni a gyarmatokért. Az ame-

rikai lap értesülése szerint egész másutt ke-
resendő a tokiói kormány váratlan föllépé-
sének oka. Japán fölháborodott azon, hogy 
mikor a nan'kimgi események miatt Kínától 
kártérítést és bocsánatkérést követelt, a 
londoni kormány egy Tokióba küldött jegy-
zékében a japánok követelését túlzottnak és 
helytelennek minősítette. A jegyzék azzal 
végződött, Ihogy Japán, mielőtt Kínával 
szemben a végső eszközhöz nyúl, vitassa 
meg az ellentéteket Angliával. 

Szasszonov és a cár. Pétervárról jelentik: 
Szasszonov külügyminiszter Livá diából, ahol 
részletes jelentést tett a cárnak berlini és 
párisi útjáról, visszatért Pétervárra. Rend-
kívül meg volt elégedve ázzál a jóakaró fo-
gadtatással, melyben a cár részesitet'te. 

Együtt Szerbia ellen! Belgrádból jelen-
tik: A Politika feltűnést keltő cikkben azt 
irja, hogy Ferdinánd bolgár király és Berch-
told gró'f hosszas tankácskozás után Ausz-
tria és Magyarország meg Bulgária titkos 
katonai {egyezményt kötöttek, amely kife-
jezetten a Szerbiával való esetleges konflik-
tusra vonatkozik. A szerződést Schönbrunn-
ban irták alá és Genadjev bolgár külügymi-
niszter fogja Szófiába vinni. A szerződés 
aláírása után az emiitett lap szerint Ferdi-
nánd király kijelentette, hogy visszanyerte 
lelkinyugalmát. A Politika megjegyzi végül, 
hogy bizonyos jelekből következtetve, Ausz-
tria és Magyarország, Bulgária és Törökor-
szág a tavaszra közös akciót készítenek 
elő. 
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Az általam készített -
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
lei nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készitek továbbá arany koronákat éa 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár-

milyen javítást 4 óra alatt készítek. 
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Figyelem!! 
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Üzletemet átalakítani óhajtván, 
a felhalmozódott 

cipő-, kalap- és 
divatáru készletem 

bocsátom a nagyérdemű vásárló 
közSnség rendelkezésére. 
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