
Uká&onkint kü. önböző mértékben, akkor minden 
egyes esetben ÍZ uj bérmegállapítást külön meg kel-
lett volna indokolnia. A kisgyűlés határozatához 
azonban semmiféle indokolást nem fűztek és igv 
a miniszter a határozat helyességét nem is bírál-
hatja el. 

Az egész takbérügy így most ismét a kisgyűlés 
elé kerül. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
kijelentette, hogy a belügyminiszter kifogásai jogo-
sultak, mert az indokolás nélküli lakbérmegálla-
pitás tényleg felkeltheti azt a gyanút, hogy a város 
hatósága" nem egyforma mértékkel mért. 

Megadóztatják -
a szénsavas patronokat? 

(A Délír,agyarország munkatársától.) Pécs ható-
sága régi szokás szerint, minden közgyűlési tárgy-
sorozatát elküldi a városoknak. A legközelebbi 
közgyűlés tárgysorozatát most kapta meg dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester, aki azt igen ér-
dekes olvasmánynak találta. A pécsi napirenden 
szerepel ugyanis egy előterjesztés, amely a jelek 
szerint legközelebb a szegedi közgyűlés napirend-
jen is helyet kap. Arról van benne szó, hogy 
Pécsett aJót akarnak kivetni azokra a kis szén-
savas patronokra, amelyeknek felhasználásával ma-
gánosok is készithetnek szódavizet. 

— Ez uf jövedelmi forrást jelenttiet — mondotta 
a polgármester —, foglalkozni fogok vele. Hátha 
jól jár vele a város. . . 

A szénsavas patronok megadóztatásának gondo-
lata nem pécsi, hanem — szegedi találmány. A 
szegedi városházán már foglalkoztak vele még a 
fogyasztási adók körül támadt harc idején. A 
szegedi szíkvizgyárosok vetették fel a gondolatot 
Arra hivatkoztak, hogy a szénsavas patronok, ál-
talában a házi szódagyártás lehetősége, veszedel-
mes konkurrenciát jelent számnkra. 

A város hatósága a javadalmi bizottság elé ter-
jesztett« annakidején a kérdést, Se a bizottság 
megállapította, hogy nem érdemes bevezetni ezt 
az uj adót. Kiderült ugyanis, hogy a kis szénsavas 
patronokból aránylag nagyon jelentéktelen mennyi-
i g fogy et Szegeden, tehát a város nem sok jöve-
delemre számíthatna. 

Izgalmas üldözés után elfogták 
a megszökni! tolvajt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy riadal-
mat keltett szerdán délután a Tisza Lajos-kőrúton 
egy megszökött tolvaj üldözése. A rendőrség előtt 
Jó! ismert jak só József ugrott meg a rendőr 
mellől, Jaksó vad futással menekült, a rendőr 
utána. Pillanatok alatt összeverődött az ucca népe 
ás megindult a hajsza. Jaksó hirtelen beszaladt 
egy házba és elbujt a pincébe. Nagynehezen tudták 
előkeríteni, majd előállították a kapitányságra, 
ahol őrizetbe vették. 

jaksó az Attila-uccában egy szegény asszony 
kosarából hust lopott Az asszony észrevette, se-
gítségért kiáltott és egy éppen arra haladó rendőr-
rel sikerült elfogni .laksót. A rendőr már a köz-
ponti ügyelet felé kisérte Jaksót, amikor az hir-
telen elrohant a rendőr oldala mellől. 

SaitAper Ruppert Rezső vásár-
helyi képviselőjelöltsége körül 

(A Délmagynrország munkatársától.) Az elmúlt 
nyári képviselőválasztások során dr. Ruppert Rezső 
az Országos Függetlenségi Kossuth-párt program-
jával képviselőnek lépett fel Vásárhelyen. Azonban 
már az ajánlásoknál elvérzett Visszalépése után 
a »Jövő utjix cimü lapban Kurucz .Tános nyom-
dász, Ruppert egyik hive cikket irt és abban Ur 
Győrgyöt, a Ruppert-iroda vezetőjét tette felelőssé 
azért, hogy a képviselőjelölt elvérzett. Nem telje-
sítette a kötelességét, felületesen vezette az irodát 

— irta Kurucz —, az ajánlások benyújtása előtt 
egész sereg ajánlási ív elveszett és így nem volt 
meg a szükséges aláirás. Komolytalanság és gyer-
mekesség volt felfedezhető Urnái és társainál, 
— fejezte be cikkét Kurucz. 

A választási iroda volt vezetője ezek miatt sajtó-
pert indított a nyomdász ellen, akinek ügyét szer-
dán tárgyalta a szegedi tőrvényszék V/W-tanácsa. 
Kuracz János kijelentette, hogy a cikket közérdek-
ből irta és annak minden kitételét igazolni Judja. 
Ruppertnek megvolt a szükséges aláírása, sőt fölös 
ivei is voltak, ezek azonban akkor, amikor már a 
pótlásra idő nem volt, eltűntek. így bukott meg 
Ruppert Rezső, mielőtt a választásra kerülhetett 
»olna a sor. 

A bíróság a vádlott által kért valódiság bizonyi-
t.-ísnak helyt adott, mert közérdeknek Mla a P(f. 
tartások tisztaságának kérdését. A bíróság a leg-
közelebbi tárgyalásra megidézi többek kőzött dr. 
Ruppert Rezsőt, dr. Ruppert Rezsőnét és dr. Buza 
Bfraát 

Minden HUlOn értesítés helyett. 

B O K O R A D O L F N É sz. R U C H W A L D SAROLTA' ugy a ma, valamint Ju l iska 

leánya és az összes rokonság nevében mélységes fá jda lommal és a Mindenható aka-

ratában való megnyugvással jelenti, hogy hőn szeretett férj, apa és a legjobb rokon: 

BOKOR ADOLF 
gyógyszerész 

Szeged szab. kir. város köztőrvényhatósági bizottságának tagja, a Szegedi Lloyd Tár 

sulat elnöke, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara beltagja, a 7s idó Szentegylét el-

nöke, a Szegedi Gyógyszerészek Egyesülő ének ' Izte letbel i e lnök ' Ss számos más egye-

sület' és intézmény vezetőségi tagja folyó hó 9-én, rövid szenvedés után 71 éves 

korában elhunyt. 

Temetése folyó hó 10-én, csütörtökön d. e. 10 órakor az u j zsidó templom be-

j i r a t a előtti térrői fog megtörténni. 

G y á s z o l j á k : 

Dr. Bokor Gyula és nef* Bokor Ern« és neje Koy&e§ Samu é» neje 
özv. dr. Bokor Gézéné Bokor Mlh&ty éa neje Bén Aladár és neje 

Bokor Emil 6a neje fizv. Krausz Muklné Buchwald Tivadar é i neje 
Braun Endre és nefe 

testvérei, sógorai és nrtqomöt, -valamint unokahugat éa unokaücctel 

A Megboldogult egész élete f o l yamán a közért dolgozott, munká j á t számos em-

berbaráti intézménvünkben megtalá l juk: a szegények, az elhagyatottak gvámolitója, 

istápolója volt és ő volt a legboldogabb, ha bárkivel is jót cselekedhetett E r ő 'és 

szépség jellemezte minden tettét 

tmlékét hozzá méltó kegyelettel őrizzük meg! 
KUltfn vi l lámot koctlk a BAró Jó t lka ucca sarkén«! . 

A SZEGEDI SZENTEGYLET és a SZEGEDI ZS IDÓ HITKÖZSÉG elöljárósága 

mély megilletődéssel és nagy fá jdalommal jelenti, hogy f {f|]|j (JJJ) [¿¿-j 

Bokor Adolf ur 
a Szentegylet elnöke és a Hitközség jótékonysági elöljárója elköltözött az élők sorából. 

Minden szépnek és jónak rajongó hive, az emberszeretet és jótékonyság gyakorlá-

sának egyik legbuzgóbb munkása, a közügyek bátor, serény és fáradhatatlan küzdője 

volt egész életében. 

Felekezetünk közakarata és szeretete emelte a vezéri polcra, amelyet mindig a 

legméltóbban és legteljesebb elismerést kiérdemelve töltött be. 

Kora elhunytát fájdalmas és megilletődött szívvel látjuk, emléke mindig élni íog 

közöttünk. 

Halottunkat március 10.-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor az uj zsinagóga előtt 

tartandó gyászszertartás után kisérjük örök nyugvöhelyére. 

A „Szegedi Lloyd Társulat" mély megilletődéssel jelenti, hogy 

érdemes elnöke 

Bokor Adolf 
f. hó 9-én elhalálozott. 

Az elhunyt évtizedeken át volt választmányi tagja, majd 11 éven át 

elnöke a társulatnak, melynek vezetését mindenkor bölcsen, fáradhatatlanul 

és önzetlenül intézte. 

Bölcs és tapintatos működését fájdalmasan nélkülözzük, elmúlását 

mélyen fájlaljuk, emlékét kegyelettel őrizzük és megörökítjük. 

A Szegedi Gyógyszerésztesíület őszinte fájdalommal tudatja, 
hogy hosszú éveken át érdemes tagja és tiszteletbeli einöke 

BOKOR ADOLF ur 
március hó &-án elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 


