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menyecskét .annyira ítélte, amennyire ő akar-
ta: a piacon kivüli vásárlásért 30 korona 
pénzbirs,ágra, a maximális ár túllépését pe-
dig nyolc napi elzárásra. Mivel azonban 
Dudásné a 30 korona pénzbüntetést nem 
akarja megfizetni, ez is öt napi .elzárásra 
változott. 

— A káplár rejtélyes halála. Fehér István, 
utászkáplár három, héttel ezelőtt jött haza 
Szegedire a harctérről!. Az utász, apjának Kor-
mány os-utca 22. számi alatti lakásán lakott 
s a katona és szálai között állandó volt a ve-
szekedés. Valamennyien gyakran ittasak 
voltak s ilyenkor verekedésre szokott .sor ke-
rülni. 'Kedden is'mét ittas volt az egész csa-
lád s az öreg Fehér összeverekedett a fiával, 
az asszony pedig igyekezett szétválasztani 
a dulakodókat. Verekedés után elcsendese-
dett a ház s a család aludni tért. 'Nem tudná, 
'hogy azután mi történt, de szerdán hajnalban 
a katona-fiiut halva találták az udvaron. Küt-
ieröszak nyomait nem fedezték fel a holttes-
ten. A .rendőrség kihallgatta a meghalt fiu 
apjá't, lalki azonban tagadta, hogy ő ölte vol-
na meg a fiát, akinek halála körülményeiről 
sem. tudott semmiféle felvilágosítást adni. A 
hoilt'tes'tet beszállították ,a közös csapatkór-
lhá.zi hullaházába, a rendőrség .pedig megindí-
totta a nyomozást annak megállapitásána, 
hegy bűntény forog-e fenn. Valószínűnek 'lát-
szik 'az a feltevés, ihogy a mértéktelen alko-
holélvezet ckozta Fehér István, halálát. 

— Makszimálják az olajat és a petró-
leumot Budapestről jelentik : A petroleumipart 
közelről érintő rendelet fog a legközelebbi na-
pokban nyilvánosságra jutni. Hosszas' tár-
gyalások 'után megtörtént a döntés a galíciai 
nyersolajkészlétek elosztása és ennék ikövet-
kezrében a petróleum, a benzin és mellék ter-
mékeiinék maximálása tárgyában. A petróle-
um .mai piaci ára nagyban 'hordóval együtt 
75—80 kerorta között váltakozik. .Az érdie-
keitek mindent elkövettek, hogy a kormányt 
a piaci árakhoz közel levő maximális ár meg-
állapitására bírják, azonban a kormány nem 
teljesítette e "követeléseket és a petróleum 
árát hordóval együtt a piaci árnál lényegesen 
olcsóbban állapította meg. Szakkörökben ugy 
mondják, hogy a petróleum maximális á ra 
negyven koronán felül, de minden bizonnyal 
ötven koronán alul lesz. A maximálás a pet-
róleumra és a benzinre, gázolajra, vulkán-
olajra stb. vonatkozók. A kenőolajaik árát 
nem maximálják. A galíciai nyersolajkészle-
tefere vonatkozólag a hadvezetőség és a kél 
kormány között olyan értelmi megállapodás 
jött létre, hogy körülbelül kétezer viaggon 
leszállításáig mindkét állam egyforma arány-
ban részesül a készletekben. 

— Villamos karambol. Szerdán délelőtt 
villamos .karambol történt Szegeden, amely 
nem járt komolyabb következményekkel. A 
14-es számú villamos Újszeged .felől jött, az 
5-ös számai pedig Újszeged ifelé igyekezett -s 
az ujszegedi oldalon egymásnak szaladtak. 
Utas egyik kocsin .sem volt, icsuk a két vezető 
sérült meg 'könnyebben. 

— Szállítás a hadsereg részére. A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara értesiti az ér-
dekelt köröket, hogy a es. és kir. hadügymi-
nisztérium 'folyó Ihó második 'felében a kö-
vetkező cikkeket- fogja beszerező i: lovagló-
szerszámbk, kengyelv.asak, felcsatoló sarkan-
tyúk, rugós kampó az akasztószijba, középső 
és kis drétvágóolló, tartalék kések a drót-
vágó ollóhoz, tábori palackok, főzöeoésaék, 
étel csészék .fedéllel, thermos palackok (lehe-
tőleg hordozó készülékkel), itató veder, ab-
raktarisznya, .szakaszlá.mpa és össaeicsukó-
láinpások, hátizsákok, sánk'dfiélk, .ruhakefék, 
kenőkefék, lókaféík, lóvak.arók, bőr zsír, cipő-
szijak, nagy és kis sima gombok, nagy és kis 
tüzérségi gombok, nagy és kis lovassági 
gombok, nyomógombok, .gombostűk, varró-
tűk, biztonsági tűik, gombol.vagos fehér és 
fekete cérna, cipész-szerszámok, evőkészle-
tek. jelzőkürtök, sátoreövek német mintája, 
horjubör Ibátibőrönd saürkcszinü, tiszti tá-
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bori konyháik .20 lós 10 személyre, élelmiszer-
zacskók I. és II. szánni, kétszersült izacskók, 
térképtáskák, bőrlállszárvédő, cipőbe tét. ne-
mezből vagy asbestből, nyeregtakarék nemez-
ből, kötött téli alsóruliák (mellény és nad-
rág), gyapjú láhkapeáik, gyapjuha.risoyá.k, 
tér dtaelegi tek, n y aikkendők, bélésv aszóig 
gyapotbéliésszövet és szalma,cipők. 'Esetleges 
jfelvilágosításokat, minták és egyebek irá-
nyában a es. és kir. katonai ruhatárnál ad-
nak. Az ajánlatokat .mintákkal kell ellátni. 
Tartalmazniok kell az egységárát darahon-
Ikint, heleértve .a. szállítási dijat a katonai 
raktárhoz, továbbá a szállítandó mennyisé-
giét éh a szállitási határidőt. .A beadványt 
egy koronás bélyeggel kell ellátni. Az egy-
nemű cikkek minden csoport ja részére külön 
ajánlatot kell tenni. ,„ 

- A brutális házmester. Szerdán délelőtt 
egy .14 éves inlasfiut szállítottak a közkórház-
ija súlyos sérüléssel. iA fiu a -Valéria-téren 
talicskát tolt a gyalogjárón s a 3. szóm.u Iház 
előtt megállt pihenni. A 3. szánni ház ház-
mestere a talicskát 'fellökte s a gyermeket 
ugy megrúgta, hogy hanyatt vágódott. iA fiu 
a rúgás és az esés következtében szenvedett 
súlyos sérülést. 

— A megvadult ló áldozata. Németh Ferenc, 
53 éves szlentmiliálytelki gazdálkodót szer-
dán délelőtt eszméletlen állapotban szállítot-
ták be a .szegedi közkórházba. A gazdára 
salját háza előtt akadtak rá az arra járók, 
amint vértóesábao feküdt a földön. Mikor 
•a közké:}illáiban visszanyerte eszméletét, el-
mondta, hogy Dvdás Mihály gazda 'megva-
dult lova rúgta fejlbe. A ló megvadult s épen 
az ő háza előtt 'futott. Meg akarta fogni az 
állatot, amely .fejbe rúgta. Németh Mihály 
állapota életveszélyes. * 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 
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