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életbe: Olvasztott disznózsir kilónkint 12 ko-
rona helyett 18 korona, friss olvasztani való 
szalonna 10 korona helyett 10 korona 50 fil-
lér, há j 11 korona helyett 11 korona 50 fillér, 
a tepertő ára marad a régi: 8 korona, sós sza-
lonna 9 korona 60 fillér helyett 10 korona, 
füstölt gzp-lonna 11 kor. helyett 12 korona, la 
csemege szalonnák 12 korona helyett 18 koro-
na és a füstölt kar-monádli 12 korona helyett 
12 korona 50 fillér. 

— A finn nemzeti zászló. Stockholmból 
jelentik: A1 finn-kormány már megállapítot-
ta, lrogy milyen lesz a független Finnország 
nemzeti lobogója. A vörös alapszínű zászlón 
az aranyszínű finn oroszlán ágaskodik a ma-
gasba, két hátsó lábával görbe kardon állva, 
magasba emelt jobb lábának körmei között 
egyenes kardot, tartva. A zászlót kilenc címer-
pajzs szegélyezi, Finnország kilenc kerületét 
jelképezve. 

— Rejtett kincsek. A rekvirálás országszerte 
folyik és igy a rejtett kincsek sokszor felszín-
re kerülnek. Néha a nyomozó rekvirálók, né-
ha' roszmáju be6ugók, okoznak kellemetlensé-
get a dngdosóknak. Okulásul: közöljük a sok 
eset közül, hogy -Újvidéken tegnap a rekvi-
rálók fítvkirovics Is tván uriszabónál, alapos 
kutatás után egy befalazott ajtóra, besötétí-
tett ablakra és ezek mögött, különféle búto-
rokkal eldekorált kamrára) bukkantak. A 
kamrában nem kevesebb, mint 361 kilogram 
lisztet, 244 kilogram tengerit, 21 kilogram 
babot és két métermázsa zsírt találtak. A' nyo-
mozás szerint a szabó nem is a saját céljaira 
halmozta fel ezt a nagy készletet, hanem pél-
dául a zsír kilóját 40 koronáért kínálta el-
adásra. A kihágás! eljárás természetesen meg-
indult a szabó ellen. 

— Életbelép a dohányjegyrendazer. Bu-
dapestről jelentik: IA pénzügyminiszter ren-
deletet intézett az összes magyarországi péne-
ü gy igazgatósa gokh o z, melyben szabályozza 
azokat a módokat, amik mellett a dokáuy-
jegyrendszert behozhatják. Fölszólítja a pénz-
ügyigazgatóságokat, hogy a dohányáruk 
egyenletes szétosztásai a alkalmasnak tart-
ják-e a dohányjegy-rendszer behozatalát és 
hogy © tárgyban indítsák meg a közigazga-
tási hatóságokkal a tárgyalást. Elrendeli a 
miniszter, 'hogy az egyes körzeteknek az 1913. 
évi forgalomhoz arányosított dhánymennyi-
eéget föltétlenül ki kell adni, tekintet nélkül 
arra, hogy egyes községekben 'hány dohány -
áruda van. Ahol a dohányjegyrendszert be-
hozzák, ott a kicsinybeni forgalomba dohány* 
á ra t csdkis a Hatóság utalváwjti altipján sza-
bad efttdm. 

— A két szamár. Kocsonya Gábor egy kissé 
suta magyar. Katonáéknak még segédszolgá-
l'atra sem kellett az o-lábaá miatt. A tanyán 
azonban megállta a helyét, már ugy, ahogy lő 
nélkül tanyán egy o-lábu ember megtudja áll-
ni (a helyét. A lovait, besorozlak Gábornak, 
azóta az asszonya nem is hagyta nyugodni. 
H a valami összecsörrenés fordult elő közöt-
tük, az asszony rögtön ráripakodott: 

—• Kendnek még a lovai is különbek vol-
tak, mint kend. Gábor busult is magában és 
-föltette, hogy akárhonnan, ha mást nem, egy 
szamarat kerít segitőtásul a tanyába. M.a ak-
tán előállott az asszonyának: 

—* Hallod-e Terka. Beballagok holnap a 
hetire, oszt vöszök egy szamarat. Mer ló nél-
kül mán nem lőhet mögélni idekint. 

Terka elsimította a homlokán a fejken-, 
dőt és aztán foghegyről, kurtán csak annyit 
mondott Gábornak: 

—rSzaniárbul egy is elég a háznál. Kettő-
vel nem tudnék nioglönni. 

— Csak élelmesnek keli lenni. Makóról 
í r ják: Stein Zsigmond esanádapátfalvai fa-
kereskedő pár hónappal ezelőtt zsir át vételi 
közkereseti társaságot alakított és maga mellé 
vette Rózsa Mátyás gazdálkodót, Antal Mi-
hályt, a Haditermény rt. ottani megbízottját 
és Veréb Tamás községi jegyzőt. A megala-
kulás, amely a szereplő személyek után sze-

rencsésnek volt mondható üzleti szenpöntból, 
működni kezdett. Veréb jegyző a községben 
kihirdette a Közélelmezési Hivatal rendeletét 
a sertéstermékek rekvirá'lásáról és elrendelte, 
hogy a községben minden lakos köteles a fö-
lösleges sertészsírt és hust a. községházára 
vinni, ahol azt lemérik ós a megállapított 
áron kifizetik. Hogy pedig a lakosságnak na-
gyobb kedve legyen ehhez, azt is kihirdette, 
hogy az államtól majd olcsóbb petroleumot és 
szenet kapmk. Amikor igy a közkereseti tár-
saság nagy készleteket gyűjtött össze, írásban 
megállapodtak az Urikány-zsilvö'gyi szénbá-
nya vállalatfal, hogy a vállalat munkásai ré-
szére zsirt és füstölthust szállítanak, ha vi-
szonzásul a vállalat jutányos áron petroleu-
mot és szenet ad. A bányavállalat belement az 
üzletbe és megküldte az ígért petroleumot és 
kőszenet. A főszolgabíró -Stein Zsigmondot 
bizta meg az elosztással, aki az olcsó petró-
leum literjéért két koronát, a kőszén méter-
mázsájáért tizenöt koronát kért. És mit tesz 
Isten?... ílri ' on E'derádó közs lg.be i éppen 
akkor jár t a temesvári határrendfagégtől egy 
más ügyben nyomozni Zomboóy Gyula fogal-
mazó Bármos János határieáöőrrel, amikor 
véletlenül tudomást szereztek a kisded közke-
resti társaságról. Házkutatást tartottak a 
jegyzőnek a községházán levő lakásán, ahol 
különböző Jielyeken 3C0 métermázsa zsirt, sza-
lonnát és hust foglaltak le. Az esetről .Zom-
bory fogalmazó jelentést tett Temesvárra, a 
honnan dr. iMandics -Dezső határrendőrségi 
tanácsos, továbbította a jelentést a közélelme-
zési hivatalnak. 

— A Meinx-pör. A Meinx-féle nagy had-
seregszállitási bűnügyben csütörtökön foly-
tatta a hadbíróság a tárgyalást. Még mindig 
Mandel Zsigmond szállításaira vonatkozólag 
folyik a bizonyítási eljárás. 

— Vadkacsák a Tiszaparton. Most, amikor 
tulajdonkép a legnagyobb hidegeknek kellem, 
lenni az Alföldön, nem is tudjuk, vagy a szén-
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ínség miatt, nem akarjuk tudni, hogy tél 
van. A kalendárium szerint innen-onnan egy 
hóapot lemorzsoltunk a télből, lassan ránk kö-
szönt a farsang is és még pár napos kémén.v 
hidegen kivül a telet nem éreztük komolyan. 
•Enyhe, szinte tavaszias napok, déli széltől 
csókdosott éjszakák köszöntenek ránk és j» 
Tisza lesoványodott (medrében messziről ér-
kező törékeny jégtáblák ereszkednek alá. 
Csendes a vízpartja, élet alig akad ra j ta , 
csak hangulat, bájos, szivet megejtő, elringa-
tó. És a partonJeugö hűsebb reggeli szellő aa 
ujszegedi oldalról madárhangokat ver át. A 
strandfürdő táján a sima fövényen és a víz-
tükrén fekete, bukdácsoló pontok tünedeznek. 
Kergetik egymást. Vannak százan, talán töb-
ben. Eltűnnek, n víz alá, aztán ismét felbuk-
kannak. Kacsák. Vadkacsák. I t t játszaná?* 
napok óta a vízpartján, meg a ÍMarostőben. 
Jól érzik magukat a Tisza vizében és valószí-
nűleg elegendő apró halat is találnak. Ugy 
látszik, nem akarnak melegebb éghajlat alá 
költözni. (Minek is? Hála Istennek, sok sze-
gény -ember örömére elég meleg van nálunk 
is. Csak hidegebb ne legyen. 

— Magyar hadikártya. A Hadsegélyző 
Hivatal legfelsőbb jóváhagyzás mellett u j 
játékkártyákat készíttetett, az úgynevezett 
magyar (32 lapos) hadikáityát. A vállalko-
zásnak az a célja, hogy magyar eredetű és 
művészi értékű'kártyákká1- az eddig forgalom-
ban volt kártyákat lehetőleg 'kiszorítsa, a bá-
bom főbb eseményeit megörökít se és hadsere-
günk kiváló vezetőinek emlékét a köztudatba 
átvigye. A hadikártyák eladásából származó 
jövedelmet a harctéren elesettek özvegyeinek 
és árváinak alapja javára fordítják. A kár-
tyák mintáit Kabcr L-eo népfölkelő főhad-
nagy. festőművész tervezte és Piatnik Nándor 
és Fiai r.-t. kártyagyáros gyárában a törvé-
nyes rendelkezések szemmeltartásával állíttat-
nak elő. Egyes játék eladási ára 4 korona, 
aranysarokkal 4 korona 40 fillér, nagybani 
vételeknél egy tucat 44 korona 80 fillér, illet-
ve 48 korona. Af magyar hadikártyák a Had-
segélyező Hivatalnál (V., Akadémia-u. 17. sz.) 
kaphatók. 

— Világításra: Karbidlámpát vásároljon, 
karbidot kívánt mennyiségben kaphat Szántó 
Sándor gépraktárában, Kiss-utca, Kiss D. 
palota, 

— Karbid asztali cs függő lámpákból 
gazdag választék, lemezujdonságok óriási 
vwlasztékban Szántó József gépáruházában, 
városi bérház. 

— Ékszereit javíttassa és alakittassa a 
„Royai"-kávéházzal szemben levő „Temes-
vári" aranyművesnél. 
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ÁZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA: 
Péntektől vasárnapig: „Ahasvér" dráma 4 részben, -

főszerepben Carl de Vogf és „A látszat csal" viga 
játék 3 felvonásban a főszerepben Anna Mtilera 
Lienkóvel. 

A VASS MŰSORA: 
20-án Vasárnap: „A fehérarcú férfi" fantaszfikus dráni 
- 4 felvonásban. 

AZ A-PFOLÚ MŰSORA: 
20-án Vasárnap: „Péntek 13-dika" detektivdráma 4 

felvonásban. 

— Ahasvér. A világtörténelem legértékesebb 
legszebb legendája kerül bemutatásra péntek-
től vasárnapig az Urániában. Ez a legművé-
szibb film, amely eddig vászonra került; a 
rendezés és nagyszerű fotograffiák csodás 
szépek. A hatalma* tömegjelenetek és gran-
diózus effektusok váltogatják egymást a rend 
kivül izgalmas és szenvedéllyel teli téma ke-
retében. -Ezen előadásokra .számozott jegyek 

"lesznek és az előadások nem folytatólagosak. 
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