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Jön a béke! 
jelenthetik be a munkaközvetítőnél. A mun-
kakeresők személyesen jelentkezzenek. A ha-
tósági munkaközvetítő helyisége: L, Tem-
plom-tér 8., I. (Ipartestilet háza.) Telefon: 
9—173. Hivatalos órák: 8—8-ig. 

— A honvédelmi miniszter a mezőgazda-
sági felmentésekről. A honvédelmi miniszté-
rium a Magyar Tudósító utián a következő 
jelentést teszi közzé: 

A most bevonulásra utasított 1894—1900 
évig született hadkötelesekre nézve fölbatal-
maztattak az elsőfokú közigazgatási ható-
ságok. hogv elv egyének bevonulását, akik-
nek főfoglalkozása a gazdálkodás, ide'-gtme-
sen fölfüggeszthessék azon esetben, ha az 
illetők a gazdaság egyetlen munkabíró férfi-
erői és ha az illetők bevonulása, folytán a 
gazdaságot más rendelkezésre álló. esetleg 
.nőj munkaerő nem vezetheti tovább, ugy, 
hogy a bevonulás következtében a gazdálko-
dás továbbvitele tartósan lehetetlenné válnék. 
Ha minden föltétel rftegvan, akkor e kedvez-
ményre vonatkozóan véglegesen, vagy leg-
alább is egy másik, az illető gazdaság szá-
mára tekintetbe jövő jelenleg katonai szolgá-
latot teljesitő égvén fölmentéséig a honvédel-
mi miniszter dönt. 

— Az árvizsgáló bizottságért. Vasárnap 
tartot ta a felsővárosi iparoskör az évi köz-
gyűlést, amelyen nagyszámban jelentek meg 
az iparosok. Több-kisebb ügy letárgyalása 
után elhatározták, hogy a féktelen szabadság-
ra eresztett mindennemű uzsora megfékezé-
sére az árvizsgáló bizottság sürgős összeállí-
tását kérik a" polgármestertől. Hogy tevé-
kenységét a háború alat t még fokozottabban 
fejthesse ki az egyesület, elhatározták, hogy a 
két koronás tagdíjakat négyre emelik fel. 

— A kolozsvári sziklaomlás. Megírtuk, 
hogy Kokkjváio-n a fellegvár! hegyoldalon 
nagy sziklaomlás történt. A szerencsétlenség 
a Színkör-mozgó Szamos felé eső oldalával 
pontosan szemben történt a fellegvári hegy-
oldalon. Nyomorult, szomorú kis viskókban, 
földhöz ragadt szegény emberek, napszámo-
sok, gyárimunkásnők, mosónők, a társadalom 
legnincsetlenebb osztálya tengette itt életét. 
Csütörtökön este fél hétkor irtózatos robaj re-
megtette meg a levegőt. A földrengésszerű 
robaj csak pár másodpercig tartott. Csak ad-
dig, mig a háznagyságú sziklagörgeteg elvé-
gezte halálos aratását, Az égdörgésnél is ré-
mesebb hangok töltötték he ezután a levegőt: 
jajveszékelés, sikoltozás, sebesültek, az élet-
ben maradtak szivettépő jajgatása, az ősszé-
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futott fellegvári lakosok félőrült kiáltozása, 
a pánik és az ijedtség borzalmas összevissza-
sága, rémült, pomgyolára vetkőzött asszonyok 
jajgatása, gyermekek siránkozása. A legna-
gyobb leesett sziklatömb mérete körülbelül 
akkora, mint egy magas földszintes házé. Két 
másik sziklatömb valamivel kisebb. Két há-
zat teljesen összezúzott a nagy szikla és nyol-
cat lesöpört. Az "áldozatok száma négy ha-
lott és több sebesült. A mentési munkálato-
kat tűzoltók és katonák végezték. Elsőül 
Madctfdfay József pénzeslevélhordót szabadí-
tották ki egy pincébe siilyedt szoba roncsai-
ból. A feleségét agyonütötte a törmelék. A 
második halott őszi Józsefné, akit a nagy 
sziklatömb teljesen agyonlapított. (Két kis* 
lányt, Girda Rózsikát és Mariskát a szikla-ak-
kor ütötte le, amikor épen lefekvéshez ké-
szültek. Áz édes anyjuk, aki távol volt, mi-
kor hazaért, megőrült. A mentők lankadat-
lan fáradozással dolgoztak és a romok elta-
karítása még mindig folyik, mivel nincs ki-
zárva. hogy még több eltemetett van a lesza-
kadt házak alatt. A mérnökök és geologusok 
most megvizsgálják majd a fellegvár szik-
lájait . 

— ö n k é n t e s ttizoUók kaba ré j a . A szegedi 
önkéntes tüzóJtó-egyesükt vasárnap délután 
a rókrsi elemi iskolában nagy közönség je-
lenlétében sikerült kabarédélutánt tartott, á 
mely a közönség élénk tetszésével találkozott, 

— Paprika-eladó bizományosok. A Hadi-
termény részvénytársaság a paprikaforgalom 
lebonyolítása körül keresethez akar ja juttat-
ni azokat a régi paprikakereskedőket is. akik 
paprikabevásárló bizományosok nem lehet-
tek s ezért paprikaeladó bizományosokat fog 
kinevezni. Paprikaeladó bizományosok lehet-
nek oly bejegyzett kereskedők, akik igazoF 
hatólag már a háború .előtt is paprikaárusi-
tásával foglalkoztak és ha nem is kizárólag, 
de főképen ez képezte megélhetésük alapját. 
Ezen kereskedőktől a Haditermény 25.000 ko-
rona óvadékot kíván készpénzben, vagy óva-
dék-képes értékpapírokban, ezen kivül a ki-
utalandó paprika vételárára is mindenkor 
előzetesen fedezetet kell nyujtaniok. Akik el-
adó bizományosok akarnak lenni, kérvényü-
ket iráshan nyújtsák be február hó 10-ig a 
TInditermény r.-t. paprikaosztályához. A ki-
nevezések sz OIMjKfErés a kereskedelmi ka-
marák véleményezése alapján fognak történ-
ni, azonban mégis a Haditermény igazgató-
ságba a kinevezésekre nézve, teljesen szabad 
kezet ta r t fenn magának. 

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

— Ékszereit javíttassa és alakíttassa a 
„RoyaU-kávéházzal szemben ievö „Temes-
vári" aranyművesnél. 
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TUDOMÁNY 
IRODALOM 

oooo 
— Esztendő. Mindenki, aki újonnan belép 

a „Pesti Napló" előfizetői közé, kedvezmé-
nyes áron, 0 korona helyett 3 koronáért kap-
ja negyedévre a „Pesti Napló" kiadásában 
megjelenő u j szépirodalmi és politikai folyó-
iratot. Az „Esztendő" megjelenése — mint 
már megírtuk — irodalmi szenzáció. Könyv-
alak, u, vastag füzet, mely minden hónapban 
friss, érdekes és magas színvonalú olvasmá-
nyokat közöl. Az első számban Szép Ernőtől 
és Barthp Lajostól egy-egy bosszú elbeszélést, 
Sá\m(.\/ iJ Dezsőtől egy eddig szinre nem ke-
i-ült szenzációs színdarabot, egy páratlan ér-
dekességü politikai riportot, verseket, cikke-
ket, gazdag rovatokat lel az olvasó. Ez a fo-
lyóirat egyetlen táborba tömöríti az u j s régi 
jó irodalmat. Főszerkesztője Hnlwuny Lajos. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 
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MŰSOR: 
Kedd; Hoffmann meséi. Daljáték (páratlan háromhar-

niados.) 
Szerda: A szerető Táros egyharmados.) 
Csütörtök először. Tavasz és szerelem. Daljáték (párat-

lan kétharmados. 
Péntek másodszor. Tavasz és szerelem. Daljáték (pá-

ros háromharmados.) 
Szombat d. u. Gyermek és ifjúsági előadás János vitéz. 

Daljáték. — Este: Tavasz és szerelem. Daljáték 
(páratlan egyharmados.) 

Vasárnap d. u. Tessék szellőztetni. Bohózat. — Este 
bérletszünetben. Tavasz és szerelem. 

Művészest a Szurmay-alap javára. 
BáHndwtfi Ernő. Széwhtidzy István, Fmifay 
Erzsi és dr. Mi'dfer Vilmos kir. tanácsos sze-
repelnek február 14-én a Korzó-moziban tar-
tandó miivészestén, amelynek jövedelmét a 
Szurmay-alap javára fogják fordítani. Elte-
kintve, hogy az est jövedelme a háborús jó-
tékony alapok legszebbikét gyarapít ja , nagy 
miivészi attrakciói magukban is megérik a be-
lépő dijakat. A miivészest iránt óriási ér-
deklődés nyilvánult meg már az első napon, 
és biztos, hogy pár nap múlva egyetlen jegy 
sem lesz. A jegyekét a Korzó-mozi árusít ia 
20. 16. 12 és 8 koronáért. Az est fővédnöke 
AunusÁta főhercegnő, védnökei Fülöp Art-h ur 
altábornagy, Vörös Tibor vezérőrnagy, Znn-
nver Alajos ezredes, dr. Kieletrttm Béla főis-
pán, dr. Somogyi Szilveszter polgármester, 
Wim'mdr 'Fülöp az iparkamara elnöke, dr. 
Kószó Istvánná a Katolikus Nővédő Egyesü-
let elnöke és Holttér Jakabné a Zsidó Nőegye-
sület elnöke. 

L. Sztkszsv Marv ária és dalestéje. 
Szombat este a Tisza-szállóban tartotta meg 
ária- és dalestéjét L. Sei/észhay ÍM-ary, a Nép-
opera volt tagja. Koncertje iránt nem nyil-
vánult meg a kívánatosan teljes érdeklődés, 
de akik jelen voltak, azokat teljesen kielégí-
tette az énekesnőnek nemcsak erőteljes és 
szép hangja, hanem meglepően jó iskolázott-
sága is. Műsorán opera-áriák és dalok szere-
peltek és ugy az áriákban, mint a dalokban 
igazolta lm nevét és kielégi tette azokat a, vá-
rakozásokat, amiket szerepléséhez a közön-
ség fűzött. Az énekesnő teljes sikerrel debü-
tált és megérdemelte hallgatóságának lelkes 
tapsait. 
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AZ URÁNIA SZÍNHÁZ MŰSORA: 
Hétfőn és kedden: „A szomszéd leánya" vígjáték 4 

felvonásban a főszerepben Hella Moja. 
Szerdán és csütörtökön: „A diadalmas asszony" dráma 

6 felvonásban Franceska Bertínive! a főszerepben. 
Péntektől-vasárnapig: „A táncosnő gyöngye" detektiv-

kaland 4 részben a főszerepben : Alwin Neuss. 
A VASS MŰSORA: 

Vasárnap: „Gond apó" dráma 3 felvonásban a fősze-
repben Charles Wilken. 

a z a p p o l ó m ű s o r a : 
Vasárnap „Az örök biin" dráma 4 felvonásban Henny 

Portennel. < 
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