S

J"

Hasznos tudni

Asz olvasó rovata

Igen tisztelt Szerkesztőség. A i elmúlt napok,
ban a színházi iroda nem jelentkezett telefonon. Fontos ügyben szerettem volna tárgyalni
de hiába tárcsáztunk egyszer, kétszer, hats»*,
X
az iroda nem jelentkezett Aa ügy azonbts
ScknidthauerP-»¿a • •
¡TiFIhwwn
' annyira sürgés volt, hogy n o n tűrt halasztást
' Gondoltuk, majd kisegít benünket a bajbél t
hatékony forrás-sókban CQ6SZ t u r ö p ö leggazdagabb
<v.
színházi tüzérség. Keressük a telefonkönyvben,
ilynemű ásványvize. Rendszerint már kisadag, V« vagy
jobbra-balra lapozunk, mérgelődünk, de hü.
Vs pohár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek
ba
minden, a színházi tüzérség telefonszámát
fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag is
nem
találjuk. Átszólunk a központi tüzéréviszonylag a legolcsóbb.
hez és ott érdeklődünk, lehetséges-e az, hon
a színházi tüzérségnek nincsen telefonja?
— „Nincs" — válaszolják.
— Leszanálták a színházi tüzérség telefon,
ját — szólt a válasz.
Leégett a hétemeletes Drtfonnla-szálift
— És ha tüz ütne ki» — vetettük dlen.
re senki sem tud felelni. Felmennek a színházi
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bu- lépcsőházon át menekülni és igy a hetedik
Irodába és onnan telefonálnakf De néha ott
emeletrél egymásután ugrottak le férfiak, aszkarestből jelentik: A román főváros egyik fősincs telefon. Vagy átmennek a moziba, vagy t
szonvok és dobták le gyermekeiket a tűzoltók
utvonalán, a Boulevard Bratianun kedden este
kávéházba, esetleg rendért hívnak, felnviHatkigyulladt a hétemeletes Britannia-szálló, mentőponyváiba.
ják a szomszéd üzletet és igy telefonálnak,
A tűz rohamosan terjedt és egymásután lán- hogy jöjjenek már a tűzoltók, mert ég a színamelyben külföldi artisták és zenészek szoktak
gokba borult a 6, 5. és 4. emelet is. Alig van remegszállni. A tűz a hetedik emeleten kezdőház! Félóráig szaladgálhatnak ide-oda, amk
mény arra, hogy az alsóbb emeleti részeket
dőit, néhány pillanat alatt az egész emeletet
kiérkezhetnek a tűzoltók. És addig ml történmeg lehet menteni. Az anyagi kárt 40 millió
elborították a lángok. A magasra csapó lángok
ne t Tessék elképzelni.
láttára nagy tömegek vették körül az égő szál- leire becsülik.
Tiszteflett eh (aláirts).
Félő, hogy a tflzkatasztrófának több emberlót, majd néhány perc alatt kivonult Bukarest
élet esett áldozatul; eddig még nem lehetett
egész tűzoltósága.
Izgalmas jelenetek látszódtak le, mert az megállapítani, hogy a szálló lakói és személyElfelejti a rossz gazdasági h
emeleti lakók közül többen már nem tudtak a
zete közül kik hiányzanak.
irtatja. Ltffrt
ha otthon JA gramophon otesón szórakoztatja,
otoó
ffyobb választékban megbízható, JA, olcsó
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mindazoknak, kik az Ártalmatlan és tisztán természetes hashajtó ásványvizek iránt, nagyobb bizalommal viseltetnekhogy
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Óriási szálloda-tUz Bukarestben

Jugoszlávia

és Románia

Belgrád, december 27. A belgráJi „Politika"
mai számában azt írja, hogy Jugoszlávia és
Románia január 1-én be fogja fizetni az esedékes 500.000—500.000 aranykoronás annuitást
a hágai egyezményben az óptánsok kártalanítására létesített „A"-a!apba. A lap szerint ez-

fizet

zel mindkét államnak az a célja, hogy a keleti jóvátételek lebonyolítására a hágai egyezményben létesített mechanizmusban esetleg
bekövetkező megakadásért, vagy szétesésért a
felelősséget magukról elhárítsák.

Az aniol király rádlószózata
London, december 27. Az angol világbirodalom minden részéből érkezett jelentések szerint György angol király karácsonyi rádiószózatát, melynek közvetítését már hónapok
óta készítették elő. nz összes angol dominiumokhan és gvarmntokban kitűnően hallották.
A király szózata idején a távoli földrészek városaiban az uccai forgalmat is leállították, hogy
mindenki hallhassa a király szavait.
A király azzal kezdte szózatát, hogy saiát
otthonából és szivének teljes melegével fordul
a karácsonv alkalmából az angol birodalpm
minden polgárához.
— Meglehet, — mondotta ezután a király —,

hogy ajfivé még az eddiginél is súlyosabb megpróbáltatásokat rejt magában minden angol
számára. De a mult megtanított minden angolt
arra, hogy hogyan nézzen rendithetetlen nyugalommal szembe az összes nehézségekkel. Az
angol nép első feladata tehát most az, hogy
visszanyerje nyugalmát és hogv visszaszerezze jólétét, de minden önzés nélkül és megsegítve azokat, akik az utolsó évek terhel alatt
összeroskadtak. Életem célja eddig Is az volt
és ezután is az lesz — fejezte be szózatát a király —, hogy ezeket az eszményeket szolgáljam.

Ujabb vifialmi adó mérséklési
kérnek a várostól a szegedi mozik
(A Délmnrjyarorfizcg

nrmknlársátől.)

A sze

gedl morik vigalmi adóját — mint ismeretes
- né v ánv hónappal ezelőtt tizenöt százalékról
tiz százalékra szállította le a város. A vigalmi
adó leszállítását ahoz a felté'elhez kötötte a
város hatósága, hogy a mczivállahtok nem bo
csájtanak el személyzetükből senkit. Amikor
ugyanis megindultak • a tárgyalások a város
és a mozik között, a mozik felmondotiak személyzetüknek; ezzel Is azt akarták bi^onyitani.
hogy a magas vigalmi adó miatt nem tarthatták fenn üzeműket.
A Belvárosi és a Korzó Mo?i igazgatósági
tr,o?t ujabb

viffalml arlómérsáklést

kért a vá-

rostól. Azt kérte — hivatkozva a gazdasági

válságra és az egyre gyengülő üzletmenetre —,
hogy a város a vigalmi adót adótf nyolc szár
zalékra mérsékelje, a Széchenyi Mozi vigalmi
adóját pedig az eddigi százalékos rendszer
helyett havi nyolcszáz pengő átalányban állapítsa meg.
Rock Lipót pénzügyi tanácsnok a mozik kérelméről ezeket mondotta:
— A mozik ebben az évben vigalmi adó
cimén körülbelül harmincezer pengőt fizettek
be a városnak. Az ujabb leszállítás hatezerpengős jövcdelemcsökkenlést idézne elő, ami
ugyan n?m borítaná fel a városi költségvetés
egyensúlyát, de az a cél, amelyre a vigalmi
adó jövedelmét a szabáh e ulelet értelmében
fordítanunk kell — a szegények segélyezése —,
erősen megéi^zné az Ö3szeg hiányát, fen a ma-

gam récéről ellenzem a vigalmi adó ujabb
leszállítását. A városnak k'ilönöscn a mai viszonyok között minden fillérre égető szüksége
van.

=1
gramophonok,
lemezek.]

I t l l h b b táao- és művészKissé hibás raktári lemerek olcsó kiárusítása i

Városi
Nyomda R.-T,
zrneosztályáhnn, Káráss orca 9, ráaaletre h.
Kézigránátot dobtak be
a községi bíró lakásába
Szerencs, december 17. Moookon tegnap t
ablakon át két kézigránátot dobtak be Sebük
József községi biró lakásába. Az egyik késigránát felrobbant Szerencsére a lakásban senki sem tartózkodott emberéletben nem esd)
kár, csupán a ház rongálódott meg. A tette
ismeretlen.

Belvárosi Mozi
SzerdAn

csütörtökön

A fehér démon
Kalandos történei a morfium ás kokaincsempésüt
világából - FöszereplAk:

Hans Albers, Gerda Maura*
II
Trude von Moló.
I '
Előadások 5, T, 9 Arakor
!
ÊS
KUlftniegrs,

Ónom

^•¡rjobb

Kötöttáruk?*!^

Deszkát,
épflletfát,tflzlfát, sze«
Irnkovnt
l e g e l O n y t t s e b b e a
BUBSZUI

«Uni. hàsho* «»»Ultra la

STERNBERG
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ZOLTA?

épflletfa Sa ttlaolfenjrtgkarMtaetfS „ I
R A k ó c z l t e r , (Mérey 4a Török neos aavo*. Wa*e

0ZV. Walszlaller Mónié, fryennekel, tesfrérsi,

veje, unokája szomorúan tudatják, hegy a
jóságos férj, a legjobb apa 6a rokon

Welszfeller Mór
rövid szenvedés után 60 éves korában Budapesten elhunyt. Tometéso osütörtökön déWO*
lesz a Dsmjanics ucca 54. asám alól

I iTászoló csalit

