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Mindazon mérgezési esetek leküzdésén é l , melyeket romlolt élelmiszerek, valamint
iulsok ivás és dohányzás, vagy morfium és
kokain élvezete Idéz elő, a természetes „Ferenc József keserűvíz használata fontos segédeszközt képez. Híres orvosiudcmónyi könyvek-

ben felsorolják azt is, hogy a Ferenc József
víz többek közt ólommérgezésnél meggyógyítja
o makacs székrekedést, mely a kinos görcsöknek egyik okozója. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben,
B.l
X Telefonon „ K é r y - a u f ó l a x i í " szám nőikül k ó r j e n .

x Jéger téli alsók, meleg női nadrágok legolcsóbbak Lampel és Hegyinél.
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— Szerelet délután a szilléri népiskolában. Ya
sárnap délután 3 órai kezdeitel tartotta a sz^léri
községi iskola Ifjúsági Vöröskereszt csoportja jól
sikerült műsoros szeretet délutánját. A szép számmal megjeftnt vendegek közt volt
dr. G a á l
Endre kormányfő tanácsos, iskolaszéki elnök, II ért é l e n dy Jenő igazgató meleg szavakkal üdvözölte a megjelent szülőket és vendégeket, szeretettől áthatott hangon ismertette a vöröskereszt
célját s az ünnepély jelentőségét. Ezután következett a tartalmas műsor, melynek minden pontja
magán hordta a kis vöröskeresztes katonák szívből
fakadó felebaráti szeretetét és kis szivük melegét.
Az egész előadás alatt a felsővárosi levente-egyesület zenekara szép zeneszámokkal szórakoztatta
a közönséget. A műsor után minden gyermekkapott egy csésze teát és kekszet. A sikeres szeretet délután az egész tantestület fáradhatatlan
munkájának, különösen pedig Vitéz G u l y á s n é .
Horváth Magda és K o v á t s Zoltán csoportvezetők
érdeme.
x Kocsis a legfinomabb kávékat pörköli.

!
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x Rádió, villany Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71.
x Révész Bóia tánciskolájában (Bélvárosi Mozi,
eemlct)ujesli tánckurzus kezdődik. Jelentkezés naponta. Diáktanfolyam a karácsonyi vakációban.
x Képkeretek legolcsóbban Freimannál.
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ESíemeílék dr. Sajtos Sanna
ny. pénzügyigazgaíéí

Kass-szálló

Dr. S a j t o s Samu ny. pénzügyigazgató vasárnap hajnalban váratlanul meghalt. A hatalmas és
erős fizikumu ember szombaton még járt-kelt a
városban. Este nyugodtan megvacsorázott és lefeküdt, amikor hirtelen rosszul lett és néhány
pillanat múlva már nem élt. Szívszélhűdés ölte
meg. Dr. S a j t o s Samu ny. pénzügyigazgató jelentékeny szerepet játszott a város társadalmi életében. 1923-ban ment nyugdíjba és azóta ügyvédi
tevékenységet folytatolt. Temetése hétfőn délután
három órakor volt a református temetőben. A sirnát B a k ó László lelkész búcsúztatta el a halottat Temetésén testületileg megjelentek a pénzügyigazgatóság, élükön K o l b Árpád pénzügyigazgatóval és sokan tisztelői és barátai közül.

Müvésszet**
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Harmónia hangversenyek:
Bokor Judüh eordonkamüvésznö szombat estíj
hangversenyén Saint-Saens, Tsaikovszky, Straussj
stb. müveket játszik. Kósa György Haydn-szonátát]
és legújabb szerzeményeit. Kevés jegy 2 pengőtől.!
Müvészmatinő vasárnap 11-kor a Belvárosi MoziJ
han a tűzoltó-testület javára. Közreműködnek: AI-1
bertina Ferrary Bokor Judilh, Bojár Lili, Orosz
Júlia és Kósa György. Jegyek 1.50-151 a Dől-í}
m a g y a r o r s z ú g pénztáránál.

Bokor—Kósa 8-án Tisza
A színházi iroda hírei

< Záróra naponta reggel 5 érafesr. §

a leguiabb divat szerint, fűzőtisztilások és javítások,

i melltartók, hasftöíik és fiarisnyatartáki
a legszolidabb kivitelben
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jKáldor Jo és Társánál, Kárász ucca 8.1
Amerikai írógépek kedvező részletre!

legújabb rendszerű S S E®
S a a v S részletre kapható.
Díjtalan bemutatás. 831

KelléKelc
ralcíároií-

Kelemen tárton

mechanltiai vMIalala, Kelemen
ucca 11. ts Itár&sz ucca J6. alall.

x A Dolgozó Nők Csoportjának tornatanfolyama
megkezdődik folyó hó 6-án, csütörtökön este fél 8
órakor a zsidó népiskola tornatermében. A német
tanfolyam megkezdődik folyó hó 12-én, szerdán
este fél 8 órakor a zsidó népiskolában. Francia
nyelv és német gyorsírás tanfolyamára jelentkezéseket elfogad I r i c z E r z s i , Oroszlán-ueca 3.
szám, női kalapüzletben, a dél: órák alatt is.
Este 7 órától 9 óráig bejárat a kapu alatt jobbra.
x Mi az a G. F. B ? Az év elején szokatlanul
sűrűn jelent meg a magyarországi lapokban a
rejtelmesnek látszó G. F. B. Csakhamar kiderült
hogy a G. F. B. nem más, mint egy magyarországi harisnyagyár márkája. Selyemharisnyákat
rejtegettek a rejtelmes betűk, amelyek propagandája abban a mértékben halkult el, amilyen mertékben a közönség megismerkedett az áruval. Ma
már minden hölgy tudja jól, hogy mi az a G.
F. B. és azt is tudja, hogy czidőszerint ez a legjobb és legolcsóbb selyemharisnya, amelyet egyes
élelmes kereskedők külföldi gyártmányként hoztak forgalomba. Alapjában véve nem uj cikk a
G. F. B., mert hiszen már 1914-ben aranyéremmel
lett kitüntetve, de azóta tökéletesitettc; is a gyár,
úgyhogy ma a legdrágább külföldi gyártmánynyal is kiállja a versenyt. Az olcsó ár természetesen csak azért lehetséges, mert elesik a vám
és szállítási költség, ami a külföldi gyártmányokat óriási módon drágítja. A nagy árkülönbség,
de különösen a minőség nagyszerűségének demonstrálására és a külföldi áruk kiszorítása érdekében most a Pollák Testvérek-cég ezer pár G.
F. B. selyemharisnyát hoz forgalomba, amelyeket december 1-től kezdődőleg egy héten át 6
pengő helyett 3 pengő 75 fillérért árusít ugy
Széchenyi-téri, mint Csekonics-uccai-üzleteiben.

Mery Dugan bünpöre. Ma este szerepel egyelőre
utoljára a színház műsorán estj előadásban cz a
páratlanul szellemes, érdekfeszítő és izgalmas amerikai színjáték, melynek meglepetésekben bővelkedő cselekménye tele van vidám jelenetekkel.;
A főszerepeket ezúttal is Pártos Klári, Tarnay,
Ernő, Szilassy, Komjáthy, Kovács, Wlassjcs Györgyi, Oláh, Vágó, Nagy György és Veszély jálszák.
Három a kislány. Schubert emlékezetének méltóképen hódol a színház, amikor a nagy zeneköltő
legszebb müveiből összeállított Három a bis!ány-t
tűzi műsorára. Schubert szerepében, annak szegedi kreálója, Ocskay Kornél vendégként lép fel,'
Médi szerepét pedig Harmath Hilda fogja játszani. A többi főszerepeket Futó Klári, Keletil
Erzsi, Szakáts, Hcrczeg, Veszely, Arany, Egyed
Lenke. Wlassics Györgyi és Szilassy játszák. A
Három a kislány szerdán premicrbérlctbcn, csütörtökön A. bérletben kerül szinre.
Szegény leányt n«in lehet elvenni. Pénteken este;
mutatja be a szinhán premierbc-rletben Zágon István uj vígjátékát, mely az idei szezonban aj
Belvárosi Színház legnagyobb sikere volt. Zágonj
István ebben a rendkívül mulatságos végjátékában a fiatalság v{dám szemszögéből a fiatalság
küzdelmét tárja eiénk a mai élet nehézségeivel.
A pénteki bemutatóra Vándor Andor rendezésű
mellett a vígjátéki együttes szine-java teljes oda-:
adással készül.
Délutáni előadások:
Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt hely-i
árakkal: Az ember tragédiája.
Szombaton délután mérsékelt helyárakkal: A régi
nyár.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Mágnás
Miska.

