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óriási tömegben, amely vasárnap a szép uj-
szegedá pályát övezni fogja, legjobban ugy 
lehet a rendet fen tartani, ha ezt a közönség 
is elősegíti. 

A csapatok a következőkben állanak fel: 
FTC. 
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FÉNYKÉPÉSZETI 
műterme 

RUTKAI ÉS VITKAY 
Szeged, Kárász-u. 15. (Corso-

kávéházzal szemben.) 

i 
o Rend a nagy mérkőzésen. A SzAK 

vezetősége kettőzött erővel igyekszik a ren-
det biztosítani. Még egyszer annyi rendőr és j 
tűzoltók fogják a szolgálatot teljesíteni. 
Utóbbiak kifeszített kötelekkel zárják el a 
játszóteret és ezáltal minden oldalról min-
denki egyformán jól fogja látni az egész 
mérkőzést. Villamos kocsikról is gondosko-
dott a SzAK, amennyiben a mérkőzés vége 
felé több kocsi fog rendelkezésre állani és 
meccs előtt is a szokottnál több kocsi fog 
közlekedni. 

o Az FTC fogadtatása. A SzAK nagy-
nevű vendégeinek fogadtatására, akik a va-
sárnapi déli gyorsvonattal érkeznek, minden 
előkészületet megtett ugyan, mégis, hogy az 
minél impozánsabb, az FTC-t méltán meg-
illető módon sikerüljön, felkéretnek a klub-
tagok, bogy a Szeged-állomáson szivesked- i 
jenek minél tömegesebben megjelenni. 

o Szegedi Testgyakorlók Köre ma Ba-
jára utazott. A lejátszandó bajnoki meccsben 
előreláthatólag nagyobb mérvű győzelmet 
fog aratni. 

o SzAK II.—Szegedi főgimn. válogatott. 
A nagy mérkőzés előtt délután negyed kél 
órakor találkozik a két csapat, ebben a sze-
zonban immár másodszor. Az első találko-
zás alkalmával a gimnazisták kitűnő csapa-
ta győzött a legminimálisabb 1:0 gólarány-
ban, ezúttal azonban nehezebb dolguk lesz, 
mert a revanche által sarkalt SzAK II. meg-
erősitve veszi fel a küzdelmet, Ez a játék is 
igen érdekes lesz. Eldöntetlen eredményt jó-
solunk. Bíró Kardos György lesz. 

o Szegedi atléták Pécsett. A SzAK at-
létái is szerepelnek vasárnap a pécsi kerületi 
atlétikai versenyen. Három atléta indul és 
hisszük, hogy mindegyik szépen fog szere-
pelni. Zsidai István indul a 100 yardos ju-
nior és senior és a 220 yardos juniuor futá-
son. Grescher György a 100 yardos senior, 
diszkoszvetés és sulydobás (handicap) szá-
mokban szerepel. Mig Kéri József résztvesz 
a diszkoszvetés-, gerely- és sulydobásban. 

NYILT-TÉR*) 

Szeged és az Alföld leg-
nagyobb világitási üzlete 

F O N Y Ő S O M A 
elektrotechnikai- és erő-
átviteli vállalata. Az őszi 

MODERN CSILLÁR-
ÚJDONSÁGAINAK 

:: megtekintését kéri. 

Gyári árak. Kedvező fizetési feltételek. 

*) E rovatban közlöttekért nem vállal fe-
lelősséget a szerkesztőség. 

N E M E N Y I N E 
F O G M Ü V E S T E R M E 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készit mindenféle 
f o g m u n k á k a t kaucsukban és 
aranyban, Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. - Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészül. 52k 

Csődtömegeladási 
hirdetmény. 

Vagyonbukott Klein Mór szegedi bej. 
terménykereskedő csődügyében ezennel köz- ' 
hirré teszem, hogy a nevezett közadós csőd- j 
tömegéhez tartózó s a csődleltár 1—48, 50, : 

52—55, 57—125, 127—254, 256—292, 294, 
296—297, 301, 303—308, 310—315, 317, 319— 
326 tételei alatt 16.408 kor. 25 fiil. beszerzési 
és 12.284 kor. 24 fiil. becsárban fölvett külön- ; 
léle ingóságokat, u. m. 1 pénzszekrényt és ' 
egyéb irodai berendezési tárgyakat, paprika, j 
tarhonya, bors s egyéb fűszerárukat; külön- j 
féle kefe, cirokseprő és gyékényárukat; ven- ! 
tillátor készülékeket, használt állványokat és | 
ládákat stb. a csődválasztmány .f évi októ-
ber hó 26-án délelőtt 11 órakor irodámban 
(Szeged, Madách-utca 3. sz. a.) zárt ajánlati 
verseny utján egy tömegben áruba bocsátja. 

Venni szándékozók tartoznak írásbeli 
ajánlatukat zárt borítékban f. évi október 
26-án délelőtt 10 és fél óráig hozzám juttatni 
s egyidejűleg bánatpénz cimén a becsérték 
10 százalékát, vagyis 1228 kor. 42 fillért ná-
lam letenni. 

Az ajánlattevőt ajánlata feltétlenül köti, 
mig a csődválasztmány a beérkezett aján-
latok fölött teljesen szabadon határoz s a 
mennyiben az Írásbeli ajánlatok egyikét sem 
fogadja el, jogosult nyomban nyilvános szó-
beli árverést tartam és az igy nyert eredmény 
felett is teljesen szabadon határozni. 

A leltári adatok helyességeért, áruk 
mennyiségeért és minőségeért sem a csődvá-
lasztmány, sem a tömeggondnok nem sza-
vatol. 

Vevő köteles a vételárat nyomban kész-
pénzben kifizetni, ezzel egyidejűleg a vételi 
illetéket leróni, az árukat pedig a közadós 
raktáraiból (Berlini-körűt 8. sz.) 8 nap alatt 
saját költségén és felelősségére elszállítani. 

A csődleltár irodámban naponta d. e. 
8—12 és d. u. 3—5 órák között, az árurak-
tár pedig naponta d. e. 11—12 óra között 
közbenjöttöm mellett megtekinthető. 

Kelt Szegeden, 1912. évi október hó 
16-án. ( . . . 

Dr. Basch Ferenc, ügyvéd 
mint vb. Klein Mór szegedi bej. terménykeres-

kedő csődtömeggondnoka. 

KOZMETIKA. 
Rovatveze tő : VARRÓ A. BÉLA. 

oki. gyógyszerész. 

A száj. 
(Folytatás.) 

A száj kiöblítése által a lazán oda-
tapadó nyalkát és visszamaradt ételmaradé-
kot távolitjuk el; mert a fogakra és a fogak 
közé jutott ételmaradékok ez által nem távo-
lodnak el. Ezek eltávolítása céljából némelyek 
egy mutatóujjukra csavart kis vászondarabot 
használnak. Ez az eljárás kevésbbé ered-
ményes a szájöblitésnél, sőt talán rosszabb, 
mert a fogakon levő nyálkát és lerakodást 
elkenjük, néha meg a fogak közé szorítjuk. 

A fogak a fogkefével tisztithatók meg 
tökéletesen. Vannak ugyan, akik nem hasz-
nálnak fogkefét, az olyanok, kik egészséges, 
szorosan egymáshoz nőtt fogazatnak vagy 
olyanok, akik túlnyomóan kemény élelmi-
szereket élveznek, amelyek a tisztítószert 
pótolják. El kell tekintenünk a parasztok és 
munkások szép fogaitól és igy a pálinkát él-
vező emberektől, akiknél az alkohol a tisz-
tító és dezinficáló szer. A jobb módnak, a 
városi nép, kik nagyobb részt puhább élelmi-
szereket esznek, használják a fogkefét. A fog-
kefe formája irreleváns, de igenis fontos 
szélessége, keménysége. A laikus azt hiszi, 
hogy a kemény fogkefe használata ártalmas, 
főleg azért, mert a toghus azzal véressé lesz. 
Általában egészséges fogaknál kemény fog-
kefét használunk, de ha puha fogkefét hasz-
náltunk is, lassú átmenettel a kemény kefét 
szokjuk meg. Ha a foghus vérzik a keíélés-
től, ugy az gyuladásra, vagy más foghus-
betegségre enged következtetni; ezen oknál 
fogva széles fogkefét használjunk, amelyek 
a kefélésnél érintik a íoghust. 

A fog keíélése is bizonyos szabályok 
szem előtt tartásával történjék és pedig a 
fogak függőleges irányban, ugy hogy a felső 
fogak felülről lefelé, az alsó fogak alulról 
fölfelé; ezek után vízszintes irányban; en-
nek utána a rágó felületek és hátsó részek 
keféitessenek. 

A száj tisztítása naponta legalább két-
szer történjék és pedig reggel a mosdás-
nál és este a lefekvéskor. Általában minden 
étkezés után; férfiak jól teszik, ha erős do-
hányzás után szintén kiöblítik szájukat. A 
száj tisztántartásához tartozik még továbbá 
a fogpiszkáló; bármennyire ízléstelen is a 
nézőre, szükséges a legtöbb embernél, ugy 
kozmetikai mint higiéniai szempontból. 

Ami a száj speciális kozmetikáját illeti, 
a használatban levő és sokszorosan feldi-
csért szerek mennyisége igen sok. Némelyek 
tényleg kitűnőek, mások hatástalanok, de 
igen sok van, ami határozottan káros. 

Sok viz és fogkefe az, ami a legnagyobb 
szerepet játsza a száj ápolásában; e mellé 
sorakoznak ugy hatás, mint jóság tekinteté-
ben a külömböző száj-, fogápoló szerek, ame-
lyekkel a következőkben foglalkozom. 

Rovatvatvezetö postája. 

L. M. Helyben. 1. Az őszi hidegebb sze-
lek beálltával természetesen keze érdessé lesz, 
sőt felrepedezik. Használja az esteli mosaás 
után a „Lady" kézápolót. Óvakodjék érték 
télen szerektől, mert az csak ártalmára lesz 
a kezének. 2. Glicerint ez esetben ne hasz-
náljon. 

J. K.-né, Helyben. Mert olyan szépen, 
kedvesen megkért, adom meg egy igen jó 
diólikör előírását: Zöld dió 150 gr., 20 gr. 
szegfűszeg, 40 gr. címet kérge 3—4 óra liosz-
szat vagy 1 liter vizzel (destilált) főzze addig, 
hogy a szüredék 260 gr.-ot adjon. Kihüié; 
után adjon hozzá 96 fokos spiritust, 150 gr., 
cukrot 200 gr.-ot, ecetaethert 5 cseppet ós va-
nília t incturát 10 cseppet. Keverésre a cukor 
feloldódik és ha kell — amennyiben nem 
adna teljesen tiszta oldatot — szűrje át. A 
votra sante! 


