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Sport 
ÉLMAGYARORSZAG 
Jutalmai előfizetői 
részére 

K i á l l i t v a S z é c h e n y i t é r 2/a. alatt. 

Agyvér lódulás , szivszorongás, nehéz lég-
zés, iélelemérzés, idegesség, fejfájás, lehangolt* 
ség, álmatlanság a természetes „ Ferenc József" 
keserüviz használata által igen sokszor 
megszQntethelők. Tudományos megállapítások 
megerősítik, hogy a Ferenc Jó; vn a 
makacs székszorulás mindenféle Jelenségeinél 
a legfőbb szolgálatot teszi. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
ftfezertizletekben kapható. b*. 

— Farsangéjszakai razzia. A rendőrség szer-
dára virradó éjszakán nagyszabású razziát tar-
tott a város területén. Detektivek és rendőrök 
járták végig az uccákat és a szórakozó helye-
ket, mindenkit leigazoltattak. Az éjszaka fo-
lyamán mintegy 30 embert állítottak elő a köz-
ponti ügyeletre, ezek közül tizenegyet őrizetbe 
vettek. Az őrizetbevett eket, férfiakat, nőket 
vegyesen, szerdán délelőtt a rendőri kihágási 
bíró elé állították. 

x Tudomásunkra jutott, hogy a Haggemnacher 
Kossuth Lajos-sugáru* 49. sz. alatti sörraktára, a 
szoros üzleti kapcsolatban és termelési közösség-
ben levő Dreher és Haggemnacher sörgyárak 
mindegyikének gyártmányait tehát ugy a Dreher, 
mrn* a Haggemnacher söröket árusítja. 79 

— A Nyugat március 1-i számának vezet« 
két Babits Mihály irta „A halhatatlanság haMía" 
crmen. Másik nagy érdekességü közleménye a 
számnak „Vajda János vőlegénységi és mézeshe-
tei " című naplórészlet. Földi Mihály ,31 agyar 
szellemiség", Schöpflin Aladár „Nyelv művelés", 
Laezkó Géza „Miért nem kell Párisnak a magyar 
irodalom", Farkas Zoltán „Klebelsberg képzőmű-
vészeti politikája", stb. stb. teszik változatossá a 
szám tartalmát. 

— A Borsseem Jankó friss száma az ahrarit 
mozgalmas napok eseményeinek szellemes és mu-
lattató visszhangját adja. Kérjen mutatványszá-
mot (Mozsár-uoca 9.). 

Az orvosok küzdelme 
Kínában az egészségért 

Dr. Tomcsík József előadása. 

(A Délmagyarország immkatársátéi. Dr. 
Tomcsik József egyedeim rk. tanár szerda® 
délután a központi egyetem autójában nagy fi-
gyelemmel kísért előadást tartott ¿Közegész-
ségügy táoolkeletenr elmmdL A professzor, 
akiinek alkalma veit a kínai birodaimaft beutaz-
ni, igen érdekes képet festett a kmaí egészség-
ügyi állapotokról. A hatalmas birodalom a 
közegészségügy és az orvostudomány terén 
messze visszamaradt a fejlődésben, a birodalom 
legtöbb része ma is élénken virul az ősi orvos-
tudomány, amely a babotiák, kuruzslások lánc-
szemeiből tevődik össze. A modern orvostudo-
mányt egyes külföldi intézetek, missziós kór-
házak képviselik és ezek hatalmas küztMmet 
vmtak az áesiai közöny eflen. Az a nétiány kí-
nai orvos, aki csak az ebnuílt tíz évben kezdte 
meg a rendszeres közegészségügyi munka ki-
építését mér eddig is sikeres munkát végzett. 
Hogy feladatuk nem könnyű, azt bizonyítja az 
is, hogy Kínában nem ismerik a népszámlálást 
és a fertőző megbetegedések bejelentése is is-
meretlen. 

Az eddig összegyűjtött adatokból derült ki — 
folytatta előadásét a professzor —, hogy a kínai 
birodalomban a halálozási orringszám kétezer 
aickora, mini az európai országok átlagában, 
évente hatmillió emberrel hal meg több, mint-
ha a halálozási arányszám az európai országok 
szimvonalmn szállna le. 

Túlságosam Kosi ez a* orvosa gárda, semhogy 
működése az egész birodalomban eredménnyel 
járna. Évszázadunk legnagyobb árvize alkal-
mával láttuk azonban, hogy mit jelent ez a 
fejlődés is. 1931 nyarán öntött ld a hatalmas 
Yangtze folyó és Huai mellékfolyója. Népszö-
vetségi háfceíes adatok alapján nagyobb területet 
borított el, mint amekkora Anglia. Közel öt-
millió embert tett hajléktalanná. Annak a jól 
megsaerwBett egészségftpvi munkának volt a 
kövefifiezHnénye, amelyeit a Népszövetség támo-
gatásával a kinaí tisztiorvosok végeztek, hogy 
az évszázad legnagyobb elemi csapása nem vált 
az egész világra kittrjedő járványos betegségek, 
pandermák forrásává. A közegészségügy fejlő-
désének története az elmúlt évtizedben tanul-
ságos példáját szolgáltatja annak, amit sajnos, 
olyan kevés területen láthatunk, hogy nemzet-
közi együttműködés lehetséges és minden or-
szág részére hasznos eredményeket vívhat ki. 

A professzor ezután néhány érdekes kinai 
egészségügyi lakást orvosi babonát ismertetett. 
Az érdekes előadást a nagyszámú közönség me-
legen megtapsolta. 

— A Szegedvidéki Méhészegyesület március 
3-án délután 6 órakor a Baffay-vendéglő helyisé-
gébea választmányi gyűlést tart 

— A Világvárosi Regények e heti számának 
Marusja a cime. Ez a neve a főhősnőnek, egy orosz 
emigráns-asszonynak, aki Konstantinápolyban 
énekesnő lett. Ott fedezte fel a regény írója, Les-
tyán Sándor. 

Felelős szerlseszlő: PÁSZTOR JftZSEF 
Nyomatott a Kiadótulajdonos Délmagyarország 
Hírlap- es Nyotndaváilalal Rt könyvnyomdáidban 

Felelős üzemvezető: Klein Sándor. 

Vasárnap az Aftüa jóíszik 
Szegeden 

A Szeged FC vezetőségének szerdán este si-
került jelentős anvagí áldozatok árán vasár-
napra az Attilát lekötni és igv Szeged még sem 
marad vasárnap program nélkül. A két csapat 
serlegmérkőzésen találkozik Szegeden, mivel 
a tavaszi szezonban a Szeged FC-nek kell 
Miskolcra utazni. A győztes csapat játékosai 
ezüst érmet kapnak. 

A békésesabal 1<Bőre-flgy. Ismeretes, hogy a 
békéscsabai Előrét hatósági felügyelet alá he-
lyezték. Most végre elsimulnak a viharok az ügy 
körűt az alispán hatósági biztost nevezett ki a 
klub élére Franciski városi aljegyző személyé-
ben, aki összehívja az egyesölet közgyűlését. Las-
sankint a külföldre távozott játékosok is vissza-
térnek. Kucsmik az amatőrválogatott kapus már 
Bélkéscsabán van; Fagurkának, a csapat balössze-
kötőjének megérkezését a napokban várják. 

A Nagyváraifi AC utolsó turaimérkőzésén, 
Oránban 50 (20) arányban győzött. A NAC a tu 
rán egyetlen vereséget sem szenvedett és igv a 
tarázó csapatok statisztikájában az első helven 
«1. 

A legntóWb mcgbtrtoft Európa-knpak«nteren 
cfán kisorsolták az idei mérkőzéseket a kővetke-
ző párosításban: Március 19. Magyarország—Cseh 
ország Budapesten. Április 2. Svájc—Olaszország 
Genfben. Április 9. Ausztria—Csehország Bécs-
ben. Május 7. Olaszország—Csehország Firenzé-
ben. Október 1. Magyarország—Ausztria Bécsben. 
Október 29. Magyarország—Olaszország Budapes-
ten. 

A Jeszáttttott btróflijak. Ismeretes, hogy a sport-
egyesületek akciót hiditottak a birák kiküldetési 
költségeinek mérsékléséért. Az akció sikerrel járt, 
a BT a« országos szövetséggel karöltve lényege-
sen csökkentette a birák járandóságait Az or-
szágos szövetség a DLASz-nak már leküldte a bi-
rökőltségekre vonatkozó megállapodást és trtaei-
toWa a BT- t̂, hogy azt március 31-ig terjedő pró-
baidőre léptesse életbe. Az uj költségtnegállapi-' 
t&s szerint a birák a vidéki kiküldetéseknél, ha 13 
órát vannak székhelyűktől távol, 8 peng«, ha 34 
órát, ugy 16 pengőt számíthatnak fej a 4 pwtgős 
biródijon kivűl napicRj címén. 

A SsAK-ot és a KEAC-ot h»svét W sa<pfftra 
Gyulára hívják, hogy egy ott megrendezendő kör-
mérkőzésen vegyenek részt. A SzAK valószínűleg 
elfogadja a me$rivást a KEAC a főiskeíai báró-
nők ságok miatt kénytelen teroondexrtt a gyulai ver>-
öégs aerepíésröl. 

A DLAS* intézőbizottsága legutóbbi tHSsén ki-
sorsolta a Zrínyi-díjért folyó mérkőzések termi'-
irosát Az első mérkőzések március 12-én lesz-
nek. 

A SzegwH Vasutasok Sport Egyesflletének köz-
gyűlésén a következő tisztikart választották meg: 
eínők: dr. Veress Gábor, társelnök Ujj Sándor és 
Jambrik Bertalan, űgyv.-igaEgató Bokor Ferenc, 
főtitkár Denk Ferenc, titkár Acs-Sánta Mihály, 
jegyző Paipp Károly és Ordögh István, főpén »táros 
Csapó Lajos, pénztárosok: Csala István és Dollák 
Lőrinc, ellenőrök Síéin Miklós, és Papp János, 
háznagy Ács-Sánta Mihály, gazda Bartók Mihály. 
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Kiváló minőségű 
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selyem és kötött 

divatos blúzok 
Lusztig Imre 

h a r i s n y a , k ö í ö i í á r u ü z l e í ó b e n 

Széchenyi-íér 2. 
Tisza-szálló mellett. a 

ácsmester február hó 28-An, 78 *r«a korában «aranyt. 
Temetése ma délután 4 órakor fesz a Rókrral temwM 
halottasházából. Emlék« kog-rotettol m e g M a 
85 C y d u n l ó e s o M d . 

Minden kHISnSsebb éricaltes Helyetti 
F&jdalmaa BsiTrel tudatjuk, hogy 

örv. Beznóvszky Antalné 
szül. Sándor Erzsébet 

február hó 28-4n, hosszas betegsége után elhunyt. 
Temetés« folyó hó 2-4n, délután 4 órakor less a Du-
goioe-temetS halottas házból. Rekviem folyó hó 2-án 
reggel 8 órakor a Fogadalmi templomban. 
82 Cyrtsxoló család. 

Szőlőoltványok, 
hazai sima ós gyökeres szőlővesszők, álla-
milag ellenőrzött telepemen, fajtisztán be-
szerezhetők. Cim: Szabó Flórián, 
Gyöngyös. Kérjen árjegyzéket. n 
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tér és Tisza Lajos kőmt 
íRömer féle ftlszerflz-
let helyisége) májas hó 

l-re. Ugyanott 
nagyobb 

és egy kisebb 

azonnalra kiadó ^ — 

Érdeklódni Tisza Lajos k&rnt 54. Első Magyar Általános 

Biztosító Társaságnál. 81 


