
Vojnovlfs Géza 
kap|a a Vo|nils-dl)at 

(Budapesti tudósítónk telefonfclentése.) A 
Tudományos Akadémia hétfői ülésének egyet-
len tárgya a Vofnits-dij biráló bizottságának 
jelentése volt, amelyet Szász Károly terjesztett 
elő. A bizottság megállapítja, hogy az elmúlt 
év legszebb is legkimagaslóbb színházi ese-
ménye Vojnovits Géza Magyar Passiója volt, 
amely egyaránt nyeresége a színpadnak és az 
irodalomnak. 

A Vojnits-díjat igy a »Magyar Passió* kapja, 
amelyet Szegődén is bemutattak a Templom-
téri Játékok során. 

Botrány a bukaresti kamarában 
(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) Bukarest, 

bőt Jelentik: A kamara hétfői ülésén viharos bot. 
rány tőrtént. Ma.* Pltlpescu képviselő internellá. 
dója közben azzal vádolta meg Popoviciu Mihály 
vett minisztert, bogy egy átépítéssel kapcsolatban 
rjamélyes érdekeit helyezte előtérbe. Az interpel-
lAdó miatt Popoviciu annyira feldühösödött, bogy 
FUlpescuhoz rohant és kétszer erőteljesen arcul-
ütötte. 

Sang&ai 
Ezt a nevet mostanában napról-napra nűnd-

ecflk újságban olvashatjuk. Vére* harook dúlnak 
a kikötőben, amely a Jang-Cse-Kiang torkolatá-
nál a Sárga-tenger öblében terül el. Az emberek 
« N t pusztulnak és egy kb. 800.000 lakóju virág-
áé kereskedelmi gócpont teljesen rommá lesz. A 
Japánok megtámadták Kínát és a Népszövetség 
— amely tulajdonképen azért létesült, bogy meg-
akadályozza a háborúkat —, Genfből nésegeti a 
pusztulást, öldöklést 

Kina éppen ugy érdekel bennünket, mint Ja-
pán, hiszen e két ország a világforgalomban szá-
mét dkkel szerepel. Igy a rizs legnagyobbrésje 
Kínából, Japánból kerül hozzánk és mint 1904-ben 
as orosz-japán háború alkalmával tapasztalhat-
tak, egyes cikkek a háború következtében nem 
voltak kaphatók, é kámfor például, - amit a 
Kínában ée Japánban előforduló dnnamoum 
oamphonafa tövéből és gyökeréből nyeretik és 
mely ugy a gyógyászatban, mint az iparban, a 
pyrotechnlkában nagy szerepet Játszik, — az orosz-
japán hábotu Idején egyáltalán nem volt kap-
ható és annyira hiányzott, hogy a németek an-
nak mesterséges előállítására törekedtek. A sike-
res termeléssel e termék árát a németek lényege-
sen le is szorították. 

Kina területe 11.1 millió négyzetkilométer, Euró-
1 nagyobb és lakosainak száma kb. 4M mO. 
több, mint a világ népességének negyedré-

sze. Mivel az ország nagyon népes, rendkívül 
•agy a U vándorlás. Amerika egyes városaiban 
egész kinai negyed van és ők azok, akik a leg-
alantasabb munkákat olyan olcsón vállalják, hogy 
ezáltal Is gyűlöltté teszik magukat más dolgrzók 
előtt Kínában kb. 25-30 millió a mohamedán 
vallású, a keresztényeid száma mintegy 1«A mil-
lióra tehető 

Az a fal, amely a Idnal birodalmat körülveszi 
és amelyet az idegenbeőzönlések, különösen % tő-
rök betörések elleni védelemből már Kr. e. 200 
évvel építelek. 345a km hoessu, 18 méter magas 
és 6 méter vastag. A világháború alatt nem egy 
honfitársunk került menekülő utján Kina falai kö-
zé; Mandzsúriába, Mongo'országba, Turkesztánbo, 
Tibetbe, stb. amelyek mind a >Mennyei biroda-
lom* országaihoz tartoznak. 

A kínaiak régidők óta a kultura magaslatán 
állnak. Némelyik tudós szerint a kínaiak a könyv, 
nyomdászatot már korábban ismerték az euró-
paiaknál és ténv az, hogv egyes iparágak nálnk 
már akkor ki voltak fejlődve, amikor mint pél-
dául a porcellángyártás, a selyemipar, a papír-
gyártás nálunk még teljesen Ismeretlen volt. Kultn-
rálls fokon a tömeg nagyon alacsony nlvóju. Ta-
nulmányi eredmény elérése rendkívül nehéz, Írá-
suk minden szóra külön külön jegyű, — vagy 80 
ewr betüjük van. Ezer és ezer ember pusztul 
el Kínában évente éhbalállal A birodalom belsejé-
ben járhatatlanok az utak, a közlekedés a távol-
sások miatt, vasutak hiányában szinte lehetet-
len. 

A japán nép felette áll a kínainak, szellemileg 
túlszárnyalja azt. Híresek az Iskolái, a népműve-
lődéi általánosan el van terjedve, több egyeteme 
*aa, melyeken európai teklntélvek is működnek. 
Tőlünk Japán békeidőkben sokféle iparcikket bú-
tort, vegyszereket, cukrot importált. Japánból leg-
inkább kámfort, ként, teát, gyapotot, rizst, papírt 
vásároltunk. 

Per! Mlháb 
ny. tanár. 

HireK 
V I 9 1 Kedd. Bőm. kath. Dam. Péter p. 
MM Protestáns Alfréd. Nap kél 6 óra 
54 perckor, nyugszik 17 Öra 34 perckor. 

A Somogyi kgayvlgr alvaseieraae nyitva van: kőz. 
napokon délelőtt 10-től 1-lg, délután 4-től 7-ig. 
a muzra* nyitva délelőtt 10-töl fél 1-lg minden-
nap, vasárnap, ünnepnap ts. 

Ejprelean könyvtár 'központ! egyetem L eme-
let) nyitva vasárnapok Idvét 'ével mindennap 

Szegeden a gyógyszertárak kőzd szolgálatot tar-
tanak: Baresay Károly. Széchenyi-tér 12. (Tele-
fon 1270.) Franki Antal, Szentgyörgy-tér 6. (TO. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 91. 
(Tel. 1082.) Lobi Imre dr., Giaella-tér 5. (TO- 1819.) 
Moldván Ujos, Újszeged, Vedres-n. 1. (Tél 1946.) 
Selmeezi Béla. Somogyt-telep. (TO. 3425.) 

— A miniszterelnök bategrt* miatt hétfőé M i 
válaszolt a főispánnak. Dr. A l g n e r Károly tő- I 
ispán, aki gröf K á r o l y i Gyula megbetegedése J 
miatt szombaton nem beszélhetett a kormány- ' 
elnökkel és igy nem tudhatta meg válaszát t 
szegedi intézmények megszüntetésére vonatkozólag. 
Ugy volt, hogy a miniszterelnök elhatározását hét. 
főn telefonon kösll a főispánnal. Mivel azonban 
állapota nem Javult és nem Jelent meg hivatalé- ' 
ban, Algner főispán hétfőn sem kapott értesítést j 

— A vára* tt's vtseUSfe lakbére. Ismeretes, bogy ; 
február elsejétől kezdve a városi tisztviselők is 
havonként kapják lakbárllletraényeiket a város-
tól As nj rendszer kellemetlen helyzetbe hozott 
tiz városi alkalmazottat, akik lakbérük lekötésé-
vel szereztek építkezési kölcsönöket éa abból épít-
keztek. Annak idején kötelezték magukat, bogy 
lakbérUletményeUget uegyedévmklnt flsetik be e 
kölcsönöket folyósító pénzintézet pénztárába áa 
most, bogy havt részletekben kapják meg lakbérü-
ket, attól tartanak, begy e bank eljár velük *sem-
ben. Arra kérték a polgármestert, bogy méltányos-
ságból utalja ld nékik negyedévealdnt a lakbár-
illetményeiket. A polgármester elhatárolta, bogy, 
teljesitt a tiz alkalmazott kérését, <te csak ki-
vételesen, mert a többiek továbbra is bevonta kap-
Ják meg lakbérüket 

— A Pfartta Diákeső vet aég ani^Htelutanfa. A 
Piarista Diákszövetség szegedi osztálya vasárnap 
délután tartotta meg második kulturdélutáttját a 
gimnázium dísztereiében nagy érdeklődés mel-
lett. A műsor első számául V e r e s s András, dt. 
K e c s k é s István és G é b e r Jenő triót adott 
dő nagy átérzéssel és sikerrel. Dr. g a l a n y i 
György magántanár a kereszténységről éa a szo-
ciális érzésről tartott dőadást Azt fejtegette figye-
lemmel hallgatott előadásában, hogy a keresztény-
ség nem zárja ld, hanem kiegészíti e szociális 
érzést. A kereszténység első eália as emberek kő-
zöttt egyenlőtlenség megszüntetése volt A műsort 
C s e f k ó István hatásos szavalata zárta ba 

— Kl'pesten as tnftuenajárvany mfatt bezárták 
as to kólákat. Budapestről jelentik: Kispesten as 
Influenzajárvány olyan méreteket öltött, bogy hét-
főre be kellett zárni az összes Iskolákat 

— A város nem vess részt a budapesti aem-
setkőd vásáron. A budapesti nemzetközi vásár 
vesetősége meghívta a májusi vásárra Szeged vá-
rosát is. A polgármester elhatározta, hogy a vá-
ros nem veaz részt a vásáron, nem állit kl sem-
mit, mivel a költségvetésben nincs fedezet a ki-
állítás költségeire. 

— Előadás as élalaJsserhamlslUrokr*. Érde-
kes előadást tartott vasárnap déldőtt a kereske-
ddmi és iparkamara nagytermében dr. S s a n y l 
Istvin fővegyész a szegedi vegyklsérleti állomás 
vesetője. A fővegyész a különböző élelmiszerha-
mlsitásokkal foglalkozott, felsorolta azokat a mó-
dokat ahogy a paprikát, a fűszerárut, a tej ter- ! 
mékeket és a zsiradékokat szokták hamisítani, j 
ismertette az élelmiszerkereskedésre vonatkozó ren-
delkezéseket, amelyeknek betartása esetén a ke- . 
reMcedők minden kellemetlenséget elkerülhetnek. 
Az érdekes előadást nagy figyelemmd hallgatták 
végig. 

— á s Osztálysorsjáték mai húzásén 100.000 pen-
gőt nyert a 46188, 5000 pengőt a 45051, 4000 pen-
gőt az 53530, 2000 pengőt a 48441, 2000 pengőt 
a 10059, 12309, 12641, 35041, 40G25 sxámu sorsjegy. 

E huzá*>n kerül kisorsolásra az 500000 pengős 
főnyeremény. Kevés sorsjegy Pető főárusitón't 

x Egy tétel egyetpár cipő eddig nem létezett 
árakon Del Krf.nál Most vásároljon! 293 

— Kultordéln'áa. A Szegedi Katolikus Legénv-
egyesület február 28-án délután iél 6 órai kes 
dettal Galamb-ucca 12. s ^ a i alatti helyiségében 
műsoros kulturdélutént tart. 

x Kérj MI mindenütt Gergely kakukfüe>ukorká]. 

- wMMntlea-aMepély. A belvárost k,*sé0 
elemi HtdskoU Jól sikerűit Washington-ünnepélyt 
tartott As ünnepélyt L a n t o s Béla felügyelő. 
Igasgató nyitotta meg. As ünnepi beszédet B a r a -
n y a i László tanitó tartotta. R ó z s a Imre tanító 
•esetésével az iskola énekkara énekeket adott elő. 
A saép ünnepélyt Lantos Béla zárta be. 

- Haláleais. Id. H e l m József máv. nyugdíjas 
rövid szenvedés után váratlanul elhunyt Temetése 
e hó 24-én délután 4 órakor less a Katona-ueca 
5. sxámu gyászházból a bdvárod temetőbe. 

x Náthás? kérjen Hapeftrém* a Klgy* Pati-
kában. 274 

- Mécs László előadói a*je. Mécs László, a 
népszerű papköltő Jól sikerűit előadóestet tartott 
vasárnap Szegeden. As estet H a l á s z Pál 
ldkéss beszéde nyitotta meg, majd S h v o y Lajos 
székesfehérvári püspök tartott értékes áa nagy 
figyelemmd hallgatott előadást as őrök harcról. 
Utána Mécs László smvalta el tóbb költeményét 
mély hatással. Dr. O c s k a y Koméi adott elő 
exután több áriát kitűnő diszpozícióban. A kiváló 
operaénekest meleg lelkesedéssel ünnepdték As 
áriák után ismét Mécs Uszló lépett a pódiumra és 
legújabb költeményeit mondotta eL A papköltő 
költeményeit és ofoadómüvéssetét bosszú tapssal 
honorálta a közönség. 

x látogeédulájét a legjobb árért értékesítheti 
Mülboffer éksgerésznél, Széchenyi-tér 9. 208 

Baleset Játék kösbsa. C s a n á d i István 11 
éves polgári iskolai tanuló hétfőn délután Játék 
közben elesett áa a halkarját törte. A mentők a 
sebét se tl klinikára szállították 

x A Telef*kt" magyarországi gyára egy szen-
zációs magyar gyártmányú uj rá dió típust boaotl 
forgalomba. A késsülék neve TOefunken 940 Yl 
váltóáramra és TOefunken 940 B egyenáramra. 
Mindkét késsülék nagyteljesítményű Európa verő, 
A TOefunken gyártmányokkal foglalkozó kerefc 
kedők késxséggd nyújtanak a közönségnek kó-
zelebbi fdvilágosítást. 

s Maaeoicsóu vásárolhat botort az Asztalos-
mesterek cégénél, Dugonice-tér. é 

AT idö 
SZEGED: A sesgedl egyetem fatdrafsi Miseiéna*' 

meteorológiai obszervatóriuma jelenti, tton hétfOn 
Szegeden « hőmérő tegmagasebb irtása ~0.t fok 
Celsius, legalacsonyabb —18.7 fok Celsius. A baro-
méter adata nullfokra ée tengereztnre redukálva 
reggel 768 mm., esté 76ÍA mm. A levegő relatív 
páratartalma reggel 83 százalék, délben 07 száza-
lik. A szél iránya délnyugati, erőssége 3—5. 

BUDAPEST. A Meteorológiai Irdéeet Je-
lenti este 10 órakor: A beáramló Meleg levegő 
országszerte enyhülést eredményezett, amelyé 
nek következtében a Dunántúlon + é fokig te 
emelkedett a hómérsékiet ós a dUl részeken U( 
elérte a 0 fokot. A* kló egyébként siéles és 
felhós volt. Várható Időjárás: változékony, 
szeles, egyelőre további enyhülés is kteebU 
lecsapódás. 

Belvárosi Mosl Kedd. .zárdán 

Vörös macska 
bftnflgji bohózat 9 felvonátban. Főszereplők: VERE-
BES ERNŐ, HANS JUNKERkANN. - Azonkívül: 

A PAZAR KlSÉRO MCSOR 
Előadások 5, 7, • árakor. 

Korzó Mozi 
Öllön meg 

Kedd, »serdin 

kérem 
.Idám kalandos térténet 10 fal fonálban. — Sieroplők: 
HEINZ RUÜMANN éa LfEN DEYERS. - Azonkívül: 
rtiitasfíel • legszebb m viliágon, burlwzk 8 Mv.-ban 

Előadások kezdete S, 7, 9 érakor. 

X D d m o a i i a r o r s z á g a f a l v á n n a 
I l l á r a s z í n h á z i a m v á l t á s á r a . 
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