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Kanada világbajnok 
Londonban 

London, február 27. Szombaton játszották le a 

jégkorong világbajnokság döntő mérkőzéseit. 

Anglia győzött Németország ellen 5:0-ra, 

Kanada csak meghosszabbított játékban tudta 

legyőzni Svájcot 2:1 arányban. 

Végső sorrend: Világbajnok: Kanada, 2. Anglia 

(Európabajnok), 3. Svájc, 4. Németország. 

A további sorrend még nem alakult ki, mert a 

csehek délutáni lemondásukat később visszavonták 

és igy mégis le kell játszani a magyar—cseh 

mérkőzést az 5—6. helyért. 7. Franciaország, 8. 

Len gyei ország lesz minden valószínűség szerint. 

Ha a magyar csapat győz a csehek ellen, az 5. 

helyen végez. 

Meaiahúrnhafla 
a levelezés és pénz-
küldés költségeit, mert 

ae összes húsvéti 
társasutazások 

amelyek a budapesti la-
pokban hirde ve vannak, 

Kö l t s e g m e n t e s e n 
nálam előjegyezhetek. — 

Prospektusok díjtalanul. 

U z l e l ó l h e l y e z é s 
Nertkcáriizlflünket Kállav A. u. 2. szám 
alá áthelyeztük, bol naey javítóműhelyünk-
ben vállalunk tűzzománcozást, aulógén-
hegesztést és uj kerékpár készítését. Ul 
fceré''Dáro!t. alkatrés zek és gumik raktá-
ron. Rádió|avitás, készítés, aoumulátor töl-
tés és javítás szakszerűen. Uj kerékpárok 

kedvező rész- 7of l ' íP C 00 IC5 műszerész, Kállay 
lotíizetésre. töUl5| U.UŰ lűfl A. (Hid> ueca 2. 

Divafmodeilek, divafanuagok 
M©dellknHHiieáessé<fek 

pazar választókban beérkeztek 
HA-HA cfDÖáruház, Szeged, Kelemen ucca 12 

Elővezetik azokat, 
akik elmaradtak a tífuszoltásról 

Egy bét alatt 50,000 embert oltottak be Szegeden 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Szombaton 

este befejeződött Szegeden a kötelező tifuszelleni 

oltás első részié. Ilétfőn újból kezdődik az oltás, 

ezúttal másodízben azokat oltják be, akiket az el-

múlt héten egyszer már beoltottak. A tiszti főorvosi 

hivatal információja szerint egy hét alatt Szeged 

területén hozzávetőlegesen 50.000 embert oltottak 

be tijusz ellen. 

Az oltásról sokan elmaradtak és most felme-

rült a kérdés, mi lesz azokkal, akik bár erre kö-

telezve volnának, de nem oltatták be magukat. A 

tanyán általában az a helyzet, hogy a lakosságnak 

csak igen kis százaléka nem jelentkezett az oltás-

ra, sőt sok helyen olyanok is jelentkeztek, akik 

erre nem is voltak kötelezve. Az egyik oltóhelyen 

például számos 60 évnél idősebb ember kérte, 

hogy oltsák be tifusz ellan. 

Az oltásról elmaradt egyénekkel szemben meg-

torló lépésekre készül a tiszti főorvosi hivatal. 

Hogy miben fog állani ez a megtorlás, arról dr. 

Sajó Lajos főorvos a következőket mondotta: 

— A közegészségügyi törvény azt írja elő, 

hogyha valamely területen kötele?őleg elrendelik 

a tifuszelleni oltást, akkor, a jogos kivételektől el-

tekintve, mindenki tartozik magát aláoetni az ol-

tásnak. Büntető rendelkezések nincsenek felemlítve 

a rendeletben, arra nézve van intézkedés, hogy 

az oltásról elmaradottakat elő kell vezettetni és 

Uényszeroltást kell alkalmazni. A tifuszelleni ol-

tást Szegeden március 12-ig lebonyolítjuk, már-

cius 13-ika után még pótoltást rendelünk el. Ezen 

mindazok megjelenhetnek, akik eddig nem oltat-

ták be magukat. A pótoltásról elmaradottakat ha-

tósági uton fogjuk elővezettetni és kényszer oltást 

alkalmazunk velük szemben. 

Közölte a tiszti főorvos, hogy a jövő heten a» 

oltást az eddigi keretek között kívánják lebonyolí-

tani, még pedig reggel 8 órától 11-ig és délután 

4 órától 8-ig. Rendkívül fontos és kívánatos volna, 

ha az oltással megbízott orvosok számát jelenté-

kenyen szaporítanál;, hogy ne legyen torlódás és 

a jelentkezőknek ne kelljen órák hosszát várakozni, 

sokan emiatt maradnak el az oltásról. 

Belvárosi Moxl Vasárnap és hétfő 

LOVAGIAS UGY 
Perczet , Gombaszög i , G á z o n , K A B O f . 

Széchenyi H o z l Vasárnap és hétfő 

E 3 G E R T H MARTHA főszereplésével 

Felejtsük el a multat 
K o r z ó Mozi Vasárnap és hétfő 

A fekete légió 
Amerikai történet. Fret! Mliraï-yal. 3, 5, 7, 9 

a haj pedig — jól figyeld meg —, 
hogy hiába szeretted. 

— — — —— —m i t U 

(Ekkor a következő sátor előtt középkorú férfi 
zendit rá a maga moDdókájára. A hóna alatt vé-
kony falcinezeket szorongat. Ezeken, valahány-
szor felmutatja őket, primitíven festett képek lát-
hatók, melyek meséje legizgalmasabb jeleneteit 
ábrázolják Ö a képmutogató.) 
Képmulogató: 

Aki látni akar, jöjjön1! 
Tlvet úgyse lát a földön! 
Királyokat liarci mezben, 
bajnokokat lovas tornán, 
palotákat hegyek ormán 
s mártírokat a kereszten. 
Láthattok itt mnidenféiet, 
zsiványokat az erdőben, 
özönvizet, világ végét 
s dáridót a temelőben. 
Csak egy kis türelmet kérek! 

(Nézi az egyik képet.) 
Ttt van Dózsa tüzes trónon, 
íz urak meg kiminvöliák, 
itt lapulnak a rabszolgák 
s még azok 5s megcsúfolják". 

(Fölmutatja a képet, mely Dózsa Gyorsvö* áb-
rázolja tüzes trónuson, körülötte gunynlódókkal. 
A tömeg megilletődve nézi.) 

Mindig igy volt ez, testvérek", 
nevettek a lázadókon! 
De a Fálfv bíró lánva. 
szegedi yrolt s boldoctalari. 
megsajnálta Dózsa Gvöravöt 
s az aniának igv könyörgött: 
..Elesette őt n maglva. 
halónora kinek se vét, 
ne adi semmit, semmi sem kell, 
se szén ruha. se az aranv. 
csak' add nekem Dózsa feiéf. 
mert szerettem szerelemmel." 

(•felmutatja azt a képet, mely 
Fálfy bírót s a könyörgő lányt 

ábrázolja.) 
Meg is kapta a birólány, 
sokat sirt a koporsóján, 
megcsókolta, eltemette, 
sok szép pipacs nőtt felette. 
Most is ilt van — ki tudja holy — 
keressétek s rája leltek, 
a pipacsról ráismertek . . . 

Első asszony: 
Mutass néhány képet még. . . 

Képmutogató: 
Az ember nem ingyen papol. . 
Én is élni szeretnék.. 

(Pénzt dobálnak feléje.) 

A képmutogató: (nagy lendülettel kezd ujta 
mondókájába.) 

Aki látni akar, Jöjjön! 
Ilyet úgyse lát a földön\ 

(Néhány képet néz meg.) 
Mátyás király erre járt, 
a templomig meg se állt. 
megnézte, hogy mi van ot! 
s mindjárt misét hallgatóit. 
Aranv palást volt rajta, 
a vállát az takarta, 
a szegény pap csak nézett, 
szinte sirt, míg misézett. 
Mert csupa rongy volt szegény, 
ugy élt a más kenyerén, 
nem telt neki ruhára 
s foszlott már a gúnyája. 

(Fölmutat egy képet, mely az al-
sóvárosi templom belsejében mi-
sét hallgató Mátyás királyt s * 
kopott ruháju miséző barátot áb-
rázolja.) 

Mise után a király 
tudta már, hogy mit csinál, 
hivatta a barátot 
s ugyancsak rákiáltott: 
„Mi dolog az papgazda, 
hogy nem gondolsz magadra, 
CSUDB rongy már mindened. 

a gúnyádat föl ne vedd! 
Nem tisztel majd senki sem 
fi agy baj, ha a pap ilyen, 
minden hivő megvádol; 
gondoskodj szép ruháról!" 
A szegény pap megszeppent, 
a királynak lépremesit, 
elsirta, hogy régesrég 
sorvasztja a szegénység 
nincsen, aki megszánná 
s a sajátját adná rá. 
..Nincsen senki? — szólt Mátyás 
liât ha nem ad ruhát más, 
ad a király! Etool ni! 
Fogadd el, nem rossz holmi 1" 
S a palástot ráadta 
az ámuló vén papra, 
mert a palást olyan volt, 
csupa gyémánt, aranybojt 
s igaz gyönggyel kirakva; 
görnyedt a pap alatta! 

(Megmutat egy képet, mely azt a 
jelenetet eleveníti meg, mikor Má-
tyás a szegény szegedi barát vál-
lára teríti a királyi palástját.'! 

Az urak ezt röstelték, 
zavarukat leplezték: 
s mert a király is adott, 
elhalmozták a papot. 

(Nagy taps, a nép dobálja a pénzt a Képmuto-
gató felé, aki most már megelégedetten, gondosan 
szedi össze jutalmát. 

Balról ekkor zászlós, éneklő bucsus tömeg ér-
kezik meg.) 
Búcsúsok: (ének)' 

Hajnalcsillag, liliom, 
tövisek közt szűz szirom, 
Boldogasszony, ég kincse, 
a mennyekből tekints le, 
híveidre tekints le. 

(Megállnak a Mária-szobor mö-
gött. A vásári tömeg is arrafelé 
tódul.) 


