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Az OTT kivánja végrehajtani 
a magyar labdarúgás reformját. 

A Testnevelési Tanács szerint teljesen szét kell választani az amatőrséget 
éa a professzionizmust. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Az Őr-
szigeti Testnevelési Tanács csüiörlök este tel-
jes ölést tartott, amelynek egyik főpontja a 
Magyar Labdarugó Szövetség ismeretes bead-
ványának tárgyalása volt. A teljes ülés dr. 
Karafiáih Jenő elnök vezetésére! csak a főbb 
irányelveket állapította meg, amelyek a követ-
kezők : 

— Ax amatőr labdarúgást teljesen el kell 
választani a professzlonátustól, vagyis amatőr" 

csapatban professzionista nem játszhatik és 
viszont. Az OTT egyelőre nem avatkozik bele 
a fontos kéidés eldöntésébe, meri azt várja, 
bogy az MLSz maga oldja ezt meg. Ha csa-
lódna ebben a reményében, jogait értfényesiti 
s a magyar labdarúgás nagy reformját az QTT 
fogja végrehajtani. A Testnevelési Tanács sze-
rint teljesen szét kell választani az amatörséget 
és a professzionizmust. 

Egy mozijegy és egy sorsjegy. 
Már eddig is szinte páratlanul álló érdeklő-

dés nyilvánult meg a szombati attrakciős fi m-
elöadás iránt. Már az első napon sflrű csapat-
ban jelentek meg az érdeklődők a Belvárosi 
Mozi elővételi pénztára előtt, bogy sietve meg-
váltsák jegyeiket és átvehessék — sorsjegyeiket. 
A ssombaii nap valóban az újságírók napja 
lesz, mert hiszen az ujsigirók szociális intéz-
ményei érdekében rendezik meg az attrakciős 
előadást, a páratlan érdekességei film mellé pe-
dig minden 20 és 25 ezer koronás jegyhez tel-
jesen ingyen adnak egy darab ujságiró sors-
jegyet, amellyel pedig 10 vígon búzát, zongo-
rát, autót, bútort, aranyórát lehet nyerni. Az 
előadás tehát sorsjegyek ellenében rendeződik, 
amelyek kapcsán a magyarországi újságírók 
összessége gondolkodni kiván a megrokkant, 

tá-elöregedett és a munkában megbetegedett, 
mssz nélkül álló újságírókon. 

A BBn és misztikum a telepátia, a hipnózis, 
az okkultizmus és a grafológia világában tárja 
a néző elé a legérdekesebb jeleneteket és az 
izgalmas film előtt az ismert tudáiu Tábori 
Kornél tatt érdekfeizitö e öadást. Tábori Kornél 
egyébként a szttnelben megfelel minden hozzá 
intézett kérdésre és így megnyitnak a néző 
előtt a legmisztikusabb mezői is. 

Az előadások féltaél és félkilenc órakor kez-
dődnek a Széchenyi Moziban, a legyekről, a 
nagy érdeklődésre való tekintettel ajánlatos 
előre gondoskodni. A jegyeket pénlek reggel 
10 órától kezdve már lehet váltani a Belvárosi 
Mozi elővételi pénztáránál, ahol ugyancsak ki-
sdiák a jegyekhez mellékelt sorsjegyeket is. 
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A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere 
a függetlenség és szókimondás, hátvédje a közönség 

támogatása. 
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Életveszélyes támadás 
a járókelők segítségére siető rendőr ellen. 
Egyévi börtönre ítélték a gyorshajtók egyikét, aki a rendőrt lelökte a kocsiról. 

Még a mult év októberében történt, hogy 
Mészáros József és Kovács Pál kociisok az 
esti órákban a Vár ucca felöl a szinház felé 
bajio'tak. A közbeeső uccákban még csende-
sen haladt a butorsiállitó kocsi, de a ko-
csisok a színháznál hirtelen beleváglak a 
lovak közé, ugy hogy a lovak megvadult vág-
iatásbz fogtak. A gyeplőt Kovács Pal fogta, 
aki az iramot is diktálta. 

A szinház elölt, ahol éppen elősdásra siettek 
a népek, nagy rémületet okoiott a megvadult 
jármű. Az ott posztoló Botos Dezső rendőr a 
vágtató kocsi elé ugrott és már messziről har-
sány mdllji' kiáltott a kocsisokra. Azok azon-
ban rá sem hederítettek a rendőr felszóltldsdra. 
A derék Boros Dezső kflarendőr erre moit 
mást gondolt. Utána szaladt a kocainsk és 
menetközben próbáit felkapaszkodni rá. A ko-
csin virluskodó Mészáros József azonban, ami-
dőn meglátta a kopaszkodó rendőrt, lelökte a 
kocsiról. Boros Dezső rendőr háttal esett le 
is messze kivágódva zuhant dt a kövezette. 
Eszméletét vesztette, agyrázkódást szenvedett. 
A Járókelők segítségére siettek és az előhívott 
mentők a közkórházba szállították. Sokáig vál-
ságosán tulyos volt as állapota s közben, mint 
hosszú betegségre kárhoztatotiat B-listára is 
tették. 

A tragikus eset után a megindult rendőri 

Sromozás még az este elöáltitotla a kocsisokat, 

k tagad ák, bogy réssflk lett volna Boros 
államrendör szerencsétlenségében. Kovács Pál 
azzal védekezett, hogy ö a lovakai vezette s igy 

nem lökhette le a felkapaszkodó rendőrt. Mé-
száros Józsei viszont véletlenségnek minősilette 
az egész esetet, azt hozva fel magyarázatul, 
hogy a rendőr síjái ügyetlenségéből esett le a 
kocsiról. 

A kocsisok ügye csütörtökön került főtárgya-
lásra a stegedi törvénysrék Juhász- tanácsa előtt. 

A vádlottak kihallgatásuk alkalmival tagad-
ták szándékosságukat, azonban a kihallgatott 
siemtanuk terbelően vallottak. Igy Tarojossy 
Béla törvényszéki bíró elmondotta, bogy szem-
tanuja volt az esetnek. Már sötétes volt s igy 
csak azt látta, bogy a kötelességét teljesítő 
felkapaszkodó rendőrt egy ismeretien alak le-
lökte a kocsiról. Egy alak a lovak gyeplőjét 
fogta, tehát az nem lehetett a tettes s igy a 
merényielet ctakis a kocsin álló ismeretien kö-
vette el. 

A tanúkihallgatások után Mihátyffy Ferenc 
ügyész a lovakat hajtó Kovács Pál ellen elej-
tette a vádat, ugy hogy a törvényszik csak 
Mészáros József f«Ie!t Ítélkezett. 

A biróság Ítéletében egy ivi börtönre itilte 
Mészáros Józsefet, a rundőr támadóját, mivel a 
tagadás ellsaére is beigazoltnak látta, hogy 
6 követte el a bűncselekményt. 

Ax elitéit feiebbezést jelentett be az itélet 
ellen. 

IBuster falnngsíő burleszk-estéi I 
hétfítSl—axerdálg a Betvíroil Moziban. 

H i r e K 
• /IC Péntek. Róm. hat. Rem. sz. Pál f Protes-
. / táns Lóránt. Nap kel 7 óra 44 ptrtkor, 

nyugszik 16 óra 36 perekor. 
. Somogyi-könyvtár nyitva ű. «. 10—l-ig, d. u. 4-7-ig. 

SássOTin nyitva tí. e. 10— 12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. o. 3—7-ig. 
A színházi előadás este tél 8 órakor kexdödik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Anta! Szent György tér (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 733), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296). 
Moldvány Lajos; Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

— Törökországban csak mohamedán lehat 
orvos. Angorából jelentik: Törökországban 
eltiltották az idegeneket az orvosi prakszistól. 
Magánjelenlés szerint ezévtöl kezdve orvosi, 
fogorvosi, gyógyszerészi és ügyvédi gyakorlatot 
csak mohamedán vallása és török állampolgá-
rok folytathatnak. 

— A magyar folyók vixálláss. Budapestről 
jelentik: A földmivelésügyi minisztérium víz-
rajzi osztálya jelenti: A Duna Zimonyig apad, 
vízállása a magyar réizen közepesen aluli, 
Linztől Komáromig gyenge jégzajlás volt. A 
Tisza végig apadó és zajlik. Mellékfolyói közül 
a Hernádon, a Sajón és a két Körösön a jég 
áíl, a többin zajlik. 

— Időjárás. A Meteorológiai intézet jelentt: 
Hazánkban jelentékenyen megenyhült a hőmérsék-
let, tegnap óta általában 10 fokkal emelkedett, 
ugy hogy a hőmérséklet közel jutott a 0 fokhoz. 
A havazás kiterjedt az ország nyugati részeire, 
nagyobb mennyiségű hő azonban nem esett. A 
hóréteg vastagsága általában 3—7 cm. Jóslat: 
Túlnyomóan borult idő további hőemelkedéssel és 
sok helyütt csapadékkal (hő, eső). 

— Az egyetemi sportegyesület telepe. A 
közgyűlés — mint ismeretes — elhatározta, 
hogy megfelelő földterületet ad át az egyetemi 
sportegyesületnek sportpálya céljaira, de köte-
lezte az egyesületet, hogy a kérdéses terület 
jelenlegi bérlőit saját vagyonából kártalanítsa. 
As egyesület most beadványt intéze'l a város 
tanácsához és bejelenti, bogy a kötelezettségé-
nek nem lehet eleget, mert arra számitott, 
amikor azt vállalta, hogy a kártalanítást négy-
ötmillió koronával elintézheti, a bérlők kárigé-
nye azonban megháladja az ötvenmillió koronát 
Kéri a városi, hogy vállalja magára a bérlők 
kártalanítását. A tanács kimondotta, hogy a 
kérelmet nem teljesiti, hanem felszólítja az 
egyesületet, hogy nyilatkozzék, vállalt kötele-
zettségét teljesítheti e, mert ellenkező esetben 
a város visszaveszi a földet és odaadja ismét 
a régi bérlőknek. 

— Zajlik a Tisza. A hirtelen beállott hideg 
időjárás köveikestében isméi megindult a jég-
zajlás. Egyelőre csak a Maros jege indult 
meg, hatalmas jégtáblákat zuditva a Tisza 
folyóba, amelynek felső szakasza teljesen be-
állt, ugy hogy a Tisza zajlása csak kisőbb 
virható. A viz különben lassú apadásban van 
s a jelentések szerint az ir további lemorzso-
lódása várbalé. 

Esküvő. Módly Aranka és ifj. Gekz Miklós 
f. hó 16-án d. u. 4 órakor tartják esküvőjüket 
a Fogadalmi templomban. 

UJ k ö n y v e k a 

DÉLMAGYARORSZÁG 
kölcsönkönyvtárában 

Hevesy Iván: A filmjáték esztétikája és drama-
turgiája. j 

Lázár Béla: Munkácsy. 

Dugonics tér 11 Telefon 306. 

Telefon: 

Irodai 2-56. BELVÁROSI MOZI 
Telefon: 

Pénztári 5-81 

Január 15., 16., 17-én, pénteken, szombaton és vasárnap 

IUHIB Tt f lM CL IS I « -Hé t tenger ördöge c. attrak-
• « • • • * > • ció főszereplőjének uj filmje: 

H i n d e n k i é é s s e n k i é » . . ! 
szerelmi regény 8 felvonásban. — Azonkívül 

Alborák házasodik. 2 felvonásos amerikai burleszk. 

Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

I 
1 

Telefon 
11—85 IORZÓ MOZI Teleion 

II—85. 

Január 15., 16., 17-én, pénteken, szombaton és vasárnap 

y Liedtka 
főszereplésével: IPola Negri, Harry Liedtka ésWerner Krausz f 
főszereplésével: M 

| Dráma 6 felvonásban. | j — Smokkék mükedvelnek. j 
9 Előadások kezdete köznapokon akor, vasárnap 3, 5, 7 és S óeakor. 


