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S p o r t 

A Bástya rendkívüli közgyűlésén 
l e s ^ á l l l t o í í á k a h e l y á r a k a í . 

("A D álmagyar ország munkatársától.) A' 
szegedi törvényszék nemsokkal ezelőtt vissza-
küldte a Bástya Atléták Köre alapszabályter-
vezetét az üzletrészesek szavazatjogának mó-
dosítása miatt. A cégbíróság az alapszabályok-
ba azt kívánta beiktattatni, hogy tiznél több 
szavazata egyetlen üzletrészesnek se legyen 
és ezt a módosítást volt hivatva kimondani 
az a közgyűlés, amelyet vasárnapra hivott 
egybe a Bástya igazgatósága. 

A közgyűlést gyér érdeklődés mellett bás-
tyái Holtzer Tivadar, a Bástya elnöke vezette 
le. Az alapszabálymódositás után került sor 
az indítványok letárgyalására, amelyeket Win-
ternitz Lipót nyújtott be a közgyűlésre. Ha 
a Bástya igazgatóságának január 22-én tartott 
ülése elhatározta a Bástya anyagi és erkölcsi 
reorganizációját, akkor a vasárnap elfogadott 
indítványok megszabták azt az utat, amelyen 
haladni kell. Az indítványok egyrésze a Dél-
magyarországlan már sokszor hangoztatott kí-
vánságot fagialták magukban, nevezetesen 
azt, hogy a Bástya mérkőzéseit nemcsak azért 
nézi kevesebb közönség, mert gyengébben sze-
repelt — hiszen minden csapatnak vannak 
jó és rossz napjai —, hanem azért, mert a 
mai súlyos gazdasági helyzetben a közönség 
nem tudta megfizetni a borsos beléptidijakat. 
Winternitz Lipót adott hangot a részvényesek 
és egyben a közönség óhajának is, amikor 
azt indítványozta, hogy 

az állóhelyek órái 1 pengőre, a 
íribünülések árát pedig 2 pen-

gőre szállíísa le. 

Egy másik indítvány annak a kimondását 
kérte a közgyűléstől, hogy a Bástya havi egy-
pengős pártolótagsági jegyeket bocsásson ki, 
amelyek 50 százalékos kedvezményes állóhely 
váltására jogosítanának. Végül indítványozta 
Winternitz Lipót azt is, hogy 100 tagu pro-
paganda bizottságot kell alakítani, amely tel-
jes erejével a Bástya sportbéli és anyagi reor-
ganizációját segítené elő. 

Az indítványokat a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta és utasította az igazgatóságot, hogy 
azokat hajtsa végre. 

A Bástya ezeknek az indítványoknak az el-
fogadásával minden különösebb nehézségek 
nélkül vissza fogja szerezni közönségét Azt 
pedig már a gyakorlatból tudjuk, hogy mit 
jelent egy mérkőzésen ezer főnyi közönség, 
vagy pedig mit jelent négyezer főnyi. Elve-
szettnek hitt mérkőzéseket mentett már meg 
a közönség fanatizmusa és lelkesedése és ha 
most a Bástya a közönséggel való viszonyát 
ezen az uton is kimélyíti, ugy ezt a legnagyobb 

örömmel üdvözölheti minden sportember. • 

A Bástya vasárnapi tréningje nemsokban 
különbözött az elsőtől és most is csupán a 
kondíció növelésére szorítkozott. A tréningen 
még mindig csak a Szegeden tartózkodó já-
tékosok vettek részt teljes számban. Könnyű 
futás, gyaloglás, egykapuzás volt a könnyű 
tréning. Ma azután a Bástya komolyabban is 
hozzálát a munkához, mert a mai nagy tré-
ningen Höss kivételével az összes játékosok 
már résztvesznek. A Bécsben tartózkodó Höss 
szabadságát az igazgatóság február 5-ig meg-
hosszabbította. 

Csütörtökön lesz azután az első 

nyilvános mérkőzés az SzTK 
ellen. 

• 

A Bástya fegyelmi bizottsága vasárnap; este 
ülést tartott, amelynek a tárgya a 

Wéber ellen 

megindított fegyelmi ügy volt. A fegyelmi bi-
zottság azonban nem döntött, mert az a vé-
lemény alakult ki, hogy előbb kihallgatják 
V/ébert. 
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A Bástya—Pécsi VSK kupamér-
kőzés 

ügyében sem történt eddig döntés. Eszerint 
tehát még ma sem tudják, hogy vasárnap el 
kell-e menni Pécsre, avagy Szegeden lesz a 
kupamérkőzés. 

B o x a k a d é m i a . 
Az eddig Szegeden rendezett boxmérkőzé-

sek nemhogy megkedveltették volna, hanem 
éppen elriasztották a közönséget az ilyen 
sporteseményektől. Az a boxakadémia azon-
ban, amelyet vasárnap a SzAK boxolószak-
osztálya rendezett, a siker jegyében folyt le, 
reményt nyújtva arra, hogy a jövőben a boxoló-
sport is a »befogadott* testedzési ágak közé fog 
tartozni. A SzAK boxolói félévi munkássá-
guk eredményét mutatták be, szerepeltek 
azonkívül az akadémián a Budapesti Vasuta-
sok kitűnő hirü ökölvívói is, akik élvezetes 
mérkőzést vivtak. Az akadémiát nagy kö-
rültekintéssel Spitzer Miksa, a SzAK boxoló-
szakosztályának vezetője rendezte. A győz-
tesek dijait Villányi Armand, a Birkózószö-
vetség déli kerületének elnöke osztotta ki. 

A Zrinyi-KAC közgyűlése. A kereskedők sport-

egyesülete, a Zrinyi-KAC vasárnap tartotta meg 

évi tisztújító közgyűlését a Kass különtermében. 

A közgyűlésen a tagok nagyszámban jelentek meg. 

W o l f Miksa elnök nyitotta meg a közgyűlést, az 

évi jelentést P o l g á r József főtitkár olvasta fel. 

Ugy az elnöki megnyitót, mint a főtitkári jelen-

tést a közgyűlés nagy tetszéssel fogadta. A pénz-

tárosi, ellenőri jelenlések, valamint a költségelő-

irányzat beterjesztése után megejtették a válasz-

tásokat, amelynek eredménye a kővetkező: Elnök: 

Wolf Miksa. Társelnökök: dr. Hunyady-Vass Ger-

gely, dr. Tóth Béla, Korda Jenő, Tarján Illés, Vér-

tes Miksa. Alelnökök: Hirschl Manó, Holló Ela-

mér, Böhrn Pál, dr. Hegyi Márton, Vajda Farkas 

Váradi Imre, dr. Véber Árpád, Fodor Marcell. Fő-

titkár: Polgár József , Igazgató: dr. Bnrger Béla. 

Pályaigazgató: Fodor Miklós. Titkárok: Ménessy 

Lajos, Paraghy Ferenc, Hlavanda József. Főjegyző: 

Politzer Andor. Jegyzők: Licht Béla, Kiss László. 

Pénztárosok: Hesser Pál, Csonka Ferenc. Ellen-

őrök: Moskovitz Lajos, Wetter Béla. Háznagy: 

Csanádi Miklós. Gazda: Fleissig Dezső. Szertá-

rosok: Peller Szilárd, Blum Zoltán. Ügyészek: dr. 

Wilheim Lajos, dr. Fekete László. Orvosok: dr. 

Ballá Izidor, dr. Kallós Karoly, dr. Kaufmann 

Imre, dr. Varga Kálmán. Mérnők: Biró Bétlő. 

Számvizsgáló bizottság: Antoni Jenő, Brunner Ká-

roly, Reich Mór, Boross Ferenc. Labdarugó szak-

osztályvezető: dr. Hegyi Márton. Kerékpár szak-

osztályvezető: Kakuszi János. Vizi szakosztályve-

zető: Kakas Dávid József. Igazgatótanács: Boda 

Bertalan, Bartos Lipót, Engel János, Pál Dezső, 

Pásztor József, Sonnenwirth József, Sz. Szigethy 

Vilmos, Varga Mihály, Kertész Ernő. Zoltán Hugó. 

K a O i ó 
A nagyobb leaélóiiUomásolc 

mai műsora. 
Budapest 5575. 9.30, 12 és 15: Hirek, közgazda-

ság. 15.30: »Tündérvásár meseóra«. 17: Kalmár 

Tibor és zenekarának hangversennyé. 18.15: Ter-

mészettudományi előadás. 19: Rádióamatőr posta. 

20.15: Az Országos Postás Zene- és Kultúregyesület 

hangversenye. 22: Cigányzene. — Basel 1110. 20: 

A »Wiener Sángerknaben«-ok hangversenye. 21.20: 

Zenekari hangverseny. — Bécs 577, 517.2. 16.15: 

Hangverseny. 20.05: »Schuberts erste Erfolge«. Be-

vezető beszédet mondja Otto Erich Deutsch. — 

Berlin 483.9. 20: Farsangi hangverseny. — Bern 

441. 16: Hangversenyközvetités. 21.20: Hangver), 

senyközvetítés. — Breslau 322.6. 16.30: Hangver-

seny. 20.10: Franz Schubert-hangverseny. — Brünn 

441.2. 18.40: Az orosz forradalmi költészet. 19: Ze-

nekari hangverseny. — Frankfurt 428.6. 16.30: Ze-

nekari Schubert-hangverseny. Clara Zeller közre-

működésével. 20.15: Csevegő-est. — Hamburg 394.7. 

16.15: Schubert-emlékest. 20.15: Zongorahangver-

senv. 21: Népszerű hangverseny. — Königsberg 

329.1. 17: Hangverseny. Éva Berthold Koch közre-

működésével. 21: Lőtte Leonard és Emanuel Feuer-

mann csellómüvész hangversenyének közvetítése, 

Berlinből. — Langenberg 468.8. 13.05: Déli hang-

verseny. 20.15: Charleston és valcer. — Leipzig 

365.8. 16.30: Könnyű zene. 20.15: Szimfonikus hang-

verseny. 22.30: Tánctanfolyam. — Milana 549. 17. 

óra 50 perc: Rádiókvintett. 21: Zenekari hangver-

seny. — Nápoly 333.3. 17: Zene, Vittoria Fi a no 

hangversenyénekesnő közreműködésével. — Posdei 

344.8. 19.20: Puccini »La Bohémé« cimü opera elő-

adása. — Prága 448.9. 16.40: Hangverseny. 19.15: 

Fúvószenekari hangverseny. 20.10: Vidám óra. 22 

óra.- Hangversenyálvitel. — Róma 450. 17.30: Tánc-

zene. 20.45: Orosz zenei est. — Stutlgart 379.7. 1G 

óra 15 perc: Hangverseny. 20.15: Szórakoztató est, 

— Zürich 588. 16: Hangversenyközvetités. 17.10: 

Gyermekóra. 21,20: Szórakoztató hangverseny. 22 

óra 10 perc: Tánczene kőzvetilése. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy íorrón szeretett édesanyánk, illetve nagy-

anyánk és dédnegyanyánk 

özv. Lichtblau Simonné, szül. Wolf Johanna 
f. hó 29 én, áldásos éleiének 95. évében visszaadta jámbor lelkét az Urnák. 

F. hó 31* én délután 3 órekor kísérjük utolsó pihenő helyére a zsidó 
temeló cinterméből. 

Szeged, 1928 január 30. 

Vadász Ferenc 
özv. Gróf Gyulúné Vadáss Erzsi 

unokái. 
Gróf Katóka, dédunokája. 

özv. Vadász /Idolíné 
Clc&iblau Albert 

gyermekei. 

Külön villamos kocsi a Dugonics térről délután egynegyed 3 érakor indul. 448 


