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a családok legolcsóbb itala,
s ezért nem szabad hiányoznia egyetlen háztartásból sem.
Főzéshez kész, megőrölni
nem kell, használati utasitás
minden csomagon.
Kapható minden füszerés gyarmatárukereskedésben.
Kizárólagosan gyártja:

Franck Henrik Fiai Rt.
Budapest,
Nagykanizsa,
Mosonszentfános.
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Sport
A Bástya ufabh győzelme a Felvidéken
Bástya- Nyitrai TK 4:1 (1:0)
Az eredeti programtól eltérően pénteken
nem Komáromban mérkőzött a Bástya, hanem
átrándult Nyitrára, ahol az ottani jőképességű
csapatot l:0-ás félidő után 4:1 arányban szép
jskolajáték mellett győzte le. A nagy hőség
dacára soha nem látott szép játékkal kedveskedtek a szegedi fiuk a nagyszámú nyitrai
közönségnek és egyjegy tetszetős produkció
után nem akart megszűnni a közönség ovációja. 1

A Bástya csapatában a védelem kevés doI«át
fölényesen végezte, a halfokat a kitűnően játszó csatársor mentesítette a nagyobb munkától A csapat k a legjobb embere Fröhlich és
Schwartz volt. Ezzel a mérkőzéssel egymásután 4-ík győzelmét aratja Szeged csapata
és a holnapi Wienben a Rapid elleni mérkőzés lesz a Bástya erőpróbája a két heM,
turné után.

Smmé eaész társadalma
belekapcsolódik a Bástya akciójába
Havi befizetésekért — állandó tiszteletjegy

Hirt adtunk a Bástya szervezkedéséről,
amely uj alapokra helyezi a klub további
működését A profi futballklubok súlyos anyajy helyzete nagyon nehéz probléma elé állította a professzionalizmus harmadik évében
a klubokat és itt nem kivétel a Bástya sem.
A nyomasztó adósságok terhe összeomlással
fenyegeti a legtöbb profialakulatot és a szépen
megindult magyar futballsport az anyagi kérdések szinte megoldhatatlan tengerében fuldoklík. Hogy mást ne említsünk, a legkiválóbb vidéki klub, a Sabária siralmas helyzetére mutatunk rá. Ez a nagyszerű eredményeket elért klub mintegy 80 ezer pengő adósság
súlya alatt görnyedez, pedig bevételi lehetőségei nagyobbak, mint bármely vidéki egyesületé. Szombathely sporttársadalma hatalmas
erőfeszítést tesz, hogy fen tarthassa hatalmas
patot és hatalmas társadalmi akciót indított
megmentésére.
A szegedi Bástya helyzete sokban hasonló
a Sabáriáéhoz, azonban
lényegesen kevesebb adóssággal zárta
az elmúlt két esztendőt.

sikeres működés biztosítására. Ennek a koncepciónak vezető motívuma

egy a réginél szélesebb nyilvánosság a megteremtése, amely
magában foglalfa a Táros kttlőnMÍÖ társadalmi rétegeinek mindegyikét.

garantál a klub. Egyelőre még nem alakult
ki teljesen a program, de minden valószinű-j
ség szerint

18 - 20 szegedi mérkőzési garantál a Bástya a pártoló tagoknak
évenkinl,
amely mérkőzések csak ligabajnoki és nemzetközi mérkőzések lesznek. Kötelező Ígéretet tesz
a klub vezetősége arra is, hogy soha ligamér*
kőzésen el nem adja pályaválasztó jogát a
nagy fővárosi egyesületeknek, ami megint garanciát nyújt a tagoknak arra, hogy a legklasszikusabb, legizgalmasabb meccsek itthon
kerülnek döntésre.
Számolt a klub a közönség anyagi viszonyaival és igényeivel is, mert a havi dijakra több
kategóriát állított fel. Aki megelégszik állóhellyel, az havonta csak 3 pengőt fizet, 5
pengőért 11. o. tribün jár, 8 pengő 1. o. tribün
jegyre jogosít. Havi 10 pengőért már számozatlan korzóülést kapni, 15 pengőért pedig számozott korzóülés igényelhető. A legmagasabb
tagsági dij havi 20 pengő és ezért állandó páholyülést biztosit a Bástya Ezenkívül van egy
csomó olyan sportember is, aki 50—100, sőt
havi 350 pengő hozzájárulással segiti a klubot,
hogy anyagi helyzetét szilárd bázison épít«
hesse fel.
A munka tehát megindult és sok-sok lelkes
sportember buzgólkodik a taggyűjtés terén. A
munka várakozáson felül kedvezően halad
előre és pár nappal az akció megkezdése után
a gyüjtőiveken már láthatjuk a város legismertebb embereinek aláírását. De az akció
élénk visszhangot keltett a társadalom minden
osztályánál. Iparosok, kereskedők, tisztviselők,
a katonaság, egyetemi hallgatók és színésziek
aláírásai teszik változatossá a kibocsájtott ivebet
Szeged sporttársadalma megérezte, hogy a
Bástya fennállása nagy kulturális érdebet jelent Szeged sportélete ma már elképzelhetetlen volna a Bástya nélkül. A legnépszerűbb
sportág mélyen belopta magát a közönség lelkébe és az érdeklődés bizonyítja, hogy Szeged féltve őrzi azt az értéket, amit a profifutballban két év alatt itt kitermelt, amely
hozhatott néha csalódást is, de alapjában vévtji
a legszebb, legizgalmasabb élvezetet nyújtja(R.)

ErnyffkBMiilegességek sMune.«

K5lcsey ucca 1?, Tisza La|os körút és Fekefesat
ucca sarok, Áthúzások, lavltósak iafáayos íren. 827

Szörmebundákaft

alakit, javit, megóv C s e r é p , Református-palota, is

N e féljen!

Nem lesz nyúlás!
Nem lesz savanya!

Elveti a régi szövetkezeli alapot és bár formailag tovább is szövetkezet marad, mint klub
akarja magához vonzani mindazokat, akik ma
Szegeden lelkesednek a futballsportért Azt
akarják a Bástya uj megszervezői, hogy ledőljenek a régi előítéleteket magukba záró
kínai falak és

Bokor házi-

a Bástya a jövőben valósággal
Szeged csapata legyen.
Ez az egyetlen mód, amely a klubnak megadja ugy a morális, mint a financiális létalapot
Széles körbén induh meg ezért a propaganda. Ebben a propaganda bizottságban
benne van a legtöbb szegedi sportember, lelkes
munka folyik az egész városban a Bástya
alátámasztására.
Az uj terv szerint pártoló tagokat gyűjtenek,
akik havi dijak lefizetése ellenében, mirtt a
Bástya klubtagjai járulnak hozzá az egyesület
fentartásához.
A régi rendszer megszűnik és

A Bástya adóssága ezidőszerint már rendezve
van, mert az a 10—15 lelkes sportember, aki
eddig is nagy anyagi áldozatot hozott a
Bástya fentarlásáért,
vállalta a régi adósságok lefizetését.
A klubnak tehát a régi adósságok most máinem jelentenek problémát. Annál nagyobb cs
azok a tagok, akik ezekel a föégetőbb a jövő kérdése.
faikal rendesen befizetik, állandó
Most, hogy a bajnoki szezon befejeződölt
tiszteletfegyet kapnak a Bástya
& a Bástya pozíciója biztos a : i. o. libában,
összes mérkőzéseire.
ennek az életrevaló, értékes klubnnk rc i vezetői egy u j koncepciót dolgoztak 1-i a további • A la^ági dijakért tehát megfelelő ellenértéket
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1 kiló hófehér
44 fillér
1 kiló félfehér
40 fillér
Vendéglők részére hosszú
alakban veknikenyeret is
szállítunk.
Győződjenek meg egy próbarendelés állal.
Viszonteladóknak külön árajánlattal szolgálunk.
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