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9 Bástya augusztusi és szeptemberi preiramja 
A Bástya fővárosi képviselője tegnap beszámolt 

a klub vezetőségének azokról a tárgyalásokról, 
amelyeket főirányban folytatott, hogy a szegedi 
csapat őszi futballprogramját kiépítse. Főbb vo-
nalakban a program már készen van, azonban 
még mindig maradt néhány terminus, amelyet 
egyelőre nem lehetett egészen fixre betölteni. 

A Bástyát ugyanis szeptemberre sorsolták ki a 
Hungáriával és a Ferencvárossal, de mindkét mér-
kőzés Budapesten játszódik le. A két fővárosi 
klub bizonyos terminuseltolásokat kért a szegedi 
klubtól azon esetre, ha a Középeurópai Kupáért 
\aló mérkőzések ezt szükségessé tennék. Termé-
szetesen ez csak akkor lenne aktuális, ha akár a 
Ferencváros, akár a Hungária a már augusztus 
19-én meginduló előmérkőzések alkalmával nem 
esik ki a küzdők sorából. Szeptember 9-ére van 
kisorsolva a Hungária—Bástya. Ennek a mérkő-
zésnek eltolása esetleg aktuális lenne, ha a Hun-
gária bent marad a Kupáért küzdő csapatok 
között. 

A Bástya m{ndkét ^setben hajlandó a terminusok ! 
eltolására, hiszen két értékes szeptemberi vasár- | 

nap szabadul fel ezáltal, amikor vagy itthon, 
vagy idegenben a két napot értékesítheti. 

így tehát szeptember 30-ig a következőképen 
alaknl a Bástya programja: Augusztus 19-én Sze-
geden a pozsonyi Bratislavávnl nemzetkőzi mér-
kőzés, augusztus 26-án Szegeden egy bécsi I. osz-
tálya csapat, szeptember 2-án Szegeden az első 
ligameccs a Somoggyal, 9-én Budapesten bajnoki 
a Hungáriával. Amennyiben ez eűialaeztódnék, ogy 
nemzetközi itthon, vagy idegenben. De szó van 
arról is, hogy szeptember 8-ára tennék át a 
Hungária-mérkőzést és ez esetben 9-én Pozsonyba 
menne a szegedi együttes, hogy a PTE meghívá-
sának eleget tegyen. Szeptember 16-án bajnoki 
mérkőzés itthon a Vasasokkal, 23-án bajnoki Bu-
dapesten, 30-án volna esedékes a Ferencváros, 
de ez a dátum csak később fog eldőlni. Ameny-
nyiben ez a terminus felszabadul, ezt egy nem-
zetkőzi mérkőzés abszolválására használják fel. 

Szeptember végéig tehát így néz ki a Bástya 
programja. Egyelőre bíztositva van 4—5 Szege-
den lejátszandó mérkőzés. 

Baumgartner Szegeden maradi, 
mert nem Irta alá a szerződést 

a Bástyához 
Mint ismeretes, a Bástya pénteken reggel román 

túrára indult. Altalános meglepetésre Ba:jmg«rt-
vrr, a csapat válogatott kapuvédje nem utazott 
el a iurateamme!, ami szegedi sportkörökben kü-
lönféle szóbeszédekre adott alkalmat. Értesülésünk 
szerint Baumgartner azért nem utazhatott el Er-
délybe, mert nom Ma alá írj szerződését, amely 
n jsbb egy évre kötötte volna a Bástyához. Baum-
gartner túlzott követelésekkel lépett fel egyesületé-
vel szemben, amit a Bástya vezetősége nem volt 
hajlandó honorálni. Értesülésünk szerint az affér 
elsimítására a tárgyalások már megindultak és 
amennyiben sikerül a megegyezés, ugy Banm-
g'irtuert a csapat ntán küldik Nagyváradra. 

Egvébként a Bástya csapata pénteken reggel 
FröhWch vezetésével kelt útra Erdély felé, a cse-
)>at menedzsere, vitéz Papp Ferenc, szombaton 
délután Budapestről ntazik Nagyváradra. 
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Irányzat: 

A mai értéktőzsdén gyenbégg volt az irányzat 
Nyitáskor teljes üzlettelenség uralkodott és a ren-
dezési nap sem hozott semmi élénkséget. A tőzsde-
idő második felében a berlini barátságosabb irány-
zatra a spekuláció egyes értékekben véleményes 
\ ásárlásokba kezdett, ennek következtében rész-
leges javulás indult meg. A javulás azonban nem 
vult nagyobb mérvű és az 1—2 százalékot nem 
igen haladta meg. Az értékek másik részében 
gyengülés mutatkoaott, azonban a differencia cse-
kély. A forgalom csak egyes papírokban volt élénk, 
különben csendes. A fixpiacon üzlettelenség ural-
kodott A valuta- és devfzapiaoon sem volt lé-
nyegesebb árváltozás. 

Gabonatőzsde: 

Irányzat barátságos, forgalom közepes. 
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Hivatalos árfolyamok: 
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30.30-30.80 
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32 50-33«) 
31.00-32.00 
26. f 0 26.25 
25.00 25.25 
30,00-31.00 

Bogdánnal tárgyalt Bástya 
A Bástya csapata balszélső posztjának betölté-

sére több irányban folytatott tárgyalásokat. Kom-
binációba vették Bogdánt is, a CsAK válogatott 
balszélsőjét, aki néhány szegedi játékával keltett 
érdeklődést. Csütörtökön táviratilag kérette be Sze-
gedre Bogdánt a Bástya. Értesülésünk szerint a 
tárgyalások egyelőre nem vezetlek eredményre, 
mert Bogdán, a legnagyobb meglepetésre, maxi-
mális fizetést kért Később történt ugyan kőzete-
dés a Bástya és Bogdán között, de megegyezés 
egyelőre nem jött létre. 

A v a s á r n a p i a m a t d r m e c c s e k 
Vasárnap folytatódnak a «Déli Kupa-mérkőzé-

sek. A szegedi válogatott most játsz» legfontosabb 
és egyben legnehezebb mérkőzését a csabai vá-
logatottal. A szegedi együttes eznttal igen lénye-
ges változáson ment keresztül, ami nagy meg. 
gyengítést jelent a már jól összeszokott együt-
tesen. öt standard játékos dog hiányzami a sze-
gedi csapatból. A pótlás ugyan elég jó, de semmi 
esetre sem helyettesíti száz százalékban a hiány-
zókat. Csaba ezért favoritként indul és a leg-
nagyobb valószínűség szerint mindkét pont Csa-
bán marad. Meglepetés azért nincs kizárva. A 
Déli Kapa vasárnapi program)» a kővetkező: 

Csaba—Szeged, bíró: Középmagyar. Ssentes— 
Makó, bíró: Kohautek. Félegyháza—Orosháza, báró: 
dr. Hegyi Vásárhely—Gyula, bíró: Kandiba. Ma-
kó—Vásárhely B) válogatott, bíró: Frank!. 

Stemler aláirta a Bástyához való snrzSdést. 
S t e m l e r csütörtökön este aláirta a Bástyához 
való szerződést és a legújabb piros-feket« profi 
el is utazott a csapattal a román túrára, ahol 
egy-két mérkőzésen játszani fog. 

X S a c Z f ó 
4 nagryolbb leadóálTtomös&k 

roor f mff ^ora 
Budapest 9.30, 11.45 és 15: Hirek, közgazdaság, 

12: Déli harangszó. Utána: Gramofonhaugversenv. 
17: A Szociális Misszió Társulat előadása-
17.45: Résztetek Puccini operáiból. (Zenekari hang-
verseny.) 19: Galai-Gaibel Sándor dr.: A világ-
irodalom remekei. 19.45: Kabaré-est. 21.15: Idő-
jelzés, hírek, lóversenyeredmények és az olimpiász 
eredményei. 21.30: A m. kir. 1. honvédgyalogez-
red zenekarának hangversenye. Utána: Az Emke-
kávéházból Toll Árpád és cigányzene karának hang-
versenye. — Bécs. 16.15: Zenekari hangverseny 
18.10: Akadémia. Modern dalok, opera- és operett-
részletek, zongoraszámok. 20.05: Der tachende Ehe-
mann, Eyster háromfehonásos operettje. Utána 
tánczene. — Berlin. 17: Hangversenvátvftel Swiene-
mündeből. 20.30: Színielőadás. Grosstadtluft. bo-
hózat három felvonásban. 22.30: Tánczene. — Bern. 
16: Zenekari hangverseny. 17: Zenekari hangver-
seny. 20: Vidám hangverseny. ""Népszerű est. ,lo-
del-daJok. 21.20: Hangverseny. 22: A városi zenek.ir 
hangversenye. 22.35: Táncaiene. — Brünn. 18.10: 
Énekhangverseny zongorakísérettel. 19: Hangver-
seny. 20.15: Cseh dalok. 21: Régi brünni fúvós-
zenekari hangverseny. 22.20: Hangversenyátvitel a 
kiállításból. — KBttovilz. 20.15: Hangversenyátvitel 
Varsóból. 22.90: Tánczene. — Lcipzig. 16.30: A há-
zi zenekar hangversenye. 20.15: Berlini sanzonok. 
22.30: Szórakoztató zene. — London. Daventrv. 18: 
Tánczene. 19.15: Scarlatti-szooáták. 21.25: A ka-
tonai kerület nagy parádéja^ Bevonulások, zene-
kari hangverseny, indulók. 22: Zongorahang ver-
seny. 22.45: Tánczene. 23.25: Nagy katonai parádé, 
nagy finálé, esti himnusz. — M'limo-Vigenttoo. 12 
óra 50 perc: Rádiókv«rtett hangversenye. 16.30: 
Rádiókvartett hangversenye. 20.35: Zenekari hang-
verseny. 22: Jazz-band. — Prága 19.15: Tambu-
rícahaugverseny. 19.45: Énekhangverseny zongo-
rakísérettel . 22.25: Hangverseny, átvitel a brünni 
kiállításból. — Róma. 17.30: Zenekari hangverseny 
énekszámokkal 21: Olasz operaest. — Stuttgart. 
15: Szórakoztató zene. 19.15: A párisi Montmart-
re. 20: Hangverseny, indnlók. Utána tánczene. — 
Toutouse- 12.30: Tánczene. Utána dalok. 20.30: 
Haway-4 gftái'haugvcrseuy. 21: Magy zenekan hang-
verseny. 

• M M M i ^ ^ M H M M H M a M B n 
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Déhnagyamrszág 
Hirlap-éa Nyomdavállatet Rt. könyvnyomda látom 

Príma sefíremharisitya 
i smé i k a p h a t ó 4 p e n g ő 5 0 lUierért 714 

H o H m a n n DeztOnél , Csekon lc t n c c a -4. sz. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonok, jóbarétok és ismerősök, 

valamint a Szegedi Munkásszispad tagjai, 
kik kedves halottunk végtiszteseégén részt-
vettek és koporsóját virágaikkal elhalmoz-
ták, e*uton fbrrsd.jífc hiWSs köszönetünket. 

483 Temesvári-csalid. 

A mérhetetlen fájdalomtól megtörve tudatjuk, hogy az imádott feleség, leány, 
édesanya, nagyanya, dédanya, testvér, sógornő 

KLEIN DÁVIDNÉ sz. Hirn Ida 
hosszú, gyötrelmes szenvedés alán életének 65'lk, boldog házasságának 49-lk évében 
Hódmezővásárhelyen, 1928 augusztus hó 2-án elhunyt. 

Drága halottunk tetemét f. hó 5-éii, vasárnap délelőtt 10 í h órakor fogjuk a hód-
mezővásárhelyi körkórhéz holottasházáfóí az fzr. sírkertbe örök nyugalomra helyeznf. 

UaoHt" Bárány IÍWS ¿s felesége ( n (fas férje: Klein Dávid 

desanyia: On. Sefwew Sáoderné sz. Rleln Betn 
Oyermekeí. Misin János 

Bárány Béiánó sz. Rtetn Cecdta 
Kelemen Sámuel 

„ ló:sef 
„ Márton 

Biaa EfBíáné sz. Klefa K m 
Kletn Ármin 
Dr. Klein lísxtt 
Pollák Istvánná sz. Ueln Erzsflmf 

Menyei i Klein lánosné «*• Hertzfca Irén 
Kelemen S'ámoetné sx. Mamii Jolán 

.. . Mártonná sz. Fischer Jolán 
Klein Árminná sx. Her'zfta flranita 
Dr. Klefn Lászlán« sz- Rlcfttselt Klára 

Vejei: Bár ár* Béla 
Biati Gyula 
Pollák Istváa (Minden ktUOn érteMté* helyett.) 

M m 
endrás 

' Klein Lászlé 
„ István 
„ Krttior 

leiemen LászM 
!bolT 
György 

Klein Magdaska 
Dédunokája: Bárány EHuska 
Testvérei: piókn Mzselné, Slnger Indámé 
Sógorai: Plóhn Jtzsef, Slnger Bnder 
Sógornői: ön. Hlrn Mlksáné, 8zv. Nleder-

ISoder Sámnelná. 6a. Engllnder 
Téblásné és a kiterjedt rokonság. 
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