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Sport 
Teljes erővel folynak a Bástya szervezkedési tárgyalisai 

(A Délmagyarország munkatársától.') A mult va-
sárnapi makói mérkőzésével a Bástya befejezte 
nyári szezonját és a keddi nappal a csapat vala-
mennyi tagja megkezdte két hétre terjedő szabad, 
ságát. A vezetőség most nagy szervezkedési és 
szerződtetési tárgyalásokkal van elfoglalva, miután 
— mint ismeretes — a csapat csaknem valamennyi 
tagját néhány hé tel eze őlt transferlistára helyezték 
és igy alapos, körültekintő munkára van szükség, 
hogy a Bástya az eddigi csapatnál jobb teammel 
induljon az őszi bajnoki küzdelmekben. 

A Bástya vezetősége természetesen nem ejti el 
az összes játékosokat, a csapat gerince bizonyosan 
továbbra is a klub kötelékében marad, de fog-
lalkoznak azzal a tervvel, hogy ríéhány poszton 
uj és friss ember álljon ki, aki, vagy akik elsősor-
ban a csapat lendületi fejlődésére lesznek kihatás-
sal. Már ez az elgondolás vezette a Bástya igaz-
gatóságát akkor is, amidőn Korányi Il-őt leszer-
ződtette és most ugyanilyen célból nyert meg-
hívást Szegedre egy tehetséges és fiatal válogatott 
futballista, a budapesti Törekvésben játszó Grosz, 
aki a szerdai napon megérkezett Szegedre, hogy 
szerződtetését a Bástyával megbeszélje. Groszról 
a legjobb kritikák számoltak be eddig is és nem-
csak a Bástya reflektált rá, de a Bocskay is meg-
hívta Debrecenbe. Grosz azonban szivesebben jön 
Szegedre és szerződését a csütörtöki napon való-
színűleg perfektuálják. 

A Bástya igazgatósága sorozatos üléseken vi-
tatja meg a szerződéseket és a játékosoknak a 
mult évihez képest, nűntegg huszonöt százalékkal 
kevesebb fizetést ajánl. A folytonos deficit réme 
kényszeríti erre a klub vezetőségét, hiszen köz-
tudomású, hogy milyen nehézségekkel küzd állan-
dóan a szegedi proficsapat. A budapesti klubok 
is hasonló fizetésredukciót hajtanak végre. 

A játékosok körében nem. túlságosan nagy lel-
kesedést váltott ki a várható jövedelemcsökken-
tés, mégis kénytelenek belemenni a dologba, mert 
a szomorú gazdasági helyzet alapjában támadta 
meg a profifutballt is. Az ellentétek nem áthidal-
hafatlanok és éppen ezért a szerződtetések zömének 
aláírására valószínűleg ma, vagy holnap sor kerül-
het. Eddig három aláirt szerződés van: Szedlacsik, 
Kitti és Korányi II. kötelezték magukat egy évre 
a Bástyához. 

A Bástya játékosainak szabadsága egyébként 
augusztus elsejéig tart, mert akkor már hivata-
losan is megkezdődnek a tréningek, augusztus 
15-ike után pedig sor kerül az első őszi mérkőzés 
lejátszására. 

Magyarország negyedik 
a luxenburgi lornászversenyen 
Luxenburg, julius 16. A nemzetközi tor-

nászversenyen Csehország győzött 896 pont-
tal, Franciaország 871, Jugoszlávia 829, Ma-
gyarország pedig 78Í pontot ért el. Az atlétikai 
versenyeket a rossz idő miatt nem tartották 
meg. 

Ezfist cigarettatárcát ad Szeged a vásárhelyi 

úszóversenyre. A Magyar Uszó Szövetség ebben 

az évben Hódmezővásárhelyen rendezi meg orszá-

gos uszókongresszusát és ezzel kapcsolatban or-

szágos úszóversenyét is. A verseny rendezősége 

megfelelő dijat kért Szegedtől a versenyre. Sze-

ged egy értékes ezüst cigarettatárcát ajánl fel 

erre a oélra. 
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'At I ©SrdSs, Kogy a léghajóba beépített 
gravitációs mérőkészülék meghozhatja-e azt 
az eredményt, amelyet elvárunk tőle, az elő-
készita munkák alatt állandó vita tárgya volt. 
Pontremoli azt állitotta, hogy az ő készüléké-
vel a nehézségi gyorsulást tizedmilliméteres 
pontossággal tudja megállapítani. 

Csak egy kísérletre volt szükségem, hogy 
ezen állítás valódiságáról meggyőződhessem. 
Maga a készülék eszméje a szakértők előtt 
bizalmatlansággal találkozott; de anélkül, hogy 
adtam volna valamit is erre, készíttettem vé-
gül Is egy ilyen készüléket, hogy kipróbáljam. 
Időhiány miatt — sajnos — már lekésett a 
vizsgálatról és igy az első kutatóut alkalmával 

le kellett róla mondanom. 

* * * 
Néhány megjegyzést szeretnék még tenni a 

fényképezésre vonatkozólag is, mert a szak-
értők ezt is lelkiismeretes és részletes: vizs-
gálat tárgyává tették, miután magam is ellát-
tam őket tanáccsal. Azután még én is meg-
fontoltam, nem lehetne-e fényképfelvételeket 
csinálni, de olyan nehézségek adódtak a szük-
séges készülékek nehézsége miatt, másrészt 
azért, mert a legénység közül kevesen voltak, 
akiknek elég tapasztalatuk lett volna e készü-
lékekhez. Mindenesetre elláttam magam két 
nagyon jó filmfényképezőgéppel; az egyik né-
met, a másik olasz gyártmány. Ezekkel né-
hány 100 km-es körzetben lehetett a terepet 
fényképezni. Továbbá vittem egy sorozat kézi-
fényképezőgépet és két kinematográfot. 

Mindezeket a készülékeket Viglierire bíz-
tam, neki kellett a repülés alatt kezelésűkről 
gondoskodnia. Evégből részt kellett vennie 
egy fényképészeti szaktanfolyamon és dob 
goznia kellett egy fényképészeti laboratórium-
ban. Amilyen fontosak voltak tudományos ex-
pedíciónk fényképfelvételei, természetesen 

jobb lett volna, ha egy tanult fényképészt 
viszünk magunkkal, aki kizárólag munkájá-
nak szentelhette volna magát. De a léghajó 
kis terjedelme megtiltotta, hogy további sze-
mélyeket is vigyünk magunkkal. 

• • * 

A rádiótelegráfiai jelek' Intenzitásának" mé-
résére szolgáló és a légköri optika vizsgála-
tához szükséges készülékeket kell még meg-
említenem, amelyeket Pontremoli tanácsára 
vittünk magunkkal az útra és ő is készítette 
azokat elő számunkra. 

A tudományos programot a talajmozgásokra 
és a felszíni hőmérsékletre vonatkozó észle-
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Mercedes-Benz 
személy- ős teherautón 

és a 

M. klr. an. Vas-, Acél- és Gépgyárak 
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teherautók, autóbuszok ós 
különleges autók 

vezérképviselete és eladási, központja: 

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL R.-T. 
RTüdíVDest, Í V „ Vám! " - H.l 

: Körzetképviselet: Au tomob i l E ladás i Vá l la la t „ 

S Szeged, Tündér ucca 7. | 
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léssorozat egészítette kl, amelyet Swalbard-
ban hajtottunk végre. 

• • • 

Végül egy szót még a térképekről. 

Mivel a sarkvidék kéznél lévő térképein 
sok hibát és ellentmondást találtam, külön 

{ térképeket készíttettem céljainkra, amelyek a 
legbehatóbb és legmegbízhatóbb adatok alap-
ján készültek el. Érintkezésbe léptem az angol' 
és dán földrajzi társaságokkal és mindenek-
előtt Lauge-Koch tanárral, aki kioktatott Grön-
land északi partjain tett legújabb megálla-
pításairól és behatóan ismertette e terület 
legfontosabb még megoldásra váró földrajzi 
problémáit Hoel tanártól a »Norge—Sval-
bard-og—Ishavs Undersökelser* igazgatójától 
megkaptam Oslóban a legújabb, tökéletes 
spitzbergai térképeket és pontos felvilágosí-
tásokkal szolgált a sziget életfeltételeit ille-
tőleg. Samoilowitsch tanár találkozásunk al-
kalmával igen előzékenyen bocsájtotta ren-
delkezésemre a Novaja-Szemlja pontos tér-
képét, amelyet a legújabb orosz kutatások' 
alapján az ő vezetése mellett dolgoztak át. 

A sarki régióra vonatkozó földrajzi prob-
lémákhoz járultak azután azok a fenékmély-
ségtanulmányok, amelyeket mindenekelőtt a 
Nansen kíséretében lévő tudósok végeztek. 
De ezeket ls a legszabatosabban közölte velem 
De Geer, stockholmi egyetemi tanár, 

(Folyt, köv.) 

Özv. Blau Ignátzné a maga és fiai; Sándor, László 
és Andor, valamint a rokonság nevében iudatja, hogy a leg-
jobb férj és leghűségesebb apa 

BLAU IGNÁTZ 
élete 75. és zavartaían házasságának 3ö, évében hosszú, kinos 
szenvedés után julius 15-én jobblétre szenderült. 

Drága halottunk földi maradványait julius 17-én délután 
5 órakor a zsidó temető cinterméből kisérjük végső pihenő 
helyére. m 

0 

Villamos különkoesi a Dugonics térről indul délután fél 5 órakor. 


