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Sport 
Bástya—Bocskay Szegeden? 

Megírta a Délmagyarország, hogy a Bás-
tyának október 5-ig nem lesz bajnoki mér-
kőzése és miután külföldi csapatok csak nagy 
összegek ellenében hajlandók meccset vállalni, 
nagy a valószínűsége annak, hogy a Bástya 
pihenőre kényszerül. A Bástya vezetősége 
azonban tisztában van azzal, hogy az ilyen 
hosszú szünet a bajnoki szezonban egyálta-
lában nem kívánatos, ezért mindent elkövet, 
hogy a Bástyának akár egyik, akár másik 
vasárnapra játszási lehetőséget biztosítson. 
Bécsi csapat játékáról volt sző, még pedig a 
Rapidéről, amelynek el is ment a meghivő 
sürgöny azzal, hogy közölje feltételeit. A Rapid 
válasza szerdán megérkezett és nem kevesebb, 
mint 3000 pengőt kért a szegedi meccsért, 
amit ilyen körülmények kőzött nem lehet 
megvalósítani. 

A Bástya azonban még nem adta fel a re-
ményt, hogy mégis sikerül egy vasárnapi 
meccset nyélbeütni. "A Bocskayra gondolnak, 
amellyel a Bástya esetleg Vidéki Kupa-mecs-
csét játszaná le. Az erre vonatkozó tárgya-
lások megindultak'. 

A késő esti órákban a Bástya egyébként 
a Pécs-Baranyával is tárgyalásokba kezdett, 
azonban még nem sikerült a megegyezés. 

Wolf Károly, 
Szeged első müugróbajnoka. 

Madarász és Boros Párisba készülnek. Mada-
r á s z Endre (SzAK) és Bo ros József (KEAC), 
akiket az atlétaszövetség a Párisban eldöntésre 
kerülő magyar—francia mérkőzésre reprezentati-
voknak jelölt ki, nagy szorgalommal készülnek 
a versenyre. Madarász naponta tréninget tart a 
SzAK-pályán, dobásai állandóan 45 méteren felül 
vannak, szerdán volt egy 46 méteres dobása is. 

A Szegedi Vivó Egyesület, mint az előző évben, 
a z idén is megrendezi a hölgyek és diákok vivó-
lanfolyamát. A tanfolyam október 1-én kezdődik. 
Jelentkezések az egyletben kedden és pénteken 
rlélután 5-től 7-ig, vagy a tanfolyamok vezetőjé-
nél, K o ó s Kálmán ny. ezredesnél. 

. 9 . ^ A « családi képet, csoportképet, 
K' © t i W Pa í ü RE I® S í P fl levelezőlapokat legolcsóbban 
£ Gl l f ftGIAGclGly SIMONYI fényképésznél, 
Síéchenyi tér 8 lerney házban, Korzó Mozival szemben. 

Ösv. Wolf Izsöné sr Ungár Helén 
és gyermekei Boriska, Magda , József 
fájdalomtói telt szívvel jelentik, hogy a leg' 
jobb férj, ör feláldozó apa 

Wolf Izsó 296 

élete 52., bo dog házasséga 26. évében hossza 
szenvedés után elhunyt. 

Temetése f. hó 18-án délután 3 órakor lesz 
a zsidó temető cinterméből. 

Gyászo'fék még te?l*érei, rokonai Jóbarátai. 
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Igy köszöntött reánK a harmadik éj az álló-
jégen. 

Beszélgetni bezdduk a gyalogúiról. 

Malmgren jövendölése, hogy a Sarkról való 
visszaütünk alkalmával a déli szelet északi 
váltja fel, végül is nem volt valótlan, csak 
egy nappal később következett be jövendö-
lése. 25-ike estéje óta tartás északi szélünk 
volt, amely jégtáblánkat a körülöttünk lévő 
állójéggel együtt délkeletnek hajtotta. 

Mikor május 28.-án reggel — a katasztrófa 
után harmadízben — felébredtünk, a Nap 
áttört a felhőzeten, ugy hogy újból meg tud-
tuk határozni helyzetünket. A 80° 49' é. sz. 
és 26" 20' k. h.-on voltunk. Tehát két nap 
alatt 28 mérfölddel jutottunk .délkeleti irány-
ban. 

Majdnem kételkedtem a csillagászati mé-
rések pontosságában, mivel lehetetlennek lát-
szott, mivel lehetetlennek tünt fel, hogy ilyen 
rövid idő alatt ilyen messze délkeletre űzze 
a szél jégtáblánkat És mégis igy volt A lát-
határon feltűntek XII. Károly-szigetének kör-
vonalai, amelyeket azelőtt nem láttunk. Ez 
meggyőzött bennünket 

Ezt a heves és állandó légáramlást, mint 
tényt tekintve, hisz látóhatárunk is megvál-
tozott!, azt kellett következtetnünk, hogy — 
ha kitartunk is egy hónapig — alig lesz lehet-
séges, hogy megállapítsuk ezalatt, hogy az 
álló jég melyik részén vagyunk, ahol azután 
megtalálhatnának bennünket. Azonban meg-
figyeltem azt, hogy a szélirány és eltérésünk 
iránya közt bizonyos kapcsolat áll fenn. Hogy 
a szélokozta deviáció jobbra történik, a föld 
forgása következtében, arról már a »Fram«-
tól származó megfigyelések és Malmgren is 
meggyőztek, de a mi esetünkben nem akart 
ez beigazolódni. Végül is az utolsó alkalom-
mal tett megfigyelésünk rávezetett arra, amit 
már egyébként előre kellett volna látnunk, 
hogy az állójég a különböző szélirányokat 
követve, bizonyos inerciát mutat, minthogy 
egyrészt a mozgásbajövetelnél is, másrészt mi-
vel közre is van fogva, megkésik. Tényleg, 
gyakran volt alkalmunk arra a megfigyelésre, 
hogy ez a mozgás tartott még néhány órán át 
még a szél megszűnte után is. 

Ez a felfedezés, hogy ilyen erősen űzetünk 
ide-oda, nagy megdöbbenést keltett. Még Malm-
gren is erősen meglepődött: ő ugy találta, hogy 
mért sebességünk rendkívül nagy volt. Hova 
vezet ez, kérdeztük magunktól, ha ugy üz 
a szél bennünket ide-oda. ö nem habozott: »a 
Ferenc József-föld felé.* 

E kevésbé örvendetes ismeretünket az egyet-
len léghajózási könyvből, az »Artic Pilon-
ból merítettük, amelyet a hóban találtunk 
meg s jelenlegi helyzetünkben jól fel tud-
tunk használni. 

A könyv 264. oldalán e szavakat olvastuk: 
f>The principal direclion of the ice-stream 
in North-east land is towards the east.o.*) 
E szavakat mélyen emlékezetembe véstem, 
s anélkül, hogy akartam volna, újra s újra 
ismét eszembe jutottak, még jóval később is. • * • 

Az a megállapításunk, hogy a jégtábla erős 
eltérítést szenved, Malmgrennek az a sejtelme, 
hogy mindinkább keletre jutunk s az a tény, 
hogy rádiótelegráfiai állomásunkkal nem tud-
tuk segélyhívásunkat a világgal közölni, Ma-
rianoban és Zappiban azt a gondolatot érlel-
ték meg, hogy ők megpróbálják elérni a par-
tot. 

(Folyt, köv.) 

*) A jégáramlat főiránya az Északnyugati-föld 
partjainál kelet felé tér el. 
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által gyártott, tehát 

magyar gyártmányú 
Mávag— 

Mercedes-Benz 
teherautók. autdtinszoK es 

KOiünieges antftk 
vezérképviselete és eladási központja: 

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL R.-T. 
Budapes t , I V „ V á d n c c a 24. H.I 

Körzetképviselet: Automobi l Eladási Vállalat 
Szeged, Dugonics ucca 3. jk 

Harmónia hangversenyek 
Harmónia 8 bérleti hangversenyére, melyen vi-

lághírű művészek kiválóságai szerepelnek, bérlet-
jegy 10 havi részfizetésre kapható. Bővebbet a 
falragaszok. 

A színházi iroda hirel 
Intelligens fiukat keres a szinház. Móricz Zsig-

mond országos hirü darabjának, a »Légy jó mind-
halálig«-nak első vidéki előadása Szegeden lesz. 
A kiváló szerző ugyanis mindeddig nem adta 
beleegyezését ahoz, hogy ez a hatásos, bájos szín-
müve, mely Budapesten a századik előadása felé 
közeledik — máshol is színre kerülhessen, még 
pedig a főszerep, a 14 éves Misi kényességére 
való tekintettel. Ezt a nehéz, de hálás szerepet 
a Nemzeti Színházban Vaszary Piroska vitte dia-
dalra, de az ő kivételes lénye és művészete mel-
lett szinte elképzelhetetlen volt, hogy akár egyi 
másik nő, akár férfiszinész hasonlóképen meg-
oldhatta volna a feladatot. A szegedi Városi Szín-
háznak azonban végre sikerült megfelelő szemé-
lyesitőt találni a fiatal Károlyi Vilmos szemé-
ben és ehez a megoldáshoz az illusztris szerző is 
szívesen hozzájárult és igy most már semmi egyéb 
akadálya nem volna a kiváló darab előadásának 
(mely próbailag megérett már a közönség elé 
való vitelre), mint az, hogy egész első felvoná-
sát nagyrészt kamaszkorban lévő fiuk játsszák 
végig. Ilyen 12—14 éves intelligens, jófejű, ren-
des külsejű fiukat keres most a szinház, akik 
egy hétig eljárhatnának a próbákra (délelőtt, vagy 
délután) és akik szereplésükért honoráriumban is 
részesülnének. Mintegy IC—29 fiúra van szükség, 
akik dr. Németh Antal főrendezőnél jelentkez-
zenek ma, csütörtökön délután 5 és 6 óra között 
a színháznál. 

A bérletek egyre szaporodnak, a jegyek epre 
fogynak, jó szinlévadra van kilátás. 

A Hunyadi László tfz képe csaknem szünet 
nélkül fog leperegni egy, egységesen felépített 
plasztikus szinpad keretein belül. 

Vasárnap délután a régi kedvencek mellett 
Gyöngyőssy Erzsi, Fáy Béla, Hortobágyi Artúr, 
este Gabányi Böske, Kolos Margit, Lovag Mimi, 
Irsay Annus, Palásthy Géza és Lovag Mimi, 
mutatkoznak be a szegedi közönségnek. 

Az előadások pontos kezdete délután félnégy, 
este háromnegyed nyolckor lesz. Kezdés után senki 
sem léphet a nézőtérre. 

E X P O R T ! v t E X P O R T ! 
N a g y b a n és k i c s i n y b e n ! 
Jumperek, trikóruhák, blúzok, kosztü-
mök, komplék, fürdőtrikók és köpenyek, 
sweaterek, kötött sapkák, harisnyák, sálak 

Eredeti modellek! Salát műhely: Magyar és német levelezési 

f a r A l a A r c i á i i Wien IX . Rőten Lowennasse 5-

O B V E fl U I S l f l E S (Ausztria) Telefon: A 19 4—4 a 

Bécsi légszeszgyártdió koksz Kelen banknál t e l e f o n 
€ 6 . és 2 6 2 . 


