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AZ IDO 
S Z E G E D : 

A szegedti egyetem földrajzi lnté«e-
\ lének meteorológiai obszervatóriuma 

Jelenti, hogy szerdán Szegeden a h í . 
V mérő legmagasabb állása 34.8 f®* C®l. 

sfus, legalacsonyabb 18 4 fok Celsius 
A barométer adata • fokra é» tenger 
szfnre redukálva reggel 783.8 mm., 

• " este 761 mm. A levegő relatív para. 
tartalma rpgget százalék, defbm 
37 százalék. \ széf (Tanya északkeleti, 
erőssége | _3 volf. 

B U D A P E S T : 
A Meteorológia! Intézet Jelenti este 

ro orakor: Mig Kőzépeurópában az 
Mőjirás megtartotta túlnyomóan de-
rült J>üegét, addig Franciaország 
északnyugati részein • hűvösebb 
éesaJrt légtömegek beszivárgása kő. 
vetkertében e«őzóna alakntt ki, smely-
nek egyes pontjain jégesők ts vol-
tak. Kisebb zivatarok az Alpesek 
északi felében is keletkeztek. A hő. 
mérséklet a kontinensen az évszakhoz 
képest magas Hazunkban a nap fo-
lyamán a meleg az előző napihoz 
viszonyítva, fokozódott és az alföldi 
részeken a 34 fokot ls elérte. 

Prognózis: Még igen molog Wő, 
nyugaton eoetffg zivatarral. 

— Elkészült a gyilkos Tomkó Béla ellen a 
vádirat. Budapestről jelentik; A budapesti ügyész-
ség most készítette el a vádiratot T o m k ó Béla 
ellen, aki a tavasszal az egyik fővárosi szállodá-
ban meggyilkolta S z e n d r e i Margit cukorkaárus 
leányt Az ügyészség szándékos emberölés bűntetté-
vel vádolja. A bűnügy főtárgyai á^át az őszön tart-
ják meg. 

|Vigad6bai%"ma t á n c j 

— Meflhelőttd magat egy *zerződé«nélkfi11 sz|. 
nész. Budapestről jelentik: Szerdán reggel az 
Olasz-fasorban mellbelőtte magát N á r j c z S;ín 
dor színész, mert nem tudott szerződést kapni. 
Életveszélyes állapotban vitték körházba. 

— Szivenszurta súlyosan beteg leányát egy 
elmebeteg asszony. A pestmegyei Diósadon özvegy 
K r i z s a Jánosné súlyosan beteg leányát annak ké-
résére, szivenszurta. Krízsánnéröl j» törvényszé.ki 
orwsszakértők megállapították, hoi/> e i m e b e t e g 
és önnek következtében elmegyógyintézetben he-
Ivezték el. 

jAiBohnban pénteki halmenü: 
jnagy halászlé és turóscsusza 1 * 8 0 P 

— B ARTFA gyógyfürdőn mSr megindult a 
fürdőélet. Virágporodban usz:': a fürdőtelep. 
A fenyves balzsamos kábító 'llata, a nagy-
szerű idő, — a meleg nyári napok" hozzá-
járulnak ahhoz, hogy az üdülést, valamint 
gyógyulást keresők szép számban érkeznek 
naponta. A vendégek jól érzik itt magukat és 
a jóérzést fokozza az, hogy nyaralást és gyó-
gyulást igen alacsony áron nyújtja nekik a 
fürdőig^zgatőságl Tájékoztató árlap, szoba-
rezírválás a Délmagyarország kiadóhivatalá-
ban. 

Sport 
»Nem is tudom elképzelni a város sportéletét 

a Bástya né lkül . . .« 
— mondja dr. Pálfy József polgármesterhelyettes, aki küldöttséget vezet 

a Bástya érdekében a kultuszminiszterhez 
A Bástya-probléma áll ina a sporttársa-

dalom érdeklődésének központjában. A buda-
pesti I. ligába tartozó egyesületek vezetői a 
legnagyobb megértéssel fogadták a Sabária 
igazgatójának, 'Herczog Edwinnek létszámeme-
lési akcióját Amennyiben az I. liga vala-
mennyi tagegyesükbe hozzájárul a létszám-
emeléshez, ez esetben a professzionista alsző-
vetség javaslata az országos tanács elé kerül, 
amely dönt a létszámemelés kérdésében. 
Mintán egyetlen szavazat elegendő volna a 
létszámemelés tervének el gáncsol áeahoz, Bu-
dapesten szerdán arról folytak a tárgyalások 
az I. liga vezetői kőzött, hogy Herczog Edwin 
javaslata egyhangúlag menjen keresztül. 

A Bástyában természetesen most nagy iz-
galommal várják a dolgok alakulását A szü-
kebbkörü vezetőség szinte szakadatlanul per-
manenciában van. Szerdán hozzáfogtak annak 
a memorandumnak a megszövegezéséhez, 
amelyet Klebelsberg Kunó kultuszminiszter-
nek és a labdarugószövetségnek nyújtanak át. 
A memorandum teljes Őszinteséggel feltárja a 
Bástya válságos helyzetét, főleg azt a szem-
pontot domborítják ki, hogy a Bástya ki-
esését a szövetségnek az a késedelmeskedése 
idézte elő, amellyel az ismert vesztegetési 
ügyet folytonosan huzták-halasztották, azzal 
pedig egyáltalában nem törődtek, hogy Sze-
geden a Bástya hónapokon keresztül a leg-
nagyobb bizonytalanságban élt, lekötött kül-
földi mérkőzéseit sorra lemondta, csakhogy a 
szövetségnek abban a pillanatban rendelke-
zésére álljon, amikorra a vesztegetési botrányt 
befejezik. • 

Ezt a memorandumot, amint a Délmagyar-
ország már megirta, dr. Pálfg József polgár-
mesterhelyettes vezetésével küldöttség viszi fel 
a kultuszminiszterhez és a labdarugószövet-
séghez. 

A Délmagyarország munkatársa szertfán 
délelőtt kérdést intézett dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyetteshez, hogy mi a város állás-
pontja a Bástya ügyében. 

— Nem kétséges — mondotta dr. Pálfy 
József —, hogy . _ 

agg sportszempöntból, mint idegen-
forgalmi szempontból nagyjelentősé-
gűnek tartom, hogy a Bástya bent 

maradjon az l. ligában. 

Ha a létszámemelési akciót sikerül keresztül-
vinni, ugy Szeged vámsa a jövőben mindent 
el fog követni annak érdekében, hogy a Bás-
tya necsak fennmaradjon, hanem meg is erő-
södjön. 

— Nem is tudom elképzelni a város sport-
életét a Bástya nélkül, amely mégis csak 
igen szép sikereket ért el, mert hiszen jól 
tudjuk, hogy a Bástya megtudta verni a 
nagy Ferencvárost, a Hungáriát és ezekkel a 
szép győzelmekkel a város hirének is nagy 
szolgálatokat tett. Tudom, hogy a futballban 

Szerető családja mély szomorúsággal közli, hogy 

özv. Goldgruber Gáborné 
f. hó 5-én 74 éves korában hosszú szenvedés után elhalálozott. 

Temetése folyó hó 6 án délután 5 és fél órakor lesz a zsidó temető 
cínterméből. 

Gyászolják: Gyermekei, unokái, dédunokája és kiterjedt rokonsága. 
Külta tillamos a Dugonlcs-lérről Indul. Részrétlátogatások mellőzését kérjük. 

a szerencse forgandó, de az, hogy most • 
Bástya igy visszahanyatlott, még nem lehet 
ok a vezetőség teljes elkedvetlenedésére, a 
végső konklúzió levonására: a Bántya felosz-
latására. Ellenkezőleg, 

a Bástya vezetőségének most mindent 
el kell követni, hogy talpraállion az 

egyesület 

és én biztosithatom a Bástyát, hogy ebben a 
törekvésében a hatóság teljes támogatását 
maga mellett találja. Szeged a jövőben is szá-
mítani akar a Bástyára, mint fontos idegen-
forgalmi tényezőre, sportbelileg pedig bizto-
san hiszem, hogy a Bástya ismét nagy ered-
ményeket fog produkálni. Teljesen tisztában 
vagyunk azzal, hogy a hatóságoknak köte-
lességük a sportegyesületeket támogatni, 
éppen ezért nem szabad megengedni Szeged 
városának sem, de elsősorban a labdarugó-
szövetségnek, hogy a Bástya feloszlatására sor 
kerüljön. 

A polgármesterhelyettes nyilatkozata a jővő 
szempontjából fontos kijelentéseket tartalmaz 
és most már a Bástya vezetőségén a sor, 
hogy a hatóság támogatását megfelelően fel 
iS. használja. 

Érdekes, hogy a II. liga vezetői a fővárosi 
szaklapok közlése szerint, megütközéssel vet-
ték tudomásul a Bástya igazgatóságának a 
feloszlatást kimondó határozatát. Érdeklődé-
sünkre a Bástyánál kijelentették, hogy a IL 
liga vezetői nincsenek tisztában a szegedi hely-
zettel, fáj nekik és lekicsinylést látnak abban, 
hogy a Bástya nem akar játszani a I I . ligában. 
Ez nem igy van — mondották —, mert a 
Bástya elsősorban igazáért harcol, hiszen ön-
hibáján kivül került ebbe a szomorú hely-
zetbe. Ha a bajnoki szezon befejeztével csa-
patát fitten és formába lendülten kiállíthatta 
volna az osztályozó mérkőzésre, a mai helyzet 
nem következhetett volna be. 

II magyar—olasz 
atlétikai viadal sorrendje 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.') Ar 
olasz szövetség két atlétájának megbetegedése 
miatt arra kérte a Magyar Atlétikai Szövet-
séget, hogy a vasárnapi magyar—olasz atlé-
tikai viadal sorrendjét változtassa meg. A 
MASz eleget tett az olasz szövetség kérelmé-
nek és a viadal sorrendjét a kővetkezőképen 
állapította meg: 110 m. gát, 400 m. síkfutás, 
sulydobás, 1500 m., magasugrás, diszko6zre, 
tés, rudugrás, 100 m. síkfutás, 800 m. Kik-
futás, gerelyvetés, 400 m. gátfutás, távolugrás, 
5000 m. síkfutás. 400—2.00—200—800 Sta-
fétafutás. 

Az utóbbi Számot 800, 400, 200* 200-as be-
osztásban kivánta az olasz szövetség, ennek 
azonban a MASz nem tehetett eleget. 

Delmár Walter 
az Alpesi Turaut győztese 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Bernből jelenlik: A 6 napos alpesi turaut, amely-
nek startja Münchenben volt és amely Német-
országon, Ausztrián, Olaszországon, Francia-
országon és Svájcon át vezetett, ma az utolsó 
szakasszal Genf és Bern kőzött 356.4 km., 
befejezést nyert. A Münchenben starthoz ál-
lott 66 kocsi közül hatan érkeztek büntető 
pont nélkül a célba. E hat kocsi között van 
Delmár Walter, az egyetlen magyar résztvevő 
Mercedes—Benz kocsijával. A végleges helye-
zést a holnapi kondíció és fékverseny álla-
pítja meg. 


