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Labdarugó-sport Szegeden és 
vidékén. 

— A délvidéki kerületi bajnokság. — 
(Saját tudósítónktól.) Azok után a mérkőzé-

sek után, amelyeket a fővárosi csapatok a vi-

dékiekkel játszottak s nagyrészt vereséget 

szenvedtek, nem lesz érdektelen a vidéki baj-

nokságokról megemlékezni, mert tényleg olyan 

fejlődéssel állunk szemben, amely megérdemli, 

hogy foglalkozzunk vele. 

A délvidéki kerületi football-bajnokságot első 

izben a Bácska szabadkai atlétikai klub nyerte 

meg és az összes vidéki szereplő football-

csapatok közül egyedül ennek az egy egyesü-

letnek jutott az a szomorú dicsőség, hogy nem 

előre, hanem hátrafelé haladt. Mert azóta, hogy 

az első kiirás győzte3se lett, semmit nem pro-

dukált. Jelenleg is alig-alig birja magának a 

harmadik helyet biztosítani. Ezzel szemben ki 

kell emelnünk a temesvári atlétikai klubot. A 

temesvári atlétikai klub az utóbbi években a 

legnagyobb zavarokkal küzdött a football te-

rén. Nem tudott olyan csapatot összehozni, 

amelylyel szerepelhetett volna régi hírnevéhez 

méltóan; de addig-addig szorgalmaskodtak, mig 

végre sikerült a csapatot ősszehozniok, amely 

már az első szereplése alkalmával is nemcsak, 

hogy biztosította magának a második helyet, 

hanem a bajnokcsapat legerősebb ellenfelóvó 

vált. A legnagyobb elismerés ós dicsérettel 

mégis az aradi sport egyesületről kell meg-

emlékeznünk. Nem régen alakult egyesület, 

nincs még elég erős football-csapata, sőt meg-

felelő pályája sem, mint a többi egyesületnek, 

ez azonban nem kedvetleniti el, hanem dacára 

annak, hogy tisztában van azzal, hogy összes 

mérkőzéseit elveszti, még pedig nagy goal-

aránynyal, még sem adja föl a küzdelmet, még 

sem mondja le mérkőzéseit, hanem elmegy küz-

deni, elmegy tanulni, mert a footballt nem a 

bajnokságért játsza, hanem a — sportért ma-

gáért és áldoz is ezért a sportért ós ezért a ta-

nulásért. 

A szegedi atlétikai klub erős lemaradásának 

távolról sem az az oka, hogy gyenge csapattal 

rendelkezik, hanem az, hogy bajnoki mérkőzé-

sen idegen játékost szerepeltetett s a mérkő-

zéseket megsemmisítették és igy csak termé-

szetes, fölbomlott csapattal minden esélyétől 

megfosztatott. 

A mult vasárnapi Arad—Temesvár mérkőzés-

sel a végakkordok folé közeledik a délvidék; 

football-bajnokság s benne mértföldekkel vezet 

az Aradi Atlétikai Klub, amely egylet az egész 

őszi és tavaszi fordulóban csak egyetlen egy 

eldöntetlent játszott, mig a többi mérkőzéseit 

mind megnyerte; sőt tavaszszal az egész for-

dulóban egyetlen goalt sem tudtak a hálójába 

küldeni. Az aradi atlétikai klub eme hatalmas 

fejlődésének kétségkívül nagy támasza, sőt 

mondhatni félig megteremtője az aradi közön-

ség. Arad közönségének impozáns érdeklődése 

a football iránt, messze felülmúlja a vidéki 

városokét s igy lehetségessé válik, hogy nagy 

anyagi áldozatok árán, egyik budapesti csapa-

tot a másik után hozatják, hogy a sport iránti 

szeretet s érdeklődóst még jobban fokozza 

(egy ily mérkőzésen háromezer ember volt 

jelen), de egyúttal saját maga tudását is fej-

leszsze. 

A bajnokság állása különben a következő: 
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A zárójelben levő számok a még hátralevő 

mérkőzések, számát jelzik. 

Ezzel adtuk képét az egyik leghatalmasabb 

kerület football-sportjának. Helyes vezetés mel-

lett s szorgalmas munka árán a nagyarányú 

fejlődés tovább fog tartani s hova-tovább eljön 

az idő, mint most Németországban már is van, 

hogy az ország bajnokságának döntésébe a 

vidéki egyesületek is bele fognak szólani. 

Mit játszanak ma a színházakban: 
Nemzeti Színház: Hamlet. Kezdete fél nyolc 

órakor. 

Magyar Királyi Operaház: Szünet. 

Vígszínház: A testőr. Kezdete fél nyolc 
órakor. 

Magyar Színház: A vízözön. Kezdete fól 

nyolc órakor. 
Király Színház: A szultán. Kezdete fél 

nyolc órakor. 
Fővárosi Nyári Színház : Taifun. 

Fővárosi Városligeti Színház: A smokk csa-

lád. Kezdete fél nyolc órakor. 

Uránia Színház: A párisi asszony. Kezdete 

fól nyolc órakor. 

BUDAPESTI BOYAL-OEl Sf«: 
Minden este pont 8'!, órakor: világvárosi műsor 

MIMI MARLOW 
a hires kabaré-diva rövid vendégjátéka. 

Ihe 4 Sisters Huhvs Huneysuchle Gompony 
Acrobatie Ladies. komikus sportjelenet. 

Haleys Juveniles 
husz angol csöpség. 

1. B. Hafer Érni ijusi cirkusz 
LAbl és I k r a ; Tava s z a h i v a t a l b a n bohózatok. 

Uj tréfák, kuplék és a többi elsőrangú attrakció. 

Vasárnap, május 7-én délután 21/, érakor mérsé-
kelt helyáru nagy családi előadás MIMI MARLOW 

és az összes attrakciók felléptével. 

Kovács-kávéház, Andrássy-ut (Oktogon-tér) 
szegediek találkozóhelye. 

Szimplon-kAvéház (üzletvezető Haidn József) 
József-körut 8. 

Bodó-kávéház, József-körut 56. 

István-király szál ló , Podmanitzky-utca. Ké-
nyelmes szobák. Mérsékelt árak. 

Kittner Mihá ly éttermei Erzsébet-körut 13. 

Reményi Mihá ly , Magyar királyi zeneakadé-
miai hangszerkészítő, Király-utca 58. 

Dr . Fab iny i , volt kórházi orvos Rákóczi-ut 8. 
gyökeresen gyógyítja a nemi betegségeket. 

Szénási és Kardos r.-t. részletfizetésre is 
szállít zsebórákat, fegyvereket, hangszereket 
stb. VI. Andrássy-ut 1. 

HA valamit venni, vagy eladni akar, 

hirdesse a „Délmagyarorszáfl"-ban. 

OGAK 
Lukács Imre fogmiiterme 
a berlini fogtechnikán oki. képesítve 

Esekonils-utca 1. Sittnyi-fór sarok. Prosnili-IÉ. 

S á t o r P á l 
divatházának 

eheti reklámárai: 

Francia mosó Delén 29 kr. 
Cosmanosi Karton 38 kr. 
Gyapjú Delének 48 kr. 
Francia Grenadin 75 kr. 
Angol Zefierek 39 kr. 
Angol Kostümkelme 98 kr. 
Blouse Selyem 68 kr. 
Pongis sima 48 kr. 
Pongis mintás 98 kr. 
Ruhavászon minden színben, ottomán 

szövés, rendes ára 1 frt 10 kr. 

E héten, mig a készlet tart 45 kr. 

500 darab Batist Blouse 
kimonos faconban 2.50 kr. 

500 darab Voil Blouse 
kimonos bordűr 1.90 kr. 

500 darab Voil Pongyola 
jól mosható 4-50 kr. 

Csipkediszes Batist-
Pongyolák 7.50 kr. 

Alsószoknyák 
díszes kivitelben 2.75 frt-

Füzővédők hímzett Batistból 
minden nagyságban — . 9 8 kr. 

Angol Kostümök 
selyem béléssel 15 frt. 

Lüster felöltők 
135 hosszúságban 6.50 kr. 

Kiváló minőségű 
ERNYŐK 190 kr-

Selyem napernyők 
minden divatszinben 
rendkivül előnyös vétel 6 frt 

Hímzett ruhák 
Batisztból, Tüllből, Vászonból 
7.50 krajcártól kezdve. 

Sátor Pál 
divatháza. 


