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— A Koch I. szabászat! tanfolyama 
egyre több ós több közönséget vonz. A nagy-
közönség rövid idő alatt meggyőződött ar-
ról, liogy Kodk szabászati szaktanár teljes 
odaadással működik és ta,nitási rendszere 
olyan, hogy azzal mindenki a legkönnyeb-
ben teljes tökéletességgel elsajátithatj ct ci sza-
bászat művészetét. A szaktanfolyam nagy-
számú hallgatói között helyét foglalnak a 
város előkelő hölgyei közül igen sokan, de 
sok hivatásos női ruha varrónő is oly kivá-
lónak és tökéletesnek ismerte él Koch tanár 
tanítási módszerét és különösen szabászati 
mintáit, valamint minden útbaigazításait, 
bogy tömegesen keresik most fel a tanfolya-
mot. Koch tanár a megnyilvánult közóhaj-
D®k engedve, hétfőn ujábhan kezdi meg a 
tanfolyamot a Katón a-vendéglő kfertihelyisé-
®6 elkülönített termében, a tűzoltólaktanya 
mellett. Említésre méltó, hogy eddig 210 tan-
hallgató van, kik valamennyien elragadtatás-
sal nyilatkoznak a tanítási módszerről. Höl-
gyeink figyelmét felhívjuk e tanfolyamra. 
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(-) A közvágóhíd kibővítése. A tél fo-
'yanián tanácsi ós bizottsági ülések foglal-
koztak azzal, hogy a szegedi közvágóhíd épü-
lteinek kibővitése ós u j vágóhídi gépek be-
érzése most már elodázlbatátlanu] szüksé-

ímssó vált. Egy ad hoc bizottság le is tár-
o l t a a városi mérnökségnek idevonatkozó 
tervezését és költségvetését, amelyek szerint 

korona költséggel volna teljesíthető 
az építkezés és a gép-beszerzéis egy része. Ez-
tel azonban még nem volna a fejlett igé-
"yéknek megfelelő a megújított közvágóhíd, 

a mérnökség további terveket ós költ-
'%vetést is készített s ezeket, ma t e r j W e t -
te a tanács ülése elé. Az u j költségvetés sze-
'Mit összesen több .mint félmillióba kerülne 
(l közvágóhíd kibővítése, teljes renoválása és 
Szerelése. A tanács most kiadta a megle-
teten nagy összegű költségvetésit a pénzügyi 
teottiságnak. 
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(Saját tudósítónktól.) A bajnokcsapat el-
ső szegedi szereplése a legteljesebb siker je-
gyében zajlott le. Sokat vártunk tőlük, ki-
tűnő hírek előzték meg lejövetelüket, játék-
stílusuk szépségét minden magyar csapat fö-
lé helyezték és ezt mind-mind beigazolták. 

Vendégjeink a déli gyorssal érkeztek 
Brüll, Mró Dirztay, valamint Vida intéző 
kíséretében. Szokatlanul nagyszámú közön-
ség várta őket a SzAK elnökségével az élén 
és egész Ikocsiitálbor szállította a ©portsai a nő-
ket Tisza-szállóbeli lakásukra. Már a pálya-
udvaron örömmel állapították meg a meg-
jelentek, hogy a Kolozsvárott megsérült 
Taussig kivételével a legtelj<esebb első csapat 
tisztelte meg látogatásával a szegedi futball-
sportot. 

A nagyhírű játékosok játéka iránt igy 
érthetően óriási érdeklődés nyilvánult meg. 
Az előrehaladott, szezon dacára 4000'főnél na-
gyobb közönség töltötte meg az ujszegedi 
sporttelep tribünjeid éls állóhelyeit. Szűnni 
nem akaró, lelkes éljenzés ás taps fogadta 
a pályára lépő kék-fehéreiket és általános iz-
galom közepette fél .hatkor vette kezdetét a 
gyönyörű .meccs, örömmel és lelkesedéssel 
eltöltő érzésekkel figyelték a nézők az előttük 
lefolyó játékot, örült a szivünk láttára an-
nak, liogy .milyen nagyszerű együttest neveit 
a hatalmasan fejlődött magyar sport. Talán 
első izben történt az ujszegedi pályán, bogy 
inkább a vendégcsapat játéka bilincselte le 
a futballsport híveit. Szédületesen gyors 
minden emlber, ugy stoppolják a labdát szem-
pillantás alatt, mintha csak lábukhoz ragad-
na, A csatárok óriáisí technikájuk dacára 
csak akkor dribJizndk egy-kettőt, iba feltét 
lenül kell, egyébként azonnal tolja egyik a 
másiknak a labdát h'aláloshbiztonsá/gga.l. Kü-
lönösen ez a passzjáték volt fenomenális és 
ez adta meg nekünk szegedieknek ,is a ma-
gyarázatát annak, liogy miből erednek ázók 
a nagy, magyar csapat által még soha el nem 
ért eredmények. A balfok ép ugy folytatnak 
összjátékot, mint a csatárok. A hátvédeknél 
szép rúgásaik mellett a feltűnően észszerű 
helyezkedés kötötte le figyelmünket. .A baj-
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nokcsapat legjobb ós egyúttal a mezőny ki-
magaslóan legkiválóbb emberének a már 
sokszor megcsudált Biró Gyuszi bizonyult. 
Hlavay középfedezet tényleg annak a labda-
müvésznek .mutatkozott, akit vártunk, azon-
ban kissé kényelmesen oldotta meg felada-
tát. lA hátvédek közül Csüdör rendkívüli 
gyorsasága nagy hasznára van a csapatnak, 
csak ő volt képes Blumnák néhány szép ki-
saÖkését ellensúlyozná. Knapp néhány mes-
teri 'védéssel bebizonyította nagy klasszisát. 
A csatársor, mint egy ember, teljes egészében 
kiválót nyújtott. A jobb szélen a két Konrád 
nagy technikát árult el. Rácz középcsatár 
veszedelmes kiszö'kléseivel és plasszirozott lö-
véseivel .méltónak mutatkozott .a válogatott 
csapatban való szereplésre. Schaffer a bal-
összekötő helyén ellenállhatatlan volt. Cso-
dás lábmunkája van és osak ugy szállítja a 
gólokat. Klein balszélsőről pedig mondhat-
juk, hogy olyan jó volt, hogy a várakozást 
messze felülmúlta. 

>A SzAK, habár gólokban kifejezve nagy 
vereséget szenvedett, régen látott szép játé-
kot produkált vasárnap. Nem ivalt néző a 
pályán, aki a csapattal szemben viselt elé-
gedetlenséggel távozott volna. Igen szlópen és 
odaadóan játszott, de a sors oilyan formában 
levő ellenféllel hozta össze, amellyel szem-
ben az eredmény valóiban .nem szegyeini va-
ló. Hiszen a fővárosi első osztállyá egyesüle-
tek sein jártak különben a bajnokkal szem-
ben. iA MAC 7:0, a MAFC 9:3, Kolozsvár 
válogatott csapata 9:1 arányban kikapott 
tőlük, tflliát látható, hogy a SzAK eredmé-
nye respektáhilis. Nem könnyű dolog két 
gólt küldeni az MTK hallójába. LAz egyesek 
'közül kiváló volt Hapa az első félidőben, de 
minden dicséretet lerontott a második fél-
időben folytatott tulönző játékával. Blum 
az MTK öllen is tudott érvényesülni, ismét 
elragadó szépek voltak a labdaosztásai, de 
mindig keveset dolgozik. Fiirst kezdetben ki-
tűnő 'volt, de azután figyelmen kívül hagyta 
a labdáknak helyezve való átadását. Csízik 
igen agilis és folyton javuló formát árult el. 
A halfsorban Szvoboda volt a légjobb. 31 a -
láthnak rendkívül nehéz dolga, volt, azért 
nem mutatott annyit, mint máskor. A líát-
védék mindketten jól működtek, különösen 
Jopi a második félidőig, amikor mtígsériiilt 
a tálba. Griffáton a kapuban sokszor tapsra 
ragadtatta a nézőkét. A kapott gólokat nem 
védhette. 

Szidon kiváló bíráskodása mellett leját-
szott meccs az eLső percben .hatalmas meg-
lepetést keltett. A SzAK kezdésiből gyönyörű 
passzjátékkal lerohan ós Hapa védhetetlen 
gólt rúg. A közönség lelkesen honorálta a 
nem várt, örvendetes csalódást és öröme hsak 
fokozódott, amikor az .MTK-niák rövid egy-
másutánban szerzett két. .gólja után ismét 
nagyszerű összjáték befejezésekép Fürst ega-
lizálja az eredményt. Még két gó'lt.rug a 
bajnokcsapat az eíső félidőben, melyben a 
SziAK méltó partnernek bizonyult.. A máso-
dik 'Tél iu Őítmí1 azöríbft'n impqjpnmn fekidom-
bórodík a vendégek fölénye, nagy stauuiná.ia 
és gyors időközöblien kilencre szaporítják a 
gólok száimát, mélyeknek nágyresziét a teljes 
vervvel játszó Schaffer szerezte meg csapa-
tának. 

Általaiban az a vélemény alakult ki, 
hogy hasonló játék' mellett teljes bizalom-
mal bocsáfkozíhatik a SziAK a 'Vasárnapi 
döntő bajnoki mérkőzátbe. Étinek igen szép 
szavakban kifejezést, adott különösen Brüll 
Alf réd ,áz MTK. nagynevű elnöké, ki a 
Kioszkban adott balestélyien csapat a f a l 
égj* t-t nagy ovációk tárgya volt. Az estél ven 
elhangzott- tósztok közül megemlékszünk iríég 
Somogyi Szilveszter dr., bástyái Holttér 
Emil, Plichta Béla, Asbóth Oszkár és Bhpn 
Miklós hatásos beszédéiről, akik mind igen 
dicséi'őleg nyilatkoztak a bajnokcsápat feóo-
menális játékáról. 
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