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Mikor kezdjünk el tenniszezni?
Évek óta kísért a kérdés, hogy miért is olyan
gyatra a magyar tennisz utánpótlása. Évek óta
töri a fejét minden illetékes és minden tenniszrajongó, hogy hogy lehetne a külföldi ifjú bajnokokkal hasonló klasszisú játékosokat nevelni,
Sok terv, sok j ó gondolat,

A magyar faj sportratermettségét az összes többi
sportágak igazolják,
tehát
tennisztehetségek is vannak,
de ezeket vagy nem találjuk
meg, vagy nem adatik meg
nekik az előfeltétel a kifejlődésre. A többi sportágak
természetüknél fogva sokkal könnyebben elsajátíthatók, mint a tennisz.
Kevesebb ideg, lelki adottságot
kívánnak ezek, a megfelelő
testi
diszponáltság esetén
aránylag rövidebb training
a legelsők közé emelhetik a
tehetséget. Például a francia
Moulineu tavaly még ismeretlen senki volt s az idén
6 havi training után a világ
legjobb 400-as futója. A fehér sportban azonban gÖ-

;
'

röngyős nehéz út vezet a világhírig. Sok tanulás, sok türelem, sok kitartás és erős idegek
és egészséges sportszellem kell a kitünéshez.
Régi igazság, hogy legkönnyebben
gyermekkorában tanul az ember. Miért nem tanítjuk
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tehát már a gyermekeket tenniszezni? Ha valaki
gyerekkorában megtanulja a helyes ütést s megszerzi az érzéket a tennisz iránt, annak ifjú
korában már egyengetett útja lesz a világhír
felé.
Magyar apák, anyák, hozzátok fordulunk, a
ti kezeitekbe van letéve a magyar tenniszsport
jövője. Tanítsátok a gyerekeket tenniszezni,
mert az minden tekintetben csak előnyös lesz
rájuk. Hogy a sport a helyes nevelés egyik előfeltétele, az már kezd a köztudatba menni s
így nem akarunk ismétlésekbe bocsátkozni s
újra felsorolni a testedzés okvetlen szükségességét. Most arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a tennisz a legjobb, a legegészségesebb sport és szórakozás már a legfiatalabb
korban is. Külföld rohamléptekben halad előre
a gyermek-tennisz terén. Lapunk mai számában közlünk is egy bájos képet egy német gyermekversenyről. Németország
is, mint a kép
mutatja, rátér a gyermek-tennisz kultiválására,
mint az egyetlen helyes útjára az utánpótlás
kérdésének. Anglia, Franciaország és Belgium
már hosszú évek óta kultiválja a fehér sport
népszerűsítését a gyermekek közt s az eredményt mindnyájan tudjuk.
Itt, sajnos nálunk, nem tudjuk mi okból az
a tévhit gyökeredzett meg, hogy a tenníszt tizenhárom-tizennégy éves korban lehet csak elkezdeni. Tenníszt már hat éves korban lehet és kell
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elkezdeni. Angliában nyolc évesek részére már
versenyt írnak ki.
A sport szükségességét a szülők már tudják, hisz gombamódra szaporodnak a gyermektornaórák. Helyes ez, jól van ez igy, de nem-e
gondoljátok gyermekeitekért aggódó szülök,
hogy a szabad természetben játékszerűen űzött
tennisz egészségesebb, mint a szobalevegőben
összezsúfoltan űzött gyermektorna? A torna
gyakran kötelesség, míg a tennisz: játék,
s ez magában is óriási előny. A tennisz
azonkívül egyesíti a torna minden előnyét, erősíti a tüdőt, szivet, izmokat, rugékonnyá, mozgékonnyá és gondolkozóvá teszi önkéntelenül
is a gyermekeket s ez a tornánál teljesen hiányzik. Míg a torna vezényszóra történik, addig a
teninsz mindenkit önállóságra tanít s ez az
előnye felbecsülhetetlen. Sajnos nevelési rendszerünk még a mai nap is mindenre tanítja az
ifjúkat, csak önállóságra nem. Nálunk a gyerek legyen jó, tanuljon jól, legyen engedelmes,
ne beszéljen, ne legyen véleménye s mire felnő,
ifjúvá serdül, lesz belőle egy engedelmes báb,
minta-fiú, ahelyett, hogy férfi lenne, akarata
lenne és önálló lenne. Ma pedig nekünk magyaroknak férfiak kellenek, nemcsak a tenniszben,
de mindenütt. A magyar kitaposott utak nem
mindig vezetnek a magasba, sőt.'! új
úttörőkre,
új fáklyavivökre
van és lesz szükségünk. Ne
féltsük hát a gyermekeket az önállóságtól. Neveljük olyan sportokkal, ahol a találékonyságra
és az önmagát nevelésre okvetlen szükség van.
A tenníszt tanítani lehet és kell is, de mindenki
mégis önmaga tanul és önmagát fejleszti egy
bizonyos fokon túl. Minden igaz tenniszező legnagyobb kritikusa lesz önmagának s az önkritika egyike a legnagyszerűbb tulajdonságoknak.
A helyesen vezetett gyermek-tennisz már a
legifjabb korban
egészséges
sportszellemet
ébreszt fel a gyermekben. Ne arra tanítsuk
tehát a gyermeket, hogy okvetlenül
győzzön.
Játszón a növendék becsületesen és lovagiasan.
Aut labda az legyen aut és fordítva, s ha ilyen
szellemben nő fel az ifjú a salakpályán, akkor
18 éves korában már nyugodtan résztvehet a
legnagyobb versenyben is, anélkül, hogy ifjúi
nyeglesége vagy lovagíatlansága mind önmagát,
mint nemzetét rossz színben tüntetné fel.
Hagyjuk tehát a gyermekeket tenniszezni s
ne féltsük, hogy megerőltetik magukat. A gyermek karját nem tudja túl erőltetni, mert nála a
tennisz játék s ha fáradt, leteszi az ütőt s pár
hét alatt a leggyengébb kar is megszokja az ütőt
s fáradtság nélkül játszik órákhosszat.
Szakítsunk az előítélettel s mindnyájunk
igaz öröme lesz, ha az első magyar gyermektenniszversenyt elindíthatjuk.
„Kapitány."
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Megjelentek Németország 1929, évi ranglistái
Urak
1929

19:8
1.
2.
3.
4.

9.
10.
11.
12.
13.

I. Prenn
2—3
Froitzheim
Moldenhauer
4. Landmann
5. Dessart
6—9
Buss
Frenz
Kleinschroth
Kuhlmann
10—13
v. Gramm
Gosewich
Heydenreich
Rahe
14—16
Lorenz
Wolff
Zander
17—18
Hartz
Nourneh
19—23
Fuchs
Jaeneeke
Lindenstedt
Oppenheimer
Wetzel
24—26
Menzel
Remmert
Weihe
27—32
Haus
Heine
Klopfer
Stapenhorst
Tomilin
Tiibben

Prenn
Froitzheim
Moldenhauer
Buss
5—8
Üessart
Frenz
Kleinschroth
Stapenhorst
Gosewich
Nourneh
Kuhlmann
Rahe
Oppenheimer
14—20
Brauer
Fuchs
Hendenreich
Klopfer
Lorenz

Wolff

Zander
21—23
Hartz
Lane
Lindenstedt
24. |aenecke
25—30
Heitmann
Kümpers
Michailoff
Remmert
Richter
Tomilin

Németország1 férfi- valamint, liölgyjátékosainak ranglistáját a német, tenisz-szövetség folyó hó
:1-án tartott ülésén állította véglegesen össze, s
hozta nyilvánosságra. A ranglista megjelenése,
előtt már nagy viták voltak, azonban annak nyilvánosságra hozatala azokat erősen fokozta. A
német sajtó jelentékeny része egyenesen érthetetlennek mondja annak egymást ellentmondó indokolásait s különösen az első helyeket illetőleg van
ellenkező véleményen.
Mi a magunk részéről, bár nem kívánunk Németország belügyeibe beleavatkozni, mégis meg
kell hogy állapítsuk annak többé-kevésbé hiányos
voltát. Természetesen <-íak az első helyek kérdése

i

H ö l g y e k
1928
1. Aussem
2—3
Friedleben
Schomburgk
4—5
Reznieek
Rost
6. Richter-Weihermann
7. Kallmeyer
8—10

Kohnert
Krahwinkel
Stephans
11. Hoffmann
12—16

Buss
Fritsch
Ledig
Peitz
Weihe
Hammer

1929

3.

f..
7.
S.
9.
10.

1—2
Friedleben
Reznieek
Krahwinkel
4—5
Rost
Schomburgk
Neppach
Richter-Weichermann
Hoftniann
Peitz
Hammer
11 — 12

Kallmeyer
Stepphans
13. Weihe
14. Buss
15. Sander
16—19
Fischer
Horn
Menyes
Uhl

Pihenő. Dr. Oberschall

Magda és Dresdner

érdekli a külföldet, s> mi is csak azokkal
nunk foglalkozni.

Iván
kívá-

Az 1928. és 1929-es két ranglistának első három helyezettje ugyanazon személyekből
került
ki. Prenn, Moldenhauer és Froitheim kétségkívül
az első hárem hely osztozására hívatottak, esak a
sorrend okozott
Németországban
izgalmakat.
Prenn első helye dacára annak, hogy Parisban kudarcot szenvedett s a német bajnokságban
hiányzott, mégis megérdemeltnek mondható. Győzelmei Landmann, Gregory, Austin és Boussus
felett, mind olyan eredmények, melyek érdemesítik az első hely elfoglalására. Ifcaz ugyan, hogy
Moldenhauertől vereséget is szenvedett, de a Davis kup mérkőzések folyamán érvényre jutott hatalmas küzd'őképessége előtérbe helyezi.
Moldenhauer, ki Prenn mellett
legtöbbször
képviselte Németország nemzeti színeit, legyűrte
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Frontion
kívül
Morpurgot.
Menzelt,
(Jregoryt, de Buzeletet, Macenauort, s nem hozzá
mól tó vereséget is esak Wolff-tól szenvedett.
Froitheim eredményei feltétlen alatta maradnak a két fentinek. Csak három értékesnek nevezhető győzelmet tud felmutatni, de Buzelet,
Boussuw és- Spence ellen. Ezzel szemben vesztett
Ohta, Mateyka, de Buzelet. Menzel, Lacoste,
Cochet, Robbins, Artens, Duplaix stb. ellen.
Ha a három játékos eredményét összehasonlítjuk. úgy mindjárt szembe tűnik, hogy feltétlenül Froitheim tudja közülük a legkevesebbet felmutatni. úgy látszik, a német tennisz-szövetséget
az öreg bajnok iránti tisztelet vezérelte, mikor
e díszes helyre tette.
Froitzheim a háború utáni ranglistákon egész
1927-ig az első helyet foglalta el, s csak tavaly
került a második hel.vre. Prenn 1925-ben ínég
15-ik volt. 1920-ban 10-ik, 1927-ben hirtelen a
negyedik helyre tört elő. majd onnan az elsőre.
Moldenhauer 1922-ben szintén a 1 •">-ik helyről tudott feljönni, 1924-ben 5-ik. 1925-ben 3-ik. úgyszintén 1926-ban. Következő esztendőben Froitzheiminal együtt áll az első helyen.
A hölgyek listáján a legfeltűnőbb, hogy Friedlebennét egyenlően bírálták el. az idén kétségkívül legeredményesebben szerepelt Rezniceknéval.

ES

GOLF

A német sajtó egyöntetűen támadja ezért a szövetséget. Igaz ugyan, hogy Friedlebennének vannak igen értékes eredményei, de Reznicekné német bajnoksága, valamint a berlini Rott—Weisz
versenyen elért győzelmei, hol mindkétszer Friedlebenné előtt végzett, elébe helyezik. Megnyerte
Dél-Franciaország bajnokságát, hol Cilly Ausáen
Covelltől kapott ki. Azonkívül győzött a délafrikai Heine. Ryan, Chamberlain,
Valério, Cross
stb. ellen. A német hölgyeket mind fölényesen
verte s csak egyszer szenvedett vereséget Friedlebennt'töl. A külföldieken kívül is csak Willo és
a francia Mathieu kényszeri tették megadásra. F r i .
cdieben elleni veresége is menthető, mert ősszel
Baden-Badenben egy-egy sett
után
betegsége
miatt volt kénytelen visszalépni.
Friedleben kikapott a náluk járt Hoffmanntól
'"•s Weihermanntól.
Vesztett az angol
Round,
Heine, Tayot és háromszor Mathieu ellen.
A magyar bajnokságot nyert Krahwinkel az
előkelő harmadik helyen szerepel, s igy a magyar
bajnokság nem került rossz kezekbe. Cilly Aust i n é t kevés versenye miatt nem osztályozták.
A felizgatott kedélyek Németországban úgy
látszik, még sokáig nem fognak lecsendesedni s
igy 1923-ban a legelkeseredettebb harcra van kilátás.

Tenniszmatschen
Tcnniszmatsch
van
készülőben
Játszani fogsz s örömödben
Már másra nem tudsz
gondolni,
Tenniszpálya,
rakett, labda
Kóvályognak
csak
agyadba,
Most erről szoktál
álmodni.

Fűnek, fának
híreszteled:
,.En is játszom, ha nem nyerek.
Hát gyakorlatnak
kitűnő.
Mindenkinek
azt
mondhatom,
Azt az egyet
ajánlhatom:
Hogy csak nyugalom itt a fö."
Végre felvirrad a nagy nap,
Üt az óra reggel
félhat.
De te már nem tudsz
aludni.
Felkelsz, gyorsan
összeszeded,
Ruhád, cipőd,
rakettedet,
Pont nyolckor el kell indulni.
Kinnt a pályán sok ismerős
,J<ár, hogy az idő ma esős",
Igy sajnálkozik
mindenki,
,,A bajnokok holnap
jönnek",
„Csak a döntök
érdekelnek",
,,Kérem, lehet már
kezdeni?"

A tátrai versenyről: báró Lipthay
Lates Csilla és Scliafter (Zágráb)

Anntal az alkalmi hurozó,
Mészára, Károly amatör le'.oélele

De az ellenfeled nincs itt
A pártnered szintén
késik.
Igy játékod még nem indul.
Nézed előtted a négyest,
..Nini, hiszen ehhez képest
Én nem is játszom oly rosszul!"
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Önmagadat igy
biztatod,
A lámpaláz már
elfogott,
De magadnak be nem vallod
És a nap az alatt kisüt
Vizet iszol, meleg most, lehüt,
Bár később hasznát nem látod.
Az óra épp mutat delet,
Azon töprengsz,
mi tesz veled,
Hogy játszani már mikor
fogsz?
Ekkor szólít a rendező:
„Kettős pálya, labdát elő",
Felállsz s „Készen vagyok"
szólsz.
Most elkezdődik a játék,
Tűz a nap, nincs sehol árnyék
S forrón izzik a pálya
A labdákat alig látod
Pedig tüzel a nap rátok,
Jobb fátyolt borítani
rája.

Kép a tátrai versenyről,

Ha kicsit ütöd a labdát,
Középhálón sohse megy át,
Ez igazán
érthetetlen!
Hogyha nagyot ütsz beléje,
Fölrepül a magas égbe,
Oh szerencsétlen
véletlen!
Látod magad így
blamálva,
Százszor fölteszed
magadba,
Matchen többé nem
játszol,

Munory,

Menzel, Gönczné,

Balázs.

Ámde végén ki kell állni,
Hallod magad
kritizálni,
Amíg végre
kibukol.
Hát csúfos volt
szereplésed
Nem arattál
dicsőséget
Es mi ebből a tanulság?
„Aki nem tud
tenniszezni,
Ne akarjon
versenyezni"
Ez örök
tenniszigazság.
Györffy

Anita.

Harc a Davis Cupért 1929-ben
Azt hisszük, hogy nem lesz érdektelen, ha
olvasóinknak összefoglalva bemutatjuk az idei
kolosszális küzdelmeket, melyet öt világrész
fiai vívtak az immár elvitathatatlanul
legnagyobb sportrofeáért, a Davis Cupért. Huszonnyolc nemzet vett részt az idén a küzdelemben, 23 az európai zónában, 5 az amerikaiban. T ö b b mint 4 hónapig tombolt a küzdelem s lekötötte az egész világ érdeklődését, hogy
minden fordulóban
hatalmas
meglepetéseket
hozva, fokozza mindenki figyelmét és kíváncsiságát, hogy ki is lesz a győztes nemzet, a világ
legjobban tenniszező nemzete.
Az idei selejtező forduló mindjárt hatalmas
meglepetéssel kezdődött. Monaco, a legkisebb
állam csapata, amely először lépett a küzdők
közé, megverte Svájcot. Az első forduló legnagyobb meglepetése Belgium 4:1 arányú
győzelme Románia felett. Tavaly ugyanis Románia
győzött 5—0-ra s a csapatok teljesen azonosak voltak mind a két évben.
A második forduló programmszerüen zajlott
le. A harmadik forduló két vaskos meglepetést
hozott. Németország legyőzte Olaszországot s

mi pedig Hollandiát. Az elődöntő a favoritok
győzelmét hozta, míg a döntőben a szerencse
kegyeltje,
Németország
megverte a
jobb
Angliát.
A zónaközti döntő és a döntő aztán már a
papírformát igazolta.
íme a részletes eredmények:
Európai zóna.
Elömérközések:
1. Csehszlovákia—Ausztria
3:2. (Bécsben, április
26—28-ig.) Jan Kozeluh—Matejka 3:6, 5:7, 1:6; Menzel—Artens 6:3, 6:4, 6:3; Kozeluh, Macenauer—Artens, Matejka 6:4, 7:5, 6:2; Jan Kozeluh—Artens 6:4,
6:3, 8:10, 6:4; Menzel—Matejka 8:10, 3:6, 1:6.
2. Belgium—Románia
4:1. (Brüsselben, május 4—
6-ig.) Lacroix—Mishu 6:3, 6:4, 3:6, 6:4; Ewbank—
Luppu 6:4, 2:6, 6:2, 6:4; Lacroix, Ewbank—Luppu,
Dorner 7:5, 6:1, 6:1; Lacroix—Luppu 8:6, 6:4, 3:6,
6:4; Ewbank—Mishu 2:6, 4:6, 8:6, 3:6.
3. Dánia—Chile 4:1. (Kopenhágában, május 4—
6-ig.) Henriksen—Luis Torralva 8:6, 7:5, 7:5; Ulrich—Domingo Torralva 6:2, 6:4, 7:5; Ulrich, Henriksen— Torralva testv. 6:2, 6:3, 6:4; Henriksen—
Domingo Torralva 5:7, 7:5, 8:6, 6:4; Ulrich—Luis
Torralva 5:7, 4:6, 6:8.
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4. Görögország—Jugoszlávia
4:1.
(Athenben,
május 4—6-ig.) Zerlendi—Friedrich 6:3, 6:0, 6:2;
Efstrataides—Schaeffer 6:2, 7 5, 3:6, 6:3 Páros eredménye nem hirdetetett ki (a görög által nyerve!);
Zerlendi—Schaeffer 6:4, 7:5, 6:4; Efstrataides—
Friedrich 1:6, 3:6, 4:6.
5. Magyarország
Norvégia 4:1. (Oslóban, május
7—10-ig. j Takács—Torkildsen 6:1, 1:6, 1:6,2:6;
Kehrling—Nielsen 11:9, 1 :ó, 6:2, 6:2; Kerhling, Péteri—Nielsen, Torkildsen 6:4, 6:4, 6:1; Takács—
Nielsen 6:1, 6:1, 7:5; Kehrling—Torkildsen 6:1,
6:2, 6:1.
6. Monaco—Svájc
3:2. (Monté Carloban, március
29—31-ig.) Gallépe—Aeschlimann 7:5, 3:6, 5:7, 6:3,
5:7; Landau—Wuarin 4:6, 6:3, 6:2, 6:3; Oallépe,
Landau—Aeschlimann, Wuarin 4:6, 6:4, 6:4, 3:6, 8:6;

Dr. Schréder

Lászlóné

ütés

közben

üallépe—Wuarin 6:3, 6:8, 8:6, 6:4; Landau—Aeschlimann 2:6, 1:6, 2:6.
7. Egyiptom—Finnország
4:1.
(Helsingforsban,
május 3—7-ig.) Wahid—Granholm 4:6, 4:6, 3:6;
Grandguillot—Grahn 1:6, 6:4, 6:2, 5:7, 6:4; Grandguillot, Zahar—Grahn, Grotenfeld 7:5, 6:2, 6:3;
Wahid—Grahn 3:6, 0:6, 6:3, 6:2, 6:3; Grandguillot—
Granholm 2:6, 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.
8. Hollandia—Portugália.
Hollandia nyertes, minthogy Portugália a találkozásról lemondott.
1.
Középmérközések.
1. Németország—Spanyolország
4:1. (Barcelonában, május 11—13-ig.) Moldenhauer—Maier 6:1, 6:2,
6:3; Prenn—Sindreu 6:2, 5:7, 6:4, 4:6, 6:4; Prenn,
Moldenhauer—Maier, Tejada 6:3, 1:6, 8:6, 6:1;
Moldenhauer—Tejada 6:2, 6:2, 6:4; Dr. Kleinschroth—Maier 2:6, 3:6.
2. Olaszország—Írország
5:0. (Dublinban, május
15—17-ig.) De Morpurgo—Rogers 8:6, 6:1, 5:7, 6:2;
de Stefani—Mc Guire 6:4, 4:6, 8:6, 4:6, 8:6; de
Morpurgo, del Bono—Holmes, Rogers 6:4, 7:5, 7:5;
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de Morpurgo—Mc Guire 6:0, 6:8, 6:4, 6:2; de
Stefani—Rogers 4:6, 7:5, 6:2, 7:5.
3. Csehszlovákia—Belgium
4:1. (Prágában, május
10—12-ig.) Menzel—Lacroix 6:3, 6:1, 6:1; Jan Kozeluh—Ewbank 7:5, 12:10, 6:4; Kozeluh, Macenauer—
Lacroix, Ewbank 6:2, 6:3, 6:4; Malecek—Lacroix 6:3,
3:6, 1:0, esö miatt félbeszakítva. Mindkét fél egy-egy
játszmát végzett, úgy hogy a végeredmény Csehszlovákia javára 4:1.
4. Dánia—Görögország
4:1.
(Kopenhágában,
május 18—20-ig.) Ulrich—Zerlendi 6:3, 6:8, 5:7,
15:17 ( ! ! ) ; Henriksen—Zafiropoulos 6:4, 6:4, 6:1;
Ulrich, Henriksen—Zerlendi, Zafiropoulos 6:4, 6:4,
6:3; Ulrich—Zafiropoulos 6:3, 6:4, 6:2; Henriksen—
Zerlendi 6:0, 7:5, 6:4.
5. Magyarország—Monaco
3:2.
(Budapesten,
május 14—16-ig.) Takács—Gallépe 6:3, 1:6, 9:7,
8:6; Kehrling—Landau 6:4, 6:4, 6:2; Kehrling, Péteri—Gallépe, Landau 4:6, 6:3, 2:6, 8:10; Takács—
Landau 3:6, 2:6, 3:6; Kehrling—Gallépe 6:3, 6:3, 6:1.
6. Hollandia—Egyiptom
4:1.
(Scheveningenben,
május 17—19-ig.) Diemer, Kool—Grandguillot 2:6,
6:1, 10:8, 4:6, 1:6; Timmer—Wahid 3:6, 6:2, 6:1,
6:2; Timmer, Diemer-Kool—Zahar, Démon 9:7, 6:8,
6:4, 6:1; Diemer-Kool—Zahar 2:6, 8:6, 6:2, 6:1;
Timmer—Grandguillot 7:5, 6:0, 3:6, 6:2.
7. Délafrika—Svédország
5:0.
(Stockholmban,
május 17—19-ig.) Raymond—Malmström 6:2, 6:3,
6:2; Robbins—Oestberg 6:2, 6:1, 6:1; Raymond,
Farquharson—Oestberg, Miiller 8:6, 6:2, 6:2; Raymond—Oestberg 7:5, 6:0, 6:0; Robbins—Malmström
6:8, 10:8, 9:7, 6:4.
8. Anglia—Lengyelország
5:0. (Varsóban, május
10—12-ig!) Austin—Tarnowski 6:1, 6 1 , 6:1; Hughes—Stolarow 7:5, 6:1, 6:2; Crole Rees, Eames—
Loth, Stolarow 6:1, 6:4, 6:3. Lengyelország a két
egyes játékról lemondott.
2.
Középmérközések.
1. Németország—Olaszország
3:2. (Hamburgban,
június 7—9-ig.) Dr. Landmann—de Stefani 3:6, 6:4,
6:3, 3:6, 6:3; Moldenhauer—de Morpurgo 5:7, 6:3,
6:3, 3:6, 6:2; Prenn, Moldenhauer—de Morpurgo, del
Bono 6:8, 3:6, 3:6; Dr. Landmann—de Morpurgo 4:6,
0:6, 5:7; Moldenhauer—de Stefani 6:3, 3:6, 5:7,
6:4, 6:3.
2. Csehszlovákia—Dánia
4:1. (Kopenhágában, június 5—7-ig.) Jan Kozeluh—Ulrich 6:4, 7:5, 1:6, 2:6,
2:6; Menzel—Henriksen 9:7, 6:2, 6:3; Kozeluh, Macenauer—Ulrich, Henriksen 6:1, 4:6, 6:4, 6:2; Jan
Kozeluh—Henriksen 5:7, 6:2, 6:2, 6:4; Menzel—Ulrich
7:5, 7:5, 6:2.
3. Magyarország—Hollandia
3:2.
(Budapesten,
június 7—10-ig.) Kehrling—Diemer-Kool 6:2, 6:1,
6:2; Takács—Timmer 3:6, 7:5, 6:8, 6:1, 6:4; Kehrling, Péteri—Timmer, Diemer-Kool 6:1, 2:6, 6:4, 3:6,
2:6; Kehrling—Timmer 6:2, 3:6, 6:3, 6:3; Takács—
Diemer-Kool 2:6, 4:6, 4:6.
4.
Anglia—Délafrika
5:0.
(Bournemouthban,
június 6—8-ig.) Austin—Raymond 8:6, 6=1, 2:6, 6:3;
Dr. Gregory—Robbins 6:1, 6:1, 6:4; Dr. Gregory,
Collins—Raymond, Farquharson 2:6, 6:3, 6:2, 6:1;
Austin—Robbins 6:0, 6:0, 6:1; Dr. Gregory—Raymond 6:4, 6:1, 6:2.
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Elődöntő.
1. Németország—Csehszlovákia
4:1. (Prágában,
június 19—21-ig.) Moldenhauer—Macenauer 6:3, 6:4,
8:6; Dr. Landmann—Menzel 2:6, 3:6, 6:3, 6:0, 4:6;
Moldenhauer, Prenn—Jan Kozeluh, Macenauer 6:2,
6:2, 6:3; Moldenhauer—Menzel 6:4, 8:6, 6:4; Prenn—
Macenauer 6:3, 7:5, 7:5.
2. Anglia—Magyarország
3:2. (Budapesten, június
14—16-ig.) Gregory—Kehrling 7:5, 5:7, 7:5, 2:6,
3:6; Austin—Takács 6:4, 6:2, 6:2; Gregory, Collins—
Kehrling, Aschner 6:2, 4:6, 6:2, 6:3; Gregory—Takács 6:1, 6:0, 6:3; Austin—Kehrling 6:3, 4:6, 2:6 2:6.
Döntő.
Németország—Anglia
3:2.
(Berlinben, július
12—14-ig.) Prenn—Dr. Gregory 6:3, 6:3, 6:2; Moldenhauer—Austin 6:4, 6:2, 6:3; Dr. Landmann, Dr.
Kleinschroth—Dr. Gregory, Collins 4:6, 2:6, 0:6;
Moldenhauer—Dr. Gregory 0:6, 2:6, 3:6; Prenn—
Austin 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 5:1.
Zónagyöztes:
Németország.
Amerikai zóna.
Elömérközések.
U. S. A.—Kanada 5:0. (Montrealban, május 16—
18-ig.) Van Ryn—Crocker 9:7, 6:2, 6:3; Hennesey—
Wright 9:7, 4:6, 6:0, 7:5; Hennessey, van Ryn—
Wright, Ham 61, 1:6, 6:2.
Kanada a befejezendő
két egyes játékról lemondott!
Középmérközések.
1. U. S. A.—Japán 4:1. (Washingtonban, május
23—25-ig.) Közelebbi eredmények nem ismertek!
2. Kuba—Mexikó
3:2. (Havannában, május 17—
19-ig.) Danel—de la Borbolla 6:2, 6:3, 8:6; Wollmer—Tapira 6:2, 6:3, 6:3; Moreles, Upmann—Kinsey, Unda 2:6, 3:6, 12:10, 4:6. A végső egyes játékokban minden ország szerzett egy győzelmet, úgy hogy
Kuba a döntőbe jutott.
Döntő.
V. S. A.—Kuba 5:0. Hennessey—Moreles 6:0, 6:3,
6:4; van Ryn—Wollmer 6:0, 6:1, 6:1. A páros
eredménye ismeretlen ((U. S. A. nyertes). Kuba a befejezendő két egyes játékról lemondott.
Zónagyöztes:
U. S. A.
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A Magyar Athletikai
x
háziversenye

A múlt hó folyamán rendezte a Mac. teuniszszakosztálya ezidei háziversenyét. A versenyből
a nyolc legjobb férfi és az egyes számból a három legjobb hölgy ki volt zárva. A népes osztály
tagjai a kizártakon kívül igen szép számmal indultak el a versenyen, melyen igen nagy és nívós
küzdelmeket láthattunk. Az úgynevezett felsők
a eenter-court telepen trenírozok, még megtartották a fölényüket az „alsókkal" szemben, (Alsók
a Mac. régi pályáin trenírozok) de csak igen
erős küzdelemben maradtak alul a törekvő fiatalok.
A férfi egyesit papírforma szerint Gabrovitz
elég nagy fölénnyel nyerte, útjában Minder Sanyit. 0:3, 6:0, Uhlyarikot 6:1. 6:2, Hertelendyt
6:3, 0:1, Laczayt 6:3, 6:2-re, mig a döntőben
Weinert 6:2, 4:6, 6:l-re verte.
Gabrovitz az egész verseny alatt jó formában
volt s különösen a döntőben szédületesen játszott,
kár. hogy formáját nagyon gyakran és gyorsan
változtatja.
Második Weiner lett, ki w. o. után Véghet
6:0, 6:3, Károlyit 8:6, 6:4-re és Bayert 6:4, 6:2-re
verte. Második helye feltétlenül megérdemelt.
Harmadikok Bayer és Laczay lettek. Bayer
Dresdnert verte 6:3, 8:6-ra, mig Laczay Vásárhelyit 6:3, 1:6. 6:2-re. Vásárhelyit előzőleg az alsó
csoport legjobbjai igen erőé küzdelemre kényszeritették. Bánó György ellen 6:3. 4:6, 7:5-re s
Faragó ellen 6:3, 6:3-ra végzett, de csak a legnagyobb küzdelem után.
A női egyes már vaskos meglepetéseket hozott. Békéssy Puszi alig tudta megverni Obersehall Babát 2:6. 6:3, 8:6 volt az eredmény s
igy Oberschall teljesítménye minden dicséretet
megérdemel. Raksányi Sári megverte Bozsiknét
4:6, 6:2, 6:3-ra s evvel a győzelmével az egész
verseny legnagyobb meglepetését szolgáltatta. A

Interzónadöntő.
U. S. A.—Németország
5:0. (Berlinben, július
19—21-ig.) Tildén—Moldenhauer 6:2, 6:4. 6:4; Hunter—Prenn 3:6, 6:3, 6:4, 6:3; Allison, van Ryn—
Moldenhauer, Prenn 9:11, 6:2, 6:4, 6:3; Tildén—
Prenn 6:1, 6:4, 6:1; Hunter—Moldenhauer 6:3, 1:6,
6:4, 4:6, 6:1.
Döntőmérkőzés az utóbbi év nyertese Franciaország és az Interzóna győztese U. S. A. között.
Franciaország—U.
S. A. 3:2.
(Párisban, július
26—28-ig.) Borotra—Lott 6:1, 3:6, 6:4, 7:5; Cochet—
Tildén 6:3, 6:1, 6:2; Borotra, Cochet—Allison, van
Ryn 1:6, 6:8, 4:6; Borotra—Tildén 6:4, 2:6, 4:6, 5:7;
Cochet—Lott 6:1, 3:6, 6:0, 6:3.

Club

Iliim

DUNLOP
tenniszlabda

a magyar versenyek
kiválasztott labdája.

fí
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többi eredmény múr a papírformát igazolta, de
mindenütt csak három szett után.
A győztes Méray Horváth Opi le/t, ki a döntőben Békéssyt 1:6, 6:2, 6:1-re verte.
Békéssy
Raksányi Sárit 6:8, 6:2, 6:2-re, mig Méray Fárkas Fannit 2:6, 6:0, 6:l-re verte. Méraynak még
Raksányi Zsuzsival is nehéz meccse volt a scorce
6:0, 4:6, 6:2.
Aférfi párost Weiner Dresdner nyerték Vásárhelyi—Károlyi ellen 5:7, 6:2, 6:3-ra. Az eredmény fordított is lehetett volna, ha Károlyi
egyenletes formát játszott volna.
Harmadikok
Faragó—Nagy
és Laczay—dr.
Bayer letek. Az elődöntök eredménye 6:3, 7:5,
egyenletes formát mutat.
A női párost a favorit Bozsikné Méray nyerték könnyen. Második Nagy Dezsőné és Békésaypár, míg a harmadikok Krenesey—Nemessné és
Leitner M. Pittner baronessz lettek.
A vegyes párost Gabrovits Farkas Panny favorit-pár nyerte Laczy—-Raksányi
Sári ellen
6:3, 7:5-re. Harmadikok Lattes
Csilla—Farkas
Mátyás ós Raksányi
Zsuzsi Vásárhelyi párok
lettek.
A jól megrendezett verseny sikere a rendezők:
Faragó László és Nagy Imre szorgalmas munkáját dicséri.

Fedett pálya
A szövetség fedett pályái a Városligeti iparcsarnok mögötti gépkiállitási csarnokban megnyiltak.
A szövetségi tagegyesületeknek a főtitkárnál
bejelentendő tagjai, a téli idény folyamán, november, december, január és február hóban, a szövetségi tréning napokon kedd, csütörtök és szombaton es>te 6 órától 9 óráig, vasárnap délben 11
órától 2 óráig az egész idényre fizetendő 40 pengő
lefizetése ellenében vehetik igénybe.
A fedett pálya talaja az idén recézett cement.
A világítást újonnan megcsinálták és igy panasz,
reméljük, ez irányban sem lesz.
A .Magyar Országos Lawn Tenisz-Szövetség
fedett pályái a városligeti iparcsarnok mögötti
gépkiállitási csarnokban az alábbi feltételek mellett bérelhetők: A ) Világítás nélkül: 1. Trénerrel való játéknál óránként 4 P., (tréner díjazása
külön); 2. Tréner nélkül
(társasiágok
részére)

Építési
és egyéb ingatlan kölcsönök
kedvező törlesztési feltételek mellett
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óránként 5 P. — B) Világítással: 1. Trénerrel
való játéknál óránként 6 P., (tréner díjazása kül ö n ) ; 2. Tréner nélkül, (társaságok részére ) óránként 6 pengő. Részleten kívül a pályabérek óránként 1 pengővel magasabbak.

Miért vesztettek Cocheték?
A z idei tenniszévad kétségkívül legnagyobb
meglepetése a franciák veresége volt J a p á n b a n .
A z egész világsajtó bőven tárgyalta ezt a kérdést és a párisi lapokkal az élén, különféle megjegyzésekkel kísérte a sajtó ezt a váratlan eseményt. A z
általános vélemény az volt, hogy
Cochet és Brugnon teljesen formán kívül álltak
ki a japán Harada és Sató ellen. Pedig nem is
olyan ismeretlenek ezek a japánok!
Harada
1926-ban m á r egyszer megverte Cochet, pedig
ez utóbbi akkor könnyen verte Riehardsot és
Lacoste előtt volt m á r abban az évben is rangszámozva. R a j t a kívül az idén a m a g v a r
bajnokságra nevezett, de,- sajnos, meg nem érkezett Hlita, valamint Tawara és a még diák
Sató alkotják a legjobb j a p á n együttest.
Cochet. Brugnon, L a n d r y és Roedel, k i k
szeptember utolsó napjaiban indultak a hosszú
útra, ezen háromhetes utukon
nem
találtak
semminemű lehetőséget a trenirozásra, tekintve,
hogy a vonaton és a hajón erre mód nem volt.
Érdekes, hogy kevéssel elutazásuk előtt erről szó is került, még pedig ú g y L a n d r y , valamint Cochet nyilatkoztak. L a n d r y : „ A z tulajdonképen nem lesz tennisz. a m i t mi a távol keleten játszani fogunk, tekintve, hogy minden
tréning nélkül azonnal versenyeznünk
kell
majd. Ez csak szép utazás lesz." „ N e m b a j ,
— mondta Cochet, — az úton sok szépet fogunk
látni. J a p á n b a n fogunk játszani és megpróóbál u n k minden
nagyobb
'előkészület
nélkül
g y ő z n i ! " E z m á r azonban nem sikerült!
IIIIIIINIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIillllllllllMlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Hirdessen a

Tennisz és Golfban!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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S Á N D O R

Vilmos császár út 74
Telefon: Lipót 900 60.
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Tildén

világranglistája

A tennisz-évad befejezése után lábrakapott
ranglistázás, úgy látszik, nem tud befejeződni.
Majdnem minden külföldi tennisz-ujság, valamint
úgynevezett szaktekintély megcsinálta a maga listáját. A Wallis Meyers-féle ranglista megjelenése
óta ezek gomba módra szaporodtak, melyek közül
azonban egyet, még pedig Tildenét föltétlenül
figyelemmel kell kísérni. Az ő listája a következő:
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Kis jólértesiiltség
Az angol, valamint német Tennisz és Golf"
legutóbbi számát lapozgatva, először nagy örömmel állapítottuk meg, hogy a magyar tenniszs.porttal is foglalkoznak. Örömünk azonban nem
sokáig tartott, mert rögtön tnegállapítottuk, hogy
fantasztikus tévedéseket közöltek laptársaink.
Az angol lap a következőket irja: „Az idei

1. Cochet
2. Lacoste
3. Tildén
4. Borotra
•5. Hunter
. fi. de Morpurgó
7. Moldenhauer
8. Prenn
9. Austin
10. Kehrling vagy Boussus
Tildén műve mindenesetre
sikerültebbnek
mondható, mint Wallis Meyers-é. Honfitársait
kihagyja s helyébe a németeket hozza előre, mit
a Davis Cup-ban elért hatalmas eredményükkel
indokol. Morpurgót Wallisi Meyers-sel szemben
talán kissé túl előre hozza. Kehrling tizedik helyét Austin elleni kétszeri győzelmével érdemelte
ki, azonban erre a helyre jogosnak találja a német bajnokságot nyert francia Boussus igényéti is.
Mindenesetre a legérd'ekasebb, hogy m i g a német
szövetség a mosit megjelent és lapunk ezen számában méltatott német ranglistán Prenn-t helyezte elsőnek, g Moldenhauer-t Froitzheim-mel
egyetemben tette a második helyre, addig Tildén
a két német rang-lista számát megfordítja, s Moldenhauert helyezi előtérbe.
Göncz Lajos, a kiváló magyar tennisz-oktató,
kinek tanulságos é® élvezetes szakcikkeit lapunk
olvasói több ízben élvezhették, a téli hónapokra
Fiúméba költözött. H i á n y á t a fedett pályán tanítványai erősen érzik, azonban reméljük, hogy kiváló oktató-cikkeit lapunk
hasábjain
követői
rövidesen újból olvashatják.

Dr. Brandenburg

Ottó és neje

évadban Magyarország nemzetközi mérkőzései
során a következő szép eredményeket érte el.
Győr Norvégia ellen a Davis-Cupban. Belgium
ellen egy vegyes mérkőzé;sen (?)• majd Görögorseág ellen 5:0-ra (?!). !•izujtán leközli a legújabb
magyar ranglistát, mit német laptársunk i-. átvett. Ez igy fest:
Urak:
Hölgyek:
1. Kehrling
1. Schréderné
2. Baumgarten
2. Takáts
3. Gönczné
3. Kirehmayr
4. Paksyné
4. Bánó
5. Wienerné
5. Jakobi
fi. Krenesey
fi. Péteri

ISPORTCIKKEKj
I

KERTÉSZTÚDO

BUDAPEST

Kristóf-tér,
nniimiiti
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niszben 2 — 3 — 4 emberből álló csapatok anyagi
menezsálása lehetséges, ellenben egy athléta-csapaté, mely szükségszereim 20—30 emberből á l l a n a ,
lehetetlen, nem helytálló, mert az a t h l e t i k á n a k
jóval nagyobb a közönsége. M i is azt hisszük,
hogy egy ilyen verseny kiírása, akár csak a DavisC u p a tenniszben, az athletika fejlődését hatalmasan előmozdítaná.

Hölgyeink figyelmébe!
L a p u n k egyik számában m á r közöltük, hogy
egy öt szettes meccsen jó pár kilómétert kell
f u t n i . N ő i meccsek csak három szettesek, f u t n i
kevesebbet kell. de mégis kell f u t n i , sőt az ütés
u t á n a legfontosabb kelléke a tennisznek a futás,
a helyes gyors startot elsajátítani pedig csak
athletikai t r a i n i n g g e l lehet. A z athletika a hölgyek részére Magyarországon még nem divatos
sport, de aki valóban komoly sikereket akar a
tenniszben elérni, ne rösteljen ú j í t ó lenni, hanem
látogassa szorgalmasan a salak pályát, hogy a
megfelelő startolást elsajátítsa.

Meghívásos tenniszverseny Nagyváradon.

I g y látszik, ezeket is W a l l i s Meyers készítette!! Német kollégánk még hozzáteszi, hogy a
magyar bajnoki eredmények alapján a német
hölgyjátékosok sokkal erősebbek, m i n t a magyarok, mivel K r a h w i n k e l győzött Schréderné ellen,
Hoffmann
kisasszony pedig B a u m g a r t n e r t és
Göncznét győzte le. A való tényállás, hogy a magyar szövetség hivatalos ranglistája még nem jelent meg, s az eddig megjelent magyar ranglisita
egyik sportlap magánlistája, ami azonban merőben ellenkezik a fentiekkel. Gönczné pedig nem
11 o í f m a m i t ó l , hanem Colliertől kapott ki. Tévedtek!!!

Davis-Cup az athletikában.
A legnagyobb athletikai szaklap, az angol
„Athletie-News" a tennis Davis-Cup példátlan
sikerén felbuzdulva, ajánlja egyik számában, hogy
az athletikában is hasonló szellemű dijat kellene
alapítani, hogy a nemzetek közötti mérkőzések
végtelenül nagy vonzóerejét így egy meg-felelő
szisztéma keretében még hatalmasabbá tegyék. A
felületesek legnagyobb ellenvetése, hogy a ten-

Az ezévi eseményekben rendkívül gazdag tennisz-saison métló befejezéseként zajlott le Nagyváradon október 19—22. n a p j a i n a Gerliczy István báró által rendezett internationalis meghiváoss hendicap tenniszverseny, melynek résztvevői
között t a l á l j u k Bálás I v á n t , Jugoszlávia sokszoros: tennisbajnokát is. Azonkívül részt vettek Perák budapesti és M á t h é nagyváradi trénerek, továbbá a N A C elit-gárdája, v a l a m i n t B o g d á n és
Ocskay jugoszláviai versenyzők.
K ü l ö n érdekessége volt a versenynek az, hogy
Ziszovies Lenke ós M a r t o n L i l i , N a g y v á r a d , két
legjobb női tenniszezője, az egyes ést páros versenyszámokban a f é r f i a k k a l együtt indultak.
A handieap-verseny győzteseit, akik pontozás
alapján kerültek ki, Gerliczy báró értékes tiszteletdijakkal lepte meg.
Egyes: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P á r o s : 1.
2.
3.
4.

Bálás Iván ( J u g o s z l á v i a ) ;
1'erlák tainer (Budapest.);
Bleyer Sándor ( N A C ) ;
Balogh E n d r e ( N A C ) ;
M á t h é A n d o r treiner;
Ziszovits Lenke ( N A C ) ;
Domokos K á r o l y ( N S E ) ;
báró Gerliczy István ( N S E ) ;
Bálás—Bogdán;
báró G e r l i c z y — P e r á k :
Ziszovits—Popper;
Ocskay—Bleyer.

Van Tíyn nyerte Mexikó tenniszbajnokságát. A
Mexikó-Cityben lefolyt tennisebajnoki
verseny
férfi egyes döntőjében van R y n
győzött
Ban
Horchakow ellen 6:3. 4:6, 6:1. 6:4 arányban.
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Schmidt Ferenc visszaérkezett
Budapestre.

rövidebb ideig vendégszerepelt még gróf Apponyi Albertéknál, H a r d y Dreher Béláéknál,
gróf Sigray A n t a l ivánci birtokán, stb.

Schmidt Franci, a M. A . C. népszerű tennisz trénere, négy h a v i távolléte után ujltól
Budapestre érkezett, hogy megkezdje működését a fedett pályán. Számos magyar főúri és
földbirtokos család meghívásának tett eleget,
m i d ő n erre a hosszabb távollétre határozta el
magát. Minden bizonnyal így is nagy szolgálatot tett a magyar tenniszsportnak. Vidéki körútján nyolc hétig volt Dégen, gróf
Festetich Sándornál, hol minden kényes igényt

M u n k a t á r s u n k n a k örömmel számolt be arról a n a g y fellendülésről, amit az egész vonalon
tapasztalt s véleménye szerint igen sok fiatal
játékos szép tiportjövő elé tekinthet. A z i f j ú s á g
n a g y rajongására a tennisz iránt legjellemzőbb
az a határtalan lelkesedés, amit egy bájos vers
fejez ki B a t t h y á n y Gitta grófnő tollából,
mit
sikerült Schmidt Ferenctől megszereznünk, hogy
legközelebbi számunkban leközöljük.

kielégítő szép pályát talált. N é g y hétig tartózkodott; Körmenden, dr. S t ratma n n-Bat tli váiiy
László hercegnél, hol vezetése alatt folyt le a
„ m a g y a r f ő u r a k " versenye, melyről annak idején lapunk hasábjain beszámoltunk.
Hatalmas
ifjúsági gárdát nevelt a környék fiataljaiból, kik
közül gróf Batthyány-Stratm&nn József a Szombathelyen és Körmenden
lejátszott
ifjúsági,
illetve juniorversenyek győztese volt. Bohenrode H a u p t István báróéknál az ismert nevű
versenyjátékosnál két hetet töltött.
Hosszabb

megkezdte óráit a fedett pályán s máris igen
sokan jelentkeztek
nála. úgy, hogy a fedett
pálya az idén is igen mozgalmas életnek néz
elébe. A
jelentkezők
között
ott
találjuk
A p p o n y i M á r i a grófnőt, Cartierné A l m á s s y
grófnőt, Paksy Józsefnél, T i h a n y i Lászlón út,
Dénes Magdát, K a n i t z K i t t y t , báró Schoen német követet nejével, gróf Pallavieini Györgyöt,
gróf Z i c h y Imrét, gróf Széclieny Zsigmondnét,
báró Dániel Tibort, Mészáros Károlyt, stb.

Kozeluh, vagy Menzel?

már nem őt, hanem Menzelt tartották Csehszlovákia legjobb játékosának. Ennek tisztázására
Teplitz-fürdő igazgatósága egy serleget tűzött ki,
mit a két játékos elfogadott s a mérkőzést lejátszották. Győzött Kozeluh 5:7. 4:6, 10:8, 6:1, 6:2
arányban. Ez azonban nem bizonyítja még felsőbbségét, csak azt, hogy szervezete erősebb, mint
Menzelé. Menzelről már eddig is köztudomásu
volt, hogy az öt settes mérkőzések végét nem
birja.

Ez a kérdés meglehetősen nyilt volt a cseh
tennisz-körökben s a Teplitzben lejátszott mérkőzés után sem lehet nyugodt lélekkel dönteni.
Kozeluh az idei évadban meglehetős gyönge és
főképp szeszélyes formát mutatott. Külföldön keveset versenyzett, s ott sem voltak jó eredményei.
Odahaza többek között kikapott a Krepuskától
idén vereséget szenvedett Sadától Ezért sokan

Schmidt Ferenc, Ottó öccsével egyetemben
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HIVATALOS ROVAT
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Felkéretnek a kerületi előadó urak, hogy a
kerületi vezetőség, tisztikar és intéző bizottsági
tagok névsorát ós lakáscímeiket a főtitkárral közölni szíveskedjenek, hogy a legközelebbi közgyűlésig érvényes, a szövetségi tagegyesületek által
rendezendő versenyekre belépőjegyül
szolgáló
igazolványok kiállíthatok legyenek.
*
A szövetségi hivatalos erőlista előmunkálatai
már nagyjából elkészültek. Sürgősen felhivatnak
a versenyeket rendezett tagegyesületek, amelyek
eredményei még be nem küldettek volna, a részletes versenyeredmények sürgős beküldésére.
*
Felhívatnak a vidéki tagegyesületek, hogy a
szövetségi vándortrénerre vonatkozó 1930. idénybeli igényeiket a szövetség főtitkáránál mielőbb
bejelenteni szíveskedjenek, hogy a vándortrénerek
célszerű beosztása lehetséges legyen.
*

Az angol szövetség által 1930. évre elfogadott
hivatalosi bajnokságok listája:
J a n u á r 15. — Ausztrália;
március 16. — Egyptom:
április 12. — Dél-Afrika;
április 21. — Görögország;
május 19. — Franciaország;
június 6. — Belgium, (csak 1930. évre hivatalosnak elismerve);
június 23. — Wimbledon;
július 28. — Hollandia;
augusztus 3. — Németország;
augusztus—szeptember — Egyesült Államok:
(terminus csak 1930. február havában határoztatik el),
augusztus 27. — Jugoszlávia;
szeptember l . — Magyarország.
*
A legnyomatékosabban felhivatnak a tagegyesületek. hogy

a kerületekkel

szemben

fennálló

tartozásaikat a folyó év végéig föltétlenül rendezzék, mert szövetségi

tanácsi

határozat értel-

mében hátralékos egyesületek versenyei nem engedélyezhetők.
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Belföldi hírek
IIIIUIIIIHIItlIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Előfizetőinkhez
Lapunk első félévi előfizetése 1929. évi november hó 10-ével, azaz a tizenkettedik számunk
megjelenésével lejárt. Tisztelt félévi előfizetőink
figyelmét ezúton is felkívánjuk erre hívni, azon
reményben, hogy nagybecsű bizalmukkal és támogatásukkal a továbbiak folyamán is ki fognak
tüntetni.
Kérjük, hogy a mellékelt postai befizető-lapon
a következő félév clőzetésí díját részünkre megküldeni szíveskedjenek, megjegyezve, hogy lapunk
következő számát továbbra is megküldjük, kérve,
hogy ha netalán bizalmukkal a jövőben nem
tisztelnének meg. úgy szerkesztőségünk címére a
példányt visszaküldeni szíveskedjenek.
Budapest, 1929. november 10.
Teljes tisztelettel
a

Kiadóhivatal.

*

A B S E 1929. évi házi
teniszbajnokságának
eredményei:
Férfi bajnok: Sehramek István, aki a döntőben 6:3, 6:3, 4:6. 6:3 arányban győzött dr. Della
Dontia Mihály ellen.
Harmadik: Battlay Gábor és dr. Szűcs János.
Xői bajnok: dr. Engel Antanlé, aki a döntőben 7:5, 6:1 arányban győzött dr. Della Donna
Mihályné ellen. — Harmadik: Szemler K a t ó é*
Lukatrovits Irén.
Kizárásos férfi egyes. Első: dr. Rózsavölgyi
Istvánné, második: dr. Petőcz Ákosné.
Ifjúsági. Első: Della Donna Altán, második:
ifj. Della Donna Mihály.

Külföldi hírek
111111111 i 111111111M1111111111111111111111111111111111 • 11111111111111111111 • 111111111111 tlltl llllllll
Tildén színpadi fellépését nagy várakozás
előzte meg Londonban, mire az egész ottani tennisz társadalom felvonult. Játékos társai közül
többek között láthatók voltak: miss Betty Nuthall. Mrs. Michell. miss Ridley, miss E. Ryan,
Spence, Sharpé, O l i f f stb. Tildén sikere nagy
volt, — hangzott az általános megállapítás — de
mégsem akkora, mint a tenniszpál.ván.

Spanyolország.
Az angol fedettpálya páros bajnokságaiban
Crole—Rees. Eames kettős 6:1, 1:6. 4:6, 8:6. 7:5
arányban győzött a Peters. Wheatley pár ellen.
A vegyes párosban éppenúgy, mint a férfi párosban, a védő-pár Clore—Rees. Miss Mitchel győzött 6:1, 6:3-ra, Wheatley. Mrs. Lycett ellen.

A barceloniai világkiállítás alkalmából a
spanyol tennisz-szövetség különböző versenyeket rendezett, hogy a kiállítás területén épült
gyönyörű stadon
tenniszpályáit
megfelelően
foglalkoztassa. A tavaly még tekintélyes játékerőt képviselő spanyol gárda az idén Flaquer
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és Marales gyengébb formája következtében erősen visszaesett, Manuel Alonso, aki pár évvel
ezelőtt még a világ legjobbjai közt szerepelt,
m á r rég nem számít hazája szempontjából, mert
A m e r i k á t nem tudja elhagyni az ó-haza kedvéért s így a spanyol tenniszsport hírnevét
Alonar és Gomar gróf után Flaquer és Morales
védték elég nagy sikerrel. Flaquer nagy elfoglaltsága és Morales kéz-sérülése miatt, azonban
az irlén már Sindreuval az élén, a legfiatalabb
generáció kezére, illetve rakettjére bízta a spanyol tenniszsport hirnevét a szövetség.
Tavasszal a Davis-Cupben Maier—Sindreu
és Tejada-csapattal álltak ki a németek ellen,
tle 4:1 arányban vereséget szenvedtek.
Most ősszel két ország közötti versenyt is
végigküzdöttek, egyiket, a csehek ellen veszítették el fi: t-re, m í g a másikat a Morpurgo nélküli olasz csapat ellen 7:5-re. A spanyol csapatban Sindrea,
Tejada,
Saprisa,
Suque
és
J u a n i c o között. Suque és Juanico Pesten is jártak már.
A most kezdődő bajnokságon, melyet szintén
Barcelonában Tendeznek, résztvesznek a fiatalok
mellett Flaquer és Morales is s így kíváncsian
várjuk a részletes eredményeket, hogy vájjon <i
fiatalok csakugyan elérték-e az öregebbek klaszszisát. Lapzárta után jelentik, hogy a spanyol
bajnokság dönötőjében a francia Boussus nyert
Timmer ellen 6:2, 6:2, 3:6, 7:5-re.
Spanyol
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sindreu
Flaquer
lnanico
Morales
Maier
Andreu

ranglista:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Riera
de Olano
Sala
Noblom
Gomales
Suque

A Barcelonában legutóbb lezajlott cseh—spanyol mérkőzés részletes eredményei:
Malacek
(Cs.) — Suque (Sp.) 6:2, 1 :0. 0:3. Kozeluh (Cs.)
— Sindreu (Sp.) 0:1, 7:9, 8:0, Juanico (Sp.)
Macenauer (Cs.) 0:2, 0:4, Tejada Suque (Sp.)
- Malacok Stey«>kal (Cs.) 7:5, 0:4. 7:5, Suque
(Sp.) — Stejskal (Cs.) 3:0, 7:5, 0:4, Malacek
(Cs.) — Tejada (Sp.) 0:3, 0:0, Tejada (Sp.) —
Stejskal 0:4. 0:4. Kozeluh (Cs.) — Juanico 0:3.
0:4, Macenauer (Cs.) — Sindareu (Sp.) 4:0, 8:0,
8:6, Macenauer. Kozeluh —Tejada, Suque 0:4.
0:3, 6:3, Malacek, Stejshal—Saprisa, Juanico 0:3,
7:5, 0:0, 4:0. 0:2, Kozeluh. Macenauer—Juanico,
Saprisa 6:3, 7:5, 0:0, 6:4.
Brugnon legyőzte Haradát 0:4. 0:8, 0:4 arányban a franciák japáni útján s revancsot vett
Cochet legyőzetéséért. További eredmények: IIirosato—Kod'el 0:4, 0:4, Nuno—Landry 6:3, 1:6,
7:5, Cochet—Hirosato 6:4, 4:0. 6:2.

A ,,Züricher Sport" svájci ranglistája.
A svájci tennisz-szövetség évente kia< Íja a
hivatalos ranglistáját, ami azonban egészen sajátságos. Az egyes játékosokat nem számozza, hanem bizonyos plusz- és minusz-kategóriákat állit
fel. Ezzel ellentétben a „Züricher Sport'' kiadott
egy úgynevezett „számozott" ranglistát, mit alant
közlünk:
Urak:
1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.
9.
10.

Aeschlimann
Ferrien
Wuarin
Chiesa
Itaisin
Biirlei
Luchsinger
Scliöller
Ernst
Ellmer

Hölgyek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Payot
Sehiiublin
Fehlmann
Steinfels
Lang
Sehardt
Stalder
Jacky
Simon
Gronuné

Beszámolók a bajnokságokról
Bár nagyjában már leszámoltunk az egyes
országok bajnokságáról, azonban mégsem lesz
értéktelen ezeket egyesítve, leközölnünk.
1. Amerika.
Fedettpálya: Borotra (Franciaország) győz
Hunter ellen 0:4, 0:0. 3:6. 8:0.
Férfi páros>: Tildén—Hunter.
Nemzetközi nyílt pálya bajnokság: Tildén
(Amerika) győz Hunter ellen 3:6, 6:3, 4:0, 0:4;
Miss Wills (Amerika) győz Mrs. Watson ellen
0:4. 6:2.
Férfi páros:
Lott—Doeg.
Vegyes
páros:
Miss Benett—Lott. Női párosi: Mrs. Watson—
Mrs. Mitchell.
3. Aust rália.
Gregory (Anglia) győz Schlesinger ellen 0:2,
0:2, 5:7, 7:5; Miss Akhurst (Austrália) győz
Bicherton ellen 0:1. 5:7, 0:2.
Férfi páros: Crawford—Hopman. X. p. Miss
Akhurst—Miss Bicherton.
5. Belgium.
Fedett pálya: Borotra (Franciaország) győz
Cochet ellen -7:5, 0:4. 3:0. 6:3; Mme Bordes
(Francia) győz Mlle Sigart ellen 9:7. 0:4,
Férfi páros: Tliurneylsen •—Landry. V p.
Mlle Rosenbert—-Georges. N. p. Mlle Rosenbert—
Mme Barbier.
7. Dánia.
Fedett pálya: Moldenhauer
(Németország)
győz Henriksen eUen 6:4. 0:4. 6:3; Frl. Rost
(Németország) győz Friedleben ellen 7:5. 4:0,6:3.
Férfi páros: Moldenhauer—Rasmussen. V. p.
Frl. Rost—Moldenhauer. N. p. Fr. Fridieben—
Frl. Rost.
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Nemzeti bajnokságok: Ulrich győz Rasmussen
ellen 8:3, 6:2, 3:6, 6:1.
-Fr. l)am győz Fr. Morville ellen 6:3, 6:1.
Férfi páros: Henriksen—Gleerup. V. p. Fr.
Dam—Ulrich.
2. Anglia.
Kemény-pálya bajnokságok: Austin ( A n g l i a )
győz Raymuild ellen 6:3, 6:2. 1:6. 6:4: Miss
Heine (Délafrika) győz Miss Ridley ellen 6:4,
3:6. 8:6.
Férfi páros: Crolc Rcs—Eaines.
Nemzetközi fii pálya bajnokságok
(Wimbledon), Cochet (Franciaország) győz Borotra ellen
6:4, 6:3, 6:3; Miss Wills (Amerika) győz Miss
Jacobs ellen 6:1, 6:2.
Férfi páros: Allison—Van Ryn. V. p. Misn
Wills—Hunter. N. p. Mrs Watson—Mrs Mifcehell.
8. Franciaország.
Fedett pálya: Borotra (Franciaország) győz
George ellen 6:2, 6:2. 6:4; Kleinadel (Franciaország) győz Mme Golding ellen 6:4. 6:1.
Férfi páros: J . Borotra—E. Borotra. V. p.
Mme Bordes—J. Borotra.
Nemzetközi bajnokságok: Lacoste
(Franciaország) győz Borotra ellen 6:3, 2:6. 6:0. 2:6, 8:6.
Miss Wills (Amerika) győz Mme Mathieu ellen
6:3, 6:4.
Férfi páros: Lacoste—Borotra. V. p. Miss Benett—Cochet. N. p. Frl. Boumann—Senorita
d' Allvarez .
9. Hollandia.
Tildén (Amerika) győz Hunter ellen 6:4. 6:2.
6:3; Mlle Sigart (Belgium) győz Frl. Bouman
eilen 6:4, 6:4.
Férfi páros: Tildén—Hunter. V. p. Mlle Sigart—Grandguillot. N. p. Frl. Bouman—Mme
Conguerque.
4. Austria.
Nemzetközi
bajnokság:
Cochet
(Franciaország) győz Matejka ellen 6:4, 6:2. 4:6. 6:4;
Schréderné (Magyarország) győz Frl. Hagenauer
ellen 6:3, 3:6. 6:4.
Férfi páros: Cochet—Danet. V. p. Schréderné—Thurney-sen. N. p. Fr. Ellissen—Frl. Hagenauer.
Nemzeti bajnokság: Matejka győz Artens ellen 7:9. 3:6, 6:3, 6:0. 6:3: Frl. Hagenauer győz
Fr. Redlieh ellen 6:0, 6:3.
Férfi páros: Artens—Matejka. V. p. Fr. Redlieh—Artens. N. p. Fr. Ellissen—Frl. Hagenauer.
11. Németország.
Fedett pálya: Petersen (Datiia) győz dr.
De >-s art ellen 7:5, 7:5, 6:0; Frl. Rost (Németország) győz Froitzheim ellen 6:1. 4:6, 6:1, 6:8,
Férfi páros: Matejka—Moldenhauer. V. p.
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Frl. Rost—Matejka. N. p. Frl. H o f f m a n n — F r l .
Kallmeyer.
Nemzetközi bajnokságok: Boussus (Franciaország) győz Froitzheim ellen 6:1, 4:6, 6:1, 6:8,
6:1; Fr. Raznicek
(Németország)
győz Miss
Chamberlain ellen 6:2, 5:7, 6:0.
Férfi páros: Brugnon—Boussus. V. p. Miss
Colyer—Lee. N. p. Miss Colyer—Miss Fry.
Nemzeti bajnokságok: Frenz győz Kuhlmann
ellen 7:5, 6:8, 6:2, 6:2; Frl. Krahwinkel győz
Frl. Peitz ellen 6:3, 6:1.
Férfi páros: Cramm—Frenz. V. p. Krahwinkel—Kuhlmann. N. p. Frl.
Krahwinkel—Frl.
Peitz.
6. Csehszlovákia.
Cochet (Franciaország) győz Boussus ellen
8:6. 4:6. 6:3. w. o.: Frl. Krahwinkel (Németorkia) győz Korotviková ellen 6:2, 6:4.
Férfi páros: Cochet^—Boussus. V. p. Mme Barbier—Boussus.
10. .Magyarország.
Kehrling (Magyarország) győz Menzel ellen
8:6. 4:6. 6:3. u. o.: Frl. Krahwinkel (Németország) győz Hoffmann ellen 6:4. 6:1.
Férfi páros: Menzel—Rohrer. V. p. Gönczné—
Menzel. N. p. Miss Colyer—Mrs. Ilqubam.
13. Svájc.
Fedett
pálya:
Bonzi
(Olaszország)
győz
George ellen 4:6. 4:6. 6:2, 6:3, 6:0; Mure Kleinadel (Franciaország) győz Frl. Payot ellen
7:5, 6:1.
Férfi páros: Oppenheimer—George.
V. p.
Mrs. Culbert—George.
Nemzetközi bajnokságok: Ohta ( J a p á n ) győz
Worm ellen 4:6, 6:4, 4:6, 6:1. 6:3: Mme Pons
(Spanyolország)
győz Frl. Payot ellen 6:3,
3:6, 9:7.
Férfi páros: Ohta—Rogers. V. p. Frl. Payot
—Ferrier. N. p. Mme Ponsi—Miss Petschell.
Nenr/eti bajnokságok: Ferrier győz
Wuarin
ellen 6:2, 6:8, 3:6. 6:2. 6:2; Frl. Schaublin győz
Fi. Felilmann ellen 6:3, 6 :1.
Férfi páros: Ferrier—Wuarin. V. p. Fr. Fehlman—Aeschlimann. V. p. Fr. Felilmann—Frl.
.Simon.
12. Románia.
Mishu győz 6:1. 6:1. 4:6, 10:12, 6:3; Luppu
ellen Fiilöpné győz Marton h. a. ellen 6:1. 6:2.
Férfi páros: Mishu—Poulieff. V. p. Mlle Goleseo—Poulieff. N. p. Fiilöpné—Marton M. a.
A Raciug-Club de Francé csapata r< japáni
félkud'arc után szép utazását folytatja Indochinába. Cochet—Brugnon és társai, mult szerdán az
. André—Lebon" hajó
fedélzetére szállottak s
első bemutató mérkőzésüket Hong-Kongban fogják játszani.
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A pöstyéni
Irta:

golfpálya

Secretary

Amit a szenvedélyes vadásznak egy új
vadászterület, vagy a turistának egy még nem
élvezett kilátás, ugyanazt jelenti a vérbeli golfozónak egy új golfpálya felfedezése. Uj élményeket, új szépségeket, új szenzációkat. A golfjáték egyik legnagyobb vonzóereje épen abban
rejlik, hogy nincs egy méterekre, sőt centiméterekre pontosan megállapított és körülhatárolt
felületre korlátozva, mint a sportszerű játékok
túlnyomó része. Ezzel a megjegyzéssel a világért sem akarom a tennisz-, hockey-, póló-, footballjátékok szépségeit kisebbíteni, csupán rámutatni arra, hogy a golfnál egyrészt a játékteriilet nagy kiterjedése (egy tizennyolclyukas
pálya körülbelül 40—50 kat.h old területet foglal el) s ezen belül a távolságok meghatározásának teljes szabadsága, a különböző
terepalakulatok kihasználásának lehetőségével a variációknak olyan tömegét nyújtja, hogy minden
új pályán való játék a játékosra az új felfedezés erejével hat. Ez a magyarázata egyes jól
megépített pályák
nemzetközi rennoméjának.
Az amerikaiak tízezrei keresik fel évenként
Angliát csak azért, hogy St. Andrews,
North
Berwick, Litham, St. Georges vagy Gleneagles
híres pályáin játszhassanak s ezért indult meg
újabban egy hatalmas amerikai és angol invázió a nagyszerűen megkonstruált francia tengerparti és belföldi pályák felé. A francia fürdőhelyek igazgatóságai vették először észre a
kontinensen, hogy az utazni szerető népek, elsősorban az angolok és amerikaiak érdeklődésének felkeltésére egy jól megépített golfpálya a
legalkalmasabb csalétek s az utolsó évtizedben egymásután építettek ki a legmodernebb
technikai eszközök igénybevételével az elegáns
fürdőhelyek golfpályáit. A Riviera-pályák állandóan tömve vannak amerikaiakkal, akik golfütő
nélkül nem kelnek útra. A csatorna közelében
levő Le Touquet, Madrdelot, Wimereux pedig
tavasztól késő őszig kedvenc találkozói a
weekendező angol golfozóknak.
Nálunk Középeurópában a dolgok még nem
fejlődtek idáig s nekünk magyar golfozóknak
különösen kevés alkalmunk van arra, hogy a
golf szépségeit idegen
pályák
látogatásával
még változatosabbá tegyük. Különösen egy-két

jó weekendpálya hiánya érződik erősen, ahova
lerándulni s néhány napot üdüléssel egybekötött
golfjátékkal eltölteni a golfozó
legkedvesebb
szórakozása. Ezért kell örömmel
regisztrálni,
hogy a tőlünk alig négy óra távolságban fekvő
kies Pöstyén fürdőben történt valami, ami a legnagyobb mértékben alkalmas arra, hogy felkeltse golfozóink érdeklődését. A gyönyörű Vág

Baumgarten Carla
völgyében közvetlenül a folyó partján százados
nyárfák között egy gyönyörű fekvésű kilenclyukas golfpálya körvonalai bontakoznak
ki,
amely hozzáértő kezelés és kisebb,
könnyen
keresztül vihető átalakítások mellett már az elkövetkező évben kedvenc találkozóhelye lesz
Budapest és Bécs golfozóinak.
A pálya talaja lombföld, homok és agyag
keveréke, fűkulturára megfelelő kezelés mellett
kiválóan alkalmas. Különös és eléggé fel nem
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A hármas 155 méteres mid iron vagy gigger
ütés.
A V á g folyó mentén elhúzódó 360 méteres
négyes szakaszból, amelynek fair-way-je több
mint 60 méter széles, egy keresztbunker helyes
elhelyezésével pompás ú. n. „strategic
hole"
lesz. Ezt a lyukat, mint fentebb említettem, vagy
80 méterrel meg lehet hoszabbítani.

CrémanfRosé
Transylvania sec
becsülhető előnye, hogy a humuszréteg alatt körülbelül félméter mélyen vastag fövényhomokréteg terül el, ami bunkerek
építését és azok
fenntartását nagyon olcsóvá teszi. Ennek különösen azért van jelentősége, mert a terep nagyjából sima és vízszintes s maga a terepalakulat kevés természetes akadályt ad. Természetes
akadályok a facsoportok, amelyek jól vannak kihasználva, egy mély vízmosás az 5. és 7. szakaszoknál és a 4. szakasz hosszában vonuló
V á g folyó.
A pálya összes hossza 2090 méter, tehát az
átlagos középpályáknál körülbelül 400 méterrel rövidebb. Ez mindenesetre hiba, de mód van
arra, hogy egy-két tee hátratolásával, két green
elörehelyezésével, két szakasz megszüntetésével
és két új beiktatásával
a pálya egész 2600
méterig meghoszabbíttassék, ami már egy egészen tekintélyes hossz. Ami már most az egyes
meglevő szakaszok hosszát illeti, ez ellen kevés
kifogás tehető. Kimondottan hibás hosszúságú
lyuk egyetlenegy sincs. Csupán az l-es szakaszt, amely jelenleg 280 méter, tehát kétütéses lyuknak kissé rövid, kell meghosszabbítani,
annál is inkább, mert erre van mód. Nincs tov á b b á egy pár 5-ös lyuk, de ez is aránylag könvnyen elérhető, a jelenleg 360 méter hosszú 4
szakasz meghosszabbításával. A hosszak beosztása már kihívja a kritikát, mert az egymásután
következő 5, 6., 7. szakaszok majdnem
egyforma hosszúságú rövid lyukak. Kifogásolható
még, hogy az egész pályán nincs egy kimondottan mashie-lyuk.
Áttérek az egyes szakaszokra. Az első szakasz 280 méter, de meghosszabbítható egész
320-ig. Igy is érdekes lyuk s még érdekesebbé
lehetne tenni
a
fair-waynek dog-leg-szeríí
jobbratolásával, amely esetben a szegélyező facsoport stratégiai jelentősége növekednék.
A második szakasz
308 méteres
drivemashie-lyuk. A tee hátrahelyezésével
15—20
méterrel meghosszabbítható. Itt még olal- és
keresztbunkerek kellenek.

A 180 méteres ötös, a 199 méteres hatos és
a 187 méteres hetes szakaszok egy a pályán átvonuló mély vízmosás ügyes stratégiai felhasználásával lettek megépítve. Még sem volt helyes
megoldás, mert három csaknem egyforma hoszszúságú pár 3-as lyuk egymás után az érdekesség rovására megy. A hatosnak
100 méterrel
való meghosszabbításával — ami a tee egyszerű
hátrahelyezésével elérhető — ezt a hibát könnyű
lesz kiküszöbölni.
A nyolcadik szakasz hossza 285 méter. Balról egy a pálya egész hosszában elhúzódó mély
árokkal van védve. Jobbról még oldalbunkerek
beiktatása szükséges.
Az utolsó szakasz egy 140 méteres gigger
vagy mashie-iron ütés.
Nagy vonásokban ezek a pöstyéni pályáról
szerzett impresszióim. S ha észrevételeim talán
túlságosan kritikaiak, kötelességemnek
tartom
megállaptíani, hogy ez a pálya már a jelenlegi
állapotában is teljes mértékben méltó arra, hogv
golfozóink
megismerjék és
népszerűsítsék.
Nincs tökéletes golfpálya. Még a leghozzáértőbb
technikai tudással megépített pályákon is folyton fúrnak, faragnak, tökéletesítenek. Pöstyén
fürdő igazgatósága valóban a legteljesebb megértéssel és a golfjáték internacionális jelentőségének teljes ismeretében igyekszik javítani és
tökéletesíteni s e sorok írójának különös örömére szolgál, hogy az igazgatóság szíves meghívásából alkalma volt ezt a nagy jövőre hivatott pályát megismerni s arra golfozóink érdeklődését felhívni.

A Magyar Golf Club októberi monthly medálját dr. Seenger Gyula nyerte, m í g a novemberi monthly medál győztese Rácz Tibor.
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Lapunk

minden hónap 10-én és 25-én
jelenik

meg
min

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
KEHRMNG
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SPALDING Tennisz-ütőket
mindenütt ahol tenníszt játszanak, a bajnokok használják.

ÖN

IS dicsérni és másoknak ajánlani fogja a

gk*.

SPALDING-ütőt
mert

^^^^^^^^

1

gyor-

sabban üti a labdát.
Jól egyensúlyozott formás keret,
^
nagyszerű húrok

\V

|

az ennyivel

^^

raj
/ ^

Kapható minden jobb sportüzletben.

Vezérképviselet: Ekert & Co., Hamburg 36.

—

CUKORKA
CSOKOLÁDÉ
DESSERT

KÜLÖNLEGESSÉGEK

Nyomatott a Bethlen Gábor írod. és Nyomdai R.-T. Budapest VIII., Nap-u. 13. — Műszaki ig. : Urbányi István.

