
- O I 

I I I . EVF. 20. S Z A M 

fi* t 0 3 f OKI 31 
S Z E R K E S Z T I : 

KEHRLING BELA 

Dr. Szlávy Béláné, Magyarország 1931. évi golf bajnoknője. 

Á R A 1 P E N G Ő 



384 TENNISZ ÉS GOLF 384 

D U N L O P 
tenniszia bd a 

a L A C O S T E 
á l t a l s z e r k e s z i e U 

Dunlop 
( e nn í s zgép 

k a p h a t ó ! 

a m a g y a r 
v e r s e n y e k 
k i v á l a s z t o d 
l a b d á j a 



II. ÉVFOLYAM 1931. NOVEMBER 1. 

TENNISZ i s C i l i 
Szerkesztőség és k iadóh ivata l 

BUDAPEST. V., LIPÓT-KRT 13. 

Telefon: 105 - 85. 

Felelős szerkesztő 

k e h r l i n g b é l a 
Helyet tes szerkesztő 

V Á S Á R H E L Y I L. J E N Ő 

M E G J E L E N I K H A V O N T A K É T S Z E R 

m i n d e n 2-dik és 4>dik s zomba ton . 

Előf izetés i d i j 
Egész évre . . . — — — — 20 pengő 
Fé l évre . . . _ . . . _ . . . _ _ M 10 pengő 

A M A G Y A R L A W N T E N N I S Z S Z Ö V E T S É G H I V A T A L O S L A P J A 

1912-ben gondtalan, boldog béke világban 
nyerte Kehrling Béla először Magyarország ten-
iszbajnokságát. Tizenkilenc hosszú, súlyos év 
minden megpróbáltatásával nehezedik azóta vál-
lunkra s íme tizenkilenc év múlva is ugyanaz a 
férfi nyeri el a bajnokság büszke címét. Ez a telje-
sítmény olyan páratlan, hogy meg kell állnunk 
egy pillanatra, mielőtt még a mai idők fergete-
ges rohanása el nem borítja más esemény hullá-
mával ezt a példa nélkül álló bravúrt. Kehrling 
ezen húsz év alatt tizennégyszer nyerte meg a 
magyar férfiegyes bajnokságot. Öt évig a háború 
miatt nem rendezték meg a bajnokságot s egyszer 
1930-ban R. Menzel a csehszlovák bajnok nyerte 
meg a versenyt. Húsz év óta tehát ő vitathatat-
lanul a legjobb magyar játékos és pedig olyan 
kiváló tudású, hogy a bajnoki címért évek óta ide-
sereglő külföldi elsöosztályú játékosok egész se-
rege ellen is az egy kivételtől eltekintve, húsz éve 
védi teljes sikerrel a magyar tennisz becsületét. 
Húsz év a mai élet veszettül rohanó fejlődését te-
kintve sokkal több, mint azelőtt akár ötven év 
volt. Az élet akármilyen megnyilvánulását is fi-
gyeljük meg, a fejlődés szinte megdöbbentő képét 
látjuk. Ha csak a mi mesterségünknél, a sportnál 
maradunk, akkor is azt látjuk, hogy a húsz év 
előtti eredményeket sokszorosan túlszárnyalták s 
az akkori eredményeket ma már megmosolyog-
juk. Ki gondolta volna akkor, hogy 15 perc alatt 
lehet ötezer métert futni, vagy 70 métert dobni 
gerellyel vagy ötvenet diszkosszal. Ki álmodhatta, 
hogy egy percen belül lehet száz métert liszni stb. 
A sport is lépést tartott a rohamos fejlődéssel s 
ebben a rohamos fejlődésben a tennisz sem maradt 
el. A fejlődés tempóját húsz éven keresztül kö-
vetve elsőnek lenni olyan teljesítmény, amilyen-
hez foghatót sehol a világon, semmiféle sportág-
ban nem találunk. Ennek a megállapítása legyen 
a bajnok legnagyobb dicsérete, mert az ő telje-
sítményét dicsérő szavakkal felmérni úgysem le-
het. 

* 

A bajnokságok eseményei közül a férfipáros 
eredménye volt még az, ami ki-kívánkozik ide 

a hétről-hétre cikkei közé. Két új név jelent meg 
a magyar bajnokok díszes sorának nevei között. 
Gabrovitz Emil és gróf Zichy Imre a MAC két 
fiatal reménysége azok, akik a rég várt fiatalok 
előtörését tettbe valósították, megnyerve Magyar-
ország férfipáros bajnokságát. A mai modern 
gyors és sokat merő és így sok labdát megölő, de 
sokat is rontó párosnak a képviselői ők s tekintve, 
hogy mindketten huszonkét évesek, a legszebb 
reményekkel nézhetünk további fejlődésük elé. 
Kettőjük közül Gabrovitz a nagyobb tehetség, 
de Zichy sokkal szorgalmasabb és így fejlődésük 
további állomásain is remélhetőleg a mostani jól 
összehangolt párt fogják alkotni. 

A fedett pálya az idén lakályosabb lesz. A leg-
főbb ideje, hogy így legyen, mert a városligeti 
fedettcsarnok mint fedett tenniszpálya már-már 
halálra volt ítélve. A látogatottság évről évre 
csökkent s azt hisszük, hogy az idén a tavalyi 
körülmények között alig valaki merészkedett 
volna ki a fedett pályára. Hála a BSE vállalkozó 
kedvének, az idén rendes öltözők, fürdőszoba és 
vörössalak talajú, fűtött pályák várják a játéko-
sokat. Sajnos a tréning céljaira a BSE heten-
ként négyszer csak két-két pályát ad át a szövet-
ségnek. Ez a két pálya- szerény nézetünk szerint 
nem lesz elég a tréningre jelentkező játékosoknak 
s a tavalyelőtti túlzsúfoltság fog előállni, mikor 
is rendes tréningről szó sem lehetett. A két pályát 
a szövetség ingyen kapja a BSE-től és így talán 
a harmadik pályát sok jelentkező esetén kibérel-
hetné a tréningnapokra s ezt tekintve a besze-
dendő játékosonként negyvén pengőt minden ne-
hézség nélkül megteheti a szövetség. 

A tenniszszövetség legutóbbi tanácsülésén az 
OTT átirata kapósán a szövetség elnöke, Ra-
kovszky István ismertette a földmívelésügyi mi-
nisztérium átiratát, mely szerint fedett ügetőpá-
lyát akarnak építeni és a Testnevelési Alap pén-
zéből is kérnek hozzájárulást. A szövetség elnöke 

t 
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a tanács egyhangú helyeslésétől kísérve vissza-
utasította a Testnevelési Alap ilymódon való fel-
használását. A hivatalos válasz ilyformán fog 
visszamenni az OTT-hoz. 

Mi azonban kötelességünknek érezzük, hogy 
így lapunk hasábjain is tudomására hozzuk a kö-
zönségnek. hogy mi készül, mert dacára annak, 
hogy kivétel nélkül minden sportszövetség tilta-
kozni fog az abszurd terv ellen, mégis félő, hogy 
esetleg megvalósul, mert nálunk sajnos tíz év óta 
mindig az valósult meg, amit egyesek akartak s 
ami egyesek érdeke, sajnos gyakran anyagi ér-
deke volt és sohasem az, amit a többség akart, 
így olvasóinkhoz fordulunk, hogy minden igazi 
sportember minden erejével hasson oda, hogy ez 
a lehetelen terv terv maradjon. 

Szinte elképzelhetetlen, hogy a mai időben ko-
molyan foglalkozzanak olyan gondolattal, hogy 
négy millió költséggel csarnokot építsenek, hol a 
világ legkevésbbé reális sportjának az ügetősport-
nak adjanak hajlékot, ahol még a szerencsétlen 
polgárok utolsó pengőiket elveszíthetik a fogadás 
szent oltárán!? 

Komolyan azt hiszik az urak, hogy van még 
ebben a szerencsétlen országban annyi fogadó, 
aki a téli hónapokban nem gondol másra, mint-
hogy annyit, veszítsen, hogy a négy milliós költ-
ség kamatai amortizációja megtérüljön sőt még 
ezen felül a testnevelési alap is jól járjon. Ugyan-
ugyan az illető urak úgy látszik álom világban 
élnek s azt hiszik, hogy a mostani gazdasági vál-
ság hullámai elülnek pár hét alatt s aztán jön 
a boldog aranykor, amikor is a szegény magyar-
nak nem lesz más gondja, mint télen az ügetőre 

járni s ott kielégíteni sportszenvedélyét. Panem 
et circenses elv egy romló társadalom elve s en-
nek kielégítése a hatalmas római birodalom bu-
kásának egyik biztos kísérőjele volt. 

Miért nem látják be a hatalmasok, hogy ide 
nem játékos férfiak kellenek, hanem férfiak, akik 
küzdeni, szenvedni tudnak, akiknek akaraterejük 
nem a totalizatőr kasszájához viszi őket, hogy ott 
utolsó fillérüket eljátsszák. 

A most kezdődő vihar ellen sportban edzett, 
kitartó emberekre lesz szüksége a társadalomnak, 
a nemzetnek s ezt ma már minden veréb csiripeli, 
csak csodálatosképen úgylátszik az OTT magas 
urai nem veszik ezt észre és ilyen javaslatot még 
egyáltalán megfontolandónak tartanak, ahelyett, 
hogy rámutatnának arra, hogy itt egy tennivaló 
van, felépíteni a testnevelési alapból a fedett sport 
csarnokot, ahol nemes vetélkedésben edzhetik to-
vább testüket azok, akik kivállnak a tömegből, 
akár mint atléták, mint vívók, mint bokszolók, 
mint kerékpárosok, mint tenniszezők stb., stb., s 
ezek nemes vetélkedését többen fogják megnézni 
csak jót tanulva, mint a lovacskák hamis ügeté-
sét. Az erre fordított egy millió sokkal hamarább 
gyümölcsözne, mint az ügetőre fordítandó négy 
millió. Mindez milyen egyszerű, olyan egyszerű, 
hogy ezt. nem is tudják úgy látszik megérteni 
azok. akiknek csupa nagy alkotás jár a fejükben. 
Ne alkossunk nagyot ezután, csak hasznosat s ne 
egyes érdekeket nézzünk, hanem mindnyájunkét, 
akkor a sportcsarnok még időben fogja azok ne 
vét hirdetni, akik ha az utolsó órában is, de meg-
értették kötelességük szavát. 

„Kapitány" 

Márnán o 

A meráni őszi verseny az idén is úgy indult, 
mintha az utószezon legnagyobb versenye lenne, 
amelyen még egyszer találkozót adnak Európa 
krekjei. A nevezések azt is mutatták, mert Ro-
gers, Brugnon, Matejka, Menzel, Kehrling, Gas-
lini, Spence, Maier, Glasser, Haensch, Kuhlmann, 
Fisher, Lessueur, Artens, Du Plaix, Kleinschroth 
és Sertorio stb. a férfiaknál, Mlle Payot, Frl. 
Krahwinkel, Mlle Adamoff, Fr. Friedleben, Mlle 
Jendrzejowska, Sign. Riboli, Miss Nuthail, Mrs. 
Satterthwaite, Frl. Hammer, Fr. Sohomburgk, 
Baumgarten k. a., Fr. Deutseh, Frl. Horn stb. a 
nőknél olyan nevek, amelyek biztosították a jo 
sportot. 

Kár, hogy tömeges lemondások jöttek és így 
különösen a férfi mezőny gyöngült meg erősen 
és a lemondások által a sorsolás teljesen irreális 
volt. Ezek szerint a megmaradt mezőny három 
legerősebb játékosa, Menzel, Matejka és Kehrling 
egy oldalra került. Megesett az, hogy mind a há-

* Elsőízben nyerte meg ezt. a bajnokságot és így elő-
ször kerillt fel neve a vándordíjra, melynek edigi vé-
dői: 1927-ben Kehrling Béla. 1928-ban Br. Morpurgo. 
1929-ben Du Plaix és 1930-ban H. v. Artens. 

romnál lényegesen gyengébb Haensch került a 
döntőbe és így a várt nagy döntő küzdelem el-
maradt. 

A férfi bajnokságot R. Menzel megérdemelten 
nyerte, aki a szezon alatt elért eredményei alap-
ján favorit volt.* Legnehezebb mérkőzését Kehr-
ling ellen játszotta, aki ismét jó formában volt. 
Az elődöntőben Matejka indiszponáltan játszott, 
mert különben nem történhetett volna meg, hogy 
6:2, 6:0-ra győzzön az osztrák bajnok ellen. 

Artens nem mutatta meg azt a játékerejét, 
mellyel Hechtet verte Wienben, mert váratlanul 
kikapott Lessueurtől, akit viszont du Paix vert 
meg. A fiatal Haenschnek a lemondások miatt 
az elődöntőig csak Glasser volt egyenragú ellen-
fele, akit háromszetes mérkőzésben tudott meg-
verni. Az elődöntőben szintén indiszponáltan 
játszó Du Plaix került, akit bizonytalansága 
miatt 6:4, 6:4-re legyőzött. 

A döntőben Haensch nem tudott méltó ellenfél 
lenni, amit a 6:2. 6:1, 6:0-ás eredmény is bizo-
nyít. Menzel ellen nem sokat ért a biztonsága, 
mert lassú labdáit a hálónál a legnagyobb köny-
nvedséggel fogta és tette ártalmatlanná. 
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A nöi egyes bajnokság négyes körmérkőzéses 
döntője nagy küzdelmeket hozott. A Lenz Cup 
adományozója előírja, hogy az elődöntőbe jutott 
négy játékos körmérkőzést tartozik játszani és a 
legtöbb pontot elért játékos nyeri a bajnokságot 
és az érdekes vándordíjat. Háromszor egymásután 
vagy ötször sorrend nélküli győzelem után jut 
a játékos végleges birtokába. 

Az eddigi győztesek: 1929-ben Fr. Friedleben 
és 1930-ban Mlle Payot voltak, akik közül az idén 
csak az utóbbi került a döntőbe Frl. Krahwinkel, 
Mlle Adamoff és Mlle Jendrzejowska ellen. A 
favorit ismét a svájci bajnoknő volt, akinek leg-
tetszetősebb a játéka. 

Azonban Frl. Krahwinkel nemhiába jutott be 
Wimbledonban a döntőbe, itt is megmutatta, hogy 
a német kitartással győzni lehet. Játékstílusa nem 
szép, mert csak biztonságra van alapítva és ezál-
tal többnyire unalmas. Biztonságával és az ellen-
fél türelmetlenségével nyerte mérkőzéseit. Ezt bi-
zonyítja az a körülmény, hogy amíg az ellenfél 
még idegben és erőben friss, addig az nyer, de 
az örökké visszaadott félmagas, nem túlgyors 
labdamenet felőrli az idegeket és a végén a türel-
metlen ellenfél veszít. 

Ezek a mérkőzések nagyon megnehezítették a 
rendezőség munkáját, mert egy-egy ilyen match 
2 Vi —3 óra hosszat is eltartott és lefoglalta a cen-
ter court-ot. A közönség is zúgolódott, mert gyak-
ran kellett igen érdekes mérkőzést egy mellék 
pályán tartani. 

Frl. Krahwinkel mindhárom mérkőzését meg-
nyerte és így ő lett a bajnoknő. A legszebb mér-
kőzés Mlle Payot—Mlle Jendrzejowska küzdelem 
volt, mely két egyforma stílusú, gyors és élve-
zetes játékú hölgy küzdelmét eredményezte és 
Mlle Payot. 7:5, 6:2-es győzelmével végződött. 

A férfipáros meglepetést hozott, mert a favorit 
Kehrling Artens, utóbbi rossz játéka miatt, az elő-
döntőben vereséget szenvedett Fisher, Lessucur 
pártól, akik azután a döntőt is megnyerték Du 
Plaix, Glasser pár ellen. A Menzel, Klein pár is 
bekerült az elődöntőbe, de Klein még gyöngének 
mutatkozott, hogy Menzelnek nemzetközi kon-
kurrenciákon méltó partnere legyen. 

A vegyes páros bajnokságot Fisher és Mlle 
Payot. nyerte, akik ténylegesen a legjobbak vol-
tak. A döntőt nem kellet lejátszaniok, mert Glas-
ser. Mrs. Dyson pár elutazott. 

A harmadik helyre Malacek, Baumgarten Mag-
da került. A magyar bajnoknő igen jó vegyes-
partnernek bizonyult, mert csak így volt lehet-
séges, hogy a harmadik fordulóban Krahwinkel, 
Salm pár ellen győzhessenek és a győztesek ellen 
9:7, 6:3-as eredményt érhessenek el. Kehrling 
Reznicek bárónéval játszott és Matejka, Schom-
burgk pártól szenvedett vereséget a második for-
dulóban. 

A második férfi egyest, melyben csak azok in-
dulhattak, akik a bajnokságban az első három 
fordulóban kiestek, az anglosziamezi Hector Fi-

sher nyert meg igen könnyen a berlini Schwen-
ker ellen. 

A második női egyesben meglepetést hozott a 
fiatal, igen szép stílusban játszó Frl. Horn győ-
zelme. A döntőben Fr. Deutseh ellen 0:4, 4:6, 
6:4-re, az elődöntőben pedig 3:6, 6:1, 6:3-ra győ-
zött. Deutschné is meglepetésszerűen veri az elő-
döntőben a biztonságáról híres Mrs. Satterth-
waith-et. 

Baumgarten Magda itt a negyedik fordulóig ju-
tott, miután többek között Mme Meuniert győzte 
le és Fr. Schomburgk-tól csak nagy küzdelem 
után szenvedett vereséget. 

Gyönyörű napsütéses időben minden zökkenés 
nélkül fejeződött be a szezon utolsó nagy nyilt-
pálva versenye, mely után a fedett pálva verse-
nyek fognak következni. 

Eeredmények: 

Férfi egyes bajnokság: Elődöntő: Menzel—Ma-
tejka 6:2, 6:0; Haensch—Du Plaix 0:4. 0:4. Dön-
tő: R. Menzel—Haensch 6:2, 6:1, 60. 

Női egyes bajnokság: I. Frl. Krahwinkel 3 pont. 
II. Mlle Payot 2 pont. 111. Mlle Jendrzejowska 
1 pont. IV. Mlle Adamoff. 

Férfi páros bajnokság: Elődöntő: Du Plaix, 
Glasser—Menzel, Klein 6:4, 7:5; H. Fisher, Les-
sueur-—Kehrling, Artens 6:3, 6:4. Döntő: H. Fi-
sher, Lessueur—Du Plaix, Glasser 6:3, 6:2, 
1:6, 6:3. 

Vegyes páros bajnokság: Elődöntő: Glasser, 
Mrs. Dyson—Artens, Frl. Friedleben 3:6, 6:4, 
0:1; Fisher, Mlle Payot—Malacek, Baumgarten 
M. 9:7, 6:3. Döntő: Fisher, Mlle Payot—Glasser, 
Mrs. Dyson w. o. 

Női páros bajnokság: I. Frl. Krahwinkel, Fr. 
Friedleben. II. Fr. v. Reznicek, Frl. Horn. 

11. Férfi egyes nyüt: Elődöntő: H. Fisher— 
Eiffermann 0:0, 3:6, 6:1; Schwenker—Marsalek 
3:6, 6:4, 6:4. Döntő: H. Fisher—Schwenker 0:2, 
6:1. 

II. Női egyes nyüt: Elődöntő: Fr. Deutseh— 
Mrs. Satterthwaite 6:2, 2:6, 6:2; Frl. Horn—Fr. 
Schomburgk 3:6, 6:1, 6:3. Döntő: Frl. Horn— 
Fr. Deutseh 6:4, 4:6, 6:4. 

CrémanfRosé 
ransylvania sec 
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M Csehszlovákiai Magyar ^tennisz Sz&wetség első nemzetközi 

versenyének mérlege• 

Ungvár, 1931. X. 1. 

Az elsőéves Magyar Tennisz Szövetség a kezdet ne-
hézségeivel járó hatalmas adminisztrációs munkát elvé-
gezve lebonyolította a Révay serlegmérkőzéseket, hu-
szonegy egyesület részvételével, megrendezte Rimaszom-
batban a Csehszlovákiai Magyarok bajnokságát", tag-
egyesületei az Ungvári AC és a Lévai SE nagysikerű 
nemzetközi versenyeket rendeztek, a Szövetség váloga-
tott együttese résztvett az országos Riseley serlegmér-
kőzéseken. annak szlovenszkói győztese lett, ami egy-
értelmű Szlovenszkó bajnokságával és végül működé-
sének első évét még emlékezetesebbé óhajtván Ótátra-
füreden hatalmas nemzetközi versenyt tartott. 

Az eddig sohasem látott nagyszerű mezőny egybe-
gyűjtése és a verseny előkészítése Bárczy Oszkár elnök 
és Fekete Béla Csszl. Magyar Testnevelő Szövetség ügy-
vezető igazgatójának érdeme, aki k iváló nemzetközi 
összeköttetések készséggel bocsátotta rendelkezésre a 
nagy nemzetközi esemény előkészítő munká jáná l . 

Hoepfner vezérigazgató és fia Hoepfner Félix a tátrai 
fürdőélet nagyvonalú irányítói a fürdőigazgatóság részé-
ről a legnemesebb megértő jóindulattal és példás áldo-
zatkészséggel támogatták az ifjú magyar szövetséget 
nagyszabású, szép szándéka megvalósításában. 

Az előkészítők sorában meg kell emlékeznünk Ne-
ményi Vilmos dr.-ról. a Tátra sajtófőnökéről, aki a 
Tátra és a sport szeretetétől áthatva végzett kiválóan 
eredményes munkát a verseny sikere érdekében. Hogy az 
összes beígért nagyságok nem jöttek el. arról sem ő, 
sem más nem tehet, a meghívottak és ígérkezők egy ré-
szének lemondására mindig kell számítani. 

Valóban zavarba jöt tünk volna, ha a ténylegesen meg-
jelent óriási mezőnyhöz még több nagy név járult volna, 
így is elmondhatjuk nem minden büszkeség nélkül, hogy 
a folyó évben nemcsak a csehszlovák köztársaságban, 
hanem a környező államokban sem volt ilyen nagyszámú 
valóban nemzetközi, az első európai színvonalat képvi-
selő játékosgárda. 

ÍA külföldiek élén ott láttuk Matejka osztrák bajno-
kot, kivel szlovenszkói versenyen eddig még tnem ta-
lálkozunk, Wuarin-t. Svájc legjobbját, a kétszeres ma-
gyar párosbajnokot, Zichy Imre grófot, a magyar első-
osztályú játékosok közül Drjetomszkyt. Straub Jánost, 
Zsoldost és Nemes Vince gTófot. Kalledey Jenő dr.-t 
stb., a lengyel Wit tmannt Hecht kassai legyőzőjét, míg 
Németországot a breslaui Sauer dr. képviselte. Á belföl-
diek, úgy a cseh főszövetség, mint a német szövetség 
versenyzői olyan hatalmas számban vonultak fel. mint a 
folyó évben rendezett versenyek egyikén sem. a baj-
noki versenyt sem véve 'ki. 

Első ízben jelent meg tátrai ós talán szlovenszkói 
versenyen Macenauer a régebbi gárda kiválósága, aki 
bebizonyította, hogy játékereje ma ds a legjobbakéval 
egyenrangú, viselkedése és fellépése pedig több bekép-
zelt ifiabb nagyság felett toronymagasan áll. Osak saj-
nálni lehet, hogy ez az élő jó példa az ifjabbak sorában 
oly kevés követőre talál. A tenniszsportbam nem lenne 
szabad mássz erű. enyhén szólva neveletlen játékosokkal 
találkoznunk, akik magukat több-kevesebb tennisztudá-
suk révén magasabbrendü lényeknek képzelik és 
megfeledkeznék arról, hogy a legtöbb esetben minden 
más vonatkozásban messze alatta állanak a versenyren-
dezés nehéz munká já t lelkes sportszeretetből végző szín-
tiszta amatőr szövetségi egyesületi vezetőknek. 

Ma, amikor a „meghívások" korát él jük, igen könnyű 
ezen segíteni: a megrögzött közismert rendetlenkedőket 
nem szabad meghívni. 

Külön fejezetet jelent a német szövetségnek Bertrand 
főtitkár vezetése alatt való hivatalos megjelenése. Ber-

trandban egy ideális tejmi&zvezért ismertünk meg. Nagy 
örömünkre fog szolgálni, ha látogatásával és barátságá-
val máskor is kitünteti a fiatal magyar testvérszövet-
séget. 

Vezetése alatt volt a fiatal játékosok színe-java a tát-
rai versenyek dédelgetett kedvence, mondhatnánk a 
Tátra örökös bajnoka Roderich Menzel bájos feleségével. 
Ott voltak a régebbi gárda képviseletében Rohrerné, 
Soyka ós Gottlieb, ak iknél ugyanazt kellene elismer-
nünk , amit Macenauerről mondottunk. Ott volt Riever-
ral Ertel kisasszony és partnere a német színekben ját-
szó pozsonyi Klein László. 

R. Mtrzel, a íaiiai és meráni győztes 

A prágai Kor ivá szíves közbenjárásának is köszön-
hető az elsőrendű cseh játékosok nagyszámú részvétele: 
Hecht, Malecek, Blabol, Nebalek dr. stb. 

A hölgyjátékosok mezőnye szintén nagy játékerőt 
képviselt. A külföldiek közü l elsősorban kell említenünk 
a lengyel nőket a ma is k ivá ló régi lengyel bajnoknőt, 
Dubienakát, a fiatal kora ellenére máris több ország baj-
nokságával ékeskedő Jendrzejowskát, Volkmer Gertrúd 
kisasszonyt, aki a folyó évben elért sok szép nem-
zetiközi sikerre tekintve vissza, amelyek sorában meg-
említhetjük a legjobb magyaT nőkkel szemben elért győ-
zelmeit, a kattovicei Stephán kiasszony zárja be a ver-
senyen résztvett lengyel nők sorát. 

Magyarországról G. Baittrok Ica, Bokorné, Tihanyiné. 
Ritscherné, Schell Marietta bárónő, Steiner Sári és Ar-
day Anna vettek részt a. versenyen több kevesebb siker-
rel. 

A belföldieket, a német szövetség már említett Riedlué. 
Rohrermé, Menzelné és Ertel kisasszonyon k ívü l a ki-
váló briinni Blanár Annié, Lobkowitz Josephine. Stave-
lova, az olmützi Skrachné és a nesseldorfi Hoehlmanné 
stb. képviselték. Kü lön emlí t jük meg a magyar szövetség 
éljátékosnőjét Weidenhofférné Hagenauer Emmit Auszt-
ria volt többszörös bajnoknőjét , akinek tudása újra tel-
jes régi fényében tündököl t és igazán hajszálon múlt, 
hogy nem szerzett európai szenzációt Jendrzejowska le-
győzésével. A döoitő jászmában 5:8-ra vesztett és négy 



TENNISZ ÉS GOLF 389 

döntő labdája volt. A Cs. M. TEN, Sz. játékosai sorá-
ban egyelőrg csak Weidenhofferné jelent nemzetközi 
klasszist. 

A rendező szövetség udvariassági tényt vélt gyako-
rolni akkor, amikor a szlovenszkói tennisz-zsupák egy-
egy képviselőjét vendégül látta. A pozsonyiak képvise-
letében Martinék, a középszlovenszkóiaktól Kosut szá-
zados. a keletiek kiküldött jeként Trnka eperjesi tanár 
vett részt a versenyen. 

A magyar egyesületek játékosai közül különösen a 
lévaiak jelentek meg nagy számban, mint akik a nagy 

juttatni akarváa. hogy a csehszlovákiai magyarok csa-
patbajnokságának milyen nagy fontosságot tulajdonit. 

A férfi egyes Tátrabainokság óriási mezőnyére mi sem 
jellemzőbb, mintha az első tizenhat közé kerültek neveit 
felsoroljuk: Menzel, Klein. Wittman, Blabol, Hecht, Ko-
sut Besztercebánya. Drjetomszky. Wuarin. Macenauer, 
Nedba'lek, Soyka. Adler Pozsony, Malecek. Trnka Eper-
jes. Pachovsky Olmüz, Matejka. Ezt a versenyszámot 
hajtotta a legjobban a rendezőség így ezt a kedvezőtlen 
időjárás mellett is csaknem teljes egészében ténylegesen 
le is játszották. 

Rohrerné és Gofílieb a tátrai versenyen. 

versenyen kívül a Révay serleg elődöntő és döntő mér-
kőzésein bírtak érdekeltséggel, de eljöttek a többiek is 
szép számmal: a rimaszombati Beck Aranka és Jelűnek 
fivérek és a Szabó Nyunci. a losonci BeHágh Dalma. a 
Herzog testvérek és Riszner, a kassai Wandracsekné, 
Oallusz Gizi és Lengyel László stb. Hiányoztak az érsek-
újváriak. komáromiak, eperjesiek, beregszásziak, nagy-
szőllősiek. munkácsiak stb. 

A Révay serlegmérkőzésekkel kellett volna indulni a 
versenynek, de félreértés folytán a keddTe tervezett 
UAC—LSE elődöntőt csütörtökié halasztották, ami erő-
sen felborította volna a nagy verseny sorrendjét is. így 
ez a fontos mérkőzést az újfüredi Vág és Szontágh igaz-
gatók előzékenysége folytán az újfüredi Palace-pályá-
kon játszották le. Mint annak idején részletesen beszá-
molunk, ezt a mérkőzést a lévaiak színeiben kiá l ló együt-
tes 7:4 arányban nyerte. Délután folytatni kellett a győz-
teseknek a Révay seríegmérkőzést és kiállani a védő 
pozsonyiak ellen a döntő mérkőzésre. Ez a mérkőzés a 
sötétség és eső miat 2:1 állásnál Léva javára abban-
maradt. A pozsonyiak egy részének elutazása és a rossz 
időjárás miatt el is maradt a tátrai befejezés, amely a 
két együttes között súrlódásokra is vezetett, ami hála 
Szabó Károly döntőbíró, Moravek PTE elnök és Révay 
János lévai csapatkapitány tapintatos eljárásának, teljes 
mórtékben sikerült elsimítani. Az egyezség szerint a mér-
kőzést ott folytatják, ahol elhagyták és a befejezés cél-
jából Pozsony saját kölségén utazik Lévára, valószinű-
íek október 4-én. Itt dől el az első hely. de a második 
és harmadik hely kérdése is, mert ha a védő vereséget 
szenvedne, helyezetten marad. 

A Révay serlegmérkőzésekre megjelent az alapító Ré-
vai István Cs. M. T. Sz. elnök is ezáltal ie kifejezésre 

Menzel az egész mezőny feletti fölényét bebizonyította. 
Nemes Vince grófot és Wit tmannt egyformán 6:4." 6:2-re, 
Hechtet az első 4:6 vesztett játszma után két fölényes 
játszmában intézte el: 6:1, 6:1. Ez volt az idén egyetlen 
találkozásuk. A döntőben, amelynek utolsó jászmája hó-
ban és jégesőben folyt le 6:3. 6:1, 6:1 arányban intézte 
el Matejkát, aki előzőleg a kitűnő Macenauerrel vívott 
nehéz küzdelmet, amelyet utóbbi egy-egy játszmaállásnál 
feladott. 

I. Menzel. I I . Matejka. I I I . Macenauer és Hecht, akinek 
harmadik helyét a svájci Wuar in erősen veszélveztette 
(6:4, 3:6 97). 

A női egyest is lejátszották a Weidenliofferné Blanár 
Anni mérkőzés kivételével, amelyet utóbbi elutazása 
miatt feladott. Az első tizenhat közé kerültek: Jendrze-
jowska. Bárczy Emese, Ritscherné Bpest, Bokormé, 
Bramley-Moore Anglia, Stavelová Prága, Ertel Prága, 
G. Baittrock Ica, Blanár Anni. Dubienska Lengyelország, 
Volkmer Lengyelország. Barklsz Vali Ungvár. Lobko-
witz Josephine. Riedlné Prága, Tihanyiné Budapest, 
Weidenhoffemé Hagenauer Brnmy. 

A már említett döntőmérkőzésen kívül megemlíthet-
jük a csehszlovákiai magyarok ifjúsági bajnoknőjének 
szép eredményét a lengyel erősorrendben második Volk-
mer kisasszonnyal szemben 6:8, 6:8, amely mérkőzésen 
az ungvári Barkácz Vali játéka igazat adott azoknak, 
hogy nagyobb eredmények elérésére is képessé válik, ha 
játékát élénkebbé és észszerűbbé teszi. Megemlíthetjük 
még a Blanár—Volkmer összecsapást, amelyet Blanár 
nyert 2:6, 6:4, 6:1 arányban ós G. Baitrok íca 6:3, 6:3 
arányú biztos győzelmét a cseh-német Ertel kisasszony-
nval szemben és Blanár Anni—Dubienska erős küzdelme 
5:7, 9:7. 7:5. 
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1. Jendrzejowska, 2. Weidenhofferné. 3. G. Baitrok Ica 
és Blanár Anni . 

A férfipárosban lejátszott mérkőzések közül a Menzel. 
Klein—Drjetomszky, Straub 6:1, 3:6. 6:1; a Menzel, Klein 
—Macenauer, Blabol 9:7, 6:4 és a gróf Zichy. Matejka— 
dr. NedbaJek. Wit tmann 6:2. 6:4 találkozás emelhető ki. 

1. Menzel. Klein; 2. gróf Zichy, Matejka feladva; 3. 
Macenauer, Blabol és gróf Nemes Vince, Wuarin. 

A vegyespárosban a rettenetes időjárás szintén alig 
engedélyezett érdemleges játékot, sok elutazás és ennek 
folytán sok versenyfeladás volt. Megemlíthető a Menzel 
pár győzelme a NedbaJek, Dubienska párral szemben 
4:6. 6:3, 6:1; Malecek, Blanarova—Klein. Ertel 3:6, 6:4. 
7:5 és a Wittmaron. Jendrzejowska—gróf Zichy. Baittrok 
Ica 2:6, 7:5, 7:5 mérkőzés. 

1. Blabol, Weidenhofferné, amely pár mindössze egy 
szetet nyert tulajdonképpen a Renner. Hoehlmann pár-
ral szemben 7:5, 3:0 w. o.; az első helyre lemondások és 
elutazások révén került. 2. Wittman, Jendrzejowska. 3. 
Menzel pár és Malecek,Blanárova. 

A „Csehszlovákiai Magyar Tennisz Szövetség bajnok-
sága"-inak nevezett zárt számokból az országos erősor-
rend első tizenöt, játékosa, illetőleg játékosnője volt. ki-
zárva. Ez a kiírási mód nem bizonyult helyesnek és sok 
furcsa helyzet adódott elő. Idei erősorrend még sehol 
sincsen, tehát csak a tavalyi rangsort vehette a rendező-
ség irányadónak. Sok játékos ment az eternit év óta 
ugrásszerű fejlődésen keresztül, akik mai tudásuk alap-
ján nem indulhattak volna a zárt számban, példákat em-
lítsünk: Drjetomszky. a magyar fedettpályabajnok. Zichy 
gróf Magyarország kétszeres páros bajnoka és talán Bla-
bol sem. 

A ki írás már azért sem volt jó, mert nem vette tekin-
tetbe, hogy minden országban vannak kevés versenyzés 
miatt nem rangsorolt játékosok, akik az első tizenöt kö-
zött ténylegesen nem szerepelnek, de a játéktudásuk 
alapján a legelsőkkel egyenrangúak. 

Ez a zárt szám így egyáltalán nem felelt meg a céljá-
nak. Eredetileg úgy tervezték, hogy a nagyságok meg-
érkezése előtt nagyjából készen legyen. A résztvevők 
közül egyesek még a nagyságoknál több ideig várattak 
magukra úgy, hogy a verseny első napján, kedden, ami-
kor még gyönyörű idő volt, egyetlen egy mérkőzést sem 
lehetett felállítani. A szerdaii szép napot szintéin nem 
lehetett kihasználni ugyanebből az okból. Csütörtöktől 
kezdve pedig megindult a gyönyörűnek indult versenyt 
tönkretevő kiadós őszi tátrai eső, amely a versenyzők és 
a rendezők idegeivel a végsőkig visszaélt. A támadt, de 
el is intézett súrlódások is ebből származtak. Mindenki 
akart valami szépet mutatni , de a meg-megújuló eső alig 
engedett valamit érvényesülni a sok nemes szándékból. 

A zárt. szám férfiegyesének elődöntői és döntője telje-
sen „vértelen", azaz játék nélkül i győzelmeket és helye-
zéseket hoztak. A lejátszott mérkőzések sorában meg kell 
emlékeznünk Kárpáta l ja if júsági bajnokáról, a tizenöt-
éves Mankovich Emuról, aki a kassai Lengyelt 6:2, 6:4. 
a budapesti Sternet 7:5, 6:4 arányban legyőzve került a 
harmadik helyre. Straub János 6:1, 8:6-ra győzött Wei-
denhoffer József ellen, aki legszebb játékát a nyü t szám-
ban mutatta dT. Nedbalek ellen 3:6, 6:2. 6:4'. 1. Drje-
tomszky György Budapest MAC, 2. Straub János Buda-
pest BEAC, 3. Mankovich UAC és Blabol Prága, 

A női egyesben is adódott néhány érdekes eredmény: 
Perhácsné—Bellágh Dalma Losonci" AFC 3:6. 6:1. 6:3; 
Steín Mimi PTE—Hoehlmanné Nesselsdorf 6:3. 1:6. 7:5; 
Stephán Kattowitz—Riedetaé Prága 5:7, 6:3, 6:2: Lobko-
witz—Stephán 6:3, 4:6, 6:1; Barkász Vali UAC—-Gallusz 
Gizii KSC 6:1. 6:1; Barkász—Bárczy Emese 6:3, 6:4. Bar-
kász—Wandracsekné KSC 1:6, 6:2. 6:3; Böhm Blanka 
UAC—Szeleár Manci Budapest 6:1. 6:1; Barkász Vali 
UAC—Böhm Blanka UAC 4:6, 6:3. 6:1. Sorozatos elutazá-
sok és lemondások után végeredményben 1. Lobkowitz 
Josephine Prága. 2. Barkász Vali UAC, 3. Böhm Blanka 
UAC és Stein Mimi PTE. 

A zárt párosban al ig volt játék. Lemondás és egyez-

kedés után a következőképen alakultak a helyezések: 
férfi párosban 1. gróf Zichy, Bárczy Oszkár, 2. gróf Ne-
mes Vince, Drjetomszky, 3. Csongár, Mankovich UAC és 
Blabol, Kopriva Prága. 

Vegyespárosban: 1. gróf Zichy, Perhácsné. 2. Straub. 
Böhm Blanka, 3. Bárczy házaspár és Drjetomszky, Bárczy 
Ke mese. 

Visszaemlékezés a tátrai tenniszversenyre. 
A versenyek alatt a Cs. M. TEN. Sz. egy elnökségi 

megbeszélést és egy választmányi ülést tartott, amélye-
nek során megvitatták az időszerű kérdéseket. Az elnök-
ségi ülésen Révay István, diszelnök is résztvett. 

Ünnepelték a szövetség válogatott csapatának a Rise-
ley serlegmérkőzések során elért gyönyörű eredményét, 
határozatilag kimondották, hogy a siker valiamennyi ré-
szesét külön átiratban üdvözl ik. 

Minden egyesület köteles október 15-iig egyesületi erő-
sorrendet beküldeni, amelyen legfeljebb 5 nő és 10 férfi 
szerepelhet. Egyidejűleg közöln i kell az ifjúsági erősor-
rendet is. A szövetségi hivatalos erősorrendet a január-
ban valószínűleg a téli sporthát a lkalmával a Tátrában 
tartandó évi rendes közgyűlés fogja elfogadni. 

Több kevésbé jelentős tárgy után a Kassai Spor tClub 
vélt sérelmével is foglalkoznak. Az érdekeltek meghall-
gatása után sikerült a nézeteltéréseket teljesen elsimí-
tani. A KSC képviseletében jelenlevő Wieland Albin 
alelnököt, ak i egyesületének ál láspontjának indokait 
mondja el, sikerül meggyőzni arról, hogy a fiatal magyar 
szövetség egyetlen tagegyesülettel szemben sem tesz 
ellenséges lépéseket, sőt azokat mindenben igyekszik 
támogatni . 

Nagy örömére szolgált az egybegyűlteknek, hogy a 
kölcsönös megértés véglegesen békét teremtett úgy eb-
ben a kérdésben, mint a Pozsonyi TE kisebb jelentőségű 
vélt sérelmei ügyében. A KSC részéről az előzetes tár-
gyalásokon résztvett Tost László ügyvezető alelnök is. 
akinek belátó állásfoglalása szintén elősegítette az ügy-
nek közmegelégedésre való elintézését. 

A rendezőség és fürdőigazgatóság hibájául rótták fel 
a beígért vasúti kedvezmény elmaradását, ami érzéke-
nyen érintette a résztvevőket, akik erre épúgy számítot-
tak, mint az igazgatóság, amely ezt a kedvezményt min-
den évben megkapta és így jogosan hirdette. Sajnos éj-
idén ismeretlen okból nem sikerült ennek a kérdésnek 
az elintézése. 

A tulajdonképeni versenybizottság Székely Gy. Le-
vente versenyigazgatóból a szövetség első alelnökéből, 
Okolicsányi-Zsedényi Zeno, Jelűnek Ernő és Lengyel 
László titkárokból te Perhács Imre döntőbíróból állott. 

Ez a bizottság- amelynek az említetteken kívül Bárczy 
Oszkár, Szabó Károly és Jellinek Miklós voltak nagy 
segítségére az időjárás kedvezőtlensége folytán egy csep-
pet sem volt irigylendő helyzetben. Ilyen időjárásban 
versenyzőnek lenni nem kellemes feladat, de rendezőnek 
lenni még sokkal hálát lanabb dolog. 

Perhács döntőbíró a hosszú éveken át szerzett tapasz-
talatait bocsátotta a bizottság rendelkezésére és mniden-
kor tárgyilagosan, a szabályok szellemének megfelelően 
ítélkezett. 

A verseny társadalmi részéről beszélve újra vissza kell 
térnünk vendéglátó házigazdánk a tátrai fürdőigazgató-
ság érdemeire. A már említett Hoepfner Gusztáv vezér-
igazgató és Félix fia áldozatkész kedvességén kívül meg 
kell emlékeznünk Grosz és Hunfalvy fürdőt itkárokról. 
az ő nagy munkájukról , amelyet a verseny sikere érde-
kében végeztek. 

Igaz sajnálattal nélkülöztük Reichart Dezső fürdő-
igazgató úr tiszteletreméltó személyét, a tátrai verse-
nyek jóságos atyját , akit lábtörése tartott távol az idei 
versenyen való közreműködéstől. Fiát Reic-hardt dr.-t va-
lószínűleg szintén ez okból nem lá t tuk körünkben. Re-
méljük, hogy a jövő évi versenyen velitk ú j ra mint ked-
ves házigazdákkal találkozunk. 
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A kedvezőtlen időjáráshoz viszonyítva volt a verse-
nyek látogatottsága. A versenyzők és kísérőik széleskörű 
táborán kívül ott voltak a fürdővendégek. Késmárk, 
Kassa, Lőcse, Poprád és a tátraiak képviselői: Nemes 
Jánosaié grófné, Szelnárék, Szentiványi József. Wieland 
Albin. Tost László, Ugrón András. Harzogék, Révay 
István MTSz. elnök és Fekete Béla MTSz. igazgató, 
Hefty Andor a Karpathenverein főtitkára. Takács, Móry 
János. Halter Béla a budapesti „Tennisz és Golf" szer-
kesztője, Minder Sándor, Salacz dr. az ószafcmagyar ten-
niszkerület előadója, Csajka, előbb kellett volna említe-
nünk Moravek Gyula volt pozsonyi polgármestert az el-
nökét stb. 

A főhadiszállás ezúttal is a Grand Hotel volt. A telje-
sen megfelelő ellátáson kívül az igazgatóság szórakozás-
ról is gondoskodott. Volt ötórai tea tánccal, esténkint 
pedig bar-rá alakult az étterem. Az esős időt asztali 
tenisszel, bridzsel és rummy-val töltötte a társaság. 

Ügy a „Grkizimger Abend", mint a tombolával, lég-
gömb és mércetánccail stb. tartott szombatesti szokásos 
temniszbál jól sikerült, ha nem is volt olyan népes, mint 
az előző években. Érezhető volt az uralkodó gazdasági 
válság. 

A léggömb táncot Nedbalek dr. és partnernője nyerte, 
Zichy Imre gróf és G. Baitrok Icával lett második, míg 
a mérce alatti átbúvás győztese a Nedbalek dr„ Szelnár 
Manci pár lett. 

A szépségverseny és a mókás versenyek ezidén el-
maradtak. 

Kedves ünnepségben volt része néhányunknak, akik a 
Karpathenverein szíves meghívásának eleget téve szom-
baton este átrándultuuk Tátraszéplakra. ahol Guhr dr. 
elnöke-lete alatt tartott díszközgyűlésen ünnepelték a 
Tátra finn vendégeit: Arvid Rusko hajóskapitányt, a 
finn jégtörő flotta parancsnoká. Arvo Wik lund dr. tör-
ténettudóst, Finnország második városának Turku-Abo-
nak alpolgármesterét Haraid Gadeke bankigazgatót a 
legnagyobb finn turistaegyesület kiküldötteit. A finnek 
oklevél kíséretében átnyúj tották Turku-Abo város pla-
kettjét. amit a Karpathenverein hasonlóképen emlék-
okmány kíséretében a Karhathenverein jelvényeivel vi-
szonzott, A felszólalók között volt a sportemberek kö-
zül Toat László a KSC ügyvezető alelnöke, aki a ma-
gyar testvérei nevében köszöntötte a finn vendégeket, 
míg Bárczy Oszkár a Karpathenverein besztercebányai 
csoportja nevében mondott üdvözlő szavakat. 

Bár a ködös tátrai eső erősen megfeküdte a kedélye-
ket. mégis akadt itt-ott humoros mozzanat, 

A versenyt beharangozó cikkek a japánok részvételéről 
is beszámoltak, de csakhamar hire ment, hogy a japánok 
nem jönnek. Egyik néző valóban mongolos kinézésű 
budapesti Drjetomszkyt meglátva, nagy megelégedéssel 
konstatálta, hogy minden ellenkező híresztelés ellenére 
..A ja.pánok mégis itt vannak" . 

Egyik rokonszenves pozsonyi játékosnak egy páros 
mérkőzésen különösen rossz nap ja volt. A nézők sorai-
ban üldögélő egyik játékos a következő kérdést intézte 
a mellette levő hölgyhöz: „Ki az a nyurga cvikkeres, 
aki oly pocsékul játszik?" „A bályám." Volt a nemvárt 
felelet. 

Az elmúlt évben történt Barkász Valival Kárpátal ja 
akkori if júsági bajnoknőjével, aki akkor volt első na-
gyobb versenyén, hogy a sorsolást nézve így szólt: 
..fen valami Baitrockaí kerültem össze." Neménvi dr. 
a tátrai sajtófőnök utolsóelőtti napon eltávozva megkért, 
hogy az eredményeket ad ja le Gizi kisasszonynak az 
igazgatósági irodában. Valamennyi eredményt végig-
diktá lva megkérdeztem, hogy ezt ő mind leadja a lap-
nak? ..Dehogy — felelte csak a fontosakat — csak nem 
gondolja, hogy holmi Barkászokat fogok leadni!" K i 
mint vétkezik, úgy bűnhődik. 

Lengyel Laci a közismert és kedvelt versenytitkár a 
versenyt megelőzően és az első két napon „a legszorgal-

masabb" jelzőt érdemelte k i mindaddig míg Szlovenszkó 
fővárosának képviselői meg nem érkezek. Ettől kezdve 
állandóan el volt foglalva és a legszebb formában tett 
kérdéseket is elhárította s így jogosan kapta a ,.kő"-
szívű versenytitkár nevet. 

Ha nem is humoros de mindenesetre furcsa volt. hogy 
a zsolnai születésű és nevelésű Hecht László általános 
észrevétel szerint nem szívesen beszélt magyarul, amely 
nyelvet pedig tökéletesen beszél, ugyanakkor a cseh 
Nadbalekhez bármilyen nyelven szóltak mindig magya-
rul kezdett beszélni, szívesen törte a magyar nyelvet. 

Az angol Bamlev-Moore asszony nevének kiejtése sok 
gondot, okozott az angolul nem tudóknak. Megtörtént, 
hogv a nem egészen olvashatóan írt egyik egyik ver-
senykiírásból az egyik versenytitkár ..Braun Mórné"-nak 
olvasta és mondta. 

Csúszós, sáros pályán, esőben játszotta egyes mérkő-
zését az ipolyeági Somogyi Béla Hechttel szemben. Til-
démről íirták, hogy egy hasonló esetben ledobta cipőjét 
ós mezítláb verte meg ellenfelét. Somogyi ala Tildén, 
megunva a csúszkálást, szintén ledobta cipőjét, és így 
játszva tovább szintén n y e r t . . . egy gémet. 

Az ifjúsági riválisak, Bárczy Emese és az UAC-ista 
Barkász Vali ú jra összekerültek, .meg is jegyezte valaki, 
az ember nemcsak Kárpáta l ján, hanem Rimaszombatban 
és a Tátrában is UAC—MSE mérkőzést lát, (Az UAC és 
a Munkácsi SE állandó Tiválisok a CSAF—MLSz. kár-
pátalj i kerületében.) 

Sem szívem sem időm nem volt tovább várni és így 
munkakörömet részben Szabó Károlynak átadva hétfőn 
este hazautaztam, megkérve, hogy az utolsónapi ered-
ményekről tudósítson. Az ő leveléből veszem a tragiko-
mikus idézeteket: „Gr. Zichy. Matejka feladta Menzel. 
Klein párnak s így ennek győztese Menzel. Klein stb." 
..Blabol feladta Drjetomszkvnak és Stiraub szintén fel-
adta s így stb." ..Menzel pár feladta Bla.bol. Weiden-
hoffernének s mivel Wit tmann. Jendrzejowska elutazott 
I. Blabol Weidenhofferné" stb. és így jönnek tovább az 
utolsó nap „vértelen" eseményei. Ezért kár lett. volna 
még egy napot maradni, egy rendezőnek. A versenyzőkre 
nézve ugyan ez majdnem fordítva áll. mert. mint mond-
ták: ,jki kellene ülni az eredményt," 

A csehszlovákiai német szövetség vezetője mondta, 
hogy hosszú versenytapasztalata alatt nem látott ennyire 
kedvezőtlen időjárást, Valaki erre megjegyezte, hogy 
Bertraaid most van először a Tátrában. Mi. ak ik évek 
hosszú sora óta minden ősszel ellátogatunk a tátrai ver-
senyre csak egyszer láttunk és sajnálatosan tapasztal-
tunk a jelenlegihez hasonlóan kellemetlen időjárást, ta-
lán 1936-ban. Az idővel nem volt szerencsénk, de a ver-
senynek emberi munkával megvalósítható része az első-
éves magyar tennisz szövetségnek mindenkor dicséretére 
szolgál. 

Székely Levente. 

Magyar Orsz Lawn-Tennisz-Szövetség 

hivatalos versenyszabályai, 

Alapszabályok, Jogszabályok, 

Versenyszabályok. 

Kerületi szervezeti szabályok, Fegyelmi rendel-
kezések, Gazdasági bizottság ügyrendje. Útmu-
tatás pályabírók részére, Tenniszpályák épitése, 
Vasúti kedvezményre vonatkozó utasítás, Egye-
sületi alapszabály, Egyesületi házirendszabályok 
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M világ legj&hh iennisv&zSio 
A világrangsorok közül mint a legrégibbnek a 

Wallis Mvers félének van a legnagyobb tekin-
télye. Ez az úgynevezett félhivatalos rangsor és 
így evvel foglalkozunk részletesebben. A férfiak 
rangsora szerinte a következő: 1. Cochet francia, 
2. Austin angol, 3. Vines amerikai, 4. Perry an-
gol, 5. Shields amerikai, 6. Wood amerikai, 7. Bo-
rotra francia, 8. Lott amerikai, 9. J. Satoh japán 
és 10. Van Ryn amerikai. 

A listán mint látjuk 2 francia, 2 angol, egy ja-
pán és öt amerikait találunk s már ebből is lát-
hatjuk, hogy újvilág tenniszezői ma a legjobbak. 

Henri Cochet az idén tavasszal ragyogó formá-
ban volt. Soha olyan jól nem játszott mint pél-
dául az idén Pesten s ezt a formáját tartotta is 
egészen a milanói versenyig mikor is meghűlve 
állt ki az angol Hughes ellen, aki megverte. Wim-
bledonig pihent, de még hiányos tréningje volt, 
mikor a versenyt elkezdte s azt gondolta, majd a 
versenyen megszerzi a szükséges tréninget, azon-
ban számítását az angol Sharpé keresztül húzta, 
mert megverte az első fordulóban. 

A Davis Cup döntőjében azonban újra meg-
mutatta, hogy még mindig a világ legjobbja, mert 
megnyerte a két egyes mérkőzését és még a pá-
rost is és így megmentette hazájának még egy 
évre a Davis Cupot. Ezek a győzelmei szerezték 
meg számára újra a ranglista első helyét. A máso-
dik Wallis Meyrs szerint Bunny Austin, az öreg 
tenniszszaktudós gyengéje. Austin eredményeit 
akárhogyan is forgatjuk, nem tudjuk neki adni a 
második helyet. Honfitársa Perry eredményei alap-
ján jobb nála, Perryt pedig az új amerikai csillag 
Vines, az USA bajnoka éppen 3-szor verte el, most 
amerikai túrája kapcsán. Így ha valaki megér-
demli a második helyet az okvetlenül csak Vines 
lehet, aki Perryt mindig megverte úgyszintén a 
bajnokság óta a többi összes amerikai krekkeket, 
akikre pedig nem lehet azt mondani, hogy rosz-
szabbak Austinnál. Vagy talán a jó öreg angol 
úgy gondolkozott, hogy Perryt nem teheti máso-
diknak, mert annyiszor megverte Vines, így Aus-
tint teszi erre az előkelő helyre, aki nem volt 
amerikában és így nem kaphatott ki Vinestől. 
Anglia így második helyet kap a listában. Erre 
a helyre szerintünk okvetlenül Vinest kellene 
tenni, aki bebizonyította, hogy nem Shilds vagy 
Woodszerű játékos, vagyis egyszer nagyszerű 
máskor gyenge, mert ő az amerikai bajnokságot 
megnyerve még aztán háromszor a legkülönbö-
zőbb versenyeken kiállt Perry, Shields, Wood stb. 
ellen és kivétel nélkül mindig első lett és ez 
olyan teljesítmény, amilyen Tildén óta senki sem 
csinált meg Amerikában és maga a nagy Big-
Bill is csak fénykorában. Harmadiknak mi Per-
ryt tennénk és negyediknek Austint. Austin már 
évek óta az angol tennisz iegfőbb reménye és ő 
az idén jobb volt mint valaha s így előkelő he-

lye ha nem is a második hely okvetlenül meg-
illeti. Perry, a volt budapesti ping-pong világ-
bajnok csak az idén tünt fel mint tenniszező és 
hihetetlen karriert futott meg. Reálisan ma ő a 
világ harmadik legjobbja. A többi helyezett kö-
rülbelül egyforma klasszisú játékos, kik közül 
Shieldst és Woodot a fiatalságuk predesztinálja 
az előkelő helyekre, de játéktudásban sok különb-
ség nincs egyik között sem. A tavalyiak közül ki-
estek Tildén, mert profi lett, az amerikai Doeg és 
Allison. Doeg, a tavalyi amerikai*1bajnok hazájá-
ban már nem tartozik a legjobbak közé. Allison 
párosban azonban még mindig a világ egyik leg-
jobbja. Morpurgo, aki az idén az első húsz közé 
se juthatna be és végül a francia Boussus, aki 
szintén megállt a fejlődésben. A világrangsor első 
tíze közé az európaiak közül egyedül Menzelnek 
volna még esélye bekerülni, de ő Párisban peche-
sen kikapott és Wimbledonban nem játszott mig a 
Davis Cupban kikapott mind, Austintól, mind 
Perrytől. A Davis Cupban például a fiatal Hecht 
megverte Austint, ezt úgy látszik Wallis Myers 
elfelejtette. 

A hölgyek listája: 1. Wills Mody amerikai, 2. 
Aussem német, 3. Bennet angol, 4. Jacobs ameri-
kai, 5. Nuthail angol, 6. Krahwinkel német, 7. Ma-
thieu francia, 8. Alvarez spanyol, 9. Mudford an-
gol, 10. Pittmann angol. 

A hölgyek listáját újra Helen Wills vezeti be s 
hogy ő a legjobb női játékos, azt egyhangúan ál-
lapítja meg minden tenniszszakértő. A német 
hölgyek előretörése az idén újra a versenypályára 
vonzotta a nagy Helent s ö újra bebizonyította, 
hogy egyelőre nincs mit tartania a többi hölgyek 
tudásától. A második helyet szintén egyhangúan 
mindenki Cilii Aussemnek a wimbledoni győztes-
nek ítéli, aki feltétlenül Willsen kívül ma a világ 
legjobbja. Megnyerte mindkét nagy európai ver-
senyt a francia bajnokságot ós Wimbledont. Igv 
helyezéséről vitatkozni nem lehet. 
A harmadik Bennet lett Wallis Myers szerint, de 
itt ugyanazt kell mondanunk, mint a férfiaknál, 
Austinnál mondottunk, hogy ő a nagy listaké-
szítő kedvence és angol is. Se Párisban sem Wim-
bledonban az egyesekben nem játszott szerepet. 
Az angol német hölgyek közötti mérkőzésben igaz, 
hogy megverte Rost-t és Peizot, de ez még nem 
jogosítja a harmadik helyre, amit szerintünk ha 
már angolnak kellett kapnia úgy ezt Betty Nut-
hail érdemelte volna meg, aki Párisban a döntő-
ben kapott ki Aussem tői. 4. Jacobs amerikai lett, 
aki Párisban kikapott Nuthalltól, de Wimbledon-
ban ugyanolyan gémaránnyal visszaverte, hogy 
aztán kikapjon óriási küzdelem után Krahwinkel-
től. Jacobst Amerikában is megverte Nuthallt és 
így ez lehetett az oka, hogy ő került Nuthail elé! 
5. Nuthail, akinek eredményeit így az előbbiek 
kapcsán látjuk. Hatodik a wimbledoni legnagyobb 
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meglepetés a másodiknak helyezett Krahwinkel 
lett. Wimbledoni nagyszerű szereplésén kívül más 
elsőrangú eredménye nincsen és így került csak 
a hatodik helyre. 7. A francia Mathieu, aki nem 
tudta megismételni tavalyi nagyszerű eredmé-
nyeit. 8. Alvarez spanyol is inkább nevének, mint 
idei eredményeinek köszönheti a helyezését. A kö-
vetkező két helyet Mudford és Pittmann kapta, 

de velük teljesen egyenrangúnak tekinthetjük 
Roundot, Scrivent és Ridleyt is. 

A nálunk szereplő és hölgyeink felett fölényes 
győzelmet arató Hammer ós Jendrzejowska mint 
látjuk szóba sem kerülhet a listánál és így ebből 
következtetve női tenniszünk még mindig igen 
messze van a világklasszistól. 

„Kapitány." 

M i&mmeím ranglista* 

A világ teuniszhegemóniáját őrző Francia-
országnak a tenniszerőlistája a következő: 1. Co-
chet, 2. Borotra, 3. Boussus és Féret, 5 Brugnon, 
0. Bemard és Merlin, 8. Georges, 9. Glasser, 10. 
BerthetésLessueur. A listát ha jól szemügyre vesz-
szíik, akkor azt látjuk, hogy a magyar tennisz 
helyzete a franciához viszonyítva nem olyan rossz, 
mint az évekkel azelőtt volt. Kehrling és esetleg 
a megboldogult Takáts volt az, aki bejuthatott 
volna a gloir nemzetének első tíze közé, míg a 
mostani listán helyet kaphatna több játékosunk is. 
Sajnos itt meg kell azonban állapítanunk, hogy 
ennek oka részben a francia tennisz hanyatlása és 
csak részben a mi javulásunk. A francia rangsor 
élesen mutatja, hogy az öregek helyébe nem tud-
nak megfelelő fiatalokat állítani és abban az eset-
ben, mikor Cochet kiáll a sorból a francia tennisz-
hegemónia a múlté. 

Cochet első helye természetesen nem vitás és ő 
még ma is a világ legjobb játékosa. A második 
Borotra már nem az a meggyőző erejű játékos, 
aki évekkel ezelőtt volt. Ö már nem biztos pontja 
egy Davis Cup csapatnak. Néha nagyszerűen ját-
szik, de viszont néha nagyon rosszul. Az ő já-
téka abszolút elsőrangú kondíciót kíván s ha nincs 
is a legjobb formájában, akkor már nem veszé-
lyes. Vorhandje még most is olyan gyenge, hogy 
avval most már a fejlődő fiatalokkal szemben min-
dig és mindig kevesebb támadást tud úgy meg-
indítani, hogy azt a hálónál sikeresen fejezze be. 

Harmadik Feret és Boussus lettek. Feret régi 
ismerősünk itt járt Pesten a francia Davis Cup 
csapattal s a harmadik nap ő játszott és győzött 
Takáts Imre ellen Lacoste helyett. A Langlen-féle 
profi cirkusz tagja lett aztán, majd kétévi pihenő 
után visszaamtőrizálták s most újra előkelő helyet 
foglal el a francia ranglistán. Kora és játékmodora 
azonban nem teszi olyan játékossá, akitől nagy 
nemzetközi sikereket várhatnának a franciák. 
Boussus, a nagy reménység, tavaly óta nem fej-
lődött; sőt, tavalyi formáját egyáltalában nem 
érte el s bizony világviszonylatban az ő helyzete 
is igen sokat romlott. Tavaly még az első tíz kö-
zött volt s most talán az első húsz közé se ke-
rülne be. 

Ötödik az öreg pipás „ToTo" Brugnon lett, aki 
párosban még mindig erős és megbízható támasza 

akár Cochetnak, akár Borotrának. Egyesben azon-
ban ő sem az, aki eséllyel képviselné a kék-fehér-
piros lobogót, Hatodik helyen a két ifjú remény-
ség, Bemard és Merlin áll. Merlint tavasszal lát-
tuk Pesten és ő a Cochet tanítvány nagyon tehet-
séges játékos, de még nem érte el a nemzetközi 
első klasszist. A jó Takáts is például nagyon meg-
verte. Bemard nagy tehetség s ő különösen Le 
Touquetban mutatta meg oroszlánkörmeit, majd-
nem megverve Shieldset a wimbledoni hőst. Nyol-
cadik Georges, ő már hosszabb ideje szerepel a 
francia listán mint közép játékos sokra eztán sem 

Magyarország legszebb fenniszpályája 
gróf Fesfeiicb Sándor parkjában, Dégen. 

fogja vinni. Kilencedik Glasser a tavalyi magyar 
vegyespáros bajnok. Szingliben azonban ő sem va-
lami nagy játékos, itt tavaly dr. Péteri verte biz-
tosan. Tizedikek BerthetésLessueur,kik közül Ber-
thet jól ismeri a pesti publikum a bajnokságokról 
s ő semmivel sem jobb, mint a magyar fiatalok. 
Lessueur szerintünk a legnagyobb tehetség a lis-
tán szereplő fiatalok közül. 0 az idén a Riviérán 
ugrásszerűen a nagyok közé emelkedett. Őszre 
veszített formájából és így lett tizedik, de ő min-
denesetre az, aki jövőre jóval előbb lesz. 

Mindent egybevetve a lista az idén nem félel-
metes és bizony Gabrovitz, Bánó, Straub Elek és 
Zichy nem igen maradnak el a listán szereplő 
jó pár játékostól. „Kapitány." 
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M német hiwatal&s erőlísta. 
Most jelent meg Németország hivatalos tennisz 

erölistája, mely az évek óta tapasztalt gyakorlat 
alapján ezen a listán is több játékost állít egy-
forma helyre. A lista nagy meglepetése, hogy az 
amatőrszabályzatba ütköző cselekmény miatt el-
itélt Prenn Dániel is szerepel a listán, sőt meg-
tartja tavalyi első helyét megosztva azt a fiatal 
v. Grammal. A harmadik helyen hárman állnak 
a nagyszerű jéghoki játékos Jaenecke, aki a né-
met bajnokságokon Hamburgban óriási meglepe-
tést keltve a második helyet szerezte meg s csak 
Menzel nagyobb tudása előtt hajolt meg. Kuhl-
mann, aki már nálunk is szerepelt és Nourney. 
Hatodik Dessart dr., Gabrovitz berlini legyőzője. 
Hetedik a fiatal Haensch, aki különösen párosban 
jó. Nyolcadik helyen újra ketten osztozkonak 
Buss dr. és Henckel, tizedik helyen újra ketten 
vannak Schwenker és Zander. A lista élénken 
szemlélteti, hogy Németországban a fiatalok nyo-
multak előtérbe. Froitzheim. Landmann és Klein-
schrott, akik eddig évek hosszú során át díszei vol-
tak a listának, eltűntek onnan és egészen új ne-
veknek adtak helyet, nűnt például Jaenecke. Ér-
dekes, hogy az idei német Davis Cup csapat tag-
jai közül Nourney a harmadik helyen van két 
másik versenyzővel együtt, a párosban szerepelt 
dr. Dessart hatodik és Buss dr., aki akkor az él-
játékos volt, csak nyolcadik. Itt a férfiaknál ösz-
szehasonlítást téve azt látjuk, hogy a német férfi 
tennisz nem sokkal jobb mint mi vagyunk, ha 
azonban áttérünk a női listára, akkor szomorúan 
meg kell állpítanunk, hogy a német rangsoron 

szereplő hölgyek bármelyike jobb, mint a mi rang-
elsőnk. A sor a következő: 

1. Aussem, 2. Krahwinkel, 3. Friedlebenné, 
Hammer és Rost, 6. Peitz, 7. Reznicekné, 8. Horn, 
Kallmeyer, Neppachné és Schomburgkné. A nők-
nél még nem olyan nagy a fiatalok előretörése, 
mint a férfiaknál, mert Friedlébenné, Neppaehné 
és Schomburgné neveit már tíz éve látjuk a listán. 

Az osztrák erőlista a következő: 

Férfiak: 1. Matejka, 2. Artens, 3. Bolzano, 4. 
Kinzel jr., 5. Eifermann. 6. Brosch, 7. Winter-
stein, 8. Haberl, 9. Hirsch, 10. Bawarovski. Höl-
gyek: 1. E. Redlich, 2. Eisemenger, 3. Herbst, 
4Í L. Elissen, 5. Wolf. 6. Soukup. 7. Tischler. 8. 
Binzer, 9. Helmer, 10. Kraus. 

A lista és az idei eredmények alapján szomszé-
dainkkal körülbelül egyforma erőt képviselünk 
mind a férfiaknál, mind a hölgyeknél. 

* 

A svájci erőlista: 
Férfiak: 1. Wuarin, 2. Aeschlimann, 3. Ferrier, 

4. Flury. 
Hölgyek: 1. Payot, 2. Fehlmann, 3.Schfiublin, 

4. Lang. 

A lista érdekessége, hogy a magyar bajnoksá-
gon és Lillafüreden versenyzett Wuarin helyet 
cserélt a soron Aesclimannal, mert már évek óta 
állandóan egymás mellett szerepeltek a listán, de 
Aeschlimann volt az első és Wuarin a második. A 
hölgyek közül Payot klasszisokkal jobb, mint a 
többiek. 

M magyar tennisz&ktatás reff&rmja. 
Minden intézmény, amely hivatva van vala-

mely felelősséggel rábízott feladatkörben dönte-
ni, csak akkor tud teljes mértékben megfelelni 
a sajátmaga elé kitűzött céloknak, ha azok egy-
máshoz való viszonyában, összefüggésben, élet-
működésében megnyilvánuló jelenségeket tüze-
tes vizsgálat tárgyává teszi, s a célok megoldása, 
a megoldások egymásutánja tekintetében korá-
nak színvonalán álló, elméletileg igazolt és gya-
korlatilag bevált szempontok szerint hozza meg 
döntését. Mindannyiszor, amikor egyének töme-
gei, testületek sorsa felett akár csak egy kis 
részletkérdésben kell határozatot hozni, elkerül-
hetetlen ezeknek a biológiai és lélektani átfogó 
szempontoknak mérlegelése. 

Még fokozottabban kell azonban érvényre jut-
niok akkor, amidőn nem részletkérdés, hanem 
olyan általános életviszony kerül szabályozás 
alá, amelynek nemzeti, erkölcsi, kulturális és 
gazdasági szempontból vannak kihatásai. 

A magyar tenniszoktatás reformja pedig ilyen, 
úgyszólván a tenniszélet valamennyi ágára ki-

ható kérdés, amelynek megnyugtató igazságos és 
a sport fejlődését szolgáló megoldása csak úgy 
lehetséges, ha annak megvalósításában résztvevő 
tényezők közötti kölcsönös összműködés és har-
mónia a közös átfogó cél érdekében, mellékszem-
pontok félretétele mellett, tartósan biztosítva 
van. 

A magyar tenniszsport életképességének és 
érettségének erészben örvendetes erőpróbája volt 
az az összejövetel, amely a Magyar Országos 
Lawn-Tennisz Szövetség és a Magyar Tennisz-
oktatók Országos Egyesületének részvételével 
mindvégig magas színvonalon mozgó eszmecsere 
során tűzte ki azokat a célokat, tisztázta azokat 
az összes elvi kérdéseket, amelyeknek jegyében 
fog megvalósulni már a közeljövő hivatásos ten-
niszoktatása. 

Hogy e kérdésnek szabálytalanul való, vagy 
félig megoldása mennyi bajnak lehet forrása és 
hány versenyzői karriert ronthat el végérvénye-
sen a rossz start, arra vonatkozólag idézzük az 
angol tenniszsport egyik legkiválóbb szakértőjé-
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nek, Sir F. Gordon Lowe egykori fedettpályabaj-
noknak „Lawn Tennis Made Easy" című, néhány 
hónappal ezelőtt napvilágot látott munkájéból a 
következő sorokat: 

„A hivatásos tenniszok tatás irányában ma 
sokkal általánosabb az érdeklődés, mint valaha... 
A szezon derekán sürgönyök és kívánságok jön-
nek az összes tartományokból, amelyek hivatásos 
tenniszoktatók azonnali kiküldését kérik, mivel 
mindenki rögtön meg akarja kezdeni leckeóráit... 
Bajt ebben a pillanatban csak az okoz, hogy 
olyan sokan lesznek professzionisták, akik nin-
csenek tisztában a játék ábécéjével és a gyanút-
lan közönség gyakran elég szerencsétlenül ke-
zükbe jut. A magam részéről azt hiszem, hogy 
minden egyes professzionistának keresztül kell 
esni egy minősítő vizsgán, amely az ő szövetsé-
gének fenhatósága alatt történik és amely által 
kiállított bizonyítvány garanciát jelent jövendő 
tanítványai számára. Minden kezdő tenniszező-
nek szüksége van pályafutásának startjánál az 
oktatásra; és minthogy minden téren vannak jó 
és rossz utak, bizony egy jó hivatásos oktató 
hiányában a fiatal játékos gyakran és gyorsan 
fog olyan rossz tulajdonságokat felölteni, amelye-
ket később még keserves munka árán is nehéz 
lesz levetnie . . . Véleményem szerint senki sem 
taníthat meg másokat olyan ütésekre, amelyek-
nek elméleti jelentőségével maga sincs tisztában 
és azokat keresztülvinni saját személyében nem 
t u d j a . . . Mielőtt tehát valaki arra az elhatáro-
zásra jut, hogy tenniszleckéket akar venni, jólte-
szi, ha akár az angol amateur, akár az angol 
professzionista szövetséghez fordul, amely szíve-
sen szolgál tanáccsal, amint én magam is bárki-
nek olvasóim közül rendelkezésre állok, hogy 
tennisztanulmányai érdekében a kellő felvilágosí-
tást megkapja," 

Ha Angliában — ahol a tennisz már számos 
nemzedék tradícióján épült és ahol a játék alap : 

elvei már százrek körében tisztázódtak, ilyen 
irányú előkelő helyről elhangzó panasz merül fel: 
ahol ugyancsak megkívántatik a szabályozás ke-
resztülvitele, mennyivel inkább indokolt nálunk, 
ahol a tennisz még aránylag a fiatalabb sportágak 
közé tartozik. Helyes irányba terelése, ápolása 
és ellenőrzése úgyszólván egyenlő egészséges lét-
alapjának fenntartásával. 

A MOLSz és MTOE ennek tudatában a követ-
kezőképpen tervezi a tenniszoktatásnak szabá-
lyozását: 

A tenniszoktatás képesítéshez van kötve 1934 
január 1-től kezdődőleg. Az átmeneti időben az 
amatőr tenniszszövetség 1932-ben és 1933-ban 
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tanfolyamot rendez, melyet mindkét évben vizsga 
követ. A Magyar Tenniszoktatók Országos Egye-
sületénél kell jelentkezni az elvégzendő tanfo-
lyamra, illetőleg vizsgára. A vizsga elméeti és 
gyakorlati A vizsga eredménye vagy „kiválóan 
megfelelt", mely esetben a jelölt azonnal képesí-
tést kap és felvétetik a MTOE tagjai sorába, vagy 
„megfelelt", mely esetben a jelölt kétévi gyakor-
latra utasítandó. 

A Rotbermere vándordíjban győztes 

szegedi K. E. A. C. csapata : 

DzurikJózsef, Dr. Szentgyörgyi Albertné, Dr. CsermákLrnó 

A vizsgabizottság két szövetségi és két pro-
fesszionista delegáltból és egy a szövetségből hi-
vatalból kiküldött döntnökből alakul. Az átme-
neti időben — akár 1932-es, akár 1933-as — tan-
folyamra jelentkező, jelenleg működő oktatók 
ideiglenes jellegű „működési bizonyítványt" kap-
nak a MTOE-től. 

Egyebekben a vizsgaanyag részletes kidolgozá-
sával az értekezlet egy szűkebb körű bizottságot 
bízott meg. Az így elkészítendő tanterv a magyar 
királyi Belügyminiszterhez kerül felterjesztésre. 
A vizsgát kiállott jelöltek belügyminiszterileg jó-
váhagyott képesítést fognak nyerni. 

A magyar tenniszsportra oly kiváló jelentő-
ségű értekezleten a MOLSz részéről az elnöklő 
Pétery Jenő dr., szövetségi kapitány, Schréder 
László dr., Herzum János dr., Pick Jenő dr. al-
elnökök, Kertész János főtitkár, Vásárhelyi L. 
Jenő, Arató Géza, Jankó József és több tanács-
tag; a MTOE részéről pedig Böde József főtit-
kár, id. Drjetomszky Béla, Schmidt Ferenc, Dor-
ner László és Zeitler József vettek részt. 

Dr. Váradi Miklós. 
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M i i láttam mini iemnís'zes.ő ^wmn^ia&rs'Eüghmn t 

Az idén nyáron Franciországban jártam és ter-

mészetesen körülnéztem olyan irányban is, hogy 

mit láthatok egy országban, ahol a tennisz nem-

zeti sport, a fehérsport terén. A wimbledoni ver-

senyek a francia játékosok elitjét Angliába von-

zották, verseny nem volt Párisban és így a fő-

város tenniszsportját júniusban téli álomba me-

rülve láttam. A Racing Club gyönyörű telepén a 

Boí de Boulogselban alig játszott pár ember, azok 

sem tudtak sokat. Igaz vasárnap délután volt és 

talán Párisban sem játszanak vasárnap délután 

akárcsak nálunk a MAC-ban, hol vasárnap délután 

egy lelket sem lehet látni a center court telepén. 

A Roland Garos stadiou pályája elragadott cso-

dálatos arányaival, artisztikus és mégis kedves 

képével, gyönyörű virágaival, de játékot ott sem 

láttam. A sok gyönyörű vörös salakpálya unat-

kozva ásított egymás mellett és nem volt senki, 

akinek hívogatólag kínálhatták volna fel sima 

hátukat egy kis játékra. Egy pályán játszott két 

kezdő, ez volt minden. 

Míg azonban Autuilben megtaláltam a stadiont, 

addig elég sokat mászkáltam ide-oda és gyakran 

láttam fedett pályahirdetéseket és fedett pályákat, 

majd tenniszpályákat. egy gyár tetején. Szóval 

ebből következtetve Párisban jó üzlet a tennisz, 

mert különben nem látnánk folyton hirdetéseket 

és fedett pályákat. 

A Luxembourg palota kertjében láttam aztán ten-

niszező srácokat is, szóval a nép is szereti már a 

tenniszt. 

Vidéken is jártam és itt jobban ráérve fokozot-

tabb figyelemmel nézhettem a tennisz után. Bre-

tagne kis városaiban mint Dinard, St, Malo, St, 

Servan, Dinon stb. jártam és mindenütt elmentem 

a tenniszklubokba. 

Dinard világfürdő. A tenniszklub igen szép he-

lyen fekszik, de pályái tengerfövenyből készül-

tek, szürkék és bizony a mi vörös salak pályáink 

után elég kezdetlegesek. Két angol játszott össze-

vissza, Franciának nyoma sem volt, Az árakból 

lehetett csak látni, hogy ez egy világfürdő, mert 

egy órára tíz frank a játék, míg a környező vá-

rosokban óránként egy és fél frank. 

St. Servanban játszottam is ötször-hatszor a 

klubban. A játékosok nagyrésze idegen, főleg an-

gol. A klub titkára is egy öreg angol. Pár fran-

cia fiatal ember is játszott, de nem sokat tudtak. 

Mondhatom, hogy Kaposvár tennisznívója például 

toronymagasságban áll ezen városkáé fölött, míg 

a lakosságuk száma körülbelül ugyanaz. Itt nem 

lehetett látni, hogy a tennisz nemzeti sport Fran-

ciaországban. 

Ha azonban az apály szabaddá tette a strandot, 

akkor óránként váltakozva jöttek osztályonként 

papjaik vezetése mellett a tengerhez a diákok s 

itt először csodálkozva láttam, hogy nem a fotball 

a fontos, mert fadarabkák kerültek elő és a bár-

sonysíma homokba gyorsan bekarcolták egy-egy 

tenniszpálya vonalait, spárgát húztak ki és el-

kezdtek tenniszezni. Néha tíz ilyen pálya is állott 

egymás mellett, ahol vígan ütötték a labdát a gye-

rekek. A következő napon aztán már megszoktam 

ezeket a strandpályákat, melyeket naponta két-

szer mos el a dagály, hogy aztán naponta kétszer 

újjá születve újra megjelenjenek apály idején és 

ideális pályát alkossanak a bretagnei diákok ten-

niszszenvedélye kielégítésére. Itt láttam, hogy a 

tennisz mégis csak nemzeti sport Franciaország-

ban. „Kapitány". 

TUNGSRAM 
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BELFÖLDI HÍREK. 

November hetedikén este nyolc órakor szezonzáró va-

csora 'keretében adja át az FTC 'tenniszszakosztályának 

elnöksége a női csapatbajnokságban győztes csapatának 

a 'Horthy serleget. Az ünnepélyes vacsorát a Royal szálló 

különtermében rendezik és azon szívesen lá t j ák a társ-

egyesületek tagjait is. 

* 

Most fejeződött be a Bamkliga 1931. évi bajnoki ten-

nisz csapatversenye. A körmérkőzésként lebonyolításra 

kerülő bajnokságon a védő Moktár T. S. Egyesületén kí-

vül 6 bankegyesület vett részt. A körmérkőzés mezőny -

győztese a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank T. S. E. lett 

és ugyancsak ő nyerte a bajnokságot, a már két év óta 

védő Moktár T. S. E. ellen 3:2 arányban. 

A győztes csapat tagjai: Palkovits Károly, Vadász 

László, Vadász György és Bródy Viola, míg a Moktár 

csapatában Dietrich Aladár. Zsoldos László és Schummer 

Aranka játszott. Második a M. Kir. Postatakarékpénztár 

T. S . E. csapata lett (Ágh. Bakos. Hoffmann. Kanovits 

Duci), aki csak a mezőnygyőztes Kereskedelmi Bank 

T. S. E.-től szenvedett vereséget. Harmadik helyre a 

Pénzintézeti Központ T. S. E. került. 

A körmérkőzés részletes eredménye a következő: 

Kereskedelmi Bank 5 — 10 17:8 

Posatakarékpénztár 4 1 8 20:5 

Pézintézeti Központ — 3 2 6 14:11 

Hitelbank 2 3 4 11:14 

Angol Magyar Bank — 1 4 2 11:14 

Kisipari Hitelintézet — 5 — 2:23 

Döntő: Mezőnygyőztes Kereskedelmi Bank — 1930. évi 

védő Moktár 3:2. 

Vadász L.—Zsoldos Jenő 8:6. 7:5; Palkovits K.—Diet-

rich 6:3. 6:3; Vadász L.. Palkovits K.—Dietrich. Zsoldos 

4:6. 6:4. 6:3; Schummer. Bródy Viola w. o.. Zsoldos. 

Schummer—Vadász György. Bródy V. w. o. 

* 

Még csak ma van alkalmam beszámolni a Pécsi Sport 

Club által rendezet IX . 5—8. kerületi kezdő-, junior- és 

haladóversenyről. Előre kell bocsátanom, hogy a verse-

nyek még mind a mai napig nincsenek befejezve. A 120 

nevezővel startoló verseny csak nehezen tud megindulni, 

mert a helybeliek hivatali elfoglaltságuk, valamint szám-

talan egyéb okra hivatkozva igyekeznek mentesübii a 

napos délelőttök, valamint a kora délutáni játéktól. Még-

is a hála a közbeeső két ünnep napnak sikerült a ver-

senyt annyira vinni, hogy csakis a haladó vegyes pá-

ros döntő maradt el. Az utolsó nap déluán kerekedett 

vihar megakadályozott benünket abban, hogy ezen szá-

mot is befejezhesiik. Reméltük, hogy ez csak kis futó 

nyári zivatar lesz, sajnos mind a mai napig tartott ap-

róbb megszakításokkal. í gy nem hiszem, hogv e hosszú 

kényszerpihenő után kiál lanak majd az ellenfelek, hogy 

eldöntsék az elsőség kérdését. A rendező PSC kénytelen 

legjobbját. Révészt, valamint Kárpátit s Sternt nélkü-

lözni, kiket a katonai szolgálat akadályozott meg abban, 

hogy anyaegyesületük versenyén induljanak. Ennek dc-

cára mindvégig izgalmas és érdekes verseny volt. A ver-

seny kerületi jellegét nemcsak a propozició. hanem az a 

tény ,is kifejezte, hogy azon megjelentek Mahr és Gáal-

lal, valamint Cirákyval, a PEAC Pécsett tartózkodó játé-

kosai, valamint a kezdő PVSK. 

A haladó férfiegyes döntőjében ismét szembekerült 

egymással Dulánszky ós Lang. Kezdünk már mi pécsiek 

hozzászokni, hogy ha Gaá l esetleg nem indul a szingli-

ben. akkor mindenesetre e két fejlődő s tehetséges já-

tékos v ív ja a döntőt. Mindenkor a pil lanatnyi disz-

pozíciónak, illetve indiszpoziciónak engedve át a győ-

zelem hovajuttatását. 

A haladó férfi párosnál is hasonló a helyzet, itt azon-

ban Gaál—Dulánszky kontra Engel P .—Lang a döntő 

szereplői. 

A nő i egyest ez alkalommal Schreiberné nyerte, ki-

nek nem volt elég erős ellenfele Dulánszkyné. 

A junior versenyt előzőleg egy kisebb vita előzte meg. 

Tihanyiné felvétele. 

Az F. T. C. háziversenyén résztvevő 
játékosok. 

A rendező klub ugyanis juniorversenyt hirdetett, de 

hozzá tette a propozicióhoz, hogy ezen csak azok in-

dulhatnak. akik még nyilvános versenyen helyezést nem 

értek el. Bár ez merőben ellentétes szabály a junior 

meghatározásával, mégis a propozició magyarázata győ-

zött azon érveléssel, hogy miután azt a Szövetség jóvá-

hagyta, valamint a nevezések elfogadása felett a Club 

szuverén joga dönteni, oda osztotta az egyes verseny-

zőket, ahová a propozició megengedte. Itt könnyű győ-

zelemhez jutott Brucker József, ki Ugrosdvval vívta a 

döntőt. Az első játszmát utóbbi nyerte, majd a máso-

dikra Vi7-kor este álltak fel. Ugrosdy állandóan az ó ía i 

nézte, mert 7 órakor indult a vonata, majd a sötétség 

beálltával felgyújtották a lámpákat is, ami őt még 

jobban zavarta s így 1:1 állás után feladta a küzdelmet, 

s rohant, a vasútra, Átöltözni már csak a vonatban tu-

dott! Egypár fejlődő tehetség bontogatja szárnyait. Sok 

ilyen s ehhez hasonló verseny kell. ahol mindenki képes-

ségeinek megfelelő ellenfélre akad s akkor a pécsi ten-

nisz élet megmenekül a teljes elmúlástól. Mert ha a PAC', 

PEAC s PSC között nem teremtődött volna meg az 

egészséges rivalizálódási folyamat, úgy akkor e nagy- vá-

ros tennisz sportja még mindig ott tartana, hogy a ten-

nisz pótolja nyáron a téli bálokat, no meg egyéb tár-
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.sasági összejöveteleket. Csak így tovább, akkor talán 

végre a vidék is eléri már azt a nívót, amelyet a többi 

sportágakban már elért. 

A Pécsi Sport Club 1931."szeptember 5 8 versenyének 

eredményei. 

Haladó férfi páros: Engel P.. Lang PSC 6:1, 7:5; Gaál. 

Braun PSC. Mahr KTSE. 

Haladó női egyes: Schreiberné PSC 6:1, 6:2; Du-

lánszkyné PAC, Cseresnyés PAC. 

Haladó vegyespáros: döntő nincsen lejátszva. Döntőbe 

kerültek Ciráky. Gaál PAC—Schreiberné, Engel P. 

Haladó férfi (város: Egei P., Lang PSC 6:1. 7:5; Gaál. 

Dulánszy PAC. Debreczy. Herfurth PAC. Braun, engel K. 

PSC. 

Junior férfi egyes: Brucker J . PAC 4:6. 6:3. w. o„ 

Ugrosdy KTSE. Mihók SzAK. PÁL PAC. 

Junior férfi páros: Diamant PSC, Brucker J . PAC 6:2, 

6:3, Kasl, Frankfurter PSC. 

Junior vegyes páros: Brucker B.. Lang PSC 6:1. 7:5; 

Benke. Tolnay PVSK. 

Junior női egyes: Ká lmán Zsozsó PSC 6:1, 7:5; Bruck-

ker Béby PSC. 

Kezdő férfi egyes: Tolnay PVSK 1:6, 6:3. 7:5: Ka»l 

PSC, Brucker G. PAC, Hamerli PAC. 

Kezdő női egyes: Kényi Piri P A C 6:4. 6:4; Ká lmán 

Zsozsó PSC. 

Kezdő férfi páros: Brucker G . PAC. Tolnay PVSK 

5:7. 13:11. 6:4. Kasl. Frankfurter PSC. 

* 

. A Tenniszoktatók Országos Egyesülete felszólítja az 

összes tennisz tanítással foglalkozó oktatókat, hogy sa-

ját érdekükben 14 napon belül jelentkezzenek — levél-

ben - a fenti egyesület t itkáránál. Böde József Buda-

pest V., Balaton-u. 1. Palatínus Sporttelep." 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

Nyugatanglia bajnuságainak végeredményei: 

Férfi egyes: J . .Satoh—Mohán 6:4, 2:6, 6:1; Williaans 

—Avory 4:6, 7:5. 8:6; J . Satoh—Will iams 6:3. 6:4. Női 

egyes: Miss Round—Mrs. Michell 6:2 6:1; Miss Mudford 

—Miss Noel 6:4, 6:0; Miss Mudford—Miss Round. Férfi 

páros: Miki. J . Satoh—Avory. Spence 7:5, 5:7, 7:5. Női 

páros: Mrs. Whittingstall , Miss Nuthail—Miss Mudford 

Miss Round 6:4. 6:3. Vegyes páros: Avory, Miss Mud-

ford—Spence, Miss Nuthail 6:4. 6:4; Miki, Miss Round— 

Cooper. Miss Sterry 6:4, 7:5; Miki, Miss Round—Avory. 

Miss Mudford 2:6, 6:1, 6:4. 
* 

Angol nemhivatásos csapat győz a hivatásosak ellen 

7:2-re Svdenhamban Trewobury pályáin. Részletes ered-

mények: Olliff—D. Maskell 4:5, w. o.; u j j ficam odás 

miatt Gandar—Dower—Jeffery 5:7, 4:6; (Jeffery az an-

gol profibajnókságok idei győztese az egyesben és 

Ikárosban) Tinkler—Read 6:4. 1:6, 6:4; Lysaght—Pearce 

2:6. 7:5. 6:3; Cooper—Gresham 6:3, 7:5; Aitken—Rodgers 

6:4. 4:6, 6:4; Lysaght. Tinkler—Maskell, Jeffery 6:4, 

4:6. 6:2; Gandar Dower, Cooper—Read, Pearce; Lysaght, 

Aitken—Rodgers. Gresham 6:4. 4:6. 9:7. 
* 

F. Mercur-t a fiatal amerikai játékost, aki 1930-ban 

az amerikai ranglistán a hatodik volt, a nyár folyamán 

felfüggesztette szövetsége amatőrszabályok megsértése 

miatt, október elsejével hatálytalanították a felfüggesz-

tést. 
* 

Bruce Barnes. az amerikai raglista 19-ikje profi lett 

ós a Tildén—Cirkuszhoz szerződött. 
* 

International Club de Francé— International Club of 

Great Britai.ii 8:7. (London, Queen's Club pálya.) 

A minimális francia győzelmet a szet- és gémarány 

is mutatja: 19:18, 214:202. 

Részletes eredmények: Borotra—Austin 2:6. 0:6; Brug-

non—Austin 4:6. 5:7; Borotra—011 iff 4:6. 7:5, 6:4; Brug-

non—Olliff 6:3, 6:3; Maier—• (spanyol bajnok, mint ven-

dég szerepelt a francia csapatban) dr. Gregory 7:9, 6:4. 

3:6; Gentien—dr. Gregory 6:4. 5:7, 8:6; Gent ien—dl. 

Spence 3:6. 8:6. 11:9; Maier—dr. Spence 13:11. 6:4. Páro-

sok: Borotra. Brugnon—Austin. Oll iff 6:3. 6:4; Maier, 

Bonte—Austin, Olliff 7:5. 5:7. 4:6; Maier. Genfien—dr. 

Gregory, Collins 3:6. 3:6; Borotra, Brugnon—dr. Gre-

gory, Collins 5:7. 7:5, 6:3. Meghívásos mérkőzések negy-

venéven felüliek részére: Blanchy—Col. Kingscote 3:6. 

6:4, w. o.; Bonte—Gilbert 12:10, 3:6, 3:6; Blanche, Rit-

Chie—Gilbert, Dixon 4:6, 3:6. 

* 

West Hánts Club (Bournemouth. Anglia) versenyének 

végeredménye: Férfi egyes: Lysaght—Campbell 6:3. 6:3. 

Női egyes: Mrs. Godfree—Miss Lylee6:4, 6:4. 

* 

Anglia fedetpálya bajnokságai. (Queen's Club pálya. 

London.) Ötödik éve nyerte Borotra az angol fedett-

pálya bajnokságot. Austin megmagyarázhatatlanul nem 

indult el az egyesben. 

Részletes eredmények: Borotra—M. J . G. Ritchie 7:5. 

6:3. 11:9; Avory—Jonny 6:2. 8:6. 6:2; Olliff R . J . Rit-

schie 7:5, 3:6. 6:4, 3:6. 6:3: J . Satoh—Harris 7:9, 6:1. 6:4, 

6:4. Elődöntő: Borotra—Avory 3:6, 6:4. 6:1, 1:6, 6:2; J . 

Satoh—^Olliff 2:6. 6:3, 6:3, 6:1; Borotra—Satoh 10:8, 6:3. 

0:6, 6:3. Női egyes: Miss Heeley—Miss Stammers 6:0, 6:4; 

Miss Morfey—Miss Strawson 7:5. 2:6. 6:4; Miss Heeley— 

Miss Morfey 6:1. 6:0. 
* 

A nemet hivatásosak bajnokságának részletes eredmé-

nyei: 

Végső csoport: Plaa—Schmidt F. 6:4. 6:3, 2:6, 10:12, 

8:6; H. Bariéit—Schmidt O. 4:6. 6:3, 6:4. 2:6. 12:10; 

Najuch—Messeschmiedt 6:2. 6:1, 6:1; Nüsslein—RamiJlon 

8:6, 6:4. 6:3. 
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Az első négy körmérkőzésre (1—4-ik helyért): 1. Nüss-

lein győz Najuch ellen .6:1. 6:4. 6:3-ra; Plaa ellen 6:4, 

5:7, 6:4. 6:3; H. Bartelt. ellen 6:3, 6:4, 6:8, 3:6. 6:3; 

(3 győzelem). 2. Najuch győz Plaa ellen 4:6, 6:4, 6:4. 9:7: 

H. Bartelt ellen 6:3, 6:4. 6:8, 3:6, 6:3; veszt. Nüsslein ellen 

1:6. 4:6. 3:6; (2 győz. 1 veszt.) 3. és 4. díjfelezve Plaa 

és iH. Bartelt között. 

A második négy körmérkőzése (5—8-ik helyért) 5. 

Ram.il Ion győz Schmidt 0. ellen 6:3, 6:4. 6:3; Schmidt. 

F. ellen 6:1, 6:4, 3:6. 2:6 6:3; Messerschmidt ellen 6:3. 

6:2, 6:3 (3 győzelem); 6. Schmidt Ferenc (Magyarország) 

győz öccse Schmidt Ottó ellen 6:2. 6:3. w. o.; Messer-

schmidt ellen 6:2, 2:6. 6:4, 7:5; veszt Ramillon ellen 

1:6, 4:6. 6:3, 6:2, 3:6 (2 győz. 1 veszt.); 7. Messerschmidt 

győz Schmidt 0. ellen 6:4, 6:3. 6:4; veszt Ramillon el-

len 3:6, 3:6. 2:6; Schmidt, F. ellen 2:6, 6:2, 4:6. 5:7 (1 

győz. 2 veszt.); 8. Schmidt Ottó három veszteség. 

Férfi páros elődöntő: Ramillon. Plaa—Nüsslein. H. 

Richter 6:3. 8:6, 3:6. 6:2; Najuch. II. Bartelt—Messer-

schmidt, Hopfenheiit 6:4. 6:4. 6:1. Döntő: Ramillon. Plaa 

—Najuch. H. Bartelt 3:6. 6:1. 6:0. 6:2. 

A győztest, mindössze 22 éves Ha.nne Nüssdeint lelkes 

ovációban részesítette a közel ötezer főnyi közönség 

és a tizenegy szeres német profibajnok. Román Najuch 

volt az első aki őszinte szívből gratulált. 
* 

Schweiz nemzetközi bajnokságai (Montreux). 

Férfi egyes: de Stefani—Artens 6:1, 5:7, 6:3; Sertorio— 

Fisher 9:7. 6:2; de Stefani—Sertorio 6:1. 6:2. 6:3. Női 

egyes: Mlle Payot—Fr. Friedleben 7:5, 6:2; Mme Va-

lério—Frl. Krahwinkel 6:3. 4:6. 6:2; Mlle Payot—Sign. 

Valério 6:4, 5:7. 6:3. 

Férfi |>áros: Fisher, Aeschlimann—de Blonay, Maneff 

6:4. 6:2; Gajan. Martin—Legeay, Artens Haberl 6:1. 2:6. 

8:6; Gajan, Martin Legeay—•Acschlimann, Fisher 2:6, 

6:3, 6:1. 6:3. Vegyes páros: Mlle Payot.. Fisher—Sign. 

Sigart,. Aeschlimann 8:6, 3:6. 6:3. Női páros: Barbier, 

Payot—Friedleben. Neppach 6:2. 6:3; Valério, Sigart— 

Deutseh, Kraihwinkel 6:2. 6:0; Barbier. Payot—Va.lerio. 

Sigart 6:3, 6:4. 

Auszria ez évi csapatbajnoka Park Club lett a dön-

tőben a Vienna Oest. Touring Clubot, győzte le 7:2-re. A 

női csapat, bajnoka ez évben is Wiener Akad. Sport-

verem lett játék nélkül. Park Club nem állított ki csa-

patot. 

Villa d'Este (Olaszország) nemzetközi versenyének 

végeredményei: Férfi egyes: Sertorio—Duplaix 9:11, 6:4, 

9:7; Glasser—Bonzi 6:1, 6:4; Glasser Sertorio 0:6, 6:4, 

6:3, 6:3. Női egyes: Sign. Valério—Mlle Sigart 8:6, 6:1. 

Férfi páros: Glasser, gr. L. Salm—Rleischrott, HillvaTd 

6:2, 6:2 6:1. Vegyes páros: Sign. Valério, Kleinschrott— 

Mrs. Satterthwaite, Hilliyard 6:4, 4:6, 6:4. Női páros: 

Sign. Valério. Mlle Sigart—Dyson. Hemmant 6:1. 6:2. 
* 

Páris bajnokságainak végeredményei: Férfi egyes: 

Merlin—M. Bemard 3:6, 6:4, 2:6, 6:4, 6:3; Féret—Boussus 

6:4, 6:3. 2:6, 2:6, 7:5; Féret—Merlin 6:3, 6:1, 2:6, 4:6, 6:4. 

A férfi egyesben az indulók száma 360 volt. Érdekesebb 

eredmények a hatalmas mezőnyü versenyből: M. Bemard 

—Landry 6:4, 6:4; Regers—Lessueur 8:6, 6:8, 6:4; Bous-

sus—Fisher 2:6. 6:4, 6:4; Boussus—Gentien 7:5, 6:4, 7:5; 

M. Bemard—Maier 1:6, 6:1. 6:2. 6:3; Merlin—Rogers 

6:0, 6:4. 7:5; Borotra nem indult. 

Női egyes: Mme Mathieu—Mlle Adamoff 6:1, 6:1; Mlle 

Sigart—Mlle Payot 6:4, 15:17. 6:2: Mme Mathieu—Mlle 

Sigart 4:6. 6:4, 6:4. 

A már tizenkilenc volt a hölgyek mezőnye. 

Férfi páros: Borotra, Brugnon—Barnard, Maier 1:6. 

5:7, 6:4. 6:1, 6:3. Vegyes páros: Mlle Sigart. Borotra— 

Mlle Payot, Fischer 6:2, 4:6. 9:7. Női páros: Mlle Ada-

moff. Mlle Claude-Anet—Mme Mathieu. Mlle Barbier 

7:5. 12:11, w. o. 
• 

Franciaország ezévii junior bajnoka a tizenhatéves 

Trontón l^tt. aki a kétszeres junior Bernardot az elő-

döntőben 6:0. 6:3-ra győzi le. Mig a döntőben Becquartot 

6:3. 6:4-re. 

* 

Páris bajnokságai során egy bemutató mérkőzés kere-

tében Jaenecke, de Buzelet pár legyőzte a kiváló francia 

profi párt, Ramillon. Plaat 6:3. 8:6-ra. 

Racing Club. Paris—Legja, Warschau 3:2 (Varsó). 

Cochet—M. Stolarow 9:7, 5:7. 4:6, 6:1, 7:5 (Stolarow 

az ötödik szetben 4:l-re vezetett); Landry—Tloczynski 

5:7. 5:7. 2:6; Cochet. Landry—Solarow testv. 7:5. 6:2, 

6:2: Cochet—Tloczynski 6:3. 6:1. 6:4; Landry—M. Sto-

larow 4:6. 6:8. 1:6. 
* 

Cillv Aussem és Irmgard Rost megérkeztek Dél-Ame-

rikába. Első mérkőzésük színhelye Rio de Janeiroban 

volt. Természetesen győztek. Frl. Aussem—A. Cintra 

Lara 6:0, 6:0; Frl. Rost—M. Prado Aranka 6:1. 6:0; 

vegyes páros: Frl. Aussem, Nelson—Frl. Rost, Ivo Si-

moni 7:5, 7:5. Férfiak ellen is győztek 6:4. 7:5, 7:5-rc 

Aranha, Vemer brazíliai párost győzték le. 

Buenos-Airesben Frl. Rost győz Balpardo ellen 6:2-re. 

Fnl. Aussem győz Retorff ellen 6:0-ra. Mindkettőjük 

csak egy-egy szetet játszottak. Vegyes párosban Aus-

sem. Oattaruza pár győz a Frl. Ros. Zappa ellen 6:3, 

6:2 r̂e. 
• 

Olaszország—Csehszlovákia 6:6 (Milano). 

Sertorio—Siba 6:4, 6:2, 6:1; Gaslini—Vodicka 6:3. 

3:6, 6:3, 9:7; de Stefani—Malacek 6:3, 1:6, 6:3, 6:3; 

Rado—J. Kozeluh 6:2, 8:10, 5:7, 0:6; Rado—Malacek 

7:9, 4:6, 2:6; Sertorio—Vodicka 6:1. 6:8, 6:2, 6:2; Gas-

lini—Siba 7:5, 6:0, 6:1; de Stefani—J. Kozeluh 6:2. 

6:2, 2:6. 5:7 6:0. — Páros: Gaslini, Sertorio—Kozeluh. 

Siba 0:6, 4:6. 4:6; Gaslini, Sertorio—Malacek, Marsalek 

6:3, 6:3, 4:6, 1:6, 1:6; Bonzi de Martino—Kozeluh, Siba 

3:6, 6:3, 6:4, 2:6, 10:12; Bonzi. ele Mart ino—Malacek. 

Marsalek 2:6, 7:5, 6:3, 4:6. 2:6. 

* 

Cumberland Club Alvanley Garden. Hainpstead. Ang 

Ha nemzetközi versenyének végeredményei. 

Férfi egyes: Satoh—Avory 6:4, 6:3. — Férfi páros: 

Satoh, Miki—Avory, Ritchie 6:4, 6:2, 6:2. — Vegyes pá-

ros: Satoh, Miss Ingram—Avory. Miss Seott 6:1, 8:6. 
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Magyarország memzath&zí g&lfhafnsfkságaí. 193ío 

0 

Kellemes őszi időben s golfsport híveinek élénk 
érdeklődésétől kísérve zajlott le az őszi golfszezon 
kiemelkedő sporteseménye a nemzetközi bajnoki 
meeting. A várt külföldi résztvevők nagyobb ré-
sze elmaradt ugyan, 
viszont a magyar gol-
fozó gárda úgyszól-
ván teljes számban 
megjelent a startnál s 
így jó sportban és iz-
galmas küzdelmekben 
volt része a verseny 
egyes fázisait figye-
lemmel kísérő közön-
ségnek. 

A férfi egyes baj-
nokság győztese Lau-
ber Dezső lett, aki is-
mét beigazolta, hogy 
az öreg harcos eré-
nyei győzelmesen áll-
ják a próbát a fiata-
labb erők előretörésé-
vel szemben. Győzel-
mét fölényes rutinjá-
nak és főképpen hi-
degvérének köszön-
hette. Amikor a dön-
tő kör utolsóelőtti 
szakaszán ellenfele 
egalizált, az volt a 
látszat, hogy nem bír-
ja tovább idegekkel. 
A várt letörés azon-
ban nem következett 
be, mert Laubernek 
volt szíve új támadást 
indítani s a két utolsó 
lyuk megnyerésével 
biztosította hatodik 
bajnoki győzelmét. A 
döntő másik rséztve-
vője, dr .Kovács Je-
nő, ezidőszerint Lau-
bernek egyetlen mél-
tó ellenfele a magyar 
gyepen. A Gara Illés 
emlékversenyben aratott győzelme után sokan őt 
tartották a verseny favoritjának. A döntő első 
körben fej-fej mellett haladt a két rivális s a má-
sodik kör 16-ik szakaszán Kovács még egalizálni 
tudta Laubert, de a két utolsó lyuk elvesztésével 
kénytelen volt a győzelmet ellenfelének átengedni. 

A 12-es bajnoki mezőnyből Rakovszky István 
és a prágai S. H. Schubert kvalifikálták magukat 
az elődöntőre. Rakovszky István az idei szezón-

ban nagy formajavulásról tett tanúságot, amit 
igazol az előmérkőzések során aratott két fölé-
nyes győzelme és az elődöntőben mutatott for-
mája, melyei erős küzdelemre kényszerítette a 

bajnok Laubert. A 
férfi bajnokság legsi-
kerültebb külföldi 
résztvevője a prágai 
Schubert elsőrangú 
fatal erő, aki még 
nagy eredményekre 
van hivatva. Az elő-
döntőben dr. Kovács 
volt az ellenfele, aki-
vel szemben mindvé-
gig nagyszerűen tar-
totta magát s csak a 
végküzdelemben volt 
kénytelen meghajlani 
ellenfelének, a na-
gyobb klasszis és 
technika előtt. 

m m 

Dr. Lauber Dezső. 
Magyarország 1931. évi golfbajnoka. 

A női bajnokságot 
a legjobb magyar női 
játékos, dr. Slávy Bé-
láné úrhölgy nyerte 
Tóthvárady Andrásné 
úrhölgy előtt. Sajnál-
juk, hogy a bajnok-
ság múlt. évi győztese, 
a bécsi Madelaine v. 
Kuh kisasszony nem 
vett részt a verseny-
ben. Találkozása a ré-
gi formáját vissza-
nyert Szlávynéval 
bizonyára izgalmas 
küzdelmet eredménye-
zett volna, 

A páros bajnoksá-
got a Lauber Dezső 
dr., Kovács Jenő pár 
nyerte a dr. Szlávy 
Béláné, S. H. Schu-
bert pár ellen 3:2 
arányban. 

A bajnoki versenyeken kívülü döntésre került 
még a klasszikus Gara Illés verseny, amelynek 
győztese dr. Kovács Jenő lett és egy egész sereg 
első- és másodosztályú handicap versenyszám. Az 
alábbiakban közöljük a bajnokságok összes for-
dulóinak valamint a többi számoknak részletes 
eredményét. 
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M a g y a r o r s z á g n e m z e t k ö z i f é r f i g o l f b a j n o k s á g a . 1931 . 

Lauber Dezső I Lauber D. 
br. Madarassv Beck Gy. I 7 : 5 

dr. Seenger Gvula 
J. v. Santhó (Berlin) 

Rakovszky István 
Wolfner László 

S. H. Schubert (Prága) 
Raécz Tibor 

Salacz Oszkár 
H. v. Kuh (Wien) 

Minder Frigyes 
Halész László 

| dr. Seenger 
1 up 

I Rakovszky 
I 6 : 5 

S. H. Schubert 
4 : 2 

\ Salacz 0 . 
I w. o. 

Halász László 
1 up 

dr. Kovács Jenő 

Rakovszky I. 
5 : 4 

S. H. Schubert 
I 2 : 1 

dr. Kovács J. 
8 : 7 

Lauber D. 
2 :1 

dr. Kovács J. 
8 : 7 

Lauber D. 
2 up 

M a g y a r o r s z á g n e m z e t k ö z i n ő i g o l f b a j n o k s á g a 1831. 

Maria Wolf (Wien) 
Farkas Lajosné 

Latzkó Vilmosné 
Baumgarten Carla 

Szlávy Béláné 
Elissené Margit 

Tóthvárady Andrósné 

1 Maria Wolf 
/ 3 : 2 

Latzkó Vilmosné 
3 : 1 

I Szlávy Béláné 
/ 6 : 5 

V Tólhváradiné 
| 1 up 

Szlávy Béláné 
6 : 5 

Szlávy Béléné 
4 : 3 

M a g y a r o r s z á g p á r o s g o l f b a j n o k s á g a 1931. 

Lauber Dezső—dr. Kovács Jenő I 
l Lauber—Kovács 

6 : 4 
U : z ! r i e n ) } Salasz-Wolfner 4 : 3 | 

£ & £ e r G ^ ^ L S ) Rakovszky-Minder 3.2 J Schube,_Szlóvy 

S. H. Schubert (Prága)—Szlávy Béláné | 

3 : 2 

• Lauber D.—Kovács J. 3 : 2 

KERESSE FEL B • Z A I. O 1*1 n A ft 
P A T T A N Á S O S 

MITESSZERES 
S Z E M Ö t C S Ö S 

SZEpLŐS 
HAJSZÁLAS 

RÁNCOS 

9 Ignáttiné, Kolozsvárt) Linczegh Lutza 
KOZMETIKAI INTÉZETÉI 

• B U D A P E S T , VI I I . , J Ó Z S E F - K Ö R U T 2 . |. E N . T E L E E O N : J . 3 0 1 - 0 5 
Összes szépséghibák eltávolításét Nemzeli Sz ínházzal szemben • Díjtalan tanácsadás I • Szolid á r a k ! • Kérjen Prospektust 

„ S A V A O E " motoros helyi soványltást biztos sikerrel végzi. • • • • • • • • • „ I G I X I N " szépitöszerek árusí tása vidékre Isi 
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Gara Illés emlékverseny Medál Play 36 lyuk: 

1. dr. Kovács Jenő 136 ütés 

2. Salacz Oszkár 172 „ 

3. dr. Seenger Gyula 176 

Gróf Zichy Kázmérné díja. I I . oszt. Match Paly 

handicap: 

1. Baumgarten Albert hcp 22. 

2. dr. Szász Endre Hugó hcp 28. 

r 

• f i • 

Dr. Farkain* {eh-. 

Minder Frigyes, Dr. S/.lávy fíéláné, S. ff. Schuhert 
és Dr. Rakovszky István. 

Medál Play I. oszt. handicap 36 lyuk: 

1. Salacz Oszkár 172 — 28 nettó 144 iité« 

2. báró Madarassv Be ok Gyula 177 — 32 „ 144 .. 

3. Wolfner László 178 — 28 ,, 150 ., 

Báró Herzog Mór Lipót dija. Medál Play handi-

cap hölgyeknek Ifi lyuk: 

1. Baumgarten Carla ÍM) — 20 nettó 70 iités 

2. Ungár Emdréné 170 — 28 „ 77 .. 

3. Frau Maria Wolf (Wien) - 93 — 14 .. 79 .. 

A legjobb bruttó score Szlávy Béláné 86. 

Match Play handicap hölgyeknek: 

1. Farkas Lajosné hcp. 16. 

2. Baumgarten Carla hcp. 20. 

liakovszky István úr dija. Vegyes páros I. oszt. 

Match Play handicap: 

1. Rakovszky István—Farkas Lajosné összhep. 26. 

2. br. Madarassv Beck Gyula—'Baumgarten Ida össz-

hep. 36. 

Vegyespáros begey handicap verseny: 

1. Minder Frigyes—Baumgarten Carla 3 down. 

2. Baumgarten Albert—Szlávy Béláné 4 down. 

3. Rakovszky István—ITngár Endréné 5 down. 

Vegyes páros Grave-Yard handicap verseny: 
1. Rakovszky István—Farkas Lajosné hcp 13. 

2. dr. Doroghy Ervin—Ungár Endréné hcp 31. 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő É S K I A D Ó T U L A J D O N O S 

K E H R L I N G B É L A . 

Grave-Yard handicap verseny: 

11. Baumgarten Albert hcp 20. 

2. báró Madarassy Beck Gyula hcp 16. 
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• B RID G E • 
SZERKESZTI , Dr. H - U 

Az első riüüu portland-bridgeversenuen Duda-
pest negyven legjobb játékosa vesz reszt 

— Hét hölgyjátékos az érdekes mezőnyben '— A 

Bridgeszövetség rendezi november közepén a pro-

pagandaversenyt 

A Portland írásmód és szabályok népszerűsítésére nagy ver-
senyt rendez a Magyar Bridgeszövetség. A versenyre a negyven 
legjobb pesti bridgejátékos kapott meghívást. Külön érdekessége 
a negyven prominens összeválogatásának, hogy a rendezők hét 
hölgy játékosunkat is méltónak találták arra, hogy a dicső negy-
venek közé sorozzák őket. 

Hölgyjátékosaink közül meghívást kaptak Berger Imréné, Fa-
binyiné, Gundelfingenné, dr. Hajdú Miklósné, dr. Links Jenőné, 
Mihályt iné és Szlávy Béláné. A harminchárom férfijátékos valóban 
a magyar bridgejátékosgárda elitje. A hét hölgyjátékosban azon-
ban komoly ellenfelekre fognak akadni a „harminchármasok". 

A pompás bajnoki torna színhelye egyelőre még nincs meghatá-
rozva. A Bridgeszövetség kiküldött rendezőinek választása való-
színűleg a Gellért szálloda különtermeire fog esni. A rendezőgárda 
élén a kitűnő Leitner Ferenccel, minden bizonnyal gosdoskodni 
fog arról, hogy mennél többen nézhessék végig az érdekes ver-
senyt, amely csak ilvmódon tud megfelelni a propagandisztikus 
célkitűzésének. 

A verseny időpontja — értesülésünk szerint — november tizen-
negyedike és tizenötödike. (Br. K.) 

SI:% 

Körmérkőzéses alapon fogják lebonyolítani a bajnok-

ságot — Minden forduló más klub helyiségében — 

A terv még nincs a Szövetség előtt 

(Br. K.) Nagy változás készül az országos magyar bridgebajnok-
ság rendjében. A legnagyobb titokban tárgyalnak egyelőre az ille-
tékesek ebben a kérdésben. A magyar bridgeközvélemény a Ten-
nisz és Golfból értesül először az érdekes tervezgetésről. 

Arról van szó, hogy a bridgebajnokságot körmérkőzéses alapon 
bonyolítják ezentúl le. Minden team játszani fog minden team el-
len. És akárcsak a futballbajnokságon, minden héten más-más 
klub helyiségében lesznek a meccsek. 

így egyesül a magyar bridgeélet néhány agilis és ötletes vezető-
jének terve szerint a futballmeccsek izgalma a bridgeversenyek 
nívójával. A bajnokság minden fordulója meglepetést hozhat és 
az outsider csapatok is mérkőzhetnek a bajnokokkal. Talán még 
meg is verhetik őket. Természetesen ezt már nem mint a futball-
ban, hanem a szó nemes és sportbéli értelmében. 

A Magyar Bridgeszövetség figyelmét felhívjuk a részleteiben 
még ki nem dolgozott, de okvetlenül figyelemreméltó tervre. Itt 
az első alkalom a határozathozatalra egy olyan kérdésben, amely 
érdekli a magyar bridgezők százait. 

S Z Ö V E T S É G I H Í R E K 

A Magyar Bridgeszövetség 
meghívást kapott az angol 
szövetségtől, hogy első csapa-
tát, a négy legjobb magyar 
bridgejátékost küldje ki Lon-
donba nemzetközi mérkőzés-
re. A magyar Szövetség 
egyelőre csak e l v b e n tudja 
elfogadni a megtisztelő meg-
hívást, mert a négy játékos 
kiküldése igen sokba kerülne. 
Tavasszal vagy a nyáron azon-
ban valószínűleg sor kerül a 
londoni meetingre. 

FINIS! 
TALÁLJA EL A TIZENKÉT LEG= 
IOBB MAGyAR BRIDGEJÁTÉ. 

KOS SORRENDJÉT! 

— Ranglisfapáfyázaf — 

A Tennisz és Golf bridgerovatá-

nak nyárvégi vakációja alatt egy-

re gyűltek a szavazatok magyar 

bridgejátékos-ranglista pályáza-

tunkra. Nemsokára lezárjuk pá-

lyázatunkat, célszerű tehát, ha ol-

vasóink most már mind leadják 

szavazatukat. 

Utoljára közöljük a verseny fel-

tételeit. 

Szavazhat minden olvasónk, te-

hát nemcsak előfizetőnk. 

Mindenki csak egy pályázattal 

vehet részt versenyünkön. 

A pályázat győztese, akinek sza-

vazata teljesen vagy legjobban kö-

zelíti meg a szabályzatok alapján 

kialakult végleges ranglistát. 

A végleges eredményt pártatlan 

zsűri á l lap í t ja meg, pontozás alap-

ján . Minden játékost, akire szavazat 

esett, nyi lvántartunk. Ha a sza-

vazatban a ranglista első helyén 

szerepel, 36 pontot kap; ha a má-

sodik helyen 30 pontot, ha a har-

madik helyen 26 pontot, ha a ne-

gyedik helyen 21 pontot, ha az 

ötödik helyen 18 pontot, ha a ha-

todik helyen 16 pontot, a követ-

kező helyeken mindig eggyel ke-

vesebb pontot. Ezeket a pontszá-
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mám é 

és adja magyarázatát hosszú hallgatásának. Azt hittük már, hogy 
a Bethlen-kormánnyal együtt maga is megbukott. Vagy talán a 
gazdasági válság sodorta magával? 

— Nem, Asszonyom. A Bethlen-kormány elmúltán érzett bána-
tom oly parányi volt, hogy még egy krokodilkönnyet sem tudtam 
kisajtolni gyászom jeléül. A gazdasági válság pedig dehogyis ér 
rá sodrgatás közben velem fglalkozni. Ich hab' kein Autó, ich hab' 
kein Rittergut, dass einzige vxis ich hab — a bridgetudásom. Kép-
zelheti, milyen szegény vagyok. 

— Jó, jó, ha kevesebb gondom lesz, majd sajnálom, üe most 
már magyarázza meg, hogy miért hanyagolt el ilyen hosszú ideig. 

— Udvariasságból. Pusztán udvariasságból. A lapok terjedel-
mének korlátozásáról szóló rendelet ugyanis bennünket is arra 
kény szeritett, hogy kevesebb oldalon számoljunk be a tennisz-, 
golf-és bridgeélet eseményeiről. A tennisz- és golf szezon derekán 
természetes, úgy-e, hogy félreálltam és csak most, ősszel jelentke-
zem újra, amikor a mi szezonunk is megindult. 

— Hát tényleg megindult mér? 

— De még mennyire. Nyakig benne vagyunk a versenyszezán-
ban. Matadoraink egyelőre még a régi piafond bridge alapján mér-
kőznek, de a klubok már acélozzák a Portland-játékosok pengéit. 
A magyar bajnokság minden bizonnyal a Porti and-szabály ok je-
gyében fog lefolyni. A bajnokságot védő Fészek klub A és B 
csapata minden szerdán este tréninget is tart már a kertészuccai 
fellegvárban. Hiába, gyakorlat teszi a mestert és a Fészek meg 
akarja tartani a hegemóniát. 

— És a rivális Automobil klub tétlenül nézi ezt a készülődést? 

— Pillanatnyilag még tétlenül. Ott komoly bridgecsaták dúlnak 
versenytréning helyett. Egyik fiatal nagyiparos képviselőnk regé-
nyes bridgeveszteségéről hozott hírt. házi rádióm. Azért sajnálnia 
nem kell a kitűnő honatyát. Több is veszett — Tatánál. 

— Mondtam már, hogy úgysem érek rá sajnálni másokat, mi-
kor éppen elég gondom van ezzel a Portland-bridgevel, sohasem 
fogom megtanulni! 

— Félre, csúf kishitűség! Az idei matadorok listájának halla-
tára talán bátrabb lesz. Tizennyolcadikán Skerlecz bárónő tár-
sasága versenyzett a Hungáriába n. Természetes, hogy a ver-
seny báró M ad aras s y-B eck Tessa ötletes és kedves rendezé-
sében pompásan sikerült. Győztesek: Gundelf ing enn é— 
Nyomárkai és S ar b ó professzorné—S a l y. Múlt, vasárnap 
rendezte első nagy versenyét az Opera-Bridgeszalón. Több mint 
harminc pár mérkőzött a szép és kellemes környezetben. A ver-
seny bájos háziasszony-főrendezője, Bencsik né B o d ó Manci 
a Fészek klub jólbevált versenyszisztémája szerint csoportokra 
osztva vonultatta a küzdelembe a fix és mozgó párokat. Éjjel há-
romra eldőlt, hogy a Klór—Ferenczy, dr. Garáné—Kovács, Korn-
feld Emüné—-Cukorné és Décsi—Darányi párok lettek az elsők. 

— Látom, hogy legközelebb már nekem is indulnom kell az 
egyik versenyen. 

— Induljon nyugodtan Asszonyom, de lehetőleg szerencse-ver-
senyen, hiszen tudja, a lapot a Jóisten adja. 

mokat minden játékosnál össze-

adjuk és a végső ranglistát ennek 

alapján ál l í t juk össze. 

A pályázat díjai. 

Első d i j egy gyönyörű verseny-

tenniszrakettet kap az a pályázó, 

aki eltalálta a végső ranglistát, 

vagy legjobban megközelítette azt. 

Második dij eg j díszes bridge-

kártyatok blokkal és ceruzákkal 

Adler és Cserépfalvi (IV. Váci-utca 

10.) papírkereskedésébftl. Harmadik 

dij: Farkas Mihály dr. és Vécsey 

László érdekes és tanulságos brid-

gekönyvei. 

A szavazás — akár a képviselő-

választásokon — nemcsak jog de 

olvasói kötelesség is. Mennél több 

szavazat kerül ugyanis a zsűri 

elé, annál biztosabb, hogy egy-két 

azonos szavazat nem befolyásolja 

a verseny sorsát. 

V E R S E N Y N A P L Ó 

November 8-án Bergerné és 
Kovácsné bridgetársasága pá-
rosversenyt rendez a Bristol 
szállodában. Üj külföldi mód-
szer premierje lesz ez a ver-
seny. Senki sem esik ki! A pá-
rokat a csoportonként elért 
eredményeik alapján pontoz-
zák és így döntik el — az 
utolsó parti után — az első-
ség kérdését. 

B Á R Ó K Á R Ó P O S T Á J A 
• BRIDGE A S Z r A L T Ö L PORTÓMENTES + 

Többeknek. Köszönjük sze-

szetetteljes érdeklődésüket. 

Báró Káró, amint láthatják, is-

mét őrhelyén áll, az olvasó 

szolgálatában. 

Dorogi brikett. Ne panasz-

kodjék rossz lapjárásról, he-

lyesebb, ha megtanul játszani. 

Mostoha. Hogy hívják a 

szőke legényt? A többit majd 

elintézzük. 



_ 
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TENNISZ 
HUROZÁS 
ATLÉTIKA 

SPORT= ÉS UCCAI CIPŐK 

KERTESZ ES WESZELy 
IV, VÁCIM. 9 

Serlegek és tisztelet= 

dijak dúsan felszerelt 

raktára. = Sportkörök= 

ben országosan elís= 

mert arany = és ezüst= 

művesnél. 

TOCH 
MANO 
B U D A P E S T , IV. , 

V Á R O S H Á Z = U . 16. 

Saját műhely. Egyesületek ked-

vezményben részesülnek. 

S P O R T P Á L Y Á K 
T E N N I S Z P Á L Y A K É S UTAK 
= ÉPÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT VÁLLALJUK 

SZÁLLÍTUNK 
/egjulányosabb feltételek mellei. speciális köfőanyaggal kevert 

V Ö R Ö S SALAKOT . 
tenniszpályákhoz és utakhoz. 

FEKETE S A L A K O T 
fu várd,ijmegtérit és ellenében szállítunk futtballpályákra és fel-

töltésekre. — A MAC, BSzKRT. BSE, BEAC. BLKE stb. 

szállítója 

H A Z A I Ú T É P Í T Ő ÉS S A L A K T E R M E L Ő 

V Á L L A L A T B U D A P E S T , N Á D O R - U . 6 

T E L E F O N . A U T O M A T A 813-96. 

Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. V„ Tátra-utca 4. Telefon : 224—07. — Felelős Somogyi L. Pál. 




