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Tovább.. .
Irodalomnak, művészetnek, sportnak és minden más nemes vetélkedésnek megvan a maga
kiemelkedő eseménye. Miként az Operaház
Jeritza előadásán ragyog legteljesebb pompájában és fényében, úgy a sportnak is megvannak
a maga legnagyobb eseményei, melyek túllépik
a szűkebb sport-határokat, s országos, társadalmi eseményekké növekszenek. A lóverseny
Király-dija, az atléták, vívók és a többi sportágak nemzetek közötti összecsapásai, a labdarúgás derbi-jellegü, valamint válogatott mérkőzései, már mind meghaladják egyszerű sportjellegiiket, s nagyobbrészt nemzeti eseményekké
vállanak.
Ily eseménnyé fejlődik a tenniszsportban a
Davis-Cup-ért foytatott küzdelem, mely egybe
gyűjti a világ valamennyi kultúr népének nemzetüket képviselő csapatát.
Örömmel üdvözöljük ezt a jelenséget a tennisz-sport terén. Ma már az arrahivatottak fáradságos, céltudatos munkájának eredményeképen elmondhatjuk, hogy tennisz-sportunk
megtalálta egészséges talaját, megtalálta összekötő kapcsát a társadalommal, melynek támogatnia és búzdítania kell.
A magyar tennisz-sport a legutóbbi napokban egy új küszöböt lépett át.
Magyarország a Davis-Cup-ért
folytatott
küzdelemben ezúttal először érte el a harmadik
fordulót, mit az egész magyar társadalom nevében lelkesen üdvözlünk. A Davis-Cup küzdelmeit figyeli az egész világ, s a magyar közönség ennek tudatában sietett sűrű sorokban
a tavaszi időjárás minden télies szeszélyével dacolva, nemzeti színeinek támogatására.
Örömmel láttuk az államfő, valamint a legmagasabb hivatalos körök, a főúri
osztály,

polgárság, diákság megnyilvánuló nagy érdeklődését. Ezt az érdeklődést, ezt a megnyilvánuló
szeretetet kell teljes összhangba hozni a tenniszsport ügyének továbbvitelére s ez legyen biztos
záloga a magyar tennisz-sport fejlődésének.
Schréderné gyönyörű bécsi teljesítményei is
hazánk felé fordították a külföld érdeklődését.
Ilyen erős konkurrenciában két bajnokságot
nyerni egy második díjjal ékesítve, minden elismerést megérdemel. Sok sikert továbbra is!
Tovább! S hogy komoly munka folyik, mi
sem bizonyíthat jobban, mint a közeljövőben elkövetkezendő események. Június első hetét méltán nevezhetjük a tennisz nagyhetének. Közvetlenül Hollandia elleni küzdelmünk előtt egy
világbajnok tudásában gyönyörködni nem mindennapi esemény. Cochet Budapesten! Örömmel üdvözöljük!
Tovább! Folyjon megkettőzött erővel a
szervezés munkája, a készülődés a további
küzdelemre. Sarkaljon a siker mindenkit fokozott munkára. A salakpálya harcosai erősítsék
magukat a Norvégia és Monaco elleni győzelmek után a további harcokra, s egy nemzetet
reprezentáló felelősség tudatában álljanak a
porondra. Hollandia elleni küzdelmük hazai
földön, sokszorozza meg erejüket ezernyi magyar torok biztatása kapcsán. Hisszük és reméljük, hogy ezen forduló .után is világgá kiálthatjuk, — tovább! Ugy legyen!
Tovább! S ami talán hazai szempontból a
legnagyobb nyereséget jelenti, s ami méltán
fogja a legnagyobb örömet kelteni: gr. Széchenyi Mihályné Cséri Sárit újból a versenypályán üdvözölhetni. A hazai és külföldi versenyek ünnepelt hősnője érzi, hogy a nagy munkában öt sem nélkülözhetjük.
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Oslói levél
Nem hivatalos, de igazi őszinte szeretettel
búcsúztattak el bennünket a keleti pályaudvaron
pénteken este. Hamar elhelyezkedtünk a hálókocsikban. Kehrling Péteryvel és Takács velem,
hogy mint Takács mondja, ne csak a pályán
szidja Puci a partnerét.
Az első éjjelt nem valami jól töltöttük s alig
vártuk, hogy Prágába érjünk. Már pár kilóméterre voltunk csak Prágától, mikor megállunk
s dacára a bridgezésnek észre kellett vennünk,
hogy az idő múlik s a vonat nem akar elindulni.
Végre elindult, de visszafelé. Előttünk összeüt-

szerencsét kívánjon küzdelmünkhöz. A követséget Wettstein követségi tanácsos képviselte.
Ez a figyelem természetesen nagyon jól
esett s éreztük, hogy igazi magyar sportszeretet kísér utunkon.
Pirmannn el is kisérte kis csapatunkat a
stettini pályaudvarra, honnan előbb még egy
rövid sétát téve kilenc óra után német pontossággal elindultunk. A tenger borzalmaival rémítgettük egymást, de a kiadós vacsorát azért
mindnyájan elfogyasztottuk, még gyomorbajos
Imre barátunk is, kinek hála Isten jó étvágya
van. Mennyit enne, ha nem volna gyomorbaja?
Ez a kérdés gyakran kísértett köztünk, látva
„Fattyusunk" jó étvágyát. Ö különben
megfizethetetlen útitárs, mert humora legszomorúbb
perceinkben is felvidította a társaságot.
A tenger kegyes volt hozzánk s mélyen aludt
míg mi átkeltünk, így nem is vettük észre, hogy
tengeren vagyunk.
Malmöben
átszálltunk
a hálókocsiból s
vagy félórát sétáltunk a pályaudvaron, hol a
„Portwakt"
nagyon
megtetszett
nekünk.
Ugyanis a portás Svédországban egy széles övet
visel a vállán keresztül, melyen nagy sárgaréz
betűkkel a „Portwakt" szó díszeleg.
Malmöben az egyik vonat ablakából csinos
lányok néztek ki s Imre barátunk gyorsan lekapta a kalapját, hogy a sok szőke fej között az
ő fekete haja feltűnjön, de legnagyobb mulatságunkra a fülében éktelenkedő vattát elfelejtette
kivenni s így a hatás elmaradt.

Ulban Osló felé.

között két vonat s a romok eltorlaszolták a pályát, így a rendes vonalon nem érhettük el Prágát. Kerülő úton vittek bennünket a cseh fővárosba, hová három órai késéssel érkeztünk meg
s már attól féltünk, hogy elkéssük a berlini csatlakozást Skandinávia felé. A balsors összehozza az embereket s így mi is megismerkedtünk a hosszú várakozás alatt a kocsinkban
utazó két csinos magyar lánnyal, kik közül az
egyik aztán bridgezett is velünk.
Prágából kezdve, majd különösen Németországban rohant velünk a vonat s így sikerült a
késést két és fél órára lecsökkenteni. Drezdában
clubtársunk Dr. Ring Oszkár várt bennünket a
pályaudvaron.
Berlinben váratlan megtiszteltetés ért minket. A pályaudvaron a Nemzeti Sport tudósítóján Pirmann Gyula kedves barátomon kívül a
berlini magyar követség is várt reánk, hogy sok

Az indulás után rögtön a „Spiese-waggon"-t kerestük föl, hol egy fülkében akárcsak
nálunk a kávéházban felírónő ül. A konyha
után ítélve jó reggelit vártunk, mert a konyha
ott az étkezökocsi felét foglalja el. Reményünkben aztán nem is csalódtunk. Kaptunk
olyan reggelit, hogy még Imre is kidőlt.
Délelőtt bridgezés közben is kikinézve láttuk,
hogy bizony elég szomorú vidéken járunk. Hatalmas gránitsziklák mindenütt s a megmívelhető terület vajmi csekély.
Göteborgot elhagyva havat láttunk. Eleinte
azt hittük, hogy téli maradvány, de nemsokára láttuk, hogy ez friss hó s egy óra múlva
már mindenütt 10—15 centi magas hóréteg borított be mindent. Kedélyünk is beborult. Mi lesz
Oslóban, hogy fogunk játszani. A havat az
idén már otthon is meguntuk s bizony a tenniszezőknek, akik sietnek, nem valami üdítő látvány a hótakaró.
A norvég határt átlépve azonban kezdett a
hó elmaradozni. Vonatunk csodaszép vidéken
robogott keresztül, kár, hogy szakadó esőben s
így nem a legjobb
hangulatban néztük a
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gigantikus sziklákat, rohanó folyókat s a néhanéha feltünedező tengert.
Szakadó esőben érkeztünk meg Oslóba, hol
a tennisz-szövetség elnökének élén vagy 15 úr
fogadott bennünket, köztük az osloi magyar generál konzul titkára. A jóleső fogadtatás után,
hamar lefeküdtünk, hogy másnapra ne érezzük
a negyvennyolc órás utat.
Reggel gyönyörű napos időre ébredtünk s
így ébresztünk Imre elég korán felrázott bennünket s mi boldogan rohantunk ki a pályára,
mert tegnap még álmodni sem mertünk volna,
hogy ilyen időnk lesz.

tuk a híres ugrósáncot, majd egy kilátóról az
egész osloi fjordot.
Oslóban élő honfitársunk
Ekkert műépítész úr már jó előre megismertetett bennünket
az osloi szokásokkal s így a vacsorát azt hiszem, hogy tökéletes osloi gentlemanként ettük
végig.
Főkonzulunk kedves tört németséggel előadott felköszöntőjére még én is válaszolhattam
s végre valahol tetszett is magyaros
német
kiejtésem, mert ezt, mint mondták
legalább
meg lehet jól érteni. Szegény német nyelv.
A vacsora virágdíszítésén kívül volt
még

Oslóban — A tolongó közönség.

Az új madserudi pálya, amit a Davis-Cupra
külön csináltattak, gyönyörű antukka borításával elsőrangúan nézett ki, de mint hamar kiderült, szemre volt csak elsőrangú, de játékra
már nem, mert egyrészt nagyon lassú volt,
másrészt pár perc alatt úgy fel volt túrva a felülete, mintha legalább is Laczay barátunk játszotta volna rajta az ötödik szettet.
A játék elég jól ment s így bizakodva gondoltunk a másnapi küzdelemre.
Estebédre főkonzúlunkhoz Röwde úrhoz voltunk hivatalosak, kinek irodájában délután tisztelegtünk s láttuk, hogy nem a sablonos főkonzullal állunk szemben, hanem
Magyarország
igaz barátját ismertük meg, aki nagy áldozatokat hoz azért, hogy népünket hazájában megismertesse.
Gyönyörű autója röpített fel minket a Holmenkolenen levő villájába s így útközben lát-

ni ás dísze is az asztalnak, a házigazda gyönyörű leányai. Első osloi estünk így nagyon kellemes lett volna, de a hölgyek hamar eltűntek,
hogy ne zavarják a férfiakat a múlatásban.
Minket sajnos épen az zavart, hogy elmentek.
Jól induló kedvünk így lelohadt, különösen akkor, amikor kifelé indulva újra zuhogó esőt találtunk.
Másnap az első versenynapon akár csak tavaly Nordweikban vigasztalan őszi eső zuhogott. Kettőkor elállt az eső s így ötkor elég gyér
közönség előtt Torkildsen és Takács megkezdték az idei első fordulónkat.
Takács nagyszerűen kezdett s a bizonytalan Torkildsen ellen könnyen győzött az első
szettben 6:l-re. A másodikban azonban megváltozott a helyzet s Torkildsen Takács minden labdáját visszaütötte, sőt néha ellentámadásba ment át s biztosan nyerte 6:l-re a má-
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sodik szettet. Majd a harmadikat is ugyanígy.
Tíz perc pihenő után Takács nyeri az első két
gémet, de aztán Torkildsen újra beütve magát
biztosan nyer 6:2-re s így az első mérkőzést
Norvégia nyeri. Takács nem játszott rosszul,
de ellenfele végül demorazilálta avval, hogy
minden labdát visszaütött. A mérkőzésen kitűnt annak a hátránya, hogy Takács nem variálja ütéseit s így kénytelen volt a munkabíróbb
Torkildsen előtt meghajolni, aki Takács labdáira rászokva, azokat erősen és halálos pontosan küldte vissza. Torkildsen tavaly óta legalább egy klasszissal fejlődött.

ÉS GOLF

csak soha se jöttünk volna Oslóba. Csak Kehrling volt nyugodt. A harmadik szett eleje még
kritikus volt, de 2:2 után Nielsen meghalt s
Kehrling tetszés szerint nyer 6:2-re, majd a
negyedik szettet is 6:2-re nyeri. Első nap szóval 1:1. Vert seregként vonultunk haza. Kedvünkért nem adott volna egy petákot, még
a legelkeseredettebb uzsorás sem. Elhatároztuk,
hogy holnap sürgősen álszakált szerzünk be,
csak hármat, mert Kehrling leszáll Berlinben s
nem jön haza. Jenő kap egy szép fehér szakált,
Imre feketét, jó magam egy szőkét s természetesen Kelenföldön szállunk le.

Oslóban. — Páros előtt.

A második mérkőzés is jól indult Kehrling 2:0-ra vezetett s Jack Nielsen labdát
se nyert ellene. Bajnokunk azonban a nedves
talajon bizonytalan volt s Nielsen pár lehetetlen volléja sikerültén felbúzdulva bátran ellentámadásba ment át, úgy, hogy az első szettet
csak óriási küzdelem után tudta
Kehrling
11:9 megnyerni. A másodikban ütőt cserélt
s nem tud ütésbe jönni úgy, hogy 6:l-re veszti
a szettet. Hárman
a
csapat
tagjai a
zöld szín különböző
árnyalatait
játszottuk.
Mindnyájunknak egy gondolatunk volt, bárIIIIII1IIMIMMMIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIII1IIIIIII1IIIIIII11IIHIIIIIII
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A
norvégoknak
jobb
kedvük
volt.
Hogy Nielsen Takácsot megveri azt biztosra vették s kinevettek, mikor lefogadtam,
hogy Takács fog nyerni. Megjósoltam, hogy
Nielsen ezen Davis-Cup mérkőzésen jól
már
nem fog játszani, mert versenytréning nélkül
ilyen meccs után izomlázas lesz. Ugy is lett a
többi napokon, csak árnyéka volt az első napi
Nielsennek.
Másnap Stibolték vendégszeretetét
élveztük, hol egy különös madarat kaptunk ebédre.
A húsa kétszínű volt s valaki egész komolyan
állította, hogy azért, mert az egyik fele a vízben van s az megfeketedik.
Mikor már a versenyt megnyertük ezen nevettünk két napig. Délután újra szakadt s így
a páros elmaradt.
Csütörtökön gyönyörű idő volt. Oslo ki is
vonult a center courtra, s míg eddig legföljebb
200 néző volt Norvégiában
tenniszversenyen,

TENN1SZ ÉS GOLF

35

most zsúfolásig megtelt a nézőtér, sőt ezer ember már jegy nélkül fordulhatott vissza. Nagyon
bíztak a győzelemben.
Nem így történt. Párosunk biztosan nyert
6:4, 6:4, 6:l-re. Pétery úgy látszik a fehér álszakáltól megijedt, mert olyan jól játszott, mint
még soha s bár Kehrling újra gyengébb volt
a szokottnál, mégis egy pillanatig sem volt kétséges a mérkőzés sorsa. Pétery az egész mérkőzés alatt eltekintve pár rossz szervíztől, úgyszólván egy labdát sem hibázott, rácáfolva az
itthoni barátaira.
Jobb hangulatban mentünk haza s már újra
tudtunk bridgezni. Este bankett volt a tiszteletünkre, hol újra tapasztalhattuk, hogy norvég
vendéglátóink végtelenül szíves, figyelmes és
kedves emberek.
Pénteken jó idő volt s Takács a szárazabb s
így gyorsabb pályán, a norvégekre nézve meglepően könnyen nyerte 6:1, 6:1, 7:5-re a mérkőzését s így a Davis-Cup első forduló máris
eldőlt javunkra.
Az utolsó mecsre Kehrling kissé dühösen
állt ki, ugyanis megmondtam neki, hogy Torkildsen kijelentette, hogy megveri. Soha többet,
azt hiszem nem fog ilyen kijelentést tenni.
Kehrling élete egyik legszebb játékát játszva
iskolajátékot mutatva 6:1, 6:2, 6:l-re veri az
„eszkimót" úgy, hogy a publikum a mérkőzés
végén tíz percig állva ünnepelte bajnokunkat
Puci ellenállhatatlan volt s mi csak azt kívántuk, hogy ezt a formáját tegye el Timmer
ellen.

Oslóban, Torkildsen és Nielsen
akik Norvégiát képviselték.

A norvég bírák, határbírák
a
legjobbak voltak, amit csak el lehet képzelni.
Tévedés ki volt zárva úgy, hogy az első napi
kellemetlen emlékektől eltekintve a legjobb
hangulatban hagytuk el másnap Oslot s csak
azt kívántuk, hogy mindig ilyen bíróval és
ilyen közönség előtt játszhassunk.
Esőben érkeztünk, esőben indultunk vissza. Újra megkezdődött a
bridge, hogy a századik robber után
kitűnjön, hogy Imre a legjobb játékos. Legalább is az eredmény azt
mutatta. A kelenföldi álszakállas leszállás helyett a Keletin szálltunk le,
inert hátha fogadnak bennünket.
Fogadtak is, igaz, hogy csak Berlinben, hol Pirmann újra várt bennünket, sőt határtalan
kedvessége
még meglepetést is tartogatott számunkra egy-egy kis ajándék csomag
képében.
Elutazásunkor is a pályaudvaron
volt s így ezen úton is megköszönjük neki igazi magyar szívből fakadó őszinte szeretetét irányunkban.

Oslóban, — Takács játék közben.
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Látogatás dr. Schréder Lászlónénál
Csúnya, szeles időben jutunk el a magyar
fedettpálya bajnoknő egyesületébe a BLKE-ba.
Pályákon, olykor tornádoszerű szélben is szorgalmasan tréniroznak az elite játékosok. Máris
megpillantjuk a bajnoknő fürge alakját, amint
Silbersdorf a közismert Silbi oldalán hadakozik
férje és Bartus pár ellen. A szett máris befejeződik és tudtára adjuk
szerény
óhajunkat,
nyilatkozzon sikeréről az immár szenzációt keltő
Ausztria bajnokságáról a női
egyesben és
Thurneyssen oldalán a vegyespárosról.
Nem akarja elhinni, hogy ez megtörtént. Hiszen Ö az egykori császár városba csak egy kis
tanulásra utazott fel. És a nagy nemzetközi versenyből két bajnoksággal térhetett vissza szeretett hazájába és klubjába, amivel csak Cochet
dicsekedhet.
Méltán eseményszámba mehet, hiszen megint a magyar östehetséggel találkozunk, aki
saját szorgalmával jutott el odáig, hogy ilyen
győzelmeket arasson. Nyolc évvel ezelőtt hoszszabb előtréning nélkül elindult egy előnyversenyben és nyert. Teljesen kezdetleges játékáért senkisem sejtett benne nagy, fejlődőképes
játékost, csak Oláh Aladár a közkedvelt Tommy,
kire mindég sok szeretettel gondol. Ezután jóban, rosszban kitart nagy szerelme mellett, a
tennisz mellett.
Ma már fenn van a csúcson az elismerés
csúcsán, ahová tántoríthatatlan kitartása ju-
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tatta el. Talán most már a sok tövis után a rózsa is kijárhat majd neki. Magáról a versenyről
a következőket mondja el: nagyon rossz benyomásokkal kezdődött a bécsi verseny. Nem fogadták érkezésekor, nem tudott előzőleg ütögetni és sem a nöi egyesben, hol hatvanhét nevezés volt, sem a vegyespárosban, hol szintén
negyven pár nevezett, nem emelték ki. A vegyespárosban, olyan udvariassági partnert jelöltek
ki, egy intéző személyében. Mivel ezt sérelmesnek találta úgy a magyar tennisz sport, valamint
magára nézve, panasszal fordult az intézőséghez, melynél nehezen bár, de orvoslást talált.
Thurneyssen személyében új partnerhez jutott,
így sem volt teljes a boldogság, a kimerültségig
játszatták, csak mikor a
Gottlieb—Rohrerné
pár felett diadalmaskodtak, jutott teljes elismeréshez. Nem kisebb ember, mint Cochet, bemutatkozva gratulált és sajnálja, hogy nem láthatja
nagy nemzetközi versenyeken, ahol méltán megállná a sarat. A rossz emlékeiből még csak ezt:
midőn megnyerte a női-egyes bajnokságot, alig
volt ideje átöltözni a vegyes-páros döntőhöz,
nem hogy pihenni.
Nem akar beszélni a foghártya gyulladásáról, amelyet csak a női páros döntője előtt operáltak meg. Amelyért oly lelkes ünneplésben volt
része, a bécsi közönség részéről. Hamar áttér
a terveire, úgymond meghívásai vannak Prágába és a Semmeringre, valamint több osztrák
fürdőhelyre. Szeretne nagyon
szülővárosában
Kassán, hol édesapja negyven évig igazgatta a
dohánygyárat,
sikeresen
szerepelni.
Indul
klubjának a közeljövőben sorra kerülő versenyén, no meg a BBTE nagy jubiláris versenyén,
feltéve, ha Várady Ily náluk indul, vagy otthon
sem versenyez. Már előre drukkol a Cochet-val
való vegyespárostól, amelyet Kehrling és egy
revidius bajnoknővel fognak bemutatni.
Haza jövetelekor virágerdő fogadta és még
nagyobb szeretete klubtársaitól, amely elsősoiban az igaz úriasszonynak szólt. Mi is az ünneplőkkel tartva háromszoros éljent kiáltunk
dr. Schréder Lászlónénak! Szerencsés utat a továbbiakhoz! Sok sikert Wimbledonba! Talán
jó volna oda is egy kis tanulmányutat tenni miként Wienbe tette.

Főbb

eredményei:

Női egyesben: Tischler—Hirschné ellen
6:3,6:4; Eisenmenger ellen 2:6, 6:4, 6:4 és a
döntőben Hagenauer ellen 3:6, 6:3, 6:4 arányban.
• ->
Vegyes-párosban: Tischler—Hirschné, Dánét ellen 6:1, 6:2; Thomas, Artens Rohrerné
Gottlieb ellen 6:8, 6:2, 7:5 és a döntőben Eisenmenger, George ellen 7:5, 6:2 arányban.
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Dr. Schréder Lászlóné,
Ausztria női egyes és vegyes páros bajnoknője.
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A jó stilus
Irta Göncz Lajos a Testnevelési Főiskola előadó tanára

Igen sokszor olvashatjuk, még
többször
hallhatjuk egyes játékosokról írt, vagy nyilvánított kritikában, hogy valakinek jó a stílusa.
A jó vagy rossz stílust mindenki észreveszi. A
laikus szemlélő megállapítja valakiről, hogy
szépen vagy csúnyán játszik, de hogy miért, azt
már nem tudja. Egy játékos megállapítása már
úgy hangzik: ez tud. Ha kérdeznök, az okos,
biztosan a hosszan és laposan röpülő labdákat
jelölné meg. A szakértő már boncolgat és külön
megállapítja, jól fut-e az a valaki, jól üt-e és e
két követelményt összefoglalva mondja ki a
sentenciát: egész jól játszik. A jó stílus teljesen fedi a szép stílusról alkotott fogalmat, de
nem mindig játszik jól is egy szép stílusú játékos.
A jó stílus első követelménye a mozgásban
a teljes könnyedség és természetesség. Ennek a
főkövetelménynek a keresésére sajnos igen kevesen fordítanak gondot és minden figyelmüket
egy lapos és gyors labda átküldésének szentelik.
Ez azonban igen érthető, de csak annál, aki
magától tanul. Csupán az elütött labdát látjuk
és ahhoz, hogy magunkat figyelni tudjuk, külön
studium szükséges. Igen sokszor láthatjuk különösen férfiaknál valami bokszolásszerű tisztán erőre berendezett szurkálását a labdának,
azután különféle vállal, derékkel elrántott ütési
kísérleteket, mely mozdulatok, amilyen groteszkek épp olyan fárasztók és főleg igen ritkán eredményesek. A kezdőknél a labda ellen
folytatott harc teljes ideg- és izomfeszültséget,
ezzel kapcsolatban a legteljesebb merevséget
eredményezi, melyet ha leszokni nem iparkodunk, örökös megszokássá válhatik.
A tennisznél erőre alig van szükség. Az ütés
90% lendület és csupán a lendület elindításához van egy kis erőre szükség. Ebből az erőmennyiségből pedig már egy 12 éves gyermekben is épp elegendő van. Az ütő és kar lendületi
súlyának kihasználásával a legsüvítöbb labdákat üthetjük, ha arra figyelünk, hogy a lendületi erő valamelyik vállunkra
megtámaszkodhassék. Ha valaki adogat vagy üt és az ütés
pillanatában mindkét válla előre mozog, akkor
a legnagyobb erőlködés mellett is csak sétálni
fog a labdája.

A merevség forrása legtöbbször az ütő nyelének túlságos szorításából fakad. A
legtöbb
kezdő belekapaszkodik az ütőbe.
Merevséget
okozhat a felhúzott és megfeszített váll, aminek
kísérő jelensége, különösen az alacsony labdák
vételénél a lehajtott és nyakba
behúzott fej.
Igen sok játékos túl közel fogadja testéhez a
labdát és ezáltal karját mereven összehúzza,
kifordított, fölfelé álló könyökkel. Ezek a csúnya
és rossz mozdulatok a kezdeti kínlódás maradványai, mikor a legtöbb játékos, tapasztalt
szemmérték hiányában és mert az ütővel meghosszabbodott karjának távolságát tekintetbe
venni nem tudja, a legtöbb labdába beleszalad.
Karunk lendületével teljesen
harmonikus
mozgásban kell állnia a test és lábmozgásnak.
A vállak szerepe az ütésnél igen fontos és úgyszólván az irányzék szerepét töltik be.
Szabályos, elfordult helyzetből ütött labda odaröpiil, amerre vállvonalunk mutat. Az előre mutató válvonal emelése vagy süllyesztése, a labda
magasságát, vagy mélységét van hivatva szabályozni. Egy alacsony labdát, hogy fölfelé üthessünk, vorhandnál a jobb, backhandnál a bal
vállunkkal kell a labdáért lenyulnunk. A lendületvételt egy megfelelő derék, hátra- és oldalthajlásnak kell alátámasztani, mely egybefonódik a testsúy áttevésével egyik lábról a másikra. Ez egy enyhe hintázáshoz hasonlít, amelynek taktusa úgy alakul, hogy az ütés pillanatában a hálófelé tartott lábunkon már támaszkodunk. Ha még hozzávesszük eme követelményekhez, hogy ütőnket és karunkat az ütés
után lefékezni nem szabad, hanem azokat okvetlen tovább lengeni engedjük, mi által ütésünk suhintásszerüvé válik, a könnyed és lendületes ütés lényegét megrögzítettük,
összefoglalva az elmondottakat: könnyű
ütötartás,
himbált karmozdulat, leeresztett vállak, magasra tartott fej, a jó stílus ismertető jele és
főkövetelménye.
A lábaknak és ezzel kapcsolatban a hozzáállásnak és tenniszfutásnak a jó stílus szempontjából talán még nagyobb szerepe van, mint
magának az ütésnek. Erről a dologról
majd
legközelebb.
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Davis-Cup. Magyarország—Monaco Páros előtt. Dr. Péteri, Kehrling, Landau, Galépe.

Magyarország—Monaco 3:2
Gyönyörű szép zöld füves nézőterű pálya
— a közönség kedvenc tavaszi divatbemutató
helye — a margitszigeti versenypálya, ha süt a
nap. Azonban a szép ruhák a legnagyobb veszélynek vannak kitéve, ha borult az idő, s kész
a veszedelem, mihelyt rázendít az eső. Akkor
aztán uccu neki vesd el magad, ki merre tud,
arra szalad. így volt ez most is a Davis Cup
II. fordulóján. Most is kiütközött a margitszigeti gyönyörűen szép pályák nagy fogyatékossága, hogy a közönség a természet szeszélyei
ellen nincs kellően védve. Pedig ez a közönség
minden figyelmet és gondot megérdemel, ha
ilyen bizonytalan idő dacára is, mint ami most
volt, ily szép számban jelent meg.
A várakozó autók nagy száma már kívülről sejtette a nagy érdeklődést, mi Davis Cup
csapatunk iránt mutatkozott. Két napon megjelent a Kormányzó Ur Őfőméltósága feleségével, leányával és István fiával. Bethlen István
gróf miniszterelnök
délután szigeti
sétáját
hosszabb időre megszakítva, szintén nagy érdeklődéssel figyelte a mérkőzéseket.
Az elsők között érkezett hg. Eszterházy Pál
s egymás után jöttek a politikai és társadalmi
világ előkelőségei. Mindhárom napon oly szép
és előkelő közönség nézte végig a mérkőzéseket,
mit a rossz idő miatt kevesen mertek csak re-

mélni. A következő neveket sikerült feljegyeznünk:
Hg. Windischgraetz Lajosné és leánya, hg. Odescalchi Károlyné, hg. Eszterházy László, gr. Durini
di Monza és neje, br. Schon német követ s neje, gr.
D'Avignon belga követ és neje, gr. Szirmay Ottóné
és leányai, Sarolta és Gabriella, gr. Szapáry Györgyné
és leányai, Paula és Tima, gr. Wenckheim Lajos, br.
Piret de Bihain Jenő, gr. Szécsen Miklós, gr. Széchenyi Gyula és családja, gr. Hunyadi Ferenc és
neje, őrgróf Pallavicini György, Dreher-Hardy Béla
és neje, gr. Lőnyay Ella, Réthy István, gr. Salm
Herrmanné, gr. Ráday Gedeonné, Milos György és
leánya, gr. Eszterházy Pál és neje, leányuk Alice, br.
Hatvany Lili, Eckhardt Tibor és neje br. Podmaniczky Ellen, gr. Zichy Edéné, gr. Apponyi Henrik,
gr. Károlyi Lajos és leánya Alice, özv. gr. Pejacsevich Márkusné és leánya Stefania, gr. Sigray Antal
és neje, gr. Széchenyi Mihályné, gr. Erdödy Sándorné, gr. Hadik-Barkóczy Endréné, gr. Zichy Tivadarné, özv. Salamon Gézáné, gr. Zichy Domonkos,
gr. Zichy Imre, gr. Révay József, gr. Apponyi Mária,
gr. Zichy Mária Eugénia, gr. Festetich György, gr.
Nádasdy Pál és még sokan.

A sporthölgyek közül Schréderné fogadta
boldogan a bécsi szerepléseért jogosan kijáró
jókívánatokat. Oberschall Magdit párisi
útja
után örömmel üdvözölték pesti ismerősei. Krencsey Madyt, Gönczné Baittrock Icát, Paksynét, Beöthy Lidiát, Kanitz Kittyt és még sok
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sportladyt láttunk a magyar csapat győzelméért izgulni.
Első nap után ez nem is látszott oly háládatlan feladatnak. Takáts Imre Gallépe ellen,
bár nagy küzdelem árán, de győzelemre vitte
színeinket. Gallépe nehezen indul s Takáts
hosszan helyezett labdái 6:3 arányban hozzák
javára az első szettet. Ellenfele helyesen taktikát változtatva, rövid, nyesett labdákkal fárasztja Takátsot, eredményesen. Második szett
1:6, Gallépenek. Ezek a nagy technikát igénylő
s igen érdekes, követésre méltó labdái, a nedves talajon különösen jól érvényesültek.

ÉS GOLF

vesztették el a mieink. A másodikat sikerült
6:3-ra megnyernünk, azonban a harmadikban
Monaco 6:2-re könnyen nyer. Ezután jött az
izgalmak szettje. Újból 3:0-ra vezetünk, majd
rövidesen 5:3-ra. Mindenki már az ötödik szettől várja a döntést, nem úgy azonban a monacoiak, kik nagy lendülettel játszva egyenlítenek. 9:8-as állásnál 40:15 Monaconak, tehát
két meccslabda. Mieink bravúrosan küzdve, elhárítják mindkettőt, előnyünk van, de nem sikerül a gémet megcsinálni.
Monaconak kedvez a szerencse, s 10:8-ra
nyerik a szettet és egyben a meccset. így tehát

Davis-Cup Magyarország — Monaco páros mérkőzése Gallépe-Landau — dr. Pétery-Kehrling

A harmadik és negyedik szettet nagy s izgalmas küzdelemben Takáts nyeri 9:7, 8:6-ra.
Utánuk Kehrling játszott Landau ellen. A fürge
kis orosz, most mint monacoi mutatkozott be,
azonban mint eddig, úgy most sem tudott veszélyes lenni bajnokunkra. Landaunak
az
erősen kiugró pergetett labdák sehogy sem
konveniálnak s csak addig tudja gémeit csinálni, míg Kehrling nem veszi túl komolyan.
A mostoha időjárás az első nap nem engdte befejezni mérkőzésüket s egy nyert szett
után másnap déelőtt fejezték be, 6:4, 6:4, 6:2
arányban javunkra.
így tehát 2:0 arányban
vezettünk az első nap után.
Második nap a páros mérkőzésre került
sor. Színeinket Kehrling—dr. Pétery kettős
képviselték a Landau—Gallépe monacoi együttes ellen. Ez a mérkőzés volt egyike a legizgalmasabbaknak, amit magyar pályán valaha is
láttunk. Az első szettet 4:l-es vezetés után

második nap után már csak 2:l-re vezetünk.
. Harmadik nap Kehrling kezdi
mérkőzését
Gallépe ellen, s tekintve, hogy este Berlinbe
utazik, látszik rajta, hogy siet. Gallépenek az
első szettben megfájdul karja s így ellenfelét
hamarosan
intézi el 6:0, 6:3, 6:1 arányban.
Tehát a Davis Cup II. fordulóját sikerrel végeztük, mert már 3:1 arányú vezetésünk elég a
továbbjutáshoz.
Takáts Imre állt fel az utolsó mérkőzésre
Landau ellen. Ha a Davis Cup-re már nem is
volt lényeges kimenetelű ez a mérkőzés, mégis
mindenki érdeklődéssel várta, mert Landau 3
évi magyarországi tartózkodása alatt, Takátssal sohasem került szembe. Általában hazai
győzelmet vártunk, de sajnos nem így volt.
Landau végig biztosan tartotta a mérkőzést, s
6:3, 6:2, 6:3 arányban győzött. Monaco tehát
3:2-re szépítette a végeredményt.
Vendégeink általában többet produkáltak,
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mint előre vártuk. Landau volt kettőjük közül
az eredményesebb, bár Gallépe szerepelt a köztudatban, mint nagyobb klasszis.
Kehrling
ellen nem tudott eredményes lenni, ez neki megoldhatatlan feladat. Takáts ellen azonban felülmúlta önmagát. Ellenfele gyöngéit ügyesen
használta ki, ésszel és szívósan játszott. Lábtechnikája és gyorsassága kifogástalan, mint a
deszkafalról, úgy pattant tőle is minden vissza.
A hálónál is igen eredményes volt.
Gallépe bizonyos csalódást keltett. Erős
teste nagy technikáját nem engedi
érvényre
juttatni. Takáts ellen sokan győzelmét várták.
Hátul nem sokáig bírja a szaladgálást s így
szeret a hálóhoz bemenni. Azonban ehhez sem
elég gyors. Rendszerint csak a szerviz vonalig
jutott be, s így Takátsnak jól helyezett ütései
rendre utat találtak.
Mindenesetre a nálunk
kevésbbé használt rövid nyesett labdáival sok
sikert, aratott.
A mieink a hosszú utazás után kijátszották
azt, amit tőlük vártunk.
Kehrling mindig csak annyit adott a küzdelembe, amennyi a győzelemhez szükséges
volt. Landaut és Gallépet is fölényesen győzte
le. Már a párosba nem tudott annyira belemelegedni, úgylátszik magában, vagyis Gallépe elleni győzelmében bízva, erre nem fektetett túl nagy súlyt. Gallépe meg is jegyezte:

— talán önmagát vigasztalva, hogy Takáts
elleni vereségén nem múlott a tovább jutásuk —
ha győztem vona, úgy Kehrling valószínűleg
úgy játszotta volna páros mérkőzését, mint
már annyiszor láttam és megcsodáltam.
Pétery dr. minden várakozást kielégített
Szervizei és ritönjei megbízhatók és energikusak voltak. Volleyi is javultak. A Norvégiában beígért fehér szakállt ezúttal is nyugodt
lélekkel elengedhetjük.
Takáts Imre két mérkőzésen kétféle játékot mutatott. Igaz, hogy teljesen más stílusú
játékosok ellen és más más körülmény közepette. Gallépe ellen száraz talajon, s a neki
jól fekvő, magasan felugró labdák ellen játszva,
a legjobb Takátsot ünnepelhettük.
Landau
ellen azonban már újból kitűntek azok a sarkalatos hibák, miken úgylátszik nem tud változtatni. Landau sokszor látta már Takátsot
játszani s így minden hibás pontját ismerte,
mit természetesen ügyesen kihasznált. A nedves
talajon nehéz helyzetben volt, mert a labdák,
nem ugrottak fel kellő magasságra, a hálónál
alacsonyabb
helyzetből
pedig nem tudja
bombaszerű forhand-ütését érvényre juttatni.
Volley és smahs ütései nem állanak játéktudásával egyenes arányban. Mindenesetre Gallépe
elleni váratlan szép győzelme jelentette a III.
fordulóba való továbbmeneteliinket.

E u r ó p a i

Ausztria
Csehszlovákia
Belgium
Románia
Dánia
Csille
Görögország
Jugoszlávia
Norvégia
Magyarország
Monaco
Svájc
Finnország
Egyiptom
Hollandia
Portugália

bye Németország
„ Spanyolország
„ Írország
Olaszország
I Csehszlovákia 8/2
f
J Belgium */l

\ Németország 4/i
I
I Olaszország r'/o I
I
'
)
I Csehszlovákia •'A

I
\ Dánia *h
I
| Görögország 4, t

I Dánia Vt.

| Magyarország 4/l
/
I Magyarország :i 'i
3
j Monaco /s
j
1 Egyiptom 4/l
]

\
| Hollandia »/l

j Hollandia w. o.
bye Svédország
Délafrika
Anglia
Lengyelország

1 Délafrika 5/o
/
1 Anglia 5/"
I

zóna:
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Nyíregyházai Lawn Tennisz Club nemzetközi versenye
A vidéki tenniszsport legagilisabb
szervezőjének báró Vay Miklósnak egyesülete, a
N y L T C , mint minden esztendőben, az idén is
Pünkösdkor rendezte szokásos nemzetközi versenyét. Az idei rossz időjárás miatt kissé korai
terminus csak kevés számú versenyzőt gyűjtött
a starthoz, s azok
közül is a fővárosi
MAC
gárda volt szép számmal képviselve, G ö n c z n é
Baittrock Ica, Latesz Csilla, dr. Pétery, Krepuska, Halter és Gabrovitz révén. Vay Miklós
báró, valamint Neviczkey képviselték legjobban
a vidék szineit, előbbi az egész versenyen indiszponált Haltért verte a harmadik
szettben
2:5-ről, m í g Neviczkey Gabrovitzot intézte el
fölényesen. Részletes eredmények:
Férji egyes: I. Földes—Fehér 6:2, 6:3. Jehovay—
Sándor 6:4, 6;4. Miklós—Ritter 6:3, 6:2. Vay—Mocsári 6:0, 6:3. Brokes—Váraljai 6:1, 6:0. Miklósgróf Révay István 7:5, 6:4. Farkas—Simon 6:3, 6:3.
Jónás—Marikovszky 6:3, 4:6, 6:3. Griinberger—Pásztor 7:5, 6:2. Halter—Klár 6:1, 6:0. II. Krepuska—
Földes 6:0, 6:0. Miklós—Jehovay 6:3, 6:1. NyericzkeyLipthay 6:4, 6:4. Gabrovitz—Leitner 6:1, 3:6,
6:2. Vay—Bukovinszky 6:1, 6:4. Miklós Brokes 6:3,
3:6, 13:11. Farkas—jónás 7:5, 7:5. Halter—Griinberger 6:1, 6:2. III. Krepuska—Miklós 6:2, 6:2. Nyeviczkev—Gazrovitz 6:1, 6:1. Vay—Miklós 6:4, 6:3.
Halter—Farkas 6:2, 6:4. Elődöntők: Krepuska—
Nyeviczkey 6:0, 6:3. Vay—Halter 6:2, 4:6, 7:5.
Döntő: Krepuska—Vay 10:8, 6:1, 6;0.
Női egyes: I. Szabó—Molnár B. 6:3,6:3. Latesz—
Löbstein 6:4, 6:0. Gönczné—Magyaf 6:0, 6:2. Szabó—
Molnár L. 1:6, 6:4, 6:3. Gönczné—Latesz 6:4, 3:6,
6:2. Döntő: Gönczné—Szabó w. o.
Férfi páros: I. Krepuska, Halter—Kovács, Maison
6:0, 6:0. Brokes, Farkas—dr. Kovács, Klehner 13:11,
6:1. Mocsáry, Jenovay—Sándor, Griinberger 6:2, 6:1.
Gróf Serényi, Neviczky—Leitner, Miklós B. 7:5,
7:5. Báró Vay, Lipthay—Timár, Klár 6:0, 6:1.

az ideális hashajtó.

Gramofonok,

Miklós. Fehér—gróf Révay, Bukovinszky 6:4, 6:4.
Dr. Pétery, Gabrovitz—Marikovszky, Földes 6:0, 6:0.
Krepuska, Halter—Brokes, Farkas 6:2, 6:1. Serényi,
Nyericzkey—Mocsáry, Jenovay 6:1, 6:3. Báró Vay,
Lipthay—Miklós, Fehér 6:3, 6:3. Pétery, Gabrovitz—
Simon, Jónás 6:0, 6:0. Krepuska, Halter—Serényi,
Neviczky 6:1, 6:1. Pétery, Gabrovitz—Vay, Lipthay
6:3, 6:1. Döntő: Pétery, Gabrovitz—Krepuska, Halter 6:1, 6:2, 6:2.
Vegyes páros: Jenovay, Szabó—Neviczkey, Zwolinszky 6:3, 1:6, 6:4. Pétery, Gönczné—Szokolyi,
Stolp 6:0, 6:0. Miklós A., Molnár—Jenovay, Szabó
6:3, 6:2. Vay, Latesz—Klekszer, Asgyari 6:3, 6:1.
Elődöntők: Pétery, Gönczné—Miklós A., Molnár 6:3,
6:1. Vay, Latesz—Halter, Molnár 6:2, 7:5. Döntő:
Pétery, Gönczné—Vay, Latesz 6:0, 6:2.
Hartdicap egyes:
1. Nyeviczkey, 2. Miklós. 3.
Brokes és Mocsáry.
Ifjúsági férfi egyes: I. Gabrovitz, II. Földes. III.
Klehner és Ungár. Ifjúsági női egyes: I. Szabó Éva.
II. Bölönyi. III. Magyar Éva—Asgyari.

Slazenger, Spaldíng, Davis, Hammer
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rakettek.
Fleet-foot, Keds, Speechvay
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiMiiiii

cipők

Hoífmann Sportüzlet -ben
Erzsébet-kőrút

Nagy választék. — S akszerü klszolgAMs. — 0 ' c « ó á ' a k .

Hl

Tökéletes és olcsó

5ANALBIN
fogpép és szájviz.

gramofonlemezek
Rózsavölgyinél,
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Royal Apollóval szemben.

Szervita-tér 5.
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Világrekord!
Bátran állíthatjuk, hogy manapság a rekordok idejét éljük. Hisz legalább minden héten
olvasunk a lapokban egy-egy újabb teljesítményről, amelyik felülmúlja az eddigieket. Ugy
gondoltuk, hogy olvasóinkat is érdekelni fogja,
ha elmondok a tenniszvilágból egy-két ilyen
esetet.
Azt már mindenki hallotta, vagy saját maga
is látta, hogy az egyik vagy a másik női teniszmérkőzésen egy labdát 60- vagy 70- szer
ütöttek ide-oda. Tavaly például Párisban Cilly
Aussem és Miss Ridley közötti mérkőzésen a
mecslabda 84-szer ment.
De mi ez ahhoz képest, ami az idén Bordigherában történt. Mrs Satterthwaithe és Miss Valerio mérkőzésén a mecslabda 425-ször ment
ide-oda. 15 percig játszották ezt a labdát, ezen
idő alatt a mellettük levő pályán öt gém folyt
le. Ezután a mérkőzés után a hölgyek annyira
ki voltak merülve, hogy alig bírtak beszélni.

CSOKOLÁDÉ

Játék közben egy darab

Im
kesernyés

dessert

a legjobb

Majdnem valószínűtlennek hangzik az, hogy
15 percig ütnek ide-oda egy labdát, még is
megfelelhet ez a valóságnak, mert ha egy
labdamenetre átlag 2 másodpercet veszünk, ami
női játéknál normális, úgy a 425-ös labdamenet
tényleg 15 percig tart. Nem hihető, hogy ezt a
rekordot egyhamar megdöntsék.
Most egy másik evvel ellentétes rekordról
számolunk be. Az „American
Lawn Tennis"
egyik évben körkérdés tárgyává tette, hogy melyik mérkőzés volt a legrövidebb és hogy ki viszi el ezen a téren a pálmát?
Megállapítást
nyert, hogy az Allan-fivérek, (ismert angol játékosok), 1927 június havában a montreux-i
versenyen 13 perc alatt verték meg ellenfeleiket.
Az első szet hat, a második hét percig tartott
és az eredmény 6:0, 6:0 volt.
Ha már a rekordnál tartunk, úgy megemlítjük azt a rekordot, melynek hőse és megteremtője az elhúnyt William A. Larned, aki 19-szer
szerepelt a világ első 10 játékosa között, az
1892-től 191 l-ig terjedő időben. Nem kevesebb,
mint nyolcszor volt a világranglista első helyezettje és húsz év alatt csak egyszer maradt ki
az első tízből.
Ezt a rekordot William T. Tildén avval
multa felül, hogy ő nyolc éven keresztül egyfolytában volt a világ legjobb játékosa. Azonkívül 1921-ben nem csak Wimbledonban, de
Párisban és Forest Hills-ben is megnyerte a bajnokságokat.

csokoládé

éhségcsillapitó

r

MANCHESTER

gyors-teherautomobil
n?jl gyártmány!
V/t és 2 tonnás typusok.

E súlykategóriában a legtökéletesebb!
Minden alkotórésze
a gyors
teherszállítás
nagy igénybevételének
meglelelően
túlméretezve
készült.

Raktárról azonnal szállítható!
K e d v e z ő f i z e t é s i feltételek!
Árajánlattal és fel világos'tással készséggel
szolgálunk.
Vezérképviselet :

Róka és Társa
Automobil R.-T.

Újpesten az az újság, hogy Leiner Pali elindul
Wimbledonba, s minden bizonnyal Takács Imre
partnere lesz a férfi párosban.

BUDAPEST, \ I., ARÉNA-ÚT 57. SZÁM.
Telefon : Lipót

906 - 0 9 ,

916—17.
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Belföldi hírek
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A múltkoriban egy atlétikai versenyen, egy
15 km-es futószámot néztünk
végig. Közben
azon vitatkoztunk, hogy mennyit fut egy tenniszezö egy ötszetes mérkőzésen, feltéve, hogy
a két ellenfél alapvonaljátékos. Mi azt állítottuk, hogy legalább annyit, mint
a 15.000-es
futó.
Ez a beszélgetés indított arra, hogy hozzávetőleg kiszámítsuk, mennyire volt igazunk.
Vegyünk egy 5 szetes mérkőzést, melynek
eredménye 6:4, 4:6, 6:4, 7:9, 6:3. Átlagban
minden gémben 6 labdát játszottak. Egy-egy
labda átlag tízszer ment ide-oda és tegyük fel
azt, hogy a játékosok, amint az már
szokás,
egyik sarokból a másikba helyezték a labdát.
Akkor egy játékos minden labdánál 50 métert
futott. Átlag egy gémben 300 métert és miután
összesen 55 gémet játszottak, tehát
végeredményben egy játékos az 5 szetes mérkőzés alatt
I6V2 kilométert szaladt.
Elég szép teljesítmény, ha még tekintetbe
vesszük azt is, hogy minden játékos 1650-szer
ütötte meg a labdát. Ebből azt a tanúságot mer.'thetjük, hogy minden tenniszezö jól teszi, ha
néha napján egy kis futótréninget tart.

0

H. Cochet Budapesten.
Tavalyi kedves vendégünk
Henri Cochet világbajnok és partnere Danet június
hó 4. és 5-én újra Budapesten mérkőznek a legjobb
magyar játékosokkal. A mi sportszerető közönségünknek nem szükséges, hogy bővebben fejtegessük
ezen vendégszereplés jelentőségét. Akik tavaly megcsodálták Cochet
utolérhetetlen
tenniszművészetét,
azok nem fogják elmulasztani az alkalmat, hogy
Cochet—Kehrling
revánsmérkőzést végig gyönyörködjék. A mérkőzések sorrendjéről bővebbet a napilapokban fog közölni a Magyar Atlétikai Club.
•
Davis Cup III. forduló. A Davis Cupért folytatott
küzdelemben Magyarország a harmadik fordulót az
idén először érte el. Norvégia és Monaco legyőzése
után itt állunk a harmadik forduló előtt, hogy tavalyi
legyőzőnkkel, Hollandiával, újra megmérkőzzünk. A
hazai pálya sok előnyt jelent, mégis tárgyilagosan
mérlegelve az esélyeket, nem sok reményünk lehet a
harmadik forduló megnyeréséhez. Ellenfelünk, Hollandia, mint amsterdami tudósítónk jelenti, feltétlen
fölényes, sőt 5:0-ás győzelemre számít. Ez a kabala
szerint nekünk nagyon jó jel s reméljük, hogy játékosaink magyaros daccal fognak küzdeni, hogy a
kissé elbizakodott hollandoknak megmutassák, hogy
a magyar küzdeni tud.
*

Az Abonyi-utcai nyolc tenniszpályán is igen nagy
élet folyik. Itt játszik gróf Csekonics Endre, Fáy
Gézáné és társasága, a Központi Ált. Tejcsarnok

Sportcikkek, fürdő
utazási
cikkek

ruházat,

B U D A P E S T , IV, VÁCI-U. 9
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Sport Egyesülete, Vívó- és Atlétikai Club tenniszszakosztálya és a környékbeli tanuló ifjúság.
A Blke május 27-én meginduló versenyén kiírásra került a klub jubileumi vándordíja. Ezen díjat
a Pénzintézeti Sportegyletek Szövetsége alapította s
idén indul először útjára. A vándordíj háromszori
egymásután, vagy ötszöri megszakítással kerül a
védő végleges birtokába. Nem indulhat országos,
vagy nemzetközi versenyek első három helyezettje,
de indulhat az alapító által kijelölt nyolc másodosztályú játékos.
MAC—OTE
II. osztályú
csapatverseny
eredményei 1929. május 12-én. A mérkőzések 1929. máj.
hó 12-én egész napon át az OTE újonnan készült, kitűnő vörössalak pályáin folytak le. A MAC csapata,
mely Faragó László csapatkapitány vezetésével 8
férfi és 4 női játékosból állott, végeredményben 18:3
arányban győzött. A Dunlop labdához szokott MAC
játékosokat a Slazenger labdák eleinte igen zavarták.
Részletes

eredmények:

Férfi egyes: Gróf Zichy Imre—Szombathelyi 4:6,
6:4, 9:7, erős küzdelem. Károlyi—Fiala 6:1, 6:1.
Faragó—Jancs 2:6, 3:6. Nagy Imre—Scháffer 7:5,
1:6, 2:6. Mössmer—Mauther 3:6, 5:7. Bánó—Hoffer
4:6, 6:0, 9:7. Végh—Protzner 6:1, 6:1. Szaplonczay—
Horváth 6:2, 6:2.
Női egyes: Bozsikné—Vargáné 2:6, 6:4, 6:3, szép
küzdelem. Bottkáné—Edelsbacher M. 6:1, 6:1. Kostyálné—Fialáné 6:3, 6:3. Szalbertné—Jancsné 6:1,6:0.
Férfi páros: Zichy, Károly—Szombathelyi, Scháffer 6:2, 6:3. Faragó, Mössmer—Fiala, Varga 6:1,
1:6, 10:8, Nagy, Végh—Mauther, Jancs 8:10, 8:6,
w. o. Bánó, Szaplonczay—Hoffer, Protzer 6:0, 6:2.
Vegyes
páros:
Zichy, Bozsikné—Szombathelyi,
Vargáné 11:9, 6:3, szép mérkőzés. Faragó, Bottkáné—
Schaffer, Edelsbacher M. 6:1, 6:1, a MAC pár kitűnően játszott. Károlyi, Kostyálné—Fiala, Fialáné
6:2, 6:4. Nagy, Szalbertné—Hoffer, Jancsné 6:1, 6:3.
Női páros: Bozsikné, Kostyálné—Vargáné, Edelsbacher M. 6:2, 7:5.

Kertész Tódor vándordíj sorsolása.
1. B. B. T. E.

|

2. Mátyásföld

!

3. Szeged

j

4. III. Torna és Vivő E.)
5. B. E. A. C.

|

6. Rózsadombi L.T.C.I
7. Békéscsaba
8. .41ag
9. U. T. E.
10. F. T. C.

a védő

11. M. A. F. C.

M. A. C.

12. Kaposvár
13 Move O. T. E.
14. Pécs
15. B. Sz. K. R. T.
16. X. ker. Sort Club
17. M. L. K. E.
I. forduló
VI. 15-ig.

II. forduló
VI. 30-ig.

III. forduló
VII. 15-ig.

IV. forduló
VII. 31-ig.

V. forduló
VIII. 31-ig.

Döntő
IX. 30-ig.

Budapest, 1928 május 10.

Építési
és egyéb ingatlan kölcsönök
kedvező törlesztési feltételek mellett

KENDE SÁNDOR
Vilmos császár-út 74.
Telefon: Lipót 900—60.
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Rothermere-vándordíj sorsolása.
1. Sátoraljaújhely |
2, Nyiregyháza

I

3. Pécs
4. Szeged
5. Kecskemét
a védő

6. Gyöngyös

J

7. Alug

Újpest.
8. Nagykanizsa
9. Békéscsaba
10. Mátyásföld
II. forduló
VI. 30-ig.

I. forduló
VI 15-ig.

111. forduló.
VII. 31-ig.

Tiszántúli kerület a nyíregyházai versennyel egyidöben tartotta intézöbizottsági ülését, melyen báró
Vay Miklós elnöklete alatt számos fontos kérdést
tárgyaltak meg, s melyre a „Tennisz és Golf" képviselőjét is meghívták. A kerület állást foglalt a
„Tennisz és Goif'-nak hivatalos jellege mellett, s
fontosnak és sürgősnek tartja, hogy a Szövetséget
csak egy lap képviseltesse. Ilyen értelemben keresik
meg a többi kerületet is. A kerületi csapatbajnokságok terminusai a következők:Május 26. Hajdúnánási TE—Debreceni Gazdasági Akadémia SE. Berettyóújfalu TVC—Debreceni
Torna Egylet. Debreceni Egyet. Atl. Club—Szolnoki
Tisza Evezős Egylet.
Május 30. Dejase—BTVC. DTE—DEAC. Szolnoki
FEE—Nyiregyháza AEC.
Június 2. BTVC—HTE. DTE—Dejase. Njltc—
Deac.
Június 9. BTVC—Deac. SzTEE—DTE. Nyltc—
HTE.
Június 16. HTE—DTE. SzTEE—BTVC. DGASE—
NvLTC.
' Június 23. Deac—Dejase. DTE—NyLTC. HTE—
SzTEE.
Július 21. Deac—HTE. Dejase—SzTEE. NyLTC—
BTVC.
*

Vay Miklós báró a kényes Újpest-ügyben lapunknak a következő nyilatkozatot tette: A vidéki egyesületek, kik a Rothermere vándordíjban neveztek,
nem vonják vissza nevezéseiket, ellenben csak úgy
játszanak egymás ellen, ha mérkőzés előtt írásbeli
nyilatkozatot'tesznek, hogy a közülök kikerülő győztes nem áll ki a védő Újpest csapata ellen. így a
vidéki csapatok a vándordíj erkölcsi győztesének a
közülök kikerült csapatot tekintik. Reméljük, hogy a
Szövetség ezt a kényes ügyet elintzi, s belátja a mi
igazunkat.
*

Pestújhelyi
lékbe.

Sport Club belépett a szövetség köte-

IV. forduló.
VIII. 31-ig.

Döntő.
IX. 30-ig.

Davis Cup hírek
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1929 évi Davis Cup küzdelmekben résztvevő nemzetek, játékosok, hirek, valamint
a részletes eredmények.
Spanyolok: Meier, Sindreu, Toraiva.
Németek: Prenn, Moldenhauer, dr. Buss,
Kleinschrott.
Írek: S. V. Dillon, G. Holmes, A. Mao
Guire, G. L. Rodgers.
Olaszország: Morpurgo. de Stefáni, Serventi, Del Bono.
Ausztria: Artens, Matejka.
Csehország: Kozeluh, Macenauei, MenzelBelgium: Toussaint, Ewbanks, Lacroix,
L.
Bormen.
Románia: Dr. Luppu, Mishu, Dörner.
Dánia: Ulrich, Henriksen, V. Rasmussen.
Chile: Louis és Domingo Toralva.
Görögország: Zerlendis, Ballis,
Georgiades,
Efstratiades. Zabos.
Jugoszlávia: Schaeffer, Kreshko,
Friedrich,
Balaslv.
Norvégia: Torki'.dsen, J . Nielsen.
Magyarország: Kehrling, Takáts, dr. Pétery.
Monaco: Gallepe és Landau.
Svájc: Aeschliman, Wuarin.
Finnország: Grankolm, Gralin.
Egyiptom: Grandguillot, Wahid.
Hollandia: Diemer-Kool, Timmer, Kopmann.
Anglia: Gregory, Hughes. Crole-Rees, Eames.
Lengyelország: Stolarow, Tarnowski.
gr.
Warminski és Loth.
Az Egyesült Államok (amerikai zóna részére):
Lott, Hennessey, Allíson, Van Ryau.
Canada: Jack Wright és Villard S. Crocker.
J a p á n : Miki, Ohta.
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Cuba-Mexiko mérkőzés május végén Havannában.
Canada reprezentánsai részt vesznek a Wimbledoni versenyeken, hol meglepetésekre készülnek.
I*. Spence nem játszik a Délafrika csapatában Svédország elleni mérkőzésen
Első, illetve második fordulók részletes eredményei :
Németország—Spanyolország:
4:1.
Moldenhauer—Meier
6:1, 6:2, 6:3.
Prenn—Siudreu
6:3, 6:4, 4:6, 6:4. Moldenhauer, Prenn—Meier,
Tejada 6:3, 1:6, 7:5, 4:6, 6:1. Moldenhauer—
Tejada 6:0, 6:4, 6:2. Meier—Kleinschroth 6:2,
6:3, feladva.
Csehszlovákia—Ausztria: 3:2. Matejka—Kozeluh 6:3, 7:5. 6:1. Menzel—Artens 6:3, 6:4, 6:2.
Kozeluh, Macenauer—Matejka, Artens 6:4, 7:5,
6:2. Kozeluh—Artens 6:4, 6:3, 8:10, 6:4. Menzel—Matejka 10:8, 6:3, 6:1.
Hclgium—Románia: 4:1. Lacroix—dr. Luppu
8:6. 6:4, 6:3. Misu—Ewbanks
6:2, 6:4, 6:8,
6:3. Lacroix, Ewbanks—dr. Luppu, Dörner 7:5,
6:2, 6:1. Lacroix—Misu 6:2, 4:6, 6:2, 6:4. Ewbanks—dr. Luppu 6:4, 4:6, 6:2, 6:4.
Dánia—Chile: 4:1. P. Henriksen—D. Torral va 5:7, 7:5, 6:4, 6:4. A.
Torralva—Ulrich
7:5, 6:4, 8:6. Henriksen, Ulrich—L. és 1). Torralva 6:2, 6:3, 6:4. P. Henriksen—D. Torralva
8:6, 7:5, 7:5. Ulrich—Doningo 6:2, 6:4, 7:5.
Görögország—Jugoszlávia: 4:1.
Zerlendi—
Friedrich 6:3, 6:0. 6:2. Efstratiades—Scliaeffer
6:2, 7:5, 3:6. 6:3. Zerlendi, Georgiades—Schaeffer. Friedrich 6:1, 6:1, 6:3. Zerlendi—Schaeffer
6:4, 7:5, 6:4.
Friedrich—Efstratiades
6:1,
6:3. 6:4.
Magyarország—Norvégia: 4:1.
Torkildsen—
Takáts 1:6, 6:1. 6:3. 6:2. Kehrling—Nielsen 11:9,
1:6, 6:3, 6:1. Kehrling, dr. Pétery—Torkildsen,
Nielsen 6:4, 6:3, 6:1. Takáts—Nielsen 6:1, 6:1,
7:5. Kehrling—Torkildsen 6:1, 6:2. 6:1.
Monaco—Svájc: 3:2.
Aescliliman—Gallepe
5:7, 6:3, 7:5, 3:6, 7:5. Landau—Wuarin 4:6, 6;3,
6:2, 6;2. Gallepe. Landau—Aeschliman, Wuarin
4:6 6:4. 3:6, 8:6, 6:4. A s c h l i m a n — L a n d a u 6:2,
6;1, 6:2. Gallepe—Wuarin 6:3, 8:6, 6:4, 6:4.
Egyiptom—Finnország:
4:1.
Gandguillot—
Grankolm 2:6, 3:6, 6:2, 7:5, 6:2. Wahid—Grahn
3:6. 0:6, 6:2, 6:2. 6:3. Grandguillot, Z'ahar—Grahn,
Grétenfelt 7:5, 6:2, 6:3. Grankolm—Wahid 6:4,
6:4, 6:3. Grandguillot—Grahn
1:6, 6:4, 6:2,
7:5. 6:2.
Hollandia—Portugália: 5:0 vv. o.
Anglia—Lengyelország:
5:0.
Austin—gr.
Tarnowski 6:1, 6:1. 6:1. Hughes—Stolarow 7:5,
6:1, 6:2. Crole—Rees, Eames—Stolarow,
Lotli
6;1, 6:4, 6:3. Austin—Stolarow
6:1, 11:9, 7:5.
Hughes—gr. Tarnowski 6:1, 6:0, 7:5.
Csehszlovákia—Belgium: 4:1.
Kozeluh—Ewbank 7:5, 12:10, 6:4. Menzel—Lacroix 6:3, 6:1,
6:1. Kozeluh,Macenauer—Ewbank. Lacroix
6:2,
6:3, 6:4. Malacek—Lacroix
6:3, 3:6, 6:1, eső
félbeszakította, Ewbank—Menzel w. o-

MOLNÁR
angol

és francia

úriéival

BÉLA
különlegestégek

Bwlapest,
Erzsébel-küriil. 4.

Magyarország Monaco: 3:2. Takáts—Gallépe
6:3, 1:6, 9:7, 8:6.
Kehrling—Landau
6:4.
6:4, 6:2. Gallipe. Landau—Kehrling, dr. Péterje i . 3:6, 6:2, 16:8. Kehrling—Gallépe 6:0, 6:3,
6:1. Landau—Takáts 6:3, 6:2, 6:3.

Verseny naptár:
lllltl ••llllllllltlllltlllllllllllllllllllllllllllltllllllllllivilllillllllllltlllllllllllllllllffliil
Eddig bejelentett hazai versenyek.
1929. május hó:
27-től június 2-ig. Budapest. B L K E
közi verseny.
Június hó:

nemzet-

7—9-ig. Békéscsaba. Csabai AC nemzetközi.
7—8—9-ig. Budapest. Davis Cup. I I I . forduló.
9—16-ig. Budapest. BBTE nemzetközi verseúy.
15—23-ig. Budapest, FTC nemzetközi verseny.
24—30-ig. Budapest. B E A C I I . oszt. főiskolai
verseny.
26—30-ig. Győr. Kerületi bajnokságok.
27—től július 6-ig. Budapest. B S E nemzetközi
verseny.
28—30-ig. Debreczen. Tiszántúli ker. egyéni és
ifj. bajnokság.
Július hó:
6—7-ig. Debrecen. Magyar országos főiskolai
bajnokság.
10—14-ig. Mátyásföld. Nemzetközi verseny.
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19—21-ig.
11—14-ig.
13—14-ík.
25—28-ig.
seny.

Gyöngyös. Nemzetközi verseny.
Székesfehérvár. Kerületi verseny.
Hajdúnánás. Kerületi bajnokság.
Sárospatak. M O V E nemzetközi verAugusztus hó:

10—15-ig.
11—15-ig.
15—18-itr.
17—20-ig.
17—20-ig.
17—20-ig.
22—25-ig.

Gödöllő. Országos verseny.
Szombathely. Kerületi verseny.
Debrecen. Nemzetközi verseny.
Mátyásföld. Kerületi verseny.
Kaposvár. Nemzetközi verseny.
Sátoraljaújhely. Nemzetk. verseny.
Miskolc. Nemzetközi verseny.
*

A Nemzetközi Tennisz-Szövetség ( I L T F ) a következő nemzetközi bajnokságok terminusait ismerte el és vette tudomásul:
Május 20-tól június 2-ig. Franciaország nemzetközi bajnokságai. Paris.
J i ' : i u s 5—-20-ig. Románia nemzetközi bajnoksátrai, Bukarest.
Június 10—16-ig. Csehszlovákia nemzetközi
bajnokságai, Prátra.
Június 19—23-ig. Svájc országos bajnokságai
(zárt).
Június 24-től július 6-ig. Fűpálya világbajnok-,
ság, Wimbledon.
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Július 8—15-ig. Dánia nemzetk. bajnokságai.
Augusztus 4—11-ig. Németország
bajnokságai, Hamburg.

nemzetközi

Augusztus 19—24-ig. U. S. Amerika
közi bajnokságai (női egyes és páros).
Augusztus 19—25-ig.
noksága, (férfi egyes).

Svájc

nemzet-

nemzetközi

Augusztus 26—31-ig. U. S. Amerika

baj-

nemzet-

közi bajnokságai (páros, vegyes páros).
Augusztus 26-tól szeptember 1-ig. Lengyelország
nemzetközi bajnokságai.
Augusztus 26-tól szeptember l-ig. Németország
országos bajnoksága (zárt).
Szeptember 2—9-ig.

Magyarország

nemzetközi

bajnokságai, Budapest.
Október 14—22-ig.

Anglia

fedettpálya bajnok-

ságai (Guzen's Club).
Október 17—25-ig. Japán nemzetközi bajnokságai (női egyes, női páros).
November 5—11-ig. Argentinja nemzetközi bajnokságai.
November 5—ll-ig. Japán nemzetközi bajnokságai (férfi egyes, férfi páros).

aeasgsgoooeooeeaooeaaooaeaoaoeoooesceoaseeeeeoaeegooisoesoeeeeocissoeae

BALATONFÖLDVÁR
a Balaton legszebb
és legkult jráltabb
fürdőhelye, 2V» óra
gyorsvonati távolságra í óvárosunktól.
Kupavezér, Zrínyi,
Bendegúz és Garabonciás szállodák
újonan átépítve és
kibővítve. Rauschpenzií teljesen modernül berendezve,
minden szobái an
vízvezetékes mosdó,
az úri családok közkedvelt otthona.

Másfél km. hosszú
kiépített parti sétánya, mólója, erdője
parkjai és pompás
ligetei a legkellemesebb sétahelyek. 6
kitűnő karban tartott verseny tecnls
pályája, 36 bold
kiterjedésű újonnan épített golf
pályája mindenkor
a fürdő közönség
rendelkez sére állanak. Golf-club.

Bővebb felvilágosítást nyújt budapesti irodánk IV., Kaplony-u. 9. szám.
Telefon: Automata 360 64.
-M

aoeaeeaaaaaaaeaaaaaaBaaeGeaoaoaeeooaaaaaeoeaoaegaeaoaaaaeeegaaeaaaeaal
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Budapesti
Lawn-Tennisz és Korcsolyázó Egylet
Nagy nemzetközi tennisz-verseny
1929. május 27-től—junius 2-ig.

vu.
ka

É
Versenyszámok:
I. Férfi egyes nyilt.
II. Női egyes nyilt.
III. Férfi páros nyilt.
IV. Vegyes páros nyilt.
V. Női páros nyilt.
VI. Férfi egyes.

YZA

(Schmidt Ö d ö n emlékverseny.)
VII. Férfi egyes.
(BLKE jubileumi vándordíj.)

>5*

A versenyen indulnak: a magyar és görög Davis-cup csapat,
Menzel, Martino fivérek, Dörner.
vZA

Hölgyek részéről: Dr. Schréder Lászlóné az idei osztrák
Hagenauer k. a., Eisenmenger k. a., Ausztria;
Munori k. a. cseh bajnoknő.

bajnoknő;
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Külföldi hírek
I
Anglia.
Higbury-i versenyek döntői: Férfi egyes: Lacoste—
Brugnon 6:1, 6:2, 6:3; férfi páros: Lacoste, Brugnon—
Crawford, Hodgson 3:6, 6:1, 6:3, 8:6; női egyes: Mrs.
Marriot—Mrs. Edgington 6:4, 6:4.
Az angol Davis-Cup csapat válogató mérkőzéseinek
eredményei: Kingsley—Olliff 3:6, 6:4, 1:6, 7:5, 10:8,
Austin—Hughes 8:6, 0:6, 7:5, 2:6, 6:2; Austin—Olliff
8:6, 6:4, 2:6, 6:1; Hughes—Kingsley 5:7, 6:1, 6:1, 6;l.
Weste—Side Country Club döntői: Férfi egyes:
Spence—Powell 7:5, 6:3,; női egyes: E. Ben nett—B.
Nuthall 9:7, 7:5; férfi páros: Spence, Powell—Harris,
Olover 6:4, 6:3.
Igen nagy tehetséget
fedezett fel Jimmy Nuthall
személyében K. Kozeluh.
A föld-pálya
bajnokságok elődöntő és döntőinek
eredményei: Férfi egyes elődöntő: Raymond—Powell
6:4, 6:1," 4:6, 6:3; Austin—Robbins 5:7, 6:1, 6:3, 6:3;
döntő: Austin—Raymond 6:3, 6:2, 1:6, 6:4; női egyes
elődöntő: Ridley—Fry 6:2, 6:3; Heine—Watson 2:6,
iiiiiuiifiiitiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiitiitai^iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitmfiitiiitiaiiii iiiitiiiiiiiiitiiiin
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6:3, 6:3; döntő: Heine—Ridley 6:4, 3:6, 8:6; férfi
páros elődöntő: Crole—Rees, Eames—Greig, Helmore 6:3, 6:1, 6:1; Peters, Hughes—Austin, Sharpé
6:2, 6:3, 3:6, 7:5; döntő: Crole—Rees, Eames—Peters,
Hughes 3:6, 6:4, 6:2, 6;3; női páros döntő: Goldsack,
Ridley—Shephered—Barron, Cowell 5:7, 12:10, 6:2;
vegyes páros döntö: Crole—Rees, Nuthall k. a.—Peters, Covellné 6:3, 6:2; Hughes, Fry k. a.—Eames,
Watsonn 6:1, 6:2; döntö: Hughes, Fry k. a.—Crole—
Rees, Nuthall k. a. 2:6, 6:3, 6:2.
E. Bennett vereséget szenvedett Chamberlain k. a.tól 7:5, 2:6, 8:6 arányban a Regents-parki versenyen.
június 7. és 8.-án játszik a hölgy válogatot csapat
a Délafrikaiakkal
Beckenhamban. Résztvevők: M.
Watsonné, R. C. Mitchellné, E. L. Clover k. a., J.
Fry k. a., B. Nuthall k. a. és kapitányuk L. A. Godfreené lesz.
Hollandia.
Amsterdam—Páris
közötti mérkőzések, mely a párisiak fényes győzelmével végződött, így festenek:
I. nap: Cochet—Van der Velde 6:4, 6:4, 6:4; Brugnon—Timmer 2:6, 6:2, 6;3, 6;4; Brugnon, Barbier k.
a.—Diemer-Cool, Conquerque 6:4, 6:3; II. nap: Cochet—Timmer 3:6, 3:6, 1:3-nál az eső miatt félbe maradt, nem is folytatták. Cochet, Barbier—Van der
Velde, Staubné 6:2, 6:4.
Davis-Cup-rendszer
szerint lejátszott hölgymérkőzést Amerikával 4:1 arányban elvesztették a Hollandok. Eredmények: H. Wills (a)—K. Boumann 6:1,
6:1; Conquenque—E. Cross (a) 6:0, 6:1; H. Wills
(a)—Conquenque 6:1, 6:1; E. Cross (a)—Cauters
6:2, 6:2; H. Wills, E. Cross (a)—K. Boumann, Conquerque 6:4, 2:6, 8:6.
Csehszlovákia.
Cochet és George május 14 .és 15-én Prágában
a következő eredményekkel játszottak: I. nap: Cochet—Kozeluh 6:1, 6:1, 6:0; George—Macenauer 6:1,
6:3, 1:6, 6:4; Cochet George—Kozeluh, Macenauer
1:6, 6:1, 6:4; II. nap: Cochet—Menzel 4;6, 6:2, 6:1;
George—Malacek 6;3, 5:7, 8:6; Kozeluh, Macenauer—Cochet, George 6:1, 7:5.
Olaszország.
Morpurgo legyőzte a Davis-Cup tréningek alkal. mával a Bürke híres angol trénert, a vezető trénerüket heves küzdelemben 6:2, 3:6, 6:2, 0:6, 6:4.
Spanyolország.
Bajnokságok:
Férfi egyes Maier—Tejade 6:1, 6:2,
6:0; női egyes: L. d'AIvarez—Toués 6:1, 6:0.
Amerika.
H. Wills és E. Cross után kiegészítőül a hölgycsapatnak megérkezett H. Jacobs és Malloryné aszszony is Párisba.
Helén Wills szerint a felsorolt hat hölgy méltó ellenfelei: L. d'AIvarez, E. Bennet, B. Nuthall C. Aussem, E. Ryan és D. Akhurst. A férfi rangsorral nincs
megelégedve, mert ö Cochet-nál előbbre tartja még
ma is Lacoste-ot és Tildent.
Ausztrália.
Bajnokságokban
a férfi egyes döntője Hopmann—Crawford 9:7, 4:6, 6:8, 6:2, 7:5, míg a női
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egyesben a nálunk járt bajnoknő Akhurst lett 6;3, 6:2
szett arányban Cox k. a. ellen.
Németország.

Najuch a profivá lett Demasiussal bemutató
mérkőzéseket
játszott Bonnban,
Dorthmuntban,
Duisburgban és mindenütt ö nyert szett veszteség
nélkül.
A wiesbadeni
verseny
döntőinek
eredményei:
férfi egyes Fisher—Worm 6:8, 6:2, 6:3, 4:6, 6:4; női
egyes Friedlebenné—Rost k. a. 6:1, 6:3; férfi páros
Worm, Fisher—dr. Buss, Kuhlmann 3:6, 6:4, 6:3, 6:3.
A francia—német
mérkőzést Berlinben a franciák
6:1 arányban nyerték. Eredmények: Mathieuné—Reznicek grófnő 6:4, 6:1; Lacoste—Landmann dr. 6:2,
6:4; Kuhlmann—Bossus 6:3, 6:3; Lacoste—Froitzheim 6:2, 2:6, 6:1; Du Plaix—Frenz 6:1, 6:4; Lacoste, Boussus—Dessart, Lorenz 6:4, 6:2; Boussus,
Mathieuné—Kuhlmann, Reznicek grófnő 6:3, 6:1.
Lacoste és Cochet
kölni
kirándulásának
eredményei: Lacoste—Landmann dr. 6:2, 7:5, 7:9, 6:4;
Lacoste—Froitzheim 6:8, 7:5, 6:1, 6:1. Cochet—Landmann dr. 6:2, 7:5, 7:9, 63; Cochet—Froitzheim 7:5,
6:3, 1:6, 6:3; egyéb bemutató mérkőzések eredményei: Mathieuné—Rost k. a. 6:3, 6:0; Mathieuné,
Boussus—Rost, Nourney 6:4, 6:3; Boussus—Nourney
6:3, 6:3; Lacoste, Boussus—Froitzheim, Landmann
dr. 6:2, 6:1.
A berlini Blau—Weiss
verseny
végeredménye:
férfi egyes Matejka—Worm 6:2, 6:0, 3:6, 6:3; férfi
páros Fisher, Worm—Duplaix, George 6:1, 6:2, 6:3;
Friedlebenné—Reznicek grófnő 1:6, 6:3, 10:8.
Rot—Weiss-verseny
elődöntő és döntőinek eredményei: férfi egyes elődöntő: Menzel—Froitzheim
6:3, 6:2; Cochet—Kehrling 6:4, 6:2; döntő: Cochet—
Menzel 9;11, 6:3, 6:1, 6:1; nöi egyes döntö: Reznicekné—Aussem k. a. 7:5, 6:3; férfi páros elődöntő:
Moldenhauer, Prenn—Artens, Matejka 3:6, 6:4, 6:3;
Cochet, Brugnon—Kehrling, Kleinschroth 7:5, 6:4;
döntö: Cochet, Brugnon—Moldenhauer; Prenn 4:6,
6:3, 6:1, 10:8; vegyes páros döntö: Brugnon, Heine
k. a.—Cochet, Aussem k. a. 2:6, 6:2, 7:5.
Franciaország.
L'Echo de Paris hetedízben rendezi az idén a
francia szövetség által nem igazolt játékosok és be
nem osztottak részére a versenyét május 18-tól kezdve
a tennisz népszerűsítése ügyében. Tavaly kétezer
résztvevő volt és 40.000 franc ára dijazás. A versenyszámok: 15 éven aluli urak; 15 és 18 év közötti urak;
18 évtől feljebbi urak, majd az öregurak versenye 40
évtől feljebb. Hölgyek részére 15 év alatt; 15 és 18
év között és 18 éven felüliek részére, mint ebből látható Franciaországban nincs veterán hölgy.
Érdekes adatok a francia tenniszsport fejlődéséről: Tavaly 200.000 tenniszjátékos volt és 80.000
igazolt. A szövetség tagegyesületi fejlődése is nagy
emelkedést mutat. 1924-ben 361 egyesület, 1925-ben
403, 1926-ban 452, 1927-ben 495 és" 1928. évben 538
egeysület.
H. Wills, ki megérkezett Párisba, Ferét-vel trenirozik.
Rancing Club de Paris
győzött a csapatbajnokságban Stade Francais ellen 6:3-ra.
1929. évi katonai bajnokságokra
32 egyes és 16
páros jelentkezés történt.

• Tildén és Hunter megérkeztek Cherbourgon keresztül Párisba.
A francia bajnokságok
a monumentálisra átépített Stade Rolland Garros pályáin lesznek. Résztvesznek rajta a számottevő tenniszjátékosok a világ
minden tájáról.
Ausztria bajnokságainak
eredményei:
Férfi egyes
döntö: Cochet—Matejka 6:4, 6:2, 4:6, 6:4. Nöi egyes
döntő: Dr. Schréderné—Hagenauer 3:6, 6:3, 6:4.
Férfi páros döntö: Cochet, Danet—Artens, Matejka
3:6, 6:3, 6:3, 6:4. Vegyes páros döntő: Dr. Schréderné, Thurneispsen—Eisenmenger, George 7:5, 6:2.
Relly emlékverseny döntője: Artens—Gottlieb 6:4,
6:3, 6:4.
Kozeluh és Macenuer Badenben bemutató mérkőzést játszottak.
Eredmények:
Macenauer—Bolzano 6:1, 4:6, 6:4; Kozeluh, Macenauer—Matejka,
Brick, erős küzdelem után 3:6, 6:0, 3:6, 6:4, 6:4.
Hollandia—Egyiptom:
4:1. Grandguillo—Diemer—
Cool 6:2, 1:6, 8:10, 6;4, 6;1; Timmer—Vahid 8:6,
2:6, 6:1, 6:2; Tiemmer, Diemer—Cool, Zahar, Doemon 9;7, 6:8, 6:4, 6:1; Timmer—Grandguillot 7:5,
6:0, 3;6, 6;2; Diemer, Cool—Zahar 2:6, 8:6, 6:2, 6:1.
Felkérjük
az összes egyesületeket
és
kerületeket,
hogy a versenyek
eredményeit,
valamint
híreiket
lapunkhoz
bizalommal
beküldeni
szíveskedjenek,
mert azokat tőlünk telhetőleg közölni kívánjuk,
hogy
ezáltal is kielégíthessük
a tennisz közönség
igényeit.
Kifogástalan
fényképeket
lehetőség szerint
leközlünk.

Összes Tennisz
felszerelések
nagy választékban

P I R K CÉGNÉL
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Budapest,
IV., Kossuth L. ucca 17.
Telefon:
Automata 852 32.
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Magyar Országos Lawn-Tennisz
Szövetség.

Davis Cup HL forduló
1929 június 7, 8 és 9-én

Magyarország és Hollandia
válogatott tennisz-csapatai között a Magyar
Athletikai Club margitszigeti központi pályáján.

Naponta délután fél 4 órai kezdettel.
Helyárak: Számozott ülőhely elsőrendű 8 pengő,
számozott ülőhely másodrendű 5 pengő,
számozott ülőhely a napos oldalon
3 pengő, állóhely 2 pengő.

A 3 napra előre megváltott jegyek mérsékeltek.
Jegyek előre válthatók június hó 1-től Kertész
Tódor, Stone & Blyth és Weszely István cégeknél.

v

Külön autobuszok,

Buffet.

i
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Levelezés az M. O. L . T. Sz.-gel mindenkoron
inéit. Kertész János főtitkár úrhoz eimzendők.
Budapest, IV., Szervita-tér 10. Kertész Tódor-cég.
*
Az országos lnivn-teniiis sport fellendítése céljából szükséges volna minél több klubközi, vagy
bemutató mérkőzés rendezése fővárosi és vidéki
tennis-egyesületek között.
*
Felhivatnak a vidéki tagegyesületek, amelyek
fővárosi egyesületek 2—4 játékosát klubközi, vagy
bemutató mérkőzésre meghívni óhajtják, jelentsék
be eziránti igényeiket Kertész János főtitkár
(Budapest, IV., Szervita-tér 10.) címén. A fővárosi játékosok másodosztályú vasúti költsége cs
ottani ellátása, esetleges elszállásolása a vidéki
egyesületet terhelné.
*

Vasul i kedvezményes-jegy váltásának módozatai. A vasuti kedvezményes igazolvány a versenyeken résztvevő azon egyesöleti tagok részére
adhatók ki, akik az illető sport-egyesület által
bejelentett versenyzők és a szövetség által kiállított és a szövetség dombom,yomásu bélyegzőjét
viselő arcképes igazolvánnyal vannak ellátva.
Ez az igazolvány a sportegyleti tag igazolására szolgál a jegyváltás és jegyvizsgálat alkalmával.
Felhivatnak a tagegyesületek vezetői, hogy
vasuti jegykedvezményt igénylő tagjaik arcképét
az arcképes igazolvány kiállítása végett a szövetség főtitkárához beküldjék. Az arcképes igazolvány kiállítása díjmentes.
Az arcképes igazolvány még nem jogosít az
60%-os menet díjkedvezményre, csupán előfeltétele annak. A iiienetdíjkedvezményért az egyesület
útján esetről-esetre folyamodni kell a m. klr.
államvasutak Igazgatóságához. A kérvényt a szövetség főtitkára címére kell beküldeni. A szövetség láttamozta után az Országos Testnevelési
Tanácshoz továbbítja a kérvényt. Csalc az Országos Testnevelési Tanács jóváhagyása után kerül

a kérvény a m. kir. államvasutak Igazgatóságához, mely azután a kérvényt érdemben elintézi.
A kedvezmény megszerzése bizonyos időt igényel (2—3 napot), és éppen ezért felkéretnek a
tisztelt tagegyesületek, hogy ezirányú kérvényeiket lehetőleg hat-nyolc nappal a verseny kezdete
előtt küldjék be a szövetséghez, hogy a kedvezményes vasuti jegy váltására szolgáló igazolvány
megszerzése és beküldése idejekorán lehetséges
legyen.
*

A fizetendő szövetségi járulékok:
1. Tagsági díj, melyet évenként a közgyűlés
állapít meg. Fizetendő a bejelentett pályák szerint. (Maximum nyolc pálya.)
2. Igazolási díj, melyet a tagegyletek a résziikre leigazolt játékosok után fizetnek, még pedig minden év november elsejéig.
Az igazolási díj a szövetségnél évenként és játékosonként 1 pengő.
A kerületek minden igazolt játékos után ezenfölül is szedhetnek bizonyos pótdíjat.
Amennyiben az egyletek a szövetségnél nem
jelentenek be változást május hó 1-ig, akkor az
előző évbí ri az illető egylet részére leigazolt játékosoknak az arra az évre szóló új igazolása a
szövetségnél automatikusan folyik tovább, a/, arra
az évre szóló új igazolás után azonban természetesen az egyletek által lefizetendő lesz az 1 pengő
a folyó évre is.
3. A versenyrendezési dijat a versenyrendező
egyesületek fizetik, még pedig a verseny engedélyezése előtt.
A verseny rendezési díj az egyes versenyszámok nevezési díja után számítandó ki és országos, valamint fővárosi bajnokságoknál a mindenkori nevezési díj ötszöröse, vidéki bajnokságoknál, vándordíjaknál, nyilt versenyeknél a nevezési
díj kétszerese, handieap számoknál a nevezési díj
ötszöröse.
4. Szövetségi részesedés, a versenyek után fizetendő. Szövetségi részesedés, a verseny rendezőegyletek a versenyelszámolásbau kötelesek kimutatni.
Ennek mérve:
a) nevezési dijak befolyt összegének 10 %-a;
li) a belépő dijak befolyt összegének 5 %-a.
"i. Óvási -díj, minden óvással egyidejűleg fizetendő be. Összege 20.— pengő.

Hazai Útépítő és Salaktermelő Vállalat
Cégtulajdonos: Obloth J .
Központi iroda: Nádor-utca 6.
Telep : Fürész-utca 68. i z á m .
T e l e f o n : J ó z s e f 395 18.

Sporttelepeknek,
uradalmaknak,
tenniszpályákhoz
és kerti utakhoz speciális
salakot a legolcsóbban szállít. :: Utak feltöltésére fekete salakot legelőnyösebben
A Iíeszkárt. szerződéses szállítója.

vörös
szállít.
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A Magyar Goll-Club új pályájának
megnyitása.
A Magyar Golf-Club pünkösd vasárnapján nyitotta
meg új pályáját, amely alkalommal versenyeket rendezett a tagok nagyszámú részvételével. Az új pálya
fekvésénél fogva Európa egyik legszebb pályája. A
fair-way-k még nincsenek kifogásoltalan állapotban
hanem pázsitja (green) jobbak, mint a régi 9 lukas
pálya pázsitjai. A megnyitó-versenyek eredményei a
következők:

Medál Play liandicap-verseny

Indultak még Lauber Dezső—Baumgarten Sándorné, dr. Schreier Endre—Dobay Aurélné, Rakovszky
István—Rakovszky Istvánné, gr. Csáky István, gr.
Csáky Istvánné, dr. Zsigmondy Jenő—dr. Szlávy Béláné, dr. Wellisch Jenő—Gyurkovich Gitta, Rácz Tibor—Hasenfeld Anna, Laczkó Károly—Laczkó Vilmosné, báró Madarassy Beck Gyula—báró Madarassy Beck Mala, Wahl
Rudolf—Wahl
Rudolfné,
Berend József—Strasser Klárika, Helvey Elek—Hevesi
Ödönné, gr. Zichy Kázmér—gr. Zichy Kázmérné, Salacz Oszkár—Salacz Oszkárné.

1929. május 19.

Eredmény:
Hölgyek:
1. Baumgarten Carla
107—34 nettó score 73
2. dr. Szávy Béláné
87— 4
„
83
3. Baumgarten Ida
108—22
„
86
Indultak
még:
Baumgarten
Sándorné,
Cartier Lajosné, D o b a y Aurélné, b. Matlarassy
Beck Mala, Horváth Lipótné, Halom Dezsöné,
Hevesi Ö d ö n n é .
Urak:
1. dr. Zsigmondy Jenő 8 7 — 1 6 nettó score 71
2. dr. Rácz Jenő
94—22
„
72
3. b. Madarassy B. G y . 9 8 — 2 0
„
78
4.Rakovszky István
94—14
„
80
5. Baumgarten N.
103—22
„
81
6. Rácz Tibor
105—24
„
81
7. Gyurkovich Béla
89— 6
„
83
8. dr. Seenger Gyula
99—16
„
83
9. Picker Frigyes
120—36
„
84
10. Baumgarten Ali
117—33
„
84
11. Salacz Oszkár
101—16
„
85
12. b. Herczog András 140—36
„
104
Indultak: Lengyel Menyhért, Lauber Dezső,
Kovács Jenő, Minder
F-rigyes, dr.
Wittmann
Ernő, gr. Zichy Kázmér, Horváth Lipót, Halom
Dezső, dr. Schreier
Andor,
Berend
József,
Wellisch Andor, Wellisch Jenő.
*

Vegyes

páros

Grave-yard handicap-verseny
május 20-án.
Eredmény:

1. Kinder Frioves—Baumgarten Garla hco átlag a 19 oreenen
2. di. Rác? lene—Baumgarten Ida tan-átlag 22 a 18-as fairwavn
3. herceg Lichtenstein Cartier lajosné hep-áilao 21 a 17-es oreenen.

1929

Walter Hagen
IV. Hagen dacára annak, hogy a legjobban fizetett professzionális játékosok közé tartozik, aki versenynaponként 200—250 font fizetést kap, szabadnapjaiban szívesen áll ki jótékonyságot szolgáló
mérkőzésre, amikor összes költségeit önmaga fedezi.
*
A lillafüredi golfpálya
július havában megnyílik.
Nagy érdeklődéssel nézünk az új pálya megnyitása
-lé, amely Lauber Dezső bajnokunk tervei szerint
épült.
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Anglia nyilt golfbajnoksága.
Győző t W. Hagen Amerika.
Május 10-én Muirfieldben, Edinburg mellett
10.000 nézőközönség előtt befejezést nyert az
angol bajnokság. E verseny bizonyságot szolgáltatott arra nézve, hogy az amerikai golfjátékosok gépszerű egyenletes munkája verhetetlen; akár az amatőr Bobby Jones játszik, aki
egymásután kétszer nyerte a bajnokságot, akár
a profi W . Hagen, aki hat éven át négyszer
vitte el az elsőséget.
W . Hagen megmutatta, hogy ebben a rossz
időben megtartott versenyen, sokkal többet tudott produkálni, mint a nagyszerű klimával bíró
kaliforniai pályákon mutatni szokott. Aki ezen
a nehéz pályán egymásután háromszor 75-öt
és ezenfelül a negyedik közben 67 ütéssel páiyarekordot állított fel az a golfvilágban a ranglistán az első helyet kell, hogy elfoglalja.
Az amerikaiak azáltal, hogy a három első
helyet ők foglalják el, W . Hagen, J. Farrel és
L. Diegel személyében, revansot vettek a Ryder
Pokalban elszenvedett vereségért. A három játékos elsőségének kérdése ép oly vitás, mint a
tennisznél Lacoste, Borotra és Cochet párharca
az egyes versenyeken. Mindig a pillanatnyilag
jobban diszponált versenyző győz a három világklasszis közül.
Az amerikaiak új taktikával
remekeltek,
ugyanis amint az első vagy második
ütéssel
megközelítették 20—50 méterre a pázsitot, — s
amennyiben akadály nem volt előttük — mindenkor a puthert vették elő és ütötték a labdát
a lyuk felé, olyképen, hogy az 60—70 centiméter magasságban repülve esett a pázsitra, ahol
az a leeséstől számítva még két-három métert
gurult a lyuk felé. Az amerikaiak az egyes kö-
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rök jó eredményeit annak köszönhették, hogy
azokat a hosszú lyukokat, amelyeknek bogija 5,
majdnem mindig 4, sőt 3 ütéssel játszották meg.
A verseny részletes eredménye a következő:
W. Hagen ö. S
J. Farell, U. S
L. Diegel, U. S
A. Mitcliell, Ple.
1'. Aliss, YVanssee (IVrlin) ...
R. Cruiksbenli, U. S. . ...
1. Uarnes, U. S. .
A. Watrous, U. S.
G. Serazen, U. S
T. A-imour, U. S
A. Havers, Unattd
A. Conipston, Coonibe Hill ..

1.

II.

111. IV. Ossz. ütés

75
72
71
72
69
73
71
73
73
76
80
76

67
75
69
72
76
74
80
79
74
73
74
73

75
76
82
78
76
78
78
75
81
79
76
77

75
75
77
78
79
76
74
77
76
78
76
81

292
298
299
300
300
301
303
304
304
305
300
307

Golf-hírek
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A Magyar Golf Club első házi versenye.

Május

6-án, vasárnap délelőtt rendezett
háziversenyen,
amely a club ezüst gomb jelvény ért folyt, a következő
tagok vettek részt. Urak: Picker Frigyes, Berend
József, Rakovszky István, Wahl Rudolf, dr. Zsigmondy
Jenő, Kovács Jenő, Tószeghy Richárd, dr. Mikecz Károly, Rácz Tibor, Laczkó Kari, Baumgarten Ali, dr.
Wittmann Ernő, dr. Rácz Jenő. Hölgyek: Baumgarten Karla, Strasser Kiarisse, Wahl Rudolfné, Laczkó
Vilmosné.
RÉSZLETES

EREDMÉNY:

Urak:
1. Baumgarten Ali
2. Mikecz Károly
3. Rakovszky István

105—33 nettó 72 ütés
109—36 „
73 „
90—14 „
76 „

Hölgyek:
1. Strasser Kiarisse
2. Baumgarten Carla

116—36 nettó 80 ütés
115—34 „
81 „
*

IIIIII

STONE&BLYTH
London—Budapest. $ Angol sportáruház.
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A Hungária nagyszállóval szemben.
nHiMiiiinMiuMiiimwiiiHiiiimuninuMHuroiumimiw

A
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Budapest, IV., Türr István utca 4. szám.
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Az idei angol nyilt bajnokságban csak 242 nevezést adtak le az elözö év 271 nevezéssel szemben.
*
Uj Golf-Club Budapesten.
Egy új klub van alakulóban, melynek megszervezésével fővárosunk leg-

A Magyar Golf-Club május 20-án összehívott közgyűlését elhalasztották.
*

Dr. Szlávy Béláné a német bajnokságok után
Franciaországban utazik, hogy résztvegyen a június
3-án kezdődő nyilt bajnokságokban.

0

A golfjáték szabályai
Általános szabályok és játék a gyepen.
1. Szabály.

A játék

módja.

1. A golf játékot két játékosfél játssza, mindegyik fél a saját labdájával játszik és olyan
ütőkkel, amelyek a záradékban közölt „A golfütők és labdák alakja és szerkezete" című fejezetben foglalt irányelvekkel összhangban készültek.
A játék abból áll, hogy mindegyik játékosfél
egy labdát egy elütöről folytatolagos ütésekkel
egy lyukba belejátszik. A szakaszt az a fél nyeri
meg, amely kevesebb ütéssel játsza bele a
lyukba a labdáját, mint az ellenfél, kivéve, ha a
szabályok másként rendelkeznek.

Percy Allis
jobb társadalmából alakult bizottság foglalkozik. Nagyon sokan vannak, akik golfozni szeretnének, de
pálya hiányában erre alkalmuk nincs, mert a Magyar
Golf-Club a taglétszám maximálása folytán nem vesz
fel új tagokat és így a svábhegyi pályán nem játszhatnak. Ennek az új pályának létrejötte nem csak
sportszempontból fontos, hanem a székesfővárosnak is érdeke különösen idegenforgalmi szempontból,
ezért reméljük, hogy megfelelő telek átengedésével
elő fogják segíteni az új pálya létesítését.
*

Örömmel üdvözöljük a Debreceni EAC golf-szakosztályának megalakulását, melynek élén Verzár Frigyes egyetemi tanár áll. Az új szakosztály Ifi-án
avatta fel ünnepélyes keretek között új pályáját.

A szakasz felezve van, ha azt mindkét fél
egyenlő ütéssel játszotta meg.

A szakaszok

feltételei.

A mérkőzés felezve van, ha mindkét fél
egyenlő számú szakaszt nyert meg.
2. Az egyes, hármas és négyes mérkőzéseknél
elsőbbségük van és jogukban áll minden másforma mérkőzést megelőzni. Az, aki egyedül
játszik, annak nincs joga sorrendje megtartá-

Ezüst
|
Toch
verseny díj ak \ Budapest, IV.,
speciális
x Dús választék!
üzlete
x

szerinti mérkőzés

Egy mérkőzés a pálya egyszeri végigjátszásából áll, hacsak más megállapodás nem történt.
A mérkőzést az a fél nyeri meg, amelyik több
nyert szakasszal vezet, mint ahány szakasz
még hátra van.

ékszerész
Városház-utca
Jutányos

16.

árak!
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sához és köteles minden más mérkőzést előrebocsátani. Az a mérkőzés, amely az egész pályát
végigjátsza, jogosult arra, hogy megelőzhesse
azokat, akik nem teljes pályát játszanak.
Azok a játékosok, akik nem tudnak lépést
tartani és az előttük haladóktól messzebb elmaradnak, mint egy teljes szakasz hossza, az erre
irányuló óhaj bejelentése után megelőzhetők.
2. Szabály.
Az

3. Szabály.
A hármas vagy négyes játékban a játékostársak felváltva ütnek az elütőkröl és az egyes
szakaszok megjátszásánál egymást
felváltva
ütik a labdát.
Ha egy játékos akkor játszik, amikor a társának kellett volna ütnie, úgy ezek elvesztik
a szakaszt.
4. Szabály.

Tanácskérés.

elütön.

1. A játék azzal kezdődik, hogy mindegyik
játékosfél elüti labdáját az első elütőről. Ha a
labdát az elütő határain kívülről ütötte el az
egyik fél, úgy az ellenfél az ülést azonnal érvénytelennek minősítheti, amely esetben a labda
büntetés nélkül újra felkupolható.
Ha a labda akkor esik le a kúpról, amikor
nincsen játékban, vagy a játékos azt a nekiállásnál üti le: büntetés nélkül újra felkúpolható;
ha az így mozgásba levő labdát megütik, azért
nem jár büntetés.

Az elsőbbség

ÉS GOLF

1. A játékos senkitől sem kérhet és szándékosan el sem fogadhat tanácsok csak a saját
labdásgyerekétöl, a játékostársától, vagy ennek labdásgyerekétől.

Felvilágosítás

az ütések

2. A játékosnak játék
közben
bármikor
joga van ellenfelétől megtudakolni, hogy az
utóbbi hány ütést tett; ha ellenfele az ütések
számáról téves felvilágosítást ad, akkor elveszti
a szakaszt, kivéve, ha tévedését helyreigazítja,
mielőtt a játékos újabb ütést tett volna..

Tanács az előre küldött

joga.

2. Azt, hogy az első elütön kit illessen meg
az elsőbbség, ha kell sorsolással döntjük el.
Ha labdát a játékos elüti akkor, amikor az
ellenfelét illeti az elsőbbség, úgy az ellenfél az
ütést azonnal érvénytelennek minősítheti és
ilyenkor ez a labda büntetés nélkül újra felkúpolható.
A következő elütőn az elsőbbség joga mindig azé a játékosfélé, amelyik az előző szakaszt
megnyerte. Ha szakasz felezve lett, így az a
játékosfél, amely az előző elütön elsőbbségi joggal bírt, ezt továbbra is megtartja.
Uj mérkőzés kezdetén az előző forduló egész
mérkőzésének nyertesét illeti az elsőbbség, ha
az előző egész mérkőzés felezve lett, úgy azt a
játékos felet illeti az elsőbbség, amelyik utoljára
nyert egy szakaszt.

számáról.

labdásgyerektöl.

3. A játékos előre küldhet egy másik labdásgyereket is, de attól tanácsot el nem fogadhat.

A játék

vonalának

megjelölése.

4. A gyepen, vagy egy akadályból játszva,
a játékos megmutattathatja magának az irányt
a lyuk felé, de ezt az irányt jellel megjelölni
nem szabad, úgyszintén nem állhat fel senki
jelzés céljából, ütés közben a jelzett vonal irányában.
E szabály megszegésének büntetése a szakasz elvesztése.
(Folytatás a következő számban.)

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

KEHRLING B É L A

Hirdessen a

T E N N I S Z É S GOLFban
Hirdetések á r a i :
Egész oldal egyszeri közlése
80 pengő.
Negyed
„
20 pengő.
Negyi oldal „
Fél oklal
„
„
40 pengő.
Nyolcad
oldal „
„
12 pengő.
Nyolc
Fentieknél kevesebb, valamint szöveg hirdetés megállapodás szerint. Többszöri hirdetésnél engedmény.
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HÁROM CSILLAGOS P 85.KÉT CSILLAGOS . . P 80 —
E G Y CSILLAGOS . . P 50.—

KAPHATÓK

MINDEN J O B B S P O R T Ü Z L E T B E N
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DUNLOP

te n n i s z l a b d a
a magyar versenyek
kiválasztott labdája.

A Lacoste által
szerkesztett

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

