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Á irainigliisfáiróll 
Napok vagy hetek kérdése, hogy megjelen-

jen a szövetség hivatalos erölistáje, mely való-
színűleg épúgy nem fog közmegelégedést kel-
teni, mint az eddig megjelent ranglisták. A sor 
ellen már csak annak természetéből kifolyólag 
mindig voltak és mindig is lesznek kifogások. 

Német társlapunkban, a Tennis und Golf-
ban dr. Bili Fuchs tollából érdekes cikk jelent 
meg azokról a szempontokról, amelyek alapján 
készíti a német szövetség a listát. Azt hisszük, 
nem lesz érdektelen, ha a kitűnő cikkből sze-
melvényeket közlünk. 

Elsősorban is megállapítja, hogy a lista 
szerkesztésénél minden eredményt figyelembe 
vesznek, kivéve a fedett-pálya eredményeket. 
Természetesen csak az ez évben elért eredmé-
nyeket veszik figyelembe. „A ranglista törté-
nelmi visszapillantás kell hogy legyen az el-
múlt szezonról, nem szabad, hogy köszönet le-
gyen nagy teljesítményekért a múltban, de ne 
legyen előleg sem a jövő években esetleg ara-
tandó babérokért". 

A bizottságnak vigyázni kell arra, hogy 
egyes győzelmeket, illetve vereségeket ne be-
csülje túl. A játékosok nem egyformák, de nem 
egyformák az időjárási, talajviszonyok stb. 
sem, úgy hogy egyes győzelmek vagy veresé-
gek nem egyformán könyvelhetök el. Úgyszin-
tén tekintetbe veendők a játékosok természete 
is, vannak, akik nem minden versenyt vesznek 
komolyan, meglepő vereségeket szenvednek 
néha, de komoly mérkőzésben viszont mindig 
megállják a helyüket. Ezeknek egy-egy vere-
sége nem olyan fontos, mint a biztonsági min-
den mérkőzés megnyerésére törekedő játékosok 
veresége. 

Másodszor vigyázni kell arra, hogy jó ta-
vaszi vagy jó őszi eredményeket ne értékelje-
nek fel. Nem lehet valakit csak jó őszi vagy 
csak jó tavaszi eredményei alapján rangsorolni. 
Különösen az őszi eredmények azok, melyek 
rendszerint egyes játékosok túlértékeléséhez 

vezetnek. Itt a vezérfonal az legyen, hogy ha 
egy fiatal játékos a tavaszi vereségek után 
mind jobb és jobb eredményeket ér el és ősz-
szel már sokkal jobbakat , mint tavasszal, ak-
kor az őszi eredmények lesznek ennél mérték-
adóak, mert valószínű, hogy az év folyamán 
ennyit fejlődött. Ha azonban egy idős játékos 
ér el ősszel meglepő jó eredményeket, akkor 
annál a tavaszi esetleges vereségeket is kombi-
nálni kell, mert nem valószínű ezeknél a fejlő-
dés koruknál fogva. Vannak viszont játékosok, 
akik augusztusban már únják a versenyzést és 
így ősszel rosszabb eredményeik vannak s csak 
ezek alapján elbírálni őket nem lehet. 

Harmadszor nem szabad tekintetbe venni a 
nem reális eredményeket, amilyenek az első 
rivieriai eredmények, első fűpálya szereplés, 
rivierai tréninget vett játékos tavaszi győzelme 
a Riviérán nem játszott felett, nagy szélben ki-
vívott győzelmek s végül klubtársak egymás 
közötti meccsei. 

Negyedszer vigyázni kell a nagyon jó ve-
reség-eredmények elbírálásánál. Azt mondják, 
hogy nincs semmi különbség két játékos között, 
akiknek a mérkőzése az ötödik szettben dől el 
mondjuk 9:7-re. Igaz, egy esetet véve, nincs 
különbség, de több esetben, ha ez így van, 
igenis van különbség, mert vannak játékosok, 
akiknek nincs elég energiájuk ép a döntő lab-
dát megcsinálni, mint arra egy lipcsei játékosnő 
a példa, aki mindenki ellen nagyszerűen játszik 
és alig kap ki, de győzni sohasem tud. Ilyen 
nem kerülhet be a ranglistába, dacára annak, 
hogy játéktudása, klasszisa erre különben ér-
demessé tenné. 

Ötödször nem szabad egyes nemzetközi ta-
lálkozásokra kiszemelt játékosok sorrendjét 
mérvadónak venni a ranglista megállapításá-
nál, úgyszintén hiba volna ilyen mérkőzéseknél 
szigorúan a sorhoz alkalmazkodni, mert egyik 
játékos, ha gyengébb is, lehet, hogy egy speciá-
lis ellenfél ellen jobban megállja a helyét. 



398 TENN1SZ ÉS GOLF 

Hatodszor vigyázni kell, hogy a fiatalokat 
ne becsüljük túl, mert ez szokott a leggyako-
ribb hibája lenni a listának. A junior előnyben 
van egy már a listában szereplő előtt, mert 
neki nincs mit vesztenie s így nem kell félnie 
az esetleges hátratételtöl. A fiatalnak köteles-
sége keresni a közvetlen találkozást az öregeb-
bel, kinek tudását már mindenki ismeri. A fia-

Á v i l á g l e g j o b b 

Mint minden évben 1914 óta, úgy az idén 
is megjelent a „Daily Telegraph" című londoni 
lapban Wallis Mayers, a nagy angol tennisz-
szakértő világranglistája, melyet félhivatalos 
listának fogad el az egész tenniszvilág. Minden 
ilyen privátranglista hibás, de hivatalos hibát-
lan világranglistát sem lehet elképzelni s így 
a nemzetközi tennisz szövetség nem is foglal-
kozik ilyen sornak a megállapításával, mert az 
a mai viszonyok között lehetetlen. A játékosok 
tudása kezd nagyon közeledni egymáshoz, kü-
lönösen a férfiaknál s bizony különbséget tenni 
köztük hiba nélkül teljesen lehetetlen. 

Évekkel ezelőtt Wallis Mayers egyedül adott 
ki ilyen rangsort, most már Tildén is és a f ran-
cia szövetség mindenhatója, Pierre Gillou is ad 
ki listát. Az idén Tildén megelőzte Wallis Ma-
yerst s mi most összehasonlítás okából leközöl-
jük a tavalyi Wallis Mayers listát s az idei há-
rom sort: . 

Wallis Mayers 1929. Gillou 1930, 
1. Cochet. 1. Cochet. 
2. Lacoste. 2. Tildén. 
3. Borotra. 3. Borotra. 
4. Tildén. 4. Doeg. 
5 Hunter. 5. Allison. 
6. Lott. fi. Lott. 
7. Doeg. 7. de Morpurgo. 
8. van Ryn. 8. Shields. 
9. Austin. 9. Boussus. 

10. de Morpurgo. 10. Harada. 

Wallis Mayers 1930. Tildén 193C 

1. Cochet. 1. Borotra. 
2. Tildén. 2. Cochet. 
3. Borotra. 3. Allison. 
4. Doeg. 4. Doeg. 
5. Shileds. 5. Lotí. 
fi. Allison. 6. Timmer. 
7. Lott. 7. de Morpurgó. 
8. de Morpurgó. 8. 0 . L. Rogers. 
9. Boussus. 9. Hopmann. 

10. Austin. 10. Moon. 

Wallis Mayers, mint látjuk, s a többiek is, 
eltekintenek attól, hogy több játékost állítsa-
nak egymás mellé, mint azt majdnem minden 
nemzeti ranglista teszi. így különben is sok vi-
tára adó megállapításai még inkább helytele-

talnak kell tehát bebizonyítani, hogy jobb már 
s nem az öregebbnek, hogy még jobb. Azon 
esetben, ha valaki azonban ezen találkozás elöl 
szisztematikusan kitér, akkor ezt a bizot tság-
nak szem előtt kell tartani. 

Ezek volnának azok a szempontok, melye-
ket a német szövetség az erőlista megállapítá-
sánál tekintetbe vett. „Kapitány." 

tiz férfijátékosö 
nek lesznek. Hogy azonban jó szeme van s hogy 
rendszerint igaza szokott lenni, arra jellemző, 
hogy míg hat évvel ezelőtt mindenki uzt inon-
dotta, hogy franciabarát a listája s neki lett 
igaza, úgy-tavaly azt mondták, hogy az ame-
rikaiakat kedveli, úgy szintén neki lett igaza, 
mert az idén az amerikaiak ugyancsak előre 
törtek. 

Ő különben csak a párisi, wimbledoni, fo-
rest-hilli és Davis Cup játékokat szokta figye-
lembe venni, mert ezek a játékok azok, ahol a 
játékosoknak teljes tudásukat ki kell fejteni. 

Henry Cochet, a koronázatlan tenniszkirály 
idei elsősége is kétségtelen. Tiklen ugyan nem 
teszi elsőnek, de ennek oka az lehet, hogy ma-
gát nem tette a sorba, viszont Borotrát első-
nek helyezi, kit ö kétszer is megvert, így a lis-
tá ja a saját szempontjából igen elfogult. Bo-
rotrát raj ta kívül senki sem tar t ja jobbnak 
Cochetnál. Cochet idei szezonja nem volt olyan 
eredményes, mint a tavalyi volt. Veretlen sze-
zon után hajózott el Japánba, hol egymás után 
kikapott a japán nagyságoktól s ennek az uta-
zásnak fáradalmait egész Párisig viselte, mert 
nem tudva formába jönni, egészen a párisi ba j -
nokságokig nem igen játszott . Előzőleg, ha el-
indult, rendszerint kikapott, így Landry meg-
verte. A Riviérán csak párosban indult, azon-
ban itt is kikapott Brugnonnal Austin—Kings-
ley-től. 

Párisban aztán már újra nagy volt s hazá ja 
bajnokságát meg is védte az addig hihetetlen 
győzelmi szeriest csináló Tildent verte meg a 
döntőben, igaz, hogy nem olyan fölényesen, 
mint eddig, s egész játéka színtelen védekező 
játék volt Tildén támadásaival szemben. Wim-
bledonban bizonytalanul kezdett s nem is ju-
tott sokáig előre, mert legnagyobb meglepe-
tésre a' fiatal amerikai Allison megverte három 
szettben. 

Dacára ezeknek az eredményeknek, mégis 
megérdemli az első helyet, mert a legnagyobb 
szükségben, a Davis Cup Chalange Roundjá-
ban újra megmutatta, hogy még mindig verhe-
tetlen, ha nagy szükség van az ő tudására. 
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Nemcsak mindkét szinglijét megnyerte, hanem 
a párost is, amit két éve nem sikerült meg-
nyerniük. Elsősége így kétségtelen. Második 
Tildén, szintén vitán felül. Európába még ka-
rácsony előtt á t jöt t s eleinte gyengébb ered-
ményeket ért el. Kikapott a Riviérán Peters 
közepes angol játékostól s egyszer Rogerstöl 
is. Azonban február második felében már for-
mába jött s ettől kezdve kivétel nélkül minden 
mérkőzését megnyerte. S dacára annak, hogy 
minden héten más és más versenyen vett részt 
és beutazta egész Európát, a párisi versenyig 
egyetlen vereséget sem szenvedett, sőt még 
szettet sem veszített, kivéve a bécsi versenyt, 
hol Kehrlingnek sikerült szettet kierőszakolni a 
Big Bilitől. Wimbledonban Cochet kiesve, ter-
mészetesen újra ő győzött. Amerikába vissza-
menve, már nem volt ilyen jó formában, a ha-
zá ja bajnokságában már át kellett, hogy adja 
helyét a fiataloknak. 

A harmadik hely is megilleti Borotrát. A 
repülő bask is közmegelégedésre kapta meg 
ezt a helyet. Eredményei nem mindig meggyő-
zők, de hihetetlen akaratereje az idén pár egész 
hihetetlen győzelemhez segítette. Párisban 
Ohtát verte meg így, Ohta két szettel vezetett 
s a harmadikban is vezetve volt kénytelen ki-
engedni kezéből a biztos diadalt. Tildentől kap 
ki aztán, ép úgy, mint Wimbledonban. 

Doeg a negyedik helyét az amerikai baj -
nokságok megnyerésével érdemelte ki, ahol az 
elődöntőben t i l den t veri 10:8, 6:3, 3:6, 12:10 
arányban, majd a döntőben az Allisont verő 
Shieldset 10:8, 1:6, 6:4, 16:14 arányban. Ne-
gyedik helye, amit csak honfitársai veszélyez-
tethettek volna, így mindenképen megérdemelt. 
Wallis Mayers Shieldst helyezi ötödiknek előbbi 
eredményei alapján, míg Gillou Allisont, aki 
Európában is nagyszerű eredményeket ért el, 
megverte Cochet, s mi is úgy tartjuk helyesnek 
a listát. Allison a következő s az ő helye sem 
vitás. Hetedik a szintén amerikai Lott lett, kik 
mind majdnem egyforma tudású játékosok. 
Tavaly Lottot tartották a legnagyobb remény-
ségnek s az idén Doeget. Nyolcadik az olasz 
báró Morpurgó lett, aki a Davis Cupben elért 
gyönyörű eredményeinek köszönheti előkelő 
helyét, mert különben nem a legjobb ered-
ményei voltak. Lehet például, hogy az idei 
olasz ranglista nem is az ő nevével fog kez-
dődni, hanem de Stefaniéval. Kilencedik az ifjú 
francia reménység Boussus lett, aki a német 
bajnokságok megnyeréséért kapta előkelő he-
lyét, mert különben nem a legjobb eredmények-
kel dicsekedhetik. Többek között Homburgban 
a listán nem szereplő ausztráliai Hopmanntól 
kap ki. Meránban Matejka veri meg. Tizedik 
Wallis Mayers szerint, kedvence, Austin, de 

hogy milyen alapon, azt senki sem tudja. A 
másik két listán nem is találkozunk a nevével. 
Austin a legkülönbözőbb vereségeket szenvedte 
el az idén, úgy hogy Anglia nem is szerepel-
tette Davis Cup csapatában. Párisban nem ját-
szott, Wimbledonban kikapott a fiatal Mangin-
tól, úgy hogy igazán nem tudjuk, hogy minek 
köszönheti megtisztelő helyét, akkor, amikor 
Menzel, Harada vagy Hopmann nevét hiába 
keressük a listán. Gilou Haradát teszi tizedik-
nek, aki azonban pár kellemetlen vereséget is 
szenvedett; megverte például Párisban Hop-
mann, akit viszont Sató vert meg Düsseldorf-
ban úgy, hogy szerintünk a fiatal Menzel ér-
demelné ki a tizedik helyet s azt hisszük, hogy 
az amerikaiak és franciák mellett jövőre az ő 
nevét is látni fogjuk a listán. 

,,Kapitány." 



400 TENN1SZ ÉS GOLF 

o i i l l á i g n e g j o 

A hölgyek világranglistája így festett 
1929-ben Wallis Mayers szerint: 

IIZ O II Jd) i i e i k o s á 

1. Moody Wills. 
2. W'atson. 
3. Jacobs. 
4. Nuthall. 
5. Heine. 

6. Mathieu. 
7. Benett. 
8. Reznicek. 
9. Michell. 

10. Goldsack. 

Míg 1930-ban ilyen listát adott ki: 
1. Moody Wills. 
2. Aussem. 
3. Mathieu. 
4. Ryan. 
5. Holcroft. 

fi. Jacobs. 
7. Nuthall. 
8. Mudford. 
9. de Alvarez. 

10. Krahwinkel. 

Pierre Gillou ranglistája 1930-ra a követ-
kező: 

1. Moody Wills. 
2. Aussem. 
4. Holcroft Watson. 
4. Ryan. 
5. Mathieu. 

Tildén 1930: 
1. Wills Moody. 
2. C. Aussem. 
3. Ryan. 
3. Holcroft Watson. 
5. Jacobs. 

fi. Jacobs. 
7. Mudford. 
8. De Alvarez. 
9. Nuthall. 

10. Krahwinkel. 

0. Mathieu. 
7. Alvarez. 
8. Nuthall. 
9. Ridley. 

10. Mudford. 

Ha ezeket a sorokat megnézzük, elsősor-
ban is az tűnik szemünkbe, hogy a német hölgy-
tennisz nagyot fejlődött. Anglián és Amerikán 
kívül sohasem volt még olyan nemzet, amely két 
képviselővel szerepelt volna a rangsoron. Né-
metek az elsők, akik az angolszászokon kívül 
két képviselővel díszítik a legjobbak sorát. A 
másik sa já tsága a listának, hogy ellentétben a 
férfiak sorával, ez a női osztályozás sohasem 
teljes. Tavalyelőtt az ausztráliai hölgyek Euró-
pában versenyeztek s akkor Miss Aknurst har-
madik volt a sorban. Tavaly a Délafrika kép-
viselői voltak itt és Miss Heine ötödik lett. Az 
idén egyik földrész képviselői sem voltak az 
ó-világban s így nevük eltűnt a listából, bár 
tudásuk alapján most is bizonyosan a kivált-
ságos tizek között lennének. 

A harmadik sa já t sága a sornak, hogy most 
már évek óta mindig van a hölgyeknél egy ko-
ronázatlan király, akinek tudása, illetve első-
sége messze a többi fölé emelkedik. Azelőtt 
Lenglen volt a sztár s most Wills az, aki még 
csak szettet sem veszít sohasem, nemhogy eset-
leg e g y mérkőzést. Míg a férfiaknál bizony 
maga Cochet vagy akár Tildén is gyakran ki-
kap. Ott abszolút első nincs, mint itt a hölgyek-
nél. Wills tudása az idén is, akárcsak tavaly, 
messze kimagaslott a többiek fölé. Izgalmas 

mérkőzése sem volt az egész szezonban, olyan 
fölénnyel vert meg mindenkit. A második Cilly 
Aussem lett, a németek szimpatikus kölni ver-
senyzőnöje. A tavalyi ranglistán ő nem szere-
pel, mert szembántalmai miatt tavaly jóformán 
alig versenyzett. 1928-ban a ranglista hetedik 
helyét birtokolta. Tudása alapján talán nem is 
érdemelné meg az egyöntetű második helyet, 
mert hisz a fentebo leírt listákon kívül Til-
dén is neki ad ja a második helyet, de szimpa-
tikus megjelenése és f iatalsága révén az egy-
öntetű bizalom felé fordult, dacára annak, hogy 
például a negyediknek helyezett Ryan-nel egy-
forma eredménye van. Párisban ő győzött há-
rom szettben, míg Wimbledonban Ryan szintén 
háromban. Harmadik Wallis Mayers szerint 
Watson, akit Gilou ötödiknek tesz. 

Watson az idén keveset versenyzett. Szing-
liben csak Párisban, hol örök ellenfelétől, az 
amerikai Jacobstól 5:7, 6:3, 6 : l - r e kikapott, 
hogy mégis ő a harmadik, azt annak köszön-
heti, hogy a Wigthmann Cup-ban Wimbledon-
ban megveri Jacobsot három szettben s amel-
lett Wills is csak 7:5-re tudja ellene megnyerni 
az első szettet s ez volt az első eset évek óta, 
hogy valaki Wills ellen öt gémet csinált volna 
egy szettben. Harmadik helye így szerintünk 
is megérdemelt s Gillou kis részrehajlással vá-
dolható, mikor helyette honfitársnőjét Mathieut 
teszi a harmadik helyre. Mathieu nagyszerű j á -
tékosnő, de az idén nem fejlődött olyan sokat, 
hogy a hatodik helyről a harmadikra jöjjön elő. 
Wallis Mayers helyesen ítéli meg fejlődését, 
mikor csak egy hellyel viszi előre. A negyedik 
a másodvirágzását élő Miss Ryan lett, aki akár 
a második helyet is megérdemelné, mert Cilii 
Aussem ellen egyszer nyert és egyszer vesztett. 
Párosban pedig még Wills előtt is ö a legjobb 
hölgyjátékos a világon. Tavaly nem is szerepelt 
a listán, hol pedig évtizeden keresztül bérelt 
helye volt s hogy az idén egy évi kihagyás után 
ilyen előkelő szerepet kapott, az az hihetetlen tu-
dásának és küzdőképességének eredménye. A 
nem fiatal, negyedik x-et taposó hölgy ered-
ményei igazán csodálatosak. A tavalyi harma-
dik az amerikai Jacobs, az idén csak a hatodik 
helyig vitte. Nem fejlődött. Párisban ugyan 
még megveri Watsont , majd fölényesen Alva-
rezt s csak a döntőben kap ki Willstől, de a 
Wightmann Cup-ben kikap Watsontól s a pá-
rost is elveszti Wills oldalán. Wimbledonban 
pedig Cilii Aussem veri fölényesen, úgy hogy 
meg kell elégednie a hatodik hellyel. Hetedik 
Mudford lett, aki tavaly még szintén nem sze-
repelt a sorban. Ö elsősorban a német hölgyek 
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ellen elért kitűnő szereplésének köszönheti a 
helyét. A Franciaország elleni győztes csapat-
ban is nagyszerűen szerepel. Matheiutől csak 
három szettben kap ki 6:3, 1:6, 8:6-ra s a pá-
rosban fölényesen győz Mathieu Barbier ellen. 
Wallis szerint Alvarez nyolcadik. Tavaly Al-
varez nem versenyzett s így nem is szerepelt a 
listán. Évek óta különben ő volt Wills mögött 
az állandó második. Most is gyönyörűen ten-
niszezik, de már eredményei nagyon válta-
kozóak, úgy hogy a nyolcadik helynél előbbre 
nem taksálható. Kilencedik Betty Nuthall lett 

Wallis Mayersnél, de azóta nagy meglepetésre 
Nuthall megnyerte Amerika bajnokságát és igy 
dacára gyengébb európai eredményeinek, in-
kább Gilounak adunk igazat, aki Nuthall Mud-
ford elé teszi hetediknek. Tizedik általánosan 
elismerve az idei és tavalyi magyar bajnoknő 
Krahwinkel, aki az idén már Alvarezt is meg-
verte. 

Sajnos, a magyar hölgytennisz mai helyze-
tében nincs sok reményünk arra, hogy egy-két 
éven belül valamelyik versenyzőnk is ebbe a 
díszes listába bekerüljön. „Kapitány." 

A n é m e t Ihmaiallos ©írőllíisiú 

A német szövetség idei erőlistája a követ-
kező: 

1—2. Dr. Landmann, D. Prenn. 
3. Froitzheim. 

4—9. Dr. P. Buss, Dr. W. Dessart, F. 
Frenz, F. Kuhlmann, E. Nourney, 
M. Zander. 

10—11. W. Bráuer, Dr. H. K. Kleinschroth. 
12—17. ü . v Cramm, F. Gosewich, H. Hey-

denreich, L. Lorenz, F. W. Rahe, 
K. Wetzel. 

18—21. L. Haensch, F. Hartz, H. G. Lin-
denstaedt, H. Schwenker. 

22—28. Dr. B. Fuchs, L. Heitmann, Hen-
kel, G. Jaenecke, H. Pietzner, H. 
Uthmöller, K. Wolf. 

29—31. G. Daller, H. Remmert, F. Weihc. 
32—37. Blaum, W. Hauss, L. Heine, E. 

Keller, H. Tübben, Tüscher. 
Elegendő eredmény hiányában nem rang-

soroltak: L. Klopfer, Dr. C. Kupsch, St. Oppen-
heimer. 

A hölgyek listája így fest: 
1. C. Aussem. 
2. H. Krahwinkel. 

3—6. 1. Friedleben, C. Hammer, 1. Rost, 
T. Schomburgk. 

7—8. N. Neppach, A. Peitz. 
9—11. E. Hoffmann, I. Kallmeyer, N. 

Stephanus. 
—12. E. Sander. 

13—19. A. Buss, M. Horn, E. Kuhlmann, 
A. Löwenthal, M. Pflügner, D. Uhl, 
H. Weihe. 

20. H. Stitzel-Kaeber. 

A lista első helyre Landmannt és Prennt 
helyezi, dacára annak, hogy Landmann kika-
pott Schwenkertől, Zandertől és Haenschtől, de 
ő az olyan játékosok tipusa, aki nem minden 
mérkőzést vesz komolyan. Prenn csak Hartz-
tól kapott ki, de ő viszont külföldiekkel szem-
ben ért el rosszabb eredményeket, mint Land-
mann. Egymás ellen nem játszottak, sőt még 
Froitzheim ellen sem. 

A sor legérdekesebb eseménye, hogy a 46 
éven felüli O. Froitzheim még mindig harma-
dik, sőt német játékos elleti csak egy mecs-
cset vesztett (Gosewich) . 

A következők közül a legszebb eredménye-
ket Kuhlmann érte el tavasszal. Őszi eredményei 
már gyengébbek. Takáts Imre fölényes győ-
zelme jó fényt vet Takáts já téktudására a né-
met ranglistán keresztül. 

A hölgyek közül C. Aussem első helye vitán 
felül áll. Kétszer megverte Krahwinkelt is és 
német játékosnőtől nem is kapott ki. 

Krahwinkel, a kétszeres magyar bajnoknő 
a második, ki a következő játékosnőket mind 
megverte, csak Friedlebennével nem bir. Egy-
szer vesztett ellene s másodszor nem állt ki, 
hogy mégis Friedlebenné elé tették, annak ma-
gyarázata , hogy Alvarezt megverte s hogy 
Wimbledonban a vegyes döntőbe jutott. 

A női erőlista eseménye, hogy a tavalyi 
rangelső Paula von Reznicek nincs a sorban 
eredmények hiányában. 

„Kapitány." 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN 

A Tennisz és Golf 
Megfelelő eredmények hiányában nem rang-

soroltak: H. Kohnert, P. von Reznicek, T. Rich-
ter-Weihermann. 

hirdetései e r e d m é n y e s e k ! 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 
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„ C s e h s z l o v á k i á i t M a g y a r o k " 

11930. é o i t e n n i s z b á j n o k s é g á n a k m é r l e g e 

A Csehszl. M. T. Sz. tennisz szakbizottságának ülései. 

A Kassai Sport Clubot illeti az értlem, hogy 
1927. évben a tátrai nemzetközi versenyeivel 
kapcsolatosan első ízben írta ki a „Cseh-
szlovákiai Magyarok" bajnokságát . A kiírás 
tökéletlenségét mutatta, hogy abban magyar 
egyesületek más nemzetiségű játékosait is in-
dulni engedték és így az a furcsa eset állott 
elő, hogy a „Csehszovákiai Magyarok" bajnok-
ságát Korotvicka és Bulla Aje nyerték, akik 
abban az időben a Pozsonyi Torna Egylet 
tagjai voltak. 

Az ilyen kiírás céltalanságát mindenki, a ren-
dezőség is belátta és a következő évben kiírt 
bajnokságban csak magyarok indulhattak. 1928. 
évben valamennyi bajnokságot a Bárczy-család 

A másodosztályú csapatbajnokság döntőjében 
Hoffmann (MTK) és Hándler (III. ker. TVE) 

nyerte: Női egyes: Bárczyné; férfi egyes: 
Bárczy Oszkár (azóta csak páros versenyeken 
indul) ; vegyes páros: Bárczy házaspár ; férfi 
páros: Bárczy Oszkár és Bárczy Endre. 

Az elmúlt évben a páros bajnokságok meg-
maradtak a Bárczy-család birtokában. A női 
egyesben az ungvári versenyen feltűnt új csil-
lag, a nagyszöllősi Grosz Manci győzött, egész 
sereg régi nagy múlttal bíró hölgyjátékost 
előzve meg. A férfiak részére kiírt bajnokságot 
a pozsonyi Weidenhoffer József nyerte meg-
érdemelten. 

Ezidén tehát negyedszer került kiírásra a 
„Csehszlovákiai Magyarok" bajnoksága. E ver-
senyt most elsőízben rendezte a KSC, a Cseh-
szlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség meg-
bízásából, aki a verseny díjazását is magára 
vállalta. 

A folyó 1930. évben kerüt először edöntésre 
a „Révay-serleg" néven ismeretes „Csehszlo-
vákiai Magyarok Csapa tba jnoksága" is, az 
MTSz. elnökének áldozatkész sportszeretete 
folytán. Tizenhét egyesület játszott a művészi 
vándorserleg védelméért Pozsonytól Nagyszöl-
lősig. Az újfüredi Palace-pályákon lefolyt dön-
tőről részletesen beszámoltunk. Első lett a Po-
zsonyi TE, második a Beregszászi FTC, har-
madikok a Rimaszombati POS és a Kassai SC. 

A győztesek és helyezettek között elsőízben 
kerültek kiosztásra a MTSz gyönyörű plakettjei, 
amelyek művészi kivitele nemzetközi pályázat 
eredménye. A messze földről egybesereglett 
nemzetközi verseny résztvevői is a legnagyobb 
elismeréssel nézegették. 

A győztesek arany, a másodikok ezüst, a 
harmadikok bronz plakettet nyertek. 

Két nemeslelkű magyar sportember áldozat-
készsége tette lehetővé, hogy az egyes ba jnok-
ságok győzteseit a rendezőség az arany plaket-
ten kívül külön, értékes tiszteletdíjjal is meg-
jutalmazhatta. A női egyesben győztes Weiden-
hofferné, Perhács Imre, a bajnok Weidenhof-
fer József Kosztolányi István értékes dí ját 
kapta. 

A verseny színvonala évről-évre fejlődést 
mutat, de még mindig nem olyan, amilyennek 
látni szeretnénk. A jövőben a rendezést a már 
jóváhagyott alapszabályokkal bíró „Csehszlo-
vákiai Magyar Tennisz Szövetség"-nek kell ke-
zébe vennie. A Tát rában való megrendezés he-
lyes, mert sehova se mennek olyan szívesen a 
játékosok és kísérők és sehol sem lehet azon 
az áron olyan ellátást biztosítani. Kezdődjék és 
fejeződjék be a verseny a nagy nemzetközi ver-
seny megkezdése előtti napon, Ezáltal megszű-
nik a kétoldalú hajsza és megszűnik a verseny 
másodrendűsége. A résztvevők ott maradhat -
nak, végigjátszhat ják, vagy nézhetik a nemzet-
közi versenyt nyugodtan, tisztán tanulási cél-
zattal. A női mezőnynek nagy nyeresége Wei-
denhoffer Józsefné Hagenauer Emmi, Ausztria 
volt bajnoknője, aki, mint magyar ember fele-
sége, jogosan indult a versenyen. Biztosan 
győzött a tavalyi bajnoknő Grosz Mancival 
szemben, aki ezen a mérkőzésen nem tanúsí-
totta a várt ellenállást. Harmadik helyre ke-
rültek: a kassai Wandrecsekné és a beregszászi 
Kont Annni. Kont Anni legjobb formájá t já t -
szotta az egész verseny alatt, a Kregár Danicát 
verő pozsonyi Stein Mimi elten is biztosan győ-



TENNISZ ÉS GOLF 403 

zött. Az ipolysági Perhácsné ebben a számban 
nem indult. Hiányzott az indulók közül a besz-
tercebányai Bárczyné, a kassai Schell Péterné, 
Várnay Emőné, az eperjesi Páleschné Roleizek 
Dusi, az ungvári Lux Baba, Schmidtné Kere-
kes Vera, Böhm Bianka és Fodorné, akik közül 
az idén többen nem versenyeznek. így az in-
dult mezőny nagyjából teljesnek volt tekint-
hető. Meglepetés volt a pozsonyi Kregár Danica 
formán aluli szereplése, akit klubtársnője, Stein 
Mimi késztetett megadásra. 

Ha hirtelen egy erőlistát kellene összeállí-
tani azokról, akik ezidén szerepeltek, ilyesféle-
képen lehetne: 1. Weidenhofferné Pozsonyi 
TE, 2. Grosz Manci Nagyszöllős, 3. Perhácsné 
Ipolyság, 4., 5., 6., 7. Lux Baba Ungvári AC, 
Kont Anni Beregszászi FTC, Barkész Vali 
Ungvári AC, Kregár Danica Pozsonyi TE, 8., 
9., 10., 11., 12. Wandracsekné Kassai SC, 
Böhm Blanka Ungvári AC, Stein Mimi Po-
zsonyi TE, Bellágh Dalma Losonci AFC, Sa-
lamonné Pozsonyi TE, 13. Szilassy Sári Léva, 
14—20. Hertelendy Lili Kassai SC, Feledi Ila 
Losonci AFC, Arányi Stefi LAFC, Hertelendy 
Albina, Rozsits Ida KSC, Kiss Manci Rima-
szombati POS. Eredmények híjján be nem oszt-
ható I. oszt. hölgyjátékosok: Bárczyné Besz-
tercebánya, Hacker Györgyi Nagyszombat, 
Páleschné Rolezek Dusi Eperjes, Schell Péterné, 
Várnay Ernőné Kassa, Schmidtné Kerekes Vera, 
Fodor K. Béláné Ungvár. 

A férfi mezőnyből is többen hiányoztak, 
így az érsejújvári Adamovich, a beregszászi 
Székely Pál, Kálmán és Kertész fivérek, Wei-
denhoffer Béla, az ungvári Tomcsányi Béla, 
Sajó Endre, Székely Imre, Weimann és Cson-
gár Csaba Ruszinszkó ifjúsági bajnoka, aki 
már szeniorokkal szemben is szép sikereket 
ért el. 

A hozzávetőleges erősorrend így lehetne: 
1. Weidenhoffer József Pozsonyi TE, 2., 3. 
Jellinek Miklós Rimaszombati POS és Székely 
Pál Beregszászi FTC. Mindnyájunk emlékeze-
tében van a Révay-serleg döntőjében Kakas 
dr. felett aratott szép és biztos győzelme, kár, 
hogy a további versenyeken nem vehetett részt. 
4., 5. Kakas dr. P T E és Somogyi Béla Lévai 
SE, 6., 7., 8. Jellinek Ernő RPOS, Kálmán 
Endre Beregszászi FTC, Lengyel László KSC, 
9., 10. Adler PTE, Kohn Losonci AFC. 

Az ismert eredmények nem nyújtanak ele-
gendő támpontot a további osztályozásra. Is-
mételem a hölgyeknek is, hogy ez a beosztás 
csak kísérlet, ami a dolog természeténél fogva 
nem is lehet más, mint tökéletlen. A Magyar 
Tennisz Szövetség egyik feladata lesz a já-
tékosok osztályozása. 

Sorrendbe nem osztott elsőosztályú játéko-

sok: Ádámovich ÉSE, Bárczy Oszkár és Endre 
Besztercebánya, Weidenhoffer Béla Pozsonyi 
TE, Brumár László KSC, dr. Kertész Gábor, 
dr. Kertész Bertalan Beregszászi FTC, Gallusz 
PTE, Kálmán Pál BFTC, Révay István és 
János, Turai Léva, Tomcsányi Béla, Sajó Endre, 
Székely Imre, Kerekes Ferenc, Papp Ferenc, 
Csongár Csaba Ungvári AC, Weimann Elek, 
Moskovics Zoltán UTK, stb. 

A tátrai versenyekkel kapcsolatosan Székely 
Gy. Levente elnöklése alatt kétszer ülésezett a 
MTSz tennisz szakbizottsága. Az üléseken 
résztvettek: Révay István, a MTSz elnöke, Mo-
ravek Gyula Pozsony, MTSz alelnöke, Fekete 
Béla MTSz ügyvezető igazgatója, Bárczy Osz-
kár Besztercebánya, a Csehszlovákiai Magyar 
Tennisz Szövetség elnöke, Perhács Imre Ipoly-
ság, Jellinek Ernő Rimaszombat, Wieland Albin 

Weiner Béla, gróf Hunyady Ferenc 
és Gönczné Baittrock Ica 

Kassa, Weidenhoffer József Pozsony szak-
bizottsági tagok. A jegyzőkönyvet Jellinek 
Miklós vezette. Az ülésen való távolmaradása 
miatt kimentette magát magát Schultz Gyula 
Léva. Egyébként az ülés teljes volt. 

Az első ülés a megjelentek üdvözlése után 
tárgyalta a PTE és RPOS Révay-serleg mér-
kőzéssel felmerült nézeteltérését, amelyet töb-
bek hozzászólása után sikerült közmegelége-
désre elintézni. Az erről szóló hivatalos közle-
ménynek a Prágai Magyar Hírlapban való 
közzétételével és aláírásával Révay Istvánt és 
Székely Gy. Leventét kérték fel. 

Ezenkívül néhány jelentéktelenebb, a „ma-
gyarok" bajnokságával kapcsolatos óvást in-

"tézett el a bizottság. 
A második, teljes ülésen az elnök indítvá-

nyára Révay Istvánnak és Fekete Bélának a 
MTSZ arany plakettjét szavazzák meg egy-
hangú lelkesedéssel, a „Révay-serleg első ki-
írásának emlékére". Révay István indítványára 
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ugyancsak arany plakettet szavaznak meg ha-
sonló felírással Székely Gy. Leventének, aki a 
Révay-serleg és a Csehszlovákiai Magyar Ten-
nisz-Szövetség alapszabályait kidolgozta. 

Elnök bejelenti, hogy a csehszlovák belügy-
miniszter f. é. julius 2-án kelt elhatározásával 
a „Csehszl. Magyar Tennisz Szövetség" alap-
szabályait 76484—930. szám alatt jóváhagyta. 
Erről a kassai rendőrigazgatóság folyó évi 
augusztus 27-én értesítette Fekete igazgatót. 
Az ülés a bejelentést, mint hosszú évek becsü-
letes és szíves munkájának eredményét öröm-
mel veszi tudomásul. 

A Sl. L. Tennis Associace-val és a „Deut-
scher Lawn-Tennis Verband In der Tschecho-
slovakei"-al való tárgyalások céljából Révay 
Istvánt, Moravek Gyulát, Bárczy Oszkárt , Fe-
kete Bélát és Kopper Miksát kiikli ki. 

A tennisz szövetség tisztújítása a MTSz 
őszi, Kassán tartandó közgyűlése alkalmával 

A bánhalmi oerseny 
Özv. gróf Nemes Jánosné bánhalmi birto-

kán igen szép nívójú meghívásos házi-verseny 
folyt le október hó 5—12-éig terjedőleg, ame-
lyen a következő vendégek vettek részt: Hellen-
bach báróné, Kövér Jánosné, Urbán báróné, 
Korotvickováné nemzetközi bajnokné, Teleki 
Alexa és Maritta grófnők, Fáy Potyi, Beöthy 
Baba és a bájos házikisasszony, Nemes Anna 
grófnő. A férfi játékosok közül az elsők között 
említem Nedbalek nemzetközi bajnokot, Eifer-
mann Ausztria féfi páros bajnokát , nemkülön-
ben Nemes Vince grófot, többszörös díjnyertes 
if júsági játékost. Továbbá Romek Béla, Kövér 
János, Huszár báró, Urbán báró, Hellenbach 
báró, Szinyei Merse Félix és Nemes János gróf, 
a szintén tehetséges játékos és szeretetreméltó 
házigazda, stb. vettek részt. 

A verseny eredményei a következők: 
Férfi egyes döntő: Nedbalek—Eifermann 

6:3, 3:6, 6:1. Az elődöntők során meglepetést 
nyújtott Nedbalek nehéz győzelme Romek fe-
lett, akit csak nehezen vert 6:8, 6:3, 6:1 
arányban. 

Női egyes döntő: Korotvicková—Beöthy 
Baba 6:2, 6:1. A női játékosok közül természe-
tesen messze kiemelkedett a mezőnyből Korot-
vicková. 

történik meg. Ugyanekkor beszélik meg a fő-
szövetséggel és a németekkel lefolytatott tá r -
gyalások alapján a legközelebbi teendőket: 
igazolások, szervezet, beosztás, tagdí jak, i f jú-
sági és szenior bajnokságok kiírása, játékosok 
osztályozása stb. 

A rimaszombati P O S a Révay-serleg mó-
dos, tására vonatkozó indítványt terjeszt be, 
amelyet a szakbizot tság következő ülésen fog-
nak érdemlegesen tárgyalni. Tudomásul veszi 
és elöjegyzi az ülés a , ,Dunlop"-cégnek a jövő 
idényre szóló labda-ára jánla tá t . 

Elnök a jegyzőkönyvek hitelesítésére Vie-
land Albint és Jellinek Ernőt kéri fel, akinek a 
jegyző fogja a jegyzökönyveket aláírás céljá-
ból elküldeni. 

Végül az elnök megállapítva a versenyek 
és tárgyalások eredményességét, megköszöni a 
bizottsági tagok szíves részvételét és az ülést 
bezár ja . Sz. Gy. L. 

Férfi páros döntő: Nedbalek, Nemes Vince 
gróf—Eifermann, Nemes János gróf 6:3, 6:1. 
Az eredmény nem mutat ja eléggé a lendületes 
erős küzdelmet. 

Vegyes páros elődöntő: Korotvicková, Ne-
mes János gróf—Beöthy Baba, Nemes Vince 
gróf 6:3, 3:6, 6:4. A verseny egyik legizgal-
masabb játéka volt, amelyen mindkét pár igen 
szép küzdelmet mutatott fel. Nemes Vince 
grófot súlyos bokasérülése akadályozta külö-
nösen teljes erőinek kifejtésében. 

Vegyes páros döntő: Korotvicková, Nemes 
János g róf—Nemes Anna grófnő, Eifermann 
6:3, 6:1. 

A versenyt szépszámú és előkelő közönség 
nézte végig. Nem hagyhatók említés nélkül a 
nemzetközi viszonylatban is igen értékes, pom-
pás díjak, amelyek özv. gróf Nemes Jánosné 
szinte páratlan sportszeretetét és nemes áldo-
zatkészségét dicsérik. 

A jól megrendezett versenyt egy kitűnően 
sikerült tánccal egybekötött estély fejezte be, 
amelyen az egybegyűlt vendégek kedélyes han-
gulatban a reggeli órákig maradtak együtt. A 
házi-verseny oly szép nívójú játékot és kellemes 
élményt jelentett, hogy az egybegyűltek ennek 
jövő évben való megismétlését határozták el. 
A külföldi játékosok pedig fokozott számban 
való részvételüket jelentették be. 

Tenniszfelszerelést, ütőt, cipőt stb. 

K E H R L I N G B É L A sportárúkereskedésében 
LIPÓT-KÖRÚT 13. vásárolhat. 

Tenniszütők 

szakszerű 
javítása!! 
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A búlkéni tennisz ollfimpiész 
Hzidén első ízben iktatták be a minden év-

ben Athénben lejátszásra kerülő Balkán-olim-
piász programmjába a tenniszt, melyen ez al-
kalommal Románia, Bulgária, Görögország és 
Törökország vettek részt. Romániát Zizovits, 
Golescu, Cantacuzino és Poulieff képviselték. 
A görögök a versenyt kieséses és pontszámos 
alapon a legnagyobb hozzáértéssel és körülte-
kintéssel rendezték. 

Bukarestből hárman indultunk útnak, mint-
hogy a negyedik résztvevő személye csak az 
országos bajnokságok lezajlása után lett meg-
állapítva. A hajóutat Konstancától Pyréeig két 
részben tettük meg. Az első részt, mely Kon-
stantinápolyig tartott, egy kisebb román hajón 
tettük meg, az út hátralevő részét az „Italia" 
nevű nagy luxus hajón. Az egészen csendes 
tengernek és a minden komforttal ellátott hajó-
nak köszönhetjük, hogy frissen és kipihenten 
köthettünk ki a hellének földjén. A megérkezés 
pillanatától fogva minden programmszerüen 
zajlott le. A görögök elsőrangú vendéglátóknak 
bizonyultak. Minden gondolatuk az volt, hogy 
az idegenből jött játékosok a klasszikus földön 
jól érezzék magukat. 

Mindjárt az első napon vettünk egy könnyíí 
tréninget a verseny színhelyén és élveztük a 
rendező tennisz club vendégszeretetét. Athén és 
környékének szépségeiből minden napra jutott 
valami, azonban az a három hét, amelyet a 
görög fővárosban töltöttünk, sem volt ele-
gendő ahhoz, hogy a klasszikus város minden 
nevezetességét megtekinthessük. A sok társa-
dalmi kötelezettség, követségek soiréeira és 
teáira való meghívás nagyon igénybe vett ben-
nünket, nem is beszélve magáról a tenniszről, 
ami itt tulajdonképpen csak másodrendű sze-
repet játszott. 

Szerencsére csak igen kis mezőnyök voltak, 
a lebonyolított játékok azonban a legszebb 
tenniszt nyújtották. 

A Balkán-olimpiász ünnepélyes megnyitója 
a Stadionban volt, melyen az atlétákkal együtt, 
mi, tenniszezők is részt vettünk. Impozáns ke-
retet nyújtott a felvonulásnak a fehér márvány-
stadiont színültig megtöltő, circa 60.000 főnyi 
tömeg. A megnyitó beszédet Venizelos minisz-
terelnök mondotta és a résztvevő államok 
atlétái elvonultak a miniszterek és diplomaták 
páholyai előtt. 

H O R V Á T H G Y Ö R G Y 
URI SZABÓ, UDVARI ÉS KAMARAI SZÁLLÍTÓ 

E s t é l y i - , s p o r t - é s 

u t i r u h a k ü l ö n l e g e s s é g e k . 

B U D A P E S T , I V . , V A C I U C C A 3 0 . 

Imim ni mim unni 
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A verseny első napja Cantacuzino kivételé-
vel, — aki mint Románia nemzeti bajnoka, 
utólag hozzánk csatlakozott, — minden vona-
lon román győzelmet hozott. A görögök a sor-
solásnál kissé hazadolgoztak és hogy megsza-
baduljanak egyetlen komoly riválisuktól, a ro-
mánoktól, nekem mindjárt az első fordulóban 
a görög és egyiptomi bajnoknő, Lenos jutott. 
Hatalmas küzdelem után 3:6, 10:8, 6 :3 arány-
ban győztem, ami annál is inkább értékesebb, 
mert Lenos kiszasszonyt görög földön még 

soha meg nem verték. -A további küzdelmek 
során Poulieff elődöntőben Zerlenditől kapott 
ki öt szettben, én Golescuval singliben és nöi 
párosban együtt döntőbe kerültem. Férfi pá-
rosban és vegyes párosban Poul ief f—Canta-
cuzino, illetve Poulieff—Golescu révén szintén 
résztvevői voltunk a döntő küzdelmeknek. 

Végeredmény: 1. Görögország 25 ponttal. 
2. Románia 24 ponttal. 3. Bulgária 12 ponttal. 
4. Törökország 7 ponttal. 

Zizovits Lenke. 

A roméin nemzeti bajnokságok 
Férfi egyes: Cantacuzino (T. C. R.— 

Bukarest) . 
Férfi páros: Hamburger—Krupenszky (Vol-

turii, Lugoj-—T. C. R.). 
Nöi egyes: Zizovits Lenke (N. A. C.) . 
Nöi páros: Golescu—Zizovits (T. C. R.— 

N. A. C.) . 
Vegyes páros: Poulieff—Golescu (T. C. R). 
Szeptember 25—30-ig zajlottak le Buka-

restben a Tennis Club Román rendezésében 
Románia 1930. évi tenniszbajnokságai. A ver-
senyen az ország legjobbjai vettek részt, — 
Misu kivételével, aki a verseny második nap-
ján, betegségére hivatkozva, visszalépett. Meg-
említendő elsősorban a fiatal erdélyi játékosok 
kitűnő szereplése, áll ez főleg Réti, Hamburger 
és Velvárthra. Különösen az előbbi kettő 
eredményei bizonyítják a f iatalság hatalmas 
előretörését. Velvárth bár jó benyomást kel-
tett, nem volt szerencsés. Farkas nem felelt 
meg a várakozásnak. 

A férfi egyest nehezen, de megérdemelten 
nyerte Cantacuzio. Győz Velvárth ellen, ki a 
harmadik szettben már 0:4-re vezet, majd 8:6 
arányban veri a harmadik szettben Poulieff-et. 
Ugyancsak nehezen veri öt szettben a galaci 
Buneát. Bunea előzőleg San-Galli-t veri 6:4, 
6:4 arányban. A másik oldalról Botez került a 
döntőbe, miután Réti-t veri 6:1, 6:2, 6 : l - r e . 
Előzőleg pedig Dr. Luppu-t veri 6:3, 8:6-ra. 
Luppu-nak 5:3-nál 2 szett labdája volt. Réti 
6:2, 4:6, 6 :3 arányban veri az ideges Roman-t. 
Luppu kitűnő formában biztosan veri tréning 
hijján az érettségi vizsgák miatt bizonytalan 
Hamburger-t . A döntőbe Cantacuzino aránylag 
könnyen veri a túlpuha Botezt (7:5, 6:4, 6 :1 ) . 

A férfi párost, váratlanul, a végig kitűnően 
játszó Hamburger—Krupensky pár nyerte, 
könnyen. A döntőben a Bunea—San-Gall i ket-
tőst verik 10:8, 3:6, 6:4, 6:2-re. Az elődöntő-
ben könnyen verik a kolozsvári Farkas—Meti-
cum-párt . Előzőleg a Botez—Cantacuzino-párt 

intézik el 6:3, 6 :3 arányban, míg a Bunea— 
San-Galli kettős csak óriási küzdelem után 
verik Réti—Velvárt-ot. (A „Gazet ta Sporturi-
lor" írja.) A férfi páros mezőnyben kétségtele-
nül a még junior Hamburger volt a legjobb, 
kinek gyorsasága és hálójátéka meglepő. 

A női egyest Zizovits (NAC) nyerte, fö-
lénnyel a különösen párosban kitűnő Golescu 
kisasszony előtt 5:7, 6:0, 6:1 arányban. Go-
lescu az elődöntőben három szettben veri Fü-
löpnét, előzőleg pedig Arató Klárit veri nehe-
zen. Zizovits pedig Giurgouinét veri biztosan. 

A női páros döntőben Golescu—Zizovits 
9:7, 6:1 arányban verik Fülöppné—Giurgiuti-
nét (Hellas) . 

A vegyes páros döntőbe Poulief—Golescu 
és Velvárth—Zizovits kerültek. Az athéni ver-
seny miatt ezt a meccset ki kellett sorsolni. A 
sorsolás a kétségtelenül jobb Poulieff—Golescu 
párnak kedvezett. Velvárték előzőleg, jól 
játszva, verik a Botez—Caracostennét. 

Közvetlenül a nemzeti bajnokságok után 
volt a Doherty Tennis Club versenye, melyen 
indultak: Román, Botez, Dr. Luppu, Réti, 
Hamburger, Velvárth és Fazekas a nevesebbek-
közül, a legojbb hölgyversenyzök Caracosteané, 
Fülöppné és Giurgiutiné voltak. 

A verseny legnagyobb meglepetése Ham-
burger győzelme Luppu dr. ellen 6:3, 6 :3 arány-
ban. Hamburger — amint a „Gazetta Sportu-
rilor" írja — kitűnő taktikával fürkészte ki el-
lenfele gyengéit és végig jól játszva, megérde-
melten győzött a román exbajnok felett. Köz-
vetlenül utána Réti ellen vészit három szettben 
egy izgalmas meccs keretében. Réti ezzel a 
döntőbe került. A másik finalista Román lett, 
ki nehezen veri három szettben a szívós Far -
kast és ugyancsak nehezen győz a roppant ide-
ges Velvárth ellen. A döntőben Réti hatalmas 
küzdelem után öt szettben veri Románt. 

A férfi párost, nagy meglepetésre, a Dr. 
Luppu—Román pár nyeri négy szettben a 
Botez—Velvárth pár előtt. A győztesek az elő-
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döntőben 3:6, 6:0, 8:6-ra verik a Hamburger— 
Réti párt, kiket a bíró három súlyos elnézése 
iitött el a győzelemtől. Román, de különösen 
Dr. Luppu nagyon jó volt. 

A nöi egyest, nagy meglepetésre, Giurgiu-
tiné nyerte Caracosteáné ellen. Giurgiutiné so-
kat fejlődött. Az elődöntőben Caracosteáné Fü-
löppnét veri. Hamburger. 

Hörtmann serleg 

Jugoszláviában a Hartmann-serlegért folyó küz-
delemben az idén Odzaci lett az első. 

Odzaci—Palics 7:4. Odzsaci, mely csak 5000 lel-
ket számláló falucska, a Hartmann-serleg mérkőzé-
sek során, mely 4 év előtt vette kezdetét, nagy fej-
lődésről tett tanúságot a tenniszsport terén. A négy 
év előtt, azaz 1927-ben még kis ehance-szal indult 

közül Becskereket 8:3 és Palicsot a döntőben 7:4 
arányban legyőzött. 

Amint az eredményből is kitűnik, üdzaci aránylag 
könnyen verte régi riválisát, Palicsot, melynek csa-
pata mindent megtett, hogy az idén másodszor meg-
szerezze a győzelmet. Jövőre ismét nagy küzdelem 
fog folyni a Hartmann-serlegért , most már annál is 

A Hartmann serlegmérközések gypztes csapata az Odzaci TC 

csapat 1930-ban már annyira kifejlődött, hogy sike-
rült magához ragadni a Dunabánság hegemóniáját 
olyan városokkal szemben, mint Szabadka, Újvidék, 
Eszék, Becskerek, Szombor stb. Odzsacinak tehát 
csak négy év kellett ahhoz, hogy olyanná fejlődjön 
ki, mint amilyen 50 vagy 100.000 lelket számláló vá-
rosok csapatai. 

A Hartmann-serleget 1927-ben Novisad, 1928-ban 
Subotica, 1929-ban Ittebej és 1930-ban Odzaci nyerte 
meg. 

Tavaly Odzaci már a döntőbe került, ahol Ittebej 
csapatától 6:5 arányban vereséget szenvedett, nehéz 
küzdelem után. 

Az idén Odzaci, Becskerek, Újvidék, Versec és 
Szabadka-Pal ics városokkal került szembe, melyek 

inkább, mert Odzaci másodszor is szeretné megnyerni 
a Hartmann-serleget. 

Részletes eredmények: 
Flamann (Odzaci)—Kiss (Palics) 6:0, 6:0; Dr. 

Ertl (Odzaci)—Kramer (Palics) 6:3, 6:4; Leszmeisz-
ter (Odzaci)— Lichtneckert (Palics) 6:4, 6:2; Bilek 
(Odzaci)—Dr. Singer (Palics) w. o.; Schreger Lili 
(Palics)—Matheis Lenke (Odzaci) 6:3, 6:0; Kiss 
Panni (Pal ics)—May Lenke (Odzaci) 6:2, 6:2; Fla-
mann, OrD. Ertl (Odzaci)—Kiss, Lichtneckert ( P a -
lics) 6:1, 6:2; Bilek, Leszmeiszter (Odzaci)—Kramer, 
Csávossy (Palics) 6:4, 6:4; Schreger, Kiss (Pal ics)— 
Matheisz, May (Odzaci) 7:5, 6:3; Flamann, Matheisz 
(Odzaci)—Schreger, Kiss (Pal ics) 7:5, 6:3; Kramer, 
Kiss (Palics)—Bilek, May (Odzaci) 6:1, 9:11, 6:1. 



408 TtNNISZ ES GOLF 

A profil oilégbájnokségokról 
A hivatásos játékosok amerikai szövetsége 

az idei amerikai hivatásos játékosok bajnoksá-
gát egyúttal vi lágbajnoksággá írta ki és igye-
kezett is, hogy csakugyan a világ legjobb 
profijait összegyűjtse. Európát Karel Kozeluh 
az eddigi világbajnok, Román Naujoch a ná-
lunk is járt német mester és R. Maskell angol 
képviselték. Európa erősebb játékosokkal nem 
is vonulhatott volna fel. Amerikát többek közt 
az 1924. évi párisi olimpiai győztes Vincent 
Richards, Howard Kinsey, Snodgrass, Craig 
stb. képviselték. Előzetes favorit természetesen 
Karel Kozeluh volt, aki eddig mint verhetetlen 

Várady Szabó András és Kretovich Kálmán 
a tiszti bajnokságok döntőjében 

játékos szerepelt a világ tenniszezöi körében. 
A versenyt úgy bonyolították le, mint az ama-
teur versenyeket szokták, csak az elődöntőbe 
jutott négy játékos küzdött úgy az elsőségért, 
hogy mindenki játszott mindenki ellen. Az 
utolsó nyolc a papírforma szerint Karel Kozeluh, 
Naujoch, D. Maskeel, Richards, Kinsey, Craig, 
Snodgrasse és Heston lettek. Naujoch azonban 
tovább már nem jutott, mert a volt kaliforniai 
examateur H. Snodgrass 4:6, 6:0, 6:4, 6:3-ra 
megverte, úgy hogy az utolsó négy közé három 
amerikai Richards, Kinsey, Snodgrass és Ko-
zeluh kerültek. Richards könnyen verte Snod-
grass-t 6:1, 6:3, 6:2-re, úgyanúgy Kozeluh is 
megerőltetés nélkül verte Kinsey-t 6:0, 6:2, 
6:2-re. A két bajnok találkozása aztán óriási 
meglepetést keltve, Richards biztos győzelmé-
vel végződött, aki 2:6, 10:8, 6:3, 6:4 arányban 
győzött. Az első szettben Kozeluh nagyobb tu-

dása még diadalmaskodott , azonban a második-
szettet nem tudta biztosítani s Richards fiatal 
szervezete könnyebben birkózott meg ennek a 
szettnek idegizgató küzdelmével, úgy hogy a 
harmadik szettet könnyen nyeri és a pihenő 
sem volt már elég. Kozeluhnak, hogy a negye-
dik szettet megnyerje. így az évek óta birtokolt 
világbajnoki büszke címet kénytelen volt át-
engedni a f iatalabb Richardsnak. Richards nem 
olyan nagy tennisz-zseni, mint Kozeluh, de 
mindenesetre sokkal jobb versenyző, mint a cseh. 

A párosban is meg kellett hajolnia Richards 
előtt. Az elődöntőt Naujochhal az oldalán még 
könnyen nyerik Cra ig—Snodgrass ellen 6:1, 
6:2, 6 :3-ra , azonban a döntőben szettet sem 
sikerül nyerniük Richards—Kinsey ellen. A 
score 6:2, 15:13, 7:5. 

Amerika így az amatőrök után a profi világ-
bajnokságot is magához hódította s így a fehér 
sportban is a hegemónia lassan teljesen átván-
dorol az újvilágba. 

„Kapitány." 
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CSOKOLÁDÉ 

Játék közben egy darab 

kesernyés dessert csokoládé 
a legjobb éhségcsillapitó 

! 
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A komáromi helyőrség tenniszversenye 
A komáromi helyőrség szep tember hó köze-

pén jól sikerült tenniszversenyt rendezett h a -
r a g é László fo lyamőr -kap i t ány szakava to t t ve-
zetése mellett. 

A versenyen az indulók s z á m a s a muta to t t 
nívós já ték fel tűnő volt s reméljük, hogy jövőre 
a többi helyőrségek is megrendez ik a versenyü-
ket. A komáromi példa, kell, hogy követendő 
legyen mindenütt , mert ha a kis komáromi hely-
őrség ilyen versenyt tudot t rendezni , akkor a 
n a g y o b b városok t iszt ikarai sokkal n a g y o b b 
sikerű versenyt tudnak összehozni s ezzel a 
h a d s e r e g t enn i szspor t j ának nívóját rohamlép-
tekkel fog j ák emelni. 

A komáromi verseny férfi egyesét a rendező 
F a r a g ó László fo lyamőr kap i tány nyerte, kinek 
a M a g y a r Athletikai Clubban szerzett verseny-
zői ru t in já t a többiek nem tud ták ellensúlyozni. 
Második vitéz Csete Pál h u s z á r h a d n a g y lett. 
Harmad ik Déry t ü z é r f ő h a d n a g y . 

A férfi páros t F a r a g ó és Csete pá r nyerte 
a P a p p - K ö k é n y e s d i — D é r y pár előtt. H a r m a -
dikok lettek vitéz Ha jna l és Eördögh s z á z a -
dosok. 

A vegyes páros t F a r a g ó és vitéz Sibrik Sán -
dorné nyerik vitéz Csete és Eggenhofe r Jó-
zse fné előtt. 

A nöi egyest somor ja i Lukachich Józsefné 
nyeri. Második lett Pr in tz Ot tmárné és h a r m a -
dik vitéz Sibrik Sándorné . 

A nöi pá ros győztesei Lukachichné és E g -
genhof fe rné . 

A Spor th i r lap mult heti s z á m á b a n olvas-
tunk egy r iportot , hogy az egyetem jogi faku l -
t á sá ra já ró Dre tomszky G y ö r g y i f júság i j á -
tékos a Magya r Athletikai Club t a g j a olyan ki-
jelentést tett az öt megké rdező ú j s ág í rónak , 
hogy ő megveri Bánót , Krepuskát , Aschnert , 
sőt Taká t so t is és hogy jövőre már Kehrlinget 
is. Mi Dre tomszkyt szerény, jómodorú j á t ékos -
nak ismertük s ezért nem igen tud tunk hitelt 
adni annak , hogy ő ilyen meggondola t lan ki-
jelentéseket tenne. Felkeres tük s ő nagy ö röm-
mel jelentet te ki, hogy ő soha ilyeneket nem 
mondot t és e s zeágában sincs, hogy nyi la tkoza-
tok keretében verjen meg olyan já tékosoka t , 
akikkel még soha sem já i szo t t s reméli, hogy 
senki sem vette komolyan az ő s z á j á b a adot t 
in ter jút . 

A Magyar Athletikai Club tennisz-vacsorája 
12-én kedden este rendezte a M a g y a r Athle-

tikai Club tenniszszakosz tá lya a szokásos év-
zá ró vacso rá j á t az Astoria szá l lóban. A leg-
n a g y o b b tenniszegyesüle tünk vacso rá j a is azt 
muta t t a , hogy a MAC tenniszosztá lya milyen 
nagy , mert a mai rossz g a z d a s á g i viszonyok 
dacá ra is, több mint 60 résztvevője volt az 
ünnepi vacsorának . Vásárhelyi , az osztá ly ka-
pi tánya, t a r t a lmas beszédben üdvözölte a meg-
jelenteket, a klub aranyje lvényét kiérdemlő T a -
káts Imrét, a Kertész c sapa t és a m á s o d o s z t á -
lyú csapa tverseny t megnyer t c sapa toka t . Veress 
Imre dr. a klub ügyvezető alelnöke őszinte, me-
leg szavak kíséretében ad ta át az a rany je l -
vényt T a k á t s n a k . 

Az asztal t Dr. Légrády Ot tónak , az egyik 
l egnagyobb és leglelkesebb tenn iszbará tunk , a 
Pesti Hirlap főszerkesz tő jének a másodosz tá lyú 
csapa tversenyre adot t gyönyörű Rákos i -Emlék-
serlege díszí tet te . 

A vacsora után tánc volt. 
A megje lentek közül a következőket sike-

rült f e l j egyeznünk : gróf Sommsich Gyula és 
felesége, gróf S z a p á r y Frigyes, gróf S z a p á r y 
Gabrie l la , Kehrling Béla ba jnok és felesége, 
gróf Lónyay G á b o r n é , Sá rkány Jenöné és 
leánya Lilli, Jankovich Antal és leánya Baba , 
H a r d y - D r e h e r Béla és felesége, gróf Scha f -
kotsch, dr. Veres Imre, Kertész János, Méray-
Horváth Opika , Szalber La jos és felesége, Im-
rédy Kálmán és leánya Klári, Bokor Béla és 
felesége, dr . Hudovern ig László és felesége, 
gróf Teleki, Rajcs ines Ferenc, Máry Dezső, dr. 
Péteri Jenő, T a k á t s Imre, Kellenffy Gyula , dr. 
Mössmer József , Vá rady Szabó András , N a g y 
Imre, dr. Géber Mihály, dr. Bayer Antal, J ankó 
József, Halter Béla, Dresdner Iván, Oláh Dezső, 
dr. Ring Oszkár , i f j . Wah lkampf Henrik, T ö -
möry Miklós, B á n ó György , Balázs Iván, Kre-
puska Tibor , F a r a g ó László, Gaál i Albert, 
Doby Ivor, Jankovich Endre , dr. Schindler Osz -
kár, Qui t tner Lóránt , Gabrovi tz Emil stb. stb. 

Megjelentek a 
Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség 

hivatalos versenyszabályai, 
Alapszabályok, Játékszabályok, Verseny-

szabályok. 
Kerületi szervezeti szabályok, Fegyelmi 

rendelkezések, Gazdasági bizottság ügyrendje, 
Útmutatás pályabírák részére, Tenniszpálya építése, 

Vasúti kedvezményre vonatkozó utasítás, 
Egyesületi alapszabály. Egyesületi 

házirendszabályok. 

Ára 3 pengő. 
Megrendelhető Kertész Tódor és Weszely 
lst\án rt. cégnél, Uudapest, IV., Váei-utca9. 
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Felhívás! Tisztelettel felkérjük az egyes 
helyőrségekben a tennisszel foglalkozó urakat, 
hogy a helyőrség tennisz-életére vonatkozó tu-
dósításaikkal szerkesztőségünket ellátni szíves-
kedjenek. Bármilyen tenniszhírnek a legna-
gyobb örömmel adunk helyet lapunk hasábjain. 
Úgyszintén bármilyen felvilágosítással (pálya-
építés, olcsó és megfelelő anyagbeszerzés, já -
tékstílus, páros játék etc., etc.) szívesen szol-
gálunk. (Szerk.) 

A Tébe lillafüredi versenye 
Résztvettek: 
Budapestről: a) Hölgyek: Hauser Paula, 

Magyar Általános Hitelbank; K. Mednyánszky 
Mária, Magyar Olasz Bank; Schummer Aranka, 
Magyar Országos Központi Tak. ; Sípos Annus, 
Angol Magyar Bank. 

b) Urak: Fiala Ottó, Pénzintézeti Központ; 
dr. Milos György, Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank; Palkovits Károly, Pesti Magyar Keres-

kedelmi Bank; Rácz Imre, Pesti Hazai I. Taka-
rékpénztár Egyes.; dr. Szentey Miklós; Takács 
Imre, Magyar Átlalános Hitelbank; Vadász 
László, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank; Zsol-
dos Jenő, Magyar Orsz. Közp. Takarékpénztár . 

Vidékről: a) Hölgyek: Gál Magda, Szeged, 
Szeged Csongrádi Takarékpénztár ; Keleti 
Márta, Sátoraljaújhely, Belvárosi Takarékpénz-
tár f iókja; Közlik Istvánné, Miskolc; Nagy 
Duci, Debrecen, Debreceni Első Takarék-
pénztár. 

b) Urak: Bakacs László, Győr, Győri Első 
Takarékpénztár ; Barcsy Ferenc, Pápa, Pápai 
Takarékpénztár ; Császár József, Hódmező-
vásárhely, Hódmezővásárhelyi Takarékpénztár ; 
Farkas Andor, Debreceni Köles. Segélyző Egyl. 

m. sz.; Kárpáti Imre, Szeged, Szeged-Csongrádi 
Takarékpénztár ; Keller Ferenc, Tatatóváros , 
Tatai és Tóvárosi Tkarékpénztár ; Leitner 
Barna, Debrecen, Angol Magyar Bank fiók; 
Reiss Gábor, Békéscsaba, Békéscsabai T a k a -
rékpénztár Egyes. 

a) Férfi egyes: Fiála Ot tó—Farkas Andor 4:6, 
5:7; Vadász László—Bakacs László 6:0, 6:1; dr. 
Szentey Miklós—Barcsy Ferenc 6:0, 6:2; Rácz Imre— 
Kárpáti Imre 3:6, 6:2, 8:6. 

b) Nöi egyes: Sipos Annus—Nagy Duci 2:6, 3:6; 
Schummer Aránk—Gál Magda 6:0, 3:6, 6:1. 

c) Férfi páros: Palkovits, Rác—Császár Kárpáti 
9:7, 4:6, 3 :6 ; Fiála, dr. Milos—Farkas, Bakács 4:6, 
5:7; dr. Szentey, Vadász—Leitner, Barcsy 6:3, 6:3. 

d) Vegyes páros: Palkovits, Sipos—Császár, Gál 
6:2, 5:7, 7:5; dr. Szentey, Schummer—Nagy Duci, 
Leitner 5:7, 6:2, 1:6. 

e) Nöi páros: Hauser, Mednyánszky—Kozikné, 
Keleti 6:1, 3:6, 7:5. 

Pontverseny győztese: Budapest 7:5 ponttal. 

HIVATALOS RÉSZ 
11111 > 11111 ii 11 M imiiiiiiiiiiilimiiiiiiiiiiii 

1. Ismételten és utol jára kérjük a t. Tagegyle te-
ket, hogy amennyiben bármely versenyük részletes 
eredményeit még nem küldték volna be szövetségünk 
Főtitkárához, ezt sürgősen pótolni szíveskedjenek, 
mert csakis az összes eredmények bir tokában lehet 
megfelelő és az erőviszonyokat hiven visszaadó erő-
listát megállapítani. 

2. Szövetségünk a tavalyi alapon az 1930—1931. 
téli idényre újra kibérelte a városligeti Iparcsarnok 
mögötti kiállítási csarnokot fedett pálya céljaira és 
azt november elsején ad j a á t a használatnak. A szö-
vetségi versenyjátékosok részére idén is rendszeresiti 
a szövetségi tréninget. A fedett pálya kedden, csü-
törtökön és szombaton délután 6 órától 10 óráig, 
vasárnap délelőtt 11 órától 2 óráig fog a tagegyletek 
versenyjátékosai részére rendelkezésre állani. A 
tréning dija az egész téli idényre (4 hónap) 40 P. 
Kimondotta a Tanács , hogy a tavalyi tréninggel kap-
csolatosan hátralékban maradt versenyjátékosok idén 
csak akkor használhat ják a fedett pályát, ha hátra-
lékukat megfizetik. 

Felkérjük a tagegyleteket, szíveskedjenek a téli 
tréningen résztvenni óha j tó versenyjátékosaikat szö-
vetségünk Főti tkáránál mielőbb bejelenteni. 

3. Felkérjük azokat a tagegyleteket, akiknek él-
játékosai nem magyar hangzású nevűek, hogy őket a 
névmagyarosí tásnak nemzeti szempontból való fon-
tosságára figyelmeztetni szíveskedjenek. Azok a ki-
váló játékosok, akik nem-magyaros nevük helyett 
magyar nevet kívánnak felvenni, forduljanak ez ügy-
ben Főtitkárunkhoz, aki készséggel fog nékik útba-
igazítással és tanáccsal szolgálni. 

4. A Tanács legutóbbi ülésén tudomásul vette a 
Dorogi Atlétikai Club kilépését a szövetség tagegyle-
tei közül, ellenben felvette a szövetség tagjai sorába 
a Szerencsi Tennis Egyletet egy pályával. 

Paksyné backhandje 
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5. Minthogy a csapatversenyek egész komplexuma 
a versenybizottság előtt fekszik újból való rendezés 
végett és mivel a szövetség a vidéki tagegyletek ér-
dekeit is különös figyelemben akarja részesíteni, már 
régebben felkértük a vidéki kerületeket, adják elő 
különösen fontosnak tartott kívánságaikat és szem-
pontjaikat. Igy felmerült a kívánság abban a tekin-
tetben, hogy a csapatbajnokság külön nöi és külön 
férfi csapatbajnokságra osztassék fel. Eddig csak az 
Alföldi kerület adott erre választ és ezért felkérjük 
a többi kerületet is, adjon szövetségünknek részle-
tekbe menő választ, hogy arra kellő figyelemmel le-
hessünk. 

Belföldi hírek 
llllllll 111)11 III I IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII I) Illlllllll I 

A Pénzintézeti Sportegyletek Ligája 1930. cvi 
tenniszcsapat bajnokságának eredménye: 

A Magyar Országos Központi Takarékpénztár 4 
mérkőzést nyert, győzelmi aránya 16:4, pontjainak 
száma 8; helyezése I. 

A Pénzintézeti Központ 2 mérkőzést nyert, 2 vesz-
tett, győzelmi aránya 9:11; pontjainak száma 4; he-
lyezése 111. 

A Magyar Általános Hitelbank 1 mérkőzést nyert, 
3 vesztett, győzelmi aránya 10:10; pontjainak száma 
2; helyezése IV. 

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 2 mérkőzést 
nyert, 1 vesztett, győzelmi aránya 12:8; pontjainak 
száma 6; helyezése II. 

A Postatakarékpénztár mérkőzést nem nyert, 4 
vesztett, győzelmi aránya 3:17; pontjainak száma 0; 
helyezése V. 

* 

A jobb, mint semmi elv alapján idén is megindult 
a játék az Iparcsarnok mögötti Tenníszcsarnokban. 
Sajnos fejlődés a múlthoz képest nincs. Maradt min-
den a régiben. Akkor, mikor szabadalmazott nappali 
fényt áramló világító testek vannak már forgalomban, 
mi még, sajnos, ott tartunk, hogy minden páratlan 
izzótesten van bura. 

Pick Jenő alelnök elmondott a gazdasági bizott-
ság elnöki tisztségéről. A közgyűlésig ideiglenesen 
dr. Schréder László-t választották meg. 

Sportpályák, tenníszpályák és utak építését 
Javítását vállaljuk. 

W ^ d l l í t i i i i b ' legjutányosabb feltételek mellet t speciális 
k t í d l l l l U l l h kötőanyaggal kevert 

VÖrÖS S a l a k o t , tenniszpál.vákhoi és utakhoz. 

Fekete salakot 
fuva rd í j megtérítés ellenében száll í tunk lutball-
pálvákra és fel töl tésekre.— A MAC, BSzKR, 
BSE, BEAC. BLKE stb. szállítója 

Hazai Útépítő és Salaktermelő 
Vállalat Budapest. Nádufr-u. 6. 

Telefon : 8 1 3 — 9 6 . 

BSE bajnoka az igen szépen fejlődő Schramek 
lett, a férfi egyesben legyőzve heves küzdelemben 
Battlay-t 9:7, 7:9, 6:1, 5:7, 8:6. Nöi egyesben első 
Demkó Eszter, második Engelné, harmadikok Filák 
és Semler. 

* 

MTK tenniszezöinek téli találkozó helyük, a klub-
házuk füthetetlen volta miatt, a Magyar Gazdasági 
Clubban lesz minden szerdán. 

* 

A jövő szezonban Újpest rendezi a magyar nem-
zeti bajnokságokat az új center-courtjuk felavatásá-
val kapcsolatban. 

* 

Dr. Komarniczky Román ajánlott fel a szövetség-
nek egy örökös vándordijat Zsigmondy Jenő halála 
alkalmából. 

Külföldi hírek 
imiuiüiiilii 

Kilenc—hat arányban legyőzte International 
L. T. C. Grait-Bretannia az International L. T. C. 
de France-ot a londoni Queens Club pályáin. Mely-
nek egyik legnagyobb meglepetése Borotra veresége 
az utóbbi időben oly rossz formát mutató Austintól. 
Egyesek: Austin—Brugnon 6:1, 6:0; Olliff—Gentien 
6:3, 4:6, 2:6; Charpe—Borotra 1:6, 7:5, 6:2; 
Wheatley—Combemale 6:4, 11:9; Richie—Décugis 
6:3, 6:2; Crawford—Blanchy 6:3, 2:6, 8:6; Austin— 
Borotra 63, 6:3; Spence—de Buzelet 2:6, 6:2, 6:2; 
Sharpé—Brugnon 6:2, 6:1; Wheatley—Gentien 12:10, 
6:4. Párosok: dr. Gregory, Collins—Brugnon, Gen-
tien 1:6, 3:6; Austin, Olliff—Borotra, Combemale 
4:6, 4:6; Crawford, Dixoon—Blanchy, Decugis 7:9, 
6:4, 4:6; dr. Gregory, Collins—Borotra, de Buzelet 

TUHGSRAM 
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6:1, 6:3; Austin, Oll iff—Brugnon, Gentien 6:4, 
4:6, 2:6. 

» 

Az angol fedett pálya bajnokságok. Népes mező--
nyökkel indult az ezidei első fedett pálya bajnokság. 
Nagy nemzetközi konkurrencia nem volt. Volt azon-
ban nívósabbnál nívósabb küzdelem az angol first-
classe-ból úgy az uraknál, mint a hölgyeknél. A 
nemzetköziséget Borotra és régi páros partnere, 
Brugnon képviselte. Borotrának sikerült egy év ki-
hagyásával 1926-tól megvédeni a ba jnokságát . Tü-
körként itt adjuk a végeredményeket: Férfi egyes 
utolsó nyolc: Kingsley—Brugnon 1:6, 3:6, 6:1, 6:0, 
6:0, a nem mindennapos scort Brugnon végzetes 
könnyelműsége okozta. Austin—Crooly 3:6, 6:2, 6:1, 
Olliff—Campell 6:2, 6:2, 6:4; Borotra—Whait ley 6:0, 
10:8, 6:4. Elődöntő: Austin—Kingsley 6:2, 6:0, 6:3; 
Borotra—Olliff 6:4, 6:3, 6:1. Döntő: Borotra— 
Austin 6:1, 0:6, 2:6, 6:2, 6:4; Austin hatalmas iram-

Brandenburg szmessel 

ban kezd, megnyeri az első gemet és már-már a má-
sodik gém is az övé, mikor Borotra egyenlít, majd 
egymásután hat gémet csinálva, megnyeri az első 
szettet. Gondolkodni sem engedte Borotra az angol 
bajnokot. Második szettben Austin, ha lehet, még fo-
kozza a tempót. A francia nem veszi át, taktikázik, 
ami egy 6:0 szett jébe kerül. Ugy épen a harmadik is 
6:2. Szünet sincs, csa k mig Borotra sapkát cserél. 
Az angolok már reálisnak vélik a legutolsó győ-
zelmét a repülő baszk ellen. Borotra a vesztett első 
két gém után újból az első szettbeli takt ikáját veszi 
fel. Austin, akit irama kezd kifárasztani, gondol-
kodni sem ér rá. Máris szettje van a franciának, ép 
úgy az ötödik szettben. Már öt—egyre vezet Borotra 
és a kis Bunny utolsó erejével szépít a score-on, 6:4. 
A zsúfolt nézőtér tombolva ünnepeli a küzdőket, 
főleg Borotrát az oly szimpatikus francia négyszeres 
angol fedett pálya bajnokot. 

A női egyes nem hozott különösebb izgalmat. A 
külföldi játékosok itt távol tartották magukat. Az 
angol bajnoknő, Betty Nuthall, sem indult. Akit ét-
termének elsőrangú forgalma akadályoz komoly trai-
ningjében. Elődöntő: Miss Fry—Miss Morley 6:3, 

6:3; Miss Ridley—Miss James 9:7, 6:4. Döntő: Miss 
Ridley—Miss Fry 6:2, 6:2. 

* 

A kiváló amerikai Davis Cup játékos, Georges 
Lott megnősült. 

* 

Karel Kozeluhnak sikerült revanche-t venni 
Washington-ban Vincent Richarels-non 3:6, 6:1, 6:1, 
8:10, 6:1; ez volt utolsó versenye Amerikában. * 

Portugália nemzetközi férfi egyes ba jnokságá t 
Landry nyerte du Plaix előtt 6:8, 1:6, 6:4, 6:2, 6:1. 
Elődöntőben Landry győz a portugál bajnok Verda 
ellen 6:0, 6:1, 6:2; du Plaix—Turnbull 8:6, 6:2, 4:6, 
6:4. A férfi párost is a franciák nyerték. Landry, du 
Plaix 6:1, 6:2, 6:4-re a portugál Verda, Pintr Coelho 
pár ellen. 

• 

Négy új pályával gazdagodot t Páris tenniszélete. 
Tennis Club de Francé a boldog tulajdonosa. 

Németország ezidei csapatbajnoka a berlini Rot-
Weiss Club lett, amely ugyancsak berlini csapatot , a 
Blau-Weiss-t 8:1 arányban legyőzte. Részletek: 
Prenn—Kuhlmann 6:1, 6:3; Kleinschrott—Lorenz 
w. o.; Zander—Heidenreich 6:0, 6:1, Lindenstaedt— 
Wolff 6:2, 6:8, 6:4; Haensch—Uthmöller 3:6, 6:1, 
6:1; Henkel—Keller 6:3, 10:12, 6:4. Pá ros : Prenn, 
Kleinschrott—Lorenz, Keller 6:0, 6:3; Kuhlmann, 
Uthmöller—Zander, Eichner 3:6, 3:6; Haensch, 
Heukel—Wolff, Heidenreich w. o. 

* 

Olasz bajnokságok végeredményei. Férfi egyes: 
de Stefani—Serventi 6:4, 6:3, 6:2. Férfi páros : Mar-
tino testv.—Minerbi, Serventi 9:7, 6:3, 6:1. Vegyes 
páros : Sign. Valerioi, de Stefani—Sign. Riboli, 
D'Avalos 7:5, 7:5. 

* 

Gustav svéd király, a lelkes tenniszezö, akit a 
nemzetközi tenníszvilág Mr. G. néven ismer és szeret, 
elfogadta az International Lawn Tennis dlub de 
Francé díszelnökségét. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
K E H R L I N G B É L A 

CrémanfRosé 
ransylvania sec 
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Átmeneti és eső kabát, 
Utcai és sportcipő, 

Sapka, 
Kalap, 
Keztyű 

i Kertész és Weszely 
^ IV., Váczi-utca 9. sz. ^ 

£ 

§ 

CUKORKA 
CSOKOLÁDÉ 

DESSERT 

KÜLÖNLEGESSÉGEK 
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Zöld P 85.—, kék P 70.—, piros P 30.— 

Főlerakat: Budapest, L, Pauler ucca 18. I. em. 
Telefon : Automata 509—10 
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