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Con sinceri sentimenti d'amicizia e di rispetto,
con lealtá sportiva ed ospitalitá ungherese la Federazione Ungherese di Lawn-Tennis saluta i suoi
ospiti graditissimi!
Rappresentanti d'Italia!
In ogni lotta ci sono vincitori e vinti. Perö in
una lotta verainente leale e nobile la sconfitta
non é umiliante: e quando la vittoria spande tutti
i suoi raggi di glória sui vincitori, non per
questo i vinti vengono immersi nelFombra. Voi
scendete in aréna con tutta la speranza di una
vittoria. Ma la vittoria facüe non porta glória.
Se fu deliberato che i vincitori siate voi, noi vogliamo rendere piü gloriosa la vostra vittoria
soccombendo in una lotta bella e forte. E se la
sorté fosse a noi favorevole, sappiamo bene che
la nostra vittoria potrá esser ottenuta soltanto
con lo sforzo supremo dei nostri eletti giocatori.
Vi auguriamo, o rappresentanti d'Italia, che —
a gara finita — abbiate il sentimento e la soddis
fazione daver lottato una lotta sportiva bella,
nobile, leale. Ritornate nella vostra patria irradiata
di sole e di glória colPimpressione d'aver fatto una
migliore conoscenza di una nazione degna del
suo millenario passato e degna di un avvenire
piü propice del suo presente. E' lTtalia che dopo
la guerra mondiale, dopo il funesto e per noi
fatale trattato di Trianon, sporgendoci la manó
confortante, fu la prima a voler sollevarci ed e
essa che, sola fra le grandi potenze — comprendendo con profondo sentimento d'equita e con
non menő profondo senso di vero umanismo questa
nazione umiliata — , ci assiste ora con amicizia
e fratellanza. Noi, in cambio, vi apriamo e vi
offriamo profondi e non comuni tesori del cuor
e delPanimo ungherese: riconoscenza che mai dimentica, leadta che — sorgendo da profonditá di
tanti e tanti secoli — mai verrá a menő nell'
anima ungherese, ospitalitá cordiale e sinceri sentimenti di un cuore che ad amici sempre si apre
franco.
Siate i benvenuti!
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A Magyar Országos Lawn Tennisz Szövetség
őszinte tisztelettel és baráti érzésekkel, sportbéli
lovagiassággal és magyaros vendégszerettei üdvözli kedves vendégeit.
Minden küzdelemben vannak győztesek és legyőzöttek. de a valóban lovagias és nemes küzdelemben a vereség nem megalázó. Amikor a győzelem a dicsőség sugaraival elárasztja a győzteseket, az ily győzelem nem hoz szégyent a legyőzőitekre.
Ti a győzelem minden reményével szálltok porondra. De a könnyű győzelem nem hoz dicsőséget. Ha úgy van megírva, hogy Ti győzzetek,
mi dicsőségesebbé akarjuk tenni ezt a győzelmeteket; szép és kemény harcban esve el. És ha a
sors nekünk kedvezne, jól tudjuk, hogy a mi győzelmünk kiválasztott játékosainknak csak legnagyszerűbb erőfeszítésével volt elérhető.
Kívánjuk Nektek, Olaszország képviselőinek,
hogy a verseny végeztével meg legyen az az érzésetek és az az elégtételetek, hogy szép, nemes,
lovagias sportküzdelmet küzdöttetek. Térjetek
vissza nappal és dicsőséggel árasztott hazátokba
azzal a benyomással, hogy jobban sikerült megismernetek egy olyan nemzetet, amely méltó ezer
éves múltjához és méltó egy jelenénél virágzóbb
jövőre. Olaszország volt az, amelyik a világháború
után elsőül nyújtotta baráti jobbját, hogy felemeljen bennünket és amelyik — a méltányosság és az igaz emberiesség mély érzésével
értve meg ezt a megalázott nemzetet — ma is
egyedüli baráti és testvéri érzelmű segítőtársunk.
Cserébe mi megnyitjuk előttetek és felajánljuk
Nektek a magyar szív és lélek mély és nem közönséges kincseit: a hálát, amely sohasem felejt,
a lovagiasságot, amely — annyi és annyi század
mélységéből sarjadva — soha nem fog megkisebbedni a magyar lélekben, a szíves vendéglátást
és legőszintébb érzéseit annak a szívnek, amely
mindig nyíltan tárul fel barátai előtt.
Isten hozott benneteket!
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Olaszország—3MagysirQrsx&gö
Magyarország csapata másodszor kerül szembe
Olaszország csapatával a Davis Cup első fordulójában. Ezen a találkozáson kívül tavaly Bolognában játszottunk egymás ellen.
Sajnos, mind a két mérkőzést elvesztettük, bár
mindkétszer minimális arányban.
Az első „Davis Cup"-találkozó 1927-ben volt.

Az idei találkozás talán meghozhatja a magyar
győzelmet. Az olasz játékosok nyilatkozataikban
meglehetősen tartózkodóak, azonban nem annyira
az olasz sajtó. Talán kissé bántóan is, nem túlságosan foglalkoznak a magyarok elleni mérkőzéssel, hanem inkább további ellenfeleik elleni szereplésüket firtatják.

Olaszország

Mi, a magunk részéről, nem tartjuk lehetetlennek a tavaly oly kiválóan szerepelt olasz csapat
legyőzését. Morpurgónak első versenye lesz, az ő
formája ismeretlen. Mint Prágából értesülünk,
nincs sok tréningje, pedig az ő biztos alapvonal
játéka ezt megkívánja. Stefani katona, ő sem
dolgozhatott zavartalanul. Kehrling kézsérülése
még mindig nem gyógyult be teljesen, azonban
reméljük, hogy komoly zavarokat nem fog okozni.
Takáts Merlin ellen kiváló teljesítményt nyújtott.
Ha küzdeni fog tudni, úgy megismételheti 1927.
évi bravúrját. A Kehrling, Gabrovitz pár mindkét
tagjának fittsége esetén győzelemmel kell hogy
mérkőzését megvívja. Ha a magyarok Istene megsegít, úgy győznünk kell!

3:2 arányban

győzött.

A

mérkőzés

egyetlen meglepetése Takáts gyönyörű finishe
volt, mellyel a már két szet előnnyel vezető Ste-

Halljuk azonban az egyes résztvevők és szövetségi vezetőemberek véleményét.
De

De Stefani, de Minerbi (tartalék).

Del

Bono

fanit megverte. Kehrling 5 szetes nehéz küzdelemben vesztett de Morpurgo báró ellen.
Részletes eredmények:
Takáts győz Stefani ellen: 2:6, 1:6, 6:4, 6:4,
6:4-re.
Morpurgo győz Kehrling ellen 5:7, 7:5, 6:4. 6:8,
6: l-re.
Morpurgo, Stefani győz Kehrling, dr. Pétery ellen 6:2, 8:6, 8:6-ra.
Morpurgo győz Takáts ellen 6:2, 6:1, 7:5-re.
Kehrling győz Serventi ellen 6:4, 6:2, 6:2-re.
Tavaly Bolognában ugyancsak „Davis Cup"
rendszer szerint bonyoltíottuk le a találkozót. Itt
igen nagy balszerencsével veszítettünk. A páros
mérkőzést, valamint Kehrlingnek Stefani elleni
mérkőzését- megnyerhettük volna egy kis szerencsével.
Részletes eredmények:
Stefani győz Takáts ellen 6:1, 6:3, 6:3-ra.
Kehrling győz Sertoriot ellen: 6:2, 7:5, 6:3-ra.
Gaslini, Del Bono győz Kehrling, Gabrovitz ellen 6:3, 4:6, 7:5, 3:6, 6:2-re.

Stefani:

Nem tudok tippelni. Ha tavalyi formánkban
volnánk, úgy biztosan győznénk. Most azonban
más a helyzet. Morpurgo elfoglalt üzletember,
mégpedig Prágában. Én katona vagyok. Tréningem későn kezdtem, azonban a sok egymás utáni
játékomtól mintha már túl lennék játszva. A párosban még kérdéses, melyikünk játszik. Ha Morpurgónak kevés a tréningje, úgy lehet, hogy én
játszom Del Bonoval.
Kehrling:

— Jól érzem magam. Kézsérülésem még nem
gyógyult meg, de javul. A két egyes mérkőzésem
szeretném megnyerni és a párosban is bízom. Tippem 3:2-re győzünk!
Dr. Péteri Jenőnek, a MOLSz
véleménye az olasz—magyar
esélyeiről:

kapitányának
mérkőzés

— Halter Béla barátom ma felszólított, hogy
mint szövetségi kapitány mondjak valamit a pénteken kezdődő magyar—olasz találkozásról. Már
a csapat felállítása sem könnyű feladat, jóslásokba bocsátkozni még nehezebb, hát még játszani! Szerencsére ez már nem az én feladatom,
hanem régi kipróbált barátaimé, akikkel már sok
nehéz küzdelmen átküzdöttük magunkat és én
bízom bennük.
Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a szerencse nem túlságosan kedvez nekünk, tavaly a
Davis Cup első fordulóján Japán, idén Olaszország
az ellenfelünk, az európai zónának kétségen kívül
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legesélyesebb győztesei. De én bízom, és pedig
nemcsak hivatalból, mint szövetségi kapitány, hanem mert véleményem szerint sohasem találkoztunk még Olaszországgal részünkre oly szerencsés körülmények között és oly jó kilátással a
győzelemre, mint az idén.
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mélünk. hiszen mi, magyarok ezt már megtanul
tuk és küzdeni is tudunk.
Gabrovitz:

Mindent el fogok követni, hogy a párost
megnyerjük. Remélek 3:2-es magyar győzelmet.
Gróf Hunyady

Ferenc

döntnök:

— Ha Kehrling fitt lesz. úgy 3:2-re nyerheKehrling a legnagyszerűbb formájában van,
jobb mint valaha, viszont Morpurgo. akit hivatali ttink.
elfoglaltsága Prágához köt, bármennyire is elkéKertész János főtitkár: 3:2-re győzünk.
szült a Davis Cupre, nem hiszem, hogy a régi.
Dr. Schréder László alelnök: 3:2-re győzünk.
Stefani katonai szolgálatot teljesít, tréningje nem
Pick Jenő alelnök: 3:2-re győzünk.
lehet olyan alapos, mint máskor, holott neki föSzántó László: 4:l-re győzünk.
erőssége a biztonsága, amely remélem, most
Vásárhelyi Jenő: 3:2-re vesztünk.
hiányzik. Szerintem Kehrling megnyerheti mind
Hegyi Sándor: 3:2-re győzünk.
a két egyest, a második játékosunknak nem adok
Szemeti Béla: 3:2-re győzünk.
semmi sanszot, ha valaki mégis nyerhet egy ponNeuhold József: 3:2-re vesztünk.
tot, az csak Takács lehet. A párost véleményem
Tóth László: 3:2-re győzünk.
szerint a mieink nyerik. Mindenesetre, ha legyőzTakács Imre: 8:2-re resztünk.
nénk < Haszországot, úgy az tenniszsportunk legSc/imidt Ferenc (tréner):
kiemelkedőbb eseménye lenne és mi bízunk és reHa jól megy, 3:2-re győzünk, ha rosszul...?

— Oui, oui, e'est possible!
Igen, igen, ez nagyon is lehetséges, —
mondja a szimpátikus világbajnok kérdésünkre,
midőn feltesszük a kérdést, lehetségesnek tartja-e,
hogy megverjük az olaszokat?
Kehrling dacára szombati gyengébb teljesítményének, amiben azonban mint láttam a kezén levő
gennyes seb akadályozta, ma igen jó formában
van, s ellenem vasárnap újból teljes tudását 11111
tattá. Egyáltalában nem tartom lehetetlennek,
liogv úgy Stefanit, valamint Morpurgót megverje.
Különösen akkor látszik ez igen valószínűnek, ha
figyelembe vesszük, hogy Stefani nem régen

Anglia
Monaco
Németország
Délafrika
Svájc
Írország
Görögország
Ausztria
Csehszovákia
Spanyolország
Magyarország
Olaszország

kezdte meg tréningjét, tavalyi formáját még nem
érte el. míg Morpurgo idei tudását teljes homály
fedi, versenytréningje egyáltalában nincsen. Magvarország ellen lesz idei első nyilvános szereplése.
Takáts ha olyan jól játszik, mint Merlin ellen,
akkor csinálhat meglepetést is. A párost a magyar párnak meg kell nyernie!
Ha Olaszország ellen sikerrel állják meg a magyarok helyüket, úgy Hollandia ellen, dacára,
hogy idegenben játszanak, győzniük kell.
Itt közöljük, hogy Henri Cochet milyennek
várja az idei „Davis Cup" eredményeket:

Japán
1 Japán 6/o
Jugoszlávia
)
1 Japán 1 í
Egyiptom
í Egyiptom 4/i /
Finnország
(
. . . .
Belgium
| Anglia Vi
* Anglla V
l Anglia 6/«
I
)
j
I Anglia */i
\ Délafrika
tya
{
J
I Délafrika 3/ss I
4
i Irország /i
(
Anglia J/i
t
(európai z ó n a
győztese)
| Görögország 3/i
'meglepetés számomra 1 Spanyolorsz. J/l
| Spanyolorsz. 3/2|
|
j
i Spanyolorsz. 3/a
s
I Magyarorsz. /a
f
|
I
| Magyarorsz. 3/a |
I
Hollandia
f
V Spanyolorsz. Vi
Dánia
I Dánia J/i
Románia
|
| Dánia
Egyesült Áll.
Norvégia
í Lengyelorsz. 4/i / "
(amerikai z ó n a
győztese)
Lengyelország |

Egyesült Áll. J/l

TENNISZ

146
Timmer és Dimer Kool nélkül — akikre az idén
a hollandusok nem számíthatnak — Hollandia
nem számíthat komoly szereplésre.
Az Európa-zóna győztesének Angliát várom,

Kehrling

Béla Merlin

az amerikai zóna győztese természetesen az
Egyesült-Államok csapata lesz. A két világrész
küzdelméből Amerikát várom mint ellenfelünket
a döntőben. Szeretnénk megvédeni a kupát, hogy
sikerülni fog-e, azt majd meglátjuk!

Cochai
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A kis Merlint is megkérdeztük, mi a véleménye:
— Magyarország — mondja — győzhet, sőt
én meg vagyok győződve, hogy megverik Olaszországot. A párost feltétlenül megnyerik, mivel

elleni

mérkőzésén.

Morpurgo, úgyszintén Stefani kimondott egyes játékosok. Figyelembe kell venni az olaszok tréninghiányát is. Kehrling mindkét egyes játszmáját megnyerheti, Takáts pedig ha úgy játszik,
mint ellenem játszott, meg kell, hogy verjeStefanit.

Mudmpasieno

Gyönyörű tavaszi időben, Kehrling—Merlin
mérkőzéssel indult meg a Club International de
Francé és MAC klubközi mérkőzés. A bajnok
nagyszerű formában van, állapította meg mindenki már az első gémek után. Merlin dolgozott,
szépen ütött, de nem tudott egy pillanatig sem
veszélyes lenni Kehrlingre. A szetarány nagyon
hízelgő Merlinre 6:4, 7:5, 6:3. Merlin Cochettanítvány és így természetesen nagyszerűen üt.
Különösen forhand ütése és leütései elsőrangúak.

Bachhandje cocheti, de még nem tudja elég jól
alkalmazni.
Kehrling nagyszerű formában van. Kár, hogy
a mérkőzés közben rakettjének egy kiálló szöge
felszakította tenyerét és így a harmadik szetet
már vérző tenyérrel játszotta végig.
Takáts a nagyszerű formában levő Cochet ellen
nem sok vizet zavart. Cochet a szó szoros értelmében játszott vele, különösen azért, mert Takáts
ütései nagyon rövidek voltak. Az idén Monté-
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carlóban szereplő Cochet és a mostani Cochet
mintha két különböző játékos lett volna. A világbajnok hihetetlen formajavuláson ment keresztül két hónap alatt. Egyszerűen azt csinált, amit
akart. Minden sikerült neki.

szebb közönsége előtt megkezdődött a reváns páros Montecarlóért. Hamar kitűnt azonban, hogy
Kehrling képtelen az ütőt rendesen kezél>en tartani és így csak huszonötszázalékos Kehrlinget
kaptunk. Ezzel a MAC-páros sorsa már is meg

Takáts Imre smashel -.Cochet elleni

A gyönyörű tavaszi idő még nem nagyon hatott az emberekre és bizony elég üres tribünök
előtt folyt le az első nap küzdelme.
A szombati páros mérkőzés jobban fogja érdekelni az embereket, gondoltuk s csakugyan szombaton három órakor a nagy mérkőzéseket jellemző
hangulat uralkodott a center court körül. Autóautó után. Sorban érkeznek az előkelőségek s
pontban négy órakor megérkezik a kormányzó úr
Őfőméltósága feleségével és fiaival. A pályán közben Dretomai (Drjetomszky) és Bánó küzdenek
Davis Cup válogatómérkőzést. Dretomai eleinte
nagy fölényben van és 6:2, 6:4-re nyeri az első
két szetet és már a harmadikban is erősen vezet.
Szúrást kap azonban és így nem tudja a szetet
megnyerni. A mindjobban belelendülő Bánó
8:6-ra nyeri a harmadik játszmát. A mérkőzést
igy eldöntetlenül meg kellett szakítani, hogy a
páros játék megkezdődhessen. Közben a tribünök
megteltek és a legelőkelőbb és talán a világ leg-

mérkőzés én,

volt pecsételve. Cochet úgy játszott, mint talán
soha. Minden ütése poen volt és Merlin is nagyszerűen támogatta, úgy hogy a franciák nagy fölényben voltak az egész mérkőzés folyamán. Gabrói igen jó volt s bravúros labdákkal lepte meg az
öt még nem nagyon ismerő közönséget, de ez
természetesen nem volt elég, hogy a mérkőzés
sorsát megfordíthassa. 6:2, 6:3, 3:6, 6:3 arányMEGNYILT

A LEGMODERNEBB FELSZERELÉSŰ

LIPÓTVÁROSI SPORTTELEP
V.. POZSONYI.LIT 15. (SZIGET-U. SAROK)
MELEG ZUHANYOK!
OLCSÓ BÉRLETEK!

vrrsenyméroiü
tenni»zpálya.
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ban nyerték
reményében
ben Bánó és
A negyedik

a mérkőzést a franciák. A közönség
csalódva hagyta el a pályát, miközDretomai folytatták a mérkőzésüket.
szetet Bánó nyeri, de az ötödiket

Merlin
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Soha nem látott tömeg lepto el a center court környékét. Három órakor már egy jegy sincs. S a
közönség változatlanul özönlött. Padokat, székeket kerítenek elő. mert senki sem akarta elmulasz-

Takács elleni mérkőzésén a levegőben úszva schmasel.

kénytelen átengedni a biztosabb Dretomainak,
úgy hogy a végeredmény 6:4, 6:4, 6:8, 3:6, 6:4.
Dretomai a biztos fejlődés útján van. Bánó még
nem érte el tavalyi formáját.
*

Meleg, derült ég mosolygott a szigetre a mérkőzések ultosó napján, vasárnapon. Már 2 órakor
megindult az áradat, hogy 4 óráig meg se álljon.

tani a Cochet—-Kehrling mérkőzést. Mindenki ott
volt a vörössalak pálya körül. A kormányzó egész
családjával, gróf Bethlen Istvánné, a diplomáciai
testület és úgyszólván az egész magyar arisztokrácia, akiknek neveit felsorolni majdnem lehetetlen. Nem is kíséreljük meg. Scitovszky
Tibor, a Hitelbank vezérigazgatója és családja a center court oldalán
ült.
Báró
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Weiss Alfonz a lépcsőkön szorongott. A legfessebb
hölgyek a leggyönyörűbb ruhákban a puszta kőlépcsőkön Ültek, de senki sem akart elmenni. Ötezer ember szorongott a center court körül. Aki
ott volt, sohasem fogja elfelejteni ezt a gyönyörű
színpompás képet. Közben leszakadt a tribün egy
része s ezt is bámulatos fegyelmezetten fogadta a
közönség. Igazi sportember volt ott mindenki.
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A legkétségesebb helyzetekben halálos biztonsággal adta vissza a labdákat a legváratlanabb módon. Bajnokunk nagyszerű volt, ilyen Cochet ellen szetet nyerni a legnagyobb bravúr. Az első
szetben egyformán nyerik szervizeiket 5:5-ig, mikor is Kehrling szervizt veszít és így az első szet
7:5 Cochet javára. A másodikban Kehrling hosszú
labdamenetekkel szerzi meg pontjait és nyeri a

A vasárnapi Cochet—Kehrling
meccsen a szövetség vezérkara
már csak a földre szorult. Kertész főtitkár,
dr. Schreder al*
elnök. Köhler, törökülésben. (Marx (elvétele.)

mert olyan csendben és fegyelmezetten viselkedett az agyonzsúfolt tömeg, hogy az szinte elképzelhetetlen.
Háromóra volt, amikor Takáts és Merlin a már
zsúfolt tribünök előtt a pályára léptek. Merlin
volt a favorit szombati páros játéka után s Takáts
pénteken mutatott formája miatt. Az első ütések
után azonban már látszott, hogy Takátsot két nap
alatt mintha kicserélték volna. A pénteki nehézkes Imre eltűnt s helyette egy hosszan ütő, határozott startú játékos állott a pályán, aki hamar
elhúzott ellenfelétől 3:0-ra. Cochet ekkor taktikai
tanácsokat ad partnerének, aki meg is nyeri a következő három játékot 3:3. Takáts újból erősít
és egymásután kilenc gémet nyer, szóval az első
szetet 6:3-ra és a másodikat 6:0-ra. A következő
szetben Merlin mindent belead és nyeri is a szetet
(i:3-ra, de a pihenő után már nem tud újítani és
Takáts 6:4-re nyeri a szetet és a meccset. Takáts
nagyszerű volt s az egész publikum csak azt kívánta neki, hogy ezt a formáját tegye el Morpurgo és Stefani ellen is. Takáts úgy látszik, a
francia másodklasszis réme, mert Landry után
most Merlint is fölényesen verte.
A kapott sport megérte a fáradságot. Ilyen
tenniszt még nem láttunk, de mondhatjuk, hogy
nagyon kevesen láttak a világon, mert Cochet
sincs mindig így diszponálva. Játéka • tökéletes
volt. Hihetetlen biztonság és csodálatos technikai
bravúrok jellemezték játékát. Budapesten így
még sohasem játszott. Kehrling nagyszerű játéka
kikénvszerítette belőle a legklasszikusabb tenniszt.

szetet (5:3-ra. A harmadik szetben volt a leggyilkosabb küzdelem s ezt némi szerencsével is
Cochet nyeri 6:3 arányban. A pihenő után Cochet
még újra erősíteni tud, míg Kehrling ezt már nem
tudja s így 6:1 arányban nyeri a lyoni oroszlán
a szetet és a meccset. A játék olyan szép volt,
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hogy senki sem gondolt arra, hogy Kehrling tulajdonképpen kikapott. Ez a vereség nem fájt
senkinek sem. A játék grandiózus voltát ez jellemzi legjobban.
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IKKEK

R A KETTJ A V I T Ó M Ü H E L Y
TEL. : 181.94

•

MAURER

ISTVÁN

VI., TERÉZ.KÖRUT 7. (ANDRÁSSY-UT SAROK)

A kormányzóné,

gróf Somsich és

Vásárhelyi.

Végtelen autósor kígyózott a mérkőzés után a
center court-tól be a városba. Lépésben haladhattak csak az autók s bizony jó félórába került,
míg járművön el lehetett érni a Margithidat. A
hídon önkéntelenül is eszébe jutott az embernek,
hogy a Margitsziget Rt. mennyi pénzt is keresett
azon, hogy a MAC tenniszversenyt rendezett?
Csak vasárnap több mint ötezer ember ment ki a
szigetre a tenniszversenyre, ez á 50 fillér = 2500
pengő. Járműbelépőkért bevehettek 2000 pengőt,
szóval egyetlen napon 4500 pengőt keresett a szi-

Cochef

és Kehrling

küzdelme

a zsúfolt

nézőfér

get rt. a tenniszen. Minden józan ember azt hihetné, hogy a tennisz így dédelgetett kedvence a
Rt.-nek, mert hisz biztos jövedelmi forrása. Sajnos, azonban nem így van. A tennisz nem kap a
szigettől semmit sem. Bármit kér a fehér sport,
süket fülekre talál. A pályán Magyarország legjobb játékosai évek óta öltöző nélkül treníroznak
és veszélyeztetik egészségüket. A legelemibb higiéniai berendezések hiányoznak, mert mint mondják, nincs pénz. Lapunk egyik számában már
megírtuk, hogy az idei két tavaszi tenniszverseny behozza azt a tízezer pengőt, amibe a kért
szerény öltöző kerülne s ezt sem tudja a tennisz
megkapni. Jogos kérésünket alig hallgatják meg,
mert nincs pénz. Más sportot viszont dédelgetnek
és temérdek pénzt költenek rá. Nem gondolják az
illetékesek, hogy önkéntelenül is felvetődik a
kérdés, hogy miért van ez így? Nincs-e valami
személyes összefüggése a dolgoknak ott, ahol csak
tárgyi és reális dolgok után lehetne intézkedni.
Nem-e lehetett volna a szigetet hasznothajtóbban
kihasználni? Sajnos, hogy a vasárnapi ünnepi
hangulatba ilyen keserű gondolatok vegyülnek,
ha az ember keresztül megy a szigeti vámon.
Pénteken, szombaton és vasárnap azt hisszük,
hogy újabb ezrek fogják érezni e helyzet fonákságát.

elő/f.

A

hirói

széken

dr.

Pétery

szövetségi

kapitány.
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AZ ÚJPESTI

TORNA

EGYLET

rendezésében 1931. évi május hó 11-én és a
következő napokon az egyesület tenniszpályáin (Újpest, Váci-út 77. szám alatt)
••

NEMZETKÖZI BAJNOKI

TENNISZVERSENYT
r e n d e z a k ö v e t k e z ő feltételek

mellett:

VERSENYSZÁMOK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Férfi egyes verseny Budapest bajnokságáért.
Női egyes verseny Budapest bajnokságáért.
Férfi páros verseny Budapest bajnokságáért.
Vegyes páros verseny Budapest bajnokságáért.
Női páros verseny Budapest bajnokságáért.
Férfi egyes verseny az I. és II. csoportba osztott
játékosok kizárásával.
7. Női egyes verseny az I. csoport kizárásával.
8. Férfi páros verseny az I. és II. csoport kizárásával.
9. Vegyes páros verseny az I. csoport kizárásával.

DÍJAZÁS: Az 1—5. versenyszámban tiszteletdíj a győztesnek, győztespárnak és helyezetteknek; a 6—9. versenyszámban tiszteletdíj a győztesnek, győztespárnak; a helyezettek plakettet nyernek.

Részvételüket megígérték: Lydleton Rogers, ir bajnok; Artens, Matejka,
osztrák bajnokok; Frau Schombourgk, német bajnoknő; Frl. Herbst,
osztrák bajnoknő, valamint Kehrlinggel, Takátssal és Gabrovitzal az
élükön indul a teljes magyar gárda.
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A tenniszsport minden idők legnagyobb díját,
a „Davis Cup"-öt, 1900-ban, tehát 31 évvel ezelőtt
alapította D. Davis, volt amerikai versenyjátékos,
majd később az Egyesült-Államok hadügyi államtitkára, ki még most is élénk irányítója úgy az
amerikai tenniszéletnek, valamint az EgvesültÁllamok politikai világának.
A kupáért eredetileg az Egyesült-Államok és
Anglia csapatai vívtak küzdelmet, azonban a tenniszsportnak a kontinensen, valamint a többi világrészen mutatkozó hatalmas fejlődése után. a
világ müveit államainak kevés kivételével, valamennyien belekapcsolódtak. A „Davis Cup" múltjánál, szervezettségénél és a nemzetek nagy számánál fogva, melyek érette küzdenek, az összes
sportágak díjai között feltétlenül az első helven
áll.

Tehát az Északamerikai Egyesült-Államok 10szer, Ausztrália 6-szor, Anglia 5-ször, Franciaország 4-szer nyerte el a nagy díjat.
A „Davis C'up"-nek megvannak a

GOLF

vezeti szabályai, melyeknek rendelkezései alapján bonyolítja le évről-évre a rendezőbizottság két
zónában — amerikai és európai — a mérkőzéseket. Meg kell jegyeznünk, hogy minden nemzet
maga választhatja, melyik zónában akar játszani,
azonban ha nem a földrajzi fekvésének megfelelő
csoportban akar játszani, úgy elveszti pályaválasztó jogát.
A versenyrendezés tisztsége mindenkor az előző
évi győztes nemzet szövetségét illeti meg.
A résztvevő nemzetek sorsolás alapján lesznek
beosztva, s a pályaválasztás joga a kisebb soiszámút illeti meg, kivéve azon esetet, ha három
esztendőn belül az összekerülő két ellenfél még
nem játszott egymás ellen. Ezen esetben a pályaválasztás joga azt illeti meg, amelyik utoljára
ellenfelének pályáján játszott.
A költségek a két nemzetet közösen terhelik,
(a vendégcsapat utazási költségei is), melyeknek
levonása után a megmaradó nyereséget a két szövetség egymás között tartozik megosztani.
A mérkőző felek egymás között öt mérkőzést
játszanak le, még pedig négy egyes, valamint egy
páros mérkőzést. Minden nemzet csak négy játékost jelenthet be egv összecsapásra.
Magyarország 1924-ben játszott először a Davis
Cup-ért.
Eredményeink: Magyarország 1924-ben veszt
Dánia ellen 3:2-re, 1925-ben veszt Franciaország
ellen 4:l-re, 1926-ban veszt Argentína ellen 3:2-re,
1927-ben veszt Olaszország ellen 3:2-re, 1928-ban
győz Norvégia

A annineegy évvel ezelőtt alapított díjért az
idén huszonhatodszor játszanak, mivel hatszor a
kiírás elmaradt. Ez a hat eszte
esztendő: 1901, 1910,
valamint a háborús esztendők, 1915. 1916 1!)17
és 1918.
A kupa védője 1900-ban: Egyesült-Államok,
1902-ben: Egyesült-Államok, 1903-ban: Anglia,
1904-ben: Anglia, 1905-ben: Anglia, 1906-ban:
Anglia, 1907-ben: Ausztrália, 1908-ban: Ausztrália, 1909-ben: Ausztrália, 1011-ben: Ausztrália,
1912-ben: Anglia, 1913-ban: Egyesült-Államok,
1914-ben: Ausztrália, 1919-ben: Ausztrália, 1920ban: Egyesült-Államok, 1921-ben: Egvesült-Államok. 1922-ben: Egvesült-Államok, ' 1923-ban:
Egyesült-Államok, 1924-ben: Egyesült-Államok,
1925-ben: Egyesült-Államok, 1926-ban: EgyesültÁllamok, 1927-ben: Franciaország, 1928-ban:
Franciaország, 1929-ben: Franciaország, 1930-ban
Franciaország volt.

ÉS

ellen 5:0-ra, Hollandia

ellen veszi

3:2-re, 1929-ben győz Norvégia ellen 4:l-re, Monaco ellen 3:2-re, Hollandia ellen 3:2-re, veszt
Anglia ellen 3:2-re. 1930-ban veszt Japán ellen
4:1-re.
A magyar csapat legjobban 1929-ben szerepelt,
amikor az európai zóna elődöntőjébe került.
Ebben az esztendőben összesen 30 ország csapata nevezett, az amerikai zónába 8 csapat, az
európaiba 22 csapat.
Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség
hivatalos versenyszabályai,
Alapszabályok, Jogszabályok,
Versenyszabályok.
Kerületi szervezeti szabályok.
Fegyelmi
rendelkezések, Gazdasági bizottság
ügyrendje,
útmutatás pályabirák
részére, Tenniszpályák
építése.
Vasúti kedvezményre
vonatkozó utasítás, Egyesületi alapszabály, Egyesületi
házirendszabályok

ARA
PENGŐ
Megrendelhető KERTÉSZ TÓDOR ÉS WESZELY
ISTVÁN RT. BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 9. SZ
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igen előnyös oldalukról ismert osztrákokat.
Alant közöljük a két zóna beosztását és jelenlegi állását:

Az eddigi mérkőzések közül egy nagy meglepetés volt csak, amennyiben Görögország nálunk is
járt csapata 3:2 arányban legyőzte az általunk

Amerikai

Északi csoport;

zóna

1. U. S. A.
2. Mexikó
3. Canada

Déli csoport:

,

1. Uruguay
Argentína

2. Paragua
3. Argentína

Argentína
*.fl

'

570

4. Chile
5. Brasilia

Chile
"3 Vi

Európai
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Anglia
Monaco
Németország
Délafrika
Svájc
Írország
Görögország
Auszrtia
Csehszlovákia
Spanyolország
Magyarország
Olaszország

1
)
|
I
|
j
I
f
i
I
1
/

18.
19.
20.
21.
22.

)
'
|

J. (Amerika i zóna(
győztes
Argentína

zóna

Japán
Jugoszlávia
Egyiptom
Finnország
Anglia
5:0

(

i
1

1L
1I

Görögország
3:2

...
i,

:

1

Hollandia
Dánia
Románia
Norvégia
Lengyelország

Tavalyi védő Franciaország csapata.

Az április 26-iki két klasszikus mérkőzésnek
igen érdekes megvilágítását nyújtja egy olyan kimutatás, melyből kitűnik, hogy a játékosok a
mérkőzés folyamán azáltal szerezték-e az egyes
pontokat, hogy az ellenfelük részére visszaadhatatlan ütést adtak (mint közszájon forog: megölték a labdát), vagy pedig azáltal, hogy ellenfelük

Takács 3(>-szor ölte meg a labdát és 68-szor hibázott.
A táblázat szembetűnően mutatja ki Cochet felülmúlhatatlan labdabiztonságát, mellyel sokszor
szinte lehetetlennek látszó helyzeteket mentett
meg. A point-ra rendszerint csak akkor meni.

hibázott.

Az alábbi kimutatásban minden játékosnak a
megölt labdái +-jellel, a hibázásai pelig —jellel
vannak feltüntetve. Megöltekként azok a labdák
lettek számításba véve, melyeket az illető játékos
az ellenfél részére gyors kihelyezés, befutásánál
mellette való elütés, leütés, rövidre nyesés, vagy
átívelés által elérhetetlenné tett, hibázásnak pedig
azok, amelyeket valamelyik játékos a vonalakon
kívülre vagy a hálóba ütött.
Az egész mérkőzés folyamán Cochet 35-ször
ölte meg a labdát és 58-szor hibázott, Kehrling
48-szor ölte meg a labdát és 93-szor hibázott, Merlin 30-szor ölte meg a labdát és 91-szer hibázott,

SALAK KERESKEDEM! ÉS SZÁLLÍTÁSI V Á L L A L A I A
BUDAPEST, VII.. DOHÁNY-U 59 + TEL J 428-64^^^
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amikor már kétségbeejtően helyezett nyesett labdáival jól előkészítette és biztosnak látta a point
megcsinálását. Igen gyakran nyugodtan várta be
Kehrling támadásait, hogy vagy Kehrling hibázasával, vagy pedig fürgeségét kihasználva, alkal
mas pillanatban ellentámadással szerezze meg a
pontot. Cochet 4 game-t nyert, melyben egyetlen point-t sem csinált, de egyszer sem hibázott.

1

HORDANAK

1

UNGÁRIA
TENNISZCIPŐT
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Igen eklatánsan tűnik szembe a kiváló formában
játszó Kehrling labdaölő képessége. Merész, támadó taktikával kellett játszania, hogy világbajnok ellenfelének fürgesége és labdabiztonságával
szemben eredményt csikarjon ki. A négy szet alatt
48-szor ütött a világbajnok által elérhetetlen labdát! A kiváló formában játszó Takács ellen tehetséges fiatal ellenfele aránylag kevés pontot tudóit
csinálni. A négy szet alatt összesen 30-szor ölte
meg a labdát. Hiába biztatta Cochet a mérkőzés
alatt több ízben a támadásra, Takács hosszú, erőteljes ütései nem igen engedték előre Merlint az
alapvonaltól; ha pedig kellő előkészítés nélkül
befutott, Takács élesen elütött mellette. Takács
aránylag szép +-pont eredményt mutatott fel,
melyek jó részét kitűnően kihelyezett, éles, hoszszú fore-hand drive-jeivel érte el.
Bokor Béla.

I++I +

A MAGYAR VERSENYZŐK IS
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esapeaihafnohságehscéh

Az első osztályú csapatbajnokságok lezajlottak,
olyan sikerrel, mint amilyenre a legoptimistább
vezetők sem számítottak. A szövetség elindult
az idén egy olyan úton, amelyiken végighaladva
okvetlenül el kell, hogy érje a célt, a magyar
tennisz naggyátételét. A vezető az úttörő úton a
Nemzeti Sport kitűnő rovatvezetője, Arató Géza
volt. Hihetetlen szorgalommal és akaraterővel
dolgozta ki úgyszólván egyedül a csapatbajnoki
rendszert és olyan alapos szabályzatot dolgozott

vitéz

Szántó

A
László

B. B. T. E.
csapata,
igazgató.
Bánó,
dr. Jacobi,

Radiche.

ki a lebonyolításra vonatkozólag, hogy fennakadás nem állhatott elő sehol sem. A siker oroszlánrésze őt illeti és mi így örömmel tolmácsoljuk
neki az egyetemes tenniszközönség köszönetét.
Másodsorban a játékosok és a klubok vezetői
azok, akik dicséretet érdemelnek, mert majdnem
mindenki pontosan jelen volt s így a verseny zavartalan lefolyását senki sem akadályozta meg.
Még az idei lehetetlenül rossz tavasz ellen sem

Cenfsl&s,

CIKKEK NAGY TÁLASZTÉKBAN

P A N N Ó N I A G U M M I K E R E S K E D E L M I R.-T.
BUDAPEST. VI.. VILMOS CSÁSZÁR.UT 13. TELEFON : 368-54-

lehet panaszunk, mert április közepén nyolc fordulós csapatbajnoki verseny lebonyolítását tette
lehetővé eső-kényszerszünet nélkül. Eső nem volt,
szél és hideg anná ljobban tomboltak, de ezek
dühe sem akadályozta meg a versenyzőket és vezetőket abban, hogy a versenyt le ne bonyolítsák.
A csapatversenyek első sorban is nagyszerű
tréningnek bizonyultak, akik végigjátszották, sokat haladtak és formába lendültek azok is, akik
a csapatbajnoki startjukal vették tulajdonképpen
az idei első tréningjüket.
A versenyen az idén igen helyesen résztvevő
gyengébb klasszisú játékosok fejlődtek különösen
sokat, így Heinrich István, Battlay, Schramek és
elsősorban Radicke, aki a verseny végére élete
legjobb formáját érte el. Ha más eredménye nem
is volna a versenynek, már a játékosok ilyen fejlődése is elegendő.
A verseny eredménye azt bizonyítja, hogy a
Magyar Athletikai Club még mindig messze a
többiek előtt jár a férfitennisz terén. Három csapatot indított s mind a három csapata bejutott az
országos döntőbe. Csaptainak gerincét még a régi
játékosok adják, de már a feltörő fiatalok lassan
lassan eredményesebbek lesznek, amit mutat az
is, hogy Gabrovitz aratta a legtöbb egyéni győzelmet — nyolcat — és közben szetet sem veszített. Mellette Zichy gróf szerepelt igen jól a fiatal
gárdából, aki csak két klubtársától, Balástól és
Várady-Szabótól kapott ki. Párosokban is nagyszerűen szerepelt. Sorba verte Péteri dr. oldalán
a neves párokat, mint: Bánó—Jacobi, Silbersdorf—Hegyessy, Straub—Straub, Gabrovitz—
Várady-Szabó, Krepuska—Bálás. A MAC harmadik reménysége, Drjetomszky mint tartalék
indult és váltakozóan szerepelt. Nincs elég versenyrutinja még.
Kehrling és Takács természetesen biztosan
nyerték mérkőzéseiket s mellettük főleg Péteri dr.
tűnt ki a „régi gárdából", aki dicséretreméltó
kiizdenitudással verekedte ki egymás után a
szebbnél-szebb győzelmeket. Példát mutatott a
többieknek. Harmadik az UTE csapata lett, hol
az elfoglalt Aschner Pál helyett szerepelt tartalék Kiss Kálmán játszott nagyon szépen. Kehrling ellen különösen szép stílusban küzdött. Leiner Pál megverte Drjetomszkyt, de érthetetlenül
kikapott Schramektől. Aschner Kálmán végig
elég gyengén szerepelt.
A BBTE-t handicapelte Bánó kézsérülése, majd
Jacobi dr. betegsége. A Jacobi helyett játszó Palásthy szép győzelme Straub J. felett említésreméltó. A BBTE csapatának legeredményesebben
játszó tagja Radicke volt, aki mérkőzésről-mérkőzésre javult s a végén már Balást is megtudta
verni.
A BLKE csapatából Hegyessy dr. vált ki, aki
szintén emelkedő formában van s aki különösen
Várady-Szabó és Bálás ellen ért el igen szép
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eredményt. Silbersdorf és Szenthey ÍV szokott
megbízható játékosok.
A BEAC csapatában Straub Elek nagyszerű, ő
is egyike a feltörő fiataloknak. A csapat állandó
tartalékja, Székely is igen biztató képességű játékos.
A BSE csapatában Weiner igen jól kezdett, de
aztán letört és így pár váratlan vereség érte.
Schramek nagyon szépen játszó fiatal játékos,
akiről még sokat fogunk hallani. Battlay is sokat
fejlődött tavaly óta. Az utolsó helyet a tennisz
club csapata foglalta el, bár igen derekasan küzdött. Gr. Révay ugyan nem volt a legjobb, de Tóth
Ede és különösen Heinrich István nagyszerűen
szerepeltek. Mindent összevetve, a látottak alapján Gabrovitz, Straub Elek egészen felzárkóztak az élre s nemsokára rajtuk kívül még eg>
sereg fiatal játékos neve fog a jövő évi ranglista
elején állni.
A rendszer úgy, ahogy ki van dolgozva, nagyjában bevált. Apróbb hibái természetesen vannak,
de ez nem is lehetett volna máskép az első évben.
A játékosok főleg a korai terminust kifogásolták.
Szerintünk a terminus nem korai csak az idei
abnormális tavasz tette koraivá. Máskor a versenyek zsúfoltsága miatt nem is lehetne a csapatbajnokságot zavartalanul lebonylítani.
A pontozásra vonatkozólag a vélemények megoszlanak s mindegyik tábornak igaza van a maga
szempontjából. Mi a véleményünket már a mult
számunkban leszögeztük.

ETRA

s p o r t l e h é r n e m ű t !
Mert
—

az

izzadságot magába szívja, a test kigőzölgését és a levegőcserét megkönnyíti
és a hüléstől feltétlenül megóv.
Kapható sport- és fehémemüüzletekben.
Csak a fenti védjeggyel ellátott „Tetra"fehérnemű valódi.

ÉS

GOLF

Szerintünk a csapatbajnoki verseny elsőosztályú játékosgárdánk legjobb tavaszi tréningje és
éppen ezért a mérkőzéseket ezután okvetlenül öt
szetre kell kiírni. A tavaszi Davis Cup-re trenírozó versenyzőinknek állandóan öt játszmára kell
játszaniok. mert a három szetes mérkőzések
mindjobban, hogy úgy mondjuk, kimennek a divatból s ma csak a három nyert szetre menő küzdelem az, ami mérvadó. Jövőre ezért öt játszmára
kiírt csapatbajnoksági mérkőzéseket kérünk.
A női csapatbajnokság a momentán legegyenletesebb csapatú FTC győzelmét hozta. Érdekes,
hogy az elsőosztályú női bajnokcsapat klubjának,
az FTC-nek nincs első osztályú férfijátékosa és
így az elsőosztály férfi csapatbajnokságban még
csapatot sem tudott indítani. Az FTC első helyét
a szerencsés körülményeknek is köszönhette. Elsősorban is a Paksynéval felálló BLKE okvetlenül
legyőzhetetlen lett volna. Paksyné betegsége
azonban megnyitotta így az utat az FTC-nek. A
MAC csapatát is betegség handicapelte, mert legjobb játékosa. Gönczné nem játszhatott. Az adott
körülmények között így az FTC győzelme reális,
de teljes csapatok esetén már biztosan a BLKK
győzött volna.
A mutatott játék alapján megállapíthatjuk,
hogy Schréderné nagyszerű formában van és
messze vezet a többi hölgyjátékos előtt. Tudása
olyan fölényt biztosított a BLKE-párosnak, hogy
a többi páros nem tudott miatta szóhoz jutni. Reméljük, hogy kitűnő formáját továbbfejleszti.
Kár. hogy az UTE nem indított csapatot és így
nem került sor a Schréderné és Baumgarten
Magda közötti mérkőzésre. Schréderné után
Demkó Eszter következik a sorban, aki megverte
összes ellenfeleit, Tihanyinét, Brandenburgnét és
Szapáry grófnőt. Jelenleg Schréderné és Baumgarten után a legjobb női játékosunknak tekinthetjük. A harmadik szépen szereplő, gróf Szapáry Gabriella, aki csak Demkó Eszter előtt hajolt meg három szetben, de megverte a rangban
előtte álló Brandenburgnét és Tihanyinét. Kár.
hogy néha kizökkent ütéséből. Neki nem szabad
átvenni a többiek puha stílusát. A MAC-ból Bokorné formán kívül van. Krencsey Mády, aki újra
versenyez, nagyon jó. Kár, hogy betegsége miatt
nem jatszhatott az FTC ellen.
A páros játékban még mindig nagyon el vagyunk maradva. Nagyon sok női párost kell játszani, hogy valahol is megálljuk a helyünket.
Schréderné és Tihanviné játszanak párost; a többiek?!!!
A csapatbajnokságok első szakasza lezajlott.
Május elején kezdődik a második csapatok küzdelme, remélhetőleg ugyanilyen sikerrel.

Gr

U L Y Á S PÁL,

CIPÉSZ

KÉSZÍT: D Í S Z M A G Y A R . , LOVAGLÓ- ÉS G A Z .
DÁSZCSIZMÁKAT, UTCAI-ESTÉLYI- ES
SPORTCIPŐKET.

LLBUDAF
BUDAPEST, V., PARISLU. 4. FELEM. 2.
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KÜLFÖLDI HÍREK

DAVIS CUP HÍREK
Piros-fehér-zöld szegélyű fehérkabátot
Cup játékosaink a mérkőzéshez.

kapnak

Davis

*

Görögország —Ausztria

3:2

(Athén).

Az idei európai zóna első mérkőzése nagy meglepetéssel szolgált. Ausztria — a csupa kiváló játékerőt képviselő Artens, Matejka és Haberl — csapata kikapott a
görög Zerlendi, Garangiotis együttestől. A klimatikus
viszonyok állnak mentségéül a legyőzöttöknek. Abnormális, még a görögországi viszonyokat tekintve is, negyven fok körüli hőségnek is beszámítható Mőben tartották meg a mérkőzést. Az erősen negyven évben bentjáró többszörös görög bajnok és Davis Cup-man Zerlendi
az első nap legyőzte Artenset 1:6, 6:3. 1:6, 6:2, 8:6
arányban. Úgyszintén Garangiotis is győzött nagynevű
ellenfelén, Matejkán és az alábbi eredmény eresen jelzi
a küzdelem nagyságát: 8:6. 3:6. 7:5. 1:6. 6:4; a második
napi páros mérkőzésen mind a két görög egyes játékos
pihent,
míg
az
osztrák
részről
csak
Matejka.
Ezzel a párossal sikerült Ausztria csapatának javítani
az ugyancsak furcsa helyzetükön. Artens, Haberl pár
egy szetnvi ellenállás után biztosain verték a görög
Georgiades. Ballis párt 5:7, 6:3, 6:4. 6:3 végeredménnyel.
Soha nem látott nagy érdeklődés előzte meg a harmadik
napi mérkőzést. A legirigylésreméltóbb zsúfolt ház kisérte figyelemmel a hátralevő két egyes játékot. A roskadásig telt nézőtér szuggesztíven hatott a játékosokra.
Zerlendi bár nem tudja két nap előtti bravúrját megismételni. de igen megnehezítette Matejka győzelmét és
három egyes negyedik szetbeli vezetése mutatja, hogy
nagyon közelálltak egy ötszetes matchez, 6:3. 6:2, 6:8.
6:3 az eredmény az osztrák javára. A Garangiotis—Artens
mérkőzés az idegek táncában zajlott le. A kivárásra játszott hosszú labdameneteket gyors, elhelyezett labdamenetek váltják fel. A kettő szetes és 6:5-ös Garangiotis
vezetésnél a közönség oly ideges volt. hogy felugrálva
ülőhelyéről sétálni ment. Nem bírta nézni a játékot. A
két-két szetállás kicsikarása Artensnek 8:6-ra az emberi teljesítőképesség határán felül sikerült, melyet az
ötödik szetben nem tudott már fokozni és rohamosan
esett vissza és hat-kettőre győz Garangiotis a közönség
frenetikus tapsai mellett. Görögország legközelebbi ellenfele a Csehország—Spanyolország
mérkőzés győztese
lesz.
Spanyolország csapata: Alonso. Maier. Flaquer és Saprisa.

A spanyol bajnokságok férfi egyes döntőjében Maier
öt szetes küzdelem után legyőzte Alonsot 6:4, 5:7. 7:!).
6:2. 6:1 arányban.
*

Berlin—Praha városok közötti mérkőzések eredményei: Hartz (B)—Melzer 6:4, 2:6. 6:3: Schwenkel (B)—
Menzel 2:6. 1:6; dr. Landmann (B)—Rohrer 6:4. 6:2;
Hartz, Jánecke—'Menzel. Klein 6:3. 6:3: Fr. Köhne (B)—
Frl. Ertl 1:6, 6:4. 6:4: Frl. Kuhlmann (B)—Fr. Deutsch
2:6, 3:6: Heidenreich (B)—Melzer 6:4. 6:2; Landmann
(B)—Menzel 1:6. 3:6, 2:6: Lorentz, Schwenker (B)—Menzel. Rohrer 2:6, 6:4, 4:6, 1:6; Hartz, Janecke (B)—Melzer, Klein 4:6, 6:4. 7:5.
*

Japán—Ausztria 3:2.
Wien be n megtartott országok közötti mérkőzésen a
japánok győztek, akiknek .Jugoszlávia csapata lesz első
ellenfele Belgrádban, a Davis Cup mérkőzések során.
Nagy erőpróbája volt ez a japán csapatnak, úgy hogy
bizakodva nézhetnek az első fordulójuk elé. Első napon
I. Sato könnyen győzött Artens ellen 6:1, 6:1, 6:2 arányban. Ügy látszik, ez a kiváló osztrák játékos messze van
formájától és érthetővé kezd válni a Davis Cup-ből való
kiválásuk. Matejka bajnok négy szetben győz H. Sato
ellen 6:1, 5:7. 6:1. 6:3 scoreval. Az első napi eldöntetlen
után a japánok megszerzik a párosnál a vezetést. H. Sato
és Kawaji 6:3. 7:5, 7:5 arányban győz Artens. Haberl
pár ellen. A kiválóan összeszokott osztrák pár nem volt
méltó ellenfele a macskaügyességü japánoknak. H. Sato
6:2, 7:5. 6:4 arányú eredménnyel megszerzi a Davis Cup
rendszerű országok közötti mérkőzések során Artens ellen. A pompás formában levő Matejka győz I. Sato ellen
6:1. 1:6. 2:6. 7:5, 6:0-ra.
*

D. N. Capoor én Ahad Húsain India bajnokai résztvesznek az idei világbajnokságokon Wimbledonban.
*

Riviérái, eredmények.
íSt. Raphael T. C. végeredményei: Férfi egyes: H.
Sato—Haensch 6:3. 8:6. 6:4. — Férfi páros: I. Sato és H.
Sato—Menzel. Haensch 6:2. 2:6, 6:4. 6:4. — Vegyes páros: Miss Thomas, H. Sato—Miss Ryan, Aeschlimann 9:7.
4:6. 6:4. — Női egyes: Mlle Adamoff—Frl. Korotoicka
6:3. 6:0. — Női páros: Miss Ryan. Miss Thomas—Mme
Nicolopoulo. Mlle Adamoff 6:4, 6:4.

*

Hecht. a magyar származású csehszlovák játékos, tagja
lesz a csehszlovák csapatnak, legyőzve Novotnyt 11:9.
6:3. 6:3 arányban.
*

Anglia—Monaco 50 (Plvmoutli).
I. Austin—Landau 6:0.' 6:0. 6:1. Perrv—Gallepe 6:3.
6:2, 7:5.
II. Hughes. Kingsley—Landau, Gallepe 6:0, 6:2. 6:0.
III. Austin—Gallepe 6:0, 6:1. 6:2: Kingslev—'Landau
6:0, 6:1. 6:4.
Anglia fölényes győzelme újra reményeket ad arra.
hogy zónafinalista legyen.
*

Anglia következő ellenfele Belgium válogatottjai lesznek. A mérkőzést Brüsszelben tartják május 8.. 9. és
10-én.
*

l)r. Landmann. a kiváló német játékos bejelentette
szövetségének, hogy hivatali elfoglaltsága miatt nem vehet részt május 1., 2. és 3-án Düsseldorfban eldöntésre
kerülő Dél-Afrika—-Németország mérkőzésen.

Countrv Club de Monte-Carlo végeredményei. Férfi
egves: ,1. Sato—-Haensch 6:3. 6:3: Bemard—Goldschmiedt
6:0, 6:0; .1. Sato—Bemard 6:4. 6:2. 6:2. — Női egyes:
Frl. Aussem—Mme Mathieu 6:3, 6:2: Mlle Alva.rez—Frau
Nicolopoulo 6:2, 6:2: Frl. Aussem—Mlle d'Alvarez 6:1.
6:4. — Férfi páros: Lesueur, Gentien,—J. Sato, H. Sato
6:4, 6:4. 6:4. -— Vegyes páros: Mme Mathieu. Lesueur—
Mrs. Satterthwaite. Hillyard 2:6, 6:1. 6:3 (legyőzték Frl.
Aussem. Sato párt 10-8. 6:8, 9:7-re). — Női páros: Mme
Heurotin. Mrs. Satterthwaite—Mlle Neufeld, Mlle Adamoff 6:4. 0:6, 6:1.
Cilly Aussem Barcelonában bemutató
mérkőzéseket játszott. Eredmények: Frl.
zard—Rosa Torras, Maier 4:6, 6:1. 6:1;
Maier—Tinkler. Buzzard 8:6. 6:0; Aussem.
Durall 6:2, 6:2.

vegyes páros
Aussem. BuzFrl. Aussem.
Maier—Riera.

*

Kensington (Anglia) L. T. C. végeredményei: Férfi
egyes: Aoki—Olliff 3:6, 6:1, 6:3. — Női egves: Miss
Round—Miss Ridley 6:4, 6:2. — Férfi páros: Aoki. Miki—
Austin. Olliff 6:2. 9:7.

*

*

Argentína lett a délamerikai zóna győztese. 3:0-ra vezet Chile ellen.

Drjetomszky György a Davis Cup mérkőzések során
legyőzte Takáts Imrét 4:6. 6:1. 6:4, 7:5-re.
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HÍREK
Cochet,
Merlin,
vendégszereplése.

Kehrling,

Gabrovitz

szegedi

A nagy érdeklődéssel kísért világbajnoki bemutatómérkőzés előtt a Bálás. Gschwindt Edith budapesti pár
játszott a dr. Csermák. Pleplár Gaby kiváló szegedi pár
ellen, a mérkőzést azonban az idő előrehaladottsága miatt
(
J:7, 4:6 arányban félbeszakították.
TapB fogadja a világbajnokot, midőn a férfi négyes
társaival a pályára lép.
4:4-es elsőszeibeli állás után 6:4-re győz a francia
pár. A közönség bizakodik, mind a két magyar remek
formában van. Nem csalódott, 6:0-ás hengerszettel egyenlítik a magyarok a szetarányt. 4:4 újra a harmadik
szet és elered az eső. Félbeszakítják a játékot egy félórára. majd ismétlik a harmadik szetet. Három-háromtól
fej-fej mellett halad a küzdelem, hat mindig, majd innen Cochet, Merlin elhúz, nyerve a szetet 8:6-ra. 4:0-ás
magyar vezetésű negyedik szetben szereznek a franciák
egy gémet. A remek formában levő magyar pár nem
tudja kicsikarni a győzelmet, mivel alig végződött be a
0:l-es negyedik szet, az eső újra eleredt. Az est folyamán a városi és vármegyei társadalmi előkelőségek fényes bankettet rendeztek Cochet tiszteletére.
*

A Mátyásföldi Lawn Tennis Clubot érzékeny veszteség éri Adler Egon kiválásával, aki ugyanis clubot változtatva az MTK-ba lépett.
*

Ez évben ünnepli huszonöt éves fennállását a Gyöngyösi Atlétikai Club. A tenniszezők között oly előnyösen
ismert gyöngyösi nemzetközi versenyt idén még fényesebb keretek között rendezi meg ez az igen agilis vidéki egyesület. A vezetőség neve a garancia arra
nézve, hogy a tennisz ebben a városban a legjobb kezekben van.
Barna Jenő városi számvevő a club elnöke. Dr. Bakó
Oszkár városi tanácsos az ügyvezető alelnök. Bokros
.Sándor ny. főhadnagy a tenniszszakosztálv vezetője,
mig a titkári teendőket Bakó Aurél látja el. A választmányi és rendes tagok sorában az ottani közéleti előkelőségek is helyet foglalnak, igy többek között: Schober
Károly a Nemzeti Bank helyi fiók főnökhelyettese; br.
Wíldburg Sándor, gr. Révay István, Gosztony Sándor
őrgróf Pallavicini Rogers és Alfonz, az előnyösen ismert
tenniszezők, földbirtokosok. Jelenleg hat pályával rendelkezik az egyesület, melyen huszonöt versenyjátékos,
tréneri felügyelet mellett készül a clubközi, helyi és
csapatbajnokságokra, hiszen az egyesület a Rothermere
Cupben indítja csapatát. A kedvtelésből tenniszezők
száma száz felett mozog.
Clubrangsoruk. Hölgyek: Szabó Klári. Pintér Manci,
dr. Wiltnerné Leginan Lenke és Janka Magdi. Urak:
Bokros Sándor, Búzás Károly, Makra Lajos, Makra Károly, Schober Károly és Reisinger Lajos.
Az egyesület, a maga mobilitásával és agilitásával egy
igen erős pillérjévé nőtte ki magát a magyar tenniszéletben.
*

A Rákosligeti Üszó Egyesület, amely 1911. évben alakult, volt szülőhazája a nagy képeségekkel bíró ifjú
játékosuknak, ifj. Gabrovitz Emilnek, vagy ahogy a magyar sportérdekek most megkívánják, Gabróy Emilnek.
Itt sajátította el szeretett apjától az alapütéseket, hogy
aztán ösztönösein a saját javára és talán egykor a magyarságnak is hasznára szolgáljon.
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Négy vörössalak pályán nyolcvanan űzik, főleg nvarlaók a tennisz. Húsz ezekből a versenyző. Pesvidéki
kerületi és II. oszt. versenyt rendez az egyesület.
Az egyesület vezetősége ós klubrangsora: dr. Steidl
Gyula külügym. titkár, elnök; Frey Endre áll. gépgy.
tisztv., alelnök; Kaltenecker Jenő gépészmérnök, tenniszszakosztályv. Rangsor: Hölgyek: Fábry Kató, Németiiy
Ilonka. Grün Zsuzsánna és Ruttkay Magda. Urak: dr.
Sattinger Viktor, Bleier László, Szász Gyula. dr. Át János, Placht József és Kaltenecker Jenő.
Sajnálattal nem közölhetjük Kaltenecker Jenő úr által beküldött két fényképet, mivel azt nem lehetett klisiroztatni. Ezúton kérnénk meg őt, hogy emlékképpen is
maradhassanak azok nálunk.
*

A MTK tenniszszakosztályának taggyűlése a következő tisztikart választotta meg erre az évre. Szakosztályvezető: Soór Imre és Lóránt Endre. Főtitkár: Fabriczky Imre. Kapitány: Grönfeld Sándor. Háznagy: Horn
Mihály. Titkár: Gorák Gyula és Vadász László. Ellenőr:
Kovács György dr. Játékintéző: Vámos Imre. Műszaki
tanácsos és a fegyelmi bizottság elnöke: Faragó Ferenc.

•

HIVATALOS

R O V A T É

A szövetségi titkárhoz gyakran érkeznek érdeklődé
sek tenniszoktató mesterek iránt.
Kelkéretnek a hivatásos tenniszmesterek. hogy címeiket és igéuyeiket a szövetségi főtitkárral, Kertész János,
Váci u. 9. közölni szíveskedjenek.
•

Az 1931 április 13-án tartott intézőbizottsági ülés határozata szerint az erőlista irányelvei a következők:
1. Fedettpályán és párosban elért eredmények nem
vehetők figyelembe.
2. Csak azon játékos formálhat jogot az erőlistába való
felvételre, aki a csapatbajnokságokon és három fővárosi
nyílt versenyen — országos bajnokság, nemzetközi bajnokság és Budapest bajnokságai közül — legalább ke' tőn résztvett. Ez vonatkozik az I. csoportbeli játékosokra. a második és alsóbb csoportbeli játékosok legalább is a csoport csapatversenyeken és csoportbeli
nyílt versenyen való részvételre kötelesek.
3. A Davis Cupben, országos vagy városok közötti
versenyeken elért eredmények, valamint az előírt három
fővárosi versenyen elért eredmények nagyobb súllyal esnek latba, mint a kisebb jelentőségű versnyek (vidéken
és fürdőhelyen rendezettek).
4. Előnyben részesítendő az a játékos, aki egész idényben rendszeresen versenyez, azzal a játékossal szemben,
aki jó eredmények elérése után nem vesz részt több versenyen. Általában a sok versenyen való indulás előnyt
jelent.
*

A osapatmérkőzésekről fennmaradt, versenyen átjátszott labdák a szövetség főtitkáránál. Budapest, Váci u.
9., a Szövetség tagegyesületeinek rendelkezésére állanak, ahol tucatonként 20 P árban átvehetők.
•
A Magyar Országos Lawn Tennis Szövetség f. hó
13-án tartott ülésén a Rothermere városközi csapatversenyben az alábbi változtatásokat eszközölte:
A Rothermere vándordíj nevezési zárlatát április hó
30-ig halasztotta el, a sorsolás pedig május 2-án este
lesz a MAC margitszigeti klubházában.
A mérkőzések gyorsabb lebonyolítása végett az intéző
bizottság a férfi mérkőzéseket is 3 szetben állapította
meg. ily módon lehetséges, hogy ugyanazon játékos egy
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nap alatt lejátszhatja a férfi egyes, férfi páros és ve
gyes páros mérkőzést is.
A vendégcsapat állhat több játékosból is, azonban a
rendező, vendéglátó egyesület csak 4 játékos fél I I I . osztályú oda-vissza utazási jegyét tartozik megtéríteni.
Az intézőbizottság elfogadta a vidéki bizottság azon
javaslatát is. hogy a Rothermere serleg mérkőzésen
résztvevő városok (egyesületek) a költségeket 300.—
pengőig közösen viseljék és csak a 300.— pengős felüli
költségek terhelik a rendező egyesületet.
Felkéretnek a t. Tagegyesületek és játékosok, hogy
amennyiben különös érdekességű tennisziitő van birtokukban, mely már használaton kíviil van, úgy azt a Szövetség rendelkezésére bocsátani szivestiedjenek.
*

Hölgy I. oszt. csapatbajnokság.
BLKE—MAC 2:2.
Dr. Schréderné—Bokorné 6:0, 6:1; Brandenburgné—
gr. Szapáry G. 6:3. 6:8. 5:7; Halászné—Krencsey M. 3:6.
2:6; dr. Schréderné, Brandenburgné—Krencsey M.. gr.
Szapárv G. 7:5. 6:1.
FTC—BSE 3:1.
Wienerné—Bozsikné 6:4, 6:2; Tihanyiné—Demkó E.
4:6. 5:7; Ritscherné—Filátz M. 6:4. 12:10; Tihanyiné,
Ritscherné—Demkó, Bozsikné 3:6. 6:4. 6:0.
BLKE—FTC 2:2.
Dr. Schréderné—Wienerné 6:2. 6:0; Brandenburgné—
Tihanyiné 7:5. 3:6. 5:7; Halászné—Ritscherné 3:6, 2:6: dr.
Schréderné. Brandenburgné—Tihanviné, Ritscherné 6:4.
6:0.
BSE—MAC 2:2.
Bozsikné—Bokorné 1:6. 7:5, 0:7; Demkó—gr. Szapáry
4:6. 6:4. 6:1: Filátz—Krencsey
3:6. 4:6:
Bozsikné,
Demkó—Krencsev. gr. Szapárv 6:1. 7:9 w.o.BSEfeladta.
FTC—MAC 3:1.
Wienerné—Bokorné 6:3. 7:5: Tihanyiné—gr. Szapáry
G. 8:6. 3:6. 3:6: Ritscherné—Krencsey M. w. ő.: Tihanyi-
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né, Ritscherné—Bokorné. gr. Szapáry G. 6:0, 6:3.
BLKE—BSE 3:1.
Dr. Schréderné—Bozsikné 6:1. 6:1; Brandenburgné—
Demkó E. 6:8, 8:6, 6:8; Halászné—Filátz 6:8, 6:3, 6:3;
dr. Schréderné, Brandenburgné—Bozsikné, Demkó 6:0.
6:1.
Bajnokság.
1. FTC
3
2
1 — 15:10 8
2. BLKE
3
1
2 — 18:10 7
3. MAC
3 —
2
1 11:15 5
4. BSE
3
1 —
2 10:19 4
*

Másodosztályú férfi és női csapatbajnokság nevezési
zárlata április 30-án van. A bajnokság kezdete május
4-én.
*

A harmadosztályú férfi csapatbajnokságok
zárlata május 10-én; kezdete május 18-án.

nevezési

*

A férfi csapatbajnokságok elmaradt mérkőzéseit lejátszották. Közöljük az eredménvt és a végleges tabellát.
UTE—MAC II. 3:1 (harmadik szet 2:2 játékállás után
abbahagyva, u. i. folytatva) 6:4. 4:6. 6:3. BEAC—BLKE
2:2, (abbamaradt dr. Hegyessy—-Székely egyes mérkőzés a harmadik szetnél folytatódott) 7:9. 8:6. 6:3.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

MAC 1
MAC II
UTE
MAC III
BBTE
BLKE
BEAC
BSE
BLTC

Végleges tabella.
8 8 — — 56:7
8 4
2
2 40:25
8 4
3
1 40:30
8 4
2
2 40:34
8 4
2
2 40:27
8 2
2
4 38:36
8 2
2
4 34:39
8 1
1
6 17:53
8 — —
8
9:63

373:177
348:282
344:312
366:350
323:2&2
362:345
353:364
244:400
235:426

28
21
20
20
19
15
14
7
—

szépségének ápolására ű z t é k már a klasszikusok a g
sportokat. „ C s a k e g é s z s é g e s t e s t b e n l e h e t é p \
lélek."
i
E n n e k e l é r é s é h e z k i z á r ó l a g csak a s p o r t n e m eleg e n d ő . E g é s z s é g e s é l e t m ó d , o k s z e r ű t á p l á l k o z á s is
kell hozzá. E g é s z í t s e k i m i n d e n n a p i t á p l á l é k á t a
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• BRIDGE*
SZERKESZTI:

Suba

alatt

Bridgetörténelmi
dátum.
15)31 április 22-én megalakult
a

Magyar

Bridge-Szövetség.

Az alapszabályterevezet már
járja a hivatalos utakat. Néhány rövid nap még és a .Szövetség megkezdheti működését.
Szeretettel köszöntjük a
magyar bridgezők törvényhozó és törvénykező testületét
és reméljük, elváljuk, hogy
szoros kontaktust fog fenn
tartani a bridgetársadalom
mai, amelyet mintha kissé elhanyagolt volna születése pillanatában.
Legyünk őszinték, de nem
túlszigorúak. Suba alatt ment
végbe ez az alakulás. Érdemes
és kitűnő bridgezők, egytőlegyig kiváló szakemberek,
összeültek egy szép áprilisi
délután és megalakultak. Választás — választók nélkül.
Kinevezték rész!>en magukat,
részben egymást. Történt pedig mindez a távollevők ne
vében. A sok ezer magyar
bridgező közben vígan kontrázott, csinált nagyslemmet,
bukott négy pikket és nem tudott arról, hogy ugyanakkor
az Apponyi téren alakul, alakulgat a Magyar Bridgeszövetség.
Egy kicsit több publicitás,
nagyobb csinnadratta ez egyszer nem ártott volna. Néhány
körlevél az összes, úgy értjük,
valamennyi bridgező klubnak,
kaszinónak, társaskörnek é*
egyesületnek. Hadd tudta volna meg mindenki, akit illet,
liogy felvirradt a nagy nap
hajnala! Meg azután itt van
a közmondásosán jó magyar
vidék. Mintha őket is megilletné egy-egy szerény hely a
magyar bridgeszövetségben.
A snellzider kicsit túlgyorsau működött. Csak fel ne

Dr.

H - U .

robbanjon a benzin, mielőtt
megfő az étel. Mi lesz. ha ÖSÍ,szeülnek az elégedetlenek és
azt mondják: mi is vagyunk
olyan jogforrás, mint az április 22-iki alkotmánvozó testület?
Ez azonban, reméljük, nem
fog bekövetkezni. A magyar
bridgező meggondolt, higgadt
européer. Nincs is itt komoly
baj. Ha meg volna, van még
idő korrektúrára. Meg azután
a renonszot úgysem lehet utólag konstatálni. (Portaud szabályok XVII. fejezet, 3. §. 4.
bekezdés.)
De azért a jövőben helyet
kérünk mindenki számára a
magyar bridgeélet fórumán.
A jogegyenlőség
korában,
úgy-e, időszerű kérés?
Különben, ezt sem hallgathatjuk el, nagy bizalommal tekintünk a Szövetség és kitűnő
funkcionáriusainak működése
elé. Rendet kell teremteni a
magyar
bridgedzsungelben.

J&ff&n már

és meséljen, szavaljon, szónokoljon,su'feiWi " sogjon,
di csérjén,
szapuljon,
danoljon...
— Erre mindre ez egyszer
nem lesz idő, Asszonyom. Két
ilyen fontos és
nagyjelentőségű tenniszesemény
között,
mint, Cochet budapesti szereplése és az olasz magyar Davi sCup mérkőzés, vájjon ki
ér rá a bridgevel
foglalkozni?
— Szóval
már maga
is,
kedves báró. A tenniszesemény ek lázbahozták az egész várost.
— Valljuk
meg,
joggal.
Szép volt a margitszigeti verseny, ezt még a tennisz ellenségei sem tagadhatják.
Több

Ezt a szép és nemes feladatot bizonyosan kitűnően fogják megoldani a Magyar
Bridge-Szövetség vezetői.
Intézkedéseik és döntéseik
itt fognak történni valamenynyiünk szeme előtt és nem
suba a l a t t . . .
A Magyar Bridge-Szövetség
első tisztikara és választmánya: Elnök: Huszár Gyula, alelnök: Szabó Nándor, szövetségi
kapitány: Szerriczky
György dr., pénztáros: Klinger Pál, elenőr: Kornfeld Ferenc báró, ügyész: Farkas Mihály dr., jegyző: Leitner Ferenc. országos főtitkár: Vécsey László, vidéki főtitkár:
egyelőre betöltetlen. A bridgeszövetség választmányi tagjai
a következők: Erdélyi Lóránt
dr., Keéry-Szántó Imre dr.,
Kultsár

József.

Lamotte

Ká-

roly dr., Létay Ernő, Milos
György, Morvay Jenő, Pa/köríts Béla és Ujj György dr.

é

briflgezőt láttam a nézők soraiban, mint\a téli bridge versenyek bármelyikén.
Akár hiszi,
akár nem, most megyek és megtanulok.
Képzelheti,
asszonyom, milyen jót fog tenni az
alakomnak!
Egész héten kétszer bridgeztem. Először és remélem nem utoljára, a legtehetségesebb kezdő bridgezőnél
és haladó
rejt vény fejtőnél,
Gábor
Zsuzsinál,
másodszor
pedig
dr. Hoselitz
Gyuláné
vendégszerető
portáján.
— És
a
bridgebajnokságon?
—- Közismert
szerénységem
és, hála a sorsnak, nem közismert
bridgetudásom
megakadályoztak
abban, hogy el-
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induljak. Azért mert valaki jo
kritikus — mit szól, milyen
szerény vagyok — még nem
kell jó darabírónak, színésznek és retulezőnek lennie. En
tehát elmentem, mint kritikus,
be is számolok itt valamelyik
szomszéd hasábon a versenyről és nem vettem lapot a kezembe.
— Mily szép példája az önmegtartóztatásnak!
— Ezek után meg sem érdemli, hogy elmondjam azt a
diplomáciai
bonyodalmakat
okozó óvást, amelyet a tehetsége, munkakedve, közcélú törekvései és erélye miatt egyaránt teljes joggal bridge-Mus-

solininek becézett kitűnő játékos adott be a verseny ellen,
talán akaratlanul
megsértvén
ezzel a vendéglátó
kaszinó
prominens játékosát, a tudományegyetem
bridgetanszékének stentori hangú
tanárát.
Az ügynek könnyen folytatása
lehet a Lipótvárosi
Kaszinó
fegyelmi bírósága előtt. Most
pedig, asszonyom, ne is tartson vissza, megyek. Két hét
múlva friss hírekkel jelentkezem, de addig átpártolok a
ienniszhez.
Olyan
irn passzt
úgysem tud senki
csinálni,
mint
Cochet
és
Kehrling.
Vagy nem impassznak
hívják
azt az izét a neccnél?

— Saját jóindulatu

A Lipótvárosi Kaszinó dísztermében minden különösebb
zökkenő nélkül lezajlott az
idei magyar országos bridgebajnokság. Az utolsó bajnokság, amelyet nem a magyar
bridge-szövetség rendezett. Az
egyéni kezdeményezés hattyúdala volt ez a bajnoki torna,
legyünk tehát elnézőek és dicsérjük meg a ragyogó külsőségeket, a játékosok fegyelmezettségét és a rendezőség
lelkes odaadását. Ezzel a versennyel úgyis vége az egyéni
akcióknak, ami ezután következik, az már organizáció és
szervezettség a bridgeszövetség égisze alatt.
Tizenhárom team indult a
küzdelembe. A kieséses rendszer alapján szombaton éjjel
már csak négy csapat tagjai
térhettek nyugovóra a büszke
tudattal, hogv bekerültek a
bridgebajnokság döntőjébe. A
Fészek Klub, a Királyi Magyar Automobil
Club, a Lipótvárosi Polgári Kaszinó és

a legjobb

test- és

bőrápoló

olaj,nélkülözhetetlen
és

sport'

gyógymassagecnál.

ellenfele volt a bajnokcsapatnak.
Harmadik helyre a fiatalok
törtek fel, az FTC rokonszenves teamje. A csapat tagjai:
üécsi, Darányi,
Fleischmann,
Kovács az Országos Kaszinó
csapatát kapták ellenfélnek a
selejtezőben. A négy fiatalember, midegyikük tarsolyában
bridge-marsallbot,
imponálo
tudással győzte le a Hausner—Lukácsy, Ujj—Szabó párokat- Ez volt a bajnokság
legnagyobb szenzációja. Fiatalok előnyben. Fortuna prefer young gentlemen . . .
Negyedik helyen a Lipótvárosi Polgári Kaszinó csapata:
Keleti—Klór,
Hilb—dr. Molnár végzett. A finom művű
ezüstplakettekből ők kapták a
legkisebbeket.
Helyezetleniil végeztek: a
Győri
Torna
Egylet
(dr.
Heski, dr. Blum, Stern, Fejér),
az Uri Klub (Huszár, Jeszenszky, Morvay, Urbanics), az
Uri Klub II. (Ladányi, Morvay, Sallv, Szinrecsányi), az
Országos Kaszinó, az Országos
Kaszinó 11. (Jordán, Kozmovszky, Ladányi, Szukováthy), a
Győri Autóklub (Vagyon, Inkey, Soóky Helbig), a Lipótvárosi Kaszinó
(dr. Farkas,
Sváb, Milkó, Létay), az Orvosi
Kaszinó (dr. Komor, dr. Görög, dr. Bajor, dr. Szegő) és a
Lawn Tennisz Klub (Neuhold,
Nessy, Kapuváry,
Ozarovszky).

tudósítónktól. —

az FTC reprezentánsai között
dőlt el a verseny sorsa.
A vasárnapi döntőben a Feszek győzött az FTC ellen ér
a KMAC a Lipótvárosi Polgári Kaszinó ellen. Az első és
második helyért való küzdelemben az első húsz leosztás
után az Autóclub csapata vezetett néhány száz poénnel, a
negyvenedik
leosztás
után
mégis a Fészek győzött, mert
játékosai,
a
Keéri-Szántó
Imre—Cohen Rafael, Klingei
Pál— Ferenczy György párok
ötletes, higgadt és megfontolt
szép játékukkal behozták az
előnyt és 1450 poénnal legyőzték az Autóclub csapatát, az
Erdélyi—br.
Kornfeld, Leitner—Szerviczky párokat.
Az 1931. év országos magyar bridgebajnoka
tehát a
Fészek Klub csapata, amely
kétségtelenül
a
legkülönb
klasszisú együttes a magyar
bridgezőgárda
klubcsapatai
között. Második a KMAC'team, amely mindvégig méltó

A selejtezőben "24 losztást
játszottak a csapatok, az elődöntőben 32 leosztást, a négy
első helyért ugyanannyit és a
döntőben negyven leosztást.
Csak a végső döntőt játszották előre elkészített kiosztott
lapokkal, az előmérkőzéseket
A, B, C és D-vel megjelölt lapokkal, amelyeket agilis laphordó (nem lapkihordó) gár-
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da vitt valami boszorkányos
szisztéma szerint
asztalról
asztalra, hogy még a nézőkké
avanzsált kibicek sem tudták,
hova, melyik asztalhoz kerülnek a lapok a lejátszott parti
után.
Még egy felesleges szót a
kiesési rendszerről. Azért feleslegeset, mert mindenki tudja, hogy ez nem igazságos és
nem jelenti a szerencse kiküszöbölését. Mindenki tudja.
Talán éppen ezért rendezték
igy a magyar bridgebajnokságot?
Most már mindegy. A bajnokság sorsa eldőlt. Jövő esztendőre előbb lehet hozzáfogni
a készülődéshez. Ha mindent
előre megbeszélnek, komoly
sporthoz illően kiírják a versenyt, akkor nem lesz sem
óvás, sem veszekedés, még
csak elégedetlenség sem.
Mi egyébként meg vagyunk
elégedve. Igaz, ebben nagy
szerepe lehet annak, hogy nem
indultunk a bajnokságon...

VERSENYNAPLÓ
Halász István dr. és felesége
bridgevrsenyén
a Portland

Score szerint írtak (ismertetés a jövő számban) a mérkőző bajnokok. A — természetesen — kiosztott lapú és
— természetesen —- kitűnően
sikerült verseny
győztesei
báró
délyi

Bergné—Leitner
Lóránt—báró
*
A Gazdasági
Klub

és ErKornfeld.
kiosztott

lapú bridgeversenyén a döntőben a párokat teamekké
formálták. Győztes a Klinger—Keéry-Szántó

—

A mult héten kiosztott lapú
páros
bridgeversenv
volt
Szdsz Gvulánénál is. Győzött
második

Zsenka—Hilb

künk sürgős bridgeznivalónk
van.
Jólértesült.
Valóban.
A
méltóságos asszony válik. Ez
azonban nem befolyásolja a
bridgezésben.
Fiatul

nagymama.

Tessék

csak megtanulni a kétszemélyes
bridget.
Legközelebb
pénzben játszunk.

B R I D G E <L K É R D É S
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Ró-
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Kőszénbánya. Ne tessék
Antitól megfosztani bennünket. Utazzék más vidékre. Ne-

U

T

b

h

i

Mi volt első
bridgerovatunk legfeltűnőbb
hibája?

dr. pár,

llosvay

M

Múltkori kérdésünket

Delmárné—Hoff-

mann, h a r m a d i k
zsi—Szathmáry.

GOLF

Feren-

czy—Cohen csapat lett, második Kleinleinné—Farkas—
Bokorné—Bokor
* csapat.

a Hann

ÉS

mindössze negyvenheten fejtették meg helyesen. Pedig
csupán az első szót kellett
volna elolvasni. Rovatunk fején ferdén állt a kalap.
BRIGDE
volt
nyomtatva
BRIDGE helyett.
A jutalmakat szétküldtük.
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H,

llRDETÉSI OSZTÁLYUNK

BUDAPEST,

VI., A N D R Á S S Y - U T

BOROS H1RETŐ |

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

B É L A .

54

163

Revelation
Golf

pl

AZ ANGOL
PARKBAN
A LEGÚJABB AMERI=
KAI JÁTÉK, M E L Y MIN=
DENKI ÁLTAL AZON=
NAL ELSAJÁTÍTHATÓ.

R I
BELÉPŐDÍJ NINCS!
E G Y J Á T S Z M A P V-

É R D E K E S

• E G É S Z S É G E S

S Z Ó R A K O Z T A T Ó

•

S P O R T

TENN1SZ
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ÉS

GOLF

TENNISZ
HUROZÁS
ATLÉTIKA
SPORT=

ÉS

UCCAI

CIPŐK

KERTESZ ES WESZELy
IV.,

VÁCIM.

Serlegek és tisztelek
dijak d ú s a n felszerelt
raktára. = Sportkörök=
ben országosan elis=
mert arany = és ezüst=
művesnél.

SPORTPÁLYÁK

TOCH
MANO
B U D A P E S T ,
VÁROSHÁZAI!

9

IV.,
16.

TENNISZPÁLYAK ÉS UTAK
=

ÉPÍTÉSÉT. JAVÍTÁSÁT VÁLLALJUK
SZÁLLÍTUNK
legjutányosabb

feltételek

mellett

speciális

kötőanyaggal

kevert

V Ö R Ö S SALAKOT, J
tenniszpályákhoz

FEKETE

és

utakhoz.

SALAKOT

fuvarJijmegtérités
ellenében szállítunk
futtballpályábra
és feltöltésre.
— A MAC,
BSzKRT,
BSE. BEAC.
BLKE
,lb.
szállítója

H A Z A I Ú T É P Í T Ő ÉS
VÁLLALAT

SALAKTERMELÖ

BUDAPEST,

NÁDOR.U.

6.

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

Saját m ű h e l y . Egyesületek
v e z m é n y b e n részesülnek.

ked-

Egyesült Kő-, Könyvnyomda. Könyv- és Lapkiadó Rt. V., Tátra-utca 4. Telefon : 22-1—07- — Felelős Somogyi L. Pál.

