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A z elmúlt esztendőben a versenyzőgárda 
általános tudasának emelkedése, valamint kü-
lönösen a fiatatoknak erőteljes előretörése volt 
a magyar tenniszsport egyik legörvendetesebb 
eredménye. 

Kettőzött erővel kell mindannyiunknak, kik 
a magyar tennisz jövőjét szivünkön viseljük, 
azon lennünk, hogy ezt a megindult hatalmas 
fejlődési folyamatot senki és semmi ne állit-
hassa meg útjában. Igyekezni kell mindannyi-
unknak kivennünk részünket a további mun-
kában. 

A fejlődés egyik legjobb fokmérője, valamint 
egyben a fejlődés leghatásosabb elősegitője a 
verseny. Jól látjuk mindenütt külföldön, hogy 
egymást követik a kisebb és nagyobb verse-
nyek, sőt Németországban igen sokszor előfor-
dul, hogy egyazon városban egyszerre két ver-
senyt is rendeznek. 

Ha hazai viszonylatban vizsgáljuk a verseny-
terminusokat, ugy örömmel állapithatjuk meg, 
hogy a versenyek szaporodásában is hatalmas 
léptekkel haladunk a múlthoz képest. Nem is 
olyan régen a fővárosban, Budapesten, egy 
esztendőben nem volt több három versenynél, 
a vidéken pedig az egyes társaságok házi jel-
legű szórakozásán kivül alig-alig találtunk egy-
egy komoly vetélkedésszámba vehető versenyt. 

Ott, ahol Németország tart a versenyrende-
zések tekintetében, mi még nem tarthatunk. 
Nem engedhetünk meg magunknak egy termi-
nusra két versenyt, azonban vigyáznunk kell, 
hogy egy-egy kitűnő jó időpontnak legyen meg 
a maga versenye. 

Nem mehetünk szó nélkül tovább azon 

szomorú tény mellett, hogy az elmúlt gyönyörű 
pünkösdi ünnepekkora magyar tennisz hatalmas 
gépezete nem forgott s egynéhány kitűnő játé-
kosunk külföldi szereplésén kivül a magyar 
gárda pihenőre volt kényszeriive. Dupla ünne-
peket hagyni kihasználatlanul akkor, amikor a 
versenyzők nagyrésze a rendes hétköznapon 
létfenntartó robotját kénytelen végezni s amikor 
versenyen egyáltalán nem vagy csak megcson-
kított idegrendszerrel tud részlvenní — mond-
hatnánk könnyelműség s egyben ügyetlenség. 

Nyíregyháza rendezte ezen a dátumon ha-
gyományos nemzetközi versenyét, az idén 
azonban, sajnos, nemzetközi verseny helyett 
csak kerületi versenyt irtak ki. Ha a nyíregy-
házai egyesületet talán tulerősen sújtják a mai 
nehéz idők közepette az anyagi gondok, he-
lyette mégis kellett volna akadnia e szegény 
országban vállalkozónak, ki ezen a minden-
képen kínálkozó terminuson rendezett volna 
versenyt. 

Éppen ilyen szomorúan halljuk, hogy a 
B. L. K. E.-n kivül a B. S. E. sem szándékozik 
versenyt rendezni. Félő, hogy a példát mások 
is követni fogják, pedig Budapest és az egész 
ország gárdája erősen érzi majd ennek a két 
megszokott szép és jól rendezett nagy verseny-
nek hiányát. 

Talán jó lenne, ha az egyesületek a pazar 
díjazások helyett szerényebb dijjazással és ki-
sebb költségekkel, de mégis megrendeznék 
versenyeiket. Nem szabad, hogy a tavalyi 
nagy nekilendülés után az idén visszaesés 
következzen I 
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A párisi verseny már békében is fontos ese-
mény volt a tenniszezök részére. Hiszen akkor nem 
csak Francia ország nemzetközi bajnokságai vol-
tak, hanem hivatalos világbajnokság. A hivatalos 
nevet eltörölték, de a tenniszezök mégis annak te-
kintik, ép olyan fontosságú, sőt talán még na-
gyobb mint volt. Európának két olyan nagy ver-
senye van, mely a világ rangsorra fontos és ez a 
párisi és wimledoni verseny. 

Nem csoda tehát, hogy minden európai játékos 
részt akar venni ezen a két versenyen, inert az itt 
elért eredmények az egész tenniszvilág előtt isme-
retesek lesznek. 

A különböző világrészekből Európába jövő já-
tékosok is úgy osztják be a programmjukat, hogy 
ezen a két versenyen startoljanak, hogy meg-
mutassák tudásukat. 

Az idén a párisi versenyen Amerikát csak két 
számbajövő férfijátékos képviselte, Lott és Van 
Rin. 

Japán Haradán kívül a teljes Davis Cup 
team-et küldte, ugyancsak Délafrika legjobbjai-
val képviseltette magát. Az európai játékosok kö-
zül Cochet, Morpurgo, Prenn, Maier és Allonso 
hiányzott. 

A női játékosok majdnem teljes számban je-
lentek meg. Mrs. Moody-Wills kivételével. 

Utóbbi időben a párisi verseny programmját 
úgy osztották be, hogy első héten a párosakat 
és csak a második héten játszatják az egye-
seket. 

A férfi páros. 

Cochet betegsége miatt távol maradt, úgy hogy 
a franciák legjobb párja: Cochet—Brugnonpárnem 
startolt. így az amerikai Lott—Van Ryn pár 
biztosan nyerte a versenyt. Legerősebb mérkő-
zésük az elődöntő volt, ahol Hughes—Perry, a 
jelenleg legjobb angol pár, nagy tudásuk meg-
mutatására kényszerítette az amerikaiakat. Az 
angol pár előzőleg Kleinschroth von Cramm-ot 
majd Borotra Boussus-t verték ki a mezőny-
ből. 

A döntőbe a nagyszerűen összejátszott és 
utóbbi időben feljavult délafrikai Davis Cup pár 
Kirby—Farquharson pár került, miután Cochet— 
Brugnon nem indult. Előzőleg Áslanguel—Thurn-
eyssen-t, Martin—Gallepe-et, majd Austin King 
sley-t verte. 

A magyar színeket képviselő pár Kehrling és 
Gabrovitz az első fordulót w. o.-val nyerte. A 
másodikban összekerült a már nálunk is járt Ás-
languel—Thurneyssen pár ellen, amely mérkőzést 
megérkezésük napján, majdnem az egész játék-
idő alatt szitáló esőben játszotta. Az első és har-
madik szet a magyarqké, de a franciák nagyszerű 
taktikával állandóan lob-oltak, úgy hogy a fel-
ázott puha pályán a leütések eredményelenek vol-
tak és nagy küzdelem után öt szetben vereséget 

szenvedett a magyar pár. 3:6, 7:5, 6:2, 7:5 6:2 
volt az eredmény. 

A férfipáros végeredménye: 
Elődöntő: Lott-Van Rvn—Hughes, Perry 4:6, 

6:1, 6:2, 7:5. 
Kirbv, Farquharson—Austin. Kingslev 10:8. 

6:3, 6:4. 
Döntő: Lott, Van Ry—Kirbv, Farquharson 6:4, 

6:3, 6:4. 
Veyyes páros. 

A Cochet Wittíngstal—Benett-pár nem indulása 
folytán a vegyespáros bajnokság sorsa teljesen 
nyílt lett. Ebben a versenyben a legnagyobb meg-
lepetést Centien—Metaxa pár szerezte, amidőn 
a második fordulóban az erős amerikai kombiná-
ciót, Jaoobs—Lott párt 3:6, 6:4, 6:l-re legyőzte 
és a következő fordulóban a Hughes—Mrs. Hay-
lock pár felett 6:3, 6:l-es könnyű gvőzelmet ara-
tott. 

A második meglepetés Borotra és Miss Ryn ve-
resége volt, akiknek csak az az elégtételük, hogy 
legyőzőjük Spence—Nuthall-pár a bajnokságot is 
megnyerte. 

A harmadik meglepetés sem maradt el, mert 
váratlan volt Austin—Shepherd—Báron pár 
Boussus—Aussem feletti 7:5, 6:2-ős győzelme. 

A döntőt Spence—Nuthal pár megérdemelten 
nyerte igen szép és élvezetes játék után, amely-
ben a győzelem oroszlánrésze Betty Nuthall-é 
volt, aki éles drive-jeivel és nagyszerű leütései-

TUNGSRAM 
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vei, valamint biztos return-jeivel szerezte meg 
partnerének és vőlegényének a bajnokságot. 

A vegyespáros végeredményei: 
Elődöntő: Spence, Nuthall—Gentien, Metaxa 

6:1, 4:6, 6:2. 
Austin-Shapherd, Barron—Farquharson, 11II-

lary 9:7, 6:4. 
Döntő: Spence, Nuthall—Austin, Shapherd 

Barron 6:3, 5:7, 63. 

A női páros. 

Már az első fordulóban történt meglepetés ugyan-
s a nagyon szép stílusban játszó és a rivierai 
versenyben jól szerepelt amerikai együttes Miss 
Andrus és Miss Hylleary pár váratlan vereséget 
szenvedett Mme Neufeld és Mme Adamoff pártól. 

A további mérkőzések meglepetéseket nem hoz-
tak, de annál szebb sportot. Különösen megemlí-
tést. érdemel Mme Henrotin és Mme Sigart játéka, 
valamint Lilly Alvarez graciózus stílusa, akik 
gyakran ragadtatták tapsra a közönséget. 

A bajnokságot a nagyszerűen összejátszó Mrs. 
Wittingstall—Miss Nuthall pár nyerte. Itt is 
Betty Nuthall nagyszerű játéka szerezte meg a 
győzelmeket és ezzel a szimpatikus Betty a má-
sodik bajnokságot is megnyerte. 

A női páros végeredményei: 
Elődöntő: Mrs. Wittingstall, Miss Nuthall— 

Mme Mathieu, Mme Alvarez 7:5, 6:3. 
Miss Rvan, Frl. Aussem—Mme Henrotin. Mme 

Sigart 6:4. 7:5. 
Döntő: Mrs. Wittingstall, Miss Nuthall— Miss 

Rvan, Frl. Aussem 9:7, 6:2. 

Férfi egyes: 

Párosok befejezése után kezdték meg az egye-
sek küzdelmeit, ahol a világsajtó és a francia 
tenniszközönség az amerikai Lott és Van Ryn 
játékai iránt érdeklődött leginkább. A magyar 
közönség Gabrovitz és Kehrling mérkőzéseit kí-
sérte figyelemmel. 

Gabrovitz már első mérkőzésén megnyerte a 
közönség szimpátiáját, könnyű stílusával és tet-
szetős játékával. Az első fordulót Signier ellen 
könnyen 6:1, 6:0, 7:5-re nyerte. Ezekután nagy 
érdeklődés kísérte a nálunk is járt fiatal Merlin 
elleni küzdelmét. Az első két szetben a francia 
fölénye mutatkozik és azt 6:3, 6:1-re nyerte. A 
harmadik szetben Gabrovitz támadásba megy át 
és dacára annak, hogy Merlin már 5:3-ra veze-
tett, ezt a szettet Gabrovitz nyerte 9:7-re. 

A negyedik szetben is Gabrovitz a támadó fél, 
úgy hogy háromszor volt szetlabdája, de nincs 
szerencséje és miután nem tudta értékesíteni Mer-
lin újra erősít és végül 6:8-ra nyeri a negyedik 
szetet és ezzel a mérkőzést. 

Kehrling első mérkőzését játék nélkül nyerte, 
mert ellenfele, Alborran beteg lett. Már a követ-
kező forduló a nagy játékerőt képviselő Oliff el-
len hozta. Délben 1 órakor a legnagyobb hőség-
ben kezdték a mérkőzést. Az első két szetben 

Oliff van fölényben, amelyet 6:4 és 6:2-re nyert. 
Ekkor a magyar bajnok is akcióba lép és fölény-
nyel 6:1, 6:0-ra övé a másik kettő. 

Az ötödik szet nagy küzdelmet hozott. Min-
den fél (5:6-ig saját adogatását nyeri, ekkor meg-
törik Oliff ellenállása és elveszti szervizét, vi-
szont Kehrling a sajátjának megnyerésével 8:6-ra 
nyeri a mérkőzést. 

A következő fordulóban már kevesebb szeren-
cse kíséri játékát és a tavaly óta igen feljavult 
H. Satoh ellen 6:4, 6:3, 1:6, 6:l-re veszített. 

Gabrovitz még a vigaszversenyben is indult, 
de Martin Lagay-töl 8:6, 6:2-ős vereséget szen-
vedett. Ezen a mérkőzésen Gabrovitz lényegesen 
rosszabbul játszott, mint Merlin ellen, úgy hogy 
avval a játékával ezt a mérkőzést könnyen kel-
lett volna nyernie. 

Az első mérkőzéseken mutatott formák szerint 
Lott volt a favorit és sokan azt hitték, hogy Bo-
rotra a döntőbe sem fog kerülni. Azonban történ-
nek még meglepetések is. Az ötödik fordulóban 
Hughes miután előzőleg a délafrikai Kirby-t meg-
verte, váratlanul győz Lott ellen. Ha Hughes Mi-
lanóban Cochet elleni győzelmét reálisnak ven-
nők, úgy nem lett volna meglepetés, de Cochet 
akkor már beteg volt. Lott csak könnyelmű já-
tékának köszönheti vereségét, mert az első két 
szet meglehetős könnyű nyerése után kissé la-
zsált. és a fürge és jelenleg igen jó formában levő 
Hughes kihasználta az alkalmat, a következő há-
rom szettet megnyerte és azzal súlyos vereséget 
mért a kissé elbizakodott amerikaira. 

Az angol Perrytől a bennfentesek meglepetést 
vártak; a negyedik fordulóig szetveszteség nélkül 
került, itt azonban Stefani megakadályozta a dia-
dal útját és négy szetben verte az angolt. Öt az-
után Boussus verte ki a mezőnyből öt szetes el-
keseredett küzdelem után, miután előzőleg a 
Kehrlinget verő H. Satoh felett aratott győzel-
met, ugyancsak öt szetben. 

A mezőny másik oldalán Van Ryn győz Merlin 
ellen, azután pedig Menzel-t is veri négy szetben. 
J. Satoh győz Gentien ellen könnyen három szet-
ben, az ötödik fordulóban pedig öt szetben Van 
Ryn ellen és evvel a győzelmével bekerült az 
elődöntőbe. 

A fiatal francia Bertliet meglepetésszerűen 
könnyen győzött Del Bono ellen és a következő 
fordulóban Raymond-ot is verte öt szetben. 
Ugyancsak öt szetben győz Lessner ellen, de a 
harmadik helyért való küzdelemben Borotra 
könnyen három szetben végez vele. Előzőleg Bo-
rotra Artens-t veri négy szetben. 

Az elődöntők nagy küzdelmeket eredményez-
tek. Boussus négy szetben győz Hughes eilen, 
míg Borotra csak öt szetben tudja megverni a 
fiatal japán J. Satoh-t. 

A döntő két francia játékost hozott össze, 
miáltal az érdeklődés nem volt olyan nagy, mint 
várható volt. Az első szetben Boussus nagysze-
rűen játszott. Borotrát az alapvonlara szorította 
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és amint alkalma nyílt egy-egy jól elhelyezett 
labda után a hálónál termett, ahol eredményesen 
fejezte be akcióit. Szép játékának 6:2-ős szet nye-
reség lett az eredménye. 

A mérkőzés további fázisaiban Borotra fölénye 
kezd kidomborodni és dacára annak, hogy Bous-
sus tovább is szépen küzd, mégis kénytelen a 
nagyobb tudású Borotrának átengedni a győzel-
met. 

Férfi egyes végeredményei: 
Elődöntő: Boussus—Hughes 6:1, 4:6, 6:2, 6:3. 
Borotra—J. Satoh 10:8, 2:6, 7:5, 1:6, 6:2. 
Döntő: Borotra—Boussus 2:6, 6:4, 7:5, 6:4. 

Női egyes: 

A női bajnoksági mezőny olyan egyforma erős-
ségű játékosokból állott, hogy még csak tippelni 
is nehéz volt, Az előmérkőzések után legtöbb híve 
Betty Nuthallnak volt, kai szetveszteség nél-
kül került be a döntőbe. Mme Klainadl-t 6:1, 
6:3-ra, Mme Benerais-t 6:2, 6:0-ra, Mme Ado-
moff-ot 6:2, 6:3-ra, Miss Jacobs-ot 6:3, 6:2-re, 
majd az elődöntőben Krahwinkel kisasszonyt 6:1, 
6:2-re veri. 

Evvel szemben Cilly Aussem már nehezebben 
győz, mert Mme Haurotint csak nagy küzdelni 
után 8:6, 4:6, 6:4-re, Mme Vallriot 8:6, 6:-re 
és Cilly Alvorez-t 6:0, 7:5-re veri. 

A döntőben azután a német bajnoknő az idei 
legszebb játékát játszotta. Élesen plaszirozva 
ütötte labdáit és nagyszerűen tudta kihasználni 
Betty Nuthall gyengéjét a backhand oldalát. Az 
első szetben még tudott ellenállni Aussem táma-
dásainak, de a második szet már a német bajnok-
nő fölényét mutatta, aki nemcsak az alapvonalról 
játszott, hanem igen gyakran a hálóhoz is me-
részkedett, hol megmutatta, hogy valley-zni is 
tud. 

A női egyes végeredménye: 

Elődöntő: Miss Nuthall—Frl. Krahwinkel 6:1, 
6:2. 

Frl. Aussem—Mme Alvarez 6:0, 7:5. 
Döntő: Frl. Aussem—Miss Nuthall 8:6, 6:1. 

A veteránok bajnokságát Leighton Crawford 
nyerte 6:1, 6:4-es eredménnyel Ludi Salm gróf 
ellen. 

M.% Hlfp&sii (Z®wm8& £ g y M i 

Újpesten rendezték az idén Budapest bajnoksá-
gait. Az első pillanatban furcsán hangzik ez, de 
akik a versenyen résztvettek vagy mint nézők ki-
mentek Újpestre, mindnyájan természetesnek vet-
ték, hogy a szövetség a főváros bajnokságainak 
rendezését egy ilyen mindentekintetben nagyra-
törő és munkakész egyesületre bízta, mint az 
UTE. 

A verseny mindentekintetben a legjobban si-
került. A résztvevők száma is meghaladta a vá-
rakozást. A kishitűek előre eltemették az újpesti 
versenyt, nem lesz induló mondva. Ez a jóslás 
azonban nem vált be; mindenki itt volt, aki a ma-
gyar tenniszsportban mint versenyző számít. 

A kiutazás Újpestre nem a legjobb elfoglalt ver-
senyzőknek, mert majdnem egy órát vesz igénybe 
a villamosozás. Aki azonban a versenyt a villa-
mos utazás gyönyörei alatt szidta is, azonnal 
megbékélt, amikor meglátta a tenniszsport leg-
újabb, legszebb és legnagyszerűbb fellegvárát. A 
kultúrpalota nagyszerűsége, a pályák és öltözők 
jósága a legmodernebb tenniszteleppé teszi az 
UTE pályáit. Az első benyomások elragadtatását 
idővel az állandóan hulló korom kissé lerontja, 
de_ezt is hamar feledteti a rendezőség figyelme és 
az elnök Aschner vezérigazgató szeretetreméltó 
gondoskodása mindenkiről 

A bajnoki számok mezőnyében a legjobb ha-
zai versenyzőgárda mellé külföldiek is szép szám-
ban összegyűltek. A férfi egyes küzdelmeit az 
osztrák Bolzano és Wiedmann, a román Canta-
cuzeno herceg és a lugosi Hamburger tették szí-

nessé. Természetesen a bajnokság döntőjébe nem 
szólhattak bele. 

A magyar elsőosztályú versenyzőgárda majd-
nem teljes számmal elindult. Takáts Imre elfog-
laltsága, Aschner Pál izomszakadása, Krepuska 
Kirchmayer és Várady Szabó hiányos trainingjük 

Aschner Lipót, az UTE elnöke. 
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miatt nem indulhattak. A versenyt természetesen 
Kehrling Béla nyerte meg óriási fölénnyel és saj-
nos újólag beigazolódott, hogy az ő tudását a fia-
talok még csak meg sem közelítik. A döntőben 
Gabrovitz Emil volt ellenfele s mindenki kíván-
csian várta, hogy milyen ellenállást tud a fiatal 
tehetség kifejteni az öreg bajnok ellen. A mérkő-
zés azonban nagyon egyoldalú volt. Kehrling egy-
szerűen hengerelt és Gabrovitznak a jó Kehrling 
játéka ellen nem volt a fegyvertárában megfelelő 
ellenszere. Az egész mérkőzés három szet nem 
tartott háromnegyedóráig sem. Az eredmény 6:0, 
6:2, 6:1 elég lesújtó a fiatalokra nézve. Gabro-
vitz pedig feltétlenül a legjobb a többiek .között. 
Ferenczy, _ a másik nagyreményekre jogosító 
ifjú már az első fordulóban kikapott a fiatal oszt-
rák Wiedemanntól és így a várva-várt Dre-
tomszky—Ferenczy mérkőzésre sajnos nem került 
sor. Dretomszky sem élt sokáig, őt Cantacuzeno 
herceg verte meg. Dretomszky bizonytalan volt, 
míg a román herceg meglepő biztosan játszott 
és így Dretomszky három szetben kikapott és így 
a második csemegétől a Dretomszky—Gabrovitz 
mérkőzéstől is elesett a közönség. Cantacuzenót 
aztán Gabrovitz két szetben biztosan verte. Igv 
átszámítva szóval Gabrovitz szingliben is okvet-
lenül jobb, mint clubtársa, Dretomszky s a látot-
tak alapján Ferenczy jóval gyengébb náluk. 

A másik oldalon az osztrák Bolzanó Péteri 
dr.-t verte először három szetben, majd a Zichy 
grófot verő Leinert két szetben, hogy aztán Ba-
lázs Iván ellen elvérezzen. Balázs nyerte az első 
szetet és a második szetben is vezetett, mikor 
Bolzáno bírói tévedésekre hivatkozva feladta a 
versenyt. Viselkedése nem volt méltó fegyel-
mezett tenniszversenyzőhöz. Balázs Gabrovitz-
tól kapott ki. Zichy gróf az első fordulóban Bánó 
Lehe'.t verte meg, azonkívül mindkét párosban a 
döntőbe jutott, úgy, hogy nála örvendetes fejlő-
désről számolhatunk be. Megemlítésre méltó még 
Makrai meglepetésszerű győzelme a Ferenczyt 
verő Wiedmann felett. Straub Elek verte Silbers-
dorfot. de az elődöntőben Kehrling ellen ő sem 
tudott komoly ellenállást kifejteni. 

A női egyest meglepetésszerűen Baumgarten 
Magda nyerte. Nagyszerű rivierai és bécsi sze-

Magyar Orsz Lawn -Tennisz-Szövetség 
hivatalos versenyszabályai, 

Alapszabályok, Jogszabályok, 
Versenyszabályok. 

Kerületi szervezeti szabályok, Fegyelmi rendel-
kezések, Gazdasági bizottság ügyrendje, Útmu-
tatás pályabírók részére, Tenniszpályák építése, 
Vasúti kedvezményre vonatkozó utasítás, Egye-
sületi alapszabály, Egyesületi házirendszabályok 

' PENGŐ 

Megrendelhető KERTÉSZ TÓDOR ÉS WESZELY 
ISTVÁN RT. BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 9. SZ 

replése után nem lett volna meglepetés győ-
zelme, de a versenyt beteg lábbal kezdte el ját-
szani és így nem igen mozogva, nem sok esélyt 
adhattunk neki Schréderné ellen. A döntőt úgy 
is kezdték el, hogy Baumgarten nem játssza vé-
gig. Az első szettet el is veszítette, de mégis 
sportszerűen tovább játszott és meg is nyerte a 
mérkőzést. Schréderné is bordarepedéssel állt ki 
és így ez menti vereségét. Baumgarten minden-
esetre ütéstechnikailag sokat fejlődött és ma ok-
vetlenül a legjobb hölgyjátékosnőnk. A betegség 
ugyanis körülbelül egyformán handicapelhette 
mindkét hölgyet. 

Harmadik helyre Sárkány Lilly futott be, aki 

Az UTE-oerseny női páros döntőjének résztvevői: 
Baumgarten Magda, Herbsíné, Schréderné, Brandenburgne. 

tavaly még a másodosztály alsóbb régiójában hú-
zódott meg szerényen. Az idén a szorgalmas trai-
ning már a csapatbajnokságok alkalmával meg-
mutatta hatását, mert Sárkány Liiliy összes mér-
kőzéseit megnyerte. Jó formája úgylátszik ál-
landó, mert az UTE versenyén Baumgartentől 
6:3, 6:3-ra kikapva harmadik lett. Összes ellen-
feleit, köztük Latesz Csillát is biztosan verte. Az 
elsőosztályban elért harmadik helye mellett a 
vegyespárosban Balázs István oldalán majdnem 
megverte a győztes Kehrling—Szapáry párt. 
Több meccslabdájuk volt s egy kis szerencsével 
győzhettek is volna. A másodosztályú női egyes 
versenyt nagy fölénnyel nyerte meg. Szettet sem 
veszített. Szereplése az idén új névvel gazdagítja 
a magyar női tonniszsport elitgárdáját. Remél-
jük, hogy szorgalma és tehetsége még sokkal na-
gyobb eredményekre fogják képesíteni. A másik 
harmadik az osztrák bajnoknő, Herbstné lett, aki 
az elődöntőben Schrédernétől kapott ki három 
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szetben. Bokorné nem jutott helyre, de kezdi visz-
szanyerni úgylátszik riviérai formáját, mert 
Schrédernének három szetre volt szüksége, hogy 
nehezen megverhesse. 

A férfi párost Kehrling—Gabrovitz pár nyerték 
tetszésszerint. A döntőben Balázs—Zichy grót 
voltak ellenfeleik, de oly rosszul játszottak, hogy 
Kehrlingék sétálva nyertek. Balázs és Zichy is 
egyaránt elfelejtettek tenniszezni a döntőre és 
így küzdelemről szó sem volt. Nem tartjuk helyes-

a MAC legifjabb játékosnője, Jankovich Marietta 
iett. Aki a nevezéseket elolvasta, nem gondolt 
volna arra, hogy a Zichy Jankovich pár szerepet 
játszhatna ebben a mezőnyben. Jankovich Ma-
rietta komoly versenyen még egyáltalán nem sze-
repelt és most tenniszezik harmadik éve. Az első 
forduló után, amikor is a Baumgarten—Leiner 
párt verték meg három szetben, mindenki felfi-
gyelt játékára. Elsőrangú szerviz. Erős férfiszer-
viz, élesen helyezve ütve. Ilyen női szervizt Ma-

nek, hogy úgysem lehet megnyerni jelszóval men-
jen bele egy pár a mérkőzésbe s ott ne igyekez-
zen a legjobb tudása szerint játszani. Bolzano— 
Wiedmann lettek itt harmadikok s az elődöntői 
Balázséknak feladták. A másik harmadikak f e -
renczy—Friedrich lettek, akik megverték Péteri 
dr.—Dretomszky párt. Dretomszky nem páros já-
tékos. | jj 

A vegyespárosban újra Kehrling diadalmasko-
dott. Partnere Szapáry Gabriella grófnő volt, aki 
sajnos tavaly óta nem sokat fejlődött. Reméljük, 
hogy a következő versenyeken jobb formában 
lesz. Másodikak óriási meglepetésre Zichy gróf és 

gyarországon még nem láttunk. Elsőrangú erős 
ritön, jól keresztbe ütve úgy, hogy egy jól hálózó 
férfipartner mellett ezek a ritönök poént jelente-
nek. Hogy milyen eredményes ez a játék, azt 
megmutatták a következő fordulók. Hegyessy—-
Brandenburgnét könnyen verték, úgyszintén elég 
könnyen a Straub—Latesz párt. Majd az elődön-
tőben a Bolzano—Herbsztnét verő Bánó— 
Gschwindt Edith párt is két szetben verik. A 
döntőben is három szetre kényszerítették a baj-
nokpárt, de természetesen Kehrling rutinja ellen 
nem volt sok esélyük. Jankovich Marietta min-
denesetre új színt hozott a magyar női tennisz-

Az újpesti verseny vegyespáros döntőjének résztvevői: 
glóf Zichy Imre. Jankovich Marietta, gróf Szapáry Gabriella, Kehrling Béta. 
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be. Erőt és lendületet. Esztétikailag is gyönyörű 
látvány lendületes ütése. Szerviz és ritönön kívül 
sokat még nem tud ugyan, de ezeket már úgy üti, 
hogy így is nagy eredményekre hivatott s ha meg-
gondoljuk, hogy még csak 15 éves, a legszebb 
reményekkel nézhetünk a jövő fejlődése elé. Min-
denesetre azt a tanácsot adjuk neki, hogy ne akar-
jon egyelőre nyerni, hanem üssön minden körül-
mények között úgy, mint eddig s akkor az ered-
mény előbb-utóbb váratlanul nagy mértékben fog 
jelentkezni. 

A harmadikak Bánó és Gschwindt Edith, vala-
mint Silbersdorf—Schréderné párok lettek. 

A női párost Schréderné—Brandenburgné 
BLKE pár nyerte meg a döntőben, izgalmas és 
bizonytalan küzdelem után Baumgarten és 
Ilerbstné ellen. Sajnos Schréderné kivételével a 
többiek még mindig úgyszólván csak hátulról 
igyekeznek játszani. Baumgartent lába is liandi-
capelte, talán ezért is jött ritkán előre. 

A másodosztályú férfi egyest a BEAC volt aradi 

játékosa, Székely nyerte, aki már az elsőosztályú 
csapatbajnokságok alkalmából megmutatta orosz-
lánkörmeit. Második a BSE folyton fejlődő Batt-
laya lett. 

A női egyest Sárkány nyerte, könnyen Marko-
vicsné ellen, aki előzőleg Jankovich Mariettát 
verte, aki így harmadik lett. A másik harmadik 
helyet a szintén igen szépen és bátran ütő Ha-
vassy Zsuzsi foglalta el. 

A férfi páros UTE győzelmet hozott. 
A vegyes párost Friedrich—Piretné nyerték 

llalter—Sárkány Lilly ellen. Halterék a döntő-
ben már öt-egyre vezettek a harmadik szetben, 
de Halter rándulása folytán elveszítették a már 
biztos mérkőzést. 

A verseny végeztével Aschner Lipót elnök 
osztotta ki a szebbnél-szebb díjakat. Rövid beszé-
dében ígéretet tett, hogy a legközelebbi versenyt 
jobban fogják merendezni. Ebben azonban kétel-
kedünk, mert ez a verseny tökéletesen volt ren 
dezve s így itt javítani nem igen lehet majd. 

M wmw&éi M(&m.%<gÉlk®%i 

I. Malecek—Siba (cseh) 6:4, 6:2, 6:1. 

II. Lilpopovna Varsó)—Pozowska (Krakkó) 
6:2, 3:6, 6:4. 

III. Malecek, Siba—Bálás, gr. Zichy 6:3, 2:6, 
6:1, 3:6, 6:4. 

IV. Malecek, Grenzanka—Bálás, Pozowska 6:4, 
6:4. ' 

A varsói Lawn Tennis Club nemzetközi veres-
nye a lengyel Davis Cup csapat és a Parisban 
játszó Jedrezowszka kivéletével starthoz hozott 
minden számbajöhető lengyel játékost. 

A külföldet Malecek, Siba, valamint tőlünk Bá-
lás sé gróf Zichy képviselték, s amint látjuk, az 
eredmény az egész vonalon a külföldiek egymás-
közötti küzdelmét eredményezte, és olyan játé-
kosok, mint Max Stolarov, Warminsky, Loth Lieb-
ling, Poplawsky stb. egy-egy szerény harmadik 
hellyel kellett hogy beérjék. 

A verseny hőse Malecek volt, aki mindhárom 
számban győzött, nagyon jó formában volt, de a 
szerencse is inkább öt, mint ellenfeleit támogatta, 
A férfi egyes döntőben Siba ellen nagyszerű volt 
nyugodt és fölényes. 

Siba az elődöntőben Zichyt verte nagyon 6:1, 
6:0-ra. Zichynek itt semmi, Sibának minden si-
került; de a gémarány ilyen képe még mindig 
erősen túlzott. A másik harmadik helyen War-
minsky végzett, legyőzve Balást, aki pedig az 
egész versenyen nagyszerűen szerepelt, de ezen a 
mérkőzésen a kezdeti balszerencsétől elkedvetle-

nedve, sehogy sem bírta rendes játékát adni. War-
minsky 6:4, 6:4-re győzött. Bálás előzően a nagy-
szerűen játszó krakkói Lieblinget verte 6:3, 6:3-ra, 
míg Zichy gróf Poplawski ellen aratott 6:1, 6:4-es 
győzelmével került a harmadik helyre. 

A női egyes mezőnye bizony gyengécske volt. 
Lilpopopvna — egy 19 éves varsó leány — győ-
zött, miután az elődöntőben általános meglepe-
tésre 6:2, 6:4-re megverte a nagyfavorit Volknert, 
aki úgy látszik, még nincsen formában. A döntő 
másik résztvevője Pozowska asszony volt Krakkó-
ból. Tipikus ping-pong stílust játszik, de a döntő 
napján erős húsmérgezés is handicapelte. Szépen 
játszott még a III. helyezett Gnuzanka, aki Po-
zowska ellen vérzett el 6:4, 6:4-re. 

A férfi páros küzdelmei eredményezték a leg-
szebb sportot. Az elődöntőben a cseh pár: Max 
Stolarov és Poplansky ellen győz biztosan 6:2, 
7:5-re, míg a Bálás—gróf Zichy pár a nagyon jó-
nak tartott Warminsky—Lotli párt 6:3, 6:2-re gá-
zolja le percek alatt. 

A döntő a legnagyobb küzdelmet eredményezte 
s bizony a magyar pár több nyugalommal szenzá-
ciós győzelemmel fejezhette volna be varsói sze-
replését. A döntő ötödik szetjében 3:2-re vezetve 
több gémlabdát hibáztak s egész idő alatt csak 
egyes szetekben volt meg köztük a szükséges 
összhang. Malecek és Bálás voltak a mezőny leg-
jobb emberei,de Zichy is produkált bravúros dol-
gokat. Siba nem volt elég gyors ehhez a páros-
hoz. Zichy grófnál a túlságosan bizonytalan re-
turn volt feltűnő. 
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A varsói versenyen. Felső sor: a rendezőség, középen Siba. Középső sorban: Lilpopovna, mellet le Bálás, Mme Cung, Malecek. 

Leni: Pozowska és Zichy gróf. 

A vegyes párosban Malecekék meglehetős ne-
héz küzdelemben győztek a Volkmer—Poplansky 
kettős ellen, mely megnyerve 6:3-ra az első szetet 
érthetetlenül visszaesett. 

A másik elődöntőben a Max Stolarov—Lilpo-
povna pár mint nagy favorit állt starthoz, annál 
is inkább, miután Bálás partnere: Pozowska rosz-
szulléte miatt játszani sem akart — ehhez az is 
hozzájárult, hogy a női egyes döntőben folyto-
nos löbje következtében a közönség állandóan 
tüntetett ellene. 

A mérkőzést azonban Bálás szenzációs játéka 
következtében 6:3, 5:7, 6:2 arányban Balásék 
nyerik, ami ezúttal annál is nehezebb idegmunkát 
igényelt, mert a közönség ezen a mérkőzésen sem 
fukarkodott Pozowska asszony ellen kifejezni an-
tipátiáját s csak a mérkőzés végén Bálás bravúros 
játéka folytán engedett fel ez a hangulat. 

A döntőben — ezt délelőtt játszották — Gren-
zanka nagyszerűen, míg a meggyógyult Pozowska 
nagyon gyengén, még hozzá túl sok ambícióval 
játszott s így a Malecek párnak, melyet a szeren-
cse is támogatott, győznie kellett. Bálás a kora-
reggeli játékban nem tudta azt produkálni, amit 

előző nap Stolarovék ellen. Maga a verseny min-
denképpen nagyszerűen sikerült. A nagyon szép 
díjakat a nagyközönség jelenlétében nyilvánosan 
a pályán osztották ki. 

A külföldi játékosok minden tekintetben a leg-
kivételesebb elbánásban részesültek, kényelmük-
ről és szórakoztatásuk irányában a verseny ren-
dezősége mindenkor a legnagyobb buzgalmat ta-
núsította. 

VÖRÖS SALAKOT 
Budapestre és vidékre a legprímább mi» 
nőségban, a Iegjutányosabb árban szállít a 

SALAK KERESKEDELMI ÉS SZÁLLITÁRI VÁLLALAT A 
BUDAPEST, VII., DOHÁNY-U 59 + TEL J 428-64^^^ 
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A Pénzintézeti Sportegyletek Ligája még a há-
ború előtt, 1912-ben alakult, mielőtt tehát a test-
nevelési törvény az alkalmazottak sporttevékeny-
ségéről való gondoskodást a munkaadó részére kö-
telezővé tette volna. Egyes pénzintézeteknek ek-
kor már virágzó sportegyesülete volt. Ma a Pénz-
intézeti Sportegyletek Ligája a magyar banksport 
vezetője és irányítója. Kötelékébe 17 pénzintézeti 
sportegyesület tartozik. Most. van szervezés alatt 
a budapesti kisebb pénzintézetek sportegyesülete. 
A vidéki városokban is folyik a komoly szervez-
kedés. 

Minden pénzintézeti sportegyesület a sport 
minden ágát kultiválja. A banksportnak sok jeles 
versenyzője volt és van ma is, akik nemcsak or-
szágos, hanem nemzetközi viszonylatban is jelen-
tős szerepet játszottak és játszanak ezidőszerint 
is. A banksport nem hódítja el a sportembereket 
a polgári egyesületekből, mert azok a banktiszt-
viselők, akik polgári egyesületeknek is tagjai, 
annak az egyesületnek a színeiben indulnak. A 
banksport révén sok jó versenyző szerepelhet a 
polgári egyesületekben, országos és nemzetközi 
versenyeken képviselve az egyetemes magyar 
sport érdekeit. 

A Liga a magyar banksport fejlesztése érdeké 
ben nemcsak Budapesten, hanem a vidéki ma-

gyar városokban is rendez versenyeket. Főleg vi-
déki versenyeink nemcsak a banksport, hanem a 
magyar nemzeti sport érdekében is igen eredmé-
nyes propaganda szolgálatot tesznek. 

De elmegy a Liga külföldre is, illetve vendé-
gül lát külföldi bankcsapatokat. Ezekkel a nem-
zetközi mérkőzésekkel azt a célt akarjuk elérni, 
hogy a magyar banktisztviselő társadalom kül-
földi kartársaival összeköttetésbe kerülhessen. 

Az első ilyen nemzetközi találkozásunk Buda-
pesten volt 1929-ben, amikor a Liga a „Banca 
Commerciale Italiana" milánói pénzintézet felső-
olaszországi válogatott fotballcsapatát látta ven-
dégül. Ezt a látogatást a magyar banktisztviselők 
válogatott fotballcsapata 1930-ban viszonozta Mi-
lánóban, ahol nemcsak a magyar banksportnak, 
hanem a magyar nemzeti sportnak is dicsőséget 
szerzett. 

A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete ezt 
a célt és az 1931. évadban már több nemzetközi 
mérkőzésre adott Ligánknak lehetőséget. 

Május hó 30 és 31-én az angol bankválogatott 
teniszjátékosokat látjuk itt Budapesten vendé-
gül, míg a mi tenniszezőink júniusban Szófiában 
tesznek látogatást. 

Vívógárdánk a párisi banktisztviselőket fogja 
ebben az évben Parisban felkeresni, míg ősszel 

S0Sr 
F ü r d ö r u h á z a t 

N y á r i j á t é k o k , $ ^ 

U f e t z á s i c i k k e k 

ÉS 

WESZELY BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 9. SZ. 
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I / ^ U L Y Á S PÁL, CIPÉSZ 
I I * rn KÉSZÍT I díszmagyar., lovagló, és gaz. 
I % 1 DÁSZCSIZMÁKAT. utcai., estélyi, és 
I ^^ > SPORTCIPŐKET. 
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az „Oesterreichische Creditanstalt fiir Handel und 
Gewerbe" bécsi pénzintézet csapatával mérkő-
zünk. 

Május hó 30 és 31-én találkozott tehát a ma-
gyar banktisztviselők tenniszcsapata a MAC Mar-
gitszigeti versenypályáján az „United Bank's 
Lawntennis Association, London" tenniszcsapa-
tával. 

A magyar csapatban játszottak: 
1. Dr. Péteri Jenő, a Budapesti Székesfővárosi 

Községi Takarékpénztár aligazgatója. 
2. Krepuska Tibor, a Magyar Nemzeti Bank. 
3. Dr. Szentey Miklós, a Magyar Általános Hi-

telbank és 
4. Takács Imre, ugyancsak a Magyar Általá-

nos Hitelbank tisztviselője. 
Az angol csapat résztvevői: 
1. I. Aaki (Mitsubishi Bank) az idei Davis-Cup 

japáni csapatának tagja, a híres japán tennisz-
játékos, London fedettpálya bajnokságának ö 
éven át győztese. 

2. E. C. Metclaf, a The National City Bank of 
Newyork londoni fiókjának tisztviselője. 

3. I. H. Schales, a Bank of England és 
4. A. W. Vinal, a National Provinciai Bank 

Ltd. tisztviselője. 
A csapat ebben az összeálításban szerepelt a 

Wimbledon-i versenyeken elég jó eredménnyel és 
a három utóbbi banktisztviselő 1930-ban legyőzte 
a belga nemzeti csapatot Brüsszelben. 

Részletes eredmények: 
Krepuska magyar Metcalf angol 6:4, 8:6. 

A szemüveges angol ellen Krepuska éles, egye-
nes ütéseivel igen jól játszott. Többször előre-
csalta a háló mellé is, de itt Metcalf nem mutat-
kozott túlságosan pontosnak. Krepuska sokszor 
igen szépen ütött mellette. 

Aoki angol (japán) Takáts magyar 6:3, 6:3. 
Takáts jól tartotta magát a nagyszerű japán 

ellen, aki pompás lövéseit egyre-másra tüzelte Ta-
káts térfelére. 0:1, 2:1, 4:2, 4:3, G:3 volt az első 
szetmenet, a másodikban 2:0, 2:1, 3:1, 4:2, 4:3 
után nyerte Aoki, akinek mozgása, ütése, takti-
kája egyaránt erősen emlékeztet Hardára. Ma já-
tékerőben is Hardával egyenrangúnak látszik. 

Vinall angol—Pétery dr. magyar 7:5 6:3. 
A magyar DC-kapitány az első szetben bizony-

talanul kezd, s ellenfele már 4:0-ra vezet. Ekkor 

Pétery pompásan fenyőmül s különösen kitűnő 
bekheml elütésével szerez értékes pontokat. Vi-
nall azonban sokkal jobban bírja a gyors iramot, 
s felülmarad. 

Aoki, Shales angol—Krepuska, Szenthey dr. 
magyar 6:1, 5:7, 6:3. 

Aoki hálójátéka kimagaslik a négyesből. A ma-
gyar kettős a második szetben igen jól játszott. 
Jobbik tagja Krepuska volt. 

A második nap először Szenthey biztosan veri 
Shalest. Szentey ötletesen játszott. Ellenfele nem 
tudott mit kezdeni ellenne. Score 0:2, 6:0. 

A verseny állása így 3:2 lett az angolok javára, 
a harmadik nap kerül játszásra az utolsó páros 
Péteri, Takáts és Metclaf, Vinall között, melyet 
az angol pár nyert meg 6:4, 1:6, 2:6, 6:3, 6:3 
arányban, így a végeredmény 4:2 lett. 

A verseny keretében Aoki és Kehrling először 
vasárnap délután játszottak bemutató mérkőzést, 
amely 8:6, 4:6, 8:6, 6:4 arányban eldöntetlenül 
és befejezetlenül abbamaradt. Kehrling a harma-
dik szetben már 5:0ra vezetett s a mérkőzés biz-
tos győztesének látszott, mikor is egy gémet el-
könnvelműsködött és az elpusztíthatatlan japán 
újra erőre kapva kiegyenlített és megnyerte a 
szetet. A harmadik nap, hétfőn, a mérkőzést újra 
kezdték és itt gyönyörű küzdelemben Kehrling 
győzött 6:2, 7:5, 3:6, 3:6, 6:3 arányban. 

NÉLKÜLÖZHETETLEN 
A 

^ ú a H m a n i t 

SPORTING 
ÜGYELJÜNK A MINDEN INGEN LÁTHATÓ 
SZÓVÉDJEGYRE,HOGY A VALÓDIT KAPJUK 
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A Csehszlovákiai Magyar Tennisz Szövetség első nyilvános szereplése. 

A Nyíregyházai LTC az eddig szokásos kere-
tektől eltérően rendezte meg hagyományos pün-
kösdi versenyét. Nyílt nemzetközi verseny he-
lyett kerületközi mérkőzésre hívták meg a Ti-
szántúli Kerületet, az Északmagyarországi Kerü-
letet és a Csehszlovákiai Magyar Tennisz Szövet-
séget. 

A verseny nagy sikere bizonyítja, hogy az új-
szerű gondolat az első gyakorlati kísérlet alkal-
mával dícséretreméltóan bevált és előreláthatóan 
egy évenkéní megismétlődő kerületközi össze-
csapásnak vetette meg az alapját. 

Minden elismerést megérdemel 
a „tenniszbáró" néven ismert 
Vay Miklós, a Tiszántúli Kerület 
többszörös bajnoka és elnöke, 
a rendező egyesület elnöke, aki 
életrevaló, szép gondolatát meg 
is tudta valósítani. 

A verseny előkészítésének és 
lebonyolításának nagy munkáját 
úgyszólván egyedül intézte Mu-
rányi István dr. főtitkár, akinek 
munkáját legjellemzőbben dicséri, 
hogy a verseny óvásoktól és 
elégedetlenkedéstől teljesen men-
tes volt. 

A pontversenyt, amelyben az 
első helyezések öt, a második 
három és a harmadik helyezés 
egy pontot számított, biztosan 
nyerte a Tiszántúli Kerület, mely 
a legteljesebb csapattal indult. 
A nevesebb játékosaik közül 
csupán Nagy Duci és Leitner 
hiányzott. A győztes csapat 23 
pontot szerzett. Második lett 
a Csehszlovákiai Magyar Ten-
nisz Szövetség együttese 11 ponttal. A csehszlová-
kiai magyarok csapatából hiányoztak: az ipoly-
sági Perhácsné, a pozsonyi Kregár Danica, az 
ungvári Böhm Blanka és Lux Baba, a beregszászi 
Kont Anni, a férfiak közül Weidenhoffer Béla és 
Kakas dr. Pozsonyból, a losonci Kohn, a kassai 
Lengyel, az ungvári Kerekes és Tomcsányi, úgy-
szintén a híres beregszászi játékosok Székely Pál, 
a Kertész és Kálmán fivérek stb. A csehszlovákiai 
magyarok múltévi bajnoknője és bajnoka, a Wei-
denhoffer házaspár gyakorlat híján nem fejthette 
ki teljes képességét. A volt osztrák bajnoknő már-
cius végén Innsbruckban sielés közben bokatörést 
szenvedett; csodálatos, hogy két hónappal későb-
ben már versenyen látjuk, viszont érthető, hogy 
pólyázott lábával és kétheti gyakorlattal nem csil-
logtathatta tudását, A CsMLTSz hálája illeti, hogy 
ily körülmények között is vállalta a játékot. 
Weidenhoffer az elődöntőre lesántult és ez ma-

gyarázza a kiválóan tehetséges Nyeviczkeytől el-
szenvedett megsemmisítő vereségét. A Bárczy, 
Somogyi pár kis szerencsével első helyen végezhe-
tett volna. 

Harmadik lett (5 ponttal az Északi kerület, 
amely legkiválóbb nőjátékosát, Sennyey bárónéi 
és Kretovch dr.-t volt kénytelen nélkülözni. A ki-
tűnő Nyeviczkey fővárosi környezetben hamaro-
san a legelsők közé emelkedhetne. 

Általában megállapítható, hogy a magyar vi-
déki játékosok színvonala erősen emelkedőben 

van. Áll ez az ifjúságra is, akik közül a nyíregy-
házai Brenner, Nemes Vince gróf és az ungvári 
Csongár Csabával vívott élvezetes játék után 
győzött. 

Részletes eredmények: 
Ifjúsági bajnokság leányok részére: 1. Osgyány 

Panni NvLTC. 2. Barkász Vali Ungvári AC. A 
kárpátalji ifjúsági bajnoknő váratlan veresége az 
élénkebben mozgó győztestől. 3. Markovics Dusi 
Nagyszőllősi TK és Kubinyi Matyi NyLTC. 

Ifjúsági bajnok: Brenner NyLTC. 2. Csongár 
Csaba Ungvári AC. 3. Nemes Vince gróf Kúnhe-
gyes és ifj. Klekner NyLTC. A tizénhatesztendős 
Csongár észszerű szép játéka általános elismerést 
keltett. 

Női egyes: 1. Sternné Herzog Margit Berettyó-
újlafui TC. 2. Weidenhofferné Hagenauer Emmy 
CsMLTSz. 3. Grosz Manci CsMLTSz és Dömötör 
Bözsi Tiszántúl. A volt losonci bajnoknő több 

A nyíregyházai versenyről. 

Halról jobbra : Csongár Csaba, Weidenhoffer József, Székely Gy. Levente, 

Weidenhofferné, Bárczy Oszkár. Grosz Manci. Révay István, Bárczyné, Somogyi 

Béla, Barkász Vali, Markovics Dusi, Jellinek Ernő és Miklós. 
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évi szünet után a tőle megszokott szép stílusban 
és hosszú pihenőjét meghazudtoló biztonsággal 
nyerte mérkőzéseit. 

A férfi egyes bajnokságot Vay .Miklós báró biz-
tosan nyerte. A másodiknak helyezett Nyeviczkey 
megnyerte ugyan az első játszmát, de azután 6:2, 
6:1, 6:0 arányban vesztett. Erősebben áiit elien 
a bajnoknak Somogyi CsMLTSz, aki 0:4, 7:5 
arányban szenvedett vereséget, A másik harmadik 
Weidenhoffer József CsMLTSz. 

A hosszúra nyúlt férfi páros döntő miatt nem 
maradt idő a vegyes páros eldöntésére. A döntőbe 
került Bárczy, Weidenhofferné CsMLTSz és a Vay 
báró Sternné tiszántúli pár. E számban a pontokat 
megfelezték és az első díjakat a hölgyek kapták. 
Harmadikok: Farkas, Ferencsikné—Brokes, Dö-
mötör Tiszántúl, amely pártól Somogyi, Bárczyné 
CsMLTSz pár 6:4, 2:6, 9:7 arányban szenvedett 
meg nem érdemelt vereséget, 

A férfi párost 5:7, 6:2, 6:3, 12:14, 8:6 izgalmas 
hosszú küzdelem után nyerte Vay báró, Nemes 
Vince gróf tiszántúli pár a Nyeviczkey, Földes 
északi együttessel szemben. Harmadikok: Mo-
csáry, Nemes János gróf Tiszántúl és Bárczy, So-
mogyi CsMLTSz, akik a Nyeviczkey, Földes pár-
tól szenvedtek minimális vereséget 6:2, 4:6, 4:6, 
8:6-ra. 

A tervezett meghívásos bemutató mérkőzések 
a pestiek lemondása folytán elmaradtak. Csupán 
Piret báróné BBTE jelent meg. 

A Csehszlovákiai Magyar Tennisz Szövetség 
díszelnöke, Révay István, aki Vay báró elnökkel 
az előzetes tárgyalásokat vezette, feleségével és 
sógornőjével, Szokolyi Máriával autón érkezett 
Tiszalökre, hol Vayék vendégei voltak. 

A Bárczy CsMLTSz elnök és feleségével együtt 
érkező játékosokat a pályaudvaron fogadták a 
rendező egyesület képviselői, akik közül elsősor-
ban kell említenünk Rónay díszelnököt, Vay elnö-
köt, Murányi dr. főtitkárt és Klár dr.-t, mint akik 
legtöbbet fáradoztak azon, hogy a vendégek ver-
senyen kívül is jól érezzék magukat. 

Vasárnap Nyíregyháza város látta vendégül 
ebédre Sóstó fürdőre a vendégeket. A csehszlová-
kiai magyar szövetség képviseletében az összes 
versenyzők és kísérők megjelentek: Révay István 
MTSz elnök, Bárczy Oszkár CsLMTSz elnök és he-
lyettese Székely Gy. Levente úgyszintén Jellinek 
Ernő főtitkár. Bárczy Oszkárné, Révay Istvánná 
és Szokolyi Mária, Weidenhofferné, Barkász Vali. 
Grosz Manci, Markovics Dusi, Halász Alice, So-
mogyi Béla, Jellinek Miklós, Weidenhoffer József 
és Csongár Csaba, 

A hirtelen elutazni kényszerült Bencs Kálmán 
dr. polgármester kimentette távolmaradását és 
képviseletével Szókor Pál dr. városi főjegyzőt bízta 
meg, akik megmutatták a vendégeknek a nagy-
szabású sóstói strandfürdő építkezését. A kitűnő 
ebéd után az erdei villamosvasúton kedélyes be-
szélgetés közben tért vissza a társaság a pá-
lyára. 

az ideálja ma minden férfinek és nőnek 
egyaránt. Izmos és karcsú lesz, Ka egész= 
séges sport melleit egészséges életmódot 
folytat és ésszerűen táplálkozik. 

A divatos fogyókúrák az egészség rová= 
sára mesterségesen apasztják a testsúlyt. 

Egészségének kockáztatása 

nélkül is eléri és megtartja 

termetének karcsúságát, iz-

mainak rugalmasságát, 

ha a sport mellett az erő és tápérték kon= 
centrátumát: Ovomaltine*t rendszeresen 
fogyaszt. 

A z Ovomaltine nem növeli a 
zsirt, hanem az izmok és ide-
gek erejét fokozza, az egész-
ség fenntartását segíti elő. 

A reggeli és uzsonnatejhez 2—3 ká-

véskanál Ovomaltine erőt ad, anél-

kül, hogy hizlalna. 

A melegben hidegen, 

A hidegben melegen, 

Ouomaltin a legjobb tápszer 

Tudják azt már elegen. 
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Vasárnap este szinte a Sóstóra rándultak ki a 
vendégek. Hétfőn este, a befejező napon a Ko-
ronán volt ünnepies bankett, amelyen Vay Miklós 
báró töltötte be a vendéglátó házigazda szerepét. 
Rövid tartalmas beszédben méltatta a verseny je-
lentőségét, üdvözölte a vendégeket és a máso-
diknak helyezett Csehszlovákiai Magyar Tennisz 
Szövetségnek átnyújtotta az általa első díjnak 
adományozott művészi ezüst Serleget, amely ga-
valléros elhatározásáért megérdemelt ünneplésben 
részesítették. Bárczy Oszkár vette át a pezsgő-
bóléval telt serleget és mondotta el köszönő sza 
vait, amelyeknek elmondására a vasárnapi városi 
ebéden nem nvilt alkalma. Szivbőljövő és szívek-
hez szóló beszédében megállapította, hogy a nyír-
egyházi vendégszeretet, amelyet húsz évvel ez-
előtt, mint huszárzászlós ismert meg, most is a 
régi. Vay elnökre üríti a serleget, 

A versenyt kisszámú, de előkelő közönség nézte 
végig. A rendező egyesület vezetői és versenyzői-
nek családja Nyíregyháza város színe-java Rónay 
díszelnök vezetésével állandó látogatója volt a 

szép küzdelmeknek. A környéki birtokosok és 
vendégeik, Vay báróné, Vay bihari főispán csa-
ládjéval, Dessewffv grófék. Perényi báróék, Ne-
mes grófék, Tahy Endre dr., Piret báróék stb. 
nagyrészt a banketten is résztvettek. 

A bankettet tánc követte, amely a késői órákig 
tartotta együtt a kedves és kedélyes társaságot, 
amelynek egyes nemesen érző hölgytagjai bizo-
nyára felejthetetlen emlékekkel távoztak. 

Érdekes élménye volt az estének egy rokkant 
székely altiszt csodálatos céllövő produkciója, aki 
a gyéren világított Korona kerthelyiségében hu-
szonöt lépésről, hanyatfekve előbb egy narancsot, 
majd egy cigaretta hamuját, végül egy élével 
szembeállított névjegyet talált el. 

Az első ilynemű verseny szép sikere után a 
kerületek és a CsMLTSz vezetősége elvben elha-
tározta, hogy a pontversenyt évről-évre külön-
böző városokban megismétlik. A jövő évi ver-
seny Ungváron lesz. 

Székely Gy. Levente. 

M m i e n í féish&lmi és i f f m s á g i 

Az osztrák szövetség Wienben nagyszabású if-
júsági és főiskolai versenyt rendezett, melyre a 
magyar szövetség Dretomszkyt, Ferenczyt és Ad-
lert küldte ki, akik közül azonban Adler nem 
ment fel Bécsbe. Reprezentánsaink óriási konkur-
renciában indultak. Az egyes számokban 250-eii 
felül volt az indulók száma. Rajtunk kívül külö-
nösen a németek és olaszok képviseltették magu-
kat nagyobb szánni versenyzővel. A verseny 
nagyszerűen sikerült. 

A versenyen Ferenczy, de Dretomszky sem vál-
totta be a hozzájuk fűzött reményeket. Ferenczyn 
érezhető volt a nem megfelelő intenzitású tréning, 
míg Dretomszky még mindig nem tudja kijátszani 
tréningformáját, 

A versenyről Dretomszky a következő nyilatko-
zatot adta lapunk számára: 

— Sem Ferenczy, sem én nem értük el hazai 
formánkat, Én valamelyes szerencsével nyerhet-
tem volna, de sajnos, a Fortuna istenasszony el-
pártolt tőlem. Az ifjúsági egyesben Ferenczy a 
harmadik fordulóban esett ki Dörr nevű osztrák 
ellen a score 6:4, 9:7 volt. Én négy fordulót nyer-
tem s ötödikben kaptam ki Helmertől 7:5, 6:8, 7:5 
arányban, amint az eredmény is mutatja, én is 
győzhettem volna. Helmer az elődöntőben az olasz 
Radótól kapott ki 6:4, 8:6-ra. A másik oldalról 
a Bawarosky ellen győztes Caska jutott a dön-
tőbe, hol aztán Radó győzött 6:3, 5:7, 6:4, 6:8, 
6:2 arányban. Radó. a tavalyi olasz junior bajnok, 
az olasz tennisz legnagyobb ígérete. Nem játszik 
erősen, de mindent tud s abszolút nyugodtan, 
mondhatni profistilusban játszik. (Radó az idén 
az olasz Riviérán a st.-margherjt-ai verseny dön-

tőjében a német Davis Cup játékos dr. Busst verte 
meg. Szerk.) 

A párosban (Dretomszky—Ferenczy) az elődön-
tőbe jutottunk, ahol azonban a Brosch—Helmer 
pártól 6:4, 5:7, 6:4 arányban kikaptunk. A dön-
tőt aztán Helmerék nyerik a cseh Blabol—Kova-
rovicz pár ellen 3:6, 6:4, 7:5, 8:6 arányban. 

A főiskolai egyesben Ferenczy Kovarowicztól 
kap ki a harmadik fordulóban 6:3, 3:6, 7:5 arány-
ban. Én öt fordulót nyertem és az elődöntőben 
kaptam ki Broschtól 4:6, 6:4, 6:3 arányban. A má-
sik elődöntőben Haberl a cseh Blabolt veri meg 
6:3, 3:6, 7:5 arányban. 

A döntőben nagy meglepetésre Brosch győz Ha-
berl ellen, aki pedig az idén Artenst is megverte. 

így két harmadik helyezéssel tértünk vissza, 
de mindenesere nagyon hálásak vagyunk a szö-
vetségnek, hogy kiutazásunkat lehetővé tette, 
mert nagyon sokat tanultunk. 

CrémanfRosé 
ransylvania sec 
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A tavaly felvett barátságos kapcsolat további 
kiépítése érdekét szolgálta volna a pünkösd üti 
népén lejátszásra kerülő országok közötti mér-
kőzés. Sajnálatos félreértés következtében azon-
ban, a mérkőzés elmaradt, illetve megszakadt. Az 
illetékes uraktól beszerzett információink alapján 
tulajdonképpen egyik szövetség sem hibás, csu-
pán sajnálatos félreértés történt, Az előzetes leve-
lezés nem szögezte le, hogy milyen alapon játszák 
le a mérkőzést. A magyar szövetségi kapitány-
négy játékos egymás közötti szinglije és két pá-
ros játék alapján számított és küldött csapatot. 
A csapat nem volt a legerősebb, mert itt Pesten 
úgy tudták, hogy a két legjobb jugoszláv játékos, 
Schaffer és Kukuljevits ugyanakkor Parisban ját-
szanak a francia bajnokságokon és így a jugo-
szlávok is csak tartalékos csapatot szerepeltethet 
nek. Táviratot és levelet is küldött a magyar szö-
vetség Zágrábba, igaz, hogy csak közvetlen a 
mérkőzés előtt, A kiküldött csapat: Silbersdorf, 
Straub Elek, Szenthey és Radicke Zágrábban tud-
ták meg, hogy a jugoszlávok Davis Cup rend-
szerű mérkőzést akarnak s hogy Schaffer és Ku-

kuljevic játszanak a csapatban. A magyar csa-
patra igy 5:0-ás vereség várt volna, Silbersdorf 
felhívta telefonon Péteri szövetségi kapitányt, 
hogy mit csináljon. Péteri természetesen a csa 
patot biztos vereségnek nem akarta kitenni és 
így azt az utasítást adta, hogy csakis az eredeti 
feltételek, vagyis négyes csapat alapján játssza-
nak. Esetleges bemutató mérkőzéseket is csak 
párosokat játsszanak. Silbersdorf azonban úgy 
látszik, nem tudott ellenállni a jugoszlávok rábe-
szélésének s az első két mérkőzést lejátszatta 
olyan feltétellel, hogy ezek csak bemutató mérkő-
zések. Másnap azonban az összes jugoszláv lapok 
hivatalos mérkőzésről számoltak be és büszkén 
hirdették a kettő-nullás vezetést. Silbersdorf ilyen 
körülmények között nem folytathatta a játékot 
s csapatával visszautazott. A tanulság minden-
esere az, hogy előre pontosan le kell levelezni a 
feltételeket és igy nem történhet meg hasonló fél-
reértés. Reméljük, hogy már mindkét részről le-
higgadtak a kedélyek s egyik rész sem fogja más-
nak tekinteni a dolgot, mint sajnálatos félreértés-
nek. 

A Tennisz és Golf novellapályázat ára 
Jelige : M i x e d Doub l e . 

— Az amerikai nőknek az a hibájuk, — ma-
gyarázta Laroche fontoskodva, — hogy mindnyá-
jan nagyot akarnak ütni. Mint mindenben itt is 
a férfiakat utánozzák és büszkén mondják ma-
gukról, hogy „úgy játszanak, mint egy férfi." Hát 
olyan nagyszerű, kivételes imádandó valami egy 
férfi? Adott esetben — különösen, ha én vagyok 
az a férfi, — nincs ellene kifogásom, de hogy ez 
a pályán szögletes, nyers mozdulatokban és még 
hozzá az eredmény rovására jusson kifejezésre, 
az ellen tiltakoznom kell. Nézze csak meg, Miss 
Gledhill, hogy milyen szép a mi hölgyeinknek a 
mozgása, akik lendületből és nem fogcsikorgatva 
ütnek, bálványuk még mindig az isteni Susanne 
és nem Helen, a szelídtekintetű női óriás. 

— Csakhogy én megelégszem, — felelte Flo-
rence ajkbiggyesztve, ha annyit tudok, hogy az 
őszi bajnokságon legyőzöm Catherine Steevert. 
Nekem az egész mindegy, hogy erővel, vagy ra-
vaszsággal, csak sikerüljön. 

—Jó, jó, de vagy aláveti magát pontosan uta-
sításaimnak és leszokik a céltalan csapkodásrót, 
vagy pedig elmegy olyan mesterhez, aki nem he-
lyez rá súlyt, hogy minden szavát szentírásnak 
vegyék. Ha nem Mr. Webb küldte volna magát, 
akihez évtizedek óta régi baráság fűz, bizony 
megmondom nyiltan: nem vállalnám a maga ki-
képzését, mert magában van ugyan sok elszánt-
ság és küzdeni tudás, viszont azonban olyan aka-

ratos és makacs, utasításaimmal szemben annyira 
bizalmatlan, hogy a haladás csak kis léptekben 
lehetséges. Meg kell változnia, még pedig gyöke-
resen, különben céltalan az egész útja. Hát ezt 
megmondtam, most térjünk át az új backhandre. 

De egynéhány kísérlet után Laroche már egész 
más hangnemben beszélt. 

— Ugye mondtam első pillanatban, hogy bril-
liáns tehetség! Vagy ha nem mondtam is így, ne-
hogy elbizakodjék, ezt mindjárt, láttam! A jövő 
héten kezdődik a mi nagy versenyünk. Open szá-
mokban nincs sok keresnivalója és különben is 
Mr. Webb-nek az a kívánsága, hogy idő előtt ne 
kerüljön a nagy nyilvánosság elé. Hanem van 
előnyversenyünk is. Azt én osztom be, ott magá-
nak el kell indulnia, jó partnereket és ellenfeleket 
fog kapni, szerez egy kis rutint s legalább apró-
pénzre váltja föl, amit tőlem tanult. 

— Csakhogy én nem játszom ám akárkivel, 
Monsieur Laroche. Én csak a női egyesben in-
dulok. 

— Versenyszabályaink értelmében vagy egyál-
talán nem indul, vagy az összes számokban, mert 
csak így tudjuk a handicapet igazságosan meg-
csinálni. Különben is, teljesen indokolatlan ez a 
nagyfokú exkluzivitás, a mi klubunk versenyén. 
Csak szépen bízza rám az egészet, meglája, nem 
fog rosszuljárni. 

Laroche ezzel kezet nyújtott Florencenak és 
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odalépett a következő tanítványához, a kedvesen 
mosolygó Claire Duvergnac-hoz. 

— Hogy tetszik magának ez a kis amerikai nő? 
Szeretném, ha a női párost együtt játszanák. 
Éppen jól összeillenek, magában megvan az 
okosság, benne pedig a merészség. 

— Ahogy gondolja, kedves Mester, bólintott 
beleegyezően Claire. 

A verseny napja egyre jobban közelgett. A 
Bois de Boulogne gyönyörű fekvésű pályáit sű-
rűn lepték el a játékosok. A legtöbben azonban 
még nagyobb buzgósággal nézték Helen Willst, 
aki nemrég érkezett meg Párisba amint ezt az 
Avenue Mac Mahonon lévő penzió előtt tanyázó 
autók, fotoriporterek résen álló gárdája, reggel-
től éjfélig állandó készenlétben, minden újság-
hírnél meggyőzőbben bizonyították. 

Florence nem állt be a bámulok csoportjába. 
Minek? Helen Wills ősszel már amúgy sem indul 
a bajnokságban. Az, hogy nézéssel is tanulhatna 
valamit, eszébe sem jutott. Ennyire még nem 
törte hámba Laroche mester. 

Azután megkezdődött a verseny. A Rue des 
Champes Elysées-n. a Place d'Étoile-on, hosszú 
sorokban vonultak fel a kocsik. Egy angol lány-
iskola növendékei naponta kilovagoltak a Bois 
de Boulogne-ba és a részükre fenntartott helyen, 
lóhátról nézték végig a verseny egy-egy fél-
óráját. 

— Ügy látszik ezek a pólóhoz gyűjtenek ta-
pasztalatokat. magyarázta Comtesse de Saint 
Maurice, a club elnöknője, vagy pedig legújabb 
bricsesszíikkel akarnak minket, szegény franciá-
kat fejbeverni. I )e hát Istenem, egy ló-állóhely-
ért 200 frankot fizetnek és 40 tiszteletdíjat ad-
tak, ha engedélyezzük ezt a „nyerítő tribünt", 
a club pedig szegény, nagyok a kiadások, a szö-
vetségnek sincs pénze, ezért belementünk. Lehet, 
hogy a legközelebbi elnökválasztáson emiatt fo-
gok megbukni. 

— Én nagy tisztelője vagyok, kapta fel a szót 
lord Berrv, a club egyik legrégibb külföldi tagja, 
de a magam részéről nem helyeslem ezt a túlka-
pást. Mert akkor legközelebb egy indiai maha-
radzsa elefántról, tevék és bölények kíséretében 
díszíti a versenyünket. Hivatkozni fog erre a pre-
cedensre és a konciliáns köztársasági elnök poli-
tikai bonyodalomtól való félelmében reánk fog 
írni, hogy kérését teljesítsük. Ezek a fiatal angol 
lányok újabban mindenütt feltűnést akarnak kel-
teni. Miért nem versenyeznek inkább ők is. Az 
én időmben még ez volt a szokás. 

— Ma úgy látszik más a divat, kedves Lord 
Berry. Rastignac márki mesélte nekem, hogy a 
múltkor két leányliceum cserebogárversenyt ren-
dezett. Kibéreltek Auteuil mellett egy uj golf-
pályát, a mezőt szakaszok arányában felosztot-
ták egymás között és kétszer 45 perces félidő 
alatt folyt le a cserebogárgyüjtő verseny, amelyet 
a Faubourg Saint Honoré leányliceum nyert 
235:189 arányban a Saint Germaini liceum elöl. 

A végén azután mind a 424 cserebogarat elküld-
ték a rovartani intézetnek, amely szabályszerű 
oklevelet állított ki mindkét versenyző egyesü-
letnek. 

— Bezzeg mások az amerikai nők. Itt van egy 
fiatal kislány Evansville-ből. Nap-nap után ját-
szik Laroche mesterrel, nem érintkezik senkivel, 
minden idejét a training köti le. Meglátják, lesz 
belőle valami. 

— És hogy hívják azt a kislányt? — kér-
dezte Lord Berry. 

Florence Gledhiil-nek, felelte az elnöknő. 
Különben éppen ott jön. 

—• Halló, Miss Gledhill! — hangzott most La-
roche mester szava. — Éppen elkészült a sor-
solás. Először a párosókra kerül a sor. Igyekez-
tem magának tapasztalt partnereket szerezni. 
Engedje meg. hogy megismertessem mademoiselle 
Duvergnac-al. 

A két fiatal lány tartózkodó szívélvességgel 
üdvözölte egymást. 

— És ki lesz a vegyespáros partnerem? — 
kérdezte Florence. 

— Egyelőre még nem döntöttem. De a helyük 
már megvan és a könnyebbik oldalon startol-
nak. Holnap már megkezdődik a játék. Scratch-
ről indulnak. 

Aznap éjjel Florence keveset aludt. Félt a 
kíváncsi szemektől,- füle csak nagy nehezen 
szokta meg a franciák gúnyos, szellemes meg-
jegyzéseit. Reggel nyolc órakor megkezdődött a 
női páros. Laroche mester nem túlzott: könnye-
dén lépték le ellenfeleiket három fordulóban. Az 
elődöntő másnapra volt kitűzve. De még délben 
sor került a vegyes-párosra. Florence látta, hogy 
az első fordulóban ellenfeleik Marianne Caillot 
és Gerard Sabatier lesznek. Mindkettő játékát 
ismerte, nem sokat tartott róluk. De még min-
dig nem volt beírva partnerének a neve. Pedig 
a forduló már esedékes volt. 

Ebben a pillanatban egy magas gesztenye-
barnahaju, rézgombos kék tenniszkabátot viselő 
fiatalember lépett eléje. 

K Ö Z P O N T I f Ü T É S . 

M E L E G V I Z I E R M E L É S 
C L U B H Á Z A K 
V A D Á S Z K A S T É L Y O K 
URASÁGI K A S T É L Y O K 
V I L L Á K 

CSALÁDI H Á Z A K részére 

Elsőrendű kivitel, szolid árak. • Költségvetés 

tájékoztatás, tervezés, díjtalan. 

SZILLER I. KÁROLY, KISPEST, ZRÍNYI ü 31. 
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— Vicomte de Beaumonte, engedje meg, hogy 
mint vegyespárja bemutatkozzam. 

De Miss Gledhill szó nélkül hátatfordított 
neki. Odafutott Laroche knesterhez és kijelen-
tette, hogy visszalép a vegyespárostól. 

De az öreg nem értett tréfát. 
— Mit? — bömbölt rá. — Visszalépni? Akkor 

visszaléphet mindjárt az Óceánon át, egyenesen 
Evansville-be és mondja meg Mr. Webbnek, 
hogy máskor ne küldjön nekem ilyen amerikai 
vadmacskát, akinek minduntalan valami baja 
van, s aki az én viseletes idegeimen percről-
percre újabb teherpróbát akar végezni. 

— De ne haragudjon mester! 
— De mennyire haragszom, hiszen a vegves-

párosban, ha szerencséjük van, akár egy for-
dulóval kerülhetnek a döntőbe. Mert nemcsak ki 
vannak véve, hanem még erővesztő által is ki-
forszíroztam maguknak egy fordulót. Vicomte 
de Beaumonte pedig kitűnő hálózó és a vegyes-
párosban, figyelemmel az itt induló versenyzőkre, 
ez óriási előny. Hát nem akarok egy szót sem 
többet hallani, különben baj lesz kislány. 

Florence egy pillanatig tanácstalanul állott, 
de Laroche már mással volt elfoglalva. A kényes 
C'issv Morney az ütőjére panaszkodott, azt nézte. 

Marianne Caillot kihívóan kiáltott oda Flo-
rencenak: 

— Ügy látszik nagyon drukkol édesem. Ak-
kor jöjjön hamar, mire a drukk elmúlik, addigra 
meg is nyerjük legalább a mérkőzést. 

Ez a tűszúrás magához térítette Florenc.e-ot. 
Szótlanul lépett a pályára, A sorsolás az ellen-
feleknek kedvezett. Florence nem törődött a já-
tékkal, adogatása, a gyakori kettőshiba folytán, 
biztos pontot jelentett az ellenfeleknek, akik fel-
ismerve a helyzetet mindent rájátszottak és csak-
hamar megnyerték az első szettet 6:2 arányban. 
Octave mindezideig nem tett semmi megjegy-
zést, most azonban energikusan megszólalt: 

— Ha parancsolja, Miss Gledhill, a játékot 
feladjuk. Ha viszont itt maradunk a pályán, ak-
kor mindet el kell követni a győzelemért, mert 
sportszerűtlen magatartáshoz nálunk nincsenek 
hozzászokva, — tette hozzá nyomatékkal. 

A lány erre sem felelt semmit, de most már 
jobban összpontosította figyelmét a labdára. Éles 
hosszú return-jai lassan jöttek vissza Marianna 
Caillot ütőjéről, hogy a hálónál érett kalászként 
hulljanak le Octave biztos lecsapásai alatt. Az 
adogatásnál pedig majdnem minden első labdája 
bejött, gyakran foghatatlanul. Szinte percek 
alatt nyerték meg a második szettet. A játék 
képe nem változott a továbbiak folyamán sem. 
Sabatier idegességében sorozatosan kivágta a 
lege'gyeszerübb labdákat, Marianne Caillot mar-
tir arccal törődött bele sorsába. A végén pedig 
csípősen gratulált: 

— Ugv látszik, idő előtt kifogyott a drukkja, 
mert az első szettben bizony mindent elkövetett, 
a mi győzelmünk érdekében. 

Florence helyett Octave válaszolt: 
— Ne haragudjon kedves Marianne. de ezt a 

mérkőzést igazán nem lehetett elveszíteni. 
Ebben a pillanatban Laroche mester futott a 

pályára. 
— A győztes azonnal tovább játszik. Pierre 

Leblanc és Hortense Renier scratcheltek, mert 
az openben bent vannak a dötőben. Így most a 
handicapben is lejátszatjuk a döntőt. A másik 
oldalon a Cornette házaspár kvalifikálta magát a 
játékra. 

Majd súgva odafordult Florencehoz: 
— Ézek — 3:6-ról indulnak, tehát egy kis meg-

erőltetéssel ezt is megnyerhetik. Figyelmeztetem 
azonban, hogy pompásan össze vannak tanulva, 
nagyszerűen lobe-ölnek és — ami házastársaknál 
valóban ritkaság — sohasem veszekednek. 

Madame Cornette hideg, szenvtelen arccal üd-
vözölte Florencet és Octávet, egy pilalnatra sem 
hagyva abba férjével a bemelegítő ütést. A férfi 
arcán meglátszott, hogy felesége szuggeszciója 
alatt kénytelen annak barátságtalan modorát 
átvenni. 

— Én állandóan elöl maradok — mondotta 
Octáve, — maga pedig nyugodtan lobe-olja vissza 
az ellenfél pacsirtáit. Ha kellő mérséklettel és a 
kezdeményezést megtartva küzdünk, nem fog-
nak rajtunk diadalmaskodni. 

A mérkőzés Octáve adogatásával kezdődött, 
aki mind a négy labdáját élesen a sarokba he 
lyezte el és kitűnő tempóban futott rá a vissza-
jövő labdákra. A megnyert game után mon-
siettr Cornette furfangos, összevissza felugró, kel-
lemetlen adogatása következett. Florence se-
hogy sem tudta a labdát telibe találni. 

— Sebaj legközelebb fogja megszokni, — vi-
gasztalta Octave. 

Fej-fej mellett haladtak egészen 5:5-ig. Flo-
rence adogatása volt soron. 

— Helyezzen mindent a középvonalba, — 
súgta oda Octave az utolsó pillanatban. 

A középvonaltaktika bevált, a szettet meg-
nyerték. A déli nap teljes erővel sütött. A többi 
pályákon már befejezték a mérkőzéseket és a 
a játékosok frissítők után vágyakozva, helyet-
foglaltak a club terraszán. 

— Miss Gledhill, — mondotta Octave, — a 
perzselő meleg ellenfeleink labdáinak kedvez. A 
második szettet nyugodtan átengedhetjük. Jó 
húsban levő ellenfeleink egy kicsit lefogynak, 
én hátrajövök az alapvonalra és beszállok ebbe 
a lobe-trainingbe. 

— De nem veszítjük el akkor a harmadik 
szettet is? 

— Dehogy, csak bízza rám, ez a beosztás gaz-
daságos. Ne feledje el, hogy mindkettőnknek 
singli-mérkőzéseket kell a délután folyamán le-
bonyolítanunk. 

Cornetteék csakhamar 3:0 arányban vezettek. 
Az asszony arcára gőgös mosoly ült. 
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— Látod, mon chére, mondtam, hogy ellen-
feleink hamar le fognak törni. Az én szívóssá-
gomnak nem lehet ellenállni. 

A férfi mély sóhajjal adott neki igazat. 

De aztán jött a fordulópont. Octave csak most. 
mutatta meg igazán, hogy milyen alapos isme-
rője a páros taktikának. Mindig a legváratla-
nabb pontra pontra plaszírozott, kellemetlenül 
variálta ütéseit és meglepő, hálófölötti átsikló ej 
tett labdái mindannyiszor biztos pontot jelentet-
tek. Florence most már teljesen akalmazkodni 
tudott. Ügyesen és gyorsan chop-olta vissza a 
magasra ugró labdákat, s utána bemerészkedett 
a hálóhoz is. Octave elismerően mosolygott rá. 
A harmadik döntő szettet (3:3 arányban nyerték. 

— Bosszantó, — mondotta Madame Oonette, 
— hogy ez a mérkőzés csak három szettre megy. 
Tulajdonképpen nem is értem, hogy a női szá-
mokban miért van kivétel nélkül bevezetve a 
best of there? 

— Talán mert a játékosnők nem bírják, 
vetette oda félénken Monsieur Cornette. 

— A játékosnők? — förmedt rá dühösen fe-
lesége. — Én bírnám akár még öt szetten keresz-
tül! Te nem bírtad! 

Octave most maliciózusan megszólalt: 
- Egyiküknek sincs igaza. A best of three 

a közönség jól felfogott érdekét szolgálja. Mert 
az nem bírná el öt szetten keresztül ezeket a 
szép kövérre kitenyésztett lobe-öket. 

Florence alig bírta visszafojtani nevetését. 
Hogy végződött? — kiáltott oda a terrasz-

ról Laroche mester. 
— Győztünk három szettben. 
— Akkor megérdemlik az ebédet. 
Florence most ódaszólt Octávenak: 
— Én nem szívesen ebédelnék itt. Nem vagyok 

fáradt, menjünk el a közeli nyári vendéglőbe. 
— Ahogy parancsolja. — válaszolt Octave kö-

zönyös hangon. 
Árnyas út vezetett a clubtól néhány percnyire 

fekvő tó partjhoz. Letelepedtek az egyik kerti-
ernvő alá. A nagy melegben csak kevesen keres-
ték fel a híres kis Bois de Boulogne-i vendéglőt. 

Szótlanul ették végig az ebédet. A levegő fe-
szültség átcsapott az ő hangulatukra is. Mind-
ketten érezték, hogy valami leszámolnivalójuk 
van, de egyikük sem szólt. 

Végül is Florence törte meg a csendet: 
— Nem volna kedve egyet sétálni? A délutáni 

kiírás szerint még egy jó órai időnk van. 
— Szívesen, — felelte Octave. 
Némán haladtak egymás mellett a szerpen-

tinen. Az egyik kanyaródónál tisztás tiint fel 
előttük. Tarka virágok bólingattak egy-egy hűs 
szélfuvallatra. 

ETRA 
s p o r t f e h é r n e m ű t ! 
M e r t a z izzadságot magába szívja, a test ki-
— — gőzölgését és a levegőcserét megkönnyíti 

és a hüléstől feltétlenül megóv. 
Kapható sport- és fehérnemüüzletekben 

Csak a fenti védjeggyel ellátott „Tetra". 
fehérnemű valódi. 

Florence magától értetődő természetességgel a 
tisztás felé tartott. Azután hirtelen megállt és 
megszólalt. 

Én most tulajdonképpen nagyon boldog va 
gvok. Mert kiállottam az első tűzpróbát. Azután 
meg itt olyan szép. körös-körül ez a viruló nyár, 
az erdő sejtelmes hangjai és a mámorító siker 
tudata a szívemben. Látja most stílusos volna, ha 
letérdelne elém, bocsánatot kérne és akkor én 
talán még azt is megengedném, hogy megcsókolja 
a kezemet. 

Octave közönyös hangon válaszolt: 
Szívesen teljesíteném ezt a kérését, kedves 

Florence, de látja csak ma reggel kaptam ezt a 
vadonatúj flanell tennisznadrágot, kár volna ha 
a zöM fű nyoma meglátszanék rajta. Persze ha 
golfversenyen volnánk, az más volna. 

A lány elvörösödött és szó nélkül visszafor-
dult. De mielőtt kiértek volna az erdőből vadul 
megragadta a férfi karját. 

— Hát akkor én fogom magát megcsókolni! 
- Verseny előtt ez nem stílusos! — válaszolta 

Octave. Különben sem vagyunk egymással „csa-
ládi kapcsolatban". Magában pedig hozzátette: 

— Szet-arány "2:1. 
Tudja Isten miért, de nem tudok ennek a győ-

zelemnek örülni. 
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Aznap délutánra Florence lemondta összes 
mérkőzéseit, 

— Most már nem bánom, jegyezte meg La-
roche mester, amúgy is szemrehányást kaptam, 
hogy mind a két párosban túlságosan ki voltak 
engedve. Hát ha csakugyan fá j a feje, menjen 
haza, feküdjék le és holnap a női páros elődön-
tőjére pontosan jelenjék meg. 

Octave viszont mindjárt az első fordulóban 
kikapott Jean Bayon-tól, egy fiatal belforti já-
tékostól. 

— Mi történt magával, — kérdezte Madame 
de Saint Maurice. 

(Rakovszky István fehv.) 
szerviz előft. 

— Talán még nem szoktam meg az erős napot, 
Contesse — válaszolta egykedvűen Octave. 

— De melyik „napot?" — incselkedet a com-
tesse. 1 r 

Octave nem felelt és rosszkedvűen elbúcsú-
zott a társaságtól. 

— Mi van ezekkel, Laroche mester? Ezek ket-
ten talán haragban vannak egymással? 

— Nem tudom, miért volnának haragban, mi-
kor győztek. Különben, meglássa comtesse, a 
megnyert mérkőzések utáni harag nem komoly. 

— Talán a játékban volt túl nagy a szeren-
cséjük, jegyezte meg Lord Berry. 

— Dehogy is a játékban, a handicap-ben és a 
sorsolásban, — szólt közbe indulatosan Madame 
Cornette. Férje helyeslőleg bólintott. 

Florence másnap reggel frissen és jókedvűen 
ébredt. A pályán már várt rá Claire Duvergnac 
és kedvesen üdvözölte. 

— Gratulálok a tegnapi első dijához. A ma-
guk szereplését az egész club őszinte szimpátiá-
val kísérte. Nemcsak, mert. szépen és sport-
szerűen győztek, hanem mert Cornettenét. min-
denki utálja, és hiába a legtisztább öröm a kár-
öröm. Különben, ha megnyerjük az elődöntőt, 
aminek nagy a valószínűsége, újból szembe ke-
rülünk vele. Cissi Mornev a partnere. Hát na-
gyon össze kell magunkat szedni és én előre is 
elnézést kérek, mert bizony bennem korántsem 
találhat, olyan kitűnő támaszra, mint a zseniális 
Vicomte de Beaumonte-ban. Milyen kitűnő takti-
kával játszott a lobé királynő ellen! Annál ért-
hetetlenebb azonban, tette hozzá Claire elgon-
dolkozva, hogy délután a singliben simán kika-
pott a kezdő Jean Bayontól. 

Florence tekintete felvillant. Majdnem újongva 
kérdezte: 

— Kikapott, igazán kikapott? 
— Csak nem örül neki. Miss Gledhill? — kér-

dezte megütközve a francia lány. 
De Florence nem felelt. Valami nagy benső 

felszabadulást érzett. Azt, hogy a fiú ő miatta 
veszítette el könnyű meccsét, mert bizonyára 
nem is figyelt oda. hanem ő járt az eszében. Ki-
tűnő lendülettel helyezte el a training labdákat, 
Claire jóformán csak messziről nézte, mint ülnek 
le a pálya sarkaiba. 

— Hát ha két meccsünkön is igy fog játszani, 
akkor elkönyvelhetjük az első díjat, 

Még nem volt dél, amikor Lord Berry elisme-
réssel gratulált a két lánynak. 

— A francia—amerikai szövetségnek 24 órán 
belül ez immár a második diadala, jegyezte meg 
diplomatikus mosoly kíséretében. Közben kém-
lelte Florence arcát. De a lány hálásan pillan-
tott rá. Vonásai megenyhültek, szeme csillogott 
és hangjában eddig valami sohasem tapasztalt 
melegséggel szólalt meg: 

— Maga igazán nagyon kedves, Lord Berry. 
Űgv emlékeztet engem a mi evansevileli clubunk 
elnökére, Willard Webb-re, aki a versenyzőknek 
valóságos édesapja. Majd minden átmenet nélküí 
megkérdezte: 

— És hogy áll Vicomte de Beaumonte a férfi-
párosban? 

— Tegnap délután óta nem ismerek rá. Soro 
zatosan hibázik, pedig egész a döntőig kitűnő 
volt. Ha nem menne ez a mérkőzés best of 
five-re, már rég elveszítette volna. Pedig part-
nere Rodolphe Gemiére jóformán alig hibázik. 
Az első két szettet 6:4 arányban veszítették és 
azt hiszem csak percek kérdése, hogy a harma-
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dikat is kiengedik a kezükből. 
— Nézzük meg, hogy áll a mérkőzés? — 

kiltotta Florence és a társaságot otthagyva 
a díszpályára futott. 

- Érthetetlenek ezek az amerikai lányok, szó-
lalt meg Claire fejcsóválva. Az előbb, mikor el-
meséltem, hogy Vicomte de Beaumonte elveszí-
tette singlijét, szinte repesett az örömtől. Most 
sem vagyok biztos benne, hogy csupán szem-
tanuja akar-e lenni Octave újabb készülő vere-
ségének? Mi a véleménye, Lord Berry? 

— Az, hogy maga még túlságosan fiatal ahhoz, 
hogysem ilyen problémákon kellene a fejét tör-
nie, kedves Claire. 

A harmadik szett valóban temetés előtti 
hangulatot látszott igazolni. 4:l-re vezetett a 
Dufour—Lanette pár. Az adogatásra éppen Oc-

Octave nem hitt a fülének. Mi történt itt? De 
nem volt ideje gondolkozni. Ojból felálltak a 
mérkőzés folytatására és a hátralevő két szettet 
7:5, 6:3 arányban sikerült a Beaumonte—Gemiére-
párnak megnyerni. Tomboló lelkesedés fogadta a 
verseny rendező club játékosainak sikerét, ame-
lyet bizony a kitűnően összejátszott Bordeaux-i 
pár már nagyon veszélyeztetett, 

— Hogy is tudtuk csak ezt még megnyerni? 
— tépelődött Rodolphe Gemiér. 

— Ez a francia—amerikai szövetkezésnek 24 
órán belül immár a harmadik diadala, súgta Lord 
Berry a comtesse de Saint Maurice-nak az előttük 
kart-karba öltve elhaladó, a boldogságtól sugárzó 
fiatal párra mutatva. 

— Azt kérded, Rodolphe? miért győztünk? 
— mondotta Octáve — Igen egyszerű. Mert ez a 

A B. L. K. E. csapata. 

Szenthey. Hegyessy, Silbersdorf. 

tave volt soron. Midőn megpillantotta Florencet, 
jólismert kék-sáraga pulóverjében, meglepetété-
ben rögtön double-fault szervált, de Florence ked-
vesen mosolygó arca rögtön eloszlatott minden 
félreértést. A következő három service ace lett. 
És, amint fez gyakran megesik, fordulópontot 
jelentett a mérkőzés sorsára nézve. 

Mintha kicserélték volna Octave-ot olyan 
fürge, agilis és megbízható játékot produkált. A 
szettet könnyen nyerték 7:5-re. 

Szünet következett és Octave habozott egy 
pillanatig, hogy oda menjen-e Florence-hoz. De 
a lány megelőzte őt. Szinte oda repült a közép-
hálóhoz, kinyitotta kézitáskáját és kölnivizet, 
frissítő bonbonokat vett ki belőle. 

— Csak így tovább Vicomte, hadarta gyorsan, 
köszönés nélkül. Meg kell nyernie ezt a meccset. 
Lanette-nek a backhand-jére kell szerválni, Du-
four pedig nem bírja a rövid labdát. 

döntő best of five-ra ment. Mert ez az egyedüli 
eset, mikor egy ötszettes döntőben nő játszhatik 
— közre. Ugy-e Florence? És jelentős pillantással 
kezet csókolt boldogan mosolygó partnerének. 
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M haKtngzéí&SEéályu esapaibszjnehság wés&leÉ&s @emdmény<ge 

I. csoport: 
BSzKRt—PSC 3:3 

Pfaff BSzKRt—KoJletich PSC 6:3, 6:3; í>z«m©thy 
BSzKRt—Mátéffy PSC 6:1. 6:3; Bruck PSC—Markovit s 
BSzKRt 6:3. 6:3; Antal dr. PNC—Krokovits BSzKRt 
6:1. 6:3: Pfaf f . Szemethy—Kolletich. Mátéffy 6:4, 6:3; 
Antal dr.. Bruck—Acsay. Krokovits 6:3, 7:9. 6:4. 

BSzKRt—Unió LTC 6:0. 

Pfaff—Michel 6:1, 6:1; Szemethy—Steiner 6:1, 6:2: 
Markovit®—Uhmaiim 7:5, ti:2; Krokovits—Mezőffy 6:4, 
6:4: Pfaff , Szemethy—Michel. Steiner 6:1, 6:3: Acsay. 
Krokovits—Szántó. Mezőffy 6:3. 6:3. 

BSzKRt—UTE II. 5:1. 

Pfaff—Feiszinger 6:1. 6:0; Szemethy—Kelemen 0:2. 
7:5: Szőllős UTE II.—Acsay 6:3. 6:4; Krokovits—Székely 
6:1. 2:6. 6:4; Pfaf f . Szemethy—Feiszinger. Székely 6:2. 
6:1: Acsay, Krokovits—Kelemen, Szőllős 6:1, 7:5. 

BSzKRt—PSL 5:1. 

Pfaff—Dietrich 6:0, 6:0; Szemethy—Selmeczy 6:1, 6:4; 
Acsay—Geller 9:7. 6:0; Krokovits—Tóth 6:2, 6:2; Pfaf f . 
Szemethy—Dietrich, Plohl 6:1, 6:4: Gellér. Selmeczy 
PSL—Acsay. Krokovits 6:4, 6:4. 

BSzKRt—Testnevelési FSC 6:0. 

Pfaff—Potsik 6:2, 6:1; Szemethy—Patay 6:0. 6:0: Acsay— 
Krischer 6:2, 6:4; Krokovits—Szeremley 4:6, 6:4 6:2; 
Pfaf f . Szemethy—Potsik, Patay 6:2, 6:2; Acsav, Kroko-
vits—Krischer. Szeremley 6:0, 6:2. 

Unió LTC—Pestújhelyi SC 3:2. 

Koletich PSC—Michel 6:3. 6:2: Mátéffy PSC-^Steiner 
6:2. 6:2; Uhmann ULTC—Bruok 11:9, 7:5: Mezőfv ULTC-
AntaJ dr. 6:0, 4:6, 8:6; Szántó, Mezöfv ULTC—Mát áfy, 
Antal dr. 6:4, 6:4: Koletich. Bruck PSC—Michel, Stei-
ner 8:6. 5:5, sötétség miatt abbamaradt. 

PSC—UTE II. 4:2. 

Koletich PSC—-Feiszmger 6:3. 6:2; Kelemen UTE— 
Vermes 6:2. 6:1; Bruck PSC-^Szőllős 6:2, 6:4; Antal 
dr. PSC—Steiner 6:2, 7:9. 9:7; Koletich. Bruck PSC— 
Kelemen Szőllős 6:0, 6:1; Feiszinger, Székely UTE II. 
Antal dr.. Vermes 8:6, 6:3. 

Pestújhelyi SC—Pénzintézeti SL 6:0. 

Koletich—Dittrich 6:0. 6:2: Mátéffy—Selmeczy 6:3. 
7:5; Bruck—Gellér 5:7, 7:5. 6:3: Antall dr.—'Tóth 6:3, 
6:4; Koletich, Bruck—Dittrich. Tóth 61. 6:3: Mátéffy, 
Antal dr.—Geller, Selmeczy 6:4, 6:0. 

Pestújhelyi SC—Testnevelési FSC 6:0. 

Koletich—Potsik 6:0. 6:1; Mátéffy—Patay 6:0. 6:0: 
Bruok—Krischer 6:2, 6:1: Antall dr.—Szeremley 6:3, 6:1: 
Koletich, Bruck—Potsik. Krischer 6:1, 6:2; Antal dr.. 
Mátéffy—Patay, Szeremley 6:1. 6:0. 

Unió LTC—UTE 11. 4:2. 

Michel ULTC—Feiszinger 6:2. 6:3; Kelemen UTE— 
Steiner 6:0, 5:7, 6:2; Mezőffy ULTC—Fodor 6:2. 6:3; 
Szőllős UTE—Száaitó 8:6. 7:5; Michel. Steiner ULTC— 
Kelemen. Feiszinger 6:4. 7:5; Szántó. Mezőffy ULTC— 
Szőllős, Fodor 6:1, 2:6. 6:3. 

Unió LTC—Pénzintézeti SL 6:0. 

Michel—Dittrich 6:0, 6:1: Uhmann—Selmeczy 6:3, 5:7, 
6:3; Reich—Geller 7:5. 6:1; Mező f fy^P loh l 8:6, 7:5; 
Michel. Steiner—Dittrich. Plohl 6:3, 6:4; Mezőffy. Reich— 
Selmeczy, Geller 8:6, 8:6. 

Unió l.—TFSC 6:0. 

Michel—Potsik 6:4. 6:2; Reisz—Patay 6:3. 6:2; Szán-
tó—Kriescher 6:2. 6:1: Mezőffy—Szeremiley 6:0. 6:1: Mi-
chel. Uhmann—Potsik. Szeremley 6:2, 6:4: Szántó, Me-
zőffy—Kriescher, Patay 6:1, 6:4. 

PSL—UTE II. 4:2. 

lCettrich PSL—Feiszinger 6:3, 7:5; Plohl PSL—Fodor 
6:3. 6:3; Szőllős UTE—Geller 7:5. 6:3; Selmeczy PSL— 
Székely 6:0, 6:0: Diettrich, Plohl—tFeiszinger, Székely 
6:4, 6:4; Szőllős. Fodor—Gellér, Selmeczy 5:7. 7:5, 13:11. 

UTE II.—Testnevelési FSC w. o. 6:0. 

A TFSC csapata nem jelent meg az újpesti pályán. 
Pénzintézeti SL—Testnevelési FSC 3:3. (Szetaránv 7:6). 
l'otzik TFSC—'Dittrich 3:6. 6:3, 6:1: Selmeczy—Patay 

6:2, 8:6; Geller PSL—Krischer 6:2, 6:3; Szeremley 
TFSC—Plohl 6:3. 6:4; Potzik. Sezermley TFSC—Ditt-
rich. Plohl 6:4, 6:2: Geller. Selmeczy PSL—Krischer. Pa-
etay 6:1, 6:1. 

Az I. csoport végeredménye: 

1. BSzKRt 25 p. 
2. PSC 21 p. (a PSC—Unió LTC 2:3 mérkőzésen egy 

meccs befejezetlen). 
3. Unió LTC 19 p. (az Unió LTC—PSC 3:2 mérkőzésen 

egy meccs befejezetlen). 
4. UTE II. 13 p. 
5. PSL 8 p. 
6. TFSC 3 p. 

II. csoport: 

BLKE—BBTE 4:2. 

Huber Gy. BBTE—vitéz Tóth 6:3. 2:6. 7:5; Vargha 
BLKE—Heinrich dr. 6:2. 6:1; Raiehle BLKE—Fischer 
dr. 5:7. 6:2, 6:0: Tráger dr. BLKE—Wagner 6:4, 3:6, 8:6; 
Vargha. Molitor BLKE—Heinrich. Huber 6:4, 3:6. 6:3: 
Fcscher. Waginer BBTE—vitéz Tóth. Tráger 7:5. 2:6. 6:4. 

BLKE ATE 3:3 (szetaránv 8:7). 
Kle/szuer ATE—v. Tóth 6:4, 6:4; Vargha BLKE—Hesp 

6:2, 9:7: Raiehle BLKE—Párducz 6:3, 2:6, 7:5; TrágeT 
dr. BLKE—Uher dr. 7:5. 6:2; Kleiszner. Párducz A T E — 
Varga. Molitor 5:7, 6:3. 6:4; Hesp. Uher ATE—v. Tóth. 
Trager 7:9, 6:3, 6:2. 

BLKE—BEAC II. 4:2. 

FMátz -BEAC—vitéz Tóth 6:3, 4:6. 6:4; Varga B L K E — 
Bakos 6:1, 6:3: Raiehle BLKE—Halász 6:2, 6:3; Zemplé-
nyi BEAC—Trager dr. 6:1. 9:7; Varga. Molitor—Bakos, 
Halász 2:6. 6:2, 6:3: Tráger dr., Raiehle BLKE—Zemplé-
nyi. Mick 6:4, 6:4. 

BLKE—Elektromos 11. w. o. 6:0. 

Az Elektromos I I . nem állt ki. 
BLKE—Postás SE I. 6:0. 

Vitéz Tóth—Gruber 6:3, 3:6, 7:5: Vargha—Kiss 6:4, 
10:8; Raiehle BLKE—Derecskey dr. 6:1. 6:2; Tráger dr.— 
Krupitzer 10:9. w. o., Vargha, Molitor—Gruber, Derecs-
key dr. 6:2. 7:5; Tráger dr., Raiehle—Kiss, Szőllős 6:0, 
6:2, 
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BBTE—ATE 3:3 (szetarány 8:6). 
Kleiszmer ATE—Huber L. 6:4. 8:6: Heinrich <lr. BBTE— 

Hesp 6:4, 6:2; Fischer dr. BBTE—Párducz 6:0, 6:2; Bo-
hus br. BBTE—Uher dr. 6:1, 6:0; Kleiszner, Párducz 
ATE—Heinrich dr., Bohus br. 4:6, 6:3, 6:2; Uher. Hesp 
ATE—Fischer dr., Wagner 6:4, 2:6. 8:6. 

BBTE l.—BEAC 11. 4:2. 

Huber Gy. BBTE—FLlátz 6:4, 6:4; Heinrich dr. BBTE— 
Balkos 6:2, 6:8. 9:7; Fischer BBTE—ZempJény 6:0, 7:5; 
Bohus báró BBTE—Halász 4:6, 6:3, 6:2; Bakos. Halász 
BEAC—Heinrich, Huber 6:3, 6:2; Zemplóny, Mick BEAC— 
Bohus br., Fischer 6:4, 0:6, 8:6. 

BBTE—Elektromos II. 6:0. 

BBTE—Postás I. 6:0. 

ATE—BEAC II. 5:1. 

Alagi TE—Elektromos Művek 11. 5:1. 

Kleiszner—Bartos 6:2, 6:0; Hesp—Lenhardt 6:4, 6:4; 
Párducz—iHegyesy 6:3, 6:2; Szabó EJekt. II.—Uher dr. 
6:1, 6:4; KJeiszner, Párducz—Szabó. Lenhardt 6:4. 6:2; 
Uher, Hesp—Bartos, Hegyesy 6:4, 2:6, 6:4. 

Postás—ATE 3:3. 

KJeiszner ATE—Gruber 6:0, 6:1; Hesp ATE—Kiss 2:6, 
6:3, 6:3; Derecskey PSE—Párducz 4:6, 6:0, 6:4; Krupi-
czer PSE—Uher dr. 6:1, 6:1; Kiss, Krupiezer—Hesp, 
Uher dr. 6:0, 6:1; Kleiszner, Párducz—Gruber. Derecskey 
dr. 6:1, 6:4. 

BEAC II.—Elektromos II. 3:3. 

Filátz BEAC—Lenhardt 6:3, 6:0; Halász BEAC—Kosz-
téin ik 6:1. 6:3; Filátz, Halász BEAC—Lenhardt, Szabó 
8:10, 7:5, 6:4. — A másik három meccset a BEAC II. fel-
adta, mert játékosai elfoglaltságuk miatt nem jelentek 
meg. 

BEAC 11.—Postás SE 5:1. 

Gruber PSE—FiJátz 1:6, 6:4. 6:4; Bakos—Kiss 7:5, 7:9, 
6:2; Halász—Derecskey dr. 6:2, 6:3; Zemplén—Krupitzer 
3:6, 6:3, 6:2; Bakos, Halász—Derecskey dr.. Gruber 6:1. 
6:0; Zemplén, Mick—Kiss, Krupitzer 6:3, 7:5. 

Elektromos Müvek 11.—Postás SE I. 4:2. 

Gruber PSE I.—Bartos 6:2, 6:1; Lenhardt—Kiss 7:5, 
1:6. 12:10; Hegyessy—Derecskey dr. 6:4. 6:3; Szabó— 
Krupitzer 9:7, 4:6, 6:4; Lenhardt, Szabó—Derecskey. 
Gruber 6:1, 4:6, 6:1; Kiss, Krupitzer PSE I—Hegyessv. 
Bartos 6:4, 6:4. 

A második csoport végeredménye: 

1. BLKE 24 p. 
2. BBTE 21 i>. 
3. ATE 19 p. 
4. BEAC II. 12 p. 
5. Elektromos II. 8 p. 
6. Postás SE I. 6 p. 

III. csoport: 

MTK l.—MAC I. 5:1. 

Weisz—Horváth 6:4. 5:7, 7:5: Grünfeld—Faragó 2:6, 
6:4, 6:3; K. Vértesy MAC I.—Vadász 6:4, 4:6, 6:3; Jó-
nás— Papolczy 3:6, 4:3, w. o.; Vadász, Weisz—K. Vér-
tesy, Faragó 6:1. 6:3; Grünfeld. Jónás ellenfél nélkül. -
A MAC I. peches napot fogott ki. Horváth elesett és 
sérülten játszott. Papolczy bokarándulás miatt kénytelen 
volt meccsét feliadni s mert a MAC-nak tartalékja sem 
volt kéznél, a második párost is fel kellett adnia. 

MTK L—URAK 5:1. 

Weisz—Jeney 6:4. 6:4; Grünfeld—Csintalan 6:3, 7:5; 
Vadász—Győrf fy 6:1, 6:3; Esslich URAK—Jónás 7:5, 
3:6, 8:6; Vadász, Weisz—Csintalan, Gvörf fy 6:3, 8:6; 
Grünfeld. Jónás—Szekeres Jeney 6:0. 6:4. 

MTK l.—X. ker. SC 5:1. 

MTK 1.—Duna SC 11. 6:0. 

Weisz—Révész 6:4, 3:6, 6:2; Grünfeld—Berger 6:4, 6:3; 
Vadász—Szász 6:4. 6:3; Jónás—'Tuchten 6:2, 6:3; Vedász, 
Weisz—Berger, Révész 6:3. 6:3; Grünfeld. Jónás—Tuch-
ten, Szász 6:2, 6:2. 

MAC l.—URAK 4:2. 

MAC l.—X. ker. SC 6:0. 

Horváth—Vajner dr. 6:3, 6:1: Faragó—Schaffer 6:3, 
7:5; K. Vértesy—Seregély 6:4, 6:3; Papolczy—Borsos 
6;3, 6:1; Faragó. K. Vértesy—Vajner dr., Seregédv 8:6, 
6:4; Papolczy, Horváth—.Schaffer. Boda 4:6. 6:2, 6:1. 

MAC l.—Duna SC II. 6:0. 

Horváth—Révész 6:2, 6:0; Faragó—Szász 6:0, 6:1; K. 
Vértesy—Berger 6:0. 6:2; Mössmer—Tuchten 6:1, 6:3; 
Horváth. Faragó—Révész, Szász 6:2, 6:3; K. Vértesy, 
Mössnier—Tuchten, Berger 6:2, 6:2. 

URAK—X. ker. SC 3:3. 

Vajiuer dr. X. ker.—Jeney 6:2, 6:1; Csintalan URAK— 
Borsos-Szabó 6:1. 6:3; Győr f fy dr. URAK^Seregé ly 6:1, 
2:6, 6:4;' Boda dr. X. ker.—Eifrich 6:4, 6:4; Vajner dr.. 
Seregély X. ker.—Csintalan, Győr f fy dr. 9:7, 7:5; Jeney, 
Eifrich URAK—Boda dr., Borsos-Szabó 6:4, 6:0. 

URAK—Duna SC II. 6:0. 

Jeney—Berger 6:3, 6:4; Csintalan—Szász 6:3, 6:1; 
Győrf fy dr.—Tuchten 6:4, 4:6, 7:5; Esslich—Révész 7:5, 
3:6, 6:0; Győrf fy, Csintalan—Szász, Tuchten 6:3, 6:3; 
Jeney, Esslich—Berger, Révész 6:4, 8:6. 

X. ker. STE—Duna SC II. 4:2. 

Schaffer—Révész 7:5, 6:3; Boda^—Tuchten 6:0, 6:3; 
Seregély—Berger 6:3, 6:4; Szász DSC II.—Borsodi-Szabó 
6:1. 10:8; Boda, Schaffer—Berger, Schick dr. 7:5, 7:5; 
Révész, Tuchten DSC II.—Seregély, Gudnin 6:4, 3:6, 6:1. 

D O L 1 IN 
a l eg jobb test- és bő rápo ló 
olaj , nélkülözhetetlen sport* 

és gyógy másságéinál. 

Qr.BAYER ÉS TÁRSA 
B U D A P E S T , I X . , R Á K O S U C C A 17 

éj jel i és nappal i t o i l e t t e 
c r é m e . Ingyen küldünk két 
mintát 30 fi l lér bé lyeg por= 

tóköltség el lenében. 
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A III. csoport végeredménye: 

1. MTK I. 21 p. 
2. MAC I. 17 p. 
3. URAK 12 p. 
4. X. iker. SC 8 p. 
5. Duna SC II. 2 p. 
Nevezett még a BSE csapata, de visszalépett. 

IV. csoport: 

UTE I.—IIl. ker. TVE 4:2. 

Gyémánt—Makrai 3:6, 7:5, 6:0; Fehér—Zsolt 6:3. 6:2; 
Morgó III. ker.—Weisz 6:4, 6:4; Mellinger III. ker.— 
Schlesiinger 6:2, 6:1; Gyémánt. Fehér—Makrai, Zsolt 6:1. 
6:0; Weisz. Schlesinger—Morgó. Melilinger 7:5, 8:6." 

UTE I.—MAC 11. 4:2. 

Weisz—Schweiger 6:1, 6:2; Gyémánt—Nagy 6:3, 7:3. 
6:3; Schlesinger—Szalai 9:11. 6:3. 6:2; Záborszky MAC— 
Fehér 6:3, 9:7; Weisz, Schlesinger—Nagy, Szalai 7:5. 6:3; 
Záborszky, Schweiger—Gyémánt, Fehér 8:6. 8:10, 6:3. 

///. ker. TVE—MAC 11. 3:3. 

Schweiger MAC I.—Morgó 4:6, 6:2, 6:4; Farkas III. 
ker.—Nagy 6:3, 7:5; Mellinöger II I . iker.—Szalay 7:9, 
6:4, 6:1; Záborszky MAC II.—Sárvári 6:2. Morgó. Sárvári 
III. ker.—Záborszky, Schweiger 4:6. 6:1. 8:6): Mellinger, 
Farkas III. ker.—Nagy. Szailay 6:4. 5:7, 6:3. — A kerü-
letiek csapatában játszott Sárvári is, aki nem más, mint 
a Hungária kitűnő proficsatára. Sárvári szereplése miatt 
azonban a MAC II. megóvta az elvesztett páros mérkő-
zését. amit a szabályok értelmében elfogadtak, s a pontot 
a MAC II. javára irták. 

A IV. csoport végeredménye: 

1. UTE I. 8 p. 
2. III. keT. TVE 5 p. 
3. MAC II. 5 p. 

Nevezett még a Rendőrtisztek, valamint a BBTE II. 
csapata, de mindkettő visszalépett. 

V. csoport: 

BEAC 1.—OTE 5:1. 

Lakner—v. Szombathelyi 6:4, 6:4; Szolnoky dr.—Fiala 
7:5, «:6; Jancs OTE—Balázs dr. 3:6, 6:3, 6:1; Hidassy— 
Kerner 6:3, 6:3; Szolnoky, Balázs—v. Szombathelyi, Ker-
ner 62, 7:5; Hidassy. Lakner—Fiala, Hoffer 4:6, 6:1. 6:2. 

BEAC I.—MTK II. 6:0. 

Lakner—Gyöngy 6:2, 6:3; Szolnoky dr.—Molnár 6:1. 
6:4; Balázs dr.—Reichard 6:4, 7:5, 6:4; Hidassv dr.— 
Wenner 6:0. 6:2: Szolnoky, Balázs—Gyöngy, Molnár 6:1, 
6:3; Hidassv. Polyánszky—Werner, Reichard 7:5. 6:8. 
6:2. 

BEAC—Vízművek 6:0. 

Lakner—Tóth 6:2, 6:0; Szolnoki dr—Volent 6:3, 6:2; 
Balázs dr.—Papp 7:5, 6:2; Polyánszky—Barcza 6:1, 6:3; 
Szolnoki. Balázs dr.—Tóth, Volent 6:3, 6:1; Lakner. Po-
lyánszky-^Paipp, Barcza 6:1, 6:0. 

OTE—MTK 11. 4:2. 

Vitéz Szombathelyi—György 6:2, 5:7, 6:4; Molnár 
MTK II.—Fiala 6:3. 3:6, 6:1; Jancs—Reichard 6:3, 8:6; 
Kerner—Wemer 6:4. 6:2; György, Reichard MTK II.— 
vitéz Szombathelyi, Jancs 8:6, 7:5; Kerner, Hoffer—Mol-
nár, Wenner 6:4, 6:3. 

OTE—Postás SE 11. 6:0. 

Szombathelyi—Németh Péter 6:3, 6:4; Kerner—Flest 
6:1, 6:2; Fiala—Laiamer Béla 6:4, 6:0; Jancs—Németh 
Ferenc 6:1, 6:2; Szombathelyi, Jancs—Németh Péter és 
Ferenc 6:2, 6:0; Kerner. Fiala.—Lamnier, Flest 7:5, 3:6, 
6:3. 

OTE—Vízművek 6:0. 

Vitéz Szombathelyi—Tóth 6:2, 4:6, 6:2; Fiala—Vo-
elnt 5:7, 6:1, 6:2; Jancs—Papp 6:1, 6:3; Kerner—Barcza 
6:1, 6:2; vitéz Szombathelyi. Kerner—Tóth. Volent 5:7, 
6:1, 6:3; Fiala. Hoffer—Papp, Barcza 6:1, 6:3. 

MTK II.—Postás SE 11 3.:0 w. o. (6:0). 

György—Néimet Péter 6:3, 6:3; Vadász—Németh I. 6:3. 
6:3; György, Reichardt—Németh. Németh 9:7, 6:2. — A 
PSE többi játékosa nem jelent meg. 

MTK 11.—Vízművek 6:0. 

György—Tóth 6:3, 3:6. 6:2 Molnár—Volent 6:2, 6:1; 
Vadász Gy.—Zoltán 6:2, 3:6, 6:2; Wemer—Barcza 6:0, 
6:2; György, Reichard—Tóth Volent 5:7. 6:3. 6:2: Mol-
nár, Vadász—Zoltán. Barcza 3:6, 6:2, 6:1. 

Postás II.—Vízművek 4:2. 

Németh P.—Tóth 7:9, 6:2, 8:6; Volent (Vízművek)— 
Flesch 4:6. 8:6. 6:2; Lammer—Papp 6:2, 6:4; Németh 
F.—Sipos 4:6. 6:3. 6:2; Tóth, Volent Vízmüvek—Németh 
Péter és Ferenc 6:3, 6:4; Flesch. Lammer—Papp, Sipos 
6:4, 6:0. 

Az V. csoport végeredménye: 

1. BEAC I. 23 p. 
2. OTE 17 p. 
3. MTK II. 14 p. 
4. Postás SE II. 4 p. 
5. Vízművek 2 p. 

VI. csoport: 

MAFC—FTC 6:0. 

Kirchner—Bihari 6:1, 6:3; Nikolits—Huber 6:1, 6:3; 
Fábry—Bailázs 6:3, 6:1; Máthé—Pap 6:4, 6:4; Kirchner, 
Fábry—Bihari, Balázsv 6:1, 6:4; NikoJits, Máthé—Huber, 
Pap 6:2, 6:3. 

MAFC—MAC III. 6:0. 

Kirchner—Haris 6:1, 6:0; Nikolich—Kuhn báró 6:0, 
6:2; Fábry—Grossschmidt dr. 6:1, 6:2; Máthé—Dániel 
báró 6:3, 5:7, 6:3; Kirchner, Fábry—Grosschmidt, Dániel 
báró 6:4. 6:1; Nikolich, Máthé—Haris, Kuhn báró 6:0, 6:2. 

MAFC—Duna SC 1. 6:0. 

Kirchner—Spiro 6:3, 6:1; Niikolits—Korner 6:4, 6:4; 
Fábry—Berczeller 10:8, 6:2; Máthé—Pintér 6:1, 6:3; Ni-
kolits, Máté—Körner, Pintér 4:6, 6:2, 6:4; Kirchner, 
Fábry—BerczeMeT, Spiró 10:8, 6:0. 

MAFC—Elektromos Müvek 1. 6:0. 
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V E R S E N Y T C S A K 

UNGÁRIA 
TENNISZCIPŐBEN 

N Y E R H E T ! 

Kirchner—Solty 6:0, 6:1; Nikolits—Rácz 6:0, 6:1: 
Gyarmatby—SchweigsitiU 6:1, 62; Fábry—Stecovits 6:1. 
3:6, 6:2; Kirchner, Nikoüts—Stecovits, Schweigstill 6:8. 
6:2, 6:1; Gyarmathy. Máthé—Bánlaky, Solty 6:4, 6:1. 

FTC—MAC lll. 4:2. 

Haris MAC III.—Bihari 6:2, 2:6, 6:1; Huber—Kuhn 
báró 6:0, 7:5; Bailázsy—Grosschmidt dr. 6:4, 5:7, 6:1: 
Papp—Dániel br. 6:3, 3:6. 6:4; Huber, Papp—Kuhn br.. 
Dániel br. 6:1, 6:2; Haris. Grossohmidt dr. MAC III — 
Balázsy, Stem 2:6, 6:3, 8:6. 

FTC—Duna SC 1. 6:0. 

Biliari—Vincze 7:5, 6:4; Huber—Bányi 6:2, 2:6, 7:5; 
Balázsy—Pintér 4:6. 6:4, 6:4; Papp-^Spiró 6:1, 4:6. 7:5; 
Bihary, Balázsy—Pintér, Vincze !):7, 6:4; Huber, Papp— 
Bányai. Spiró 6:1. 6:2. 

FTC—Elektromos Müvek 1. 4:2. 

Biliari—Solti 6:1, 6:0; Steeovies EM—Huber 1:6, 6:1, 
6:4; Balázsy—Schweigstill 6:0, 6:4; Papp—Báinlaki 4:6. 
6:0, 6:3; Steeovies, Seh weigstil 1—B ibary, Balázsy 6:3, 
7:5; Huber, Papp—Bánlaky, Solti 6:3, 10:8. 

MAC lll—Duna SC l. 3:3. 

Vincze DSC I.—Kumh br. 6:2, 6:3; Korner DSC I — 
Nyisztor 6:3, 9:7; Grossohmidt MAC III.—Pintér 6:3, 
6:3; Dániel br. MAC III.—Sipos 6:2, 4:6. 6:4; Nyisztor, 
Grosschmidt MAC III.—Körner, Spiró 6:2, 6:3; Vincze, 
Pintér DSC I.—Dániel br., Kuhn br. 8:6, 9:11. 6:3. — A 
mérkőzés szetaránya is döntetlen, és pedig 7:7. 

MAC lll—Elektromos l. 4:2. 

Solti lElektr. I.—Kuhn br. 6:3, 6:3; Nyisztor—Stecovits 
6:2, 1:6, 7:5; GTOSSchmidt—Schweigstill 6:0. 6:3; Dániel 
báró—BánJaky 6:4, 6:0; Solti, Bánlaky Elekitr. I—Kuhn 
báró, Grosschmidt 6:4, 6:4; Nyisztor, Dámiel—Schweig-
Sitill, Stecov i ts 6:4, 6:4. 

DSC I.—Elektromos I. 5:1. 

Solti Elektr. I.—Vincze 6:3, 2:6, 6:3; Körner—Stecovits 
6:1, 6:2; Pinitér—Schweigstill 6:0, 8:6; Bányai—Bánlaky 
6:0, 6:1; Korner. Pintér—Steeovies, Schweigstill 6:2. 6:8, 
7:5; Bányai, Vincze—Solti, Bánlaky 6:3, 6:2. 

A VI. csoport végeredménye: 

1. MAFC 24 p. 
2. FTC 14 p. 
3. MAC III. 9 p. 
4. Duna SC I. 8 p. 
5. Elektromos Müvek I. 5 p. 
Lapunk zártáig a Szövetségbe még be nem érkezett 

egyes részletes eredményeket a III. osztály döntő kör-
mérkőzéseivel együtt legközelebbi számunkban közöljük 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIM 

A Tennisz és Golf y 
hirdetései eredményesek # 

VERSENYNAPTAR. 

Június 4—7. Székesfehérvár, dr. Fiáth emlékverseny. 

Június 10—14. FTC. nemzetközi és nemzeti női egyes 

és női páros bajnokság. 

Június 15—21. BBTE nemzeti bajnokság férfi egyes, 

férfi páros. 

Június 12—14. Moktár kizárásos egyéni. 

Június 13—14. Pénzintézeti Liga Sofia. 

Június 15—22. Makó, Torontál megyei verseny. 

Június 12—21. Rákosligeti Uszó Egylet. 

Június 3—7. Cottage. 

Június 4—7. Innsbruck. 

Június 4—7. Bukarest nemzetközi. 

Június 2—7. Berlin Rot—Weiss. 

Június 4—7. Mannheim, Nürnberg. 

Június 16—20. Steyer bajnöságok Graz. 

Június 1823. Brünn. 

Június 21—2.9. Baden. 

Június 22—30. Móve, OTE V. kizárásos. 

Június 26—2.9. Dunántúl kerületi bajnokság Nagy-

kanizsa. 

Június 26—2.9. Tiszántúli kerületi bajnokság Debrecen. 

Június 22— . Wimbledon. 

Június 23—29. Kattowitz. 

Június 25—29. Bitc Balaton földvár. 

Június 26—28. Reichenberg. 

Június 27—29. Román—Magyar Bukarest. 

Június 27 30. Pestújhelyi Soprtclub II.. sz. kerületi 

verseny. 

Június 26—29. Késmárk. 

Június 27—30. Pénzintézeti Sportegyletek Ligája csa-

patverseny, Angerer díj. 

Június 27—29. Hódmezővásárhelyi Torna és Vívó Egy-

let. Országos. 

Június 27—Július 5. Budapesti Sport Egyesület nem-

zetközi . 

Június 28—Július 5. Unió Lawn Tennis Club, or-

szágos. 

Július 1—5. Hadsereg bajnokság Budapest, Margit-

sziget. 

JúUus 4—12. St. Pölten. 

Július 4—5. Lengyel—Magyar, Sárospatak. 

Július 6—12. BEAC I. kizárásos verseny, országos. 

Július 10—13. Pénzintézetek Sportegyletek Ligája 

bajnokságok. 

Július 7—10. Pozsony PTE versenye. 

Július 7—12. Swinemünde. 

Július 9—12. Köln. 

Július 12—19. Linz. 

Július 14—19. MTK nemzetközi. 

Július 17—20. Rákosligeti U. E. kerületi egyéni baj-

nokság. 

Július 19. Pécs—Eszék, Pécs. 

Július 16—19. Gyöngyösi 25 éves jubileumi verseny. 

Július 16—19. Vopott. 

Július 16—19. Cattolica. 

Július 20—26. Zell am See. 

Július 21—26. Semmering. 

Július 22—25. Heringsdorf. 
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Július 23—25. Nordemey. 

Július 25—31. Kispest, Athl. Club 11. oszt. kerületi. 

Július 24—26. Franzensbad. 

Július 28—31. Salzburg. 

Július 29—Augusztus 3. Üngvár. 

Július 20—Augusztus 3. Szilács. 

Július 31—Augusztus 4. Beszkárt 1. és II. csoport ki-

zárásával, országos. 

Augusztus 1—3. Kereskedelmi Bank, kizárásos csa-

patverseny. 

Augusztus 1—3. MiUstadt. 

Augusztus 2—7. Kitzbühel. 

Augusztus 2—9. Német bajnokságok, Hamburg. 

Augusztus 4—7. Gasstein. 

Augusztus 6—9. Besztercebánya. 

Augusztus 8—14. Viaregyio. 

Augusztus 8—14. Veiden. 

Augusztus 6—9. Sárospatak. Ma ne országos ba jnok-

ság. 

Augusztus 4—11. Mátyásföldi LTC nemzetközi. 

Augusztus 5—9. Székesfehérvári Keresk. Egyl. nem-

zetközi. 

Augusztus 6—9. Sárospatak, nemzetközi. 

Augusztus 10—11. Nagykun Sport Liga Karcag. 

Augusztus 12—16. Pécsi Ac. nemzetközi. 

Augusztus 10—16. Országos csapatbajnoki döntő. 

Augusztus 13—16. Léva. 
Augusztus 15—19. Pénzintézetek Sportegylete Ligája, 

csapatversenyek. 

Augusztus 16—20. Kaposvárnemzetközi. 

Augusztus 15—23. Pörtschach. 

Augusztus 15—21. Riccione. 

Augusztus 17—20. Sátoraljaújhely A. C. nemzetközi. 

Augusztus 20—23. Nagyvárad. 

Augusztus 20—23. Debreceni E. A. C. vidéki bajnok-

ságok. 

Augusztus 21—30. Rimini. 

Augusztus 24—29. Ischl. 

Augusztus 26—30. Pöstyén. 

Augusztus 26—31. Makó Szent Imre, nemzetközi. 

Augusztus 27—31. Graz. 

Augusztus 31— . Velence. 

Szeptember 1—10. Bajnokságok. 

Szeptember 6—8. Pécsi Sport Egylet kerületi verseny. 

Szeptember 7 14. Tátrafüred. 

Szeptember 8 12. Graz. 

Szeptember 8 12. Fiume. 

H Í R E K 
B E L F Ö L D I H Í R E K 

Bihari T. V. C—Debreceni E. A. C. 5:0. (Berettyó-
újfalu). 

Akeleti kerület csapatbajnokaága hatalmas meglepetés-
sel kezdődött. Deac volt a bajnokság védője és favoritja. 
Br Vay Miklós nem indulása előre vetette a vereség ár-
nyékát. 

Dr. Madány—dr. Kulin 6:4, 7:5; Nyiri—Farkas 7:5, 
3:6, 6:3; Kovács—dr. Juhász 6:2, 6:1; Fényesné—Feren-
csikné 7:5, 6:0; Sternné—Dömötör B. 6:1, 4:6. 6:2. A pá-
ros mérkőzéseket, az eső elmosta. 

* 

Debreceni E. A. C.—.Nyíregyházi L. T. C. 7:1 (Debre-
cen). Dr. Kolln—Brenner 6:8, 6:2, 6:3; Farkas—Hall 
6:2, 2:6. 8:6; Brokesch—Timár 6:1, 4:6. 7:5; Ferentsikné— 
Mezőssv 6:1. 6:2; Dömötör Böske— KubLnvi Magda 6:4, 
6:2; Ferents'kné, Farkas—Mezőssv. Brenner 6:3, 6:1; 
Brokes, Farkas—Brenner Timár 4:6. 6:3. 8:10; dr. Juhasz. 
Jenovay—Brenner, Fáv 5:7, 6:4, 6:3. 

* 

Jog akadémiák ez évi bajnoka Adler Egon a tehetsé-
ges fiatal MTK játékos lett. A döntőben dr. Szemerey-t 
7:5, 6:l-re győzte ie. 

* 

Dr Csermák Ernő lett az alföldi kerület ez évi baj-
noka. Dötőben Kárpáthy (Szak)-t győzve le 6:3, 6:8, 6:3 
arányban. Harmadikak lettek: Kádár (Őzt/e) és Szűrik 
(Keae). A férfi egyesben negyvenkét induló volt. A női 
egyest Szentgyörgyinié nyerte Csontné (Gyae) előtt 6:1, 
6:2-ös scoreval. A két harmadik Sass M. (Keac) és Gál 
M. (Szak). Itt huszonkét induló volt. Férfi páros bajnok 
dr. Horváth, Kovács (Kac) lett a Cziivin, Horváth (Szak) 
pár előtt 6:3, 6:2, 6:4-es eredménnyel. Harmadik helyen 
dr. Csont. Riedt (Gyae, Kac) és dr. Csermák, Szűrik 
(Keac) pár végzett. A vegyes páros bajnok dr. Csermák. 
Szentgyörgyiné (Keac) pár lett, akik a döntőben 6:0. 
6:l-re verik Morobácziky (Szte), Sass Márta (Keae) 
együttest. A két. harmadik, dr. Csont és felesége, vala-
mint Szűrik, Kissné pár lett. 
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A csapatbajnoki egyben a Bakay-serleg sorsolása és 

annak esélyei a „Dunántúli kerületben". 

A Dunántúli kerület f. hó 6-i értesítőjében olvassuk a 

Ha a fenti sorsolásból az esély-eket latolgatjuk, úgy 
igen nehéz helyzetbe kerül a tippelő. Mielőtt ezt meg-
tennénk, néhány szóval közölnünk kell, hogy a Bakav 
serleget, melyet eddig Davis Cup rendszer szerint a Du-
nántúl férfi csapatai részére írtak ki, 1926-ban a kerület 
megalakulásának emlékére alapított Bakay Árpád szá-
zados a D. ker. előadója, s tekintettel az idei csapat-
versenyekre, az alapító két hölgyszámmal bővített ki, 
úgy hogy jelenleg két férfi és egy hölgyből álló csapattal 
indulhat egy egyesület és 7 versenyt kell érte játszani. 
Az eddigi védők: 1926 és 27-ben Szombathelyi S. E., 1928 
és 29-ben Pécsi A. C., 1930-ban Nagykanizsai Zrínyi T. E. 
A serleg végleges elnyeréséhez 3 egymásutáni, vagy 5 
sorrendnélküli győzelem szükséges. 

Az idén tekintettel arra, hogy hölgyek is indulnak a 
versenyen a benevezett 9 csapat között nagy küzdelem 
fog megindulni a szép ezüst tróefáért egyben a ker. 
bajnokcsapata büszke címéért. 

Véleményünk szerint a felső mezőnyben az elődöntőt 
a NZTE. és PAC fogja játszani s ebből minimális különb-
séggel a PAC kerül ki győztesen, míg az alsó mezőny 
döntőjéből a KTSE. és SzSE. csapatai közül a győztest 

ker. csapatbajnoki egyben a Bakay-serleg sorsolását, me-
lyet. alább adunk. A közölt dátumok a mérkőzések nap-
ját jelzik. Ezek szerint: 

. VI. 21. 
döntő. 

megjósolni szinte lehetetlen, mert az SzSE. Lászlójának 
nincs megfelelő hölgypartnere s Tevelyné Kellauer 
Klára és valószínű partnere Pető erősen megszoríthat-
ják a szombathelyi krekkeket. Bármelyik csapat győz is 
a győzelem 4:3 arányú lesz és első mezőnyből a döntőbe 
kerülő csapat nyeri minden valószínűség szerint a baj-
noki címet és serleget is. 

Négy új serleget alapított a Dunántúli kerülete. 

nemesdédi Stepaich Pál Somogymegye alispánja és a 
Dunántúli Tenniszkerület elnöke, Bakay Árpád szds-vai 
a kerület előadójával elhatározták, hogy a kerületbe tar-
tozó városok részére négy ezüst serleget írnak ki, s há-
rom-három város fog egy-egy serlegért küzdeni, melynek 
végleges elnyeréséhez, a tervezet szerint 5 győzelem 
szükséges. 

A kerület a városok beosztását most vette kidolgozás 
alá s valószínűleg a következő beosztással fognak küz-
deni az egyes városok válogatott csapatai a díjakért. 
1. csoport: Kaposvár Pécs, Nagykanizsa, 2. csoport: Kő-
sszeg, Sopron, Szombathely, 3. csoport: Pápa. Zalaeger-
szeg, Veszprém. 4. csoport: Székesfehérvár, Győr, Tata-
bánya. 

1. maradó Nagykanizsai Zrinyi T . E. i v . , 
2. maradó Székesfehérvári K. E. I v l " * . 
3. maradó Kaposvári Tennis és Vivó C. i ( 14, 

5 Pécsi A* c ' } Pécsi A. C. 5 : 2 j V I " 7 

7 S ! S e á ? S- E" } V- 31- T S E 7 : 01 
8. maradó Pápai S. E. I , 
9. maradó Szombathelyi S. E. ) Vl> J 

VI. 14. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 
E. D. Black a kiváló angol old Davis Cup-man meg-

halt. 1900-ban a Bostonban először lejátszásra kerülő 
Davis Cup mérkőzésen képviselte Anglia színeit jelentős 
sikerrel, 

* * 

Quen's Club London a válogatómérkőzések végered-
ményei: 

Férfi egyes: Austin—Kingsley 8:6, 6:2, 6:1; Perry— 
Hughes 6:4, 6:2, 6:2; Austin—Perry 3:6, 4:6, 8:6, 6:1, 7;5. 

Női egyes: Miss Heeley—Miss Mudford 10:8, 7:5; Miss 
Ridley—Miss Nuthall 4:6, 6:3, 6:4; Miss Ridley—Miss 
Heeley 1:6, 7:5, 6:1. 

Férfi páros: Hughes, Perry—Austin, Kingsley 6:3, 7:5, 
2:6 befejezetlen. 

Női páros: Mrs. Whititingstall, Miss Nuthall—Mrs. 
Michell. Mrs. Pitt.ma.nn 6:2, 7:5. 

* 

Az angol amatőrök 7:2-re legyőzték az angol profikat. 
Vinall—Evans 6:0, 6:2; Gandar-Dower—Maskell 3:6,íí-fí; 
Cooper—Poulson 6:3, 6:4, 7:9; Avory—Jeffery 6:1, 5:7. 
9:7; Latchford—Pearce 7:5, 4:6, 6:3; Metclaf—Kelly 4:6. 

7'5, 6:2: Metclaf, Vinall—Maskell, Jeffery 6:3, 4:6. 8:6; 
Gandar Dower, Avory—Poulson. Pearce 6:3, 4:6, 46: 
Latchford, Cooper—Evans, Kelly 6:3, 2-6, 6:3. Az eloi 
állók amatőrök. 

Monaco Davis Cup játékosai a nénBl fiatalok ellen 
győznek Berlinben. Vgeredménye: 

Landau—Heydenreich 4:6, 2:6. 
Gallépe—Pietzner 6:0, 2:6, 6:3; Gallépe, Landau— 

Ilartz, Jaenecke 4:6, 6:2, 6:1; Landau—Daller 6:4, 6:3; 
Gallépe—Haensch 2:6, 6:4, 4:6; Gallépe, Landau— 

Haensch, Menzel 6:3, 6:0. 

* 

Wiesbaden bajnokságainak eredményei: 

Férfi egyes: Gallépe—Worm 6:1, 6:3; v. Cramm-
Froitzheim 6:2, 6:2; v. Gramm—Gallépe 6:4, 4:6, 4:6, 6'2, 
6:2; Gallépet a harmadik fordulóban még Kuhlmannt 
is veri 6:2, 4:6, 6:2 arányban. Cihesát Froitzheim veri 
6:1, 6:3-ra. 

Női egyes: Mme. Mathieu—Frl. Horn 4:6, 6:0, 9:7; 
Frl. Peitz—Frau v. Reznicek 0:6, 6:1, 7:5; Mme. Ma-
theu—Frl. Peitz 2:6, 6:1, 6:2. Frl. Peitz igen eredménye-
sen szerepelt. 
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Vegyes páros: Mme. Mathieu. Gallépe—Fr. v. Rezni-
cek. Worm 6:2, 6:0. 

Kölnben kettős vereséget szenvedett Ramillon a ki-
váló fraoia profijátékos az ugyancsak elismert német 
kollégájától, Richtertől 5:7. 6:1. 6:4-re. Nussleintől 6:1, 
6:2-re; A. Bürke—Richter 6:2, 6:1; Bürke, Ramillon— 
Nusslein, Richter 6:4. 8:6. 6:1. Ugyan itt Bürke (angol) 
győz Nusslein (német) ellen 6:8, 8:6, 8:6-ra. 

* 

T. C. Barcelona—Rotweiss I. C. Berlin 3:2 befejezés 
nélkül. 

Ered menyek: Maier—v. Cramm 6:1, 6:2; Alonso— 
Prenn 3:6. 6:4, 6:3; Alonso, Maier—v. Cramm. dr. Klein-
schroth 3:6, 7:5, 3:6. 6:3. 8:6; Alonso—v. Cramm 6:3, 0:6, 
2:6; Maier— Prenn 1:6. 6:1, 1:5 félbeszakítva. 

Alonso, Maier—Eichner, Zander 6:4, 6:0, 7:5 félbe-
szakítva. 

Férfi páros: Froitzheim, Worm— dr. Fuchs, Heitmann 
7:5, 6:3; Kleinschroth. v. Cramm—dr. Buss, Oppenhei-
mer 6:3. 6:3; Kleinschrott. v. Cramm—Froitzheim. Worm 
!):7. 6:3. 10:8: dr. Buss, Oppenheimer pár a második for-
dulóban legyőzték a Chiesa, Gallépe párt 7:5, 6:2-re. 

Az igen érdekes klubközi mérkőzés végső kimenetelét 
erősen befolyásolta az utolsó napi zivatar. 

* 

A berlini Gelb—Weisz T. C. nemzetközi versenyének, 
melyen a spanyol Davis Cup team is részt vett, következő 
végeredménnyel zárult. 

Férfi egyes: Schwenger—Daller 6:4, 2:6, 6:4; Maier— 
Hartz 6:3. 6:2; Maier—Schwenger 6:2, 6:0, 6:0. 

Első mérkőzések során Daller 6:4. 12:4, 6:0-ra győz 
Alonso ellen: Schwenker—La.ndmannt 6:4, 2:6, 2:1 w. o.: 
győzi le, aki minden training nélkül állt ki. Liinden-
steadt legyőzi Frenz-et 6:3. 3:6, 6:l-re és őt pedig Hartz 
6:1, 1:6, 6:2-re. 

Női egyes: Frl. Kallmeyer—Frau Neppach 6:1. 6:4. 
Férfi páros: Frenz, Rahe—Schwenker, Knuppel 6:2. 

2:6. 8:6: Hartz, Janecke—dir. Kleinschroth, Liiulemstaedt 
6:4, 6:4; Frenz, Rahe—Hartz, Janecke 6:3, 3:6. 10:8. 

Előmérkőzések során Alonso, Maier vereséget szenve-
dett Schwenker. Knuppel pártól 6:3. 7:5-re. 

* 

Dresda város bajnokságainak végeredményei: 

Férfi egyes: Prenn—Eichner 6:1, 4:6, 6:3, w. o. 

Női egyes: Frau Deutsch—Frl. Ertel 6:3, 6:4. Elődöntő 
során Frl. Ertel a kiváló Frl. Krahwinkel-lel mérkőzött 
és 6:1. 5:0 három match labdás mérkőzést Frl. Krah-
winkel feladta ellenfelének, mivel a döntőt Párisba való 
elutazása miatt, mem játszhatta le. 

Férfi páros: Prenn, Bergmaiin—Eichner, Menzel 6:2, 
7:5, 6:1. 

Vegyes páros: Fr. Deutsch, Prenn—Frl. Krahwinkel, 
Bergmanu 6:2, 4:6, 6:4. 

* 

Gróf Szapáry László (MAC), ki jelenleg Bécsben 
folytatja tanulmányait, a Cottage versenyén legyőzte a 
nálunk is járt fiatal osztrák válogatottat, Eifermanut. 

R. Menzel f. hó 11-ón Innsbruckba megnősült. A ná-
lunk is ismert versenyző Bucky Rahl-nak. állandó vegyes-
páros partnerének fogadott örök hűséget. 

* 

International Club of Great Britain—International Club 
de Francé 6:5. 

Francia bajnokságokat megelőzően tartották meg 
nagyszabású országok közötti mérkőzést, mely az angol 
csapat minimális győzelmével végződött. A honi közön-
ség ugyan., Cochet betegsége dacára, győzelemre memt, 
de ezt meghiúsította Borotra váratlan veresége Perry-
tőL És valamint az a körülmény, hogy vasárnap egész 
nap esett az eső, hétfőn pedig megkezdődtek a baj-
nokságok. 

Részletes eredmények: 

Kingsley—Bemard 4:6. 8:6. 3:6: Olliff—Gentien 6:0. 
7:5; Austin—Boussus 7:5, 1:6, 6:4; Collins—Gentien 6:0. 
3:6. 6:4. 6:0; dr. Gregory—Féret 2:6, 6:3, 5:7; Perry— 
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Borotra 3:6, 6:0, 6:3; dr. Gregory, Collins—Lott, van 
Ryn (tiszteletbeli tagjai a I. €. de France-nak) 1:6, 3:6; 
Austin. Kiugslev—Borotra. Boussus 6:3. 3:6, 6:0: Perrv. 
Olliff—Gentien, Merlin 6:4, 6:8, 0:6. 

* 

Richards, a kiváló amerikai hivatásos tenniszező, aki 
az idén Karel Kozeluh legyőzésével világbajnok lett, 
újra mérkőzött a világbajnoki címért és pedig Tilden-
nel. Háromszoros öt szet.tes küzdelembe állapodtak meg. 
Mindhárom mérkőzésből Tildén került ki győztesen. El-
sőben anewyorkiban5:7, 6:0, 6:1. 6:3-ra, második bostoni-
ban 6:3, 3:6, 6:1. 1:6. 6:3-ra és az utolsó philadelphiai 
mérkőzésen 6:4. 7:5, 5:7. 6:2-re győz. 

* 

Bouner Tennis und Hodkey Verein huszonötéves jubi-
leumi versenyén. Eredmények: A. Bürke—Becker 6:4, 
6:3; Ramillon—Richter 5:7, !):7, 11:9, 6:3; Hopp—Becker 
6:8. 6:4, 6:1; Ramillon, Bürke—Richter. Becker 10:8. 
5:7, 6:3. 

* 

A Révey Tennisz serleg 1931. évi sorsolását az 
elnökség a következő eredménnyel ejtette meg: 

Nyugatszlovenszkó: 

1. Komári SE. 
2. Komáromi SE. 
3. Érsekújvári SE. 

Belgrádi versenyről középen Márffy Maníuano Tamás 

Belga nemzetközi bajnokságok teljesen lezsugorodott 
nemzeti bajnokságra. Külföldiek teljesen hiányoztak a 
versenytől. Férfi egyes: de Borinan—Ewobank 2:6. 6:6, 
6:2, 6:1, 6:4: Női egyes: Mme. Sigart—Mme. de Monceau 
6:0, 6:0. Férfi páros: de Borman, Brouwet—Bemden. 
Derrider 3:6. 9:7, 6:2. 6:2. 

* 

Olasz bajnokságokat az tette nevezetessé, hogy 
hosszú idők során itt érte Coche-t. a világbajnokot, ve-
reség. A döntőben Hughes szet veszteség nélkül 6:4. 6:3, 
6:2 arányban győz ellene. A világbajnok mentségére 
szolgál, hogy igen erős torokgyulladással és magas láz-
zal állt ki a döntőre. Csak sportszerűségére vall, hogy 
ezek dacára lejátszotta a döntőt. A női bajnok az olasz 
Valerio kisasszony lett. legyőzve a döntőbe Miss An-
dTus-t 6:2, 2:6. 6:2 arányban. A férfipárost az angol— 
olasz pár. Hughes, del Bono nyeri Cochet. Merlin pár 
ellen 3:6, 8:6, 4:6. 6:4. 6:3 arányban. 

* 

Ramillon-nak a nagyszerű francia profinak, sikerült — 
revanche-ot vennie kölni legyőzőjén, a német Richteren. 3. Ungvár i T K . 

Keletszlovenszkó: 

1. Kassai SC. 
2. Eperjesi TVE. 
3. Kassai AC. 
4. Rimaszombati POS. 
5. Rozsnyói SC. 

Közép: 

1. Lévai SE. 
2. Losonci AFC. 
3. Losonci PTE. 
4. Lévai TE. 
5. Párkányi TE. 
6. Ipolysági Sc. 

Kárpátalja: 

1. Munkácsi SE. 
9 TTrwvxróvi A f 1 
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4. Beregszászi FTC. 
5. Nagyszőlősi SE. 
6. Nagyszőllősi T K . 
Az elődöntőben: Nyugat—Közép és Ke le t— 

Kárpátaljai jtszik egymás ellen. Pályaválasztó a 
kisebb sorszámot kapott egyesület. Az alapító kí-
vánsága szerint a győztes védheti a serleget. Idei 
védő: a Pocsonyi TE csapata. 

* 

Sámuel Percy Hardy több évi szünet után ismét meg 
fog jelenni Wimbledonban, ahová a fiatal amerikai já-
tékosokat viszi el. Angliai tenniszkörökben nagy örö-
met keltett ez a hir, mert Hardy, aki évekkel ezelőtt 
California bajnoka volt és az első Davis Cup csapat 
kapitánya volt, amely a háború után kelt át az Óceá-
non Európába, igen nagy népszerűségnek örvend. Hardy 
Tildennek több könyvét rendezte sajtó alá és előszóval 
látta el, szerkesztője a Spalding Brothers kiadásában 
megjelenő „Tennis Annual"-nak, amely évről-évre az 
összes országok ranglistáját, bajnoki eredményeit tartal-
mazza és kitűnő sportszellemtől áthatva ismerteti a ten-
niszjáték legaktuálisabb kérdéseit. Bennünket Hardy 
annál közelebb érdekel, mert mint az Amerikai Tennisz 
Szövetség egyik vezető tagja, az idén felvetette egy 
magyar-amerikai mérkőzés megrendezésének lehetősé-
gét, amely minden valószínűség szerint a jövő évben 
létre is fog jönni. A Tennis es Golf wimbledoni tudó-
sítója be fog számolni Sámuel Percy Hardynak az 
európai tennisz fejlődésére vonatkozó legújabb benyo-
másairól, úgyszintén az amerikai-magyar tenniszmérkő-
zés kilá'ásáról. 

DAVIS-CUPHIREK 
Japán—Jugoszlávia (Belgrád) 5:0. 
J. Satoh—Kukuljevic 6:3, 6:2, 6:2: H. Satoh—Schaeffer 

6:3, 6:4. 7:5; J. Satoh. Kawaij—Schaeffer. Kukuljevic 
7:9, 6:3. 9:7, 5:3 w. o. J. Satoh—Schaeffer 7:5. 6:3. 6:0; 
H. Satoh—Kukuljevic 6:3, 6:2, 3:6, 5:7, 6:2. 

* 

Egyiptom—Finnország (Helsinki) 4:1. 
Wahib—Grahn 6:8, 3:6, 8:6, 3:6; Grandguillot—Groten-

feld 3:6, 6:1, 6:4, 6:2. 
Grandguillot, Shukri—Grahn, Grotenfeld 6:4. 2:6, 6:4, 

3:6, 7:5. 
Grandguillot—Grahn 3—6, 7:5, 7:5, 6:2. 
Grandguillot.t—Grahn 3:6. 7:5. 6:2; Wahib—Grotenfeld 

6:3, 6:2, 6:4, 6:4. 
* 

Dél-Afrika—Írország (Dublin) 4:1. 
Spence—Rogers 4:6. 2:6. 6:4, 6:4. 4:6: Kirbv—Mc. Guire 

4:6, 6:3. 7:5, 7:5; Spence. Farquharson—Rogers, Scroope 
1:6, 6:1. 7:5, 2:6, 6:3: Kirbv—Rogers 3:6. 7:5. 10:8, 6;2; 
Spence—Mc. Guire 6:3, 6:4, 6:2. 

* 

Csehszlovákia—Görögország (Athén) 4:1. 
Menzel Zerlendi 6:2. 6:1. 6:1; Hecht—Garangistis 6:1. 

6:8, 2:6. 9:11. 
Menzel. Marsalek—Balli, Nciolaides 6:2, 6:2. 6:4. 
Hecht—Zerlendi 6:2. 6:4, 3:6, 6:4; Menzel—Garangiotis 

6:1, 6:3, 6:1. 
* 

Dánia—Románia (Kopenhága) 5:0. 
Ulrieh—Mishu 6:4, 6:4, 9:7. 
Henriksen—Buena 6:0, 6:2, 6:3. 
Ulrieh, Henriksen—Mishu, Buena 6:4, 6:2, 6:3. 
Henriksen—Mishu 4:6, 6:1, 6:4, 4:6, 6:1. 
Ulrieh—Buena 6:1, 6:1, 6:0. 

* 

Olaszország—Hollandia (Turin) 5:0. 
De Stefani—van der Heyde 6:3. 6:3, 6:3. 
De Morpurgo—Knappért 6:3, 6:1. 6:1; Morpurgo, del 

Bono—van der Heide. Knappért 2:6, 6:2, 6:4, 6:1. 
Az egyes ellenmérkőzéseket nem játszották le. * 

Lengyelország—Norvégia (Oslo) 5:0. 
Hebda—Nillsen 6:1. 6:1, 6:2; Tloczynski—Torkildsen 

6:2, 6:1, 7:5. 
Stolarow, Tloczynski—Christoffersen. Fagerström 6:0, 

6:2, 4:6. 6:2. 
Az ellenegyeseket nem játszották le. 

A harmadik forduló terminusai és színhelyei: 
Japán—Egyiptom június 5—7-ig Párisban; 
Anglia—Dél-Afrika, június 4—6-ig Eastbourneben 

(Anglia). 
Csehszlovákia—Olaszország, június 5—7. Prágában. 
Lengyelország—Dánia, június 5—7-ig Varsóban. 

w E G Y E S Ü L E T E I N K 1 
Kaposvári T. S .E. pályáin ez évben április hó 9-én 

indult meg a játék, egyelőre 7 pályán, mert a többi 
pályák átalakítási munkálatai még tartanak. Az egye-
sület játékosgárdája megerősödött Pomezsánszky Ervin 
belépésével. Pomezsánszky két évvel ezelőtt elég figye-
lemreméltó eredményeket ért már el. 

A K. T. S. E. régi vágya megy teljesedésbe, mert el-
kezdik a tennisz klubház építkezéseit, melyet júliusra bu 
is fejeznek. 

A K. T. S. E. tennisziSkolát szervezett az alsós kö-
zépiskolások számára és örvendetesen halad a jelentke-
zés. Eddig kb. 40 fiú és leánv jelentkezett, akik mini-
mális díjat fizetnek. A jelentkezések még tartanak s re-
mény van arra. hogy közel félszáz kisdiák fogja ker-
getni a fehér labdát a K. T. S. E. Horthy-parki pályáin. 
A kisdiákok oktatását az e-gyesület néhány játékosa 
válallta, természetesen amatőr alapon. Ezek: Pető Béla, 
Ugrófdy Jenő, Zefferovits György és Máhr Iger. akik 
a szakosztályvezető utasításai alapján naponta foglal-
koznak a jövő Kaposvár bajnokaival. 

* 

A Kaposvári Rákóczi SC. 3 tenniszpályáján 30-án in-
dult meg a játék. 

* 

A Kaposvári Tennisz és Vívó Club szintén megkezdte 
működését. 

* 

Egy lelkes társaság, a KTSE pályáról messzefekvő 
Széchenyi városrész részére alakított' tennisztártaságot. 
s egy árnyas parkban 2 pályával a napokban már meg 
is kezdte működését, tagjainak száma egyelőre 30. 

HIRDETÉSEKEIFELVESZ 
TEl.. : 231-12 

I llRDETÉSI OSZTÁLYUNK 
B U D A P E S T , V I , A N D R Á S S Y - U T 54 

BOROS HIRETŰ M H ^ H H B H M H M M H M M M H 
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• B R I D G E * 
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Néh any szo 

a Portland=Scoreról 

Abbain a in agy bábeli zűrzavarban, amely a bridge-írásmód 
építői között uralkodik, a Portland Club játékszabályainak 
lelkes propagátorai az eszperantisták. Az akarják, hogy a vi-
lág minden bridgezője megértse a másikat. Éppen úgy. mint 
az eszperantó, a Portland Club egységes szabálya is nem egyéb, 
minte egy nagy világnyelv, amely minden országok minden 
bridgezőit hozza közelebb egymáshoz és amely fölöslegessé te-
szi. hogy a hazai bridgezők „lefordítsák" a maguk szabályait 
és írásmódját akkor., amikor külföldi vendégbridgezővel ülnek 
le játszani. 

A Portlaaid Club írásmódját nemsokára mindenkinek meg 
kell tanulnia, mert a Magyar Bridgeszövetség ezt az írásmó-
dot f og ja elfogadni és a jövő esztendő bridgeversenyei már 
a Portland-szabályok alapján fog ják eldönteni a győzők sor-
rendjét. Az olvasó pontos és előzékeny kiszolgálásának cél-
kitűzéséhez ragaszkodik tehát Báró Káró akkor, amikor már 
most megismerteti a Tennisz és Golf bridge-közönségét a 
Portland-scoreval. Tessék megkezdeni a Portland-score szerint 
való játékot, hogy megálljuk a helyünket a jövő évi bridge-
ío mákon. Nyájas és egyre jobban bridgező olvasó ne hozz 
szégyent Báró Káró ősz fejére. 

A Portland-scoreról szóló cikkünk, valamint a pontos 
táblázat Vécsey László munkája. Vécsy László a Magyar 
Bridge Szövetség országos főtitkára volt az első, aki az egy-
séges írásmód érdekében felemelte szavát az Újság kitűnő 
bridgerovatában. amelynek ő a szerkesztője. Ebben a rovat-
ban nagy szeretettel ée avatottsággal foglalkozik hétről-hétre 
a magyar bridgevilág problémáival és a mi bridgekultúránk 
fejlődésében elv itat hatalan érdemei vannak az ő nevelő, tanító 
és szórakoztató cikkeinek. Megkülönböztetett szeretettel kö-
szöntjük illusztris vendégünket a Tennisz és Golf katedráján, 
mert írásaiból tudják, hogy nem az elméleti docens mindent 
jobbantudó nagyképűségével szól hozzánk, hanem azon a ked-
ves és közvetlen hangon, amely az Újság bridgerovatát és 
benne a Kör Dáma beszámolóit szinte olyan népszerűvé tette, 
mint amilyen népszerű a bridgejáték. a bridgesport maga. 

Milton C. TForA: írta né-
hány esztendővel ezelőtt, ak-
kor, amikor a Mah-Yong láz 
fogta el Amerikát, és azt 
minden társaságban, minden 
klubban másképen és más sza-
bályok szerint játszották: „Kí-
nában a Mah-Yongot négyezer 
év óta egy szabály szerint ját-

szák, nálunk, Amerikában egy 
év óta játszák négyezer sza-
bály szerint." Ez a mondás 
jut eszembe, ha arra gondo-
lok, hogy milyen szabályok 
szerint játszák nálunk a brid-
get. 

Rengeteg bridgeszabály van 
érvényben minden klubban, 

minden társaságban más-más 
szabály szerint játsszák, min-
den versenynek más a propo-
zíciója, mások az előírt sza-
bályai. Ez is volt az oka an-
nak, amiért a nemrégiben meg-
alakult Magyar Bridge Sző 
vétség elsőrendű céljául az 
egységes szabályok elfogadá-
sát határozta el, s fogja a tag-
egyesületeit arra felkérni, 
hogy azokban a bridget ez 
egységes szabályok alapján 
játszák. Azt hiszem, hogy mi-
után a világ bridgezőinek 90 
százaléka a bridget a Portland 
szabályok szerint játsza (a 
New-Yorki Whist Club szabá-
lyai a Portland Club szabá-
lyaival úgyszólván azonosak, 
írásmódjuk a Vanderbilt-

Score azonos), a Rajnától nyu-
gatra mindenütt ezek a sza-
bályok érvényesek, de már 
Németországban is kezdik át-
venni, így nagyon valószínű, 
hogy a Magyar Bridge Szövet-
ség is ezeket a szabályokat 
fogja magáévá tenni. 

Ha részletezzük és részle-
tezve vizsgáljuk a Portland 
írásmódot, úgy azt kell lát-
nunk, hogy a vonalalatti egyes 
trikkekért írt számításuk fel-
tétlenül helyes, lényegesen 
igazságosabb, mint a miénk, 
mert jobban értékeli a meg-
csinált ütéseket; sokkal egy-
szerűbben áttekinthető, mert 
kerek számokkal dolgozik. A 
vonalfeletti írása is a szerző-
dés teljesítését honorálja: a 
tiszta kontraktot adja. A mi 
eddigi írásmódunkat ma a kül-
földön Piafond bridgenek hív-
ják (már ahol elvétve ját-
szák) s ez az elnevezés jellem-
zi legjobban. A Portland Club 
szabályai a kontrázott bukást 
súlyosabban, sőt progresszíven 
büntetik, ezzel azután a rub-
ber-mentésnek erős korlátokat 
von, a rubber-mentést a rub-
berért járó jóváírás arányá-



224 TENNISZ ÉS GOLF 

ban nagyon megdrágítja, s 
ilyen módon a bridgenek, en-
nek az inkább elmesportnak, 
mint kártyajátéknak játszásá-
nál, a bár kétségtelenül izgal-
mas és ezért néha érdekes ha-
zárdériát úgyszólván megszün-
teti. 

A slamenek, — mely csak 
a bemondott és megcsinált G, 
ileltőleg 7 trikk alapján írható 
— értékelése és jutalmazása, a 
rubber értékeléshez viszonyít-
va kétségtelenül magasnak 
tűnik fel és biztos az, hogy 
a jó lapot talán túlságosan 
jutalmazza. Meg kell gondol-
nunk azonban, hogy a slame-
bemondó a slame kedvéért 
vállalja a munchenuk, illető-
leg rubbernek rizikóját, mert 
hiszen ha a slamet megbukja, 
úgy megbukta egyben a játé-
kot is és nem írhat semmit. 
Gondolnunk kell azonban arra 
is, hogy mily '.ritka esetben 
vállalja egy játékos partneré-
vel szemben azt a felelősséget, 
hogy a bizonytalan slame 
miatt a gamet, illetőleg a rub-

M a n c h e b a n B e 1 1 e b e n 

nem kontrázott kontrázott rekontrázott nem kontrázott kontrázott rekontrázott 

Ütésenkénti point összeg 
szanzadu .. - ... ... 35 70 140 35 70 140 
pik 30 60 120 30 60 1*0 
kör 30 60 120 30 60 120 
káró 20 40 80 .20 40 80 
treff 20 40 80 20 40 80 

Teljesítés... 50 100 100 200 
Szűr-trikk 50 100 200 50 200 400 

Rubber bonus 
ha a rubber 2 gameből állott... 700 700 700 
ha a rubber 3 gameből állott... 500 500 500 

Kis slame ... ... ... 500 500 500 75J 750 750 
Nagv slame 1000 1000 1000 1500 1500 1500 

Figurák egy kézben 
4 ász, ha a játék szanzadu... 150 150 150 150 150 150 
5 figura színjáték esetén 150 150 150 150 150 150 
4 » n n — — 100 100 100 100 100 100 

Bukások 
1. bukás 50 100 200 100 200 400 
2. „ 50 100 200 200 400 800 
3. „ ... - 50 200 400 200 400 800 
4. „ 5 ) 200 400 200 400 800 
minden további bukás 50 400 800 200 400 800 

bert elbukja. Mert ha saját 
lapját látja is és ki is tudja 
licitálni partnerével a lapot, 
az elosztást semmiféle licitálás 
el nem fogja árulni. 

Éppen a slame kedvéért 
szerkesztették meg az ameri-
kaiak a különböző licitálási 
konvenciókat (Vanderbilt treff, 
nagy treff, és Clubertson kon-
venció). Valószínű, hogy eze-
ket, valamint a lapnak érték-
ütő (Quick-trikk, Honor-trikk) 
szerint való értékelését ná-
lunk is át fogják venni, azon-
ban kötelezővé kell tenni, 
hogy csak olyan konvenció 
legyen használható, amelyet a 
parti mindegyik játékosa egy-
formán ismer, akkor azután a 
konvencó szerint való licitá-
lás, amelyet az ellenfél éppen 
úgy hall, mint a partner, sem 
különösebb előnnyel, .sem kü-
lönösebb hátránnyal nem jár. 

A konvenció szerint való 
licitálás talán csak a kévésbbé 
jártas játékosnak ad valami-
lyen biztonságot, a licitálása 
megbízhatóbb lesz, a jó játé-

P O R T L A N D - S C O R E . 

kost nem zavarja, mert az 
megérti a jó játékos partnerét 
konvencióval és anélkül is. 

VÉCSEY LÁSZLÓ 

BÁRÓ KÁRÓ POSTÁJA 
+ BRIDGE ASZTALTÓL PORTÓMENTES + 

Többeknek. Valószínűleg a 
Margitszigeten rendezzük 
nagy nyári bridgeversenyün-
ket. Egyébként minden prepo-
zíciót köszönettel veszünk. 

Tokaj és Dorog. Ne féljen, a 
fenyők nem nőnek az égig. Ha 
a választók meglátják a jelölt 
urat, elmegy a kedvük attól, 
hogy rászavazzanak. Mi is ott 
leszünk! 

Renonsz. Renonszot konsta-
tálni mindenkinek joga van, a 
kibiceket kivéve. Nekik joguk 
van hallgatni. 
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M i m i e g j Q h h mmgymt? b r í d g e j á é & h o s ? 

Pályázatunkat kibővítjük. = A Tennisz és Golf olvasói 
elkészítik az első magyar bridgejátékos ranglistái. 

Múltkori fogas kérdésünk-
re igen sok válasz érkezett 
már szerkesztőségünkbe. Ér-
dekes, hogy a legjobb magyar 
bridgejátékos személyét ille-
tőleg mennyire eltérőek a vé-
lemények. Ez az oka annak, 
hogy a Tennisz és Golf szer-
kesztősége ehatározta, hogy 
az egyszerű fogas kérdést 
nagyszabású pályázattá bővíti 
ki, 

A Tennisz és Golf olvasói 
maguk fogják az első magyar 
bridgejátékos ranglista sor-
rendjét szavazás útján eldön-
teni. Felkérjük olvasóinkat, 
hogy közöljék velünk, kit tar-
tanak a legjobb tizenkét ma-
gyar bridge játékosnak. A já-
tékosokat, akikre szavazni 
fognak, tudásuk sorrendjében 
soroják fel, illetőleg számoz-
zák meg őket egytől tizen-
.ettőig. 

Szép és értékes jutalomdí-
jakat fogunk kiosztani azok 
között, akik a szavazás ered-
ményként kialakult végleges 
ranglista helyezési sorrendjét 
pályázatukkal legjobban meg-
közelítették. A végleges rang-
lista megállapítását kizárólag 
olvasóink szavazatai döntik 
el. Báró Káró vezetése alatt 
pártatlan zsűri fogja a beér-
kezett pályázatokat kezelni é.-
osztályozni. 

Jövő számunkban megkezd-
jük a jutalmak közlését. A 
részleteredményeket azonban a 
pályázat lezárásáig nem kö-
zölhetjük, mert ezzel megköny-
nyitenők a későbbi pályázók 
munkáját. 

Tessék pályázni! 
* 

A pályázatot kényelmessé 
akarjuk tenni olvasóinknak és 
ezért pályázati szelvényt 
adunk mai számunkban, ame-
lyet ki lehet vágni és leve-
lezőlapra ragasztva, vagy bo-
rítékba téve kell beküldeni a 
Tennisz és Golf szerkesztősé-
gébe a Bridge-rovat címére 
(Budapest V., Lipót-körút 13). 

Pályázni a szelvény nélkül is 
lehet. A példnyonkénti vásár-
lók is szavazhatnak. 

A TENNISZ ÉS GOIF 
magyar bridgejátékos-ranglista pályázata 

2.. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

A pályázó neve : 

Cime : 
Olvasható irésl kérünk. 

nh~1 és folytassa ott, 
*ii<=ü 1 ahol a múltkor 

abbahagyta, a választásoknál. 
— A legérdekesebb válasz-

tás kétségtelenül a Tennisz és 
Golf legjobb bridgejátékos vá-
lasztása. Kire fog szavazni, 
Asszonyom? 

— Pesten a választás tit-
kos, tehát nem nyilatkozom! 
Egyébként majd meglátja a 
szavazócédulámat. 

—Helyes, Asszonyom, ne is 
árulja el senkinek, hadd törje 
mindenki a saját külön jólfé-
sült fejét. 

— Nehéz a. döntés, mond-
hatom. 

— Látja, Asszonyom, Bi-
har na g y bajomban könnyebb 
dolguk lesz a választókmik, 
ők csak egy bridgezőre sza-
vazhatnak, akit az egységes 
/járt gond viselés állított elé-
bük. Bihar-nagy-bajukban meg 
fogják választani Létay Ernőt. 
Ugy hallom, hogy a képviselő 
úr, mint előadó a Bridge ha-
tályosabb védelméről szóló 
törvényjavaslattal fog bemu-
tatkozni az új Házban. 

—Olyan rossz mája van 
magának, hogy sokért nem 
ennék belőle pástétomot, 

— Megvallom, nincsenek is 
ilyen ambícióim. Ha már enni 
kíván valamit, akkor ajánlom 
legeslegnagyobbecsű figyelmé-

be a felsőmargitszigeti New-
York csábító, pompás parfait-
tortáját. Ez ma, a kánikula 
küszöbén a legjobb és a leg-
divatosabb étel Pesten, Kint 
ebédeltem a vasárnapi ragyo-
gó napsütésben és úgy érez-
tem magam, mintha a para-
dicsomban lettem volna, a pa-
radicsomban, amelyet soha-
sem kellett volna elhagynunk, 
ha Ádám apánk Eva taná-
csára nem ad renonszot az 
emlékezetes amafa alatt. 

— Üjabb renonszról nem 
tud? 

— De mennyire tudok. A 
múlt héten az egyik klubban, 
amelyből még a felszökkent 
hőmérő sem tudta kiűzni a 
bridgezőket, a kitűnő játékos 
észrevette, hogy partnere, az 
ismert pesti bankigazgató 
konzekvensen nem ad színre 
színt és a parti végén min-
dig marad egy magas, azaz 
helyesebben, hangyaszorga-
lommal felmagasított lapja 
abból a színből, amelyet a par-
ti során aduval vitt. A dol-
got csendesen intézték el. Az 
igazgató úr nem bridgezik egy 
ideig. Különösen nem magas 
alapon. Nem is olyan nagy baj 
ez ezekben a szomorú credit-
anstaltos időkben. Ha a bécsi 
tiotschild nem szégyeli ma-
gát ... 
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SZEZONNYITAS A 
SVÁBHEGYEN. 

A Magyar Golf Club tavaszi szezonnyitó verse-
nyét május 30-án és 31-én tartották s azon a club 
játékosgárdája úgyszólván teljes számban részt-
vett. Bár a tavaszi időjárási viszonyok a rendsze-
res tréninget megnehezítették, mégis többen biz-
tató formáról tettek tanúságot s ezek között első 
sorban a fiatal gróf Zichy Mihály, aki a verseny 
kiemelkedő számát, a báró Madarassy-Beck Gyula 
vándordíj selejtező mérkőzését 22 ütés előnnyel 
indulva biztosan nyerte. A hölgyek versenyében 
Strasser Clarisse kisasszony igazolta egyre javuló 
formáját, míg a II. osztályú urak Medál Play ver-
senyében az újonc Bíró János mutatkozott be tel-
jes sikerrel. A részletes eredmények a követke-
zők: 

Báró Madarassy-Beck Gyula vándordíj: Medál 
Play fuitulicap I. osztály: 
1. Gróf Zichy Mihály ' 178 —44 nettó 134 ütés 
2. Holtversenyben 

Lauber Dezső . . 159 — 2 „ 151 „ 
Minder Frigyes . . 179 —28 „ 151 „ 
Salacz Oszkár . . 181 —30 „ 151 „ 

5. Holtversenyben 
Lichtenstein János 

herceg . . . . 185 —32 „ 153 „ 
Tószeghy Richárd . 201 —48 „ 153 „ 

7. Wolfner László . . 186 —32 „ 154 „ 
8. Rakovszky István . 182 —24 „ 158 „ 
9. Gr. Zichy Kázmér . 200 —40 „ 160 „ 

Feladták: báró Madarassy-Beck Gyula, dr. 
Wittmann Ernő, Baumgarten Nándor, dr. Rácz 
Jenő és Latzkó Károly. 

Hölgyek Medál Play handicap versenye: 
1. Strasser Clarisse . 208 —52 nettó 156 ütés 
2. Latzkó Károlyné 

Vilmosné . . . . 185 —28 „ 157 „ 
3. Baumgarten Ida . 202 —40 „ ' 162 „ 
4. Tószeghy Richárdné 213 —48 „ 165 „ 
5. dr. Wittmann Ernőné 237 —64 „ 173 „ 

Feladták: Farkas Lajosné, Rapoch Jenőné és 
Gompertz Erna. 

II. osztályú Medál Play handicap, urak verse-
nye: 
1. Biró János . . . 211 —64 nettó 147 ütés 
2. dr. Wellisch Jenő . 227 —48 „ 171 „ 
3. Ullmann István . . 249 —72 „ 177 .. 
4. Lénárd Róbert . . 252 —72 „ 180 „ 
5. Szász Endre Hugó 244 —56 „ 188 „ 

* 

Különösen mozgalmasnak ígérkezik a Magyar 
Golf Club júniusi versenyprogrammja. Június 
I4-én ésa következő napokon kerülnek döntésre 
a Zsigmondy Jenő emlékverseny és a Petráss Sári 
emlékverseny. 27-én kezdődik Magyarország nem-
zeti bajnoksága az első nyílt versenyszám ez év-
ben. A bajnoki címet Lauber Dezső védi. Azon-
kívül június 28-án és 29-én több handicapver-
senyszám is szerepel a programmon. 

A M A G Y A R GOLF CLUB 
VERSENYEI. 

1931. 
Június 14-én, vasárnap d. e. 10 órakor és a kö-

vetkező napokon: Zsigmondy Jenő emlékver-
seny. Match Play handicap uraknak. Handicap 
limit 24. Nevezési díj 4 P. 

Ugyanakkor: Petráss Sári emlékverseny. Match 
Play handicap hölgyeknek. Handicap limit 24. 
Nevezési díj 4 P. 

Ugyanakkor: II. oszt. Match Play handicap urak-
nak és hölgyeknek 24 handicapon felül. Handi-
cap limit uraknál 32, hölgyeknél 36. Nevezési 
díj 4 P. 

Június 27-én szombaton d. u. 3 órakor és a kö-
vetkező napokon: Magyarország nemzeti baj-
noksága, Lauber Dezső örökös vándordíj. Medál 
Play open 72 lyuk. Külföldiek kizárva. 24 han-
dicapon felüliek kizárva. Nevezési díj 8 P. 

Június 28-án d. e. 11 órakor: II. oszt. Bogey han-
dicap uraknak, 24 handicapon felül. 18 lyuk. 
Nevezési díj 4 P. 

Ugyanakkor: Bogey Handicap hölgyeknek. 18 
lyuk. Handicap limit 32. Nevezési díj 4 P. 

Június 29-én, Péter-Pál napján, d. e. 10 órakor: 
Vegyes páros Gravo Yard handicap. Handicap 
limit uraknál 32, hölgyeknél 36. Nevezési díj 
személyenként 4 P. 

Szeptember 19-én, szombaton d. u. 3 órakor és 
20-án vasárnap d. e. 10 órakor: Gara Illés emlék-

verseny. Medál Play open és handicap, 36 lyuk. 
Handicap limit 24. Nevezési díj 4 P. 

Szeptember 27-én, vasárnap d. e. 9 órakor és a 
következő napokon: Magyarország nemzetközi 
férfibajnoksága. Match Play open. 16 handi-
capon felüliek kizárva. Nevezési díj 8 P. 

Ugyanakkor: Magyarország nemzetközi női baj-
noksága. Match Play open. 24 handicapen felü-
liek kizárva. Nevezési díj 8 P. 

Október 1-én és a következő napokon: Magyaror-
szág nemzetközi páros bajnoksága. Math Play 
open. Fourball best ball. Handicap limit páron-
ként 28. Nevezési díj személyenként 8 P. Ká-
ntíz Arthur emlékverseny. 

Október 3-án és a következő napokon: Gróf Zichy 
Kázmérné vándordíj. Match Play II. osztályú, 
24 handicapen felüliek számára. Nevezési díj 
4 P. 

Október 4-én, vasárnap d. e. 10 órakor: Vegyes 
páros Bogey Handicap. 18 lyuk. Handicap limit 

uraknál 32, hölgyeknél 36. Nevezési dij szemé-
lyenként 4 P. 

Október 17-én, szombaton d. u. 2 órakor és a kö-
vetkező napokon: Vegyes páros Match Play 
Handicap. Nevezési díj személyenként 4 P. 
A sportbizottság fenntartja jogát a programm 

m eg változtatására. 

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS 

K E H R L I N G B É L A . 
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Revelation 
Gol f 
A Z A N G O L 
P A R K B A N 
A LEGÚJABB AMERI= 
KAI JÁTÉK, MELY MIN-
DENKI ÁLTAL AZON= 
NAL ELSAJÁTÍTHATÓ. 

BELÉPŐDÍJ N INCS ! 
E G Y JÁTSZMA P -40. 

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 
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TENNISZ 
HUROZÁS 
ATLÉTIKA 

SPORT= ÉS UCCA1 CIPŐK 

KERTESZ ES WESZELy 
IV., VÁCIM. 9 

Serlegek és tisztelet^ 
dijak dúsan felszerelt 
raktára. = Sportkörök= 
ben országosan elis= 
mert arany= és ezüst= 
művesnél. 

TOCH 
MANO 
B U D A P E S T , IV., 
VÁROSHÁZ=U. 16. 

Saját műhely. Egyesületek ked-
vezményben részesülnek. 

I 
SPORTPÁLYÁK 
TENNISZPÁLYAK ÉS UTAK 
= ÉPÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT VÁLLALJUK 

SZÁLLÍTUNK 
legjutányosabb feltételek melléé speciális kötőanyaggal %kevert 

VÖRÖS SALAKOT. 
tenniszpályákhoz és utakhoz. 

FEKETE SALAKOT 
fuvardijmegtérités ellenében szállítunk futtballpályákra és /<?/=» 
töltésekre. — A MAC. BSzKRT. BSE. BEAC. BLKE stb. 
szállítója 

H A Z A I Ú T É P Í T Ő ÉS S A L A K T E R M E L Ő 
VÁLLALAT B U D A P E S T , N Á D O R . U . 6 

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

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


