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Hónapok óta szomorúbbnál-szomorúbb hírek ri-
asztják a szegény újságolvasókat. A napisajtó el-
olvasása után minden nap újabb és újabb gondok 
szakadnak az ember nyakába. A gondok fekete 
barázdáit néhol azonban az örömnek piros pipa-
csai tarkázzák s ezen örömvirágok a sport virágai. 
Augusztusban Párisból hozta a táviró az öröm-
híreket Bárány és Halassy hősi küzdelmei öröm-
könnyeket fakasztottak minden jobb érzésű ma-
gyarban. Most szeptemberben a fehérsport kato-
nái szolgáltatták az örömhíreket s ha teljesítmé-
nyüket nem is akarjuk az úszósport katonáiéval 
egy nevezőre hozni, mégis, mint mindenütt meg-
elégedést keltő" eredményeket kell megörökíte-
nünk az 1931. évi bajnokság küzdelmeit. 

Mint az már hagyomágyos az idén is a Magyar 
Athletikai Club rendezésében kerültek eldöntésre 
a bajnokságok. A tradíció úgylátszik kötelezi a 
MAC tennisz osztályát, mert nem törődve a nehéz 
gazdasági helyzettel, olyan mezőnyt gyűjtött ösz-
sze, ami az iclei bajnokságot hosszú évekre emlé-
kezetessé teszi. A bajnoki verseny mezőnye minden 
tekintetben nagyszerű volt. Kár, hogy a rossz idő-
járás nem engedte meg, hogy a közönség nagyobb 
számban keresse fel a versenyeket. A küzdelem 
nagyszerű és változatos voltát jellemzi, hogy akik 
egyszer kijöttek, azok az egész hét folyamán 
hű látogatói lettek a bajnokságnak, mert az első 
nap nézőit majd minden nap ott láttuk a gyep-
tribünökön. 

Tizenkét nemzet összesen 31 versenyzővel kép-
viseltette magát s ez a szám minden te-
kintetben rekord a magyar tenniszversenyek 
történetében. A versenyzők azonkívül még három 
világrészt is képviseltek a két japán Satho és Ka-
waichi Ázsiát, Berthet kisasszony Amerikát míg 
a többiek Európát képviselték. 

A férfi egyes bajnokságban hetvenes mezőny 
startolt s a benevezett húsz külföldi ellen ötven 
magyar igyekezett megvédeni a bajnoki címet. 
Magyarország számára. A benevezett külföldiek 
a védő Roderich Menzel kivételével mind starthoz 
is állottak. Menzel a berlini Rot-Weiss klubbal 
úgylátszik annyira összeházasodótt, hogy az ot-

tani kötelezettségeit mindenekfelettinek tartja, 
mert a magyar bajnokság védésére, de még saját 
bajnokságának védésére Prágába se ment el. A 
mezőny vesztett ugyan valamit, hogy ő nem volt 
itt, de angliai eredményei azt mutatják, hogy ő 
sincs most a legjobb formában és így aligha tu-
dott volna győzni az újra igen jó Kehrling ellen. 

A férfi egyesben a versenybizottság a következő 
játékosokat tette a nyolcadok élére: Menzel, Wo-
dicska, Berthet, H. Satoh, Bonte, Kawachi, No-
votny, Wuarin és Kehrling a kivetteken kívül még 
Schaffer, Mishu, Gabrovitz, Wittmann, Siba vol-
tak azok, akik kis szerencsével esélyes jelöltjei 
lehettek volna valamelyik elődöntőnek. A kivet-
tek Menzel kivételével, aki nem érkezett meg. meg 
is feleltek az előlegezett bizalomnak. A verseny 
nívója olyan volt, hogy már az előmérkőzések a 
legnagyobb érdeklődést váltották ki. Az előmér-
kőzések során Weiner Béla nagyszerű eredményt 
ért el, mert a kitűnő cseh Siba ellen szettet nyert 
a score 6:2, 5:7, 6:2 volt s ez Weiner újabb fej-
lődésének biztos jele. Még szebb eredménnyel di-
csekedhetik itt gr. Nemes Vince, aki a fiatal oszt-
rák Kinzelt. verte 3:6, 6:3, 6:4-re. Nemes fejlődé-
sének újabb mértföldköve ez a nagyszerű ered-
mény. Drjetomszky örök riválisát verte meg Fe-
renczyt 1:6, 6:3, 6:3 arányban. Elsőízben sikerült 
a MAC ifjú reménységének Ferenczyt maga alá 
gyűrnie. A vidék igen tehetséges másik képvise-
lője, Csermák dr. Bánó Leheltől vett el itt szet-
tet a score 6:1, 3:6. 6:3 volt. Amint látjuk már itt 
is ádáz küzdelem folyt a továbbjutásért, ami az-
tán a következő fordulókban folyton növeke-
dett. 

Az első forduló megörökítésre érdemes ered-
ményei a következők: a jugoszláv bajnok Schaf-
fer Silbersdorf ellen három szetre kényszerült a 
score 3:6, 6:2, 6:1. Schaffer nagyon bizonytalan 
volt s hogy a jó Silbersdorfot legyőzze a két utol-
só szetben ugyancsak vigyáznia kellett. Straub 
Elek, aki idén jobbnál-jobb eredményeket ért el 
az osztrák Ellisent verte biztosan 6:2, 6:2-re. Ei-
fermann Rónai János legyőzéséhez szintét három 
szetet játszott, a score 6:2, 2:6, 6:2. A MTK fiatal 
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játékosa, Majoros a lengyel Wittmann elleni nyert 
szetjét mint igen jó eredményt könyvelheti el. 
Siba gr. Révay Józsefet 6:0, 6:2 verte. Kár, hogy 
Révay az idén megállt fejlődésében. E forduló leg-
nagyobb küzdelme Drjetomszky—Bonte mérkő-
zése volt. A fiatal Macista ezen a mérkőzésen iga-
zolta a benne bízókat, mert a francia utánpótlás 
egyik legnagyobb reménységét már sok-sok nem-
zetközi csatában megedződött Bontet majdnem 
megverte. 3:6, 6:4, és 5:3-ra vezetett már Dre-
tomszky s Bonte erejének végső megfeszítésével 
tudott csak győzni 9:7-re. Dretomszky kezdi már 
ütéseit gyorsítani s ha ezt következetesen meg-
tanulja, akkor rögtön sokkal nagyobb eredmé-
nyekre lesz hivatott. 

Friedrich Tibor megismételte Leiner Pál ellen 
a csapatbajnokságokban aratott győzelmét. Min-
der Sándor eredménye Brosch ellen 6:3, 8:6 di-
cséretreméltó, kár, hogy Minder nem veszi komo-
lyan a tenniszt. Péteri revánsot vett dr. Kissen 
a legutóbbi vereségeért. A kisebbik alig tizenhat 
éves Dretomszky Aschner ellen elért eredménye 
6:4, 6:3 szintén dicséretreméltó. Zichy újabb si-
kere. hogy Bawarovszkyt megverte. Albrecht a 
bajnokság kedves állandó bécsi vendége Haltért 
verte nagy küzdelemben 6:8, 6-3, 6:l-re. Halter 
idei kevés tréningjét tekintve jó eredmény. 

A második forduló eredményei közül megemlít-
jük Gabrovitz szép stílusú győze.mét Straub Elek 
ellen 6:0, 7:5, Mishu az ex román bajnok nagy-
szerű ellenállást tanúsított a cseh Wodicska ellen. 
A játék folyamán csillogtatta ravaszságának egész 
tárházát. Furcsa, bohókás játékmodorával nagy-
szerű mulatságot szerzett a nézőknek s már-már 
biztos győztesnek látszott, mert a harmadik szet-
ben 4:2-re vezetett. Wodicska idegei azonban kö-
télből vannak s addig löbölt míg Mishu ki nem 
ütötte a labdákat s így egymásután négy gémet 
csinálva, megnyerte a mérkőzést. Berthet biztosan 

győzött a score 6:3, 6:4. Siba Nemes grófot verte 
6:3, 6:3-ra. Bonte Bánót veri, aki az első szetben 
méltó ellenfele volt a franciának, de a második 
szetben már viszaesett, mint azt az eredménv is 

Pihenő. Ker (ész János, Mlle. Berthet, Bonfe. 

verte a lengyel Wittmant 6:4, 6:4-re. Satoh ellen 
Kirchmayr kétszer is félbeszakított mérkőzésen 
igen szépen játszott a második szetben vezetett is 
4:2-re ellene, de aztán Satoh nagyobb biztonsága 

A ,Szent Imre pajzs" győztese, Gah. 
roviíz és a második Bonfe. Középen 

az alapiíó, Zombory Rónai C/yula. 

mutatja 7:5, 6:3. Friedrich Kawachinak is erős 
ellenfele volt 6:3, 6:4 az eredmény. A fiatal hor-
vát Puncec szép győzelmet aratott Brosch ellen 
9:7, 5:7, 6:2. Novotny Péterit veri elég biztosan. 
A szolnoki Romek a vidékiek dicső szereplésének 
koronájába szép ékkövet hozott Albrecht legvő-
zésével 8:6, 6:0. 

A harmadik fordulóban Schaffer Szentheyt veri 
7-5, 6:4-re. Wodicska az erre a számra nem nagy 
súlyt helyező Gabrovitzot 6:2, 3:6, 6:1-re. Gabro-
vitz előzőleg játszotta a Szent Imre pajzs döntő-
jét Bonte ellen és így fáradt volt. Eifermannt 
Berthet veri ki a további küzdelemből. Sató fel-
tűnő biztosan veri Sibát 6:2, 6:3-ra és így reván-
sot vett a nagyszerű csehen társa, Kawachi he-
lyett, aki az idén kétszer is kikapott Sibától. Ka-
wachi Bonte ellen győz a játékot ugyanis Bonte 
6:4, 4:6 állás után feladta, mert a páros elő-
döntőjében akart jól szerepelni. Puncec az eddig 
itt ismeretlen zágrábi versenyző, aki különben 
magyarul is beszél, Novotny ellen is nagyszerű 
eredményt ért el 6:3, 5:7, 6:3-ra hajolt meg csak 
a cseh kétségtelenül nagyobb rutinja előtt. Wua-
rin Zichyt veri 6:2, 7:5-re. Zichynek nem volt jó 
napja, nála pedig az sokat számít. Romek Kehr-
ling ellen is derekasan küzdött, a score 6:0, 7:5. 

A negyedik fordulóban Wodicska Schaffert veri 
három szetben 6:3, 2:6, 6:2-re. Satoh is három 
szetben tudott csak győzni Berthet ellen 6:1, 3:6, 
6:2-re. A japán biztosabb alapütéseivel győzött a 
tehetséges francia ellen. Novotny ellen Kawachi 
nem tudott érdemleges ellenállás kifejteni 6:2, 
6:2 arányban kapott ki. Eredménye a prágai ered-
ményeket tekintve csodálatos, ott ugyanis köz-
vetlen a mi versenyünk után lezajlott cseh baj-
nokságokon Kawachi a legjobb csehek ellen a 
döntőben verekedte fel magát. Kehrling Waurin 
elleni mérkőzésén az első szetet 5:7-re veszíti és 
így hívei már-már megijedtek, hogy kellemetlen 
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meglepetés lesz. A bajnok azonban a második 
szetben rákapcsolt és 6:0, 6:l-re gázolta le az első 
szet iramától kifáradt Waurint. 

Az elődöntőben Kehrling idei veszélyes ellen-

A férfi párat bajnokság elődöntője. 
2ichy, lieríheí, Honié, Gabroviíz. 

felét Novotnvt verte meg biztosan és fölényesen 
7:5, 6:1, 6:3-ra. Délelőtt játszották ezt a mérkő-
zést s bajnokunknak nem kenyere a délelőtti já-
ték s hogy mégis ilyen fölényesen győzött, az mu-
tatja, hogy nagyon jó formában van. úgy hogy 
a délutáni döntőben is már mint nagy favorit in-
dult Satoh ellen, aki délelőtti elődöntőben faját 
jellemző szívóssággal kiverekedte a győzelmet 
Wodicska ellen 7:5, 6:3, 6:8. 4:6. 8:6 arányban. 
Gyönyörű mérkőzés volt, ahol a két szívós és biz-
tos játékos a tennisz minden szépségét felvonul-
tatta. Az ötödik szetben Wodicska 5:2-re vezetett 
s ismerve az ő fáradhatatlanságát, már biztos 
győztesnek látszott. Satoh azonban nem hagyta 
magát és grandiózus küzdelemben kiverekedte 
magának a döntőbe jutást. 

A döntőben Kehrling újra a régi nagy Kehrling 
volt. Párizsi legyőzőjén, Satohn imponáló stílus-
ban vett revánsot 6:3, 6:2, 5:7, 6:2 score hűen 
mutatja bajnokunk fölényét a japán bajnok felett. 
Kehrling nagyszerű szervize a döntőben egymás-
után szerezte neki a pontokat. Nyugodt játékkal 
keveset kockáztatva csak jó pozícióban rohant 
hálóhoz és így legtöbb támadását sikeresen vé-
gezte be a hálónál. Satohnak nem volt ellenszere 
Kehrling játéka ellen és így a játékot elejétől 
végig Kehrling irányította. Győzelme most annál 
is értékesebb, hogy ellenfele H. Satoh nyerte meg 
a prágában rendezett csehszlovák bajnokságot 
erős nemzetközi konkurrencia ellen, mert a leg-
jobb cseheken kívül Morpurgo, Dupleix stb. vettek 
tek részt a versenyen. 

A női egyes bajnokság 48 indulója közül 12 
volt külföldi s ezt a bajnokságot, mint már az 
évek óta sajnos megszokott, a külföldiek intézték 
el egymás között. A magyar női tenniszsport még 
mindig nagyon elmaradt a külföldiekkel szemben. 

Az előmérkőzések során megemlítésre méltó 
mérkőzések a következők: Piret bárónő megveri 

Rohrernét 12:10, 6:2-re. A BBTE nagytehetségű 
versenyzőnője igen jó formában van és a második 
szetben már feltűnő biztosan verte szimpatikus 
ellenfelét. Bozsiknét a verseny svéd vendége, Miss 
Thomasson verte 6:0, 3:6, 6:3 arányban. Vargá-
né Wienerné ellen győz; 3:2-re vezetett Vargáné 
az első szetben. mikor is Wienerné kisebb lábrán-
dulás miatt kénytelen a mérkőzést feladni. Ober-
schall Magda biztosan veri a másodosztályú höl-
gyek mumusát, Mentovicsot 6:3, 6:2-re. Eison-
menger Brandenburgnét feltűnő biztosan veri s ez 
nem valami jó fényt vetett a magyar nők klasszi-
sára. Eisenmenger csodaszépen üt míg bírja. Nincs 
azonban még elég stanimája három szeten keresz-
tül következetesen erősen ütni. Az Angliából ha-
zatért Havassy Zsuzsi Lobkowitz hercegnőt veri 
8:6, 7:5-re. Havassy gyönyörűen üt, de még ke-
vés változatossággal játszik. Bokor Béláné nem 
bírta Jendrassik Nelly furcsa ütését és így majd-
nem meglepetésről számolhatunk l>e az eredmény 
ugyanis 8:6, 7:5 volt. Az első fordulót nézve meg 
kell említenünk először is újra Piretnét, aki Ri-
boli útját majdhogy el nem zárta. A nagyszerű 
olasz lánv ereje teljes megfeszítésével tudta csak 
Piretnét megverni 12:10, 7:5 arányban. Sárkány 
Lili a Bozsikné ellen győztes Miss Thomassont 
veri 6:1, 6:l-re s ez az eredmény is mutatja, hogy 
Sárkány már nagyon a legjobbak nyakán van. 
Eisemenger Havassyban már keményebb ellenfe-
let talál és a két szép ütésű hölgy játéka egyike 
volt a legszebb női mérkőzéseknek, eredmény 6:3. 
6:3. Baumgarten Latoszt veri könnyen 6:0, 6:1-re. 
Latesz nem fejlődik. Bokorné Madarászni'- ellen 
már magára talált és biztosan győzött 6:0, 6:2-re. 
Ennek a fordulónak eseménye volt a fiatal ameri-
kai lány Berthet bemutatkozása, aki a MAC leg-
ifjabb reménysége Jankovich Marietta ellen ját-
szott. Igen szép mérkőzésben győzött Berthet 6:11, 
6:4 arányban. Mindketten erős szép ütésekkel ját-
szottak, természetesen Berthet sokkal nagyobb 
biztonsággal, mint ellenfele, aki gyönyörű ütései-
hez a nyár folyamán több biztonságot szerezhetett, 
volna. A verseny egyik favoritja Hammer Demkó 

Magyar és osztrák csikók. 
Kinzl, Gabrovitz, Zichy, Eifermann, 

Eszter ellen kerül össze s az eredmény 6:0, 6:0 
nem is, de a mutatott játék ránk nézve Demko 
részéről lesújtó volt. Gschwindt Edith Horváth 
Idát verte 6:2, 7:5 arányban. 
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A második fordulóban került először sorra 
Jendrjezovszka annyira, hogy játszania is kelleti. 
Schrager Lilli a belgrádi verseny nagy meglepe-
tése volt ellenfele, akit 6:1, 6:3-ra vert. Már ezen 
a mérkőzésen látszott, hogy a kis lengyel lány 
nagyszerű tenniszerző. Játékát majd a döntővel 
kapcsolatosan méltatjuk. A kevés tréninggel ki-
álló Paksyné Zizovits ellen derekas ellenállást fej-
tett ki és csak 6:4, 6:4 arányban hajolt meg a ro-
mán bajnoknő előtt. Riboli Schréderné ellen ke-
rült, akit 6.2, 6:8, 6:2 arányban megvert. Schré-
derné jól játszott, de betegsége annyira vissza-
vetette kondícióban, hogy nem bírta a harmadik 

Saíoh a bajnokság másodikja. 

szetet. Riboli győzelme a nagyszerű Göncz tanít-
vány újabb sikere. Sárkány jellenfele Wargáné 
volt, akit 6:3, 6:4 arányban biztosan vert. 
Deutschné nagyobb rutinja győzött Eisenmenger 
ellen, aki mindent erősen ütve játszott, de ezzel 
nem tudott győzni az abszolút biztos Deutschné 
ellen. Baumgarten Bokornét 6:0, 6:l-re verte. Bo-
korné úgylátszik képtelen Baumgarten ellen ját-
szani. 

Berthet Szapáry grófnőt veri ebben a forduló-
ban 7:5, 6:l-re. Az első szetben nagyszerű küz-
delem volt. Hammer Gschwindt Edithet veri 6:1, 
6:0-ra. Hammer ellen gémet csinál, már szép ered-
ménynek számít. A harmadik fordulóban Jendr-
jezowszka Zizovitsot végzi ki 6:0, 6:1 megsemmi-
sítő arányban. Riboli győz Sárkány ellen 6:1, 

8:6-ra. A második szetben Sárkány nagyszerű volt 
és egy kis szerencsével megnyerhette volna a szet-
tet. Baumgarten a női egyes egyetlen reánk nézve 
kellemes meglepetését szerezte meg, megverte 
Deutschnét 6:3, 8:6-ra. Él játékosunk győzelme a 
csehszlovák rangelső felett nagyszerű és örven-
detes eredmény. 

Hammer a fiatal Berthetben erősebb ellenfélre 
talált, mint azt bárki is gondolta volna. Az első 
szetben ugyan Hammer 6:0-ra győzött, de már 
itt is minden lapdáért nagy küzdelem volt. A 
másodikban Berthet fáradhatatlanul küldözgette 
vissza Hammer labdáit úgy, hogy öt-négynél szet-
labdája volt s ezt a labdát 105-ször kapta vissza, 
míg elrontotta és ezzel a szet nyerésének sánsza 
is kicsúszott kezéből. A biztosabb Hammer 7:5-re 
nyert. A játék szépnek egyáltalában nem volt ne-
vezhető. Berthet igyekezett ütni s Hammer min-
dent visszagömbölyített. Berthet minél erősebben 
támadott, annál biztosabban veszítette a gémeket 
s ezért végül ő is csak félerővel ütötte meg a lab-
dákat és evvel a taktikával sikerült is egyenlő 
ellenféllé kinőnie magát, de közben a játék min-
den lett csak modern tennisz nem. 

Az elődöntőben Jendrjezovszka játék nélkül 
győzött Riboli ellen, akit a rendezőség kénytelen 
volt skreccselni meg nem jelenés miatt. A másik 
elődöntőben Hammer 6:0, 6:l-re lelépte Baumgar-
tent, akinek mostani kondíciója nem volt elég a 
Hammer elleni eredményes ellenállás kifejtéséhez. 

A döntő a várakozás ellen gyönyörű mérkőzés 
volt. A fiatal lengyel lány ágyúlövésszerű forhand 
ütéseivel eredményesen bombázta Hammer had-
állásait úgy, hogy a német az első szetben 6:3-ra 
kapitulálni volt kénytelen. A második szetet azon-
ban az iramot nem tudva erősíteni veszti ugyan-
csak 6:3 arányban. A elöntő szetben újra gyönyö-
rűen játszik a lengyel s vezet is kétszer is van 
szetlabdája, de azokat ügyetlenül elrontja. Játé-
kuk azonban olyan szép, hogy dacára a félho-
málynak a közönség kitart és gyakran kíséri taps-
sal a szebbnél-szebb labdákat. Mindenki Jendzsá-
nak drukkol, mert ő játszik szépen, míg a másik 
csak védekezik. Közben olyan sötét lesz, hogy 
a mérkőzést 7:6 állásnál Hammer javára be kell 
fejezni és másnap reggel folytatják. A lengyel 
kiegyenlít 7:7.-re, de aztán nem bírja és Hammer 
9:7 arányban nyer és így magyar bajnoknő lesz. 
Újra biztonságos játékos nyerte a magyar női baj-
nokságot. Reméljük azonban, hogy hölgyeink nem 
az ő stílusát fogják mintaképül venni, hanem 
Jendrjezowszkájét, aki igazán szépen játszik és 
akiből egy-két éven belül világklasszis lesz. 

Érdekes, hogy a lengyel lány, hogy jutott ilyen 
magaslatra 18 éves korában. Labdaszedő lányka 
volt mikor észrevették, hogy nagyon tehetséges. 
Ruhát, cipőt vettek neki és tréner keze alá adták, 
akinek feltétlenül engedelmeskednie kellett. Ha 
nem verés járt érte. Tizenhat éves korában kezd-
ték versenyeztetni és egyik versenyén rosszul ját-
szott. Büntetésképen jól elverte trénere s mint 
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mondja azóta megfogadta, hogy csak jól fog ját-
szani, mert nagyon bántotta a verés tizenhat éves 
korában. Mi hölgyjátékosain nagy részére is rá-
férne az ilyen fegyelem s akkor nemsokára köz-
tük is kitermelődne egy-egy világklaszis. 

A férfi páros bajnokság rég nem látott klasz-
szikus mérkőzésekkel kedveskedett a tenniszsport 
híveinek. Kehrling—Schaffer, Berthet—Bonte, 
Satoh—Kawachi. Gabrovitz—Zichv voltak a ki-
vett párok. Kehrling eredetileg Menzellel indult 
volna. Menzel lemondása csak a verseny meg-
kezdése után futott be és így Kehrlingnek a be-
teg Kukuljevich nélkül érkező Schaffer vagy 
Waurin között kellett párt választania és ő Schaf-
fert választotta. 

Az előrnérkőzések során megemlíthetjük Bayer 
és Schindeíe derekas ellenállását Satoh—Kavachi 
ellen 6:3, 6:3, valamint Romek és Bánó György 
jó játékát Albrecht Ellisen ellen. Az osztrákok-
nak három szet. kellett a győzelemhez. 

Az első fordulóban Halter, Vásárhelyi jó já-
téka a favorit Kehrling, Schaffer pár ellen volt 
meglepő. Örvendetes volt Székely, Straub győ-
zelme a fiatal osztrákok Brosch. Bawarovszky el-
len 9:7, 6:8, 11:9-re. Ez a mérkőzés már azért is 
nevezetes, mert ez volt az idei versenyszezon leg-
hosszabb mérkőzése. Három óra tíz perckor kezd-
ték és alig valamivel hat óra előtt fejezték be. 
ötven gém lejátszására majdnem három órára, 
volt szükségük és így nem valami modern gyors 
párost játszottak a fiatalok, igaz, hogy a rekla-
mációkra is kell valami időt számítanunk. Wo-
dicska, Nemes gróf is csak igen nehezen tudott 
megbirkózni a jól összejátszó Silbersdorf, Szen-
theyvel 4:6, 11:9, 7:5 volt az eredmény. Satoh, 
Kawachi úgylátszik kedvelik a 6:3, 6:3-as arányt, 
mert Ferenczy, Friedrichet is így verték. A 
„csikó" pár Gabrovitz, Zichy 6:3, 6:l-re galop-
pozta le az Albrecht, Elissen párt. Megemlítésre 
méltó végül Horváth Jenő és Záborszky sikere, 
akik egy szetet elvettek az erős Péteri dr., Kirch-
mayr pártól. 

A második fordulóban Kehrling, Schaffer, Witt-
man, Drjetomszky ellen szetet veszít. Drje-
tomszky, akinek nem nem volt erős oldala a pá-
ros, most már párost is elég jól játszik. 

Mishu-Wuarin Bánó-Kiss dr. ellen elég rosszul 
kezdenek, mert a budai pár 6:l-re nyeri az első 
szetet, de aztán a külföldiek nagyobb rutinja ér-
vényesül, akik 6:2, 6:3-ra nyernek. Aschner-Lei-
ner furcsa eredménnyel győznek Straub-Székely 
ellen 0:6, 6:0, 6:1. Satoh-Kawachi Wodicska-Ne-
mest veri 8:6, 6:2-re. A „csikók" ellenfele ebben 
a fordulóban is egy osztrák pár volt Kinzel-Eifer-
mann, akiket biztosan 6:4. 7:5-re vernek. Berthet-
Bonte Péteri-Kirchmayrt verik nagyobb gyorsa-
ságukkal 6:1, 6:2-re. A harmadik fordulóban 
Kehrling-Schaffer meglepő fölénnyel verik Mishu-
Wuarint 6:1, 6:3-ra. Wuarin fáradtan játszott, míg 
Mishunak nem kenyere a páros játék. Satoh-Ka-

A jmíiö 
k&hiijmk 

izmait és idegeit erős 

próbára teszik a ver= 

senyek. Rugalmasságot, 

íesti=lelki egyensúlyt, a 

sportteljesítmények 

maximumát bizto= 

sitja a napi reggeli és 

uzsonnatejben 2—3 há= 

véskanál Ovomaltine. 

ai QTÖ és eqésiséa-
1 torral. | 
I 1 



360 TENNISZ ES GOLF 360 

wachi fölénnyel verték Aschner-Le inert 6:1, 
6:l-re. Gabrovitz-Zichy ebben a fordulóban oszt-
rákok helyett cseheket vertek ki a következő 
küzdelmekből. A Novotny-Siba pár ellen bizto-
sították az elődöntőbejutást győzve 4:6,6:4. 6:3-ra. 
Berthet-Bonte Csermák-Puncec ellen győzve 
aránylag könnyen jutott az elődöntőbe, hol a 
magyar csikópár volt az ellenfelük. Mindenki 
nagy érdeklődéssel várta a két fiatal páros ösz-
szeesapását és bizony kevesen bíztak a magyar 
páros diadalában. Gabrovitzék azonban bebizo-
nyították, hogy nagyszerűen játszó párost alkot-
nak és 6:4, 2:6, 9:7, 6:4 arányban megverik a 
franciák ifjú reménységeit. A magyar páros gyor-
sabban és keményebben játszott, mint ellenfele 
és így megérdemelten győzött. Adogatásban is 
elég nagy plusz mutatkozott a mieink javára. A 
hálónál a franciák egyenletesebben játszottak, 
mint Zichyék, de viszont a mieink bravúrosab-
ban. 

A másik elődöntőben Kehrling-Schaffer és 
Sato-Kawachi párok vívtak élet-halál harcot. 
3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:5 arányban Kehrlingék győz-
tek. Kehrling feltűnően igyekezett s ez döntötte 
el a már vesztésre álló mérkőzést. Schaffei nem 
támogatta elég jól partnerét és így bajnokunk 
minden tehetségére szükség volt. hogy megver-
jék a japánokat, akik az utolsó szetben már 
4:2-re vezettek. 

A döntő mérkőzés egyike volt a legizgalma-
sabb páros mérkőzéseknek Budapesten. A Greig, 
Hughes—Kehrling, Péteri páros döntő volt utol-
jára ilyen szép és izgalmas mérkőzés. A szet-
arány maga mutatja a mérkőzés heves voltát: 
11:13, 6:3, 6:2, 1:6, 7:5. A páros döntő sorsát el-
döntötte Schaffer gyengébb játéka a fiatalok ja-
vára, akik mellé még a szerencse is segítőtárs-
nak állt. De ez nem von le semmit érdemükből, 
inert párosban szerencsés kezű játékosok az ered-
ményesek. 

Ha a négy játékos teljesítményét akarjuk el-
bírálni. akkor meg kell állapítanunk, hogy a me-
zőny legjobbja Kehrling volt, aki régen játszott 
olyan jól párosban, mint a döntőben és így az ő 
páros művészete újra teljes fényében ragyogott. 
Második Gabrovitz volt, aki ugyan nem csinált 
technikai bravúrokat, mint. Zichy, de feltétlenül 
ő a biztosabb tagja a párosnak. Szervize, ritörn-
je és főleg a hálójátéka elsőrangú. Zichy 
nem sokkal marad mögötte, de az ő já-
téka még nagyon szertelen, hol a leg-
egyszerűbb labdákat rontja el, hol pedig hi-
hetetlen helyzetekből zseniálisan megöli a labdát. 
Mindenesetre mindenki őszintén örüt, hogy végre 
megvan a rég keresett ifjú magyar páros, akik-
nek szereplése a jövőben remélhetőleg meghozza 
a Davis Cup mérkőzések során a magyar győzel-
meket párosban is. Fiatalságuk, határozott gyors 
játékuk nagy eredményekre teszi hivatottá az új 
magyar bajnokpárt. A döntő negyedik résztve-

vője Schaffer nem volt elég gyors és így termé-
szetszerűleg a mezőny leggyengébb játékosává 
lett, akinek tulajdonítható a vereségük. A kö-
zönség a fiatalok győzelmét áhította és így min-
denki elégedett volt, amikor Gabrovitz ütőjéről 
visszaadhatatlanul repült a gém, szet és meccs-
labda új pár dicsőségét hirdetve a magyar ten-
nisz égboltján. 

A vegyes páros bajnokságot valahogyan már 
évek óta nem veszik eléggé komolyan itt ná-
lunk. Az idei bajnokság pedig különösen kitűnt 
ilyen szempontból. Rendes összejátszott vegyes 
pár egyáltalában nincs Magyarországon, minden 
versenyen alkalmi párosok szerepelnek s ezek 
játéktudása természetesen csak a pillanatnyi for-
mától függ. Az idei bajnokságról így sok jót nem 
írhatunk. Az előmérkőzések során nagy megle-
petést keltett, hogy az egyik favorit pár: Bertliet-
Berthet alig tudta megverni az újpestiek máso-
dik vegyes párosát, Kiss Kálmán-Havassy Zsu-
zsit, a score 6:4, 10:8. Nagyobb küzdelem volt 
még Nemes gróf-Piret bárónő és Kinzl-Rohrerné 
párok között, ahol az előbbiek nyertek 4:6, 6:1, 
6:4 arányban. Majoros-Méray-Horváth Opi szép 
győzelmet arattak Puncec-Gschwindt Edith ellen 
8:6, 6:4. Az első fordulóban Berthet-Berthet úgy 
látszik, ragaszkodva előző eredményükhöz a Pé-
teri dr.-Oberscha.il párt is 6:4, 10:8 arányban ve-
rik. A forduló legnagyobb küzdelme a Mishu-
Riboli és Eifermann-Lobkovitz hercegnő párok 
között volt, ahol Mishuék győznek nehezen 6:1. 
3:6, 10:8 arányban. Mint az eredmény is mu-
tatja, Lobkovitz hercegnő még most is egészen 
jól játszik vegyes párost. ScMffer-Schráger is 
három szetben verik Nemes-Piretnét. A második 
fordulóban Bonte-Gönczné szetet adnak le EUis-
sen-Szapáry Gabriella grófnő ellen 6:1, 3:6, 6:1. 
Aschner-Baumgarten feltűnő könnyen győznek 
Novotny-Bokorné ellen 6:1, 6:1. Bokorné úgy lát-
szik, még vegyesben sem tud Baumgarten ellen 
játszani. Wittmann, Jendrzejovszka—Wodicska, 
Hammer mérkőzés izgalmas három szetes csata 
után a lengyelek javára dőlt el Jendzsa kitűnő 
játéka révén 7:5, 6:8, 6:4 arányban. Zichy-Zizo-
vits pár ebben a fordulóban ismerkedtek meg 
először a szerencsével s ez aztán hű kísérőjük lett 
egészen a bajnokságig. Berthet-Berthet-t verik 
meg 4:6, 6:4, 10:8 arányban. Zichyék a szeren-
csén kívül Zichy szédületes játékának köszönhe-
tik váratlan győzelmüket. Zichynek minden si-
került és így úgy szólva egyedül játszva verte a 
franciákat. Satoh-Schréderné szintén három szet-
ben verik Mishu-Ribolit 6:4, 3:6, 6:2-re. Schaf-
fer-Schrager meglepő fölénnyel verik a japán 
Kawachi-Wienerné párt!'? Kehrling-Deutschné 
Siba-Sárkány Lili párban ugyancsak erős ellen-
felet kaptak. Csak 8:6, 7:5 arányban tudtak győz-
ni. Igaz. hogy Kehrling igen kényelmesen ját-
szott, míg Sárkány nagyszerű volt, ami nála elég 
ritka vegyes párosban. Bonte-Gönczné Aschner-
Baumgartent győzik le három szetben 6:8, 6:4, 
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6:l-re s így az elődöntőbe jutnak, hova Zichy-
Zizovits játék nélkül érkeznek el, mert a favorit 
lengyel pár elutazása miatt feladja a küzdelmet. 
Az S-betűsök küzdelméből Satoh-Schr-éderné, 
Schaffer-Schráger az előbbiek kerülnek ki győz-
tesen 6:3, 6:3-ra. Kehrling-Deutschné pedig 
Brosch-Eisemengert legyőzve jut az elődöntőbe. 
Az elődöntők közül csak az egyiket játszák le, 
ahol Zichy-Zizovits óriási szerencsével győznek 
Bonte-Gönczné ellen 2:6, 8:6, 8:6 arányban. A 
másik elődöntőben Kehrlingék nyernek egy sze-
tet Satoh-Schréderné ellen s aztán a sötétség 
miatt félbeszakad a játék, melyet Satoh felad el-
utazása miatt. A döntőt pedig Kehrlingék adják 
fel, mert Deutschné szintén elutazott. Így Ma-
gyarország vegyes páros bajnoka Zichy Imre 
gróf MAC és Zizovits Lenke (Nagyvárad) lettek 
játék nélkül. 

A női párosban — mint mindig — az idén is 
a külföldiek domináltak. Részünkre nagy öröm, 
hogy Csontné személyében a magyar vidék is 
részt kért a sikerből, mert Csontné Deutschnéval 
a döntőbe jutott és így a tiszta külföldi döntőt 
megakadályozta. A verseny első váratlan ered-
ménye volt, hogy Latesz és Piretné megverik 
Göncznét és Szapáryt. A második Madarász-
Lichtigné győzelme Zizovits-Ritscherné ellen s 
végül a legnagyobb Deutschné-Csontné győzelme 
Schréderné—Paksyné ellen 4:6, 7:5, 6:l-re. A 
legnagyobb küzdelem Schrager-Hammer és 
Jendjezowszka-Eisenmenger párok között volt. 
amit az utóbbiak nyertek meg 13:10, 0:6, 7:5 
arányban, egész délelőtt játszva. A döntőt Jendr-
zejowszka-Eisemenger nyerik Deutschné Csont-
né ellen 6:3, 6:3-ra. 

Végül a bajnoki verseny keretében bonyolítot-
ták le elsőízben Zombory Rónay Gyula örökös 
vándordíját a „Szent Imre Pajzsért". A nemes-
lelkü tenniszbarát nagyszerű örökös vándordíjat 
alapított, hogy ezáltal az egyes országok úgyne-
vezett „Nachwuchs" játékosait fokozottabb 
küzdelemre buzdítsa. A pajzsért ugyanis csak 24 
éven aluli versenyzők indulhatnak s minden or-
szágból legfeljebb négy. A pajzs védelmét azon 
ország szövetsége szerzi meg, amelyiknek ver-
senyzője megnyeri a versenyt. A pajzs első ki-
írása alkalmából a rendező ország birtokában ma-
rad Gabrovitz nagyszerű játéka révén. 

összesen hét ország legjobb ifjai vettek részt 
a küzdelemben és pedig Franciaország, Csehor-
szág, Japán, Ausztria, Jugoszlávia, Lengyelor-
szág és Magyarország versenyzői. A mérkőzések 
kivétel nélkül mind három nyert szetre mennek 
s már ez a tény is biztosította a mérkőzések ko-
moly és minden tekintetben reális voltát. A mér-
kőzések olyan nívós sportot hoztak és a részt-
vevők olyan nagy igyekezettel játszottak, hogy 
érdemesnek találjuk, hogy az összes mérkőzése-
ket megörökítsük. Vodicska, a csehek legtehet-
ségesebb ifjú játékosa Eifermann osztrákban vá-
ratlanul erős ellenfélre akadt, akit csak 1:6, 6:2, 

2:6, 7:5, 7:5 arányban tudott megverni. Berthet 
gróf Zichyt veri 6:4. 7:5, 6:4 arányban. A fran-
cia kiegyensúlyozottabb játékával győzött. Witt-
mann lengyel és Bawarovszky gróf osztrák küz-
delme szintén bizonytalan volt s csak az utolsó 
szetben került fölénybe a lengyel, mikor is a gye-
rekember Bawarovszky már nem bírta az iramot 
6:3, 3:6, 6:3, 5:7, 6:1 volt az eredmény. Gabro-
vitz, a mi reményeink letéteményese első ellen-
felét-: Ferenczyt az első szettől eltekintve köny-
nven verte 7:5, 6:2, 6:1 arányban. Kawachi Ju-
goszlávia képviselőjét, Puncecet veri könnyen 
6:1, 6:3, 6:0-ra. Siba, a másik cseh reménység, 
Ellisen osztrákot veri 6:2, 10:8, 6:4-re. Bonte, a 
másik francia Kinzl ellen kerül, akit elég biztosan 
legyőz 6:0, 6:4, 3:6, 6:2-re. Bonte különösen okos 
játékával keltett feltűnést. Straub Elek végül 
játék nélkül győz a meg nem érkezett Krasnv 
cseh ellen. A következő fordulóban Wodicska 
újra öt szetben győz, de most a francia Berthet 
ellen 4:6, 2:6, 6:2, 6:3, 6:2 arányban. Wodicskát 
hihetetlen szívóssága segítette győzelemre. Ber-
thet nem bírt az elpusztíthatatlan erejű ellenfelé-
vel két nyert szet után sem. Gabrovitz Wittmann 
ellen is három szetben győz, igaz, hogy erős küz-
delem után 6:2, 8:6, 8:6 arányban. Siba idei örö-
kös ellenfelével, Kawachivai kerül össze, akit 
itt is megver 6:4. 4:6, 6:1, 7-5 arányban. Bonte 
könnyen győz Straub Elek ellen 6:0, 6:2, 6:3 
arányban. Straub játéka még nagyon egyoldalú 
egy ilyen okosan játszó ellen, mint Bonte. 

Az elődöntőben Gabrovitz revánsot vett bel-
grádi legyőzőjén. Vodicskán 2:6, 6:3, 6:3. 8:10, 
6:2 arányban. Gabró gyönyörű, modern stílusá-
val győz erős ellenfele ellen. Az első szetben Gab-
rovitz nem volt még ütésben és az így elég gyor-
san veszendőbe megy. A második és harmadik 
szetben Gabró szisztematikus támadásaival nyer. 
A negyedik szetben is állandóan vezet többször 
van szetlabdája, de egyiket rossz leütéssel nem 
nyeri meg, mire Wodicska megnyeri a gémet és 
a szetet. Mindenki már győztesnek hiszi Wodics-
kát, mert Gabró nem bírhatja az ötödik szetet 
Wodicska ellen. A vékony Gabrovitz azonban 
megmutatja, hogy tud küzdeni, mert az ötödik 
szetben 6:2-re elsepri ellenfelét. A magyar után-
pótlás még sem akadt meg. Bonte a másik elő-
döntőben meglepő fölénnyel veri Sibát, 6:2, 6:3, 
6:4-re. 

A döntő első két szetjében még úgy látszott, 
hogy a pajzs idei védője francia lesz. Gabrovitz 
nyeri ugyan az első szetet 7:5-re, de a másodi-
ban Bonte nagy fölénybe kerül és nyer l:6-ra. A 
harmadik szetben Gabrovitz élete legszebb játé-
kát produkálva nyer 6:4-re, hogy a negyedikben 
már könnyen győzzön fáradt ellenfele ellen 6:2-re 
és így megnyeri Magyarország számára a paj-
zsot. Bebizonyította ő, hogy a játéktudásához 
legújabban kitartás és küzdenitudás is párosult. 
Győzelme mindenkit magával ragadott. 

„Kapitány1' 
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g i t t a f f i r e d . 

A Magyar Athletikai Club tavalyi uagysikerű 
versenyén felbuzdulva elhatározta, hogy lilla-
füredi őszi versenyét rendszeresíti. A siker az 
idén is teljes volt, bár a résztvevők nem érték 
el az elmúlt esztendő hatalmas számát. Ennek 
okát azonban a mai súlyos gazdasági viszonyok-
ban, valamint az előzőleg beköszöntött korai, 
hűvös, esős időjárásban találjuk meg. A verseny 
tartama alatt az 
idő igen kedvező 
volt, ugy hogy a 
játékot csak egy 
délelettre kellett 
megszakítani, elleu-
tétben azon felelőt-
len újsághírekkel, 
melyek még akkor 
is csak annyit tud-
tak a kétségkívül 
nagy sportsikerü 
versenyről közölni, 
hogy a ..versenyzők 
ping-ponggal és 
bridge-vel szóra-
kozzanak", midőn 
az összes résztve-
vők a teljesen le-
bonyolított ver-
sen} ről hazautazva 
otthon olvasták a 
— legfrissebb és 
legszakszerűbb tu-
dósítást. 

A mezőny — a 
magyar bajnoksá-
got kivéve — ugy 
a hölgyeknél, mint 
a férfiaknál legerő-
sebb volt, mi az 
idei szezonban Ma-
gyarországon össze-
találkozott. Előbbi-
ben huszonketten, 
utóbbiban harminc-
négyen vettek részt. 

Lillafüred férfi 
egyes bajnoki cimét 
Kehrling Béla bajnokunk szerezte meg, a döntő-
ben hatalmas küzdelemben verve Wuarint, aki már 
a magyar bajnokságon is egy szetet hódított el ne-
ves ellenfelétől. A mérkőzés hűvös időben indult, 
mit bajnokunk köztudomás szerint nem nagyon 
kedvel. Nehezen is melegedett bele a játékba. 
Az első szetben ellenfele végig vezetve 6:3 arány-
ban nyer. A második nem biztat sok jóval, mert 
a svájci 3:l-es, 4:2-es és 5:3-as vezetés után ezt 
is megnyeri. Már-már szomorú meglepetéstől 
tart mindenki, azonban a harmadik szet hamar 

Gróf Széchenyi Hanna 

megnyugtatja a kedélyeket. A svájci egy pilla-
natig sincs nyerési helyzetben, s rövidesen magá-
nak szerzi meg 6:l-re Kehrling ezt a játszmát. 
A negyedik is jól indul 3:1 és 4:2-es vezetés 
után 4:3, 5:3 az eredmény, azonban a szívós el-
lenfél nem adja meg magát egykönnyen, hamar 
egyenlít, s kétségessé teszi bajnokunk győzelmi 
lehetőségét. Hoszú két gém következik ezután, 

váltakozó előnnyel 
és egyenlítéssel, 
azonban reánknéz-
ve mégis sikeresen 
dől el a nagy harc; 
7:5-re nyer a ma-
gyar bajnok a ne-
gyedik szetben. A 
döntő ötödik játsz-
ma Kehrling teljes 
technikai és testi 
fölényét hozza. Szép 
játék után 6:l-re 
nyeri az ötödik 
szetet s egyben a 
mérkőzést. 

.Játékán a dön-
tőben mutatkoztak 
a magyar bajnoki 
cini visszaszerzésé-
ért fotytatott sike-
res küzdelmek fá-
radalmai. Annál 
frissebben és für-
gébben játszott a 
az elődöntőben Dre-
tomszky ellen, aki 
pedig élete egyik 
legszebb játékát 
mutatta (6:3, 6:4). 
Wuarin az elődön-
tőben gr. Zichyt 
verte (7:5, 5:7, 6:2) 
igen heves küzde-
lem után. Az idén 
háromszor találkoz-
tak, minden esetben 
a svájci győzött, 
azonban ugy itthon, 

mint Hamburgban (ott csak az ötödik szetben 
dőlt el a küzdelem) Zichynek megvolt a nyerési 
lehetősége. Lillafüredi találkozásuk ugyan majd-
nem elmaradt, mivel némi szerencséjének kö-
szönheti Wuarin, hogy Radickétől nem kapott 
ki. Ezt a mérkőzést két részben játszották, mivel 
az eső félbeszakította. Az első napon Radicke 
gyönyörű játék után 6:4-re nyer. Másnap reggel 
is jól indul részére a mérkőzés. Vezet 5:3-ra és 
match-labdája is van. ez azonban néhány centi-
méterrel autra megy. Wuarin egyenlít, majd 7:5, 
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6:l-re nyeri a második és harmadik szetet. 
Főbb eredmények: Bánó Gy.—Papp-Köké-

nyesdy 7:5, 6:2; Dretomszky—Drotlef 6:1, 6:1; 
Erney—Biró J. 6:2, 6:3; gr. Zichy—Erney 2:6, 
6:2, 6:2; Erney rengeteget fejlődött. Kár, hogy 
nem játszik komolyan. Dretomszky—Leiner 6:4, 
6:2; gr. Zichy—dr. Pétery 6:2, 6:2: Rónai—Hal-
ter 6:4, 9:7; Radicke—Kristóf 6:3, 10:8; Kristóf 
igen szépen tartotta magát. Wuarin—Pfaff 6:3. 
6:2; Dretomszky—gr. Nemes V. 6:3, 6:1; gr. 
Zichy—Rónai 7:5, 6:4. 

A női egyes bajnoki számban a román bajnok-
nő, a nagyváradi Zizovits Lenke győzött. A dön-
tőben az idén hatalmasat javult Sternnét verte 
6:1, 6:3-ra. Az elődöntőben játszotta Sárkány 
Lili ellen a legnehezebb mérkőzését. Heves küz-
delem után tudott csak 6:4, 8:6-ra győzni. Stern-
né az elődöntőben Bokornét verte, kétórás nehéz 
küzdelem után (6:3, 9:7). Általában sok szép és 
erős, izgalmas küzdelmet vívtak a hölgyek. Fia-
tal hölgyjátékosaink nagyon ostromolják az él-
játékosokat. Ritka szép játékot mutatott 
Gschwindt Edith Bokorné ellen. Nem sok hiány-
zott, hogy legalább egy szetet nyerjen (13:11, 
6:2). Ugyancsak erősen ostromolta az első szet-
ben Bokornét Havasi Zsuzsi is (8:6, 6:1). Küzde-
lem után adta meg magát Gschwindt E. ellen gr. 
Széchenyi' Hanna (5:7. 6:4, 6:3). 

A férfi párosban a már többször együtt szere-
ltélt gr. Zichv-Dretomszky pár győzött, a döntő-
ben nem kisebb ellenfeleket győzve le, mint régi 

Gahroviíz és Hardy Dreher Lillafüreden. 

Davis Cup párunkat, a Kehrling-dr. Pétery 
együttest. Az eredmény papiron igen fölényes 
győzelmet mutat, azonban a pályán a Miskolcról 
és Egerből Vasárnap délután a mérkőzésekre fel-
rándult közönségnek igen szép küzdelemben volt 
része. A fiatalok gyorsabb és rámenősebb játéka 
jobban érvényesült, A győztesek az elődöntőben 
heves küzdelem után nyertek a szerencsétől erő-

sen támogatva, az igen jól játszó alkalmi együt-
tes Leiner-Halter pár ellen (5:7, 7:5, 7:5). Ellen-
feleik a második szetben 4:3-as vezetés után há-
rom gémet vesztettek egymásután 40:15-ről, 
majd a döntő szetben 5:3-ra vezettek. Szerencsé-
ről szólva igaz ugyan, hogy előző mérkőzésén az 
UTE—MAC kombinált kettős a harmadik szet-
ben 1:5 állás után nyert csak a Hardy-Dreher-
Gabrovitz pár ellen (6:2, 4:6, 7:5). Kehrling-Pé-

Zichy Lillafüreden. 

terv az elődöntőben biztosan verik a Wuarin-gr. 
Nemes V. együttest (6:2, 6:4), kik előzőleg a Ró-
nai-Radicke pár ellen nehezen győztek (6:3, 4:6, 
6:3). 

A vegyes páros mérkőzéseknél úgy látszik, 
kezd divattá válni a játék nélküli győzelem. A 
félnapos szünetet ez a szám érezte meg legjob-
ban, mert ebből a számból maradt el legtöbb hét-
főre, s előzőleg vasárnap este már többen kényte-
lenek voltak elutazni. Így a döntőben a favorit 
Kehrling-Sárkány Lili pár játék nélkül győzött. 
Az elődöntőben Sárkány érthetetlen gyönge és 
léleknélküli játéka folytán a Wuarin-Bokorné 
együttes majdnem meglepetést csinált. Itt Bo-
korné nagyon jól játszott (5:7, 6:3, 6:4). Gabro-
vitz és Gschwindt Edith, akiktől a döntőben meg-
lepetést vártak, csak nehéz küzdelem után győz-
ték le a nagy játékerőt képviselő Dretomszky-
Sternné kettőst. Kár, hogy Gschwindt E. ezután 
elutazott. Wuarin és Bokorné három küzdelmes 
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szetben verték a gr. Nemes Y.-Csonthné párt 
(6:8, 6:4, 6:3), akik előzőleg a Rónai-gr. Széche-
nyi Hanna együttes ellen győztek (6:4, 7:5). 

A férfi egyes kizárásos számban Radicke jó 
formáját kijátszva biztosan győzött. A döntőben 
gr. Nemes Vincét verte (6:1, 6:2), előzőleg Hal-
ter ellen győzött (6:3, 6:0). A másik elődöntő-
ién gr. Nemes V. értékes győzelmet aratott Ró-
nai ellen (6:3, 6:3). 

Főbb eredmények: Pfaff—Drotlef 6:4. 5:7, 
6:3, gr. Nemes V.—Radvánszky 4:6, 6:2, 7:5: 
Radvánszky kitűnően játszott! Radicke—Sze-
methy 6:1, 6:4: Halter—Enkhardt 1:6, 6:3, 6:4. 
A tréning nélküli Eckhardt Tibor élete legjobb 
játékainak egyikét mutatta. Erney—Schmidt 
6:4, 6:2; Radicke—Bánó Gy. 6:4, 6:3; Halter— 
Tömöry 6:4, 6:4. 

A női egyes kizárásost Csonthné, mint előzetes 
favorit szetveszteség nélkül nyerte. A döntőben 
az egész versenyen és itt is jól játszó Havasi Zsu-
zsit verte (6:4, 6:4). Az elődöntőben az idén so-
kat haladt Záborszky Elly ellen győzött (6:1, 
6:1), aki előzőleg gr. Széchenyi Hanna ellen szép 
mérkőzésben nyert. (6:8, 6:2. 6:4). Havasi a má-
sik elődöntőben br. Shell Mariettát verte ki a to-
vábbi küzdelemből (6:1, 6:2). 

A vegyespáros előnyversenyt a Hardy-Dreher 
házaspár meglehetősen könnyen nyerte. Mind-
ketten jól játszottak, azonban különösen Hardy-
Dréherné húzta keresztül az előnyosztók számí-
tását, Szinte hihetetlen, hogy aki két év alatt 
nem játszott többször, mint tízszer, ilyen kitű-
nően szerepeljen élete első versenyén. A kezde-
tet talán folytatni is lehetne. A döntőben az Er-
ney-Sárkány Lili párt verték 6:4, 6:3-ra. A győz-
tesek + 30 2:6-ról a vesztesek -f 15 3:6-ról in-
dultak. 

A korai sötétedés miatt a versenyzők szóra-
koztatására a rendezőség asztali tennisz- és 
bridge-versenyeket is rendezett, melyek nagy 
érdeklődéssel és sikerrel zajlottak le. 

Az asztali tennisz férfi egyes számát Radicke 
nyerte Kehrling elleu izgalmas, gyönyörű játék 
után (16:21, 21:18, 19:21, 21:15, 22:20). A női 
egyesben Sternné diadalmaskodott Fenyőné el-
len. A páros bridge-verseny négyes döntőjébe a 
dr. Pétery, dr. Goldsehlager; gr. Nemes János, 
Rónai János; Schejbalné, Bánó Gy., valamint a 
Gschwindtné, Hardy Kálmán párok kerültek, hol 
a fenti sorrendben döntötték el egymás között a 
küzdelmet. 

Nagy sikere volt a tenniszbálnak is, melyen a 
jó hangulat közepette tombola, táncverseny és 
több bohóság szórakoztatta a versenyző társasá-
got. A verseny rendezősége a szálloda kitűnő 
vezetőségével, élén Marschall igazgatóval ós Cha-

pittel titkárral mindent elkövetett a sporthét si-
kere érdekében, ami teljesen sikerült is. Nagy-
ban hozzájárult a sima lebonyolításhoz Papp 
Béla miniszteri főtanácsos űr is, aki a sport iránti 
szeretetével mint a földmívelésügyi minisztérium 
illetékes osztályának vezetője, lehetővé tette a 
szálló közelében még két új pályának építését, 
miáltal a tavalyi versenyen szükséges távgyalog-
lások a távoli pályákhoz, az idén elkerülhetők 
voltak. Négy pályán már könnyebb volt a ren-
dezőség feladata. 

Reméljük azonban, hogy úgy, mint minden 
nagy világfürdőhelyen. Lillafüreden is, a Palota 
szálló gyönyörű parkjában jövőre két új modern 
pályát üdvözölhetünk. Ez lenne a szálló érdeke 
is. 
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Előrebocsátom, hogy amikor e három nagy 
elszakadt városunk versenyéről írok, a leg-
komolyabb kritikus szemüvegét vehetem fel, mert 
hiszen ez a három verseny már évek óta úgy él 
a köztudatban, mint nagy „komoly" sportese-
mény, amit semmiképpen sem lehet általában a 
mi vidéki teniszversenyeinkkel összehasonlítani. 
Elszakadt testvéreink és régi barátaink ugyanis 
a rendezésnek idők folyamán olyan mestereivé 
váltak, hogy a mi legkomolyabb versenyrende-
zőink is sok hasznos dolgot átvehetnének tőlük. 
A kolozsvári versenyen a KAC rendezőgárdája 
már egy precízen összeszokott gépezet évek óta, 
de a váradi és az aradi rendezés is mindenben 
igyekezett a kolozsvári példához méltó lenni s itt 
külön is meg kell említeném az aradi Schwartz 
Dezsőt, aki a mostoha aradi viszonyok közepette 
két év alatt újra rá tudott lépni arra a helyes 
útra, ami az aradi tenniszsport évek során meg-
tépázott hírnevét ismét a régi vezető helyére 
emelje. Az aradi AKE pályáknak a háború előtt 
párjuk nem volt, úgy szerencsés fekvés mint 
sportszerűség tekintetében. Persze azóta nagyot 
haladt a világ s ami akkor a legjobb volt, ma már 
egy kicsit kinőtt a régi keretből, de három új 
vörös pálya létesítésével ez is újra a régi utól-
érhetetlen szép és sportszerű keretet adná az 
aradi versenyeknek. 

Apropos! Pályák. A kolozsváriak két év előtt 
létesített nagyszerű négy vörös salakpályája a 
váradi NSE-et is új sportszerű követelmények-
nek megfelelő pályák építésére serkentette és így 
születtek meg a múzeum-körúti új központi pá-
lyák, melyeknek párját nálunk egy vidéki vá-
rosban hiába keresnők. Ha az ember így látja 
ezeket, a versenyeket s felületesen a résztvevő 
tömegeket, szinte azt képzeli, hogy a rendező 
egyesületek nagyszerűen megtalálják számításai-
kat is a versenyrendezésben. Holott! Az a szomorú 
valóság, hogy egy-egy egész évi munka és kn-
porgatás eredménye egy-egy ily verseny, amely-
nek tekintélyes deficitjét nyögi azután a város 
tenniszező társadalma. Talán egy kicsit túl is 
dimenzionáltak már a versenyek? De hiába a kö-
zönség el van kényeztetve! Mondják a vezetők! 
Ugyanaz a véleményünk, hogy a mostani ka-
tasztrofális időkben nem bírhatja egy ilyen ver-
seny a túlzásba vitt meghívásokat. Komoly prob-
lémája ez a három város rendező bizottságának 
inert a minden évben felmerülő deficitet nem bír-
hatják tovább s az a veszély fenyeget, hogy a 
minden évben oly kedves erdélyi versenyek el-
maradnának. Ez pedig katasztrófája lenne az er-
délyi tenniszsportnak, mely oly rohamos fejlő-
désnek indult, hogy még mi, akik évről-évre lát-
juk a fejlődést is elcsodálkoztunk rajta. 

Se szeri se száma az ifjú tehetségek felbukka-
násának. Azt, hogy vezető játékosaik már elérték 
a pesti nívót, már tavaly megállapítottam, most 

elég ha itt Velvárt győzelmére utalok, Stolarov, 
Silbersdorf, dr. Kiss ellen! De a tömeges I. osz-
tályú játékos tudása az, ami meglepi az embert. 
Igaz, minden erdélyi városkának és klubnak meg 
van a maga csillaga, sőt csillagjai. Versenyzési 
alkalom is akad bőven, de az igazán szegény 
egyesületek dicséretére kell megállapítanunk, ahol 
egy tehetséget látnak, még erejükön felül is tá-
mogatják és fejlődését sokban megkönnyítik. E 
részben sok nagy egyesületünk játékosainál van-
nak ily módon kedvezőbb helyzetben. Tollamra 
kívánkozik néhány név, ezekkel majdan évek 
multán még sokszor fogunk találkozni. 

Kezdjük a férfiakon a már beérkezettek: Vel-
várt, Réti, Hamburger, Schiedt, Farkas, Petro-
vics nevük már a hivatalos román ranglistán is 
komolyan számít, A legnagyobb fejlődést Velvárt 
mutatta egész sor jó klasszisú játékos legyőzésé-
vel, míg a brassói Schiedt ezúttal nem indult. 
Hamburger nagyon rapszodikus úgyszintén Réti 
— bár nála érthető a viszaesés. 

A jövő emberei elsősorban Pusztai (KAC). Az 
eml>er néha elámul, honnan szedi ez a 16 éves 
fiú azt a hallatlan tenniszintelligenciát. Már most 
néha olyan voleikat üt, hogy az ember önkénte-
lenül is Borotrára gondol. Csak persze már ennek 
megfelelően is lép fel, 32 fokos melegben is állig 
gombolt pulóverben! Benedek (KAC) sokszoros 
kerületi bajnok. Az óvatos játék híve, ezen per-
sze változtatnia kell. Burger (Szatmár) meglepő 
támadó játéka van. Ungár (Temesvár) az egész 
ember 15-ik évében van és máris úgy mozog, 
mintha évek óta versenyezne. Talán ő lesz az, 
aki a tespedő temesvári tenniszsportot új sike-
rekre viszi és életre serkenti. Steiner (NAC) a 
ping-pong bajnok itt is nagy tehetség. 

És a hölgyek! Zizovits Lenkét már nem is említ-
jük. ő különben is hűtlen lett a versenyekre szű-
kebb hazájához. De meglepő Aszlán B. és Liszka 
(NSC) előre törése. Előbbi már a nyári földvári 
versenyen megalapozta hírnevét, hol többek kö-
zött Sárkány Lilit (MAC) verte! És aki látta 
Wienerné ellen játszani! Csak egy kis rutin még 
és nyugalom! Somogyi Klári (AKJ) jövő hihetet-
len tehetsége, nagyszerű tennisz alak, kár érte! 
Nem szeret tenniszezni. Állítólag! Arató Klári is 
haladt ezidén Marton Lili is. No és a kis székely 
csillag, Barabássy Babkó! Egy kis vasgyúró. Üté-
sekről csak annyi fogalma van, amennyit Gyer-
gyóban elsajátíthat az ember kezdőktől. De mi-
csoda küzdeni akarás! Kenderessy (KAC) már 
tavaly is feltűnt. <lr. Béldy Zsuzsannáról az em-
ber azt hiszi, hogy csak szórakozásból tennisze-
zik s kisül, hogy máris komoly erő. Br. Kemény 
Erzsébet már a legjobbak között van. A szép Feyr 
Mária is egy év alatt nagyon sokat haladt. Es 
bármerre megy az ember erdélyi versenyekre, 
mindég új és új stílusos erők vonulnak fel bi-
zonyságául annak, hogy a bukaresti tenniszhege-
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mónia nagyon is kétséges a közel jövőben. Buka-
rest Cantacusino herceggel és Boteszal volt kép-
viselve. Cantacusino egyenletes fejlődése azt mu-
tatja, hogy 1—2 év múlva feltétlenül ő lesz a leg-
jobb. Minden kelléke megvan hozzá. Csak mintha 
versenyzési modora romlana! Nagy kár lenne, 
mert eddig mindég szimpatikus ellenfél volt. No-
votny ellen főleg Kolozsvárt nagyon jó volt. Bo-
tez stagnál, ami ugyan nem csoda. Ezzel a pilinc-
kázással vajmi bajos haladni. Pedig annyi ener-
giával, amennyivel végig trappol mérkőzésenként 
20—30 km-t, egész biztosan eredményesebb já-
tékos is lehetne produkálni. Ha a bukaresti ver-
senyzőkről szólunk, el nem felejthetjük felemelí-
teni a bukaresti játékosok servicét! Ez valami 
hihetetlen puha rövid labda, általánosságban és 
direkt érthetetlen, hogy pl. egy oly bivalyerős 
óriás, mint Cantacusino miként nem tud egy va-
lamire való servicet megtanulni? 

A külföldiek: Persze Kehrling volt az egyed-
uralkodó. de a régi fölény nélkül, sőt Novotny 
a legnagyobb csatára késztette, amit valaha is 
Erdélyben vívott. Emellett még csak azt sem le-
het mondani, hogy nem lett volna jó formában, 
inkább az átlag javult. Természetesen szembe-
ötlő. hogy mozgása már távolról sem elégséges s 
ez főleg a páros játékban szembeötlő, de ütései és 
rutinja még mindég elegendőek, hogy a nehéz 
helyzeteken átsegítse. 

Váradon nem volt nehéz munkája, bár Bánó 
ugyancsak jól játszott ellene. A férfi párost köny-
nyen nyerte a vegyesben azonban kikaptak a 
Stolarov, Volkmer pártól. Kolozsvárott izgalmas 
küzdelmet vívott a hölgyek díjáért, a cseh No-
votnyval az 5-ik szetben 8:6-ra győzött s a küz-
delem végig teljesen nyilt és izgalmas volt. A baj-
noki egyesben már valamivel könnyebben de szin-
tén csak 5 szetben győzött, de itt is voltak na-
gyon kritikuspillanatok. Ha még megemlítjük, 
hogy Kolozsvárott Balással a férfi párost Sárkány 
Lilivel a vegyes párost is megnyerte, azt hisszük, 
kellőképen megvilágítottuk újra emelkedő for-
máját. 

Második helyen a cseh Novotnyt kell említeni. 

KÖZPONTI FÍTÉS, 
MELEGVIZTERPIELfS 

CLUBHÁZAK 
VADÁSZKASTÉLYOK 
URASÁGI KASTÉLYOK 
V ILLÁK 
CSALÁDI HÁZAK részére 

Elsőrendű kivitel, szolid árak. • Költségvetés 
tájékoztatás, tervezés, díjtalan. 

SZILLER I. K Á R O L Y K ISPEST , ZRÍNYI -V- 31. 

Tavaly óta az ütések keménységében rengeteget 
fejlődött, biztonsága már tavaly is megvolt. Já-
téka teljesen egyoldalú s tulajdonképen csak ad-
dig érvényesül, ameddig a labdamenet megfelelő 
változtatásával rendes játékából ki nem zökken-
tik. Kehrlingre addig volt nagyon veszélyes, 
ameddig az hosszú labdákkal támadta, mert elütni 
a háló mellett nagyon tud. Amint azonban 
Kehrling rövid és húzott labdákkal kezdett ellene 
operálni, rövidesen kitűnt technikájának e téreni 
fogyatékossága. Párosban jóval gyengébb volt, 
itt főleg ötlettelensége volt feltűnő, amint hogy 
egész játékának jellemzője egy végzetes gépszerű-
ség. 

Harmadik helyen Balást kell említenünk, mint 
aki úgy a kolozsvári, mint az aradi versenyen 
bravúros játék után nyerte a férfi párost s amed 
dig kedve volt a kolozsvári egyesben is nagy-
szerűen játszott. Novotnyval ellentétben ő az öt-
letek embere s ezúttal meglepően biztosan és ki-
tartóan tudta befejezni is elgondolásait. Emellett 
úgy voleizott, mint. talán soha máskor. Az egyes-
ben csak a kolozsvári hölgyek díjáért játszott s 
itt az ezidén nagyon szép eredményeket elérő 
Straub Eleket lépte le 6:1, 7:5-re szinte pillana-
tok alatt, majd a Stolarov ellen győztes Velvárt 
ellen győzött s végül Kehrling ellen vérzett el. 
Szép teljesítménye volt a kis Barabássyval Ned-
balek és Aszlán ellen kivívott győzelme. Viszont 
Aradon a döntőben Wienernével nem lett volna 
szabad kikapniok ugyanezektől. Wienerné súlyos 
rándulása dacára sem. Yiszont az aradi páros-
ban Silbersdorfal oly küzdenitudást mutatott,mely 
élénk ellentétben volt a. tőle megszokott rapszo-
dikus teljesítményeknek. 

Bánó Lehelnek csak a váradi versenyen játszott 
s minden játéka között legjobb volt Kehrling el-
len produkált döntője. Viszont azután Stolarov 
ellen kikapott s a. vegyes páros döntőre sem ma-
radt már elég ereje. Minden esetre elérte tavalyi 
jó formáját de felülmúlni ezidén ezt nem tudta, 
hiába neki nem szabad 3—4 hónapot kihagyni. 

Dr. Nedbalek a tavalyi váradi hős lényegesen 
csökkenő játékerőt mutatott, Főleg kitartása az, 
ami egy év alatt sokat engedett, holott techniká-
ban és a páros játékban határozottan fejlődött. 
Nála érthető a visszaesés, mert tanulmányai állí-
tólag nagyon elfoglalták. S szolidabb sem lett 
semmivel az elmúlt év alatt, ami pedig korai ide-
geskedésével már nagyon is érezteti hatását, 

Stolarov igazi primadonna típus, kényes termé-
szet, nagyon változó forma, Váradon gyengén 
kezdett s azután nagyszerűen folytatta, Bánót is 
verte s döntőben volt Kehrling ellen. S a vegyes 
párost Volkmerrel megnyerte. Kolozsvárott vi-
szont kikapott Velvárttól! Azután vissza verte 6:1, 
6:2-re! Itt peche is volt mert- Novotny ellen nem 
tudott játszani az elődöntőben, megegyezés kö-
vetkeztében sorsolással vesztett ellene. Váradon 
Poplawskival a férfi párosban is döntőben volt. 
Kolozsvárott Ferenczyvel úgy kezdtek, hogy 
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majdnem Kehrling, Bálás elvesztek ellenük, de 
éppen az ő tökéletes visszaesése folytán győztek 
1:1 szet után ellenállás nélkül. Vegyespárosban 
Váradon Volkmerrel megverte Kehrling, Sár-
kányt, majd Schréderné, Bánót. Viszont Kolozs-
várott Kehrlingék ellen vesztettek simán. 

Silbersdorf is mintha tavaly több energiával és 
ambícióval játszott volna. Kikapott Velvárttól és 
Botestől. Utóbbit ugyan Kolozsvárott meg is 
verte. Aradon a férfi párosban Bálás oldalán győ-
zött. Az egyik pilanatban igazán jó volt, majd 
váratlanul s ok nélkül önbizalmát vesztve vissza 
esett s ezzel sok kritikus pillanatnak lett okozója. 

Gr. Zichy egypár óriási smasht mutatott sok 
szép voleit és rengeteg súlyos hibát könnyű hely-
zetben. Poplawskitól kapott pl. ki 6:1, 6:l-re! 
Legnagyobb erénye, mely mégis megfogja teremni 
gyümölcsét, hogy üt rendületlenül akkor is, ha 
rosszul megy a játék! Straub Elek csak Kolozs-
várott játszott a bajnokságban, a férfi párosban 
III. volt. Megverte Botezt nehéz küzdelem után. 
Bálás ellen simán vesztett. Kolozsvárott azt 
mondja nem tud játszani. Poplawski megverte 
Zichyt s Bánó ellen is nagyon jól játszott csak 
Váradon szerepelt.. 

Ferenczy a távtenniszező! Szinte hihetetlen, 
hogy mennyit képes végig játszani, emellett stí-
lusos és mer ütni is, elgondolásai is jók. 

Még két. év! Friedrich csak annyiban hasonlít 
klubtársához és partneréhez, hogy szintén sokat 
kibír. Sokkal többet, mint rendszerint kétségbe-
eső ellenfelei. Drjetomszky egyelőre állandóan 
romlik, nem megy úgy a játék, mint a szezon ele-
jén és főleg ahogy ő szeretné! 

A hölgyek között Schréderné és Volkmer vol-
tak a sztárok! Schréderné Váradon nagy küzde-
lem után verte Volkmert, aki a döntő szetben már 
4:1, majd 5:3-ra vezetett ellene. Igy Schréderné 
győzelme nagy küzdeni tudásának volt ered-
ménye, ami pedig a múltban nem volt erős oldala. 
Játéka sok örvendetes javulást mutatott az utolsó 
idők stagnálása után, aminthogy képességei fel-
tétlenül jobb eredmény elérésére képesítik. A pá-
rosban már láttuk jobban is játszani. 

Volkmer is a nagyon hangulatos játékosnők so-
rába tartozik. Schréderné ellen nagyon jó volt, 
viszont Váradon Sárkány Lili, Kolozsvárott Arató 
majdnem megverték. Frőlichné ellen is vészesen 
gyöngén kezdett. Megfelelő kezekben minden 
esetre nagyon sokat fejlődhetne, mert hisz jelen-
leg úgyszólván kizárólag right hand ütéséből él! 
Minden más ütésének van valami súlyos és gro-
teszk hibája. 

Sárkány Lili a rengeteg versenyzés következ-
tében természetesen kell. hogy gyöngébb formá-
kat is kijátszón, elvégre ő éppen eleget haladt 
ahhoz egy év alatt, hogy momentán stagnálása 
érthető legyen. Emellett játéka még túl egyoldalú 
és éppen e téren szerzendő tapasztalatokra nagy 
szüksége van jövője érdekében. Játéka minden-
esetre idei átlagformáját nyújtotta. 

Nagyon szépen játszott Kolozsvárott br. Piret 
Antalné, aki egy-két vegyes párosban egyenesen 
meglepett okos és lendületes játékával. Egy kicsit 
több higgadtság és a nagy szorgalom bizonyára 
megtermi gyümölcsét. Frőlichné általában nagy 
csalódást keltett. Illetve ő ugyanazt a formát, il-
letve játékot produkálja, mellyel 3—4 év előtt 
legjobbjainkat is többnyire verte. Persze „ez a 
játék" máma már kevés ahhoz, hogy vele komoly 
szerepet lehessen játszani, akár Aradon, akár Ko-
lozsvárott is. 

Wienerné Ariidon játszott de a vegyespáros 
döntőben súlyos rándulást szenvedett s így a női 
egyest a döntőben fel kellet, hogy adja Ritscherné-
nek. Aszlán ellen nagyon nehezen nyert. A vegyes-
párosban a döntőig nagyon jól játszott. Ott érthetet-
lenül nem mert játszani. Ritscherné, aki az ösz-
szes másodosztályú számokban is játszott, meg-
nyerte a női egyest Aradon, de előzően ugyan-
csak küzdelmes mérkőzése volt a kitűnő Somogyi 
Klárival és a Frőlichné ellen győztes Liszkával. 
Halászné és Halász Baba (BLKE) játszottak még 
az aradi versenyen szépen, de helyezéshez csak 
Halász Baba jutott. 

A verseny külső képe, mint mindenkor most is 
megkapó volt, de bizony az autótáborok megrit-
kultak, akárcsak a közönség sorai. A legtöbb és 
leglelkesebb közönség természetesen most is Ko-
lozsvárott volt, aminthogy az erdélyi magyar 
arisztokrácia és birtokos osztály mindenkor lelkes 
támogatója a KAC áldozatkész rendezőgárdájá-
nak. Váradon, már dacára az új nagyszerű és 
kényelmes nézőtérnek, nagyon megfogyatkozott a 
közönség s a hangulat is valahogy nem az a régi 
kedélyes Váradot mutatta, Aradon meg egyenesen 
megdöbbentő volt a közönség gyér száma! Hová 
lett az egykor oly nagy tábor? Pedig a belépő 
díjak Aradon a minimumra voltak redukálva? El-
ütötte a gazdasági válság? Mert a nyújtott sport 
az egész vonalon elsőrangú volt. 

Magyar Királyi Osztálysorsjáték 
84.000 sorsjegu 42.000 nuereménu 

Minden második sorsjegy nyer 
Legnegvobb nyeremény szerencsés esetben 

500.000 
azaz egy flélmllliA pengő 

Jutalom és nuereinénueH Késipenmen: 

stb pengő, összesen közel 8 milllO péllgö. 
tluzás ohtóber 16-án hezdödih! 

A z 1. osz l « l yu sorsjegyek hivatalos éra : 
Nyolcad . . . . 31 pengő I Fél pengő 
Negyed . . . pengő | Egész . . . pengő 

SorsJeüueK az Összes árusilóhnálf 
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SMs&gymrgrm&'Eág ifíws&gi hmjjm&k&ág&ío 

A Magyar Athletikai Club rendezésében ke-
rült lebonyolításra az ez évi ifjúsági bajnokság. A 
bajnoksághoz párosult még a két generációs és 
az old-boy verseny is. 

Ez a bajnokság nem vonultatott fel tömegeket, 
mint az elmult esztendőben, de nívót és pedig jó 
nívót adott különösen a férfi számokban. Ifjú höl-
gyeinek elitjét képviselő két Szapáry grófnő, tá-
volmaradása bizonyosan nem nyújtott tiszta ké-
pet a női egyes bajnokságról. 

A férfi egyes részletes ismertetésével 
kezdve, mindjárt egy új névvel találkozunk, Hu-
bert Lipót nevével, a Budai Torna Egylet játéko-
sáéval, aki győztese lett a negyvennégyes férfi-
egves mezőnynek. Még, ha hozzá tesszük azt, 
hogy szet veszteség nélkül abszolválta a maga 
hat fordulóját, máris rávilágítottunk a képessé-
gére. Alacsony, gyors és jól helyezkedő játékos, 
pörgetett adogatása éles: pofozott forhand üté-
sek jellemzik őt. Talán a backhandje szorul még 
némi csiszolásra. Még ütés közben megtörik, nem 
egy lendülettel üti. 

Kérjük őt, hogy további sikeres szereplése al-
kalmából legyen oly sportszerű, mint eddig volt, 
amit valószínűleg nyári angliai tartózkodása alatt 
sajátított el az eredményes játékkal együtt. 

Győz az első fordulóban ifj. Aranyi ellen 6:0, 
6:l-re; Halász ellen 6:3, 6:0-ra; klubtársa Issekutz 
ellen 6:0, 6:3-ra; itt az ellenfél, mintha a két gene-
rációsra tartogatta volna erejét, nem adott ki so-
kat magából. Pedig küzdelmesebb ellenállást kel-
lett volna tanúsítania képessége szerint; a negye-
dik fordulóban töri fel az első nehéz diót Romek 
Béla személyében 6:2, 8:6: Romek az idei vidéki 
legjobb, csak a második szetben adott ízelítőt já-
tékáról. Önmagát könnyen idegesítő játékos, 
bomba forhandjeiben sok a reszkírozottság. Leg-
rövidebb idő alatt kiforrhat. Sok és nagy ver-
senyen való részvételt ő sem nélkülözheti. 

Az elődöntőben a tavalyi győztes Ferenczy-
vel került össze Hubert. Végeredmény 6:4, 7:5: 
Ferenczy fáradt benyomást keltette főleg a férfi 
páros döntőjében volt teljesen letörve. Kétség-
telen, hogy rengeteg versenyen indult, de még 
erejéből maradt a Hubert-féle összecsapásra. Mind-
két játékos forhandjével operált. Hubert sokkal 
gyorsabb ütésfi volt, A döntőben Vészi volt az 
ellenfele. Vészi, aki már sok harcban megedzett 
ütésű játékos, méltó ellenfele volt 6:4, 7:5-ös ered-
mény is mutatja a küzdelem nagyságát. Reáli-
sabb eredmény lett. volna a három szetbeni győ-
zelem, de Vészi túl ideges volt, 

Vészi a bajnokság másodikja változatosan ver-
senyezte végig a mezőnyt. Lakatost 6:2, 6:3-ra, 
Hubert Gyulát 7:5, 0:6, 6:2-re győzi le; Bitterát 
szintén csak három szetben 6:2, 2:6, 6:3-ra győzi 
le; Bitterának úgylátszik, hogy elég volt szet le-
vevés Vészitől, a döntő szetre nem maradt ereje; 
klubtársa ellen, Berger ellen játszotta a helyre 

jutásért a negyedik fordulót, Berger szép stílusá-
ban még nincs eredményesség. Nehezen megold-
ható labdákat aránylag könnyebben intéz el, mint 
könnyűeket. 6:4, 6:1 az eredmény. Az elődöntőt 
a BEAC Székelyével játszotta s ezzel együtt a leg-
csúnyább mérkőzését a mezőnynek. Székely sok, 
komoly versenyt eredményesen játszott már vé-
gig. Érthetetlen, hogy ilyen hányivetien, nevet-
gélve játszón meccset, hozzá még elődöntővel sú-
lyosbítva. Eredmény 6:4, 2:6, 12:10. 

Megemlítendő szép mérkőzés volt még Issekutz 
és a szombathelyi Ungár mérkőzése peches sorso-
lás folytán az első fordulóban. Győzött a nagyobb 
felkészültségű BBTE-ista. 2:6, 6:2, 7:5-re; hiába az 
ember sohasem lehet eléggé óvatosan felkészülve 
a különböző nem várt események leküzdésére, 
mint pl. húrszakadás. Steinmetz—Frank 6:8, 7:5, 
6:2 is szép mérkőzés volt. 

A női egyest újra Havassy Zsuzsi nyerte. Kül-
földi tartókodása csak előnyére vált. Komoly 
állóképes versenyző lett. Tizenkét indulóból a leg-
nagyobb meglepetéssel szolgált Záborszky Ellj', 
a MAC fiatal játékosa. Megverte mindjárt az első 
fordulóban klubtársnőjét, Jankovich Mariettát 
3:6, 6:2, 7:5-re; Jankovichot a szervisze hagyta 
cserbe és nem tartotta ellenfelét számára veszé-
lyesnek, ami megboszulta magát. 

Következő ellenfele Nagy Baba volt. 1:6, 6:4, 
6:2-re; majd Petri Évát 6:0, 6:l-re győzi le, hogy 
a döntőben a bajnoktól Havassytól szenvedjen ve-
reséget 6:2, 6:3-ra. 

Havassynak egy mérkőzést kellett játszania és 
máris a döntőben volt. Igaz, hogy ez a mérkőzés 
Kisfaludy Ida elleni mérkőzés volt, de nem lehe-
tett rá veszélyes ellenfél, mivel Kisfaludy a nyár 
folyamán szüneteltette a tréningjét. Eredmény 
6:4, 6:1. 

Eseményként hatott Kehrling Magdy, bajno-
kunk lányának indulása. A legminimálisabb fel-
készültséggel, háromszor trenírozott a verseny 
előtt nevezett be és Kisfaludy Idát ugyancsak 
megszorította az első szetben 7:5, 6:0 az ered-
mény. 

A férfi páros bajnok Ferenczy, Székely pár lett, 
nevükhöz méltóan, de a döntőbeli játékukhoz an-
nál kevésbbé. Győznek az igen tehetséges vidéki 
pár Romek, Bittera ellen 6:8, 6:4, 8:6-ra. A két 
harmadik Drjetomszky B. és Nagy pár és Vészi 
Berger pár. 
Szép páros játékot mutatott az összes helyezett, 
de különösen Romek, Bittera pár. 

Az old-boy versenyt a kilenc indulóból a MAC-
ista Lahner nyerte Petri előtt 3:6, 6:4, 6:0-ra. A 
tavalyi bajnoknak Tóthnak a harmadik hellyel 
kellett megelégednie, Petri győzte le 6:0, 6:4-re; 
Lahner az elődöntőben Picket veri 6:0, 6:3-ra. 

A két generációs versenyt Issekutz Béla és fia 
nyerték, a döntőben egységesebb frontot tartva 
Kehrling és lánya ellen 6:2, 9:7-re; Issekutz és fia 
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az elődöntőben I'etrit és leányát győzte le 6:1, 
6:2-re, míg a másik elődöntőben Kehrling és 
lánya Nagyné, és fiát győzi le 6:2, 7:5-re. 

A versenyt megkímélte az eső, hideg és szeles 
időben azonban volt részük a versenyzőknek. 

A Magyar Athletikai Club áldozatkészsége min-
denbizonnyal megfogja hozni a gyümölcsöt és 
hisszük, hogy nincs messze az idő, mikor a ten-
nisz fiataljai is dicsőséget szereznek a magyar 
sportnak. 

» I — 

M wmmséi l e n g y e l hmfn&hsúg&hs 

Meglehetősen szép számú külföldi gárda rész-
vételével zajlott le az első nemzetközi lengyel 
bajnokság. A külföldiek közül ott találtuk a Bu-
dapesten is járt Bonte-ot, a Berthet testvéreket, 
a csehnémet Deutschnét, a jugoszláv Radovano-
vicot és Koniecet, továbbá az osztrák Eifer-
mannt, Broscht és Bawarowskit, Magyar részről 
Straub Elek és Ferenczy Emil vettek részt a ver-
senyen. Emellett természetesen a teljes lengyel 
elite gárda is a küzdők között volt, A férfiak kö-
zött ott láttuk a 1!) éves lengyel bajnok Tlocin-
skit, valamint a nálunk is előnyösen ismert Sto-
larowot, Hebdát és Toplanskit. A hölgyek kö-
zül a szintén nagyon jól ismert Jendrejowska és 
Volkmer képviselték a lengyel első klasszist. 

A verseny gyors lebonyolítása a lehetetlenül 
rossz időjáráson kívül technikai akadályokba is 
ütközött. Ugyanis a budapesti verseny elhúzó-
dása következtében a három osztrák, a három 
francia későn érkeztek meg és így a. verseny 
elején lévő szép időt a rendezőség kénytelen 
volt kihasználatlanul hagyni. Így történt azután, 
hogy a verseny majd két hétig tartott. 

A férfi egyes bajnokságot a francia Berthet 
nyerte óriási küzdelmek után a lengyel Tlocinsky 
előtt, Berthet a második fordulóban az Andrzew-
skit verő Ferenczyt győzi le 7:5, 8:6, 6:3, 6:l-re, 
utána Eifermannt veri 4 szetben. az elődöntőben 
Max Stolarowot 5 szetben. A külföldiek legna-
gyobbrésze a tabella másik ágában vérzik el. Itt 
a Radowanovicot verő Straub Elek meglehetősen 
szerencsétlen körülmények között kapott ki a 
lengyel harmadiktól, Hebdától. Az ötödik szet 
elején elszakadt Straub ütője és be nem ütött 
ütővel játszva 2:0 állásnál feladta a reményte-
len küzdelmet, Hebda megveri még Georg Sto-
larowot és csak nagyon nehéz 4 szetben veszít a 
Bonte-ot könnyen verő (7:5, 6:3, 6:4) Tlocinski 
ellen. A döntő óriási és izgalmakkal teli öt sze-
tet eredményez, amelyet megérdemelten nyer a 
közönségtől, de különösen a bíróktól nem nagyon 
támogatott francia. 

A férfi párost immár hatodszor nyerte a jól 
összeszokott Stolarow pár. A döntőben a na-
gyon szépen játszó Eifermann, Brosch párt ver-
ték. Bonte-Berthet és Hebda-Nawratil lettek a 
harmadikak. Itt az életélien először együtt játszó 
magyar pár nem tudott semmit sem felmutatni. 
A Bawarowski-Goldstein pártól kaptak ki 4 
szetben. Érdekesnek látszik megjegyezni, hogy 
Ferenczy úgy Bawarowskvt, mint Goldsteint, a 
vígaszdíj küzdelmei során megverte. 

A női egyest biztosan nyerte a nagyon tehet-
séges Jendrejowska. A döntőben Deutschnét, — 
aki pedig tudvalevően határozott klasszist kép-
visel — szóhoz sem engedte jutni. 6:0, 6:1 volt 
az eredmény. A két harmadik Berthet és Volk-
mer lett. 

A vegyes páros bajnokság nagy meglepetést 
hozott. A fiatal osztrák Bawarowski az egészen 
gyenge Neumanowával megverte a múlt, évi len-
gyel bajnok Poplawski-Volknier párt és a har-
madik helyre jutott. A versenyt a Berthet test-
vérpár nyerte 3 szetben a Tlocinski-Jendrejow-
ska pár előtt. A női párosban nehéz küzdelem 
után a Deutsehné-Berthet pár lett a győztes. 

Határozott magyar sikert hozott a vigaszdíj, 
amelynek döntőjébe Straub Elek és Ferenczy 
Emil került. Straub verte Broscht 7:5, 1:6, 6:3-ra, 
Radowanowicot 6:3, 5:7, 7:5-re és Koniecet 6:4. 
7:5-re. Ferenczy két könnyű forduló után Gold-
steint 3:6, 7:5, 6:1-re, az osztrák ifjúsági bajnok 
Bawarowskit pedig 2:6, 6:1, 6:3-ra verte. A dön-
tőt Straub Elek nyerte hosszú, 5 szetes küzdelem 
után 5:7, 7:5, 3:6, 6:2, 6:l-re. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 
meg ne emlékezzünk a versenyrendezőség áldo-
zat készségéről és fáradhatatlanságáról, amellyel 
a külföldiek ott töltött napjait kellemessé tenni 
igyekezett. így érték el azután azt, hogy az ösz-
szes jelenlévő versenyzőknek a nagyszerű ver-
senyzési és tanulási alkalom mellett igen szép 
emlékeket szereztek Lengyelországról. 

Ferenczy Emil. 

I g n á í h n é , K o l o z s v á r i i l i n c z e g h L u l z a 
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Irta: Kelemen Ernő. 

A szervezettség erőt jelent — ;i tenniszsportban is. 
A kontinensi zónában a holland tenniszsport a legszer-
vezettebb. A tenniszpályák világstatisztikája szerint, 
a lakosság számához képest — Hollandiában van ma 
a tenniszezésnek legnagyobb keletje és az idén — nem-
zetközi viszonylatban, a hollandusok érték el a — leg-
rosszabb eredményeket. Nos. és még valamit. A hol-
landusokkal a magyar tenniszsport egyszer-kétszer már 
megmérkőzött, igy- indokolt is. illő is."— ha hébe-hóba 
figyelemmel kísérjük a holland tenniszfront eseményeit. 

Kiballagtani az idei holland bajnokságokhoz. Nem 
Hágában, nem is Amszterdamban, sőt nem a noordwijk 

pályán, hanem egy kis városkában. Hilversumban rende-
zi*. meg a holland bajnokságokat. Miért'? Ezt senki sem 
tudja. Pedig nincs Hilversumban sem alkalmas pálya, 
sem kellő számú közönség, sőt az idén még bajnoki 
atmoszférára sem lehetett akadni. Igazi wimbledoni ver-
seny volt! Rengeteg indulóval s az utolsó, percig itt 
sem lehetett tudni, hogy kié lesz a bajnoki pálma. A 
hölgyek között — Kea Koumanok híján. Belzer kis-
asszony győzött. Három partiban láttáin, igyekeztem 
figyelni is, mást azonban, min* hogy — művésziesen hor-
golt fehér sapkája volt, nem tudtam róla feljegyezni. 
Illetve Belzer kisasszony meglepően — szerencsés já-
tékos. A bajnoki döntőben ellenfelének. Dros-Canters 
asszonynak, az első szet 5:2 és a második szet 5:3 állás-
nál, tehát kétszer is volt szet pont-ja és mégis mind a 
két. szetet Belzer kisasszony nyerte. Ilyen cifra hely-
zeteket a férfibajnotkságban is láttam. Például, — a ne-
gyedik fordulóban van Ools 6:2. 6:8 és a harmadik szet-
ben 5:3 s 4:5-re vezetett s a mérkőzést mégis elvesztette. 
Vagy: van Eek, aiki ugyancsak a negyedik fordulóban, 
mikor már két szetet elvesztett, a harmadik szetben — 
összeesett s természetesen felajánlotta, hogy visszalép a 
további mérkőzéstől. Ellenfele azonban túl udvarias volt 
s inkább a játék szüneteltetését kívánta, hogy a múló 
természetű rosszullét után van Beknek módjában legyen 

— még menteni ami menthető. És van Eek mentett is. 
Húszpercig feküdt az öltöző pamlagján mozdulatlanul; 
azután — folytatták a félbenmuradt mérliőzést s mit tesz. 
Isten, van Eek megnyerte a félbenmaradt szetet, meg-
nyerte a negyediket, az ötödiket s ezzel a mérkőzést is. 
Az idei holland férfibajnokságban van der Heide győ-
zött. Koopman és Knottebelt, akik Wimbledonban a hol-
land színeket képviselték, a hilversumi férfibajnokság-
ban nagyon gyengén szerepeltek, de a párost megnyer-
ték. Koopman, mióta Timmerrel megverte a Kehrling-
Péteri magyar Üavis-cup párt. sokat fejlődött párosjáté-
kossá lett. Az új holland vegyesbajnotkipárról (Belzer k. 
a.. Knottenbelt) maga a holland sajtó is elismerte, hogy 
— nem lesznek hosszúéletű bajnokok. Soquiere és Boni-
mij asszonyok, kik viszont a nőipáros bajnokságot nyer-
ték meg. — klasszis és versenyrutin nélkül. — de ígen 
kedvesen ós szemre kellemesen játszottak. Bontviij asz-
szonv Indiából költözött Európába, a naphoz és a meleg-
hez hozzá vaji szokva s így a legerősebb napsütésben 
is hajlandó volt bajnokoskodini. Ugyanis Hilversumban, 
déli 12 óraikor is — folytak a bajnoki versenyek. 

A Nemzetközi Lawntennisz Szövetség negyedik euró-
pai ,,nemzetközi bajnoki jellegű" versenyeit, mint isme-
retes a hollandusok rendezik meg. ez idén nem Hágá-
ban, hanem — hanem Noordivijkben bonyolították le. 
Rengeteg — s főleg nagyon sok külföldi résztvevő je-
lentkezett az idei noordwijki versenyekre. Sokan, a jó 
második klasszisból. Igy Boyd. Kawachi, Satoh. De! 
CasteUo, Zappa, Maier, Hansch, Kuhlman. A hollandusok 
gyászosan szerepeltek. A noordwijki férfibajnokság és a 
női bajnokság utolsó nyolc versenyzője közé egyetlen 

hollandus sem került. Persze. Timmer nincs Európában, 
mint ahogy Kea Bouman is egy másik világrészben 
tartózkodik. Koopmant és Knottebeltet a hollandusok 
ugyan elküldték Wimbledonba — tanulni. Ez a két hol-

landus a wimbledoni mérkőzéseket követi) noordwijki 
versenyeken — már az első fordulóbaji kiesett. A wim-
bledoni tanulmányútjuk tehát nem járt kellő eredmény-
nyel. A noordwijki bajnokságoknak magyar résztvevői 
az idén nem voltak. Illetve — majd meg feledkeztem 
arról a magyar cigánybandáróJ, mely a noordwijki ten-
niszklub kaszinójában minden délben és minden este 
húzta a talpravalót, mikor pedig a táncoló tenniszezök 
pihentek, magyar nótákat csicsergett a tenniszezök brid-
gelők füleibe. Ma ugyanis nemzetközi tenniszversenye-
ket — tánc és bridge néLkül nem is szabad, de nem is 
lehet elképzelni. • 

Egyébként a hollandiai magyarok közül csak a kivé-
teles sorsban lévő honfitársaink űzik ezt a szép sportot. 
Maga a hágai magyar követ például nagy tenniszbarát. 
Török Béla ő excelleneiája télen is szorgalmasan tenni-
szezik. Ilyenkor fehér tenniszruhában lép ki a hágai kö-
vetség kapuján, hogy a scheveningeni fedett.pályákon 
minden alkalmas pillanatot a tenniszsportnak szentel-
hessen. Télen tehát ő az egyetlen hollandiai magyar, 
aki tenniszezik. Nyáron Székely Zoltán, a Hollandiában 
élő nagynevű hegedűművész is „bősz" tenniszező. öt az 
dén a nijmegeni bajnokságokban is láthattuk. Nuyens 

úrral a férfi bajnokság elődöntőjében szenvedett csak ve-
reséget. Pár évvel ezelőtt Szentgyörgyiné, Detnény Sári, 
mint állandó groningeni lakos, szerzett dicsőséget, a hol-
andi tenniszfronton a magyar névnek. Megnyerte Gro-
ningen női bajnokságát és nagyszerűen szerepelt, mint 
..groningenista" a — csapatbajnokságokban, férjét azon-
ban a groningeni egyetemről a szegedi egyetemre nevez-
ték ki tanárnak s így Demény Sári további hollandiai 
tennisz-sikereitől megfosztattunk. Huga, ki szintén Hol-
landiába jött férjhez, a tenniszsport nyilvános porond-
ján — még nem hallatott magáról. 

Végül, hogy beszámolóm teljes legyen, szólani szeret-
nék Timmer és Couquerque kisasszony, a két jeles hol-
land verseny játékos, holland indiai körútjáról. Nem ketten 
niemtek el erre a nagy útra, hanent Karsten személyében 
egy — eddig .nem sok vizet zavart holland versenyző és 
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a féllábú, műlábát sem használó Scheuerleer, a Holland 
Lawntennisz Szövetség főfunkcionáriusa. mint az expedí-
ció vezetője, csatlakozott Timmerékhez. Holland-India te-
rületileg nagyobb Európa területénél s bár itt, a dúsgaz-
dag szultánok birtokában ma már rengeteg fehér ember 
s megeurópaiasodoti jávai él, a tenniszsport aránylag 
szervezetlen annyira, hogy a holland-indiai játékosok 
ma még a Davis-serlegért folyó küzdelemben sem rész-
nek részt. Timmerék a „Dempó" nevű holland nagyhajón 
érkeztek meg Priokba s bár már több hete élvezik a 
jávai meleget, nyilvános szereplésüket csak augusztus 
15-én kezdték meg. Semarangban, Soerabajéban, Djokja-
kartában, Bandoengban, Malangban és Makassarban ját -
szanak legnagyobbrészt bemutató mérkőzéseket — ama-
tör alapon! A Holland-Indiai Tenniszszövetség rendezi 
ezt a turnét s hogy a bemutató mérkőzések hosszú sorát 
miként lehetett amatör alapon ntegorganizálni. erre 
nézve még kevés információval bírunk. Apró részié: ekei 
:>?onban már!* hallottunk. Példcul Timmerék sehol »o.m 
laknak szállodában! Soerabajában és Djokjakartában 
az ottani uralkodó szultánok vendégei. Ahol pedig nent 
akad vendéglátó jávai vagy szumatrai szultán, ott régi 
ismerősök tenniszbarát osaládok veszik át a házigazda 

szerepét. A bemutatókhoz is a jávaiak keresnek — ne-
gyediket. avagy a bemutatón Timmer ezinglit játszik a 
Rollin Couquerque Karsten vegyespáros ellen. RoUin 
kisasszonyt nemzetközi versenyekből jól ismerjük. Kars-
ten úr azonban, mint a holland lapok megírták, útköz-
ben a „Dempo" fedélzetén élte át első nagy versenyét. 
egy hatalmas fafal volt- az ellenfele s Schenrleer, a bíró, 
mint az expedíció vezetője, — új forehandra és új ser-
vicére tanította meg Karsten urat! A holland-indiai be-
mutatók tehát — sport szempontból — vegyes eredmé-
nyekkel járhatnak. Azonban ez a túra mégis nagy szol-
gálatot tesz a nemzetközi tenniszsportnak. mert Timme-
rék holland-indiai szereplése révén odalent, Jáva és Szí-
nűit ra földjén is lendületet nyerhet a tennisz s így egy 
új versenyzői kaphat Holland-India részéről a Davis-Cup 
versenye. 

És új versenyzési terrénum vár majd a jövőben a 
kontinensi matadorokra! Bár az európai versenyző Hol-
land-Indiában nehezen tud aklimatizálódni. Timmerék is 
— ki tudja mikor jönnek vissza? Útközben Egyipiom-
mal is mérkőzni fognak. Pedig, ahogy beszámolóm első 
részében kimutattam a holland tenniszfronton Timmerre 
és Rollin Couquerqitéra ugyancsak nagv a szükség. 

Sát&mmlfssmfheíyi wemsenyw&lc 

Az évek óta megszokott időben augusztus 17—20 na-
pon rendezte a Sátoraljaújhelyi Athletikai Club nemzet-
közi tennisz versenyét. A Sátoraljaújhely felett elhúzódó 
hegylánc tövében, fenyőkkel körülvett, az egyesület szí-
neit jelképező zászlóerdővel borított, vörös salakos ten-
niszpályák igazán festői képet mutatnak. A neves játé-
kosok egész sorozatával találkozunk a kitűnően meg-
rendezett tennisz versenyen, melyen igen sok meglepe-
tésnek lehettünk tanúi. 

A férfi egyes versenyben Bánó Lehel harmadszor 
védte meg s egyben végérvényesen meg is nyerte Sá-
toraljaújhely megyei város hatalmas ezüst vándorserle-
gét melyet a város polgármestere ünnepélyes keretek 
között, buzdító szavak kíséretében adott át a győztes-
nek. E szép és értékes trófea teljesen megérdemelten 
jutott a derék magyar fiú Bánó Lehel birtokába, aki 
már oly sok dicsőséget szerzett a magyar tenniszsport-
nak. 

Az előkelő második helyet a rendező egyesület fiatal, 
iiren tehetséges játékosa nyerte, nagy meglepetésre Nye-
viczkey László, aki előbb dr. Jacoby Rolandot, majd a 
Drjetomszky verő Friedrich Tibort késztette megadásra. 
A más:k oldalon Ferenczy Emil báró Vay Miklóst verte 
aránylag elég könnyen a harmadik helyet biztostva ma-
gának. 

A női egyesben dr. Schréder Lászlóné lett az első s 
ezáltal másodszor védi a három egymásutáni győzelem 
liez kötött Zemplén vármegye által adományozott ezüst 
vándorserleget, A döntőben Stern Józsefné volt az ellen-
fele. aki ebben az esztendőben meglepő szép eredmé-
nyeket ért el. Szép és erős küzdelem után hajolt meg 
a magyar bajnoknő előtt. A harmadik helyeket di. 
Ceonth Lászlóné és báró Piret de Bihaln Antalné fog-
lalták el. 

A férfi páros szolgáltatta a másik nagy meglepetést 
amennyiben a győzelmet két rendkívül tehetséges 18 
éves fiú szerezte meg Drjetomszky György és gróf Ne-
mes V'nce személyében. Mindketten rendkívül fiirge. erős 
iramot diktáló játékosok, akik a döntőben a jól össze-
szokott Ferenczy, Friedrich párt egészen könnyen vet-
ték meg. Előzőleg az elődöntő során a Bánó. Jacoby 
pár volt kénytelen meghajolni e fiatal kitűnő játékosok 
előtt. Gróf Nemes Vince hatalmas fejlődése nagyon ör-
vendetes jelenség. Ugyancsak az elődöntő során erős. 
élvezetes küzdelmet vívott a báró Vay Miklós. Nyevicz-
key László kettős a Ferenczy, Friedrich párral, de há-

rom szet után kissé könnyelmű játékkal elvesztették a 
•meccset. 

A vegyes páros verseny a dr. Jacobi. Schréderné győ-
zelmét eredményezte, akik a döntőt a gróf Nemes Vince. 
Stern Józsefné kettős ellen játszották. Nagy érdeklődés 
előzte meg az elődöntő során a Nemes. Sternné és Bánó. 
Piretné játékot, (le Nemes kitűnő hálójátéka a maguk 
javára döntötte el a játék sorsát. 

A kizárásos versenyek a remél! eredménnyel végződ-
tek. A férfi egyest Nyeviczkey László nyerte, a má-
sodik gr. Nemes Vince lett. aki a döntőt sürgős elutazá-
sára hivatkozva nem játszhatta. Harmadikok a rendező 
egyesület tehetséges játékosai dr. Kretovich Kálmán 
és Földes Tibor lettek. A női egyes kizárásos verseny 
Dömötör Erzsébet megérdemelt győzelmével végződött, 
akinek a döntőben az igen jó formát mutató báró Reich-
ilin Fva volt az ellenfele. E versenyszámban meg kell em-
lékeznünk az ungvári Barkász Valiról, aki az elődöntő-
ben Dömötörnek egészen egyenragú ellenfele volt. Erős 
küzdelem után vesztett három szetben s az egész ver-
seny folyamán igen jól játszott, 

A verseny befejezése után az Egyesület illusztris el-
nöke. Mattvasovszky Kálmán máltai lovag osztotta ki. a 
sátoraljaújhelyi versenyen már megszokott értékes tisz-
teletdíjakat, Hálás köszöntetét fejezte ki az egyesület 
mecénásainak nemes támogatásukért, a versenyzőknek 
szíves megjelenésükért és a rendezőségnek fáradhatat-
lan munkásságukért. 

CrémanfRosé 
Transylvania sec 
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Részletes eredmények: 
Férfi, egyes nyilt verseny: 1. Bánó Lehel BBTE. 2. 

Nyeviczkey László SAC. 3. Ferenczy Emil MAFC és 
Friedrich Tibor MAFC. Döntő: 6:1. 6:2, w. o. 

Női egyes nyilt verseny: 1. dr. Schréder Lászlóné 
BLKE. 2.Stem Józsefné. 3. dr. Csonth Lászlóné és br. 
Piret de Bihain Antalné BBTE. Döntő: 7:5. 9:7. 

Férfi páros verseny: 1. Drjetomszkv Gvörgy MAC. 
gr. Nemes Vince SzTEE. 2. Ferenczy Emil MAFC. Fried-
rich Tibor MAFC, 3. Bánó Lehel BBTE. dr. Jacoby Ro-
land BBTE és br. Vay Miklós DEAC. Nyeviczkey László 
SAC. Döntő: 6:3. 6:0. 6:3. 

Vegyes páros verseny: 1. dr. Jacoby Róland BBTE. 
dr. Schréder LászJóné BLK. 2. gr. Nemes Vince SzTEE. 
Stern Józsefné. 3. Bánó Lehel BBTE, Piret de Bihain 
Antalné BBTE ós Nyeviczkey László SAC, Ferencsik 
Józsefné DEAC. Döntő: <5:3, 6:3. 

Férfi egyes kizárásos verseny: 1. Nveviczkev László 
SAC. 2. gr. Nemes Vince SzTEE. 3. Földes Tibor SAC és 
dr. Kretovich Kálmán SAC. 

Női egyes Kizárásos verseny: 1. Dömötör Erzsébet 
DEAC. 2. br. Reiclin Éva. 3. Barkász Vali (UAC) és 
Ferencsik Józsefné DEAC. Döntő: 9:7. 6:3. 

Női egyes: Elődöntő: Ardev A.—Ujszászy O. 6:1. 6:3-
Reichlin É.^Janka M. 6:0. 6:3. 

Dömtö: br. Reichlin É.—Ardey A. 6:2, 6:3. 
Férfi egyes: Elődöntő: Nveviczkev L.—Jelinek w. o.; 

Földes—Bakos 0:6. 8:6. 6:0". Döntő:' Nyeviczkey Földes 
w. o. 
Vegyes páros: Elődöntő: Nyeviczkey, Zvolenszky— 
Kádár. Fejes4:6. 6:1. 6:0; Pap'pkökényesdv. Papp—No-
votny, Horvát 6:0. 6:4. Döntő: Nyeviczkey, Zwolenszky 
—Papp, Papp 6:4, 6:4. 

Férfi páros: Elődöntő: Serényi. Nyeviczkey—Papp, 
Horváth 6:1. 6:4; Földes. Liehty—Pallavicini, Pali 8:6. 
6:1. Döntő: Serényi, Nyeviczkey—Földes. Lichty 9:7, 7:5. 
I f j . női: Döntő: Fejes—Salacz 6:3. 6:0. 
I f j . férfi: Döntő: Winter—Harsányi 6:4; 6:4. 

Majzon László tanár, mint lelkes sportbarát, 
azon céllal, hogy a minisztériumok és állami ha-
tóságok tenniszjátékosainak a fehér sport iránt 
érzett lelkesedését és szeretetét minél jobban nö-

velje, egy igen szép vándordíj alapításával ennek 
lehetőségét megadta. A vándordíjért különböző 
számokból álló csapatmérkőzéseken fognak küz-
deni az illető egyesületek tenniszcsapatai. 

A vándordíj egy 30 K cm magas cizellált ezüst 
51(1 g súlyú, két füllel ellátott serleg. 

Az alapító a vándordíjat a Földművelésügyi 
Minisztérium tisztikarának Sport-Egyesületének 
ajándékozta, hogy azért még ezévben kiírásra 
kerüljenek a tárcaközi tennisz csapatversenyek. 

A vándordíjért mérkőzhetnek a minisztériu-
mok és állami hatóságok KANSz kötelékébe tar-
tozó sportegyesületek tenniszcsapatai. A serleg 
egy évig azon egyesület birtokában marad, mely-
nek csapata a versenyen a legtöbb győzelmet 
szerezte meg. Véglegesen pedig az a csapat nyeri 
meg a vándordjat, mely csapat négy éven át 
egymásután, vagy hatszor felváltva lesz annak 
védője. A vándordíjért folyó versenyt minden év-
ben az FMSE írja ki és rendezi meg. A vándor-
díjon kívül a helyezést elért csapatok külön pla-
kett-, illetve éremdíjazásban is részesülnek. 

A vándordíj alapításának története igen érde-
kes és nagyon hasonlít a „Tennisz és Golf" no-
vella pályázatának díjnyertes kis történetéhez. 
Különbség csupán az, hogy Majzon és felesége 
élő szereplői voltak egy véletlenen alapuló ten-
nisztalálkozásnak. Ennek emlékére alapíttatott 
a vándordíj. 

Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség 
hivatalos versenyszabályai, 

Alapszabályok, Jogszabályok, 
Versenyszabályok. 
Kerületi szervezeti szabályok, Fegyelmi rendel-
kezések, Gazdasági bizottság ügyrendje, Ütmu-
tatás pályabirák részére, Tenniszpályák építése, 
Vasúti kedvezményre vonatkozó utasítás, Egye-
sületi alapszabály, Egyesületi házirendszabályok 

ARA 
PENGŐ 

Megrendelhető KERTÉSZ TODOR ÉS WESZELY 
ISTVÁN RT, BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 9. SZ 
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Nagy megbecsülést szereztek kitűnő szereplé 
sükkel Berlinben és ezen keresztül az egész vilá-
gon a magyar trénergárdának a közszeretetben 
álló Schmidt testvérek, akik minden várakozási 
felül múlva szerepeltek a nagy nemzetközi vetél-
kedésben. Mind a 
ketten bekerültek a 
n y o l c a s döntőbe, 
ahol Ferenc a hato-
dik, Ottó pedig a 
nyolcadik helyet 
foglalta el. A világ 
minden tájáról ösz-
szesereglet 57 mes-
ter között a döntőbe 
kerülni — minden 
dicséretet megérde-
mel. Eredményük 
értékét növeli még 
az is, hogy mind-
ketten igen keveset 
kerülnek a verseny-
zéshez, s lehet mon-
dani, hogy kiváló 
eredményüket min-
den versenyrutin 
nélkül, kizárólago-
san nagy tudásuk-
kal érték el. 

Akülföldön eddig 
jóformán ismeretlen 
magyar fiúk szim-
pátikus sportszerű 
v i s e l k e d é s ü k k e1 
hamar meghódították a közönséget, mely egy-egy 
szép győzelmük után viharosan ünnepelte őket. 
A berlini újságok is a lehető legszebben irnak 
mindkettőjükről, s egyik laptársunk Ottóról meg-

Vi-:* 

Plaa és Ramillon a profi páros bajnokok. 

állapítja, hogy az összes résztvevők között ő a 
legnagyobb tehetség — egyelőre azonban még 
kiforratlan. Különösen Bartelt elleni mérkőzésén 
ejtett mindenkit csodálatba, amit csak 4:6, 6:3, 
6:4. 2:6, 12:10-es küzdelem után veszített el. Kis 

szerencsével győz-
hetett volna. Fe-
renc különösön a 
Plaa eljeni mérkő-
zésen mutatta meg 
igazi nagy tudását 
s a tavalyi védőt 
öt szetes küzdelem-
re kényszerítette. 
Üróla is a lehető leg-
szebben írnak kül-
földi laptársaink, 
akik mindannyian 
kellemes meglepe-
tést árulnak el.az 
ismeretlen magyar 
fiúk gyönyörű sze-
replése a l a p j á n . 
Szorgalom és kitar-
tás, s a további 
eredmények sem 
maradnak el. 

A berlini profi-
torna végső helye-
zései : 

1. Nusslein. 2. 
Najuch. 3. és 4. 
Bartelt és Plaa 

5. Ramillon. 6: Schmidt F., 7. Messerschmidt. 8. 
Schmidt 0. 

A döntőben a fiatal Nüsslein meglehetős fölé-
nyesen győzött Najuch ellen (6:1, 6:4, 6:3). 
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BELFÖLDI HÍREK. 

Városközi tenniszmérközés a Jurisich serlegért Kő-
szeg és Körmend között. 

Győz Körmend 8:3 arányban. Gémarány 125:99. 

Részletes eredmények a következők: 
Női egyes: Molnárné (Kösz.)—Widennann (Kör.) 6:1. 

6:2. (Molnárné nagy ambícióval és igen szép játékkal 
megérdemelten és fölényesen győz az ugyancsak kitűnő, 
igen szép stílusban játszó Widennann Ilussal szemben, 
akiről Vasmegve tenniszsport ja valószínűleg még sokat 
fog hallani.) Halik Gitta (Kősz.)—Fodor Bözsi (Kör.) 
8:6 6:4. (Mindkét fél részéről nagyon szép, változatos, 
lelkes játék. Halik G-nak igen jó napja van.) 

Férfi egyes: Jambrits Tibor (Kősz.)—-Stransziky (Kör.) 
6:4. 6:1. (Strjnszky talán az összes körmendi játékosok 
közül a legszebb stílust játssza. Különösen szervái és 
dreiwolt bachandjai szépek és foghatatlanok. Jambrits 
elemében volt. Hallatlan lelkesedéssel küzdött, mindent 
fogott, egyike a kőszegi gárda legeredményesebb játé-
kosainak.) Káhr (Kör.)—Szovják Imre (Kösz.) 9:7 1:6 
6:4. (Nagyon szép. erős, változatos és izgalmas játék, 
amelyben mindkét játékos tudása legjavát adta. Szovjá-
kot észrevehetően elkedvetlenítette, hogy az első szetet 
6:4 arányban a bíró már megítélte javára de a körmen-
diek reklamálására a véletlenül kőszegi bíró uvariasság-
ból ítéletét visszavonta s végeredményben ezt a szetet 
Körmend nyerte.) Lamm (KÖT.)—Szilassy 6:4. 6:3. (A 
nagyszerű tudású Lamm ellen Szilassv váratlan jó já-
téka meglepetés. Lammnál céltalan és fölösleges gyakori 
fölényeskedóse.) Dr. Hethéssy (Kör.)—Reményi E. 6:3. 
6:2. (A kőszegi fiatal junior játékos 4 gémet szerzett dr. 
Hethéssv ellen aki ma Vasvármegye legjobb férfijátéko-
sai közé tartozik, amit mutat az is. hogy vasárnap Vas-
vármegve férfibajnokságában meg is nyerte a döntőt.) 

Női páros: Widermann. Fodor (Kör.)—Lidákné. Mol-
nárné 8:6 9:7. (Ez volt a váratlan és nagy meglepetés, 
amire senki sem számított. A körmendiek eddigi legjobb 
formájukat játszották ki. hallatlan lelkesedésükkel na-
gyon szép játékot mutattak. Az eredményt elsősorban 
annak köszönhetik, hogv mindketten kiválóan hálóztak. 
Lidáknénál az első gémekben nagyon észre lehetett 
venni, hogy fáiós karral és teljes tréni.nghiánnyal ál-
lott ki. Mire belei-ött volna, már késő volt. Molnárné is 
gyengébben játszott itt. mint az egyesben.) 

Férfi páros: Lamm. Stransziky (Kör.)—.Tambrits. 
Svoviá.k (Kősz.) 6:4 8:6. (A körmendiek meérdemelten 
gvőznek •»?. erősen ellenálló kőszegiek felett.) Dr. He-
téssv Káhr (Kör.)—Borhv Szilassv 6:0 6:2. (A kör-
mendiek lelénték a megzavarodva iátszó kőszegieket.) 

Vecves náros: Lamm Fodor (Kör.)—Szabadvárv. 
Molnárné 6:2 6:1. (A kitűnő körmendi náros meglenöen 
könnven győzött. Molnárné kedvetlenül és mindent 
resvkirovva játszott. Szabadvárvnaik igen rossz nanja 
volt.) Hetéssv Widermann (Kör.-' -.Tnmbrits Halik 6:0 
6:4. (A körmendiek ez utolsó számban már érthetően 
könnven gvőznek.) 

Ksrv műsoron kívüli szám is volt. melyet magv ér-
deklődéssel vártak: a nagy old bov revans dr. Pallér 
fKősr.) és Köberl (Kör.) között. Kőszegen Pallér dr. 
•rvőzöít most 6:1 6:0 aránvhan fölénvesen gvőzött a 
leliViífamereitesen tréninfelő KPberl a minden tréninget 
nélkülöző Pallér dr.-ral szemben. 

Mérkőzés után a kőszegek nagvszámú k;S''>rőtábornk-
kal és a körmendi társadalom színe-java a Koronában 
eigánvzene mellett sokáig volt együtt a legkellemesebb 
hangulatban. 

GvVTC (Gvöngvös)—Pásztó 7:0. 
Jelinek—sr. Almássv 6:2 6:3: Jelinek. Rnsz—jrr. 

Almássv Braun A. 6:2 6:4: Jelinek. Braun B.—gr. Al-
mássv. Batlavné 6:2. 6:4: Grosz Lili—Batlayné 6:1. 6:1: 

Jónap K.—dr. Bartáné 6:2. 13:11; Kertész—Braun A. 
6:1. 6:3; Rusz E.—Simon 4:6. 6:2. 6:3. 

Szeptember 25-én megnyílt a Royal szállóban lapunk 
tavaly már közkedveltté vált szoba golf pályája. Belépő-
jegy nincs. A pálya végigjátszása (Í0 fillér.' 

• 

Hagy a kereslet a m. kir. osztálysorsjegyek iránt, mert 
mindenki szeretne nyerni. Azelőtt sokan nem törődtek 
ezen kitűnő állami intézménnyel, ma azonban alig van 
ember, kinek ne volna sorsjegye. A főárusítók úgy kör-
levelek. mint hirdetések útján ajánlják sorsjegykész-
letüket és tanácsos is minél előbb rendelni bármely 
elárusítónál, mert nrmlen sorsjegynek egyforma a nye-
rési esélye. Fődolog a szerencse!! 

A Schmidí fivérek Berlinben. 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

Csehszlovákiai magyarok csapatbajnoksága a Révay 
tennisz-serlegért. 

Ungvár 1931 aug. 31. 
1 AC Kárpátalja bajnoka—Rimaszombati POS Kelet-

szlovenszkó bajnoka 10:1. 

Az Ungváron lejátszott mérkőzésen az UAC nem várt 
fölénnyel győzött. A mérkőzést a rimaszombatiak nem 
játszották végig. A délelőtt lejátszott hat egyes játék-
ban az UAC 5:1 arányú vezetést szerzett, Jellinek' Mik-
lós lába a délelőtti mérkőzésen megbicsaklott, a délutáni 
két mérkőzését csak nagy (megerőltetéssel tudta volna 
lejátszani, a győzelemhez amúgy sem lévén már remé-
nyük. a hátralevő öt páros mérkőzést feladták. Igy ju-
tott az UAC a nagy pontarányú győzelemhez. A páros 
mérkőzések lejátszása esetén előreláthatóan még két 
pontot szerzett volna a rimaszombati együttes, ha Jelli-
nek Miklós teljes képességeit kifejtheti. 

A mérkőzés a beregszászi Kertész Bertalan dr. döntő-
bíráskodása mellett a legbarátságosabb sportszerű kere-
tek között és rendezésben folyt le. amit a vendégek 
külön kívánságára jegyzőkönyvbe is vettek. 

Részletes eredménvek: 1. Jellinek Miklós PROS—Szé-
kelv Imre UAC 6:3 5:7. 6:3: 2. Mankovich Emu UAC— 
Jellinek Ernő PROS 6:3. 7:5; 3. Csongár Csaba UAC— 
Horváth Elemér PROS 6:2. 6:1: 4. Molnár Károly UAC— 
Szabó PROS 7:5. 8:6. 

Női egyes: 1. Barkász Vali UAC—Szabó Nvunci PROS 
6:4. 6:4; * 2. Böhm Blanka UAC—Maránvi Manci PROS 
6:3, 5:7. 6:1. 
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A -keleten győztes UAC a Csehszl. Magyar Tennisz 
Szövetség ötátrafüredi versenyén játssza a döntőt a 
nyugaton győztes Lévai SE csapata ellen. A kikerülő 
győztes játszik a védő Pozsonyi TE ellen. 

Csehszlovákia bajnoksága. Férfi egyes: 1. H. Hatolt. 
2. Kawachi (5:7. ti:3. 6:1. 6:1), 3. Morpurgo és Duplaix. 
Női egyes: Frl. Krahwinkel. 2. Mme Mathien (6:4. 6:3). 
3. Frl. Frölich és Frl. Kozeluh. Férfi páros: 1. Mace-
•nauer, Marsalek. 2. Hecht. Malacok (6:4. 6:1, 6:1). Vegyes 
páros: 1. Mme Mathieu. Glasser. 2. Frl. Krahwinkel. 
Siba. 

Jtigoslávia—Ausztria 3:2 (Pörtschach). Schaffer—Eif-
fermann 6:2. 5:7. 2:6. 6:3. 6:2; Kukuljevic—Matejka 2:6. 
2:6. 1:6; Schaffer,Kukuljevic—Kinzl jr.. Haberl 8:6, 6:2. 
6:0; Schftffer—Matejka 6:4, 11:6, 0:6, 4:6; Kukuljevic-
Eiffermann 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:4; (Eiffermann a harma-
dik szetben három-egyre és 40:15-re vezetett). 

Baden-Baden-ben (Németország) bemutató mérkőzések 
során Kuhlmann legyőzte Jánecke-t 7:5. 5:7, 6:4-re; 
Frau Friedleben—Fr. v. Reznicek 6:4, 4:6. 6:4-re; Já-
neoke, Lindenstaedt—Kuhlmann, dr. Fuchs 6:1, 6:4-re és 
Fr. Friedleben. Kuhlmann—Frau v. Reznicek, dr. Fuchs-
ot 4:6. 6:4, 7:5-ire. 

Meadow Club. Southampton. USA., negyvenegyedik 
meghívásos versenvének végeredménye: Férfi egves: 
Mangin—Doeg 4:6. '6:4. 6:0; Sutter—Gledhill 11:9. 6:2; 
Lott -Bel l 6:4. 4:6. 6:3; Vines—Coen 6:0. 4:6. 6:2 (Coen 
a negyedik fordulóban Van Rynt győzi le 6:4. 6:3-ra) 
Sutter—Mangin 7:5. 10:8, 6:2; Lott—Vines 6:4. 2:6. 6:8. 
9:7. w. o.; (Vines a mérkőzés alatt karrándulást kap és 
feladja a küzdelmet) Georg M. Lott—difford S. Sutter 
6:3. 3:6. 2:6. 6:3. 6:1. Férfi páros: Gledhill. Vines—Lott. 
Doeg 6:1. 6:0. 6:3; Bell. Mangen—Kebleman, Hall 8:6. 
6:2 6:2; (az utóbb nevezett pár legyőzte a harmadik for-
dulóban Allisson. Van Ryn világbajnok párt 16:. 6:3. 
6:4-re) H. Ellsworth Vines. Keith Gledhill—R. Berkeley 
Bell. Gregorv S. Mangin 17:15. 6:2. 6:4. Vegyes páros: 
Miss F. Weeks, Vines—Miss N. Taubele-Eugene. Cauliff 
7:5, 5:7. 7:5. 

Westchester Country Club rendezte meg az Egyesült 
Államok északi bajnokságait. A versenyen résztvettek az 
amerikai bajnokságokra áthajózott angol válogatottak is. 

Férfi egyes: Hall—Hess 6:3. 6:2: Mangin—Hughes 6:2. 
6:2: (Hughes a harmadik fordulóban Coent győzi le 4:6. 
6:4. 6:3) Sutter—Bell 10:8, 4:6. 6:1: Perry—Van Rvn 8:6. 
6:3; Hall—Mangin 10:12, 6:2, 6:4: Perry—Sutter 6:3. 7:5: 
Fred .1. Perry—J. Gilbert Hall 6:3. 6:2. 6:4. Férfi páros: 
Lott Van Ryn—Tidhall. Stoefen 8:10. 6:4. 8:6; (az utób-
biak a harmadik fordulóban Mangin. Bell párt győzik le 
6:2 6:3-ra); Vines. Gledhill—Sutter. Barnes 6:2. Í0:8; (az 
utóbbiak hely előtt győzik le Perry. Hughes párt 7:5. 
13:ll-re) Vines. Gledhill— Lott. Van Ryn 4:6. 6:3 6:3 
11:9. Női egyes: Mrs. Pittmann—Miiss S. Palfrey 6:3, 6:1: 
Miss R:dlev—Mrs. Jessup 6:2. 6:2; Mrs. Pitman—Miss 
,1. R ;dlev 3:6. 6:4. lejátszatlan. 

Amerika női egyes és páros bajnokságai (West-Side 
T. C- Forest Hill.' Cal.) Mrs. Helen Wills—Moodv egy 
éves kihagyással hetedszer nyerte a bajnokságot. A női 
párost a kiváló angol pár Mrs. Whittingstall. Miss 
Nuthall nyerték. Részletes eredmények. 

Harmadik forduló: Mrs. Moody—Miss Ridley 6:3. 6:0; 
Miss Weisel—Miss Round 6:4. 6:3; Mrs. Harper—Mis 
Pittnian 6:0, 5:7. 6:1: Miss Mudford—Miss S. Palfrey 6:2. 
7:5; Miss Jacobs—.Miss Hilleairy 6:3. 6:3; Mrs. Witting-
stall—Miss Francia 6:1. 6:3; Mrs. Shephard-Barron—Mrs. 
Jessup 6:8. 6:0, 6:3; Miss Nuthall—Miss Jacobs 3:6. 6:3. 
8:6. Miss Nuthall—Mrs. Sephard-Raron 6:2. 6:1. Elő-
döntő: Mrs. Moody—Miss Mudford 6:2. 6:4; Mrs. Whit-
tingstall— MiissNuthall 6:2. 3:6, 6:4. Döntő: Mrs. Helen 
Wills-Moody—Mrs. Eileen Bennett Whittingstall 6:4. 6:1; 
(a tavalyi bajnok Betty Nuthall veresége az elődöntőben 
honfitársától a bajnokság legnagyobb meglepetése). Pá: 
ros: Elődöntő: Mrs. Whittingstall. Miss Nuthall—Mrs. 
Van Ryn. Miss Cruikshank 6:2. 6:4: Miss Jacobs. Miss 
Round—Miss Mudford. Mrs. Shephard-Barron 6:2, 9:7. 
Döntő: Mrs. Whittingstall. Miss Nuthall—Miss Jacobs. 
Miss Round 6:2, 6:4. 

Bad Hamburg (Németország) versenyének eredményei: 
Férfi egyes: Kuhlmann—Froitzheim 6:2. 6:0. 6:3; R. 

Menzel—dr. Buss 6:2, 6:3; R. Menzel—Kuhlmann 6:1, 
6:1, 4:6, 6:0. Női egyes: Frl. Peitz—Frl. Horn 6:3, 7:5. 
Férfi pátos: Buss, Oppenheimer—R, Menzel. W. Menzel 
9:11. 6:2, 6:3, 6:1. Vegyes páros: Frl. Fischer. Fuchs— 
Frl. Peitz, Kuhlmann 6:1. 6:1; R. Menzel és felesége— 
Frl. Horn. Buss 3:6. 9:7. 6:3; Frl. Fischer, Fuchs—R. 
Menzel és felesége lejátszatlan. Díjak felezve lettek. 

^ 3 
r̂ .Vfr-.V --S-.SEM-v 

Plaa vorhandja. Paulson angöl hivatásos példás 
sz.1eisz ülése, 

T. C. Livorno nemzetközi versenyének végeredményei: 

Férfi egyes: de Stefani—Pietra 6:2, 6:2; Bonte—Ser-
venti 6:4. 6:1; de Minerbi—Ritossa 6:3. 6:2: Glasser— 
Maneff 6:1. 6:2; Bonte—de Stefani 8:6. 8:6: de Minerbi— 
Glasser 3:6, 6:3. 6:3; Bonte—de Minerbi 8:6. 6:2, 0:6. 
1:6. 6:3. Női egyes: Mauzutto—Orlandini 6:0, 6:4: (tel-
jesen ismeretlen nevek döntője). Férfi páros: Bonte. 
Glasser—Rado. Pietra 6:2, 6:3; de Minerbi, Serventi— 
Mameff, Peloux 3:6, 6:2. 6:1: Bonte, Glasser—de Minerbi, 
Serventi 6:2. 6:3, 6:4. Vegyes páros: de Stefani. Man-
zutto—Supino. Orlandini 6:2, 6:3. 

International Club of Great Britain—L. T. C. Rot-
Weiss Berlin 9:3 (Eastbourne, Anglia). 

Részletes eredmények. I. nap: Olliff—Haensch 7:9, 6:3, 
3:6: Andrews— R. Menzel 3:6, 6:3, 3:6; dr. Gregory— 
Henkel 6:4, 6:4; Austin—Landmann 6:3. 6:1; Andrews 
dr. Gregory—R, Menzel, Landmann 6:3. 9:7; Austin, Ol-
liff—Haensch. Henkel6:2. 6:1. II. nap: Olliff—Henkel 2:6. 
6:2. 6:3; AndTews—Landmann 6:2. 6:2; Austin—R. Men-
zel 6:2, 6:2: dr. Gregory—-Haenschl2:10. 6í2; dr. Gregory. 
Andrews—Henkel, Haensch 5:7. 4:6; Austin, Olliff— R. 
Menzel. Landmann 6:2. 6:8, 12:10. 
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Franciaország—Olaszország 6:4 (Évien—les—Bainá). 

1. nap: Férét—Sertorio 6:2. 6:1, 6:2; Rodel—de Mi-
nerbi 1:6. 5:7. 2:6; Landry—de Stefani 1:6, 7:5. 5:7. 3:6; 
Bonte—Bonzi 8:10. 4:6. 4:6: Cochet. Férét—Bonzi. de 
Minerbi 6:3, 6:3, 6:1. II. nap: Cochet—de Minerbi 6:4. 3:6, 
7:5. 6:3. Férét—de Stefani w. o.; Rodel—Bonzi 6:3. 6:4. 
6:4; Cochet. Férét—Sertorio, Rado 6:1, 6:2, 6:3. 

Hármas országok közti mérkőzést Philadelphiában An-
glia csapata, nyerte Amerika és Franciaország előtt.Négy 
pontot szerzett. Amerika hármat és Franciaország kettőt. 
Részletes eredmények: Anglia—Franciaország 3:0: Perry 
—Merlin 6:4, 7:5:" Hughes—Bemard 6:4. 6:1: Hughes 
Perry—Brugnon. Boussus 6:3. 6:3: Franciaország—Ame-
rika 2:1: Bemard—Doeg 6:2. 6:4: Boussus—Vines 3:6. 
6:4. 2:6; Brugnon. Boussus—Lott. Doeg 9:7. 6:3; Ame-
rika—Anglia 2:1: Lott—-Hughes 6:4, 8:6; Vines—Perry 
3:6. 5:7; Lott, Vines—Hughes. Perry 6:4, 6:4. 

A nemzetközi bajnokság itt járt lengyel férfi játéko-
sok a magyar születésű Wittmann legyőzte Kassán az 
ugyancsak magyarszármazású cseh Hechtet 6:4. 3:6, 
6:2-re: Luhatsehowitz-on sikerült Hechtnek revánsot 
venni 6:3. 6:4-re. 

• 

• i V -

n 

. í 

Plaa a francia bajnok. Nusslein a profi bajnokság 
győztese. 

Egyesült államok szövetsége szeptember 8-án iinne-
pelte fényes keretek közt ötven éves jubileumát Hotel 
Pierreben, Newyork, mintegy százötven részvevővel. 

Luzern (Svájc) nemzetközi versenyének végeredmé-
nyei: Férfi egyes: Sertorio—Olliff egy-egy szet félbe-
szakítva. Női egyes: MUe. Barbier—Mlle Payot 1:6, 8:6, 
6:2. Férfi páros: Olliff. Lesseur—Glasser. Worm 8:6, 
6:1. 1:6. 6:3. Vegyes páros: Mlle Payot. Glasser—Mlle 
Barbier. GraindguiŰot 6:0. 6:2. A versenyen futottak még 
H. Satoh. aki megfázott és visszalépett a versenytől. Ka-
wachi. akit Remmert verte meg, kit a következőben Olliff 
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KÉSZÍT : DÍSZMAGYAR., LOVAGLÓ. 
DASZCSIZMÁKAT. UTCAI-. ESTÉLYI. 
SPORTCIPŐKET. 
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gvőz le. Worm. akit Kawachi üt el a továbbjátszástól. 
Az első fordulóban kiestek Gaslini. Haberl. Lorenz és 
Kleinschrott. 

Agol amatőrök—Angol profik 8:1 (Eastbourne). Egye-
sek: Austin—Maskell 8:6.0:6. 6:0; ( íregory—leffery 6:2. 
4:6. 6:2t Dávid—Pearce 6:2. 6:2; Lester—Read 6:í. 6:3: 
Avory—Pulson 8:6. 0:6. 4:6; Cooper—Kribbs 6:3. 6:1. Pá-
rosok: Austin. Gregory—Maskell, Jeffery 1:6. 6:3. 4:6. 
6:4. 6:2: Lester. Avory—Pearce. Pulsoii 6:3. 6:4. 6:4: 
Dávid, Cooper—Read. Knibbs 6:4. 6:2. 6:4. 

Az TJngvári Atlétikai Club jubiláris nemzetközi verse-
nye. 

Az ungváriak huszonötéves jubileumi versenyén szép 
nemzetközi mezőny indult. Különösen a női számokban 
volt sok elsőosztályú induló. 

A tizenegy bajnoki számból álló verseny részletes ered-
ménye a következő: 

I. Kárpátalja bajnokságai. Női egyes: 1. Sternné Her-
zog Margit Tiszántúl. 2. Brandenburgné. Budapest BLKE. 
Harmadikok: Bokorné. Budapest MAC és Weidenhof-
ferné Pozsonyi TE. (Hagenauer.) 

Férfi egyes: 1. Fridrich Tibor. Buda]Kist MAFC. 2. 
Drjetomszky György. Budapest MAC (2:6. 9:7. 6:4. 9:7). 
Harmadikok: Vay Miklós báró Tiszalök és Nemes Vince 
gróf. Szolnok. 

Női páros: Weidenhofferné Hagenauer Emy, Sternné 
Herzog Margit. 2. Bokorné. Brandenburgné (7:5. 5:7 6:0). 
Harmadikok: Barkász Vali. Böhm Blanka HAS és Grosz 
Manci. Nagyszőllős. Halmi Marianne Kassai LTC. 

Vegyespáros: 1. Drjetomszky, Bokorné. Bpest MAC. 
2. Fridrich. Brandenburgné (6:3. 6:4). Harmadikok: Ne-
mes Vince gróf. Weidenhofferné és Vay báró, Barkász 
Vali. 

Férfi (táros: Drjetomszky. Friedrich pár visszalépett 
a Vay. Nemes Vince gróf párral szemben. Harmadikok: 
Csongár Csaba. Mankovich Emu UAC és Kertész dr.. 
Kálmán Endre Beregszászi FTC. 

II. Ungvár főváros bajnokságai. Női egyes: 1. Sternné 
Herzog Margit. 2. Urosz Manci BFTC (6:Í. 6:3). Harma-
dikok: Böhm Blanka UAC és Barkász Vali UAC. 

Férfi egyesben: 1. Vay Miklós báró. 2. Nemes Vince 
gróf (6:3. 6:4. 3:0. feladva). Harmadikok: Csongár Csaba 
UAC és Horevs dr. Ungvári Tiszti Tennis Club. 

Vegyes páros: 1. Sternné. Nemes Vince gróf. 2. Vay 
báró. Barkász Vali (6:3. 6:1). Harmadikok: Sajó Endre. 
Le.ndvainé UAC és Kertész dr.. Halmi Marianne Kassai 
LTC. 

Férfi páros: 1. Vay Miklós báró. Nemes Vince gróf. 
2. Horevs dr.. Káse Munkácsi LTC (6:2. 6:3, 6:2). Har-
madikok: Csongár. Mankovich UAC és Vanek. Kontra 
tovich Ungvári Tiszti Tennisz Club. 

Kárpátalja ifjúsági bajnokságában: 1. Mankovich Emu 
UAC. 2. I f j . Bartakovics Aladár UAC. Harmadikok: Mos-
kovics Zoltán UTK és Fehér György UTK. A védő Csor.-
gárt Mankovich verte, igy helyezetten. 

Leányok bajnoksága: 1. Barkász Böske UAC. 2. 
Schneck Anci UTK (6:0. 6:0). Harmadikok: Böhm Böske 
UAC és Szász Ica UAC. 

A nagy versennyel egyidejűleg lejátszották a Révay 
tenniszeerleg kárpátaljai döntőjét is. amelyet nagy meg-
lepetésre az UAC nagyobbára fiatalokból álló csapata 
fölényesen 8:3 pontaránnyal nyert meg. 

BUDAPEST, V., PARISUL 4. FELEM 2 
A győztes csapat tagjai voltak: Barkász Vali, Fodor 

K. Béfáné. Böhm Blanka, Székely Imre. Csongár Csaba. 
Mankovich Emu. Molnár Károly "és Kerekes Ferenc dr. 
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A Zürichben megjelenő „Sport" című lap, mint minden 
évben, úgy az idén is megcsinálta a maga ranglistáját 
a következőképen: 1. Cochet, 2. Austin. 3. Vines, 4. Lott. 
5. Shields, (5. Perry, 7. Borotra, 8. Wood. ÍJ. J. Satoh. 10. 
Van Ryn. Európai rangsor: 1. Cochet, 2. Austin, 3. Perry, 
4. Borotra. 5. Menzel, ti. Boussus. 7. Hughes, 8. Stefani. 
9. Matejka, 10. Kehrling. 

Pierre Giilon a francia tenniszszövetség elnökének 
ranglistája: 1. Cochet. 2. Vines. 3. Austin, 4. Shields, 5. 
Perry, 6. Borotra, 7. Lott. 9. Wood. 10. J. Satoh. 

* 

Genf (Svájc) bajnokságainak végeredményei: Férfi 
egyes: Gentien—Worm 6:1. 6:1; Glasser—Olliff 2:6, 7:5, 
2:6; Glasser—Gentien w. o. Női egyes: Mlle Pavot—Fr. 
Friedleben 7:5, 3:6, 6:3. 

Gledhill—Tidbal. Stoefen 8:6, 6:4, 6:3; Vines, Gledhill— 
Lott. Doeg 3:6, 6:3. 5:7, 13:11, 6:4. 

Harvard—Jale Olasz egyetemi hallgatók 9:5 (Villa 
D'Este). 

Nálunk is járt amerikai egyetemisták olaszországi 
eredményeit közölve, érdekes megállapítani, hogy Breeze 
ikét szetben legyőzte de Stefanit kétszer hat-hármas 
mérkőzésbon. Részletes eredmények: 1. nap. Hill— d'Os-
t.iani 1:6, 6:4; Holloway—Rado 5:7, 2:6; Ryan—de Ste-
fani 3:6. 3:6; Ingraham—Mangold 6:0, 6:4; Bascombe— 
Bonzi 5:7. 4:6; II. nap. Hill, Ingraham—de Stefani. Bonzi 
6:4, 6:1; Rjran, Breeze—Rado, Mangold 6:4, 3:6, 6:3; 
WieneT. Turner—Rado, Mangold 6:2, 6:2: Holloway. 
Bascombe—deStefani, Bonzi 6:3, 8:10. 7:5. III. nap. 
Bascombe—d'Ostiani 7:5, 6:2; Ryan—Bonzi 15:13, 1:6. 
6:4: Holloway—Mangold 6:3. 6:3; Breeze— de Stefani 
6:3. 6:3; Wiener—Rado 2:6, 0:6. 

* 

Anglia junior bajnokságai (Wimbledon). 

Férfi egyes: Hare—Collins 7:5. 6:1. Női egyes: Miss 
Hewitt—Miss Stammers 9:7. 3:6. 6:4. 

* 

Ottó Froitzheim nyerte ez évi old boy bajnokságát 
Németországnak. Kasselben. Döntőben 6:1, 8:6-ra 
győzte le Uhl-t. A férfi párost is ő nyeri Hammacher-rel 
az oldalán Uhl, Seebohni pár ellen 1:6, 12:10, 6:3. 

* 

Észak-Anglia bajnokságai (Scarborough). 
Férfi egves: Chamberlain—Malfrov 6:4, 6:4; Kirbv— 

Avory 6:4. 12:10; Kirby—Chamberlain 6:3. 6:3. Női 
egyes Miss Heelev—Miss James 2:6. 6:1. 6:2. Férfi páros: 
Kirbv. Malfroy—Avory, Nuthall 6:1. 6:1. 5:7, 6:4. 

Balról jobbra : Adamovich, Weidenhoffer, Somogyi, Weiden= 
hofferné, gr. Révay János, gr. ISyáry, Bárczy. 

A csehszl, M. T. Sz.-nek a Rindey kupában résztvevő és a 
szlovenszkói kerületben győztes csapata. 

Newport (USA) bajnokságait Vines nyerte Perry előtt 
6:2, 6:4, 6:8, 6:2-re. 

Részletes eredmények: 

Férfi egves: Wood—Doeg 6:1. 6:1. 8:6; Perry—-Lott 
6:1, 6:4. 6:2; Vines—Shields 3:6. 3:6, 6:1. 6:3, 6:2; Van 
Ryn—Grant 8:10. 0:6. 6:1, 6:3, 6:2 (Van Ryn az első 
fordulóban 6:2, 6:3. 1:6 (i:2-re győzi le Hughest); Perry— 
Wood 6:1. 5:7. 2:6. 6:1, 6:5 és'40:30 w. o.: Vines—Van 
Ryn 6:3, 7:9, 3:6, 6:2, 6:8, 6:2. 

Férfi páros: Lott, Doeg—Mangin, Bell 1:6. 6:8. 6:4. 
6:3, 6:2; Perrv. Hughes—Shields. Wood 4:6. 9:7, 6:8, 6:1. 
6:2; Vines, Gledhill—Allison. Van Ryn 7:5. 2:6. 3:6. 6:4. 
6:4; Tidball. Stoefen—Werner. Canliff 9:7, 6:3. 1:6. 6:3; 
Lott, Doeg—iPerry, Hughes 5:7, 6:4, 5:7, 6:4, 6:4; Vines, 

FENTÖS ÉS BARNA 
H H M B H F E S T • T I S Z T I T W U B U M 

K É P V I S E L E T E K A FŐVÁROS MINDEN RÉSZÉBEN 

JÁTÉK KÖZBEN EGY DARAB 

KESERNYÉS 
DESSERT CSOKOLÁDÉ A 

LEGJOBB ÉHSÉGCSILLAPITÚ 
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Skócia bajnokságának végeredményei (Peebles). 

Férfi, egyes: Collins—Raymond 6:3, 6:4; Kirbv—Hill 
6:1. 6:3; uLliff—Cooper 8:10. 6:2. 6:3: Farquarson— W. 
Hill 6:2 10:8; Kirby—Collins 6:2, 6:3; Farquharson— 
Olliff 2:6. 8:6. 6:2; Kirby—Farquharson 6:2. 13:11. Női 
egyes: Miss Sterry—Mrs. Robertson 7:5, 6:4: Férfi páros: 
Sharpé, Olliff—Collins. W. Collins 6:2, 4:6. 6:4; Farqu-
harson. Kirby—Cooper. Scovell 7:5, 6:3; Farquharson. 
Kirby—Sharpé. Olliff 6:3, 6:4, 13:11. Vegyes páros: 
Farquharson. Miss Sterry—Ravmond. Mrs. Holeroft-
VVatson 4:6, 6:1. 6:4. 

Amerika vegyes páros bajnoksága (Brooklin. Mass. 
Usa). 

Miss Betty Nuthaill Lot-tal az oldalán második bajnok-
ságát nyerte a vegyes párossal Amerikában. Részletes 
eredmények: Gledhill, Mrs. Pittmann—Wood. Mrs. Wit-
tingstall 6:1,6:3: Hughes, Mrs. Shephard-Barron—Sutter. 
Miss. S. Palfrey 6:4. 7:5; Lott. Miss Nuthall w. o.; AHi-
son. Mrs. Harper—Mangin. Miss Rioe 6:4. 7:5: Lott. Miss 
Nuthall—Hughes. Mrs. Shephard-Barron 4:6, 6:1, 6:4; 
Allison, Mrs. Harper—Gledhill. Mrs. Pittman 6:3. 6:4; 
Lott, Miss Nuthall—Allison. Mrs. Harper 6:3. 6:3; Perry, 
Miss Mudford pár már az első fordulóban kiesett a Gled-
hill. Mrs. Pittmann pártól 9:7, 6:4. 

Hölgy világrangsor P. Gillon. a francia szövetség el-
nöke, szerint: 

1. Mrs. Helen Wills-Moody. 
2. Frl. Aussem. 
3. Miss B. Nuthall. 
4. Miss Helen Jacobs. 
5. Frl. Krahwinkel, 
6. Mme Mathieu, 
7. Mrs. Fearnlev Whittiingstall. 
8. Miss Mudford. 
9. Mme Payot. 

10. Mrs. L. A. Harper. 

Amerika férfi páros bajnoksága (Brookline Mass. 
Usa). 

Allison. Van Ryn pár. akik 1929. 1930-ban a wim-
bledoni világbajnokságot is megnyerték, nyerték Ame-
rika ezévi páros bajnokságát. Részletes eredmények: 
Allison. Van Rvn—Perrv. Hughes 4:6. 6:3, 4:6. 6:3. 6:3; 
Bell, Mangin—Jacobs. Coen 6:4 7:5. 10:8: Sutter. Bar-
nes—Vines. Gledhill 3:6. 4:6. 8:6. 6:0. 7:5: Wood Shelds 
Lott, Doeg 14:16 6:2. 6:4. 7:5; Allison. Van Ryn-
Barnes. Sutter 6:4. 6:0. 6:3; Bell. Mangin—Wood. Shelds 
6:3. 4:6, 6:4. 3:6. 10:8; Allison. Van Ryn—Bell. Man-
gin 6:4. 8:6. 6:3. 

Amerika junior bajnoka Jack Lynch lett. aki a döntő-
ben Jav Cohnt győzte le 6:3. 6:4.' 9:7-re. A férfi párost 
Craim, ÍBeaver nveri Lynch. Cohn pár előtt 6:4. 4:6. 6:2. 
8:6-ra, 

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
TEL- : 231-12 H 

Amerika férfiegyes bajnoksága (West Side T. C.. 
Forest—Hill) .teljes amerikai döntőt hozott. Az idege-
nek Merlin. Boussus. Hughes. Perry elvéreztek ós pedig 
Merlin a harmadik fordulóban Mangin-tói 6:3, 6:2. 6:1 re: 
Boussus a negyedikben Van Ryn-tál 7:5, 6:0. 6:4-re: 
Hughes karrándulás miatt negyedik fordulóban vissza-
lépett Briam veri 6:2, 6:0. 6:3. 8:6: míg Perry az elődön i fi-
ben a bajnok Vines-től szenved vereséget. 4:6. 3:6. 6:4. 
6:4. 6:3-ra. Részletes eredmények: Negvedik forduló: 
Perry Sutter 4:6. 6:4. 6:3, 6:3.; Van Rvn—Boussus 7:5. 
6:0. 6:4; Doeg—Grant 6:0. 4:6. 6:2, 6:1; Shel.if —GledhiH 
3:6. 6:2. 6:4. 2:6. 6:4: Bell—Bryan 9:7. 7:5. 4:6. 7:5: Lott 
—Mangin 6:1. 6:3. 6:2; Vines—Wright 6:3. 6:3. 6:8. 6:2: 
Bowden—Bood 6:2, 6:2. 6:8, 6:3, 6:3. Utolsó nyolc: 
Perry—Bowden 6:2. 6:3. 6:4; Lott—Van Rvn 5:7.' 1:6. 
6:0. 7:5. 6:1; Vines—Bell 6:1. 6:4. 8:6; Doeg—Shelds 6:2. 
11:9. 4:6. 8:6. Elődöntő: Vines—Perry 4:6, 3:6. 6:4. 6:4̂  
6:3; Lott—Doeg 7:5. 6:9. 6:0. Döntő: Vines—Lott 7:9. 6:3. 
9:7. 7:5. Az ifjú amerikai bajnok mindössze husz éves. 

Lengyelország nemzeti bajnoságait Lembergben ren-
dezték meg az alábbi eredménnyel. Férfi egyes: Tlo-
czynsky—M. Stolarow 6:4. 4:6 6:1. 6:4. Női egyes: Mis* 
Jedrzejowska—Miss Volkmer 6:2. 6:1. Férfi páros: Sto-
larow testvérek—Harain. Wittmann 7:5. 1:6 6:3. 7:5. 
Vegyes páros: llis-s Volkmer. Poplawski—Mme Dubi-
enslia. Tloczynski 7:5, 6:1. Női páros: Jedrzejowska. 
Dubienska—Volkmer. Rudowska 6:2, 6:2. 

Írország bajnokságai (Fitzwilliaim Club. Dublin). 
Férfi egyes: Mc. Guire—Cronin 6:2. 6:2. 6:3. Női egyes: 

Mrs. Blair White—Miss Stoker 6:4. 6:3. Férfi páros. Mc. 
(iuire. Scroope—Smith. Mc. Veagh 6:4, 6:4. 6:3. 

Amerikai hölgyek—Angliai hölgyek válogatottak 5:2 
(West Side T. C. Forest Bilis. Cal) . 

A válogatott mérkőzés a hölgyeik Davis Cup-ért a 
YVightmann Cupért volt. Részletes eredmények: 1. nap: 
Mrs. H. Wills-Moody—Miss E. Mudford 6:1. 6:4: Miss H. 
Jacobs— Miss B. Nuthall 8:6. 6:4; Mrs. A. Harper—Miss 
D. E. Round 6:3. 4:6. 9:7. II. nap: Miss Jacobs—Miss 
Mudford 6:4 6:2; Mrs. Wills-Moody—Miss Nuthall 6:4. 
6:2: Miss S. Palfrey. Mrs. Wightman—Miss Mudford. Mrs. 
Shepherd-Barron 4:6. 8:10: Mrs. Wills-Moody. Mrs. Har-
per—Miss Nuthall. Mrs. Bennett-Whittingst'all 6:8. 7:5. 
3:6. 

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

TENNISZ c 
TEL. : 181.94 

IKKEK 
RAKETTJAVITÓMÜHELY 

MAURER ISTVÁN 
VI.. TERÉZ-KÖRUT 7. (ANDRÁSSY-UT S A R O K ) 

BOROS HIRDETŐ. 

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS K IADÓTULAJDONOS 

K E H R L I N G B É L A . 
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MUNKASTATISZTIKA. 
Rovatvezető: SZEMET! BÉLA. Tel.: 338-35. 

Pontverseny állása egyénenként és egyesületenként 
1931. augusztus 31-ig. (UTE. SzKE, BBTE, F r C . OTE, 
Dunéntuli. Al fö ldi , Pestvidéki, Tiszántúli, Felv idéki kerületi 
és orsz. vidéki bajnokság. Balalonföldvár, BSE, MTK. KYC . 
B S z K R T SE G y A C PAC. K T i E , SAC, GM1C. M O V E SSE, 
ML ' IC , SzKE II.versenyének eredményei alapján.) 

I. Urak: 

1. Kehrling MAC 
2. Gabrovitz MAC 
3. gr. Zichy MAC 
4. Bánó L.' BBTE 
5. Székely BEAC — 
<i. Bikár BBTE 
7. Radicke BBTE 
8. Straub J. BEAC 
9. Balázs I. BLTC 

10. Nveviczkev SAC — 
11. Adler MTK 
12. Rónai MLTC 
13. gr. Nemes SzTEE — 
14. dr. Jacoby BBTE 
15. Friedrich MAFC 
16. Vadász MTK 
17. Pfaff BSzKRT — 
18. Ferenczv MAFC 
19. László SzSE — 
20. Romek SzTEE 
21. Straub E. BEAC 
22. Kleiszner ATE 
23. Kirchner MAFC 
24. Dávid ház v SzSE — — 
25. br. Vav DEAC — 
26. Weisz L. UTE 
27. Majoros MTK 
28. dr. Csermák KEAC 
29. Szemet i BSzKRT 
30. Nikolich MAFC 
31. Farkas A. DEAC 
32. Krepuska MAC 
33. Drjetomszkv MAC — 
34. dr. Heinrich BBTE — 
35. Vészi III. ker. 
30. Pető KTSE 
37. Hubert L. BBTE 
38. Mautliner MAFC 
39. dr. Pétery MAC 
40. Kirchmavr MAC -
41. Szombathelyi OTE 
42. Varga L. BLKE 
43. ifj. Issekutz BBTE -
44. Károlyi J. MAC -
45. Földes SAC 
46. Halter MAC 
47. Darás NZTE 
48. dr. Szolnoky BEAC 
49. Dzurik KEAC — -
50. Hardv Dreher MAC 
51. Kretövich SAC 
52. gr. Nemes J. SzTEE 
dr. Pleskó MOVE — 
54. dr. Herzuni MLTC — 
55. Battlay BSE — — -
56. Steinmetz KAC 
57. Fiala OTE 
58. Fehér UTE 
59. Fischer BBTE 
60. Petrv RLTC 
61. gr. Serényi SAC 
62. Kovács KAC — 

194 pont 
158 ,. 
111 .. 
96 
66 .. 
(.2 .. 
60 ., 
58 .. 
56 .. 
56 .. 
52 ., 
47 .. 
46 .. 
40 .. 
39 .. 
37 .. 
35 .. 
33 .. 
33 .. 
31 „ 
28 .. 
25 .. 
24 .. 
24 .. 
99 

22 
— 19 

. 19 
— 17 

17 
— 16 
— 16 
— 15 
— 15 

13 
— 13 
— 13 

12 
— 1 2 
— 12 
— 12 
— 12 
— 12 
— 11 
— 11 

— 11 
— 11 
- 11 
— 9 
— 8 
— 8 
— 8 

— 7 
— 7 
— 7 
— 7 
— 7 
— 7 
— 6 
— 6 
— 6 

63. dr. Horváth KAC -
64. Kárpáti SzAK 
65. Bánó Gy. FTC 
66. Kövér BSE 
67. Fazekas BBTE 
68. Hesp ATE 
69. Kerner OTE 
70. Aschner K. UTE 
71. Kolletich PSC 
72. dr. Tóth BBTE 
73. Blever RUE — 
74. Gál PAC 
75. K'ss K. UTE 
76. Leiner UTE — — — 
77. Mocsárv SzTEE 
78. Papp KökénvesdyV — 
79. Leitner DTE 
80. Bruck PSC 
81. Horváth L. SzAK 
82. Aschner P. UTE — 
83. Váradi Szabó MAC — 
84. Zsoldos FTC 
85. Strasser MLTC 
86. Demkó V. BSE 
87. Székely UTE 
88. Schlesroegr UTE 
8.9. .fóliás MTK 
90. Hoffmann ZTE 
91. Civin S-.AK 
92. Novobatzkv SzTEE — 
93. Lang PSC - — — 
94. Dulánszky PAC 
95. Kádár SzTE 
(Ki. Jellinek GyAK 
97. Vizváry SzKE 
98. Lichtyg? 
99. Bakos GyAK 

100. Berger ÍIT. ker. 
101. Brokes DEAC 
102. dr. Csonth GyAK — 
103. Czékus MLTC 
104. Della Donna BSE — 
105. Demkó BSE — 
106. Faragó M AC 
107. Göllner DEAC 
108. Handler III. ker. — 
109. Jancs OTE 
110. Keppich DTE — 
111. Lakner BEAC 
112. dr. Pék SzKE 
113. Polvánszkv BEAC — 
114. Ritscher FTC 
115. Silbersdorf BLKE — 
116. Szenthey BLKE 
117. gr. Széchenyi GMTC 
118. Arató BBTÉ 
119. dr. Balázs BEAC 
120. Fleischmamn GyAK — 
121. Frank DTE 
122. Gonda PSC 
1123. Gyarmathy MAFC — 
125. dr.' Hegyi RAC 
126. Haffmann S/.KE 
127. Hubert BBTE 
128. dr. Kaffan RAC 
130. Kedves A. PEAC — 
131. dr. Kiss BBTE 
132. Kluger PSC 
133. Mahr KTSE 
134. Makrav MTK 
135. Maver KTSE 
136. Molnár MTK 
137. Nadányi BTVC 
138. Németh KTSE 
139. Novotny ? 
140. örgr. PaMavicini ? 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
o 
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141. Papp BBTE 
142. Párducz ATE — — 
143. Ríiedt KAC 
144. Rieger TKSE 
145. Scholtz A. GMTC 
14(5. Schra.mek BSE 
147. if j . Vértessy GMTC 

11. Hölgyek 

1. Bokorné MAC - — 101 pont 
2. Schréderné BLKE 80 .. 
3. Sárkány MAC 80 .. 
4. Baumgarten UTE 72 .. 
5. Wienerné FTC <57 
6. Sternné BTVC 58 .. 
7. Batta M. BBTE 44 .. 
8. G. Baittrock I. FTC 42 .. 
9. Gschwindt E. FTC — 39 .. 

10. dr. Csontné GYAK 33 .. 
11. Ritscherné FTC 30 .. 
12. Demkó E. BSE 29 .. 
13. Tevelvné KTSE 29 .. 
14. Dömötör E. DEAC 26 ., 
15. Tihanyiiné FTC r 25 .. 
16. br. Piretné BBTE 25 .. 
17. Brandenburgné BLKE 24 .. 
18. Tóth A. MLTC 24 .. 
19. br. Reichlin É. GyAK 22 .. 
20. Jankovich M. MAC 22 .. 
21. Schell M. br-né GyAK 20 .. 
22. Szentgyörgyiné KEAC- 18 .. 
23. Ardev Anna MOSSE — 18 .. 
24. Szlávik B. BBTE 15 .. 
25. Récsey R. NTE 15 .. 
26. Markoviciné MTK 15 .. 
27. Kaczkáné SzTEE 14 ., 
28. Gözsv Irén GMTC 14 .. 
29. Lates Csilla BEAC 14 .. 
30. 'Surgoth E. KTSE 13 .. 
31. Deutsch M. MTK 13 .. 
32. gr. Szapáry G. MAI — — 12 .. 
33. Lachmanné MAC 12 .. 
34. Jendrassvk N. BEAC 12 .. 
35. Párduczné ATE 12 .. 
36. Mentovies G. UNIÓ 12 .. 
37. Nadányiné OTE — 11 -
39. dr. Oberscha.il MAC — 9 
40. Kisfaludy I. BBTE 9 .. 
41. Inándyné BLKE 9 ., 
42. Sass MB. KEAC 8 
43. Madarászné FTC — ; •— 7 .. 
44. Bozzav E. KTSE 7 ., 
45. Kégl M. SzKE 7 .. 
46. Baloghné MLTC 7 .. 
47. Medveczky S. BEAC 6 .. 
48. br. Sennveyné SAC 6 .. 
49. Pilisv Bába KYC 6 .. 
50. Filátz M. BSE 6 ,. 
51. Kégl. A. SzKE 6 .. 
52. Surgothné KTSE 6 .. 
53. Bendenritter E. GMTC 6 .. 
54. Zwolenszky SAC 6 
55. Tüköriné ? • 6 
56. Havassy Zs. UTE 5 .. 
57. Szemeiké BSzKRT 5 .. 
58. HoTvátliné SzSE 5 .. 
59. Tábv K. RUE 5 .. 
60. gr. Széchenyi GMTC 5 .. 
61. Köpeczv PSC = 4 .. 
62. Bozsikné BSE 4 .. 
63. Dénes M. MTK — 3 .. 
64. Récsey M. NTE — — 3 .. 
65. Ferencsykné DEAC 3 .. 
66. Papp Kökényesdiné — 3 

67. Fénvésné BTVC 3 
68. Tassvrié P>SE 3 
63. Barkász Vali DEAC 2 
70. Dömötör PAC 2 
71. Dulánszkyné PAC 2 
72. Flot.tma.iin SzPLE 2 
73. Fíilönp M. MZSE 2 
74. Gál M. SzAK 2 
75. Hellebrondtné MAC 2 
76. Hertelendv MAC 2 
78. Makóné NZTE 2 
79. Paksvné BLKE 2 
80. Szaplonczavné MLTC • 2 
81. Tóth M. SzKE 2 
82. Ujszászy 0. GyAK 2 
83. Antalné PSC 1 
84. Bölönyi J. DEAC 1 
85. Engelné BSE 1 
86. Fejes Gyak 1 
87. Ha'idecker MLTC 1 
88. Horváth GvAK 1 
89. Kissné KEAC 1 
90. Ortnerné UTE 1 
91. Pintéz Zs. I I I . ker. — 1 
92. Sukev KTSE 11 
93. Schumer BEAC 1 

Egyesületek: 

1. MAC — — - — — 558 282 840 
2. BBTE — — — — 320 93 413 
3. BEAC — — — — 168 33 201 
4. FTC — _ — —i 11 170 181 
5. MTK - 116 31 147 
6. BLKE — .—. .—. - — 16 115 131 
7. UTE — _ — . — 51 78 129 
8. MAFC — — — 127 0 127 
9. SzTEE — — — . 8 ) 14 103 

10. MLTC — — — — 59 34 <3 
11. M C — — .— — 81 12 93 
12. DEAC .—. — 43 32 75 
13. KTSE — • 17 55 72 
14. BTVVC — — — 1 68 69 
15. BSE — — — — 21 43 64 
16. SzSE — — — — 57 5 62 
17. BSzKRT _ — — 54 3 59 
18. KEAC 1— _ — 30 27 57 
19. BLTC — . — — 56 0 56 
20. GvAK — . _ .— ' 6 48 54 
21. ATE — — — — 31 12 43 
22. OTE — — — — 27 11 38 
23. GvAK — — 2 33 35 
24. GMTC — ,— 6 25 31 
25. SzKE — — — . — 6 15 21 
26. III. ker. — . — , 19 1 20 
27. NTE — - — . 0 18 18 
28. MOSSE — 0 18 18 
29. NZTE — — — ,14 2 16 
30. PSC — — — 9 5 14 
31. SzAK .— — _ 12 2 14 
32. KEAC ,— — _ 13 Ó 13 
33. PAC — — — 8 4 12 
34. UNIÓ — — 0 12 12 
35. RUE — — — 5 5 10 
36. MOVE — — 8 0 8 
37. KIAC — — — 7 0 7 
38. DTE — — — 7 0 7 
39. KYC — — — 1 6 6 
40. RLTC — — — 6 0 6 
41. SzTE — — — | 6 0 6 
42. PéSC — . — — 5 0 5 
43. RAC — — — 2 0 2 
44. MZSE — — — 0 2 2 
45. SzPLE — — 0 í 1 
46. PEAO — - — 1 0 1 
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Revelation 

p i 
Golf 
A R O Y A L 

S Z Á L L Ó B A N 
A LEGÚJABB AMERI-
KAI JÁTÉK, MELY MIN= 
DENKI ÁLTAL AZON= 
NAL ELSAJÁTÍTHATÓ. 

f l 
B E L É P Ő D Í J N I N C S ! 
E G Y J Á T S Z M A P -60. 

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 UCCAI CIPŐK 

KERTESZ ES WESZELy 
IV., VÁCIM. 9 

Serlegek és tisztelet^ 
díjak dúsan felszerelt 
raktára. = Sportkörök= 
Ken országosan elis= 
m r̂tAarany= és ezüst= 
(művesnél. 

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

Saját műhely. Egyesületek ked-
vezményben részesülnek. 

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

, SZÁLLÍTUNK 
legjutányosabb feltételek mellet, speciális kötőanyaggal kevert 

VÖRÖS SALAKOT. 
tenniszpályákhoz és utakhoz. 

FEKETE SALAKOT 
fuvardi/megUrilés ellenében szállítunk futthallpályákra és fel-
töltésekre. - A MAC. BSzKRT. BSE. BEAC. BLKE stb: 
szállítója 

HAZAI Ú T É P Í T Ő ÉS S A L A K T E R M E L Ö 
VÁLLALAT B U D A P E S T . N Á D O R = U . 6 

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

Egyesüli Kő-, Könyvnyomda. Könyv- és Lapkiadó Rt. V., Tétra-ulca 4. Telefon : 224—07. — Felelős Somogyi L. Pál. 




