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A M A G Y A R O R S Z Á G O S L A W N T E N N I S Z S Z Ö V E T S É G H I V A T A L O S L A P J A 

Cioirndlollafok a ta&aszii szezo/ra lezajlása utáni 
Az első gondolat az, hogy sajnos a szezon 

nem zajlott, hanem egy kiapadó folyam méltó-
ságteljes lassúságával hömpölygött. A ver-
senyszezon idei folyama nem hordozott a hátán 
semmi újat, semmi ötletest, nem láttunk sikló 
csónakokat, karcsú jachtokat, hanem csak a 
régi öreg bárkák szakadt vitorláit dagasztotta 
az érdeklődés eleinte élénk szele, hogy aztán az 
eseménytelenség teljes szélcsendje petyhüdté 
lankassza az öreg vitorlákat. 

A környező államokban nagy események 
játszódtak le. Bécs a japán Davis Cup csapa-
tot, majd Tildent, később Borotrát látta ven-
dégül, nem említve a közben lezajlott külön-
böző szokott versenyeket. Prágában Tildén, Bo-
rotra, Davis Cupok stb. váltogatták egymást. 
Nálunk a tavaly oly lendületesen megindult 
tenniszversenyszezon, amelyik végül már öt-
ezer főnyi közönséget nevelt magának, az idén 
egyetlen szenzációt szolgált a közönségnek a 
japán—magyar Davis Cupot. Hogy ezt nem 
nyerhetjük meg, evvel minden reálisan számoló 
tenniszszakértőnek számolni kellett volna s 
akkor viszont gondoskodni kellett volna az ille-
tékeseknek, hogy a közönség érdeklődését a 
fehér sport után más eseményekkel elégítsék 
ki. Az érdeklődés jelenleg még élénken csör-
gedező patak, de vigyáznunk kell, hogy az ese-
ménytelenség mindent elnyelő homokjában el 
ne fulladjon. 

Nem tudjuk, hol a hiba, nem is hibákat ke-
resünk, hanem felemeljük a szavunkat azért, 
hogy a jövőben ne így legyen. Nem szabad a 
közönség érdeklődését meghalni hagyni. Eset-
leges anyagi nehézségek vagy terminus nehéz-
ségei egyeseknek nem szabad, hogy a jövőbeit 
versenyek lemondására, illetve versenylehetősé-
gek elszalasztására vezessen. Nem tudjuk, 
hogy a bizottsági rendszer a szövetségben 
nem-e nehézkes, akkor, amikor egyes nagy já-
tékosok lekötésén a városok százai veteksze-

nek. Nem lehet mindig bizottságot összehívni. 
A bizottság elnöke vagy a szövetség főtitkára 
a sa já t felelősségére ragadja meg a jövőben az 
alkalmakat, mert nem szabad még egyszer ilyen 
eseménytelen tavasszal szolgálni a nagyközön-
ség és a versenysport érdekét. 

* 

Verseny az volt elég. Egy hónapja mást sem 
tesznek a versenyzők, mint vándorolnak Lágy-
mányostól Óbudáig, a Hungária-útig stb. Nagy-
szerűen sikerültek is ezek a versenyek. Az in-
dulók száma, a küzdelmek nivója mind meg-
haladta a tavalyit. Örömmel láttuk a közép-
klasszis örvendetes fejlődését, de ezek a ver-
senyek csak a versenyzők érdeklődését keltik 
fel, a nagyközönséget hidegen hagyják s hiány-
zik belőlük az a levegő, ami kell ahhoz, hogy 
nagy küzdelmek és nagy eredmények szülesse-
nek. A középklasszis ezeken a versenyeken 
felnőtt az első klasszishoz, míg az első klasszis 
megmaradt a tavalyi nivón vagy még rosszabb 
lett, mint tavaly volt. Új játékosok nevelése 
mellett ne feledkezzünk meg az elsővonal fog-
lalkoztatásáról sem, mert egyelőre még rájuk 
is szükség van. 

* 

Szomorú vereségek hírét hozza naponta a 
posta. Hol itt, hol ott kap ki a magyar nevet 
viselő csapat. A vereség maga nem szabad, 
hogy fájjon, mert a küzdelem velejárója a győ-
zelem, de épúgy a vereség is. A vereséget min-
den igaz sportembernek el kell viselnie. El is 
viseljük, de mégis fel kell emelnünk szavunkat, 
akkor, ha olyan vereségről hallunk, aminek 
nem kellett volna bekövetkeznie. A szövetség 
talán túlsók kötelezettséget vállalt. Többet, 
mint ahány épkézláb játékosunk van s így 
néhol olyan csapatot indított a magyar nemzeti 
színekben, ahol biztos vereségnek néztünk elébe 
olyan csapat ellen is, akiknek legyőzése más 
körülmények között nem okozott volna gondot 
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a magyar tennisz első gárdá jának . A terminu-
sok helyesebb elrendezése talán megmentette 
volna a fehérsport háromszínű trikolórját egyik-
másik vereségtől. Nem mindenki tudja , hogy a 
magyar tennisz talán negyedrangú csapata 
kapott ki a jugoszlávoktól. A L'Auto s a többi 
sportlap azt írja, hogy Jugoszlávia megverte 
Magyarországot s a vereség híre nem vet sehoi 
sem jó fényt a magyar tenniszsportra. Itthon 
pedig napokon keresztül szemrehányást ha'! az 
ember, hogy miért kell ennek így lenni. Leve-
leket hoz a posta, amelyek, nem ismerve a hely-
zetet, sokkal sötétebben festik le a vereségek 
feletti bánatukat, mint az talán helyes volna, de 
a vereségek okozta megdöbbenés intő példa 
legyen a jövőre nézve az ilyen találkozások al-
kalmából. 

* 

A szövetséget kritizálóknak azonban jusson 
az is eszükbe, hogy a szövetség feladata nem 
abból áll, hogy mindent ő csináljon. A szövet-
ség tulajdonképen a legfelsőbb fóruma az egyes 
sportágaknak s mint ilyennek nem is feladata 
a versenyrendezés. Versenyeket a kluboknak 
kell rendezniök, ott kellene meglenni a vállal-
kozó kedvnek, hogy ezt vagy azt a versenyt 

rizikóval nem törődve is megrendezzék. Öröm-
mel üdvözöljük ezért a szimpátikus lágymá-
nyosi klubot, amelyik nem törődve áldozattal , 
olyan versenyt igyekezett összehozni, amelyik 
messzire kiemelkedett a többi köznapi buda-
pesti verseny keretéből. 

Hol van azonban a többi klub. Mindenki 
megrendezi a szokott versenyét s nem gondol 
valami újra, a mi esetleg pénzbe kerül, de vi-
szont sikert is hozhatna. Hol van a Magyar 
Atlétikai Club, amelyik elsősorban hivatva 
volna, hogy nagyszabású versenyekkel a publi-
kum igenis nagy érdeklődését ébren tartsa. A 
MAC megfelelő pályával rendelkezve, a tavasz-
szal nem csinált semmit s a pontos költség-
vetési viták és huzavonák patópáli lassúságá-
val minden kínálkozó alkalmat elszalasztott. 
Reméljük, hogy a jövőben a tennisz elitklubja 
érezni fogja azt, hogy az elsőség dicsőségen 
kívül kötelező valami is. A kezdeményezést, a 
cselekvést mindig az elsőktől várták az embe-
rek s a szigeti klubnak is, ha az élen akar ma-
radni, nem szabad a kezdeményezést mások-
nak átengedni, különösen akkor, amikor az el-
ejtett gyeplőt nincs, aki felvegye. 

„Kapitány." 

Tildeni színjáték 
Irta : Palásti László a Tennisz és Golf berlini munkatársa 

Berlin, június. 
ötvenmárkás jegyek, gyönyörű idő, har-

mincezer néző és egy sereg világnagyság a 
gyönyörű pályákon — ez volt a Rot-Weiss 
pünkösdi versenye. 

Tildén, Prenn, Kehrling, Menzel a férfiak 
részéről, Aussem, d'Alvarez, Friedlebenné és 

Krencsey Madyt sajnos már csak mahyong asztal 
mellett láthatjuk a salakpálya helyett Krencsey Mady, 
Lassgalnerné, Kertész Ada, Nemesné a Mac teraszán. 

Krahwinkel a hölgyek részéről; ezek voltak a 
nagyágyúk, akikért néhánynapos ülőhelyért 
ötvenmárkás jegyet fizettek a berliniek. 

A nyújtott sport nagyjából megfelelt a vá-
rakozásnak. Persze voltak nagy meglepetések, 
így elsősorban Alvarez veresége Krahwinkel 
kisasszonytól. Krahwinkel győzelme egy szép 
döntőt semmisített meg, az Aussem—Alvarez 
döntőt, amely sportban nem nyújtott volna 
annyit, mint Krahwinkel és Aussem küzdelme, 
de érdekességben annál többet. A spanyol ba j -
noknő, aki még nem is régen jogosan tartotta 
a női világranglista második helyét, határozot-
tan érdekes jelenség. Már csak életmódja 
miatt is. 

Télen négy hónapig filmezett Svájcban, 
az Alpesek között. Közben egy sereg sí-
versenyen vett részt, azonkívül nagyon 
szép és mindig kitalál valami kedves 
egyéni mozdulatot egy-egy rossz lab-

dája után. 
Vagy az egyik lábát kezdi dörzsölni a má-

sikkal, vagy nevetni kezd, de mindig nyújt 
valamit a játékon kívül is. És ezért fog mindig 
közönséget vonzani még pünkösdi nivón mozgó 
játékkal is. 
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Persze a föattrakció Tildén volt, aki egé-
szen a Prenn elleni döntőig úgy játszott ellen-
feleivel, mint a macska az egérrel. És Prenn 
ellen is így akart játszani, azonban a német 
bajnok hatalmas formája arra kényszerítette, 

hogy a pullowert, amely öt napon át 
mindig rajta volt játék közben, a harma-
dik szett után, amelyet Prenn nyert meg, 

levegye. 
Ezzel elismerte, hogy a mai Prenn ellen 

dolgoznia kell, még néki is. 
És ez a kitűnő formában lévő Prenn na-

gyon könnyen kikaphatott volna Kehrlingti'A. 
Amikor a német bajnok megtudta, hogy Kehr-
ling nem szeret délelőtt játszani, délelőttre tű-
zette ki a meccset. Ez csak egy csöpp adat 
arra, hogy mi mindenen múlhat egy tennisz-
meccs kimenetele. Azután öt esetben volt 40:15 
Kehrling javára, egyszer, amikor 3:2, egyszer 
pedig, amikor 4:3-ra állott javára a szett. Ki 
tudja, hogy ha ekkor 5:3 lesz, nem-e Kehrling 
kertiI Tildén ellen a döntőbe? Ha így történik, 
talán nem került volna sor arra a sok közel-
harcra, amely Tildén között és a bírák, határ-
bírák és a közönség között volt. A nagy „Big 
Bili" valahogy úgy érezte, hogy a publikum 
túlságosan elfogult vele szemben és ez volt a 
magyarázata annak, hogy szinte percenként 
megakasztotta a játékot. És legtöbb esetben 
igaza volt. A közönségnek például egy hozzá 
nem értő része zúgolódni kezdett, amikor Til-
dén ötször egymásután a háló mögé ejtette a 
labdát és Prenn hiába loholt az alapvonalról a 
hálóhoz, hogy elérje. 

Tildén szóváíette ezt is és az eredmény 
az lett, hogy a bíró kioktatta a közön-
séget. Megmagyarázta nékik, hogy ezek 

a legszebb és legnehezebb labdák. 

Azután ott volt a vonalbírák esete. A nap 
jótékonyan sütött, a konyha kitűnő a Rot-Weiss-
ben, hát nem csoda, hogy jóízűen aludt az 
egyik határbíró. A többiek pedig annyira „77/-
den-lázban" voltak, hogy folyton csak öt néz-
ték, nem pedig a vonalat és a labdát. 

Szóval voltak apró szóharcok is és ezek a 
csaták csak emelték a mérkőzés érdekességét. 

Maga a játék ilyen volt: 
Férfi egyes Moldenhauer emlékére: (Ber-

lin bajnoksága.) 1. Til'den. 2. Prenn. 3. Kehr-
ling és Menzel. Tildennek, mint már említet-
tem, nagyon meg kellett dolgoznia a győzelem-
ért. Az első szettben Prenn már 5:3-ra veze-
tett, de Tildén behozta és 7:5-re nyert. A má-
sodikban 5 : l - re vezetett a német bajnok, két 
szettlabdája is volt, amikor Tildén belefekiidt 
a munkába. Megrázta a fejét és nemcsak 
érezte, hanem látta is a közönség, hogy most 

szép küzdelem lesz, mert Tildén meg akarja 
nyerni ezt a szettet is. így is történt. Gyönyörű 
csavart, nyesett vágott és drive ütéseit úgy 
variálta, hogy nagy öröm volt nézni a szakértő 
számára a kiegyenlítést, azután a 8:6 arányú 
győzelmet. És jött a harmadik! Tildén ismét 
bravúrosan töri a fejét. Tetszik néki, hogy ő 
megengedheti a lassítást, mert a végén behoz 
mindent. Ismét 5:1-ig jut fel Prenn, de most 
a szerencse a német bajnok mellé szegődik. 
Hiába dolgozik most az amerikai, nem tudja 
behozni azt, amit elmulasztott és Prenn 6 : l - re 
nyeri a harmadikat. 

Tildén eldobja ütőjét, az öltöző felé szalad, 

Lilly d' Alvarec Berlinben 

de közben odakiáltja a bírói székben ülő Mishti-
nak, hogy tíz perc szünetet kér. A negyedik 
szett is erős küzdelmet hoz, Tildén 7:5-re 
nyeri és ezzel vége lett a nagy színjátéknak. 

Az elődöntőben Prenn nagy szerencsével 
6:4, 6:3, 6:4 arányban győzte le Kehrlinget, 
akinek változatos szép ütéseit hatalmas taps-
viharral jutalmazta a közönség. A másik olda-
lon Tildén 6:3, 6:4, 6:0 arányban végezte ki 
Menzeli. 

A női egyesben Baumgarten Magdát egy-
napos késésért szkreccselték. Ha a rendezőség 
nem ilyen szigorú, Friedlebennéig, illetőleg az 
elődöntőig juthatott volna. Friedlebennét Aus-
sem verte ki 6:4, 6:2 arányban. A másik ol-
dalon történt a nagy meglepetés. Krahwinkel 
6:0, 8:6 arányú győzelme d'Alvarez felett. A 
döntő is meglepetésszerűen kezdődött. Az első 
szettet Krahwinkel 6:4-re nyerte, a második-
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ban 3:1 vezetés után 6:5-nél két meccslabdája 
volt Krahwinkelnek, de Aussem 6:8-ra győzött, 
a harmadikat pedig visszanyerve, nyugalmát 
6 : l - re nyerte. Ügy Krahwinkel, mint Aussem a 
legmodernebb, erős „férfitenniszt" játszották. 

A vegyesben a Kehrling—Friedlebenné pár 
a döntőbe jutott, miután a Horn-+-Heitmann, 
Du Plaix—Frl. Neufeld, Kohnert—Eichner pá-
rokat könnyen legyőzték. A döntőben az első 
szettben szép küzdelem után 6:3-ra győzött a 
Iliden—Aussem kettős, a másodikban Fried-
lebenné érthetetlenül visszaesett és hiába dol-
gozott Kehrling gyönyörűen, a második szett 
eredménye 6:1 lett. 

A férfi páros Tildén, Worm zsákmánya lett. 
A Kleinschrott, Prenn kettőst küzdelem nélkül 
7:5, 6:3, 6:3 arányban verték. A női párost 
Aussem, Schomburgh nyerték az Adamoff, Neu-
feld ellen. 

Szép volt a pünkösdi verseny és szépek 
voltak a bevételek is. összesen 30.000 nézője 
volt szerdától hétfőig a versenynek és ezek 
közül huszonhétezer volt a fizető néző. Egy 
állóhely öt márkába, tehát hét pengőbe került 
és így könnyű kiszámítani, hogy feltámadhatna 
a magyar tenniszsport, ha egy-egy versenynek 
olyan lenne az anyagi eredménye, mint amilyen 
anyagi siker most a grunewaldi pályán volt. 

M " — llll I 

A Bukaresti II ennisz Club Romáim nemzetközi oersenye 
Románia bajnokságáért 

A romániai tenniszkörök, melyek az utóbbi 
időben minden alkalmat megragadnak, hogy 
összeköttetéseiket a középeurópai tenniszsport-
tal mentül intenzívebben kiépítsék, ezidén is 
élénk külföldi' részvétel mellett rendezték ver-
senyüket. 

Bennünket annál is inkább közelről érdekel 
e verseny, mert az első alkalom, hogy a Magyar 
Orsz. Lawntennisz Szövetség hivatalosan kép-
viseltette magát a versenyen s első ízben jelen-
tek meg Bukarestben magyar versenyzők. 

Magyar részről G. Baittrock Ica, Kirchmayr 
Kálmán és Bálás Iván vettek részt a versenyen. 
Kívülük Schaffer jugoszláv bajnok, Seinfeld és 
Grossmann Wienből, valamint Korotvickáné 
Csehországból alkották a külföldi versenyző 
gárdát, mely ellen a teljes román versenygárda 
vonult fel, bebizonyítva, hogy ma már rend-
kívül komoly játékerőt képvisel. 

A férfi egyest általános meglepetésre Schaf-
fer (Jugoszlávia) nyerte. Ha megérdemelten is, 
de nagy szerencsével. Hisz egy szetten keresz 
tűi szóhoz sem tudott jutni a fényesen játszó 
Poulieff ellen s csak mikor ez utóbbi egész vá-
ratlanul a mecslabdánál hibázott, kerekedett fe-
lül s egész könnyen nyert. 

Ettől eltekintve is szerencsés körülmény volt 
részére, hogy az összes többi versenyszámok-
ban az első fordulóban kiesett, míg a mezőny 
többi játékosai ugyancsak megviselve érkeztek 
el az egyes bajnokság döntő küzdelmeihez. 
Mindenesetre játéka tavaly óta óriásit fejlődött 
és azt hisszük, nagyon meleggé tenné éljátéko-
saink győzelmét, természetesen Kehrling kivé-
telével. 

Poulieff a bukarestiek kedvence, végtelenül 
szimpatikus, nagyképességü, de meglehetősen 

egyoldalú játékos. Mindene a futás és egy nagy-
szerű righthand drive s ehhez jön még a buka-
resti pálya és a hazai közönség. Ellene Buka-
restben győzni nagy teljesítmény. 

Harmadik helyre Bálás (MAC) és Botez 
(Románia) kerültek. 

Bálás végig jól játszott, de az elődöntőre 
már nagyon lejátszva állt ki. Előzőleg Kirch-
mayrt, valamint a wieni Grossmann ellen győz-
tes fiatal Hamburgert verte meglepő könnyen. 
Az elődöntőben Poulief ellen nagyszerűen, de 
részben kevés győzni akarással, részben kevés 
szerencsével játszott. A második szettben 4:2, a 
harmadikban 4: l-re vezetett, ám a második szett 
sorozatos bírói tévedései túl sokat kivettek 
idegeiből. 

Botez harmadik helye is meglepetés. 
Schaffer ellen ugyan nem sok szerencsével 

alkalmazta a tisztán pilinckázásra alapított já-
tékát. Igaz, hogy a délelőtti forróságban leját-
szott Luppu dr. elleni mérkőzés ereje nagy ré-
szét felemésztette. Győzelme Luppu dr. ellen 
meglepetés volt s elsősorban kitartásának volt 
következménye, mert szép akciókat csak dr. 
Lupputól láttunk, aki az első szettet 4:0 vezetés 
után vesztette el nagy balszerencsével. 

Kirchmayr indiszponált volt, míg Gross-
mann és Seinfeld teljesen csődöt mondottak. 
Feltűnést keltett a fiatal lugosi Hamburger 
nagy reményekre jogosító játéka. 

A női egyest a cseh Korotvicka nyerte. 
Nagyszerűen játszott, de persze szimpátiákat 
nem igen tudott kelteni maga iránt. Aminthogy 
mindig szűkebbre szorul azon helyek száma, 
ahol még egyáltalán szerepelhet. 

Második Zizovits Lenke lett. Játéka persze 
lényeges haladást nem mutathat fel, amíg mos-
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tani stílusát meg nem változtatja. Pedig igazán 
kár érte! Rendes ütésekkel, már ki tudja, hol 
tartana. Viszont ütéseivel a legtöbb nöjátékos 
„réme". Amit mi sem bizonyít jobban, hogy 
a döntőbe és elődöntőbe ellenfelei visszalépése 
folytán került. 

Harmadik Gönczné lett, aki két sikeresen 
abszolvált mérkőzés után Fülöpné ellen elesve, 
annyira megsérült, hogy Fülöpné elleni mérkő-
zését is csak a legnagyobb fájdalmak ellenére 
nyerte meg és Zizovits ellen már nem futotta 
erejéből. 

A másik oldalon harmadik az újra játszó 
Schlosserné lett, a romániai női „stílus" meg-
alapítója, de ő legalább időnkint szép voley 
labdákkal teszi változatossá és eredményesebbé 
stílusa fogyatékosságait. 

A többiek: Fülöpné stagnál, Caracosteáné 
szépen, bátran, de bizonvtalanul játszik, Go-
lescu megelégedett a páros dicsőségével, ahol 
nagyszerű volt. Az erdélyi hölgyjátékosok az 
ugyanakkor lejátszásra kerülő Haggibor-serleg 
miatt nem indultak! 

A férfi páros lejátszatlan maradt. A döntőbe 
a Poulief, Krupensky és dr. Luppu, Ronetti ke-
rültek. Az utóbbiak győzték le a Kirchmayr, 
Bálás párt négy szettben a legnagyobb hőség-
ben, mely bizony sehogysem konveniált a ma-
gyar párosnak. Emellett a balszerencse állan-
dóan üldözte őket, úgy hogy játékuk sehogy-
sem tudott megfelelően kialakulni. A másik ol-
dalon általános meglepetésre a fiatal Hambur-
ger, Staniescu ifjúsági pár került a döntőbe, 
megverve az osztrák párt, Grossmann, Seinfel-
det, akiknek játékától ugyancsak nem voltak el-
ragadtatva a bukarestiek, Rosetti, Botez Pou-
lieféktől, míg a veszélyes Bunca Cantacusinó 
Baláséktól kapott ki simán. 

A vegyes párost a Poulief, Golescu évek 
óta együtt játszó román páros nyerte Bálás, G. 
Baittrock Ica ellen, akiknek a döntőben nem 
ment távolról sem úgy, mint az előmérkőzések 
során. Emellett taktikájuk is hibás volt, hagy-
ták Golescut élni a hálónál és még tévedésből 
sem játszottak rá egy erős labdát. így persze 
Poulief mindent elért! Harmadik helyre Kirch-
mayr, Zizovits és Botez, Caracosteáné, a titkos 
favoritok kerültek. Ebben a számban egy egész 
csomó nagyon jó páros indult s éppen a férfi 
egyes után itt volt a legnehezebb a konkur-
rencia. 

A női párost Gönczné, Zizovits egész simán 
nyerték a Caracosteáné, Schlosserné pár ellen. 
Zizovits biztonsága és jó lobjai, valamint 

Gönczné ezúttal nagyszerű voleyi könnyűvé 
tették a győzelmet. 

A vendéglátó román klubról kell még meg-
emlékeznünk, melynek vendégszerető fogadta-
tása messze túlhaladta főleg a magyarokkal 
szemben a szokásos vendéglátás kereteit. 

Itt kell még megemlékeznünk a bukaresti 
magyar követség minden képzeletet felülmúló 
szeretetteljes gondoskodásáról, mellyel a ma-
gyar versenyzők minden percét igyekezett a 
legkellemesebbé és változatosabbá tenni. A 
követség vezetője, br. Fest Fedor maga is régi 
tenniszjátékos, mint az anya gyermekeit, vette 
pártfogásába a magyar versenyzőket. 

Bálás Iván (Mac) a BBTE versenyén 

Eredmények: 
Férfi egyes. Döntő: Schaffer (Jugoszlávia)— 

Poulief (román) 2:6, 3:6, 7:5, 6:3, 6:0. Elő-
döntök: Poulief—Bálás 6:2, 6:4, 7:5; Schaffer 
—Botez 5:7, 6:3, 6:3, 6:3. 

Nöi egyes: Döntő: Korotvickova (cseh)— 
Zizovits (Nagyvárad) 6:3, 6:3. Elődöntő: Ko-
rotvickáné—Schlosserné 6:2, 6:3; Zizovits— 
Gönczné w. o. 

Férfi páros. Elődöntők: Dr. Luppu, Román 
—Kirchmayr, Bálás 6:0, 3:6, 6:3, 7:5; Poulief, 
Krupensky—Hamburger , Stancescu 6:2, 
6:3, 6:3. 

Vegyes páros. Döntő: Poulief, Golescu— 
Bálás, Gönczné 6:3, 6:1. Elődöntő: Bálás, 
Gönczné—Kirchmayr, Zizovits 6:3, 6:3; Pou-
lief, Golescu—Botez, Caracosteáné 6:4, 5:7, 
lief, Golescu—Botez, Caracosteáné 6:4, 
5:7, 6:3. 

Nöi páros. Döntő: Gönczné, Zizovits— 
Schlosserné, Caracosteáné 6:2, 6:1. 
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A belga nemzetközi bajnokságok és a lengyel mérkőzés 
Irta : Takáts Imre 

Május 31-én indultunk útnak Aschnerrel és 
Leinerrel, hogy mint a szövetség kiküldöttei 
Bruxellesben és Varsóban versenyezzünk. A 
nemzetközi Lawn Tennisz Szövetség Párizs és 
Wimbledon mellé idén a belga szövetség ké-
résére Belgiumot is beiktatta a nemzetközi baj-
nokságok sorába. Belgium ugyanis nemzeti ön-
állóságának 100-ik évfordulóját ünnepli s ez 
alkalommal számos kiállítással, mintavásárral 
és sporteseménnyel akarta nevezetessé tenni 
ezen évfordulót. 

Bruxellesben igen erős mezőnyt találtunk. 
A férfiak közül Cochet, Borotra, Rodel, Brug-
non, Peters (Tildén ezidei rivieriai legyőzője), 
Lester, Rogers, a legjobb belgák, vesznek részt, 
a nők között ott 'átjuk Mme Mathieut, Miss 
Ridleyt, Mrs Haylockot, Mlle Sigart-t, Mlle 
Houmant, Mlle Barbiert. 

A férfi egyest legnagyobb meglepetésre Bo-
rotra nyeri 5 kemény szettben (az ötödik 8:6) 
Cochet ellen, holott a verseny tartama alatt 
mutatott brilliáns formája miatt Cochet győ-
zelme látszott valószínűnek. A harmadik helye-
ken Rogers és Lester osztoztak. Én az idei 
belga bajnoktól, Bormantól, kaptam ki három 
szettben (2:6, 7:5, 6:3) , Asehner a cseh Sibá-
tól, Leiner a francia Bontetól. 

A férfi párost a Cochet, Brugnon pár szkret-
selése folytán (Brugnon megbetegedett) az an-
gol Peters, Lester pár nyeri az egyiptomi Gran-
guillot, Zacher pár ellen. Ebben a konkuren-
ciában úgy az Asehner, Leiner pár, mint a Ta-
káts, Nielsen (dán) pár az első nyolc közé 
jutott. Itt kiemelendő az Asehner pár kitűnő 
szereplése, akik előbb a belga bajnokpárt (Ew-
bank, Borman) verik meg, majd a harmadik 
hely előtt csak elkeseredett küzdelemben öt 
szettben kapnak ki a Granguillot, Zachar pár-
tól. Ebben a párosban a mezőny legjobb em-
bere Asehner volt. 

A női egyest Mme Mathieu nyeri Mrs Hay-
loch ellen. 

A vegyes párost Borotra, Sigart—Peters, 
Ridley ellen. 

A párizsi mérkőzésektől még fáradt franciák 
kérésére a sigli-meccseket három szettre ját-
szották. 

Bruxellesből Berlinbe utaztunk, hogy 
Kehrlinget és Tildent láthassuk a Rot-Weiss 
versenyein, de sajnos, bajnokunk pár perccel 
érkezésünk előtt hagyta el Berlint s a döntő 
mérkőzéseket is érkezésünk előtt játszották le. 

Két napi pihenő után (amennyiben Ber-

linben pihenni lehet) továbbutaztunk Varsóba, 
hogy a minden évben ismétlődő lengyel— 
magyar mérkőzést lejátszuk. A lengyelek min-
den fogalmat felülmúló előzékenységgel fe-
lejthetetlenné tették az ott töltött napokat. 

Sajnos, a Davis Cup rendszerű mérkőzést 
3:2 arányban elvesztettük, amit főleg Max 
Stolarow nagy fejlődésének lehet betudni. A 
mult évben még középklasszist mutató játékos 
idén a Mishuval és Poulieffel felálló román 
csapattal szemben Lengyelországnak szerezte 
meg a győzelmet. 

Az első napon Wartninski győz Asehner 
ellen, akit a pokoli hőség (napon 48" C.) job-
ban handicapelt, mint ellenfelét. Utána én is 
kikapok M. Stolarowtól. A második napon az 
Asehner, Leiner pár négy szettben győz a Sto-
larow testvérek ellen. A harmadik napon Aseh-
ner kikap Stolarowtól, viszont én öt szettben 
győzök Warminszki ellen. 

A lengyeleknek igen sok tehetséges fiatal 
játékosa van és az ottani vezető emberekkel 
folytatott beszélgetésből látom, hogy az állam 
rengeteget tesz a tenniszsport fejlesztése érde-
kében, szemelőtt tartván annak nemzeti szem-
pontból igen fontos propagandisztikus jelen-
tőségét. 

IHMÉtÉ 

TUNC 
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Ausztria—Magyarország 6:2 Szombathely 
Ha így minden kommentár nélkül leközöl-

nénk az első éljátékosok nélkül lefolyt osztrák— 
magyar mérkőzést, — amint azt a sajtó leg-
nagyobb része tette, — mindenképpen az osz-
trák tenniszsport fölényére kellene következ-
tetnünk. Ám mérlegelve az adott körülményeket, 
megállapíthatjuk, hogy a magyar tenniszsport 
kudarcáról beszélni teljesen felesleges ebből az 
alkalomból. Hiszen nézzük csak a résztvevők 
névsorát. Ausztriát: Winterstein, Bolzanó, Eifer-
mann, Horch és Simon képviselték. Tehát az 
osztrák hivatalos és tényleges erőviszonyainak 
megfelelő ranglista 3—4—5 helyezettje. 

Ezzel szemben a magyar csapatban, ha a 
csuklósérülése miatt tavasszal még nem szere-
pelt Krepuskától el is tekinünk, Bánó 4., Bálás 
5. vagy 6. ranglista számmal rendelkezik mo-
mentán. Gabrovitz is legjobb esetben 7—8., 
tehát a három éljátékos szempontjából óriási 
előnyben voltak az osztrákok. 

Természetesen más kérdés, hogy a magyar 
csapat összeállításánál a rendelkezésre álló 
Asehner, Leiner, de legalább még egy kimon-
dottan páros játékos hiánya minek volt a követ-
kezménye? 

Asehner és Leiner, akikről köztudomású, 
hogy egyik sem bír több versenyt, csak párost 
óhajtottak játszani, viszont kölségkimélés szem-
pontjából ezt a szövetség nem akceptálhatta. 

így elestünk két biztos páros ponttól, ami-
vel a mérkőzés máris eldöntetlen lett volna. 

Hogy azután még ilyen helyzetben is csak 
a balszerencsének, mely a magyar csapatot ül-
dözte e mérkőzésen, tudható be, hogy a Bánó 
és Bálás két nyerésre álló egyes, valamint két 
páros játék is csak pechesen lett elvesztve, vi-
lágosan áll előttünk, hogy a szombathelyi ku-
darc tulajdonképen igazán nem tragikus. Sőt! 

Természetesen meg kell állapítanunk, hogy 
az ily nemzetek közötti mérkőzések jobban kell 
hogy ambicionálják játékosainkat, mert akkor 
nem történhetik meg, hogy az arra kijelöltek 
lemondása helyett, tartalékosan a tényleges 
erőviszonyoknak meg nem felelő eredmények 
adódjanak és ezzel a távoli szemlélők, akik 
csak a puszta eredményt tekintik mérvadónak, 
káros következtetéseket vonhassanak le tennisz-
sportunkról. Példa kell, hogy erre legyen az 
osztrákok komolyan fogták fel feladatukat s 
kiállították a legerősebb együttest, ami rendel-
kezésűkre állott. 

Meg kell említeni a Szombathelyi Sport-
Egylet minden dicséretre méltó rendezését s a 
szépszámú szombathelyi közönséget, mely any-
nyira áhította — sajnos, hiába — a magyar 
győzelmeket, 

Eredmények: 
Winterstein (o.)—Bánó (m.) 6:4, 4:6, 7:5. 

Winterstein, aki csak nem rég a bajnokságban 
Mateykát szorította meg alaposan, nagyszerű 
formában van, ám a támadásokat nem nagyon 
állja. Idegei is sok kivánni valót hagynak. Bánó 
nagyszerűen játszott, a harmadik szettben 4:2, 
40:15-re vezetett, de akkor mintha meg lett 
volna babonázva, egyszerre semmi sem sikerült. 

Bolzanó (o.)—Bálás (m.) 6:1, 5:7, 6:4. 
Bolzanónak, ha „megy", hallatlanul gyorsak 
ütései. Bálás emellett rém bizonytalanul kez-
dett, csak amikor Bolzanónak 5:3 és két meccs-
labdája volt, melegedett bele. Akkor nagyon 
jó volt. A harmadik szettben 2:0 és 40:0-ra ve-
vezetett fölényesen, amikor két feleslegesen 
nagy futás 3 gamesba került s bár 4:3-ra ve-
zet, a döntő pillanatokban nincsen szerencséje. 

Eifermann (o.)-—Gabrovitz (m.) 4:6, 6:2, 
6:1. Eifermann az első szettben bizonytalan. 
Gabrovitz, amíg friss, nagyon szépen játszik, 
ám, amily mértékben nőtt Eifermann játék-
kedve, ugyanúgy csökkent Gabrovitz akció-
képessége. Túlságosan keveset mer! Eifermann 
nagyon jó! 

Silbersdorf (m.)—Simon (o.) 6:4, 6:2. 
Silbersdorf biztosan tartja kezében a mérkő-
zést a minden képzeletet felülmúlóan ideges 
osztrákkal szemben, győzelme egy pillanatig 
sem kétséges, de minden dicséretet megérde-
mel komoly ambiciózus teljesítményéért. 

Bálás, Gabrovitz—Bolzanó, Simon 6:2, 6:0. 
Ha a magyar páros a másik mérkőzésen is ily 
bátran játszik, ott sem lett volna semmi baj. Az 
osztrákok teljesen tehetetlenek voltak. 

Bolzanó, Simon—Bánó, Silbersdorf 6:4, 
6:8, 6:4. Nagy küzdelem sok balszerencsével. 
Persze Silbersdorf nem páros játékos. Viszont 
az osztrákok itt a legjobbat nyújtották, amire 
képesek. 

Eifermann, Horch—Bánó, Silbersdorf 6:3, 
6:3. Az egyetlen könnyű osztrák győzelem. Az 
osztrák pár nagyon jó. Ellene csak nagyon 
nagy eréllyel lehet valamit elérni. Emellett itt 
Bánó sem volt a helyzet magaslatán. 

Eifermann, Horch—Bálás, Gabrovitz 6:8, 
6:1, 6:2. A játék úgy indul, hogy fölényes ma-
gyar győzelem lesz! 5:2-re vezetnek. Itt Gabro-
vitz érthetetlenül defenzívába vonul. Eredmény 
6:6, majd 8:6 nagy kínnal a mieinknek; akik a 
második szettben sehol sincsenek. A harmadik 
szett elején egy felesleges foot foult ítélet Ba-
lást idegileg kikészíti s csak 4:0-nál kezdenek 
nagy finisbe, de már késő! A legpechesebb 
mérkőzések egyike! 
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A prágai nemzetközi női oerseny 
A prágai Deutscher Eishockey Gesellschaft 25 éves 

fennállása jubileumára kiirt egy Damen-Cup-ot és 
meghívta Németország, Ausztria, Lengyelország, Ma-
gyarország válogatott női csapatát és természetesen 
az összes cseh klubok legjobbjait . Németországot: 
Neppachné, Ellen Hoffmann és Frl. Eugen; Ausztriát 
a linziek: Schwugovski, Prikl, Hohne; Lengyelország 
nem nevezett; Magyarországot : Schréderné, Paksyné, 
Baumgarten Magda; Csehországot az összes él-
játékosnök: Kozeluhova, Frölichné stb. képviselték. 

A magyar válogatott június 18-án szerdán este 
indult útnak. Őszintén megvallva, mindhárman nagyon 
izgatottak voltunk, hiszen elsöizben utaztunk csapat-
versenyre és nagyon szerettünk volna szép eredményt 

Csendélet az FTC versenyen Halter íeh. 

elérni, mert sokkal jobban ambicionált bennünket az 
a tudat, hogy hazánknak hozzunk dicsőséget, mintha 
egyéni versenyről lenne szó. Vacsora alatt és lefek-
vés előtt állandóan az esélyeket mérlegeltük és hogy 
mit lehet elérni. Miután azonban erőnkre szükség 
lesz, csapatkapitányunk (Schréderné/ lefekvést pa-
rancsolt és az engedelmes legénység (Paksyné, Baum-
gar ten) azonnal szót fogadott . Reggel '/28-kor fel-
keltünk és 8 órakor reggeliztünk, a téma változatlan 
volt, csak annyiban variáltuk, hogy nagyon kíván-
csiak voltunk a sorsolásra. Végre 9 óra tá jban meg-
érkeztünk. A pályaudvaron Dr. Hellmich és Lukács 
(aki egyébként magyar és a prágai egyetemen 
tanul) vártak. A szokásos üdvözlések után azonnal 
a sorsolás iránt érdeklődünk és megtuduk, hogy 16 
csapat (48 nő) nevezett be, a felső negyedben van-
nak a németek és ellenkező oldalon mi. A szállodába 
mentünk, átöltözködtünk és a ICLFK pályájára 
autóztunk, mert ott játszott Zichy gr. és Gabrovitz. 
Ott maradtunk délig. Korán ebédeltünk, utána még 

egy kis alvás és 4-re a pályára mentünk és rögtön 
játszottunk. 

Magyarország—LTC Praha II. 4:0. Schréderné 6:1, 
6:1; Baumgarten 6:1, 6:1; Paksyné 6:4, 6:1; Schré-
der, Paksy 6:0, 6:0. 

Magyarország—DEHG. III. 4:0. Schréderné—Mo-
reschki 6:1, 6:2; Baumgarten—Lerch 6:0, 6:0; Pak-
syné—Muhlig 6:0, 6:1; Schréderné, Paksyné—Ma-
reschki, Lerch 6:0, 6:1. 

Magyarország—DEHG I. 4:0. Schréderné—Gar-
kisch 6:2, 6 :1 ; Baumgarten—Feller 6:1, 6:0; Pak-
syné—Alexander 6:0, 6:0; Schréderné, Paksyné— 
Garkisch, Feller 6:0, 6:3. 

Németország—Magyarország 3:1. Neppach— 
Schréderné 6:2, 6:2; Hoffmann—Baumgar ten 2:6, 7:5, 
6:2; Paksyné—Enger 6:2, 8:6; Neppach, Hoffmann— 
Schréderné, Paksyné 10:8, 7:5. 

A klubnak 6 (sa jnos , sá rga) pályája van. A 
pályák hihetetlenül kemények, úgy, hogy a labdák-
olyan nagyokat ugornak, hogy alig lehet elérni. Az 
első pályának az a nagy hátránya van, hogy rette-
netesen foltos és így nagyon zavar ja a játékot. A pá-
lyák úgy vannak egymás mellett elhelyezve, mint a 
BBTE-n. Ha megnézzük a fordulókat, úgy feltűnik 
az, hogy látszólag milyen simán nyertük a forduló-
kat, mert hiszen alig vesztettünk el games-t. Tudni 
kell azonban, hogy ebben a csapatversenyben a szett-
arány game-arány, sőt legvégső esetben a poen-arány 
is nagyon fontos volt. Ezért kellett nagyon ügyelni a 
game-ekre és bizony gyakori eset volt, hogy 0:40-nél 
még nagy küzdelem árán is részünkre hódítottuk a 
games-t. A megnyert fordulókat nem akarom részle-
tezni, hiszen a fenti sorok világosan mutat ják. Hihe-
tetlenül sportszerűen éltünk, pontos étkezés, korai 
lefekvés. Elérkezett a döntő napja. Vasárnap délután 
l/24-kor döntő Németország—Magyarország között. 
Nagy favoritok voltunk, mert mindenki, úgy néző, 
mint újságíró el volt ragadtatva modern és stílusos 
játékunktól. A Prager Tagbla t t azt írta, hogy nagyon 
érdekes lesz a döntő, mert a magyar játékosnök 
klasszist képviselnek. A hangulat nagyon izgatott volt. 
Hol optimista, hol pesszimista. Minden lehető esélyt 
mérlegeltünk és azt számítottuk, hogy legjobb eset-
ben 2:2-re végezhetünk. Számitásunk alapja az volt, 
hogy Schréderné és én elveszítjük a single-t, Paksy-
nak meg kell nyerni, — mert hiszen az egész me-
zőnyben egyik főerösségünk az volt, hogy míg min-
denütt a harmadik játékosnö jelentékenyen gyengébb 
volt, nálunk nincs klassziskülönbség — és a nöi pá-
rost esetleg. Korán ebédeltünk és ebéd után a kapi-
tány parancsára aludni mentünk, alvásról azonban 
szó sem volt, olyan izgatottak voltunk. 3-kor öltöz-
ködés és pontosan i/24-re a pályán voltunk, a néme-
tek még nem voltak ott, úgy hogy jó 20 percig vár-
tunk türelmetlenül. Négy előtt pár perccel, egymás 
mellett megindult egyszerre a 3 single. A publikum 
nagyon tiltakozott a beosztás ellen, de tekintettel 
arra, hogy este haza akartunk jönni, nem lehetett 
máskép megoldani. Neppachné hihetetlen jó formá-
ban volt és foltos pályán játszottunk, úgy, hogy küz-
delemmel (amit a score nem mutat ) , de megnyerte 
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így 1:0. Közben Paksyné biztosan nyeri a single-jét, 
1:1. Dacára annak, hogy egyszerre kezdtünk, én még 
mindig küzdöttem, az első szettet 6:2-re nyerem, 3:0 
és 30:0 a második szettben és erre részemről pech,-
Hoffmann részéről szerencse-seria következik, chop-
labdái leperegnek a hálóról és így minden küzdelem 
hiába, 2:6, 7:5, 6:2-re elvesztem a match-et, 2:0. Most 
következik a legizgalmasabb és esetleg döntő szám, 
a nöi páros. Ha két szettben meg tudjuk nyerni, úgy 
dacára a 2:2-nek, megnyertük a Cup-ot, mert egy 
nyert szett előnyünk van, amelyet én Hoffmanntól 
nyertem. A pálya hihetetlenül foltos, de ott kell le-
játszani, a közönség miatt. Az első szettben min-
denki nyeri a service-t, míg 7:6-ra a magyarok ve-
zetnek. Most jön az a labda, amelyen szerintem 
nemcsak a szettet, hanem az egész Cup-ot elvesztet-
tük. 7:6, csere, Paksyné serval. Neppachné az első 
ritun-ját half-volleyval aka r j a fogni és hálóba vágja , 
bíró bemondja 15:0. Neppachné elkezd reklamálni, 
hogy a line-biró aut-ot mondott (a* labda 20 cm-rel 
vonalon belül) és annyira protestál, hogy a meg-
zavart line-biró utólag bemondja az aut-ot. Biró be-
mondott eredményt kijavítja, tehát nem 15:0, hanem 
0:15. Következő két labdát mi nyerünk, de 40:0 helyett, 
ami majdnem megnyert szettet jelent, csak 30:15 van. 
Ellenfél kiegyenlít Mieink érthetően deprimáltak és 
IO:8-ra elvesztik az első szettet. Másodikban néme-
tek 2:0, mieink egyenlítenek és Hoffman hihetetlenül 
szerencsés chop-jaival megnyerik a szettet 7:5-re és 
ezzel a matchet 3:1 arányban. Az első szettben 
8:8-nál Neppechné service-nél új labdát kér, én na-
gyon tiltakozom ellene, mert a service úgyis nehezen 
vehető, de régibb labdával valamennyire ugrik, míg 
az új teljesen elfekszik, de annyira erőszakoskodnak, 

amíg végül a magyar lovagiasság felülkerekedik és 
enged. A klub részéről mindvégig a legnagyobb 
udvariasságot és előzékenységet tapasztaltuk. A né-
zők nagyon tárgyilagosak és mindig csak a szép 
labdákat tapsolják meg, bárki ütötte is azt, kivéve 
a teljes létszámban megjelent magyar követség tag-
jait, akik természetesen csak nekünk tapsoltak (mind-
két napon, úgy az elődöntő és döntő napján, kint 
voltak). A match után díjkiosztás volt, mindegyikünk 
egy szép Moser vázát kapott, de mi bizony fá jó szív-
vel néztük a szép ezüst serleget, amelyet a németek 
vittek el szövetségük részére és amit mi oly szívesen 
hoztunk volna el. Pályáról hazamentünk, csomagolni 
és ki a pályaudvarra. Visszafelé megint csak a Cup-
ról beszélgettünk, avval a különbséggel, hogy kese-
regtünk azon, hogy milyen csekélységen, esetleg csak 
azon az egy labdán vesztettük el a döntőt. A kapi-
tánynak nem kellett lefekvést paracsolni, mert olyan 
hihetetlenül fáradtak voltunk úgy idegileg, mint fizi-
kailag, hogy siettünk lefeküdni, de bizony még sokáig 
nem tudtunk elaludni, mert bántot t az eredmény. 
Szerénytelennek sem szabad lennünk, mert elsöízben 
részt venni egy csapatversenyben, bejutni a döntőbe 
és ilyen küzdelmesen kikapni, nem rossz eredmény. 
De most is volt alkalmunk látni, hogy milyen jó pro-
paganda a jó játék idegenbe, mert három napig nem 
volt a tenniszezők között másról szó, minthogy mi 
lesz a németek és magyarok közötti döntő eredménye, 
mert első játékunk után favoritok lettünk. Szerényte-
lenség nélkül mondhatom, hogy nagyon megszeret-
tek bennünket úgy sportszerű viselkedésünk, mint já-
tékunk miatt és remélik, hogy jövőre újból eljövünk. 
Mi is reméljük és talán sikerülni fog egyszer nekünk 
is elhódítani a serleget. Baumgarten Magda. 

Á IFeireimciniéirosíi II orna Club iniemzetközíi loeirseimye 
Huber István és Rácz Imre szakszerű irá-

nyítása mellett rendezte meg az idén nagysikerű 
versenyét a Ferencvárosi Torna-Club lelkes 
gárdája. Hatalmas mezőnyök jellemezték a ver-
senyt, s ha a sok válogatott mérkőzés meg is 
nehezítette a versenyrendezőség amúgy is nehé* 
munkáját, mégis minden tekintetben meg tud-
tak minden igénynek és a játékosok legkülön-
bözőbb szeszélyeinek felelni. Mint már emlí-' 
tettük a különféle válogatott mérkőzéseket, en-
nek tudható be, hogy különösen a férfi egyes 
mezőnyéből igen sokan hiányoztak. Takáts, 
Leiner, Asehner, gr. Zichy, Gabrovitz, mind 
más és más irányban küzdöttek s kivülök vol-
tak sokan, kik viszont csak a páros számokban 
indultak. Mégis ily sok gátló körülmény köze-
pette a verseny mindvégig izgalmakban bővel-
kedett s a szokásos meglepetések sem marad-
tak el. 

A férfi egyes mezőny legnagyobb meg-
lepetése, a legutóbbi versenyeken hatalmas for-
mál mutató Bálás Iván veresége volt dr. Kiss 

Páltól. Ezen a versenyen sem játszott rosszul, 
csak könnyelműségének tulajdoníthatja várat-
lan vereségét. Kiss ellen legutoljára fölényesen 
győzött, sőt a mérkőzés előtti napon is még 
igen jól játszott. Magánértesülésünk szerint 
azonban a mérkőzés előtti estén a napkeltét 
volt kénytelen tanulmányozni s egy ily kime-
rítő tanulmány után már nem volt elég irleje az 
alvásra. Kár, hogy egy ilyen régi játékosnál 
ilyen kisebb zökkenők egy verseny reális szá-
mítását keresztül húzzák. Kiss győzelmének 
értékéből mit sem vonnak le az előbb említett 
körülmények, mert ilyen jól játszani régen, 
vagy még egyáltalán nem láttuk. Nagy adag 
szerencse is kísérte játékát, azonban ez ma ne-
ked, holnap neked. A szerencse forgandó. 
Jakobi ellen már közel sem játszott olyan jól s 
így Bálás veresége után és Kirchmayr nem in-
dulása miatt könnyen került a döntőbe. A túlsó 
oldalról Bánó Lehel küzdötte fel magát s a 
döntőben megismételte klubbtársa ellen több-
szöri győzelmét. Az egész mezőny legszebb 
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mérkőzése a Bánt)—Straub Elek küzdelem volt, 
hol Bánó nagyobb küzdeni tudásával maradt .1 
harmadik szettben győztes. Straub az utolsó 
szettben már 3: l-re vezetett, ekkor azonban 
összeroppant. Az elején úgy indult, hogy fölé-
nyesen fog győzni. 

A női egyes nemzeti bajnokságot Baum-
garten távollétében Schréderné könnyű zsákmá-
nyának gondolta mindenki, azonban a verseny-
ről-versenyre mindjobban és szebben játszó 
Paksyné kétessé tudta a végeredményt tenni. A 
második szettben annyira fölényben volt, hogy 
már mindenki meglepetésre volt elkészülve. A 
finisben ellenfele azonban jobbnak bizonyult. 

i. 

Szapáry Gabriella grófnő (Mac) 
- az FTC II. oszt. női egyesének győztese 

Halter telv. 

Baumgarten Magda a versenyt megóvta, mely-
nek eredményével lapunk más helyén foglalko-
zunk. Igen örvendetes volt a hölgyek játéká-
nak határozott javulása s közülök is messze ki-
tűnt Szapáry Gabriella grófnő. Az elsőosztályú 
számban, — mely első idei versenye volt, — 
még határozatlan és elfogódott volt. I t t közel 
sem mutatott még annyit, mint a másodosz-
tályú egyesben, melyet szettveszteség nélkül 
meglehetős fölényesen nyert. Minden ütést tud, 
miuden ütésén látszik, hogy született tehetség 
és nemcsak erőltetett betanulás. Különösen tet-
szett a vegyespárosban, hol ha még nem is 
elég határozottan és biztonsággal, de megmu-
tatta, hogy azt az irányt képviseli, mit. sajnos, 
hölgyeink közül még igen kevesen. Békessy volt 
a másodosztályban a döntő másik résztvevője, 
azonban az eredményét azon a címen, hogy 

már nem másodosztályú, megóvták. A verseny-
bizottság eredményét meg i.s semmisítette. Min-
denesetre mielőtt a szövetség ebben határozna, 
meg kell állapítanunk, hogy a hiba akkor tör-
tént, mikor nevezését elfogadták. 

Ha már az óvásnál tartunk, még egy esetet 
is meg kell említenünk. Dr. Kiss Pál, Huber— 
Straub, Straub férfi páros mérkőzésen volt 
egy furcsa eset. Kisséknek meccslabdájuk volt. 
midőn Kiss egy labdát üt, mely nem megy át, 
hanem a hálóban akad. Ugyanebben a pillanat-
ban azonban az ellenfelek egyike ütőjével, — 
még mielőtt a labda földet ért volna, — meg-
érinti a hálót, mire Kiss bejelenti a bírónak, 
hogy meccslabda lévén és az ellenfél érintette a 
hálót, ők az első szettet megnyerték. A biró 
ellenkezőleg dönt, a játékot folytat ják, 
Straubék nyerik a szettet. Dr. Kiss az első 
szett után azonnal óv, versenybizottság iil 
össze, mely ugyan elismeri az óvás jogosságát, 
azonban a biró döntése és a továbbjátszás miatt, 
az óvást elvetik. Mindenesetre kíváncsiak va-
gyunk, hogy a szövetség a fenti két esetet egy-
más mellé állítva, konzekvens döntést 1'og-e 
hozni. 

A férfipárosban Jacobi és Bánó jó játék 
után megérdemelten kerülnek ki győztesen. 
Ebben a számban a legnagyobb meglepetés a 
Hegyessy—Silbersdorf kettős veresége volt a 
Rácz, Zsoldos-pártól. A többi eredmény nagy-
jában megfelelt a várakozásnak. 

A vegyes párosban lapunk zártáig ninc-
döntés, mert ebben a számban megvárják a 
Prágában diadalmasan szerepelt magyar hölgy-
csapat tagjait. Erre legközelebbi számunkban 
fogunk visszatérni. 

A női páros nemzeti bajnokságot, — mely-
nek teljes mezőnyét leközöljük, — a favorit pár 
győz'itt. Ok ma kétségkívül a legerősebbek, 
hisz azonkívül, hogy mindketten külön-külön 
is legjobbjaink közé valók, már évek óta 
együtt játszva, össze is szoktak. 

A másodosztályú számokban igen nagy me-
zőnyök indultak s ezek a versenyek is mindvé-
gig izgalmasak és nívósak voltak. 

Alant közöljük az egyes érdekesebb eredmé-
nyeket, a nemzeti bajnokságok teljes mezőnyeit, 
valamint a végeredményeket. 

I. ford.: Halászné—Szapáry grófné 6:2, 6:3; Pire t -
Bihainé—Engelné 6:1, 6:1; Wienerné w. o.; Mada-
rászná—Gönczné w. o.; Della Donnáné—Raksányi 
w. o. Rayné—gróf Sommsichné 6:2, 6:0. 

II. ford.: Schréderné—Demkó 6:3, 6:3; Havasi— 
Bozsikné w. o.; Békessy—Hauser P. 4:6, 6:0, 6:3; Mé-
ray-Horváth—Varsányi 6:1, 6:0; Lates—Raksányi w. 
o.; Sárkány—Balogné w. o; Siposs—Halászné 6:4, 4:6, 
6:3; Ritscherné—Piretné 6:1, 6:0; Della Donnáné— 
Madarászné 4:6, 6:3, w. o.; Rayné—Lónyainé 6:1, 
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6:3; Ritscherné—Goth 6:0, 6:1; Brandenburgné— 
Steiner w. o.; Lichtigné—Déryné w. o.; Bokorné— 
Schwarczné 7:5, 6:1; Vargáné—Tihanyiné 4:6, 6:4, 
6 :3 ; Paksyné—Huberné 6:0, 6:0. 

III. ford.: Schréderné—Havasi 6:0, 6:0; Békessy— 
Méray H. 6:4, w. o.; Lates—Sárkány 6:3, 6:0; Wie-
nerné—Siposs 6:4, 6:0; Rayné—Della Donnáné 1:6, 
6:2, 7:5; Brandenburgné—Ritscherné 8:4, 3:6, 6:4; 
Bokorné—Lichtigné 6:3, 6:4; Paksyné—Vargáné 6:7, 
6:0; Schréderné—Békessy 6:4, 6:2; Wienerné— 
Lates 6:4, 8:6; Brandenburgné—Rayné 6:4, 6:0; 
Paksyné—Bokorné 6:0, 6:2. 

Elődöntő: Schréderné—Wienerné 6:0, 6:3; 
Paksyné—Brandenburgné 6:3, 6:1. 

Döntő: Schréderné—Paksyné 3:6, 6:0, 6:3. 
Magyarország 1930. évi nöi páros bajnoksága: 

Női páros: Huberné, Madarászné—Engelné, Luka-
csovics 6:1, 6:1; Déryné, br. Piret de Bihainé—Ti-
hanyiné—Ritscherné w. o.; Schréderné, Paksiné— 
Schwarzné, Steiner KI. w. o.; Halászné, Branden-
burgné—gr. Somssichné, Sárkány L. 6:1, 6:0; Hu-
berné, Madarászné—Déryné, br. Piret de Bihainné 
8:6, 0:6, 9:7; Tihanyiné, Ritscherné—Góth KI., Hau-
ser 6:1, 6:1; Bokorné, Lates—Méray-Horváth, gr. 
Lónyainé 6:1, 6:3; Demkó, Della Donnáné—Siposs, 
Lichtigné 7:5, 6:0; Wienerné, Rayné—gr. Szapáry, 
Békessy 6:4, 6:4; Schréderné, Paksyné—Vargáné, 
Zelbrné 6:2, 6:4; Halászné, Brandenburgné—Hu-
berné, Madarászné 6:3, 8:6; Tihanyiné, Ritscherné—• 
Bokorné, Latesz 6:1, 3:6, 6:4; Demkó, Della Donnáné 
—Wienerné, Rayné 6:2, 8:6. Elődöntő: Schréderné, 
Paksyné—Halászné, Brandenburgné 6:2, w. o.; Ti-
hanyiné, Ritscherné—Demkó, Della Donnáné. 

Döntő: Schréderné, Paksyné—Tihanyiné, Rit-
scherné 6:4, 6:1. 

Férfi egyes nemzetközi: Si lbersdorf—Lacay 6:2, 
6:4; Adler—Della Donna 6:4, 7:5; Rónai—Makrai 

' 9 :7 , 2:6, 6:3; Straub E.—Hoffmann 6:1, 6:8, 6:2; 
Darvai—Halter 6:1, 6:1; Bálás—Dresdner 6:0, 6:4; 
Bánó—Rónay 8:6, 3:2, w. o.; Straub E.—Schramek 
6:1, 6:8, 6:2; Várady Szabó—Bayer 6:1, 6:3; Silbers-
dorf—Kleisner 6:0, 6:2; Jacobi—Adler 7:5, 6:2; 
Darvay—Hegyessy 6:4, 3:6, 6:4; dr. Kiss—Bálás 6:1, 
6:4; Bánó—Straub E. 4:6, 6:4, 6:3; Várady Szabó— 
Silbersdorf 12:10, 2:6, 6:2; Jacobi—Darvay 6:4, 6:3; 
dr. Kiss—Kirchner 6:1, 6:2. Elődöntők: Bánó—Vá-
rady Szabó 6:2, 0:6, 6:4; Jacobi—dr. Kiss 6:3, 6:2. 
Döntő: Bánó—Jacobi 6:2, 9:7, 6:0. 

II. osztályú számok. 
Férfi egyes: Elődöntők: Hándler—Nikolich 4:6, 

6:1, 8:6; Schramek—Hoffmann 6:3, 10:8. Döntö: 
Hándler—Schramek 6:2, 6:4. 

Nöi egyes: Elődöntők: gr. Szapáry G.—Mada-
rászné 6:4, 6:2; Békessy—Zelbrné 6:4, 6:3. Döntö: 
gr. Szapáry G.—Békessy 6:4, 6:4. A győztes ellen a 
legerősebb ellenállást Sárkány Lili fejtet te ki 
(6:3, 9 :7) . 

Férfi páros: Elődöntők: Nikolich, Kirchner—Zsol-
dos, Mátéffy 6:2, 6:2; Della Donna, Schramek— 
Bánó, Tömöry 2:6, 7:5, 6:4. Döntő: Nikolich, Kirch-
ner—Della Donna, Schramek 7:5, 5:7, 7:5. 

Vegyes páros: Elődöntők: Zsoldos, Lichtigné— 
Della Donna, Engelné 6:2, 7:5; Mátéffy, Mada-
rászné—Bánó, Schwartzné 4:6, 7:5, 9:7. Döntő: Zsol-
dos, Lichtigné—Mátéffy, Madarászné 6:8, 10:8, 6:1. 

HORVÁTH GYÖRGY 
ÚRI SZABÓ, UDVARI ÉS K A M A R A I SZÁLLÍTÓ 

E s t é l y i - , s p o r t - és 

útiruha különlegességek. 

BUDAPEST, IV., VACI U C C A 36. 
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Interjú Baumgarten Magdáoal 
Hogy történt a nemzeti bajnokságokból való ki-

hagyásom, részemre még most is érthetetlen, de az-
előzmények hosszúak. Régi vágyam volt kijutni a 
Pfingst- tournierra, idén végre sikerült, mert meghív-
tak, kiutazásom előtt megkaptam az FTC prepozíció-
ját, melyben az áll, hogy a nöi nemzeti ba jnokságo-
kat június 19—22. között rendezik meg. Berlini tar-
tózkodásom alat t több meghívás jutott el hozzám, de 
én a drezdait választottam, mert az volt a legközelebb. 
Június 9-én mindent pontosan megbeszéltem Kehr-
linggel, kértem, hogy miután az FTC más számokat 
is rendez, engem csak a nemzeti ba jnokságokra ne-
vezzen be (klubom már benevezett) ö is és hogy én 
19-én délután a verseny megkezdésekor a verseny-
intézöségnél jelentkezni fogok. Még kérdeztem, hogy 
jelentsem-e be külön a drezdai versenyt és erre azt a 
választ kaptam, hogy mint szövetségi kapitány hiva-
talosan tudomásul vette, sőt még azt tanácsolta, hogy 
miután Drezda és a nemzeti ba jnokság megkezdése 
között 3 nap van, úgy utazzam Prágába , a cseh baj -
nokságokra és jöjjek 18-án éjjel haza és akkor 19-én 
délután akadálytalanul elindulhatok az FTC verse-
nyen. Erre derült égből villámcsapás gyanánt ér a 
hir Drezdába, hogy a nemzeti ba jnokságokat már 
megkezdték. Előzőleg azonban a klubom és Kehrling 
által leadott nevezésem dacára még én magam is 
ajánlot t levélben külön leadtam a nevezésem, így 
tehát nem hogy egyszer sem, sőt háromszorosan is 
be voltam nevezve. Tartózkodási helyemet a szövet-
ségi kapitány révén tudni kellett és mégis megtörtén-

hetett ez az igazságta lanság. Szerintem a legnagyobb 
hibák egyike ott történt, hogy engem dacára három-
szoros benevezésemnek, nem sorsoltak be a mezőnybe, 
ami szerintem teljesen érthetetlen, mert, ha engem 
úgy, amint jogosan megilletett volna, besorsolnak a 
mezőnybe, úgy mindez nem történhetett volna meg, 
mert fivérem, mikor megtudta, hogy mi történt, ki-
ment az FTC pályára és kijelentette délután ' /24-kor, 
hogy kötelezi magát ar ra , hogy én másnap délután 
3-kor s tar thoz állok, mert ha kell repülőgépen jövök 
haza és csak ott értesült róla, hogy egyáltalában nem 
is indítottak. Teljesen homály fedi, hogy ez milyen 
alapon történhetett így, mert hiszen a versenyrende-
zőségnek kötelessége lett volna elindítani és ha nem 
jelenek meg, legfeljebb csak akkor törölni. Senkinek 
nem volt ahhoz joga, engem a leadott nevezésem 
dacára töröltetni, mert ez az eset olyan, amilyenre 
példa még nem is volt a magyar tenniszsport törté-
netében. Mert, ha a versenyterminus megvál toztatása-
kor értesítenek (a szövetségi kapitány által, aki tudta 
pontosan, hol vagyok) , úgy mindez nem történhetett 
volna meg. Annál fá jda lmasabban érint, mert éppen 
a nemzeti bajnokságokról volt szó, amelyen részt-
venni minden tenniszezö nőnek kötelessége. Remé-
lem azonban, hogy még a szövetség részéről meg fo-
gom kapni azt az elégtételt, ami egy ilyen nagy sére-
lem után jogosan megillet. 

* 

Baumgarten Magdának a hozzá intézett kérdé-
sünkre adott feleletét kommentár nélkül közöljük. 

A pirágai nemzetközi oerseny 
A Davis Cup európai zónájának elődöntő-

jével egyidőben Prágában nagy nemzetközi 
verseny is volt, melyre a magyar szövetség 
Gabrovitzot és gróf Zichyt, a MAC fiatal te-
hetséges versenyzői küldte ki. A versenyen 
Menzel és Kozeluh, eltekintve a vegyes párost, 
nem indultak, mert. ugyanakkor a japánok 
ellen kellett küzdeniük s így a két éljátékos nem 
indult, de a következők Malecek stb. szintén 
túlerős konkurrenciát jelentettek fiatal játé-
kosainknak, kik azonban aránylag elég jól áll-
ták meg helyüket s így jó játékukkal kiérdemel-
ték a csehek feltűnő szíves vendéglátását. 

A férfi egyes versenyt Malecek nyerte meg, 
a döntőben a jugoszláv bajnokot, Scháffert 
verve meg négy szettben. Harmadikak Marsa-
lek és a fiatal Hecht lettek. Hechtet Malacek, 
míg Marsaleket Schaffer verte meg három 
szettben. Ebben a számban Gabrovitz a német 
ifjúsági bajnoktól, Lindenstádttől kapott ki, 
míg Zichy az egész éjjeli alvás nélküli utazás 
után közvetlenül játszva Ardeittől, híres régi 
cseh játékostól kapott ki. 

A párosban Marsalek és Novotny győztek 

simán három szettben, a Malacek, Rodzianko 
pár ellen. Itt Gabrovitz és Zichy harmadikak 
lettek. 

A vegyes párosban 1. Kozeluh, Deutsehné; 
2. Malacek, Frölichné; 3. Gabrovitz és Kozeluh 
kisasszony. 

A második férfi egyesben: 1. Novotny vagy 
Malacek, mert a döntőt még nem játszották le. 
Gróf Zichy itt harmadik lett, az elődöntőben 
Novotnytól kapott ki 6:2, 3:6, 6:4 arányban. 

I t a M O O f S 
® «V» 

CrémanfRosé 
Transylvania sec 
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A mátyásföldi Lamin II ennisz Club új clubházéról 
Meghívót hozott a posta egyik nap szer-

kesztőségünkbe. Meghívót sajtóbemutatóra Má-
tyásföldre. A mai gazdasági pangás idejében 
ritka dolog az ilyen meghívó és így örömmel 
mentem ki az egyik kollegámmal Mátyásföldre, 
hogy az új klubházat megnézzem. Árnyas liget-
ben már messziről látszik a friss épület üde, 
hívogató világos szine s előtte a vörös pályá-
kon inbolygó fehér alakok a zöld háttérben ön-
kéntelenül is egy szebb magyar jövendő gondo-
latát ébresztette fel bennem. Szebb kell, hogy 
legyen a jövő, akkor, amikor ilyent tudott pro-
dukálni pár ember önzetlensége, munkakedve 
és sportszeretete. 

A klubház ugyanis nem mátyásföldi. Nem 
olyan, amilyent a mi szegényes viszonyaink 
mellett egy 4000 lakost számláló községbe kép-
zel el az ember, egy községbe, aminek életere-
jét a közvetlen közelben terpeszkedő főváros 
versenye minden tekintetben nehéz küzdelemre 
szorítja. 

A klubház vetekszik a modern német pályák 
házaival s minden tekintetben megállja a leg-
kényesebb kritikát is. Gyönyörű, ízlésesen ki-
festett nagyterem, modern öltözők, iroda és 
konyha fér el a modern külsejű házban, mely-
nek teteje három terraszból áll, honnan a leg-
gyönyörűbb kilátás nyílik a négy gyönyörű pá-
lyára. Önkéntelenül is a Monté Carlo Country 
Club jutott eszembe,, hol az elrendezés ugyanez, 
csak természetesen nagyobb arányokban. 

Az épület előtt nagyszerű táncparkett csá-
bítja az ifjúságot egy kis esti táncra s az egész 
klubház barátságos családias jellege, azt hisz-
sziik, hogy a mátyásföldieket arra fogja ösz-
tönözni, hogy estéiket a klubban töltsék el. 

Az egyesület agilis alelnöke, Herzum János 
úr, barátságos uzsonna keretében világosította 
fel a sajtó munkásait, hogy hogy is jött létre 
ez a nagyszerű épület. Pénzt ők nem várhattak 
senkitől, tudták, hogy a maguk erejére vannak 
utalva s évek óta mulatságok rendezésével ala-
pot gyűjtöttek, ami azonban természetesen nem 
lett volna elég és így a tagok kisebb-nagyobb 
kölcsönökkel siettek a klub segítségére, amíg 
összegyűlt a szükséges 34.500.— pengő, 
ennyibe került ugyanis a ház és a berendezés. 
Az épületet is egy lelkes sportbarát mátyásföldi 

cég, Paulheim és Wéninger, önköltségi áron 
csinálta. így létesült egy gyönyörű hajlék és 
előtte négy elsőrangú pálya, amelyek bizo-
nyára további gyors fejlődést fognak biztosí-
tani a már tavaly is nagysikerrel szerepelt Má-
tyásföldi LTC-nak. 

A sajtó nevében én válaszolhattam az üd-
vözlésre s a mai nehéz viszonyok között az 
önzetlenség, sportszeretet és munkakedv ilyen 
fokának láttára csak azt kívánhattam, hogy a 

A mátyásföldi LTC új pályái 
Halter íetv. 

mátyásföldiek példája legyen a világító fáklya, 
hogy íme ez az az út, ami előre visz. Ne a ha-
talmasoktól várjuk a segítséget, ne azoknak 
hízelegjünk, hanem dolgozzunk s akkor min-
denütt lesz klubház, ott is, ahol szégyene a 
magyar tenniszsportnak, hogy nincs. 

29-én lesz a hivatalos bemutató Mátyás-
földön, ahol reméljük, hogy mindenki meg fog 
jelenni, aki az önzetlen munka gyümölcsének 
eredményét örömmel látja. Senki sem fogja 
megbánni, hogy egy vagy két órát arra áldo-
zott, hogy megnézze, hogy mit is produkáltak 
a mátyásföldiek. „Kapitány." 

Tenniszíelszerelést, ütőt, cipőt stb. Tenniszütők 

K E H R L I N G B É L A sportárúkereskedésében "akszerű 
PAULER-UCCA 18. vásárolhat. j a v i t a s a ^ 
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Dáois Cup elődön fői 
Az európai zóna elődöntői hatalmas meg-

lepetéssel végződtek. Olaszország győzelme 
Ausztrália felett egészen váratlan volt, de Ja-
pán 3:2 arányú győzelme is meglepetésnek 
számít, mert Menzel kétszeri győzelmére senki 
se esküdött volna. A szakértők jóslata, hogy a 
tengerentúli csapatok le fognak törni, bevált, 
mert mind a két egzotikus csapat le van törve. 

Milanóban tropikus hőségben kezdődött 
június 14-én az elődöntő, mikor is az olasz lel-
kesedés csodálatos eredményeket ért el. De 
Stefani, aki a nemzetközi középklasszis egyik 
tagja, megverte az ausztráliai Hopmannt négy 
szettben 6:3, 3:6, 7:5, 6:2-re s ezzel lehetősé-
get szerzett a forduló megnyerésére. Hogy 
Stefani Hopmannt hogy tudta megverni, az 
mindenki előtt rejtély. 

Morpurgo megnyeri a második szinglit 
Crawford ellen 5:7, 6:2, 6:4, 3:6, 6:4-re s így 
Olaszország az első nap 2:0-ra vezet. Máso-
dik nap a párost Hopmann, Willard—Mor-
purgo, Gaslini ellen 9:7, 9:7, 4:6, 6:4-re nye-
rik s a harmadik nap hiába győz Crawford de 
Stefani ellen 6:4, 6:3, 6:2-re, mert Morpurgo 
irtózatos küzdelemben megveri Hopmannt és 
így megszerzi a döntőbejutás dicsőségét hazá-

jának. Eredményük 8:6, 2:6, 6:4, 1:6, 6:1 s 
így Olaszország győz 3:2-re. 

Prágában ugyancsak 14-én kezdődött az 
elődöntő, melynek lefolyása még izgalmasabb 
volt, mint a milanói. 

Az első nap szintén nagy meglepetésére R. 
Menzel megveri Haradát 9:11, 6:3, 7:5, 6 : l - re . 
A mérkőzés olyan sokáig húzódott, hogy a kö-
vetkező Ohta—J. Kozeluh meccset nem tudták 
befejezni s az 6:4, 4:6, 6:4 állásnál a japán 
javára abbamaradt. 15-én csak ezt a folytatást 
játszották le s Ohta 7:5-re nyeri a negyedik 
szettet és így a meccset is. 16-án aztán a japán 
páros megveri a Menzel, Kozeluh párt, pedig az 
Abe, Harada kettőstől kevesen várák ezt az 
eredményt, az eredmény 1:6, 7:5, 8:6, 9:7, 
úgy, hogy Japán 2:1 vezetés mellett indult az 
utolsó nap küzdelmeibe s tekintve, hogy Harada 
6:2, 6:3, 6:3-ra megveri Kozeluhot, meg is 
nyerik a fordulót, de Menzel az utolsó mérkő-
zésben megverte Ohtát 6:2, 4:6, 6:3, 6:3-ra, 
3:2-re szépíti a vereség arányát. 

így a július 11-én lejátszásra kerülő döntő-
ben Párisban Olaszország igyekszik Európa 
becsületé megvédeni Japán ellen. 

Görögország 
India 

Japán 
Magyarország 

Jugoszlávia 
Svédország 

Belgium 
Spanyolország 

Ausztrália 
Svájc 

Monaco 
Írország 

Lengyelország 
Románia 

Németország 
Anglia 

3 : 2 

Hollandia 4 : 1 

J.ipán 5 : 0 

Spanyol 4 : 1 

Ausztrália 4 : 1 

Anglia 5 : 0 

Ausztria 5 : 0 bye Norvégia 
„ Ausztria 

„ Olaszország | olaszorsz. 5 : 0 
„ Egyiptom 

E u r ó p a i z ó n a : 
bye Csehszlovákia | Csehszlovákia 

„ Dánia 

„ Hollandia 
„ Finnország 

India 3 : 2 

Japán 4 : 0 

Jugoszlávia 5 : 0 

Spanyolország 4 : 1 

Ausztrália 5 : 0 

Írország 3 : 2 

Lengyelország 3:2 

Anglia 3 : 2 

Csehszlovákia 
3 : 2 

Japán 4 : 1 

Japán 3 : 2 

Ausztrália 4 : 1 

Olaszország 3 : 2 

01aszország3 : 2 
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Jugoszlávia—Magyarország 3:2 
Szegeden játszották le ezt a mérkőzést s célja volt 

lökést adni a szegedi tenniszsportnak. Sajnos, a cél 
semmiféle tekintetben nem éretett el. A mérkőzés 
magyar részről ugyanis a rendezetlenség iskolapél-
dá ja volt. A mérkőzés előtt két nappal a szövetségben 
még senki sem tudta, hogy a szegedi Csermákon 
kívül kik is fogják képviselni a magyar színeket. A 
kiszemeltek egyszerűen lemondtak. Hogy a szövetség 
miért nem teremt rendet, azt nem tudjuk. Nemzetek 
közötti mérkőzést még akkor is, ha az jugoszláv— 
magyar, lemondani nem lehet. Tanuljuk meg, hogy 
nekünk minden nemzetek közötti mérkőzés fontos s 
nincs semmi okunk és főleg jogunk, hogy egyes nem-
zetek csapatát lenézzük. Hibásak a lemondok, de hi-
básak azok is, akik a lemondásokat e lfogadják. Tes-
sék az illető versenyzőket megbüntetni, akkor majd 
lesz idejük két napra Szegedre utazni. 

Igy az utolsó nap Silbersdorfot és gróf Zichyt 
küldte le a szövetség. Közben természetesen Szege-
den is elterjedt a hír, hogy csak harmadrangú csapat 
fogja képviselni a nemzeti színeket s ez a csapat biz-
tos vereségnek néz elébe. Vereséget nézni pedig senki 
sem szeret és így bizony nem csodálkozhatunk azon, 
hogy naponta 20—25 néző érdeklődött a versenyen. 

Intő példa legyen ez a verseny 
Az első nap a legjobb jugoszláv, a zágrábi Schaf-

fer, aki tavaly a bajnoki versenyünkön is résztvett, 
legyőzi négy szettben Zichyt, kinek még érdeméül 
tudhat juk be, hogy szettet nyert. Silbersdorf Radovi-
cot veri meg és így az első nap után 1: l - re áll a 
mérkőzés. 

A párosban a szegedi Csermák és Zichy, mint al-
kalmi pár nem győzhetett s így 2 : l - es vezetéssel in-
dultak a vendégek a harmadik nap, hol már hiába 
győzött Zichy Radovic ellen 6:2, 6:3, 4:6, 6:4 arány-
ban, mert Silbersdorf nem verhette meg Schaffert , 
aki nagy fölényben 6:1, 6:0, 6:4-re veri a gyengén 
játszó lágymányosi éljátékost. 

Reméljük, hogy a legközelebbi találkozás alkalmá-
val alapos revánsot vesz a magyar csapat. 

„Kapitány." 

A székes fehérvár i k o r c s o l y á z ó egylet versenye 
Június 19—22-ig rendezte az agilis fehérvári egye-

sület első versenyét. A törekvő egyesület minden di-
cséretet megérdemel, mert költséget és fá radságot 
nem kímélve, két versenyt is rendez, mert a most be-
fejezett versenyét júliusban egy másik követi. 

A verseny részletes eredményei: 
Férfi egyes döntő: Vay báró—Aidinian 4:6, 3:6, 

8:6, 8:6, abbamaradt , 3. Hoffmann és Széchenyi gróf. 
Nöi egyes: 1. Jovanovits E., 2. Hudákné. Vegyes pá-
ros: 1. László, Jovanovits, 2. Széchenyi gróf, Szapáry 
grófnő, 3. Vay báró, Kegl M. és Lipthay M. báró, 
Hertelendy A. Női páros: I. Jovanovits, Tóth, 2. Kegl, 
Hertelendy, 3. Flöttmann, Zavarosy és Kepesné, Hu-
dákné. Helyi verseny: 1. Hirschensein, 2. Váradi 
(döntö: 2:6, 4:6, 6:4, 6:8, feladta) . A férfi párosban: 
1. Vay báró, Aidinian, 2. Hardy-Dreher és gróf Szé-
chenyi Zs, 

Bemutató mérkőzés Pozsonyban a PTC 
jubiláris ünnepségei alkalmából 

A PTE tenniszszakosztálya 50 éves jubileu-
mát legméltóbban Kehrling Béla bajnokunk 
vendégszereplésével vélte megoldani. Kehrling 
Balással szombat, vasárnap szépszámú közön-
ség előtt bemutató mérkőzéseket játszott, mi-
után a PTE versenyrendezési szándékai az 
ugyanott eldöntésre kerülő cseh bajnokságok 
miatt nem teljesedhettek. Kehrling ellenfelei a 
pozsonyi Nedbalek és Klein, a zsolnai Hecht, 

Jacoby — Paksyné a nyíregyházai verseny 
vegyes páros győztesei 

valamint a két pozsonyi hölgy Weidenhofferné 
Haggenauer Emma és Krejár Danica voltak. 

A bemutató játékok bővelkedtek szép játé-
kokban, különösen a páros játékok arattak 
nagy tetszést. 

Szombat. Kehrling-—Klein 6:4; Kehrling, 
Nedbalek—Bálás, Klein 6:1, 3:6, 6:3; Bálás— 
Klein 6:4; Nedbalek, Weidenhofferné—Kehr-
ling, Krejár 8:6; Klein, Weidenhofferné—Bálás, 
Krejár 6:3; Kehrling—Nedbalek 6:1, 6:4. 

Vasárnap. Kehrling, Krejár—Hecht, Wei-
denhofferné 6:4, 3:6; Nedbalek—Bálás 6:4; 
Kehrling, Bálás—Nedbalek, Hecht 6:3, 6:2; 
Kehrling—Hecht 6:1, 6:4; Kehrling, Krejár— 
Nedbalek, Weidenhofferné 6:4, 6:6. 

A Tennisz és Golf 

hirdetései e r edményesek ! 
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Kertész csapat verseny eredmények 

A Kertész csapatverseny idei első mérkőzése a 
BLKE és az idén a díjban először résztvevő Buda-
pesti Lawntennisz Club között folyt le. Az első nap a 
férfiszámokat bonyolították le a következő ered-
ménnyel: 

Silberdorf—gróf Révay 6:2, 5:7, 6:2; Hegyessy 
dr.—Pucher 6:4, 6:4; Szenthey dr.—-Tóth Ede 6:2, 
6:2; Brandenburg Ottó—Heinrich István 6:1, 7:5; Sil-
bersdorf, Szenthey dr.—Révay gróf, ü l áh 6:0, 6:1; 
Hegyessy dr., Bartos—Heinrich, Pucher 6:1, 6:2. 

A második nap játszották volna le a nöi meccse-
ket, melyeket azonban a tenniszklub lemondott s így 
a BLKE pontveszteség nélkül nyerte az első fordulót. 
Nem tar t juk helyesnek, hogy a tenniszklub, mely a 
versenysportot is ú j ra fel akar ja karolni, lemondta a 
mérkőzéseket. 

A második mérkőzés a BBTE és a MAFC között 
folyt le s a BBTE 8 : l - re gyözött. Részletes eredmé-
nyek: 

Bánó—Nikolich 6:0, 6:3; Arató—Ferenczy 3:6, 6:4, 
6:3; Radicke—Kirchner 6:3, 6:2; Jacobi, Radicke— 
Nikolich, Kirchner 63, 3:6, 6:3; Jacobi, Sipos—Kirch-
ner, Telegdyné 6:3, 6:1; Gyarmathy, Friedrich MAFC 
—Emmánuel, Palásthv BBTE 6:4, 4:6, 8:6; Kiss dr. 
BBTE—Friedrich MÁFC 6:0, 6:2; Tóth dr. Dérine 
BBTE—Friedrich, Láng Ica MAFC 6:1, 6:4; Dériné, 
Orbánné BBTE—Láng Ica, Telegdy MAFC 6:0, 6:2. 

A harmadik mérkőzés a RAC és X. ker. SC; ered-
mény 8:3. Részletek a következők: 

Vajner dr. X. ker.—Hegyi dr. RAC 6:4, 6:3; Kaf-
fán dr. RAC—Gundrum ü . X. ker. 6:2, 2:6, 6:3; Bor-
sos X. ker .—Nagy dr. RAC 6:4, 6:3; Doros dr. RAC 
—Boda dr. X. ker. 6:3, 6:1; Dorosné RAC—Gerbert 
Zsófi X. ker. 6:3, 6:3; Dubovay K. RAC—Bodáné X. 
ker. 6:1, 6:1; Vajner dr., Nagy G. dr. X. ker.— 
Hegyi dr., Nagy B. dr. RAC 6":2, 6:2; Doros dr., 
Kaffán dr. RAC—Gundrum, Seregély X. ker. 6:0, 
7:9, 10:8; Kaffán dr., Dubovay K. RAC—Vajner dr., 
Gerbert Zsófi X. ker. 6:2, 6:4; Hegyi dr., Dorosné 
RAC—Gundrum, Bodáné X. ker. 6:3, 6:4; Dorosné, 
Dubovay K. RAC—Bodáné, Gerbert Zsófi X. ker. 
6:2, 6:0. 

A Magyar Testgyakorlók Körének versenye 

Egyik legrégibb sportegyesületünk az MTK. Neve 
főleg footbal-csapata révén közismert az egész vilá-
gon, de az atlétikában, úszásban, kerékpárban és a 
többi spor tágakban is maradandó emlékű diadalokat 
arat tak tagjai . A tennisz volt a legutóbbi évekig a 
mostoha gyermek a klubban, azonban az idén mo-
dern sporttelepet építve, a klub áldozatkész vezető-
sége a tennisznek is hajlékot adott s a mult héten 
már országos versennyel is életjelt adott magáról a 
törekvő egyesület. A verseny másodosztályú volt s 
azon főleg a rendező egyesület versenyzői diadal-
maskodtak. Ismerve azonban az MTK tagok sport-
szellemét és szorgalmát, tudjuk, hogy nemsokára már 

elsőosztályú számokban is találkozni fogunk a kék-
fehér színekkel. 

Részletes eredmények: Férfi egyes: 1. Fa ragó 
MTK. 2. Mikós MTK (a verseny legtöbb meglepetést 
okozója) . Döntö: 6:4, 6:3. 3. Weisz U T E és Majoros 
MTK. 

A nöi egyes versenyt a tavalyi i f júsági ba jnoknő 
Havassi Zsuzsi U T E nyerte 6:2, 6:3 a rányban Stei-
ner Klári FTC ellen. 2., 3. Dénes MTK és Bader 
Unió LTC. 

Férfi páros verseny: 1. Kirchner—Nikolics. 2. Fa-
ragó Gy.—Majoros 6:2, 6:3. 3. Hoffmann—Vadász, 
Priglevits—Hidassy. 

Vegyes páros verseny: 1. Vészi, Havassi. 2. Ma-
joros, Schwarzné. Döntő: 2:6, 10:8, 7:5. 3. Szemethy 
házaspár és Vadász Dénes. 

Wightmann Cup 

Július 12-én és 13-án játszották le a Wightman 
Cup mérkőzéseket Anglia és Amerika hölgyei. A 
Davis Cup után ez a legnevezetesebb tennisz vándor-
díj. Amerika és Anglia egymás elleni mérkőzései 
közül eddig Amerika nyert négyet és Anglia hármat. 

A wimbledoni center courtot az idén ezekkel a 
mérkőzésekkel szentelték fel Angliában egészen szo-
katlan trópusi melegben. A meleg se akadályozta 
meg azonban Mrs Helen-Wills Moodyt, hogy 6:1, 
0:1 arányban le ne hengerelje Miss Fry-t, akinek 
előző nap hozták nyilvánosságra eljegyzését. A kö-
vetkező pár a második amerikai Jacobs és Mrs 
Watson voltak. Jacobs még harisnya nélkül jelent 
meg a „szent center courton", de ő is most utol jára, 
mert ezután a harisnya nélküli játékot az Ali England 
Club nem engedi meg. Watson győz három szettben 
2:6, 6:2, 6:4-re, ami természetes is, mert utol jára 
Párisban Jacobs győzött s náluk mindig váltakozva, 
hol az egyik, hol a másik győz. A következő páros is 
az angol színeknek hozott diadalt, ugyanis Harvey 
Fry pár 2:6, 6:2, 6:4-re veri a Gross, Palfrey párt . 

Másodnap az első meccsen aztán Jacobs bosszút 
állt az előző napi vereségéért s most már harisnyá-
ban 6:0, 6:3-ra veri Miss Fryt. A következő meccs-
ben Mrs Watson nagyszerű formában majdnem szet-
tet nyert Willstöl, aki nagy küzdelemben 7:5-re nyeri 
csak az első szettet, igaz, hogy aztán 6 : l - r e a máso-
dikat. így Amerika vezet 3:2-re. Azonban a fiatal 
Palfrey Mrs Mudford ellen veszít 6:0, 6:2-re s így 
3:3 lesz az arány, az utolsó meccs a páros volt, a 
sorsdöntő s ez hozta a legnagyobb küzdelmet. A ki-
tűnően játszó Watson, Godfree megverik három szett-
ben 7:5, 1:6, 6:4 arányban Wills és Jacobs v i lágbaj ' 
nokpárt és így megnyerik a kupát Anglia számára , 
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Külföldi hírek 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Németország. 

A Gelb-Weiss Club versenyét Prenn nyer te meg 
a döntőben 6:0, 6:2, 6 : l - r e verve a müncheni Sied-
hofot. A női egyes t Neppachné neyr te Köhne ellen 
6:2, 6:0-ra . A férfi pá rosban , óriási meglepetésre , az 
egyik elődöntőben a f iatal és ismeretlen pár Schwen-
ker, Knüppel megveri a Menzel, Janecke p á r t és a 
döntőben is igen szépen ta r to t ták m a g u k a t a Prenn, 
Kleinschrott pár ellen s csak 6:2, 7:5-re veszítettek. 
A női pá ros t Kuhlmann, Karnatz nyerték meg Uhl, 
Nepachné ellen 13:11, 5:7, w. o.-ra. A vegyes pá ros t 
Prenn, Neppach nyerték Kleinschrott, Rost ellen 4 :6 , 
6:2, 6:2-re. 

A német junior ba jnoknő Sander kisasszony meg-
verte a f rancia junior ba jnoknő t Mlle Ber thet 7:5, 
6:2-re. Berthet a f rancia junior b a j n o k s á g o t Mlle 
Claude Anet ellen nyerte meg. 

A német junior b a j n o k s á g o t Kleinloge! nyer te 
Ernst ellen 6:4, 6:4-re. A női bajnok immár ha rmad-
szor Sander lett, aki Horn ellen 6:3, 6 :3-ra győzött . 

Hamburg városi c sapa ta 4:1 a r ányban győzöt t 
Hels ingfors vá ros csapa ta ellen Hamburgban . Ered-
mény: Frenz—Blomberg 6:2, 6:0, 6:0; Dessa r t— 
Blomberg 6:1, 6:1, 6 : 1 ; F renz—Grahn 3:6, 6:1, 
3:6, 6:3, 6 :3; Des sa r t—Grahn 3:6, 1:6, 3 :6 ; Des-
sart , F renz—Grahn , Blomberg 3:6, 6:2, 6:2, 6:2. 

Spanyolország. 
A spanyol ba jnokságo t , mint tavaly is, Maier 

nyerte meg Sindreu ellen 6:3, 6:4, 6:3-ra . Falquer 
t raininghiány miatt nem indult. A nevezett híres régi 
spanyol ba jnok Manuel Alonso szintén nem indult. 

A női egyest Morales asszony nyerte. A férfi pá-
rost Maier, Flaquer nyerte Sindreu, T e j a d a ellen 1:6, 
7'5, 6:3, 6:2-re. 

A versennyel kapcsola tosan a spanyol király 
leányai is já t szot tak egy vegyespáros mérkőzést , 
melyet Donna Beatr ice hercegnő és T e j a d a pár nyer-
lek 6:4, 6:2-re a Donna Christina, Flaquer pár ellen. 

Sportpályák, tenniszpályák és utak építését 
Javítását vállaljuk. 

^ 7 ! ) I l í t l i n L ' legj utányosabb feltételek mellett speciális 
O A / í l U I l l l II l \ kötőanyaggal kevert 

VOFOS s a l a k o t , tennisipályAkhoz és utakhoz. 

F e k e t e s a l a k o t 
fuvardíj mefftér-ítés ellenében szál] if mik íutball-
pAlvAknt é - f e l t ö l t é s e k r e . — A MAC. BSzKR, 
BSE, KK *C HLKK stb. sz&llitrija 

Haza i Ú t é p í t ő é s S a l a k t e r m e l ő 
V á l l a l a t H u i l u p e s l , N A d o r - u . 6 . 

Telefon : 813—96. 

Svájc. 
A ba jnokságok eredményei Férfi egyes : Ae.íchli-

mann—Férr ie r 6:4, 1:6, 6:2, 6:2. Női egyes : Payo t— 
Fehlmann 63, 62. Férfi p á r o s : Aeschlimann, de 
Blonay győz Ferrier , Wuar in ellen 6:2, 2:6, 7:5, 6:2. 
Nöi pá ros : Payot , Fehlmann győz Steinfeld, Schardt 
ellen 6:2, 6:3. Vegyes pá ros : Payot , Férr ier—Fehl-
mann, Aeschlimann 6:3, 7:5. 

Luzern-i nemzetközi tenniszverseny eredményei : 
Férfi egyes, e lődöntő és döntö : Duplaix—Magaloff 
6:3, 6 :3 ; Aeschlimann—Nilson 6:1, 6 :2; Dupla ix— 
Aeschlimann 6:3, 6:0, 6:3. Női egyes, elődöntő és 
döntö: Miss Ryan—Frau Uhl 6:4, 6 :2 ; Frau Fried-
leben—Frl . Zund 6:2, 6:1. Dön tő : Miss Ryan—Frau 
Friedleben 6:2, 6:3. Férfi páros , elődöntő és döntö : 
Duplaix, Chiesa—Macedos testv. 8:6, 6 :3; Aeschli-
mann, Magalof f—Nie lsen , Ehrenreich 6:2, 2:6, 6 :3 ; 
Aeschlimann, Maga lo f f—Dupla ix , Chiesa 6:4, 6:4, 
6:4. Vegyes páros , elődöntő, dön tö : Duplaix, Frl. 
Sander—Heydenre ich , Frau Friedleben w. o.; Aeschli-
mann, Frau Feh lmann—Magalof f , Mme Isaac 6:2, 
6:2; Frau Fehlmann, Aeschl imann—Frl . Sander , 
Duplaix 12:10, 6:2. Nöi páros , döntö : Frl. Scháublin, 
Frl. S toeckel—Frau Friedleben, Frl. Sander 6:4, 7:5. 
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A cseh lawn-tennisz szövetség hivatalos erölistája: 
1—3. Kozeluh, Macenauer, Menzel.. 4—5. Malecek, 
Rohrer. 6. Zaorálek. 7—9. Marsalek, Soyka, Sada. 
10—12. Nedbalek, Novotny, Siba. 13. Fröhlich Mimi. 
14—15. Ardelt, Pipes. 16. Hecht. 17—18. Klein, 
Stejskal. 19. Haller. 20. Herrmann. 

Rangsornélküli I. osztály: Barczy, Bertrand, Bulla, 
Dr. Gottesmann, Dr. Helmich, Ing, Dr. Hoffmann, Ho-
lub st., Chladek, Kafka, Dr. Kővár, Kovarovic, Möl-
zer, Redlich, Rudis, Skrivanek, Turnwald, Dr. Tyr , 
Weiss, Wölfel, Zalabsky. 

Nem rangsoroltak: Gottlieb, Havelka, Rodzianko, 
Vodicka, Ing Zelma. 

Hölgy ranglista: 1. Deutschova. 2. Kozeluhova. 
3—5. Blanarova, Korotvickova, Merhautova. 6. Sej-
nova. 7—12. Cérna Z., Fröhlichova, Lobkovicova, 
Ployerova, Stavelova, Schneebergova-Viskovska. 13— 
14. Ertl, Garkischova. 15—16. Mayerova, Pyro. 

Nem rangsoroltak: Amende, Fröhlichova-Solna-
rova, Janottova, Sindelarova, Tyfova. 

A BLKE versenyen szerepelt játékosok osztályo-
zása szempontjából azt hiszem, nem érdektelen a fenti 
ranglista. 

* 

A Straub fivérek a Haggibor-serlegért. A Haggi-
bor tenniszserlegéért folytatott csapatmérközést a 
Nagyváradi AC nyerte, a Kolozsvári AC a harmadik 
helyre jutott. A KAC-ban a két Straub-fivér is ját-
szott. Eredmény: 1. Nagyváradi AC 5 gy. 2. Univer-
statea Kolozsvár 4 gy. 3. Kolozsvári AC 3 gy. 4. 

Jrc 

CSOKOLÁDÉ 

Játék közben egy darab 

kesernyés dessert csokoládé 
a legjobb éhségcsillapító 

! 

Haggibor 2 gy. 5. Tennisz Club Kolozsvár 1 gy. 6. 
Románia 0 gy. 

• A nagyszebeni verseny. A nagyszebeni tennisz-
verseny eredménye: Férfi egyes: 1. Cantacuzinó her-
ceg. Férfi pá ros : 1. Cantacuzinó—Carracostea. Ve-
gyes páros : 1. Cantacuzinó—Carracosteáné. Nöi pá-
ros: 1. Fülöpné—Giugiucné. Nöi egyes: döntőben 
Liszka és Márton. 

A prágai tenniszverseny csütörtöki eredményei a 
kővetkezők voltak: Borotra—Menzel 4:6, 6:4, 6 :0 ; 
Menzel, .Kozeluh—Borotra, Duplaix 6:1, 6:3; No-
votny—Gerbault 6:3, 6:3; Duplaix—Malecek 6:2, 
félbeszakítva. 

Az osztrák nöi egyes nemzeti bajnokság döntőjé-
ben Herbst asszony nagy meglepetésre 6:4, 6:2 a rány-
ban győzött a ranglistán második Eisenmenger kis-
asszony ellen. A férfi egyes nemzeti ba jnokság eddigi 
eredményei: Winterstein—Simon 4:6, 6:3, 6:4; Eis-
ler—Kinzl jun. 6:2, 6:1; Becker—Gross 6:3, 6:8, 6 :1 ; 
Grossmann dr.—Krusky 6:2, 4:6, 6:3. A férfi páros-
ban az Eisler—Becker pár 6:0, 8:6 arányban gyö-
zötí a Hoch, Zeinfeld dr. kettős ellen. 

Borotra Bécsben. Borotra—Matejka 7:5, 6:4, 
Matejka az első szettben 2:5-re vezetett. Du Plaix— 
Kinzel jun. 6:1, 6:3, Gerbaul t—Grosmans 2:6, 6:3, 
6:2; Borotra, Du Plaix—Salm gr., Kinzel jun. 6:4, 
6:4: 6:1. 

Karel Kozeluh újra megverte Najuchot. Karlsbad-
ban tegnap a profi vi lágbajnok K. Kozeluh 6:4, 6:3, 
6:1 arányban megverte a német Najuchot. 

A párisi profibajnokság végeredménye: 1. Karel 
Kozeluh. 2. A. Bürke. 3. Najuch. 4. De Plaa. 

A londoni Queens Club versenye. A szokásos, 
wimbledonelötti London bajnoki verseny végered-
ménye: Férfi egyes: Allison amerikai—Mangin ame-
rikai 6:4, 8:6. Férfi páros : Lott, Doeg—Allison, Van 
Ryn 12:14, 6:3, 6:4, 6:4. A vi lágbajnokpár tehát ú j ra 
kikapott. 

Belföldi hírek 
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Nagykanizsai Zrinyi TE—Kaposvári TSE 3:2. 
Bakay serlegmérközés. Haiszer dr. N.—Német K. 6:3, 
6:4; Pethö K.—Bittera N. 3:6, 6:4, 6:3; Bit tera—Né-
meth 6:3, 6:3; Haiszer—Csajághy 6:2, 6:2; Pető, Né-
meth—Bittera, Haiszer 7:5, 6:4. 

Elektromos Miivek—Postás klubközi verseny folyt 
le a napokban a Latorca-utcai Elektromos-pályán. 
A meccset az elektromosok nyerték meg 5:4 a rány-
ban. Részletes eredmények: Gruber Postás—Gál 6:4, 
1:6, 8:6; Steczovits Elektromos—Krupitzer 6:1, 6:3; 
Rácz Elektromos—Szalai 6:2, 4:6, 6:4; Solty Elektro-
mos—Németh 6:3, 6:4; Derecskey Postás—Schweig-
still 6:3, 6:3; Kiss Postás—Bánlaky 6:3, 1:6, 6:1; 
Steczovits, Solty—Németh, Krupitzer 2:6, 6:2, 8:6; 
Bánlaky, Schweigstill—Derecskey, Kiss 6:2, 6:2. 
Rácz, Bar tos Elektromos—Szalai, Gruber Postás—» 
Rácz, Bartos 6:4, 6:3. A verseny Steczovits pompás 
játékán dőlt el. 

Davis Cup rendszerű osztrák—magyar Marien-
badban. Július 22—24-én Marienbadban Davis Cup 
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rendszerű magyar—osztrák mérkőzés lesz. Magyai 
részről Kehrling, Bánó és egy később kijelölendő tar 
talék vesz részt az országokközötti meccsen. 

A MOVE SZE vasárnap rendezte házi t e n i s z -
versenyét, melynek eredménye: Férfi egyes: 1. Miil-
ler. 2. Ján. Női egyes: 1. vitéz dr. Horváth Berta-
lanná. 2. Bodzái Tunci. 

Szombathely—Nagykanizsa 4:1. Rothermere-ser-
legmérközés. Récsei Rózsi Nagyk. Brennerné Szhely 
6:1, 6:1; László Szhely—Gonda Nagyk. 6:2, 6:2, 6:1; 
Fekete Szhely—Bittera Nagyk. 7:5, 6:2, 4:6, 3:6, 6:3; 
Haupt báró, Buchenrode Szhely—Bittera, Hauser 
Nagyk. 6:3, 6:4, 6:2; László, Brnnerné Szhely— 
Gonda, Récsei Nagyk. 7:5, 6:3. 

Zichy gróf és Gabrovitz 25-én Krakkóba utaztak. 
A két fiatal MAC játékost a krakkóiak hívták meg 
versenyükre. Krakkó után, július 6-án a kattowitzi 
versenyen vesz részt a MAC duó s ekkor társaságuk 
kiegészül G. Baittrok Icával, aki ugyancsak meghívás 
alapján utazik a kattowitzi versenyre 

Válogattak a debreceni román—magyar meccsre. 
Július 11-—13-án román—magyar meccs lesz Debre-
cenben. A MOLSz Takátsot , Bánót, Aschnert és Lei-
nert jelölte ki a román— magyar meccsre. 

Mátyásföld—Gyöngyös 5:0. Rothermere-serleg-
mérkőzés. A mátyásföldiek kitünö csapata Gyöngyös 
város együttesét 5:0 arányban fölényesen verte a Vi-
déki Cupa első fordulójában. Részletek: Adler— 
Makrai 6:0, 6:1, 6:1; Rónai—Bokros 6:0, 6:2, 6:1; 
Baloghné—Reichle bárónő 6:3, 6:2; Herzum, Rónai 
—Makrai, Bokros 6:4, 6:2, 6:0; Herzum, Baloghné— 
Gosztonyi, Reichle bárónő 6:3, 6:1. 

Szeged—Kecskemét 3:2. Rothermere-serleg-mér-
kőzés. A két város válogatottja tegnap játszotta le a 
városokközötti csapatmérkőzések első fordulóját. A 
kecskeméti KAC pályáin szépszámú közönség nézte 
végig a játékot. Részletek: Csermák dr. Szeged— 
Kovan-Murányi Kecskemét 6:4, 7:5, 7:9, 6:2; Riedt 
Kecskemét—Demkó Szeged 7:5, 6:2, 6:3; Gál Magda 
Szeged—Salamonné Kecskemét 6:1, 6:1; Csermák, 
Dzurik Szeged—Horváth dr., Kovan-Murányi Kecs-
kemét 6:4, 4:6, 6:0, 7:5; Horváth dr., Salamonné 
Kecskemét—Makk, Pleplár Gabi Szeged 7:5, 6:4. 

Petri Éva nyerte a K1SOK női tenniszbajnokságát. 
A leányközépiskolák csaknem egy hétig tartó ten-
iszversenyei tegnap nyertek befejezést. A három pá-
lyán folyt mérkőzésekből az I. Szilágyi Erzsébet lg. 
ismert játékosa, Petri Éva került ki győztesen, aki 
mind a három fordulóból biztosan jutott tovább. 
Legerősebb ellenfelei Hodászy Ida (IV. Veres Pálnc 
lg.), Roskoványi Mary (VI. Mária Terézia lg.) és 
Gergely Éva (V. Ráskai Lea lg.) voltak, akik mellett 
a huszonöt induló közül még Petrán Magda (VI. 
Mária Terézia lg.) és Salgó Éva (V. Ráskai Lea lg.) 
pompás játéka emelkedett ki. 

A döntö eredményei ezek: Nöi egyes versenyben: 
I. Petri Éva (I. Szilágyi E. lg.) 6:3, 6:3. 2. Hodászy 
Ida (IV. Veres Pálné lg.) 6:1, 6:1. 3. Roskoványi 
Mary (VI. Mária T. lg.) és Gergely Éva (V. Ráskai 
Lea lg.). Páros versenyben: 1. Petrán Magda—Fleich-
mann Irlma (VI. Mária T. lg.) 6:4, 6:3. 2. Salgó 
Éva—Gergely Éva (V. Ráskai Lea lg.). 

Szegeden tartották az Alföldi Kerület bajnoksá-
gait. A bajnoki verseny háromnapos küzdelem után 
az elődöntőkben s a döntőkben így alakult ki: Férfi 

egyes elődöntő: Novobátzky Szentesi TE—Császár 
H Í VE 6:2, 6:3; Kárpáti SzAK—Kádár SzTE 6:1, 6:4. 
Döntö: Novobátzky—Kárpáti 6:2, 6:4; tavalyi védő: 
Csermák KEAC—Novobátzky 6:1, 2:0, feladta. Nöi 
egyes, elődöntő: Sas Márta OTK—Gál Magda KEAC 
0:6, 6:2, 6:0; Hézerné OTK—Reuterné ULTE 6:2, 
6:0. Döntö: Sas Márta—Hézerné 6:4, 10:8. Férfi pá-
ros elődöntő: Csermák, Horváth KEAC—Róth, Csá-
szár HTVE 9:7, 7:5; Horávth dr., Kován KAC— 
Dzurik, Makk KEAC 6:2, 6:2. Döntő: Horváth dr., 
Kován—Csermák, Horváth 6:3, 6:8, feladta. Vegyes 
páros elődöntő: Csermák, Pleplár Gabi KEAC—Ko-
ván KAC, Holló Lili ULTE 6:4, 4:6, 6:2; Novobátzky 
SzTE, Sas Márta OTK—Kárpáti SzAK, Gál Magda 
KEAC 6:2, 6:4. Döntö: Novobátzky, Sas—Csermák, 
Pleplár 1:6, 6:4, 6:4. Ifjúsági egyes elődöntő: Viz-
váry GyAC—Komjátszegi GyAC 6:3, 6:2; Kádár 
SzTE—Perczel HTVE w. o. Döntő: Kádár—Vizváry 
6:3, 6:3, tavalyi védő: Riedt KAC—Kádár 6:4, 6:4. " 

A Pécsi SC kizárásos versenyének eredményei. 
Férfi egyes junior: 1. Stettner PEAC. 2. Schreiner 
PEAC. 3. Hammerli PAC és Diamant PSC. Nöi egyes 
junior: 1. Cseresnyés Emmy PAC. 2. Lang Elza PSC. 
3. Brückner Bébi PSC. Vegyes páros junior: 1. Du-
lánszky—Cseresnyés PAC. 2. Hammerli—Dulánszkyné 
PAC. 3. Lang—Langné PSC. Szenior vegyes páros: 
1. Engel—Schreiberné PSC. 2. Hammerli—Du-
lánszkyné PAC. 3. Dulánszky—Cseresnyés PAC. 
Férfi egyes kezdő: 1. Stern PSC. 2. Hoffman PSC. 

A Tiszántúli Kerület bajnoki versenye. A kerületi 
bajnokságokat tegnap fejezték be a DEAC pályáin. 
A szép küzdelmekkel teljes debreceni verseny részle-
tes eredménye: Férfi egyes kerületi bajnoki: 1. Leit-
ner DTE. 2. Romek Szoln. TEC (döntö: 4:6, 6:4, 5:7, 
6:2, 6:1). 3. Frank és Fülöp DTE. Női egyes ker. 
bajnoki: 1. Nagy Duczi DEAC. 2. Dömötör Böske 
DEAC (döntö: 7:5, 6:2). 3. Stern Józsefné Berettyó-
újfalu és Ferencsikné DEAC. Vegyesp áros ker. ba j -
noki: 1. Romek—Nagy Duczi. 2. juhász dr.—Bölönyi 
Júlia (döntö: 6:1, 6:4). 3. v. Nadányi—Stern és Bro-
kes—Ferencsikné DEAC. éFrfi egyes ifjúsági ba j -
noki: 1. Romek. 2. Neems gróf. 3. Fehér és Frank. 
Női egyes ifjúsági bajnoki: 1. Bölönyi J. 2. Némethy 
Gizi. 3. Némethy Erzsi és Moskovitz Lily. Férfi pá-
ros döntőbe került: Brokes—Juhász és Nemes gróf— 
Romek. 3. Varga—Farkas és Leitner—Fülöp. 

Serlegek és tiszteletdíjak 
dúsan felszerelt raktára 
Sportkörükben országosan elis-
mert arany- és ezüstmiivesnél 

TOCH MANÓ 
Budapest IV. Városház u 16. 

Saját műhely 
Egyesületek kedvezményben 
részesülnek. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
K E H R L I N G B É L A 
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G O L F 
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Szlovenszkó nemzetköz i gol f-bajnokmérl iözése 

Pösíyén-fürdőn 

Űrnapján tartotta meg a pöstyéni Golf-
Club Szlovnszko első bajnokmérkőzését. A golf-
tér a tartós szárazság ellenére, kitűnő állapot-
ban volt, különösen az új árnyas green-ek, 
amelyek legújabban a közeli Vágból lesznek 
vízzel ellátva. A játék f. hó 19-én reggel 9 óra-
kor kezdődött meg a manchesteri hercegnő, 
Kukula Heléna, a híres sebész özvegye és a 
hollandiai Kessenich bárónő védnöksége alatt. 
A bajnoki eldöntőben Wolf Mária asszony 
Bécs) került ki győztesen 1 putterscore-val 

gr. Zichy, Harada, Lauber és dr. Rácz 
az MGC pályán. 

Lady Montague fölött. A férfi eldöntőben 
Schubert úr győzött a prágai golfklubtól, klub-
kollégája Dr. Ryznar felett, aki Pöstyénben 
kurázik. Szlovenszko bajnokságát Lady Mon-
tague nyerte el a Wolf Mária asszonnyal vívott 
éles harcban, elnyervén ily módon az 1930. évi 
bajnoki címet és egy gyönyörű ezüst poharat, 
amelyet anyja, a manchesteri hercegnő ajándé-
kozott a klubnak. Wolf Mária asszony, a bécsi 
golf prominens képviselője, a második bajnoki 
díjat, ugyancsak ezüst poharat, nyerte el. A 
férfi bajnoksághoz a következő urak léptek fel: 
Dr. Ryznar, Prága (80 Putterscore), Schubert, 
Prága (83 Putterscore) és Emest Villareal (86 
Putterscore). A férfi bajnoki címet s ezzel a 
New-York Herald nagy poharát így Dr. Ryz-

nar, Prága, nyerte el 78 Score-val. Villareal 
mint második megnyerte a Miroslav Svestka úr 
(prágai Golf-Club) által adományozott poha-
rat. A bajnoki mérkőzés után cl rí ve-mérkőzés 
folyt le, amelyben ismét Villareal úr nyerte el 
az I. díjat, egy művészi munkájú ezüst figurát, 
amelyet Ing. Jahn úr, a prágai Golf-Club el-
nöke adományozott. Wolf Mária asszony ismét 
egy gyönyörű üvegpohárral lett díjazva, ame-
lyet a Zahn & Göpfert cég (Kvétná) adomá-
nyozott. A rákövetkező approaching and Put-
ting compatitionban Villareal úr (New-York), 
Schubert úr (Prága) és Tunber úr (Mel-
bourne) győztek. A golftér reggeltől estig erő-
sen volt látogatva. A közönség soraiban vol-
tak láthatók: Mr és Mrs Tunber Melbourneböl, 
Villareal asszony (New-York), Hatzfeld-Bre-
chenberg herceg, Mr és Mrs Hobson, Mr és 
Mrs Wignal (Anglia) és más számos skandi-
náviai vendég, továbbá német, francia, indiai, 
amerikai stb., stb. vendégek. A mérkőzések 
minden súrlódás nélkül gyönyörű időjárás mel-
lett folytak le és nagyszerű hangulatban. A 
Thermia Palace Hotel frissítőkről is gondosko-
dott a klubházban. A számos és értékes díj is a 
golfsport iránti nagy érdeklődésről és megértés-
ről tanúskodott. Este a Grand Hotel Royal-ban 
bankett lett megtartva, melynek keretében ki 
lettek osztva a díjak. 

A rendezőség sajnálattal nélkülözte a ma-
gyar golf képviselőit, reinélhetől&g azonban a 
folyó évi szeptember 7-én megtartandó 4 város 
golfversenyén Budapest golfjátékosai sem fog-
nak hiányozni. , ,Hírközpont Pöstyén." 

A M a g y a r Golí Club 
b a j n o k i m é r k ő z é s e i l a p u n k z á r t a k o r 

m é g f o l y n a k . R é s z l e t e s t u d ó s í t á s t 
j ö v ő s z á m u n k b a n k ö z l ü n k . 
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raket 
labda 
ruházat 

TENNISZ 
ruha 
sapka 
cipő 

Hurozó szakmunkásunk 
a japán Davis Cup csapat 

ütőit hurozta legteljesebb 
megelégedésükre. 

l Kertész é s W e s z e l y 
Jr IV., V á c z i - u t c a 9. sz . 

STVAN 
CUKORKA 

CSOKOLÁDÉ 
DESSERT 

KÜLÖNLEGESSÉGEK 

nll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMl l l l l l l l l l i ; 
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Zöld P 85.—, kék P 70.—, píros P 30.— 

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

A s z ö v e t s é g á l t a l i g a z o l t j á t é k o s o k ío'Vo e n g e d m é n y t k a p n a k 

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




