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ZHéinőI—hétse, 

Franciaország újra ellenállott az angolszász ro-
hamnak s megvédte a Davis serleget. Jobban 
mondva Henri Cochet megmentette hazájának ez 
évben újra a Cupot. Az elparentált Cochet nél-
kül most már London ünnepelné a serlegethozó 
angol csapatot. Tavaly Wimbledonban Allison 
megverte a lyoni oroszlánt s a Challenge Roundba 
került amerikai csapat favoritként indult a küz-
delembe s a beteg oroszlán Cochet megállította a 
győzelmi sorozatot, megverte a jenkiket, sőt még 
a párosban addig veretlen Allison—Van Ryn 
pár is kénytelen volt meghajolni a cocheti zse-
nialitás előtt. Az idén újra ugyanezt a képet lát-
juk. Cochet kikap kétszer is és mindig angoltól. 
Nem is a legjobbaktól. Hughes és a jelentéktelen 
Sharpé verik meg. Anglia kerül a kihívásos dön-
tőbe s Borotra nem tud ellenállni a fiatal angolok 
rohamának s elveszíti mindkét mérkőzését. A 
nagy Henri azonban újra a helyén van s az ö 
akarata megállítja a már-már győztes rohamot. A 
gloir nemzete újra győzött. Cochet mentette meg a 
becsületet az a Cochet, akit ott a honfitársai nem 
is nagyon szeretnek. Labdaszedő volt, talán ki-
csit profi is lehetett valamikor gyerekkorában. 
Szóval nem egyenlő a gazdag Lacosttal vagy a 
csupa báj Borotrával. Cochet sokszor maradt, il-
letve hagyták a háttérben, mert a többiek külön-
bek voltak, mint ő. És íme. ez a néha mellőzött 
Cochet nyeri meg hazájának kétszer is a kupát. 
Tanuljunk az ő példájából, ö a világbajnok ki-
kap gyakran, ha saját magáért játszik. Tűri a 
rossz kritikákat, de sohasem kap ki, ha az ő győ-
zelmétől függ a francia trikolór dicsősége. Co-
chet nagy, mint tenniszező, talán a legnagyobb, 
aki valaha is élt a világon és nagy mint ember, 
mint francia hazafi. Ne felejtsék el azt, a mi fia-
taljaink, akik sokszor húzódoznak egy-egy nem-
zetek közötti szerepléstől. 

Semmering, mint minden évben nagy versenyt 
rendezett. Irigykedve olvastuk a résztvevők név-
sorát. A japánok, spanyolok, olaszok, csehek stb. 
adtak egymásnak találkozót ezen a versenyen. 
Nézőközönség pedig a Semmeringen alig van s 

mégis milyen nagy versenyt tudnak rendezni. Jó 
volna, ha az erre illetékesek egyszer elmenné-
nek tanulmányozni, hogy hogy tudja azt Semme-
ring megcsinálni, amit maga Budapest sem igen 
tud összehozni. Nem beszélve a magyar fürdő-
helyekről. Ma pedig a tenniszverseny közönséget 
vonz. Példa rá Földvár és Lillafüred. Versenyren-
dezés mégis majdnem lehetetlen más magyar für-
dőhelyen, mert hisz rendes pálya is alig van. 

* 

A magyar utánpótlással még mindig baj van. 
Nem tanulnak a fiatalok elég szorgalommal és 
főleg türelemmel. Nagyváradon Nedbalek meg-
verte Zichy grófot és Cantacuzeno Dretomszkyt. 
Mindkettő országában nem számottevő játékos, 
míg Zichy és Dretomszky a mi tenniszünk leg-
nagyobb reménységei Bánó és Gabrovitz mellett. 
Hol itt a hiba? Zichy és Dretomszky is szorgalma-
san treníroznak, és szorgalmasan versenyeznek. 
Még sincs mega kellő fejlődés, dacára annak, hogy a 
testi adottságuk alapján, különösen Zichy akár 
már Shields-i magasságban lehetne. A hiba ott 
van, hogy a mi fiataljaink versenyt akarnak 
nyerni. A verseny nálunk nem tanulási célt szol-
gál, illetve nem ez a főcél, hanem a verseny meg-
nyerése s ezért látjuk néha, hogy a díjbirkózó 
erejű Zichy olyan gyengén adogat, mint egy 
kezdő kis lány. Dretomszky pedig minden lab-
dát leereszt a földre, mint az a háború előtt volt 
divatos, hogy jaj csak el ne hibázzon egy felhú-
zott dreivet. így azonban természetesen fejlődni 
nem lehet. Ne törődjenek a tehetségesek egy-egy 
esetleges vereséggel. Tanuljanak erős, gyors és 
többet merészlő stílusban játszani s akkor a kí-
vánt fejlődés gyorsabban fog mutatkozni, mint 
így, amikor egy-egy játékos éveken keresztül egy-
egy számmal mászik fel a magyar ranglistán. 
Shields és Wood húszévesek s csak erősen ütnek, 
de ők, akik két évvel ezelőtt egyáltalában nem 
szerepeltek ranglistán, ma a világ legjobbjai. Ta-
nuljunk új, modern stílust, ne törődjünk, hogy 
egy évig megvernek bennünket, de a következő 
évben nálunk is lennének ugrások húsz-harminc 
rangszámmal, mint odaát az új világban. 

„Kapitány." 
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Első nap: C'ochet^Austin 3:6, 11:9, 6:2, 6:4; 
Perry—Borotra 4:6, 10:8, 6:0, 4:6, 6:4. Pont-
arány 1:1-

Második nap: Brugnon, Cochet—Kingsley, 
Hughes 6:1, 5:7, 6:3, 8:6. Pontarány 2:1 Francia-
ország javára. 

Harmadik nap: Austin—Borotra 7:5, 6:3, 3:6, 
7:5; Cochet—Perry 6:4, 1:6, 9:7, 6:3. Győz Fran-
ciaország 3:2 arányban. 

Ennyire nyilt még sohasem volt a Davis Cup 
sorsa mint ez évben és hogy Franciaországnak 
sikerült megtartani egy évre a büszke dijat, ahhoz 
igazán csak az amerikaiak váratlan letörése segítette 
őket. Az angolok győzelme az amerikaiakkal 
szemben imponáló volt küzdőképesség és a fiatalok 
előretörése szempontjából. De ahogyan a franciák 
védték a világbajnoki címet, az nagyon szomorú 
képét adta az ötéves hegemóniájuknak. Most a 
verseny után hozsannázzák természetesen Cochet, 
aki tényleg megvédte egyedül az ötödik évben is 
a díjat, de amikor arról beszélnek, hogy ismét a 
nagv Cochet-t lehetett játszani látni, az inkább 
hízelgő elismerés akar lenni, mint meggyőződéses 
igazság. Cochet-nak még van mentsége, beteg 
volt és a vállát is fájlalta két hónapja. Azonkívül 
közismert dolog nála, hogy nem nagy passzióval 
játszik, mert a nagyságának az átka kíséri foly-
ton, amikor nem hagyják másról beszélni, mással 
foglalkozni, csak a tennisszel. 

Amerika megverhette volna az angolokat, ha 
fiatal játékosaikat nem játszatták volna agyonra, 
hanem tényleg csak a Davis Cupre készítették 
volna elő őket. És Shields, Wood, Lott, Van Ryn 
más ellenállást tudtak volna kifejteni a franciák 
ellen, mint az angolok. Austin és Perry óriásit ha-
ladtak, de játékuk nyitott könyv a franciák előtt-
Meglepetéssel csak Perry szolgált, aki lehiggadt 
játékot produkált, okos átgondolásokkal, abszolút 
biztos labdaérzéssel, amit eddig nem igen lehetett 
róla elmondani. E nagy változás az angol kapi-
tány érdeme, akinek Perry nem szívesesn ugyan, 
de engedelmeskedett. Most a versenyek után pe-
dik ő a leghálásabb a kitűnő útbaigazításokért 
és ha ígyr folytatja tovább, benne látjuk a jövő 
nagy bajnokát. Austin játéka a legteljesebb mér-
tékben kielégített minden várakozást. Az ő fiziku-
mával nem lehet más eredményeket elérni. Cochet 
ellen Austin kissé megilletődve állott ki és bámu-
latosan pontos keresztlabdáival a kissé bizony-
talan Cochet ellen 3:6 arányban nyeri az első sze-
tet. A második szetben is Austin vezet már 4:1 
arányban és Cochet arca még markánsabb lesz, 
összeszorított szájjal rettenetes támadásba megy 
át és sok szerencsével 4:4 az eredmény. Az ered-
még 7:7-ig nem változik 8:7-nél Austinnak két-
szer is szetlabdája van és a legszebb kombinációi 
itt hajszálon dőlnek össze. Ha a második szetet 

is ő nyeri meg, hát igazán más lett volna a nagy 
összecsapás eredménye. Ámde Cochet-t nem hagy-
ja el a hagyományos szerencséje, ismét 9:9 a já-
ték állása és Cochet most már néhány mesteri lab-
dával 11:9 megnyeri a játékot. 

Austin tudja magáról, hogy öt szet neki nem 
igen konveniálhat, pláne Cochet ellen és ettől 
kezdve kevésbé határozottan játszik, amit a nagy 
rutinjáról ismert Cochet azonnal ki is használ és 
a harmadik szetet 6:2 nyeri. Maguk a francia la-
pok írták meg, hogy az istenek Cochet mellett vol-
tak és „avec un bonheur sans égal" összehason-
líthatatlan szerencsével, illetve hallatlan szeren-
csével a „vonalakon játszik". A szünet után ismét 
szép játékban gyönyörködünk, de Austin ellen-
állása megtört és míg eddig ö vezette a támadá-
soka, most már deffenzivába megy át és 6:4 kikap 
a negyedik szetben-

Most Borotra áll ki Perryvel, és a baszk a nagy-
favorit. A játék így is indul meg és Borotra szép 
hosszú drive-jeiés kitűnő háló játéka alkalmat ad-
nak Perrynek bemutatni, hogy mindent tud: sza-
ladni, helyezni, helyezkedni, védekezni és alka-
lomadtán támadásba is átmenni. A hosszú torna 
eredménye 6:4 Borotra javára. De a sok támadás, 
a nagy tempó inkább Borotrának ártott meg, mert 
a fiatal Perrynek semmi sem volt az első szet, 
csak „bemelegítés". Borotra mintha előre érezné, 
mi vár reá, ha nem tud simán három szetben 
győzni, tovább tartja az iramot és fantasztikus 
tempót diktál. Periy mindent átvesz és látszik 
rajta, hogy még visszatartja magát, úgy hogy azt 
a kapitánya előírta. Egészen 8:8-ig fej-fej mellett 
mennek, de itt már Borotra lihegve játszik, a 
lélekzete el-elmarad és Perry rákapcsol és hama-
rosan 10:8 arányban övé a második szet. A har-
madik szetben Borotra csak lézeng a pályán. 
Perry mind merészebb lesz és a kombinációi pon-
tosan sikerülnek. Borotra előre rohan . . . elplaszi-
roz mellette; Borotra hátul marad • . . a sarokba 
futtatja. Ebben a szetben Perry fölénye megdöb-
bentő volt. Végül is 6:0 arányban győz. Szünet. 
Utána a közbe magához tért Borotra nyugodt 
tempót akar diktálni, de Perry résen van és most 
már ő diktál továbbra is szédületes iramot. Bo-
rotra még bírja valahogy és szép ellenállást ki-
fejtve 6:4 kap ki Perry, aki ebben a szetben 
győzni szeretett volna ugyan, de utasítást kapott 
Borotrát „elkészíteni". A recept bevált. Az ötö-
dik szet 6:4 Perry javára, amit. a közönség szo-
morúan vesz tudomásul. 

Az angolok a párosban nem játszatják Perryt, 
akitől Cochetval szemben meglepetést remélnek 
és emiatt Hughes mellé Kingsleyt jelölik a páros-
ban, ami azt jelenti magyarul, hogy a fősúlyt a 
singlire helyezik. Az angol lapok emiatt erősen 
kikelnek, mert hiszen Collins sokkal jobb páros, 
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mint Kingsley és röpülőgépen még elhozhatták 
volna őt. A bizottság Collinst azért nem szerepel-
tette, mert annak idején a selejtező mérkőzéseken 
Collins nem vett részt. Indokolásul azt hozta fel, 
hogy fedett pálya nem lévén szűkebb hazájában, 
nincs formában. Ez így is volt- Azóta azonban 
Collins sokat játszott Paris, Wimbledon stb. és 
az eredményei nagyon megnyugtatóak voltak. 
De a bizottság sértett önérzetből kihagyta őt a 
csapatból. Pedig Hughes, Collins, bár nincseneK 
nagyon összeszokva, talán más eredményt értek 
volna el a franciák ellen. Mindenesetre a játék-
erejüksokkal nagyobb. Ilyen atmoszférában állott 
fel szombaton, állandó eső közben a két pár. Brug-
non a mezőny legjobb embere volt és a nagy Co-
chet gyakran szánalmas játékot produkált. Fon-
tos labdákat rontott el egymásután, még hozza 
nem is nehéz helyzetben, de Brugnon éppen úgy-
mint tavaly, mindent ment és mindenütt ott van. 
Kritika gyanánt elég annyit mondani, hogy 
Hughes—Kingsley teljesen méltó ellenfelek vol-
tak és ha az angol pár jobban megértette volna 
egymást, úgy a franciák legfeljebb öt szetben 
győzhettek volna nagy küzdelem után. Küzde-
lem így is volt és Lacoste ugyancsak megköny-
nyebbülten lélegzett fel, amikor a meccset meg-
nyerték. Táncoló lépésekben ment Cochet és Brug-
non felé és különösen az utóbbinak szorongatta 
soká a kezét. A közönség pedig csak Brugnon 
nevét harsogta- Cochet sárgás arca egész fehér 
színűvé lett. Igaz is, hogy amatőr játékosokat 
miért kell szakadó esőben játszani hagyni? 

Vasárnap fantasztikus tömegű autópark övezte 
körül a pályát, amelyre már napok óta nem le-
hetett jeg>ret kapni. Délelőtt állandó eső perme-
tezett és a pálya puha csúszós volt. Két óra felé 
elállott az eső, hamarosan felhomokozzák és fél 
háromkor Borotra Austin ellen áll fel. Borotra 
ugyanúgy próbálkozik Austinnal, mint ahogy 
Perryvel tette, abban a feltevésben, hogy Austin 
nem olyan erős fizikumú, mint Perry. De már az 
első labdák után látja, hogy ez a taktika nem fog 
sikerülni és inkább „kivárásra" játszik, hogy 
Austin hagyjon lukakat a térfelében. De Austin 
egy pillanatra sem hagyta magát befolyásolni 
ellenfelétől, hanem a maga modorát játszotta. 
Éles kereszütéseitől Borotra hamarosan kifáradt 
és a riposztjai mindinkább elgyengültek. Az első 
szetet szép játék után Austin 7:5 nyeri. A pálya 
az újból szitálni kezdő esőben ismét nyirkos lesz, 
abba is marad kétszer is a játék, de érthetetlenül 
a francia Gallay, aki a mérkőzés döntnöke volt, 
amellett dönt, hogy folytatják a játékot. Borotra 
cipője két ízben is elszakadt, állandóan lábhibá-
kat vét és az ellene megadott néha nagyon is fon-
tos pontok, még idegesebbé teszik. Most már nem 
az volt a hibája, hogy belógatta a lábát, hanem 
hogy mindkét lábával elhagyta a földet elütése 
előtt. Nem lehetett többé Borotrára ráismerni- Ré-
mesen ideges volt, az eső pedig az átázott, át-
izzadt selyemingéről hosszú patakokban ömlött le. 

Ezt a játékot mindennek lehetett nevezni, csak 
reálisnak nem. Igaz, hogy Austin éppen úgy meg-
szenvedett miatta, de végeredményben az elért 
eredmény egyik félre nézve sem volt reális. Az 
eső miatt kb. 10 percig szünetelt ismét a játék 
és ezalatt valahogyan megnyugtaták Borotrát. 
Más láb-hiba bírót ültettek le és emberfeletti erő-
vel Borotra végre 6:3 arányban nyer egy szetet, 
miután Austin ép olyan hallatlan nyugalommal 
játszott tovább, mint eddig. Ezen játék után a sza-
bályos 10 perc pihenő következett. Utána Borotra 
ismét erős tempót diktál, sikerül ís neki az ál-
landó vezetés egészen 5:5, de ekkor Austin rá-
erősít és a már hulla Borotra gyenge védeke-
zéssel átengedi az utolsó szetet is 7:5 arányban. 
Pontarány 2:2. 

Az eső ismét zuhogni kezd és teljes 30 per-
cig nem hagyott abba. Utána minden lehetőt 
elkövettek, hogy a pálya használható állapotban 
legyen, ami csak félig sikerült és ugy Cochet, 
mint Perry sokat „korcsolyáztak". Itt jegyzem 
meg, hogy például Austin háromszor esett el a 
Borotra elleni játéka alatt. Perry csak három-
szor terpeszkedett meg hosszú lábaival, egyedül 
Cochet maradt állva az összes játékosok közül. 
Óvatosan kezdődik a játék és 10 perc után szi-
tálni kezd az eső. Perry állandóan támad, Coc-
het gyengén védekezik és tul sok labdát üt 
outra. Mire az eső esni kezd, Perry 4:1 vezet. 
Halálos csendben folyik a játék, mindenki át-
érezte a match fontosságát. Perryt az eső lát-
hatóan megzavarja és rögtön lead 3 játékot, 
szinte támadás nélkül 4:4. Majd sikerül Cochet-
nak néhány mázlis ütése, mint például helyezé-
sek a fáról ütve és mielőtt Perry magához 
térne, elveszti a settet 4:1-ről 6:4-re. Óriási 
taps és biztatás következik erre Cochet mellett. 
Perry dühösen kezdi a második szetet, fantasz-
tikusan szép ütéseket ad le, helyezései hajszál-
pontosak és hét izben is ugyanarra a helyre he-
lyezi a returnöket az előre szaladó Cochet mel-
lett, aki tehetetlenül néz hátra a bal sarokba, 
ahová ez a labdasorozat eljutott. A publikum 
és Lacoste is intik Cochet, hogy ne menjen 
előre, de már késő van és Perry 5:1 vezet. 
Most újból egy zápor vet véget a játéknak és 
csak 10 perc múlva folytatódik a match, mikor 
is Perry a hiányzó hatodik játékot két perc 
alatt nyeri meg. 

A harmadik és negyedik szetet Cochet nyeri 
9:7, 6:3 aránybnn, de minden játék idegekre-
menő volt, állandó gyúszok mellett és Perryt a 
pech egy pillanatra nem hagyta el, mig Cochet 
a legszerencsésebb ütésekkel operált. Volt ebben 
a két utolsó szetben kétszer öt perc, amikor a 
régi nagy Cochet játékát láttuk, de ez csak fel-
villanás volt és amikor Perry a legnehezebb 
helyzetből is ellentámadásba tudott átmenni, ugy 
ez annyira megzavarta Cochet, hogy képtelen 
volt játszani. És ilyenkor csakis a szerencséje 
mentette meg. Volt olyan játék is, ahol három 
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netz-labdája potyogot át Perry térfelére és még 
hozzá fontos labdák. Perryt fotográfusok és a 
publikum is erősen zavarták. Végül is Perryböl 
kitört a fiatal kora és olyan „bánom is én 
hogyan lesz" stílusba csapott át, de ekkor az-
tán már nem lehetett Cochet ellen igy játszani 
és a tömeg üvöltése közben végül is kiverekedte 
magának és Franciaországnak a győzelmes pon-
tot. Vánkosok dobálása, Marseillais és God save 
the K i ng . . . 

Űüefleziéh m íDsíwís Cup"h&%<> 

Franciaország valószínűleg utoljára védte meg 
a nagy trófeát, mert jövőre Cochet, Borotra nem 
jönnek számításba. Előbbinek más tervei vannak, 
(Tildén nagyon jár utána) utóbbi nem tudja 
többé vállalni a felelőséget és csakis a saját ér-
dekében fog szerepelni. Lacosta kilátásba he-
lyezte, hogy jövőre ő is nyeregbe fog szállani, 
de az utolsó két év az ő stílusát is berozsdáz-
hatta és ha végig tekintünk az uj nagyságokon, 
aggódva kérdjük, mit eredményezhet Lacosta 
csatasorba állítása'? A régiek helyett tehát szóba 
jönnek Boussus, Merlin, de Buzelet... Fiatalok, 
jók dehát mindenfelől döngetik a kaput a többi 
nagyságok: Amerikából Shields, Wineos, Doeg,Alli-
son, Wood stb., Angliából Austin, Perry és ezek 

a nevek elegendőek ahhoz, hogy a francia re-
zervet elintézzék. Franciaország nagyon megál-
lott egy év alatt és a reservjei alig haladtak 
valamit. Á magyarázata ennek abban rejlik, hogy 
primadonnarendszer fejlődött ki náluk is és most 
olyan chaos uralkodik, mint eddig még sohasem. 
Pedig ha Landry, Feret, Brugnon neveiből kell a 
jövő Davis Cup csapatot összeállítani, hát akkor 
le ne csak baj ebből. Amerika sokat tanult az 
idei tapasztalataiból és az ideihez hasonló bla-
mázs nem fogja többet érni. ök már nem is a 
franciák, hanem az angolok ellen készülődnek 
és hogy mennyire igazuk van, azt a jövő fogja 
igazolni. 

A Davis Cup bevételét természetesen eső ellen 
biztosították, de oly komplikált feltételekkel, 
hogy kénytelenek voltak a játékosokat az ál-
landó esőben is játszatni. Képzeljük el, hogy az 
első nap után Cochet vagy Borotra ágynak esnek, 
mert a rémesen izzadó Borotrának például a reá 
szakadó eső ugyancsak megárthatott vo lna ! 
Hogy az amateur játékos belebetegedhet az nem 
fontos, csak az, hogy a bevétel biztosítva legyen! 
Szép elvek a francia szövetség részéről, hogy 
ilyent tűr. És lehet-e reális az eredmény, amikor 
minden attól függ, ki áll szilárdabban a lábán, 
illetve ki tud jobban korcsolyázni? A jövőben 
jó lesz télen trenírozni a jég-tenniszt. 

WitnMed&n, 

Azt hiszem, nem kell az olvasónak Wimbledont fel-
fedeznem. Az impozáns külsőség, modern villamos jelző-
berendezések közismertek. A (közönségük egyedülálló, 
Ugy számra mint hozzáértésre a legnagyobb és legkivá-
lóbb a világon. Az idei napi látogatottsági rekord 67.000. 
Érdekes, hogy a hidegnek, részvétlennek hitit angol, 
meninyire izgalomba tud jönni bravitros produkciók 
vagy kiegyenlített küzdelem láttára. A nők ott is el-
sikolt ják magukat, ott is hamar elmorajlik a tömeg és 
idő előtt dübörög a taps, de a közönség megrovásban 
nem részesül. Ezen a kis zavaró körülményen hamar 
túlteheti magát a játékos, bíró, egyaránt. Hiszen a kö-
zönség csak jót akar. Qt.t átérzi mindenki, hogy a kö-
zönség a sport éltető eleme, úgy anyagi, mint erkölcsi 
vonatkozásban. Ezt a közönséget ott nevelés és rendre-
utasítás helyett dédelgetve vezetik, rendőrtől, jegysze-
dőtől kezdve, a legfőbb rendezőig. 

Közöttük ülni külön élvezet. A játékban benne él 
mindenki, egy-egv jól elkent, szép ütés után, vezényszó-
szerűen hallani a ,.good shott" kiáltást, ropogtatva, cset-
tintve, olyan élvezettel, mintha a néző maga ütötte 
volna. Egy megakadt, vagy elszállt labdánál résztvevöen 
mormolják, ..Bed lucke", ami magyarul pechet jelent. 

A pálya talaja gyep. Ha közelről nézi az ember, sűrű 
zöld moha. ha rálép, bársonyos sima szőnyeg, ha fut, 
korcsolya pálya. Művészet, rajta játszani. Különösen 
meleg, száraz időben, olyan ruganyos, hogy a labda öle-
seket ugrik és megnyúlt hosszú ívben soká úszik a le-
vegőben. Ez azt jelenti, hogy egy jól futó játékos, az 
alapvonalon, minden labdát megfoghat. A kivétel a gyors 
labda. Egy jó adogatási, vagy egy jól megütött drei-
vet, a pálya ruganyos talaja úgy meggyorsít, oly villa-
násszerűen elugraszt, hogy ezek után csak nézni lehet. 
Ez volt Wimbledonban az amerikai sikerek titka. A 
fiatal Shields, aki egy 191 cm magas atléta és a nyurga 

Wood, kitűnően adogatnak. De ugyanúgy Lott és Van 
Ryn kiválóak e téren. Tökélete® hálójáték, a legnagy-
szerűbb smashitechnika járul még ehhez. Alapütésük 
mindkét oldalról és minden helyzetből teljesen áthúzott 
lendületű bombaszerü ütés. Természetesen roppant bi-
zonytalanok a túltengő erő miatt, de azzal, hogy min-
den sikerült labdájuk biztos pontot jelentett a gyepen, 
eredményességük bizonytalanságuk miatt nem szenve-
dett. Ezzel a stílussal nem lehetett azonban győzni Pá-
risban, a lassú, puha ,,antuka" pályán, ahol se az ado-
gatás, se az ütés vehemenciája a labdát nem teszi fog-
hatatlanná. Ezeken a pályákon, a biztonság, helyezési 
készség, taktika, szóval a kulturáltabb tennisz újra fö-
lénybe került és háttérbe szorította az erőre berende-
zet stílust. Amennyire áll ez a megállapítás az egyes 
játékban, úgy viszont a párosban már tekintet nélkül 
a pályára, osak a gyors, kíméletlenül erős játékstílus-
nak van lét jogosultsága. Ma már a világ legjobbjai oly 
biztosan smashelnek sorozatiban és minden helyzetből, 
hogy a lobökkel kísérletező lassítási szándék teljesen 
reménytelen. Az amerikai Lott, Van Ryn, a páros dön-
tőben, a francia Cochet, Brugnon ellen, talán 4—5 smasht 
hibázott, pedig ütöttek vagy kétszázat. A ritörnbe, de a 
volleyba is úgy beleüt mindenki, hogy a pontok osak 
úgy potyognak mindkét oldalon. Érdekesnek ez a játék 
nem mondható, hiszen hiányzik a gyönyörködtető labda-
menet. ,De a fiatalság roppant gyors lábakon járó 
kitökéletesedett háló játéka ellen nincs más védekezés, 

mert a lassú labda azonnal meghal a hálónál. 
* 

Az angolok közül Perryt először láttam. Hallatlanul 
tehetséges valaki. Ruganyos, bátor, mosolygósan jó 
kedvű. A játék, a küzdelem, a sport igazi angol élve-
zője. Általában úgv reá, mint a többi férfi és női já-
tékoB honfitársára jellemző volt, a robotszerűségtől tel 
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je-sen mentes játékmodor. Szépen tudtak ínyerni, de ami 
nehezebb, szépen tudtak veszíteni is. 

Perrv egy univerzális tehetség. Tud az már mindent. 
Stílusa egyesít i magában 4—5 kivá ló játékos minden elő-
nyét. Valami nyugodt -természetesség jellemzi minden 
ütését és azok arzenáljából mindig a helyzetnek leg-
megfelelőbbet választja. Adogatása príma, alapütései 
hosszúak, kemények, pontosan helyezettek és ami a fő, 
biztosak. Hálójátéka, különösen a nehezebbik jobbolda-
lon vetekszik az amerikaiakkal, sőt Borotráéval. Egyet-
len hibája fiatalos szeleburdisága. Sok még az elsietett 
aikciója és feleslegesen bravúros helyzetmegoldása. Már 
ma a világ egyik legjobbja és hogy mi lesz, az elkép-
zelhető, hiszem 20 éves. 

Vele teljesen egyenrangú Bunny Austin, az ango-
lok kedvence. Ő talán technikailag gyengébb, de spiri-
tuell. különösen takt ikai szellemességekben Perryt túl-

• szárnyalja. Austin két évvel ezelőtt, itt Pesten, még óva-
tos alapvonaljátékos volt, ma, támadó kedvű, nagysze-
rűen hálózó, örök mozgó. Adogatása nagyot javult, 
ailapiitései keményebbek, pontosabbak lettek, hosszú, 
széteső mozdulatai megrövidültek. Ma már nagy játé-
kos ós még fej lődni is fog. 

A másik pesti ismerősünkre, Hughesra rá se ismerné-
nek itthon. Nyesett és felrántva liftéit alapütései he-
lyett ma tisztán, egyenesen üt. Ravasz, kitartó, biztos és 
veszélyes mindenkire. Eleme a páros játék. Nagyszerűen 
helyezkedik és kitűnően érzi a labdát. Kü lön speciali-
tása a vegyespáros. Azt hiszem e téren kevés jobb van 
nála a világon. Ezeken az éljátékosokou k ívü l láttam ott, 
egy sereg, ma még névtelen fiatalt, több-kevesebb tudás-
sal. de csodálatoskép a legtisztább stílussal játszani. 
Érdekelt, és meggyőződtem, hogy ez nem véletlen, ha-
nem tervszerű nevelés és válogatás eredménye. A wim-
bledoni elindultatás ugyanis bizonyos beérkezettséget 
jelent, a játékosra. Az elismert nagyok mellett 10—15 
fiatalt engednek starthoz állani. Egy válogató bizottság 
dönt és ennek tagjai a pil lanatnyi eredményességnél, 
igen helyesen, sokkal többre becsülik a fejlődésre in-
kább jogosító tisztább stílust. A játékosoknál is mind 
merész, messze levő célkitűzést láttam. K i törődik ott 
a. ranglistával? A huszadik, nem tizenkilencedik akar 
lenni, hanem világbajnok. A versenyzés, az eredmény, 
nem végcél, hanem eszköz a továbbtanulásra, a fejlő-
désre. Ez a szempont érezhető ki a kri t ikákból is. A kri-
t ikák különben kü lön fejezetet érdemelnének. A hosz-
szú. méltató hasábokat régi, híres játékosok írják, tö-
kéletes hozzáértéssel, pártatlansággal es valami kedves 
dédelgető modorban. Az ottani kiegyenlített tudásnál, 
sokszor fordul elő, hogy az első vereséget szenved a 
huszadiktól. Meglepetés ugyan, de nem csoda, A mélta-
tásnál nem helyezik az erösebb teljesítményét, a gyen-
gébb mértékére, de a győztes gyengébb játékát emelik 
az erösebbikéhez. Nálunk a kikapott krekk sohase 
játszhatik rosszul, csak a lába vagy a hasa fájhatott, 
ideges vagy túljátszott, vagy Isten tudj mi baja volt. 
Ott megdicsérik a győztest és méltatják a játékot ér-
deme szerint. Az ilyen krit ika nem bántó egyikre se. 
sőt a legalkalmasabb az önbizalom növelésére. Ott a já-
tékos, de a kritikus is tudja, hogy a legjobb formát 
kijátszani nem mindig lehet és hogv ez az ingadozás 
vereséggel jár. A vereség pedig nem szégyen, nem is 

tragédia, de a legjobb lecke a tanulásra, az okulásra. 

* 

A franciák valahogy nem tetszettek nekem. Cochet 
dacára, hogy Wimbledonban indiszpomált volt és vere-
séget. is szenvedett, de ma még a vi lág legjobbja, Teh-
nikai tudását elleshették, sőt egyes részleteiben tú l is 
szárnyalhatták, de mozgásban, tapasztalatban, változatos-
ságban, takt iká jának szellemességében felülmúlhatatlan. 
Egy zseni, aki belelát az ellenfél születendő gondolatába, 
ő a francia példakép, öt utánozza a fiatal francia gárda. 
Az ő jellegzetességei pedig az ő tudása nélkül , csupán 
üres külsőség és határozott veszély a különben igen te-
hetséges fiatalokra. Al ig megütött adogatása, a végletekig 
leegyszerűsített mozdulatai és főleg nyesett backhandje 

egy ragyogó tennisz pályafutás és egy csodálatos te-
hetség egyéni leszűrődöittsége. De ha mindennek csupán 
a külsőségeit, a fontos lényeg nélkül egy fiatalnál lát-
juk. alaposan visszatetsző. Lesseur, az itt is járt fiatal 
Merlin, de a legtehetségesebb francia reménység Bous-
sus is valami erőltetett, tisztátalan stílust játszanak* 
Minden ütésükön látni , hogy nem egyéni fejlődés, hanem 
utánzási szándék hozta létre. Adogatásuk messze el-
marad az amerikaiak és angolok mögött. Unott, mozdu-
latlan arccal mozognak és backhandre, a Cochet után-
zásban nyesnek és nyesnek. Erről a backhandről írtam 
már és alaposan belenéztem. Coceht-nál a nyesés ab-
szolút effektív, ami azt jelenti, hogy nem lényeg, csak 
eszköz a labda megfogásához, megemeeléséhez és la-
posra kényszerítéséhez. A lényeg nála az előre ütés, 

Cilii Aussem tökéletes hozzáállása az ütéshez. 

ami könyökből , csuklóból történik, az ütő súlyának a 
teljes 'kihasználásával. Ez a labda á rövid, tehát gazda-
ságos, mozdulata dacára éles, gyors és biztos. Utánzói 
a lényeget félreismerve, a nyesésre fektetik a fősúlyt, 
aminek folytán fárasztóan erőlködő mozdulatuk dacára, 
egy lomhán lassú, nehezen helyezhető, ártatlan labdát 
produkálnak. Boussus például csupán csuklóból üti, az 
öreg Brugnon, akinek pedig egy egész jó baloldali 
dreivje volt, nyújtott karral, vállból. A fiatalok össze-
vissza húzogatnak, mint egy nagybőgős. Rossz volt 
nézni. 

Borotra még mindig zsonglőr. Az ottani és a Davis 
Cup-ban elszenvedett vereségei dacára, nagy játékos, 
ak i t eltemetni még nem lehet, ö volt a modern háló-
játék megteremtője. Itt még ma is a legjobb, bár so-
kat tanultak tőle az angolok és az amerikaiak. Gyorsa-
sága. mozgékonysága, különösen a hálónál, ma még 
egyedülálló. Az alapvonalon azonban kétségbeejtően 
bizonytalan, pedig a backhandje egyike a legjobbak-
nak, egy könyökölt , élesen lapos ütés. A vorhandje a 
gyengéje. Az elöreboxolt chopja helyett, most dreivet 
üt, de előbbi ütésének maradványaival. Nem áll hozzá 
a labdához, nem fordul a könyöke, pedig kifelé néz. Lát-
hatólag kín lódik az alapvonalon és minden, még a 
lehetetlen labdára is benyargal a hálóhoz. Ez a stílus 
pedig tehertétel egy 34 éves játékosnál, mert ember-
kínzás a munka, amit végez. 

¥ 
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A többiek közül feltűnést keltettek a japánok. Leg-
jobb közülök J iró Satoh. az itt is járt H. Satoh bátyja. 
A legmodernebb tenniszt játsza. a legtisztább stílus-
ban. A Lottot legyőző angol Lee-t verte, hogy utána 
az aznap fénykorára emlékeztető Borotrától kapjon ki. 
Szépen szerepelt a német von Cramm, egy tehetséges, 
fiatal, tiszta modem stílussal, sok támadó kedvvel. Jók 
voltak osztrák barátaink is Matejka és Artens. 

* 

A végső megállapításom, az élményszerű gyönyörű-
ségen k ívü l , hogy a tennisz rövid pár év alatt igen so-
kat fejlődött. Roppant megnőtt a konkurrencia, sok a 
nagy jövőjű fiatal. A technikai bravúrok, melyek azelőtt 
egy-két vi lágnagyság specialitása volt, ma köztulajdon. 
A Tilden-féle a3ogatás. Cochet vorhandje, Borotra há-
ló zása a köztudat, szerint a legjobb és egyedüli. 

Ma tucatjával látni játékosokat, ak ik ellesték, meg-
tanulták, sőt. tökéletesítették a világhírességek ütéseit 
ós mégse világhírességek. Ennek oka. hogy ebben a 
legfelső ikonkurrenciában, a legkisebb csupán arányla-
gos gyengeség, vagy osak elmaradottság, az eredmé-

nyességre fokozottabban kataszrófális, mint előnyös 
akármilyen részletkiválóság. De tovább megyek, ma már 
egy kimondott alapvonaljátékos vagy kimondott- táma-
dójátákos nem lehet eredményes olyan valakivel szem-
ben, aki védekezni és támadni is tud, talán bár kü lön 
külön gyengébben. Fő követelmény a résnélküli sok-
oldalúság. Borotrát az amerikai Shields és a fiatal ango-
lok úgy verték meg. hogy sa ját fegyverét, az agresszív 
hálójátákot szegezték eLlene. De a íeggépszerűbb alap 
vonaljátékos is, ma sehol sem volna, mert a mai hálózó 
technika ellen kellő előkészítéssel kapcsolatban, az 
alapvonalról védekezni teljes lehetetlenség. A lob kezd 
lassanként -reménytelen valami lenni. A leütés techni-
ká ja kezd föléje kerekedni. A volley fejlődésére leg-
jellemzőbb az ugrásszerű megtámadás. 

Nálunk még megvárják a labdát, legjobb esetben elé-
nvúlnak. Ott, úszva a levegőben, beleugranak a labdába, 
hogy a találatot lehetőleg a találó közelébe vitessék. • 
Halálos is azonnal az ilyen labda. Az alapütéseknél újat 
nem -láttam, minthogy ott már újabb nem is jöhet. 

A női játékról ma jd legközelebb. 
Göncz Lajos. 

MiéwÉ wesEteié Mmemihm m% mmg©I®lk éllent 

Az idei Davis Cup legnagyobb meglepetésének 
részletes eredményei már eléggé ismertek, ame-
lyek szerint a holtbiztos U. S. A. csapat megérde-
melten legyőzőre talált Anglia Davis Cup csapa-
tában. Az elért eredmények mögött azonban 
érdekes és fontos tények vannak, amelyek-
kel nagyon is érdemes foglalkozni. Amerikát 
11 év óta nem érte ilyen csapás, mert az utolsó 
11 évben mindig ők voltak a döntőben! Soha 
olyan biztosra nem mentek bele játékba, mint az 
idén, hiszen maguk az angolok sem remélték ezt 
az eredményt. És ugyanezen fatális 11 év hozott 
új pezsgést az angolokba, hiszen ők is éppen 11 
éve, hogy nem jutottak szóhoz a Davis Cup döntő 
ütközeteiben. Vájjon hova fog vezetni ez a nagy 
helycsere a két angol-nyelvű nemzet tennisz éle-
tében? Amerika, amióta elvesztette a hegemóniá-
ját a Davis Cupben és a Tilden-féle professzio-
nista vádak miatt nem számíthatott többé az 
öregedő nagy bajnokára, azóta helyesen a leg-
fiatalabbjai között kereste az utánpótlást és miután 
a rezervoárja e tekintetben nagyobb, mint a vi-
lág összes tenniszezö országai együttvéve, hama-
rosan talált újabb nagyságokat. Doeg, Lott, van 
Ryn mellett Shields és Wood voltak a legnagyobb 
revelációk. Egyre azonban nem voltak tekintet-
tel az amerikai tennisztudósok, tudniillik, hogy 
az életbeni angol-hidegvér mellett az igazi tenni-
szezőknek idegeinek is kell lenni, még hozzá vas 
idegeknek! És hiába vonult fel a két istenáldotta 
nagy tehetség Shields és Wood, éppen a legkritiku-
sabb pillanatokban az idegeik csődöt mondottak. 
Ez a most lefolyt csata, az idegek csatája volt. 
És Amerika deferálni volt kénytelen. Wood mind-
két single játékában fájdalmas és szánalmas já-
tékot produkált. Voltak közben mesteri labdái, 
voltak pillanatai, amikor felejthetetlen szép játé-
kot produkált, de úgy Perry, mint Austin bizto-
san nyertek ellene. Az angol játékosokat külön-
ben mesterien irányította a kapitányuk Ropper-

Barett és neki igazán oroszlánrésze van a győze-
lemben, mert kezdettől fogva irányította a játék 
tempóját, utasításokat adva ki különösen Perry-
nek, aki ép közismert jókedve és fiatalsága kö-
vetkeztében, majdnem elpuskázta a nagy győzel-
met. Az angol játékosok szigorú utasításokat, 
kaptak a kapitánytól, amelyeket be is kellett tar-
tamok, erre szigorú fogadalmat kellett tenniök. 
És Perry ép azáltal tudta az utolsó napon meg-
verni Woodot, hogy nem szabadott neki túlerősen, 
reszkirozottan játszania. Akik azelőtt látták Per-
ryt játszani, azok alig ismertek reá; egy óvatos, 
számító és ravasz róka játszott a könnyelmű 
Perry helyén. Igazán példát mutatott arra, ho-
gyan rendelheti magát alá egy nagy játékos is 
a jobban látó kapitány utasításainak. Bezzeg az 
amerikai kapitány hiába igyekezett csitítani a 
védenceit, nem tudott nekik új és erős idegeket 
adni. Szánalmas volt nézni, hogyan vergődött 
Sam Hardy az amerikai kapitány a Shields Aus-
tin mérkőzés alatt. Igaz, hogy erre meg is volt az 
oka. Hiszen Shilds óriási tempóban kezdett és 
néhány perc alatt 5:2 és 30:0 vezetett Austin 
ellen. De itt követte ép a legrettenetesebb hibát. 
Fárasztani akarván Austint, lelassította a tempót 
és „hagyni" akarta egy kissé játszani Austint. 
Viszont a kis Austin továbbra is komolyan vette 
a dolgot és felnyomult a vezetésig 6:5-re!'Shields 
itt újra belefeküdt és egalizált 6:6-ra, de nem 
tudta megakadályozni, hogy az állandóan bizto-
sabb Austin, szédületes passing-shotokkal el ne 
vegye tőle a már biztosnak ígérkező első szettet. 
És ez az elvesztett első szet magával hozta a to-
vábbi küzdelem képét is. Austin egyetlen pilla-
natra sem változtatott taktikát. Shields-et oda sze-
gezte a pálya bal sarkába, élesebbnél élesebb lab-
dákat adott le, közben előreszaladva a hálóhoz, 
halálos biztonsággal gyűjtötte a pontokat. A 192 
om. amerikai Góliát mellett (90 kg.) a kis szürke 
Austint szinte észre sem lehetett venni és bár 
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Shields lényegében minden ütést tud, képtelen ve-
zetni a játékot és Austin irányít minden táma-
dást. Bámnlatos volt, hogy úgy Wood mind Shields 
a leggyakrabban a legkönnyebb labdákat hibáz-
ták el, ami éppen azt bizonyítja, hogy nem gon-
dolkoztak, nem láttak, csak ütöttek! Shields az 
alacsonyabb elugró bach-handeket sorba elron-
totta; vele ellentétben Wood a neki adott maga-
san ugró back-handeket vágta a hálóba. Szinte 
minden labdánál látható volt, hogy nem az ész 
és az ideg összmunkájának az eredménye volt 
az ütés, hanem tisztára a tudás és talentum vitte 
a labdákat. Szerintem Shields egyike a világ leg-
nagyobb talentumának és Tildén legvalószínűbb 
örököse lehet, ha . . . pihentetik és nem raknak 
19 éves vállaira állandó nagy matoheket. Ezt az 
ö korában nem lehet idegekkel győzni. És Woodra 
még inkább áll ez a teória. Dacára annak, hogy 
nagyon is tudnak, nem képesek a tudásukat ki-
fejteni, mert nincsen álló és küzdőképességük. 
Magyarul mondva nincsenek elég erős idegeik. 
Túl fejlődtek saját magukon és ha nem változ-
tatnak a kinevelésükön, le is fognak törni. Ezt 
mindenki be kell, hogy lássa, aki csak végig nézte 
a Stade Roland Garros-beli szereplésüket, Pedig 
mily optimisták voltak végig! Még Wimbledon-
ban, amikor Cochet kikapott Sharpe-tól, Lott be-
ígérte Cochetnek, hogy vége a Davis Cupnak 
Franciaország számára. Majd amikor szombaton 
a férfi párosban Lott és Van Ryn megszerezték 
Amerika részére a 2-ik pontot, az amerikai újság-
írók lekábelezték, hogy az angolok elleni győze-
lem el van intézve és hogy a franciák sem lesznek 
komolyabb ellenfelek és a 3:2 arányú győzelem a 
döntőben az amerikaiaké lesz! És most sehol sin-
csenek a jó Amerikaiak. Igazi nagy játékot, csak 
a párosban produkáltak: Lott és Van Rvn kétség-
kívül a legerősebb valaha is létezett, pár. De ne-
kik aztán vannak is idegeik. Amikor Wood az első 
nap 4 szetben kikapott Austintól az amerikai ka-
pitány arra célzott, hogy a franciák ellen Lott fog 
második single-t játszani, azaz a csapat Shields 
Lott és Lott—Van Ryn összeállításban fog szere-
pelni. Talán majd a jövő évben. Még egyet, 
Shields leadott jó egy néhány bomba szervizt, de 
Austin kevés kivétellel mindet fogta és szép erős, 
hosszú ritörnökkel parírozva, azonnal támadásba 
ment át. Végeredményben az elődöntő "csalódást 
okozott a nagyszámú nézőknek, mert. az egy 
Shields-Austin mérkőzés kivételével a. másik há-
rom single közepes, gyenge játékot mutatott. 

Tildén, Cochet, Lacoste igazolják a legjobban, 
hogy a tenniszhez nagyon is jó idegek kellenek; 
ők az igazi nagyságok a mostani világban és ép 
az ő játékuk igazolja legjobban, hogy a modern 
stílus nem az erőben kulminál, hanem az ész és 
ideg összmunkája adja meg a játékos kvalitá-
sát. Enélkiil a legnagyobb őstehetség is kudarcot 
vallhat, aminthogy Shields is véresen elbukott a 
kis Austin nagyobb nyugalma előtt. 

„Párisi tudósítónktól". 

HŰSÍTŐ ITALNAK 

nagy melegben az a feladata, hogy az eltikkadt szervezetet 

új életre keltse. A nagy melegtől vagy sportolástól kifáradt 

szervezetet azonban nemcsak felüdíteni, hanem erősíteni is 

keli. Erre a célra a legalkalmasabb a H I D E G Ovomaltine, 

mely mind a két célnak egyaránt megfelel. Frissít és üdít, 

de egyúttal tökéletes tápértéket juttat szervezetünknek, 

amely éppen meleg időben nem birja a különben meg-

szokott táplálékokat. 

A hideg Ovomaltine-t könnyen 

és gyorsan készíthetjük el az 

erre a célra szolgáló különleges 

rázókészülékben: az Ovomix-

ben, amelynek az az előnye is 

van, hogy a benne elkészített Ovomal-

tine kellemesebb, zamatosabb ízii. 

Az Ovomix P 1 20-ért kapható mindenütt, ahol az Ovo-

maltine-t árusítják. 

Nagy melegben az Ovomaltine nemcsak a reggeli és 

uszonnatejhez, hanein napközben üditő ital gyanánt — 

behűtve — is nagyon jó. 
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Az ez évben kiírásra kerülő második Magyar 
Testgyakorlók Köre versenyé nagy siker jegyé-
ben került lebonyolításra. 

Forrósikerű volt a verseny, mert a kánikula 
csúcspontján rendeztetett és mert a játékosaink 
kedvét a versenyzéstől még ez sem tudta elvenni. 
Háromszáz versenyző kereste a győzelmet, 
küzdve az időjárással, az ellenféllel és a pályával. 
A pályákat a rettenetes időjárás portengerré va-
rázsolta, a rendezőség tehetetlen volt a porral 
szemben. 

A rendezőség minden óhaj, panaszon keresztül a 
feladata magaslatán állott Lóránt, Vadász és Dé-
nes urak előzékeny kedvességü rendezése a ver-
seny jövőbeni sikerét is biztosította. 

Deuísch Mária. 

A férfi egyes nemzetközi verseny I. csoport ki-
zárásával hetvenkilenc indulót gyűjtött össze. 
A négy kivett, Adler, Ferenczy, Majoros és Ra-
dicke helyre jutottak Majoros kivételével, akit a 
harmadik fordulóban Ritscher erős küzdelemmel 
7:5, 1:6, 6:3 arányban győz le. Ferenczy a győztes 
imponáló küzdelemmel és játékkal szet veszteség 
nélkül győz hét fordulón keresztül. 

Pfaff (Beszkárt) volt az első ellenfele, akit 6:4, 
6:4-re legyőz. Pfaff, kéthetes szabadságáról haza-
érkezve nem tudott veszélyes lenni a M AFC-kivá-
1 óságra. Második fordulóban Petri-t győzi le 6:1, 
6:3-ra, hogy a harmadik fordulóban játék nélkül 
jusson tovább Vadásszal szemben. 6:3, 6:3-ra győz 
a következőben Fiilep ellen. Váratlanul kevés 
ellenállást tanúsított Székely ellene. Kétszer hat 
négyes az eredmény. Székey túl van játszva-
Az elődöntőben az elsőnek kivett Ádler az ellen-
fele. A nem éppen sportszerű mérkőzést, az izgal-
mak elültével 6:3, 6:0-ra nyeri. 

Önuralmának teljes elvesztéséig befolyásolta, Ád-
lert az aznapi orkánnak is beillő szél. Igaz, hogy 
Ferenczy mai tudása mellett, csak széppé tehette 
volna az eredményt. Hisszük, hogy fiatal játéko-
saink nem óhajtják meghonosítani azt a játék-
modort, amit ezen a versenyen bemutattak. A 
döntőt klubtársával, Fridrichhel játszotta le 
6:1, 7:5-ös eredménnyel; erősen baráti és 
klubtársi alapokra fektetve a küzdelmet. 
Célszerűnek tartanánk, ha a közeljövőben 
egy magyarázó szótárt bocsáj tanának a 
közönség rendelkezésére, hogy az erősen ha-
landzsa felé hajló klubnyelvezetük érthetővé vál-
jon. Friedrichnek ugyancsak meg kellett küzdenie 
a döntőbejutásért. Legnehezebb mérkőzése az 
elődöntőben volt a pompás formában levő II I . 
ker. játékos Vészi ellen. Az eredmény 4:6, 6:4, 
7:5-ös, melyet jobb idegeivel ért el. Friedrich 
először Biharit győzi le 6:0, 6:2-re, majd Györ-
gyöt küzködve 8:6, 6:4-re- Rónai a következő el-
lenfele 6:4, 14:13-as eredmény után feladja a to-
vábbi küzdelmet ellene. Radickével játszott a 
helyrejutásért ugyancsak nehéz három szetben. 
6:2, 3:6, 6:4 volt az eredmény. Radicke is túlját-
szottságáról tett tanúságot. 

Meglepő könnyű győzelme volt Vészinek, az 
egyik harmadiknak, Bánó György ellen. Itt ját-
szotta talán a legjobb formáját és 6:1, 6:3-ra győz. 

E szám megemlíthető küzdelmes, peches 
mérkőzései a következők vol tak: Petri 
Stieglltz 8:6, 3:6, 6:2-es, Weisz (MTK) — 
Wölzl harminckét gémes mérkőzés 6:4, 5:7, 
6:4-re; Fülep—dr. Dániel 12:10, 6:2-re: Steimetz 
—Weisz (UTE) 9:7, 2:6, 6:3-ra; Vészi—Szekeres 
6:4, 4:6, 6:4-re: Székely—Uhmann 6:4, 8:6-ra; 
Uhmann igen jó versenyzésről tett tanúságot; 
Bánó—-Makrai 5:7, 6:2, 6:4: Makrai nem igen fej-
lődik; Radicke—Schramek 4:6, 6:3, 6:1; Schra-
mek kezd formába lendülni. 

A verseny második száma a férfi páros nem-
zetközi volt az első csoport kizárásával, szintén 
műegyetemista sikert hozott. 

Ferenczy, Friedrich pár úgyszólván sétálva 
nyerte a versenyt, A séta végére mintha egy kissé 
elfáradtak volna. A döntőben remek start után 
csak nyolc-hatra nyerik a második szetet, Az első 
szet hat-három volt- Rónai, Radicke pár ugyan-
csak igyekezett megtépázni győzelmüket a döntő-
ben. Első mérkőzésük Ritscher, Germán pár volt 
6:3, 6:2-re győztek. Váratlan könnyű győze-
lem. A második fordulóban Tóth, Bikár pár sem 
fejt különösebb ellentállást ki és győznek 6:3, 

| G 
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6:4-re; a Vészi, Schramek párral játszanak az elő-
döntőben. Itt is váratlan kis ellenállású a meccs. 
Kétszer hat-kettő kell a győzelemhez. A legyőzöt-
tektől szebb eredményt vártunk, hiszen legyőz-

Nagy küzdelmü mérkőzés volt a döntő Fried-
rich, Deutseh Márta és dr. Tóth, Batta Márta kö-
zött. 4:6, 6:1, 9:7-re. Feltűnt Deutseh Márta bátor 

MTK verseny. Faragó és 'ónás. 

ték a Bánó, Majoros párt 6:4, 2:6, 6:4-re, mely ál-
tal helyre jutottak. 

Rónai, Radicke pár 6:1, 6:2 győz Németh, La-
katos ellen.az első fordulóban, a másodikban két-
szer 6:4-re a Zsoldos, Székelyt verik. Nem kerül 
különösebb fejtörésükbe az Adler, Makrai pár 
legyőzése sem. 6:3. 6:4 az eredmény. 

Nagy küzdelemmel kerül tovább mindjárt az 
első játszmájuk után az egyik helyezett pár, Vé-
szi, Schramek 4:6, 6:2, 6:3-ra a dr. Bayer, Petri 
pár ellen. Petri nem igen volt támadó kedvében. 
Adler, Makrai pár a másik harmadik helyezett 
először legyőzik a dr- Hegyessy, Steimetzet 6:1, 
6:3-a, majd a Jónás, Szőllőst 6:3, 6:3-ra és a leg-
szebb ellenállást kifejtő ellenfelüket a Faragó, 
Vadász párt 6:4, 6:4-re. 

Megemlíthető mérkőzés volt még Faragó, Va-
dász—Laczay br. Dániel mérkőzésé 5:7, 6:3, 
6:3ra. 

Rátérve a verseny harmadik számára, a nemzet-
közi vegyes párosra, az első csoport kizárásával 
itt egy sereg meglepetés történt. Egyetlen egy 
pár az elsőnek kivett Radicke, br. Piretné pár 
jutott helyre és pedig egy szerény harmadik hely-
re, míg a többiek még csak helyre sem jutottak. 
Zsoldos., Madarászné a második kivett pár köny-
nyen vesztenek a dr. Tóth, Batta BBTE együttes 
ellen6:2, 6:0-ra. Bánó, Sárkány pár, a harmadik 
kivett párnak egyetlen szerencséje, hogy a győz-
tesektől, Friedrich, Deutschtől kapnak ki a har-
madik fordulóban 7:5, 6:3-ra. A negyediknek ki-
vett Majoros, Vargháné is hely előtt esik ki a jól 
játszó MAC együttestől Halter, Oberschalltól 4:6, 
6:0, 6:3-ra-

A két harmadik pár lett Radicke, br. Piretné, 
akik a Fischer, Kecsey párt is csak küzdelmesen 
tudják legyőzni 6:4, 9:7-re; a másik oldalról Hal-
ter, Oberschall együttes. Ök aránylag könnyen ve-
rik a Rónai, Lichtigné párt 6:3, 9:7-re úgyszintén 
a Wein L., Schejbálnét, 6:2, 6:2-re; Halter Bélát 
erősen leköti bankhivatali elfoglaltsága. Nincs 
tréninglehetősége. Sajnos megállt a fejlődésben. 

A szám legszebb mérkőzése a dr. Tóth, Batta— 
Vészi, Pintér mérkőzés volt 6:3, 2:6, 7:5-re-

A harminchat nevezőjű női egyes nemzetközi 
számban Sárkány Lilié az elsőség. Ujabb elisme-
rés szorgalmának. Győz a döntőben Vargháné el-
len 6:1, 6:2, aki már a döntőre teljesen indisz-
ponáltan állott ki. Mind a kettőjüknek nehéz diót 
kellett feltörniök az elődöntőben. Vargháné 6:8, 
6:3, 6:4 tudja csak Markovicsnét legyőzni, míg 
Sárkány Lili 4:6, 6:2, 6:3-ra tud győzni a pom-
pás formában játszó Madarászné ellen. Megemlí-
tendő mérkőzés volt még a Markovicsné—dr. 
Oberschall Magda mérkőzés 6:3, 2:6, 6:4-re; e 
számban tizennégy játéknélküli továbbjutás volt. 

A nem éppen a mai generációhoz tartozó új-
pesti játékos Weisz László 'nyerte a verseny 
ötödik számát a férfi egyes az I—111-ik cso-
port kizárásával. 

Ha még ide írjuk, hogy a mezőny kilencven 
indulóból állott, azt hisszük eléggé jelentős a 
szimpatikus játékú uteista győzelme. 

A Bikárt verő Steimettzel kerül a döntőbe és 
nehezen bár, de megszerzi a győzelmet 3:6, 7:5, 
6:4-re: A győztes játék sorozata Záborszky 6:2, 
6:1; Baugler 6:4, 6:4; Szabados 6:1, 6:1; Jó-
nás 6:4, 6:0 és az elődöntőben Vadász 6:3, 6:l-re; 

üíjkios/.tóvacsora azJMTK'ban. 

Steimetz az ez évi „Kisok" bajnok legyőzi So-
mogyit 6:4, 6:l-re; Hubert 6:2, 6:4-re; Bikárt 
6:3, 1:6, 6:0-ra; Bikár halálra van játszva, okvet-
lenül pihennie kell; és az elődöntőben Pethőt 
a szép játéku kaposvári Turul Sp. E. fiatal ver-
senyzőjét- 6:3, 7:9, 6:2-re; Pethő már a BBTE 
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Fischerjének, valamint az MTK Molnárjának le-
győzésével keltett elismerést. 

A mezőny további mérkőzéseit méltatva meg-
említjük a MAFC Mauthnerének nehéz győzelmét 
Uhmann ellen 10:8, 2:6, 6:3-ra; úgyszintén klub-
társának Fábrynak győzelme Szutrély Barna 
ellen 6:8, 6:4, 6:4-re; Szemetinek nehéz első for-
dulóbeli továbbjutása Mezőffy ellen 1:6, 6:3, 

8:6-ra; Stieglitz 9:7, 3:6, 6:4-.re tud győzni Bi-
hari ellen és rosszul startolt Heinrich is Tóth el-
len 3:6, 6:0, 6:2-re tud csak győzni. Seregély győ-
zelme Wölzl ellen értékes 6:1, 6:2, 6:3: nagy harc 
volt Polyánszky—v. Tóth (BLKE) között is 11:9, 
2:6, 6:4; a „világhajnok" Szabados erősen ping-
pong stílusban győz Lenhardt ellen. 2:6, 10:8. 
6:4-re. Nem valószínű, hogy világbajnokunk egy-
hamar hallatni fog magáról tenniszben. Heinrich 
védekezésével újra legyőzi Szemetit 6:1, 6:4-re, 
hogy helyért való mérkőzésen kikapjon a sport-
szerűen játszó Vadásztól 6:3, 4:6, 6:2-re. 

Az I., II., I I I . csoport kiz. férfipáros versenyét 
Vadász, Weisz (MTK—UTE) együttes győzelmét 
hozta. Legyőzik a szépen védekező Szőllős, Pethő 

párt 6:3, 3:6, 6:2-re, aránylag könnyen jutnak to-
vább, továbbá a Székely, Huber pár legyőzésével 
3:6, 6:1, 6:3-ra; az elődöntőben 6:1, 6:4-re győz-
nek Jónás, Molnár pár ellen 6:1, 6:4-re- Ezen a 
mérkőzésen játszottak a legegyöntetübben. A dön-
tőben 3:6, 6:3, 6:l-re gyrőznek Bikár, Heinrich 
BBTE-pár ellen. A küzdésből csak az első szetre 
jutott a fiataloknak. A BBTE pár két fordulóban 
játék nélkül jut tovább. Szép mérkőzéssel jutnak 
tovább Taub, Pintéren 6:0, 4:6, 6:4-re; Németh 
Tóthot kétszer hat nullra legyőzve jutnak az elő-
döntőbe. Itt Gyarmathy, Mauthner pár nem okoz 
különösebb gondot neki, győznek 6:4. 6:3-re. Meg-
említendő szép mérkőzés volt Szemethi, Pol-
janszky—Kiss, Szutrély 6:4, 3:6, 10:8-as játék. 
A Szekeres, Csintalan—Germán, Bihari 4:6, 8:6, 
9:7-es a harmadik fordulóban. Gyarmathy, Mauth-
ner—Szekeres,Csintalan 6:8, 6:4, 6:0. 

Ezzel végére érnénk a versenynek. A pompás 
díjakról és annak kiosztó vacsorájáról megemlé-
kezve ideiktathatjuk, hogy a vezetőséget a ver-
senyért hozott áldozatáért a nyújtott sport kár-
pótolta. 

J s i f f i i i e l íHsisdy c i éemnisz mai wíIágk®n§É&lIáéiéfárőlo 

Az amerikai Davis Cup csapatkapitány megfigyelései. 

A Tennis és Golf a wimbledoni verseny előtt 
jelezte már olvasóinak, hogy Sámuel Percy Hardy 
az amerikai Davis Cup csapatkapitánya Európába 
jön. A Tennis és Golf munkatársának alkalma 
volt Hardyval a tenniszjáték mai fejlődésstádiu-
máról, az amerikaiak tréningmódszeréről be-
szélgetni. 

— Tíz éve mondotta Hardy, hogy Európában 
jártam, akkor ugyancsak mint a Davis Cup csa-
patkapitánya. Az akkori csapatban szereplők kö-
zül az utolsó aktiv játékos: Tildén is átevezett a 
tulsópartra a professzionisták táborába. Ez óriási 
veszteséget, jelent az Egyesült Államok számára, 
mert. Tildén jobb mint valaha, miután most min-
den erejét és tudását saját tréningjének rendsze-

Poulieff szervát Krepuska ellen Bucaresíben. 

resebbé tételére koncentrálja és így játéka fejlő-
dött, biztonságban és átütő erőben. A fiatalok: 
Doeg,Wood, Shields, Allison, Sutter, Van Ryn, Lott 
mind az ő egyéniségének hatása alatt fejlődtek, 
de természetesen még messze vannak attól, hogy 
akár csak pályafutásának középső ívét is meg-
közelítsék. Amerika azonban évről-évre egy 
csomó új nevet vet felszínre és a meglepetések 
az utánpótlás terén még hónapokra is beláthatat-
lanok, mert hogy mást ne mondjak Shields a 12. 
helyről került a ranglista második helyére és 
nem lehetetlen, hogy jövőre szintén nagy előtöré-
sek lesznek. Ezt én annak tulajdonítom, hogy 
Amerikában a tennisz tréningje most már teljesen 
kiforrott és a fiatal játékos jóformán serdülő kor-
ban is igen nagy klasszis színvonalára tornász-
hatja magát. fel. Shields és Wood 20. életévük kö-
rül kerültek a Davis Cup csapatba. Mindkettő 
alapos atlétikai és box tréninget folytatott éve-
ken keresztül. Természetes azonban, hogy ver-
senytréningjük nem mérhető össze sem a régi 
amerikai Davis Cup játékosokéval, sem pedig az 
európai francia éljátékosok rutinjával. Mind-
azonáltal az amerikai tennisznek lelke: a gyor-
saság az ő vérükbe is átment és ezért könnyen 
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okozhatnak egy-egy jónapjukon meglepetéseket. 
Az amerikai páros Lott és Van Ryn véleményem 
szerint Európában veretlenül fog szerepelni. Ezt 
mutatja a párisi és wimbledoni verseny ls. Van 
Ryn tavalyi partnere Allison nem tudott átjönni, 
de azért Lott tökéletesen tudja az itteni mezőny-
ben pótolni. 

— Mi a véleménye a teunisz mai fejlődési fo-
kát illetőleg? 

— A tennisz Európában 10 év óta rengeteget 
fejlődött, átment a legszélesebb rétegekre is és 
így a játékosok utánpótlásának újabb erőforrá-
sai nyíltak meg. Azt hiszem, hogy miként Ameri-
kában is, így Európában is magasabb lett a tenni-
szezők átlagának színvonala. Más kérdés azon-
ban. a reprezentatív játékosok elbírálása. Itt ne-
kem speciális véleményem van. 

— Mennyiben? 
ötven év óta kísérem figyelemmel a tennisz 

fejlődését, magam is sok versenyen és nem egé-
szen eredménytelenül szerepeltem. De ha az iga-
zat meg kell mondanom, végeredményben csak 
három igazi nagy játékost láttam. 

— Kik ezek? 

— Normann Brooks, Anthony Wielding és Wil-
liam Tildén. Azt mondhatnám, az egész Glóbusz 
csak 15—20 évenként képes magából kitermelni 
egy igazi zsenit, aki nemcsak quantitásban, ered-
ményességben, hanem új utak, eszközök, meglátá-
sok, művészi inspirációk jegyében viszik előre a 
sportot. 

— És az egyes nemzetek hegemóniája is ezek-
től van feltételezve? 

- Legalább is a tennisz története ezt bizo-
nyítja. Egymás után kerülnek az élre Anglia, 
Ausztrália, Amerika és Franciaország és ismét-
lődhetik kisebb-nagyobb különbséggel ez a kör-
forgás, mihelyt megszületik az új tenniszcsillag. 
Természetesen a háború megakasztotta a dolgok 
szerves kialakulását és nem egy brilliáns charn-
pion játékának sorsa ezen tört ketté. Itt van 
mindjárt az önök Kehrlingje, aki ha nincs há-
ború és az utána következő nemzetközi feszült 
viszonyok, ha legszebb évei a két kontinensen 
való versenyzés közben telnek el, a legmagasabb 
csúcsokat is elérhette volna. Láttam Wimbledon-
ban és ebből mint öreg, tapasztalt tenniszszakértő 
vissza tudok következtetni legszebb fénykorára. 

Azután a gazdasági viszonyok is kerékkötői a 
rohamos fejlődésnek, mert a tenniszjáték minde-
nütt drága, még akkor is, ha ingyen parkok, 
ütők és labdák állanak rendelkezésre, mert ezek 
csak a kezdet-kezdetét biztosítják, ellenben az 
amatőr verseny kérdését megoldani nem tudják. 
Véleményem szerint nincs messze az az idő, ami-
kor megnyílnak az amatőrök és professzionisták 
számára az együttes versenyzési lehetőségek és ez 
a sport újabb fellendülését fogja eredményezni. 

— Mikor jön Magyarországra? 

— Szerettem volna már az idén is megláto-
gatni kedves, magyar barátaimat, de nem volt 
lehetséges. Ha jövőre átjövök a Davis Cup csa-
pattal, nem fogom elmulasztani és már most meg-
teszek minden lehetőt annak érdekében, hogy a 
magyar—amerikai meccs a két nemzet sport-
barátságának további kimélyítésére, a közeljövő-
ben létrejöhessen. Dr. Váradi Miklós. 

K0ZP0NTI FITTES, 
MEEEÖVIZTERP1EEÉS 

CLUBHÁZAK 

VADÁSZKASTÉLYOK 

URASÁGI KASTÉLYOK 

VILLÁK 

CSALÁDI HÁZAK részére 

Elsőrendű kivitel, szolid árak. • Költségvetés 

tájékoztatás, tervezés, díjtalan. 
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Július 12-től kezdődőleg bonyolította le a 
a Pénzintézeti Sportegyesületek Ligája hatodik 
bajnoki tenniszversenyét a Margitszigeten. A ver-
seny a legnagyobb rendben folyt le a banktisztvi-
selők társadalmának állandó érdeklődése mel-
lett. A versenyközben elrendelt bankzárlat és 
az ezt követő rendelkezések a versenyzők zavar-
talan versenyzését akadályozták ugyan, de a 
nagyszerű rendező Rácz Imre ezeken a bajokon is 
segíteni tudott közmegelégedésre. 

A férfi egyes bajnok ságot a tavalyi védő Vadász 
László (Kereskedelmi Bank) nyerte újra, aki mint 
védő a mezőnygyőztes Bakos (Postatakarék) el-
len csak a döntőben állt ki s biztosan győzött 

Vészi I I I . ker. TVE. 

7:5, 6:3, 6:3-ra. Vadász, aki mint az MTK szor-
galmas versenyzője gyakran indul versenyen, 
természetesen fölényben volt a keveset versenyző 
ellenfelével szemben. Az egyik harmadik Plohl 
lett, a MAC volt futballistája, aki az idén ver-
senyzett először s így nagy meglepetés előkelő 
helyezése. Ö újra bebizonyította, hogy aki jó fut-
ballista, az tenniszben sem lehet utolsó. Plohl Ba-
kostól kapott ki az elődöntőben 6:1, 2:6, 6:4 
arányban. Bakos ellenfele a mezőnydöntőben a 
Pénzintézeti Központ tehetséges versenyzője: 
Fiala volt, akit 7:5, 6:4-re vert. Fiala előzőleg az 
elődöntőben nagy meglepetésre 8:6, 7:5 arány-
ban megverte dr. Demkót, a BSE tehetséges ver-
senyzőjét. Demkó előzőleg a Kereskedelmi Bank 
másik büszkeségét, Palkovitsot verte 0:6, 6:4, 
6:2 arányban. 

A női egyes bajnokságot Sohummer Aranka 
(Moktár) nyerte a tavalyi bajnoknő, K. Mednván-
szky Mária ellen 6:3, 6:2 arányban. A többszörös 
ping-pong világbajnoknő úgy látszik, a húrozott 
ütőt nem tudja olyan jól kezelni, mint a faütőt. 
Schummer tehetséges játékosnő, akinek különö-

sen a hálójátékhoz van érzéke. Kár, hogy a ver-
seny folyamán nagyszerű alapütéseit alig hasz-
nálta s ahelyett beleesett a pilinckázó stílusba s 
így a döntőt kivéve, gyakran erősen megszorítot-
ták. Ha saját stílusánál marad, minden mérkőzé-
sét fölényesen kellett volna nyernie. Eredményei 
Bulyák ellen 9:7, 6:2, Hauser ellen 8:6, 6:4. Hau-
ser Paula Hitelbauk lett az egyik harmadik a 
győztestől kapott ki. Mednyánszky az elődöntő-
ben Kanovits Ducit, a másik harmadikat verte 
6:2, 7:5-re. 

A férfi páros bajnokságot ismét a védők Palko-
vich-Vadász (Kereskedelmi Bank) nyerték meg a 
mezőnygyőztes Bakos-Hoffmann (Postatakarék-
pénztár) ellen 14:12, 6:3, 6:4 arányban. Bakos-
Hoffmann győzelme a mezőnyben meglepetés. 
Nagyszerű formájuknak bizonyítéka, hogy csak 
egy szetet veszítettek az egész versenyben a Csa-
nády-Fiala pár ellen. A döntőben a Wilczek-
Albrecht párt 6:3, 6:4 arányban verték. Harma-
dik a Csanády-Fiala pár (Pénzközpont) és Plohl-
Bertalan pár (Altruista Bank) lett. 

A vegyes párosban sikerült Bakosnak mégis 
bajnokságot nyernie, ahol Kanovits Ducival szet-
veszteség nélkül nyerték a versenyt, A döntőben 
Selmeczy-Hauser (Hitelbank) volt az ellenfelük, 
akiket 6:1, 6:0 arányban vertek. Selmeczyék az 
elődöntőben Csanády-Bulyákot verik 6:3, 6:2-re. 
A másik harmadik pár Vadász-Bakos (Kereske-
delmi Bank) Bakoséktól kap ki 6:3, 7:5 arányban. 
A mezőny legerősebb párja Zsoldos-Schummei, 
Zsoldos elfoglaltsága miatt feladta a versenyt. 

A férfi egyes nyilt versenyt a megboldogult Ta-
káts Imre vándordíjáért a két éven keresztüli 
győztes, dr. Szenthey Miklós (Hitelbank) nyerte 
meg újra és így a dí j véglegesen birtokába került. 
Ö azonban Takáts Imre emlékét megörökíteni 
óhajtván, a díjat, mint Takáts Imre örökös ván-
dordíjat újra felajánlotta a ligának és így a díj 
Szenthey nemes gondolkodása folytán, mint örö-
kös vándordíj fogja hirdetni a legjobb magyar 
banktenniszező, Takáts Imre felejthetetlen nevét, 

A döntőben Szenthey a mezőnygyőztes Laczay 
Józsefet (Kereskedelmi Bank) verte 4:6, 6:2, 6:0, 
6:4 arányban. Érdekes, hogy Laczay, a MAC szim-
pátikus biztonsági játékosa az idén gyakran nyeri 
az első szetet, hogy aztán a többit veszítse. Ügy 
látszik, hogy fizikummal nem bírja a saját maga 
stílusát, 

Laczay a döntőben Flachot veri 6:1, 6:2-re. Az 
elődöntőben Vadász ellen azonban már erősen kel-
lett dolgoznia, a score 6:4, 6:8, 6:4. A másik har-
madik Csanády Flachtól kap ki 6:4, 6:3-ra. 

A dr. Scitovszky vándordíjat így a Postataka-
rékpénztár nyerte 12 pontjával. 

Az idén rendezett összes bankversenyekre kiírt 
„Weiss Fülöp" vándordíjban is a Postatakarék-
pénztár vezet 112 pontjával a Kereskedelmi Bank 
88 és a Moktár 53 pontja előtt. 
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A Gyöngyösi AC jubiláris versenye sokáig emlékezetes 
lesz két fiatal játékosunknak. Ezen a versenyen, mely 
egyike a jól sikerült vidéki versenyeknek, negyven-
nyolc gémet játszottak Székely (BEAC) és gr. Zichy 
(MAC). Győzött a szép jövő elé néző egyetemista Szé-
kely 5:7, 7:5, 13:ll-es eredménnyel. Gróf Zichynek az 
idegei nincsenek ilyen hosszú mérkőzésre berendezve. 

Sajnos, ez a verseny is osak címben volt nemzetközi. 
Sikerét biztosította azonban bajnokunk, valamint Gabro-
vitz, Székely, Straub, gr. Zichy és br. Vay indulása az 
urak részéről, mig a női elitjátékosokat Bokomé. Tiha-
nyiné képviselték. . 

A nemzetközi férfi egyesben húsz induló volt. A négy 
kivett játékos: Kehrling, Gabrovitz. br. Vav és gr. Zichy 
közül osak az első kettő szerepelt a kivevéshez mél-
tóan. Báró Vayt a második fordulóban remeik küzdelem-
mel Straub János iiti el a továbbjutástól 3:6. 6:3, 6:3-as 
eredménnyel. Gróf Zichvt — mint fentebb mondottuk— 
Székely. 

Szép ellenállást tanúsított gr. Nemes Kehrling-elleni 
mérkőzésén, amelyet az eredmény is mutat: 7:5. 6:2. 

Gabrovitz az elődöntőben majdnem szetet vesztett Szé-
kely ellen: 6:2. 8:6. 

Á Kehnling-Straub elődöntőből csak egy szetet játszot-
tak le 6:3-ra. 

A döntőt Gabrovitz nem játszotta le bajnokunk ellen, 
elutazás miatt. 

A női egyes tizennégy indulójából Bokorné asszony 
került ki győztesen. A döntőben Sternnét győzi le 6:2, 
3:6, 6:3-ra; Sternné háromszetes ellenállása igen dicsé-
retreméltó. 

Remek küzdelmet láthattunk gr. Széchenyi Hanna és 
gr. Szapáry Timi között, melyből az előbb említett já-
tékos 6:4. 7:5-ös szikorral került ki győztesen. Úgyszin-
tén br. Reielilin Éva és br. Schell Marietta között is. 
Schell bárónőnek csak az első szetre futotta a kiizdeni-
tudásból. Az eredmény 6:4, 6:0. 

Mig Bokorné br. Rechiin legyőzésével 6:2, 6:0-ra arány-
lag könnyen jut a döntőbe, addig Sternnének ugyan-
csak meg kellett küzdenie gr. Széchenyi Hannával 6:3. 
8:6-ra. A férfi páros döntője ugyancsak nagy szurkálást 
eredményezett, ahogy ezt Budapesten szokták mondani. 

Kehrling. gr. Zichy pár br. Vay, Gabrovitz elleti ját-
szott egy alig hetvenegy gémből álló ..best otf fives" 
mérkőzést. Íme a/, eredmény: 4:6, 7:5. 11:9. 10:12. 6:1. 

Sajnálatos tény. hogy fiataljaink: gr. Zichy és tíabro-
vitz újra nem játszottak együtt. A német bajnokságok 
előtt, pedig ez igen fontos lenne. Hihető, hogv már na-
gvon ismerik egvmás játékát, két versenven együtt in-
dultak?! 

A döntőre visszatérve, ez a furcsa eredmény onnan 
adódik, hogy a párok nem voltak egyszerre együtt. A 
tagok külön-külön hagytak ki. Ha Kehrling voít ered-
ményes. akkor gr. Zichy hagyott ki és viszont. Ugyan-
ezt elmondhatjuk az ellenfélről is. 

Megemlítendő szép mérkőzés volt a második forduló-
ban a Straub, Székely kontra gr. Nemes, Bokros mérkő-
zés 6:4, 6:8, 6:2-es eredményével. Úgyszintén br. Vay, 
Gabrovitz pár küzdelmes győzelme az elődöntőben 
Straub. Székely pár ellen 2:6. 6:2. 7:5-re. 

A nemzetközi vegyes párosban Kehrling és Gabro-

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
T E L . : 281-IS H, 

vitz nem indultak. így elsőnek gr. Zichy, Bokorné párt 
vették ki. amelyet meg is érdemeltek — győztek. A 
döntőt Budapesten játszották le. a MAC versenypályá-
ján Straub, Tihanyiné ellen 7:5, 6:4-re. E szám egyetlen 
küzdelmes mérkőzése a gr. Széchenyi, gr. Széchenyi 
Hanna pár mérkőzése Gosztonvi, br. Reichlin Éva pár 
ellen 6:2, 6:8, 7:5-re. 

A másodosztályú férfi egyest megérdemelten .gr. No-
mes Vince nyerte, a döntőben legyőzve Gosztonyit 6:0, 
6:4-re. Nívós sportú mérkőzés volt még Jelinek—Bokros 
10:8, 10:8-as. br. Wildburg—Kertész 7:5, 3:6. 6:4-es és 
Gosztonvi—Rusz 5:7. 6:2, 6:3-as mérkőzések. 

A másodosztályú női egyest Sternné nyeri a döntő-
ijein br. Schell Marietta előtt 6:1, 6:4-<re. Remek küz-
delmi! elődöntő volt br. Schell ós gr. Széchenyii Hanna 
között 6:3. 4:6. 6:2-re. A győztesnek ugyancsak meleg 
mérkőzést kellett vívuia mindjárt az első fordulóban br. 
Riechlin Éva ellen 6:1. 2:6. 6:4-re. 

A versenyt nagy körültekintéssel Bokros Sándor ren-
dezte. 

Végeredmények: 

Férfi egyes: Kehrling—Straub J. 6:3. w. o.; Gabro-
vitz—Székely 6:2, 8:6; Kehrling—Gabrowitz w. o. 

Női egyes: Bokorné—br. Reichlin Éva 6:2, 6:0: Stern-
né—gr. Széchenyi Hanna 6:3. 8:6: Bokorné—Stemné 
6:2. 3:6. 6:3. 

Férfi páros: Kehrling. gr. Zichy—gr. Széchenyi. Gosz-
tonvi 6:2. 6:2: br. Vay. Gabrovitz—Straub, .Székely 2:6. 
6:2. 7:6: Kehrling. gr. Zichy—br. Vav, Gabrovitz 4:6, 
7:5. 11:9, 10:12, 6:1. 

Vegyes páros: gr. Zichy. Bokorné—gr. Nemes. Stern-
né 6:1. 6:1; Straub. Tihanviné—gr. Széchenyi testv. 6:1. 
6:2: gr. Zichy. Bokorné—Straub. Tihanyiné 7:5, 6:4. 

II. o. férfi egyes: Gosztonvi—Fleischmann w. o.: gr. 
Nemes—Jelinek 6:1, 6:2; gr. Nemes—1Gosztonvi 6:0. 6:4. 

I. o. női egyes: Sternné—Hertelendy 6:1. 6:1: br. 
Schell M.—gr. Széchenvi 6:3. 4:6, 6:2; Sternné—br. Schell 
Marietta 6:1. 6:4. 
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KÜLFÖLDI HÍREK. 

A semmeringi nemzetközi verseny végeredményei: 
Férfi egyes: Kawaehi—Siba 6:4, 6:3. 6:2. — Női egyes: 
Rost—Valério 6:3. 8:6. — Férfi páros: Meier. Del Cas-
tillo—Rohrer. Gottlieb 3:6. 6:3, 6:2. 7:9. 6:3. — Vegyes 
páros: Sato, Valério—Meier, Rost 6:4, 6:3. 

* 

„Coupe Suisse" mérkőzések során Baselben Wuarln 
győzött Aeschliniann ellen 6:2, 6:2. 5:7, 6:3-ra. 

Csehnémetek—-Ausztria 7:4 (Marienbad). 
Férfi egyes: Menzel—Artens 11:9. 3:6. 11:9. 6:8. 7:5: 

Rohrer—Bolzano 6:4. 5:7. 3:6. 6:2. 6:4: Soyka—Kinz l 
5:7. 7:9. 7:5. 2:6; dr. Nadler—Haberl 6:1, 6:2. 6:1. — Női 
egyes: Fr. Deutseh—Fr. Redlich 6:1, 6:3: Frl. Ert l—Fr. 
Herbst 3:6. 6:2. 3:6. — Férfi páros: Menzel. Rohrer— 
Artens, Kinzl 6:2. 9:11. 2:6. 10:8, 7:5; Klein. Nadler— 
Haberl. Bolzano 6:4, 7:5, 6:3. — Vegyes páros: Fr. 
Deutseh. Menzel—Fr. Redlich. Artens 6:1, 6:1; Frl. Ertl, 
Klein—Fr. Herbst. Haberl 6:4. 6:4. — Női páros: Ertl. 
Deutseh—Redlich. Herbst 6:3, 7:5. 

A bajor bajnokságok végeredményei: 
Férfi egves: Meier—Kawaehi 2:6. 6:3. 6:2: H. Satoh— 

Zappa 6:0! 2:6. 6:2: H. Satoh—Meier 7:5, 4:6, 7:5, 6:1. 
Női egyes: Valério—v. Ende 8:6. 6:4: Horn—Rost 6:1. 
4:6. 6:3": Valério—Horn 6:2. 7:5. — Férfi páros: H. Sa-
toh. Kawaehi—Meier. Castillo 6:4. 4:6. 16:14: Daller. Lo-
renz—del Bono, Kuhlmann 6:3, 6:4; Daller, Lorenz—H. 

A magyar csapat Bucarestben. Caracos-
tea, Caracosíeáné, Leiner, Bánó. Szánthó 

és Hamburger a clubház terraszán. 

Amerika profi" bajnokságainak végeredményei: 
Férfi egves: Richards—K. Kozeluh 6:2, 6:4, 6:3; Til-

dén— Kinsey 6:4, 6:0. 6:3; Tildén—Richards 7:5. 6:2. 
6:1. — Férfi páros: Richards. Kínsev—Tildén, Hunter 
7:9, 7:5, 3:6, 6:4. 6:3. 

A strassbourgi verseny eredményei: 
Férfi egyes: Lesueur-^-Géraud 6:4. 6:1: Féret—Gold-

schmidt 6:2. 0:6. 7:5; Féret—Lesueur 6:1, 6:1. — Női 
egyes: Fr. Friedleben—Mme Holzschuh 6:2. 6:2. — Férfi 
páros: Féret. Brugnon—Granguil lot testv. 4:6, 6:3. 6:2. — 
Vegyes páros: Mlle Meunier. G. Grandgui l lot—Le Besne-
rais, Brugnon 6:4, 5:7, 6:3: Fr. Friedleben. dr. Buss— 
Mme Holzscuh, Lesueur 6:4. 6:3: Fr. Friedleben, dr. 
Buss—Mlle Meunier, Grandguillot 6:1. 5:7, 6:4. 

Franciaország—Belgium 13:6 (Le Touquet). 
Érdekesebb eredmények: Merlin—-Lacroix 4:6. 6:2, 6:1: 

Rodel—Boriin 6:1. 7:5: Mlle Rosambert—Mlle Sigart 5:7. 
3:6; Mlle Anet—Mlle Sigart 6:3, 3:6, 4:6. 

Az angliai Wansteadban lejátszott ..Evelyn Colyer" 
jótékonycélú bemutató mérkőzések eredményei: 

Austin, Cooper—Spence, Nuthail 6:3. 6:4; Hughes, 
Perry—Lee. Gilbert 6:3. 6:4: Miss Nuthail, Mrs. Whi-
ttingshal—Miss Hervey. Miss Mudford 6:4, 6:4; Austin, 
Mrs. Beatnish—Lee. Miss Ridlev 6:3. 6:1; Mrs. Coole-
Rees, Miss Ridlev—Sherwell. Mrs. Micheil 4:6. 4:6. 

Satoh, Kawaehi 4:6, 6:4, 6:1, 3:6, 8:6. — Vegyes Páros: 
Sign. Valério. Meier—Frl. Horn, Zappa 3:6, 6:2. 6:2; Frl. 
v. Ende, Kuhlmann—Frl . Rost, del Bono 6:4. 7:5; Sign. 
Valério, Meier—Frl. v. Ende, Kuhlmann 6:4, 5:7, 6:2. 

» 

A heringsdorfi verseny végeredményed: 
Férfi egyes: Henkel—Rau 6:4, 2:6. 6:2, w. o. — Női 

egyes: Fr. Neppach—Fr. Rost 6:0, 6:1. — Férfi páros: 
Brauer, Lindenstaedt—Henkel, Rau 9:7, 6:2, 5:2, w. o. — 
Vegyes páros: Fr. Neppach. Henkel—Fr. Rau, dr. Klein-
schroti w. o. 

* 

A zoppoti verseny végeredményei: 
Férfi egyes: Heydenreich—Eichner 6:2. 6:2: Pietzner— 

Frenz 6:2. 1:6. 6:1; Pietzner—Heydenreich 2:6. 6:2. 6:1. 
6:4. — Női egyes: Frl. Haimmer—Frl. Possert 6:0, 6:1. — 
Férfi páros: Frenz. Rahe—Eioliner. Zander 8:6, 9:7. 6:0. 

* 

Az ..Alt gegen Jumg" igen érdekes mérkőzést vívtak 
a németországi Essen ben. Győztek az öregek 8:7-re. 

-Eredményeik: Froitzheim—Nourney 6:3. 7:5: Rahe— 
Meffert 6:2, 6:2; Bergmann—Statz 6:3. 2:6. 6:2; VVenzel— 
Tacke 3:6. 9:7, 6:3; Lange—Pohlhausen 5:7. 1:6; v. Miil-
ler—J. Pohlhausen 1:6, 6:8; Froitzheim—Meffert 1:6. 3:6; 
Bergmann—J. Pohlhausen 6:2, 6:2; v. Miiller—Statz 6:3. 
6:8. 6:3; Rahe—Nourney 2:6. 6:3. 3:6: Lange—Tacke 
2:6. 5:7; Rahe. Bergmann—Nourney. Meffert 8:6. 6:3; 
Froitzheim, Wenzel—Pohlhausen testv. 4:6. 6:3. 2:6, v. 
Miiller, Lange—Huber. Landschnitz 4:6. 3:6. 

TUNGSRAM 
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Harvard-Yale—Queen's Club 7:2. 
Hill, Jngrabam—Wheatley, Nutha.ll 6:4. 6:2; Hill, In-

grahaim-—Avory, Barber 3:6, 6:4, 6:1; Hill. Ingrahani— 
Ha.rgreaves, Joung 6:4, 7:5; Ryan, Biscombe— Avory, 
Barber 6:2. 7:9. 4:6: Ryain, Bascombe—Hargreaves, Young 
6:4, 6:2; Ryan, Bascombe—Wheatley, Nuthail 10:12, 7:5, 
4:6; Breese, Holloway—Hargreaves, Joung 6:2, 6:4; 
Breese, Holloway—Wheatley, Nuthail 6:2. 8:6; Breese. 
Holloway—Avory, Barber 6:3, 6:4. 

Midlaind Comities (Edgbarton) bajnokságainak vég-
eredményei: 

Férfi egyes, utolsó nyolc: Dávid—Oll iff 10:8, 6:3; Les-
ter—Centien 10:8, 6:3; Miki—du Plaix 7:5, 6:3; Satoh— 
Artens 7:5. 7:5; Dávid—Lester 3:6, 6:3, 6:1; Satoh—Miki 
8:6, 5:7, 6:2; Satoh—Dávid 7:5, 6:4. — Női egyes: Miss 
Heeley—Mme Nicolopoulo 6:1, 6:3; Mlle Payot—Miss 
Heeley 6:4, 4:6, 6:4. Az elődöntőben ikieső Mme Nicolo-
poulo a második fordulóbaji Frl. Hammert veri 3:6. 6:3, 
6:2-re és hely előtt Frl. Rost ot. 6:3, 6:8, 6:3-ra. — Férfi 
páros: Miki. Satoh—Standring, Dávid 6:3. 7:5; Olliff. 
Lester—Miki, Satoh 6:4, 6:2, 8:10. 2:6, 6:3. — Vegyes 
páros: Satoh, Miss James—Dávid. Miss Heeley 6:4, 7:5; 
Centien, Mlle Payot—Lester. Miss York 6:3, 6:4; Satoh, 
Miss James—Centien, Mlle Payot 6:3, 7:5. 

Northumberland bajnokságaiban a túrázó Schaffer. 
Kukul jevic kerültek a. férfi egyes döntőjébe. Győzött 
Schaeffer 7:5, 9:7, 1:6. 4:6. 6:2 eredménnyel. A női egyest 
Mrs. Ilquhaim nyerte Mrs. Stevens 7:5, 6:3-ra. A férfi pá-
rost is a jugoszláv Davis Cup-pár nyerte, verve a döntő-
ben Walton, Brown ellen 6:2, 6:3. A vegyes párosban 
Schaeffer. Miss Alexander pár legyőzi Reed. Mrs. Ilqua-
ham párt 7:5. 6:2-re; mig a döntőben vereséget szenved-
nek Kukuljevic, Miss Watsontól 6:2. 7:5-<re. 

Felixtovei (Anglia) versenyen az osztrák Matejka 
győz a férfi egyesben Scroope ellen 6:2, 6:3-ra. A női 
egyest Mrs. Pittmann nyeri Miss Ridley ellen 6:2. 6:2-re. 
A férfi párost Sc-roope. Coole-Rees nyeri a Matejka. 
Wilde pár előtt 5:7, 6:2, 6:2, 6:3-ra. 

Az amerikai főiskolai bajnokságok eredményei: 
Férfi egyes: Gledhill—Jones 7:5, 6:3, 6:1; Bames— 

Burwell 6:3. 7:5, 4:6. 6:3; Gledhi l l—Bames 3:6. 6:2. 6:1, 
6:4. A férfi párost Barnes, Kamrath—Strachan. Thomas 
ellen 6:4, 6:8, 6:8, 6:4, 6:3-ra nyerte. 

Teniszverseny Salzburgban. A salzburgi ünnepi játé-
kok alkalmával a Salzburgi Korcsolyázó és Tenisz 
Egyesület teniszversenyt rendezett, amely a következő 
eredményekkel végződött : A kormány vándorserlegéért 
folytatott küzdelemben : Férfi egyes : 1. Eifermann, 2. 
Kinzl, 3. Medaxa (Cmunden) és Brüdorn (Bécs). — Női 
gyes : 1. Schomburgné (Lipcse), 2. Eisenmenger (Bécs), 
3. Holter (Salzburg;. Holter kisasszony igen szép játék-
ban Szapáry Gabriella grófnőt győzte le. Szapáry igy 
negyedik lett. — Férfi páros: 1. Kinzl—Eifermann, 2. 
Albrecht—Kaufinann (Innsbruck), 3. Fran és Werner 
Neugebauer (Salzburg). — Női páros: 1. Schomburgné— 
Eisenmenger, 2. Szapáry grófnő—Holter pár. 

Kalifornia bajnokságainak végeredményei: 

Férfi egves: Vines—Chandler 6:4. 6:8, 8:6. 
Férfi páros: 
7:5, 6:2. 6:2. 

Vines, Gledhill—Stoeffeu. 
6:4. — 

Tidbaill 4:6. 4:6, 

Magyarok a nézőtéren Bucaresíhen. 

Delawaire (Amerika) állam bajnokságainak eredménye: 

Férfi egyes: Allison—Bell 2:6, 6:2. 6:3, 6:2. — Férfi 
páros: Bell. Jacobs—Bames, Kamrath 6:4, 9:7, 13:11. — 
Női egyes: Mrs. Jesup—Miss Miller 6:3, 6:2. — Vegyes 
páros: Miss Le-Bontillier, Allison—Miss Carspecken, 
Barnes 11:9, 6:3. 

Maryland (Amerika) állam bajnokságainak végered-
mén ve: 

Férfi egyes: Bell—Jacobs 6:3, 6:4, 8:6. 

Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség 

hivatalos versenyszabályai, 

Alapszabályok, Jogszabályok, 

Versenyszabályok. 

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

ARA 
PENGŐ 

Megrendelhető KERTÉSZ T O D O R ÉS WESZELY 

ISTVÁN RT. BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 9. SZ 

CrémanfRosé 
ransylvania sec 
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BELFÖLDI HÍREK. 

P o s t á s S p o r t E g y l e t — H u n g á r i a K ö z m ű v e l ő d é s i E g y e -

s ü l e t 8 : 1 . 

Gruber—Schurmann 3:6, 3:6; Németh—Csoknyay 6:4, 
6:4: v. dr. Derecskey—Czmerk 2:6. 6:0, 6:4; Kiss—Ha-
rajda í):7, 6:2; Lakatos—Kristófcsák 6:1. 7:5: Flesch 
Berzeviczv 7:5. 6:0: Krupiezer. Kiss—Csoiknyay. Kris-
lófcsák 6:2. 6:3; v. dr. Derecskey. Gruber—Schurmaun. 
Czmerk 6:2, 3:6. 6:4: Németh. Lakatos—Harajda. Berze-
viczy 6:2, 6:2. 

* 

Üllői LTC—Pestszentlőrinci AC 7:4. Pestvidéki kupa. 
Dr. Csik—dr. Pleskó 3:6. 0:6: dr. Mellis—dr. Bernolák 

6:4, 3:6. 6:4; Bartalos—dr. Divó 1:6, 1:6: Lenervei— 
Kauba 7:5, 6:4; Zubor—Sury 6:4. 4:6. 6:4; dr. Csik." Ste-
fán—dr. Pleskó. Surv 4:6, 2:6 dr. Mellis. Zubor—dr. Divó, 
dr. Bernolák 1:6. 6:2, 3:6; dr. Csik házaspár—dr. Pleskó. 
Mihályi G. 6:2, 6:2; Lengyel, Seprüs E.—dr. Bernolák. 
Kővesné 6:4, 6:2; Seprüs E.—Mihályi G. 6:4. 6:4; dr. 

Csikné, Seprüs E.—Kővesné, Mihályi G . w. o. 

* 

Az Egyesük Izzó Rt. házibajnokságait Matyasits Fe-
renc nyerte. Második lett Fodor és a két harmadik S/.ől-
lös és Gyárfás. A férfi párost a Matyasits. Szőllős pár 
nyerte. 

* 

Pestszentlőrinci AC—Állami Lakótelepi Kultúregyesü-
let 7:4. Pest,melléki kupa. 

Dr. Plesskó—Nagy 6:3. 4:3. vv. o.: dr. Divó—Sziebig 
6:2, 2:6. 13:11; dr. Bernolák—Horák 6:4. 6:8. 8:6; Sury 
Soós 2:6 7:9: dr. Plesskó. Sury—Horák, Csinesek 0:6 
6:2, 6:1: dr. Divó. dr. Bernolák—Sziebig, László 6:2, 6:4: 
dr. Plesskó. Weiszné—Horák. Pongorné 4:6. 4:6; Komba. 
Mihályi—Hank. Karbiner 1:6. 6:4. 6:4; Weiszné—Pon-
gorné 3:6. 1:6; Weiszné. Mihályi—Pongorné, Karbiner 
4:6. 1:6. 

* 

Az Alagon 1931 július 17-én lejátszott Debrecen—Alag 
vidéki kupaclöd ön tő eredményei: 

Férfi egves: Báró Vay Miklós (D)—.Kleiszner László 
(A) 9:7. 7:5 (Kleisznernek m i n d k é t szetben volt szetlab-
dája) ; dr. Juhász Attila (D)—Párducz Géza (A) 6:3. 1:6. 
6:3. — Női egyes: Dömötör Erzsébet (D)—Schejbal Jó-
zsefné (A) 6:3. 6:3. — Férfi páros: K l e i s z n e T . Párducz 
(A)—br. Vay—dr. Juhász (Di 9:7. 8:6. — Vegyes páros: 
báró Vav. Dömötör E. (D)—Kileszner. Párduczné (A) 4:6. 
6:3, 6:4.' 

Győzött tehát Debrecen 4:1 arányban. 
* 

Az Alagi Tennis Egylet június 26—29-ig egy meghívá-
sos, vácjárási tenniszversenyt rendezett az alagi. gödi 
és váci tenniezezők részvételével. 

Eredmények: Férfi egyes: 1. Kleiszner László, Alag. 
2. Hesp Edvin. Alag. 3. Tihanyi Dénes, Vác és Szij jártó 
János. Vác. — Női egyes: 1. Párdusz Gézáné. Alag. 2. 
Haris Iza. Vác. 3. Schejbal Józsefné. Alag és Kiss Iza. 
Alag. — Férfi páros: 1. Kleiszner. Párducz. Alae. 2. Ti-
hanyi D., Tihanyi 1., Vác. 3. .Szijjártó, Király. Vác és 
dr. Uher V.. Hesp E. Alag. — Vegyes páros: 1. Kleisz-
ner. Páruczné. Alag. 2. Tihanyi D.. Haris Iza. Vác. 3. dr. 
UherV., Schejbákié, Alag és Párducz. Baraáné, Alag. 

A verseny, amellyel az idén először rendezett az Alagi 
TE propagandaséllal és próbaképpen, ugv sport-, mint 
társadalmi szempontból olyan jól sikerült, hogy a ver-
senyt a jövőben valószínűleg rendszeresíteni fogják. 

Igen örvendetes jelenség, az alig 1-2 éve tenniszező 
váciak gyors fejlődése. A versenyen a legtöbb buda-
pesti versenyt is felülmúló pazar díjazás volt. 

A Keszthelyi Yecht Club f. hó 10—12-én rendezte meg 
országos tennisz versenyét, amelyen nagyszámú dunán-
túli versenyzőn kívül résztvett Bálás István a MAC ki-
tűnő versenyzője is. A verseny igen szép küzdelmeket 
hozott és a Dunántúl versenyzőinek jelentős fejlődését 
bizonytotta. A rendező egyesület a verseny győzteseinek 
és helyezettjeinek igen szép tiszteletdíjakat juttatott. 
A versenyen megjelent Zala vármegyének számos elő-
kelősége. élén herceg Festetics Taszilóval, Gyömörey 
György főispánnal, Bődy Zoltán alispánnal. A részletes 
eredmények a következők: 

I. Férfi, egyes (nyitt). 
1. Bálás Iván (MAC), 2. Bittera Béla (Nagykanizsai 

Torna Egylet). 3 4. Lázár László (Gödöllői MOVE 
Sport Egylet) és Darázs László (Kaposvári Tennisz és 
Vívó Egylet). Döntő: 6:3. 8:6. A fiatal nagykanizsai já-
tékos a döntőben gyönyörűen tartotta magát Balással 
szemben. 

Női egyes. 

1. Surgoth Erzsébet (Kaposvári Turul Sport Egylet). 
2. Bozzay Emerika (Zalaegerszegi MOVE Sport Egylet), 
3—4 Gözsy Irén (Gödöllői MOVE Sport Egylet) és Fü-
löp Márta (Zalaegerszegi MOVE Sport Egylet). Döntő: 
6:2.6:3. Ki tűnő női mezőny. Meglepetés Gözsy Irén har-
madik helye, akit Surgoth Erzsébet vert ki az elődöntő-
ben erős küzdelem után. 

I I I . Férfi páros. 

1. Bálás Iván (MAC)—Brigié vita István (BEAC), 2. 
Bittera Béla (N. Z. T. E.) —Darás László (N. Z. T. E.). 
3—4. Lázár László (G. M. S. E.)—iSzentgály Dániel 
(G. M. S. E.) és Kedves András (P. E. A. C.)—Gluzek 
Gyula (K. V. C.). Döntő: 5:7, 6:4. 6:3. A fital nagyka-
nizsai pár itt is nagyon szépen tartotta magát és a győz-
tes pár csak nagyobb rutinjával győzött . 

Vegyes páros. 

1. Pilisi Baba (K. Y. C.)—Bálás Iván (MAC), 2. Gözsv 
Irén (G. M. S. E.)—Lézér László (G. M. S. E.), 3—4. 
Surgoth Erzsébet (K . T. S. E.)—Darás László (N. Z. 
T. E.) és Bozav Emerika (Z. M. S. K.)—Bittera Béla 
(N. Z. T. E.). Döntő: 6:4. 6:0. A döntőben Bálás brillí-
rozott. 

* 

Takáts-vándordíjat irnak ki. A fiatalon elhunyt ma-
gyar DC-játékos, Takáts Imre szülei : Gross Emil dr. 
és felesége a megboldogult által Szegeden megnyert 
nagy ezüstserleget felajánlotta a szövetségnek vándor-
dí jul . A tanácsnak tegnap jelentette be ezt az elnöklő 
Herzum János, aki kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
Takáts Imréről. A bensőséges szavak alatt a tanács fel-
állással áldozott Takáts Imre emlékének. A Takáts-ván-

dordij feltételeit legközelebb kidolgozzák. 

* 

Lipótvárosi SE—Váci SE 6 : 4 . Élvezetes szép játék 
után a nagyobb felkészültségű LSE győz. A mérkőzés a 
pozsonyiuti pályán folyt le. Eredmények: Férf iegyes: 
Lovcsánvi LSE—Szi j jár tó dr, VSE 6:1, 7:5, 6:1 ; Héber 
LSE—Tihanyi VSE 6:4. 6:8, 7:5, 8:6: Besztercey LSE— 
Prohászka VSE 6:0, 6:3; Szentgyörgyi VSE-Murány i 
LSE 6:3, 6:3; Thury VSE - Nagel LSE 6:2, 6:1. Férfipá-
ros: Lovcsánvi, Héber LSE - Szi j jártó dr., Tihanyi 9.11, 
6 .1 ,6 :2 ; Besztercey, Nagel LSE —Csomor dr., Szent-
gvörgvi 6:4, 3:6, 6:1 ; Besztercey, Nagel LSE- Thury, 
Prohászka 6:3, 6:2; Szentgyörgyi, Prohászka VSE— 
Besztercey, Nagel 6:4, 6;3; Szi j jártó d r , Speidl VSE— 

A Tennisz és Goif y 
hirdeíései eredményesek • 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllM 
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M U N K A S T A T I S Z T I K A . 

Rovatvezető : SZEMETI BÉLA. Tel. -. 338-35. 

Pontverseny állása egyénenként és egyesületenként, 
1931. augusztus l . i g (UTE. SzKE, BBTE, FTC, OTE 
Dunántúl i , Alföldi, Pestvidéki kerületi bajnokság, 
Balatoni öld vár. BSE és MTK versenyeinek eredményei 
alapján) . 

Urak: 

1. Kehrling MAC 120 pont 

2. Gabrovitz MAC 100 ,, 

3. gr. Zichy MAC 56 „ 

4. Bikár BBTE 47 ., 

5. Bánó L. BBTE 46 „ 

6. Friedrich MAC 34 „ 

7. László SzSE 33 „ 

8. Ferenczy MAFC 28 „ 

9. Straub E. BEAC 28 „ 

10. Rónay MLTC 26 

11. Vadász MTK 25 „ 

12. Kirchner MAFC 24 ., 

13. Kleiszner ATE 24 „ 

14. Balázs I . MAC 23 ,. 

15. Weisz L. UTE 22 „ 

16. Radicke BBTE 20 „ 

17. Dr. Csermák KEAC 19, 

18. Székely BEAC 18 

19. Straub J . BEAC 18 

20. Majoros MTK 17 

21. Nikolich MAFC 17 

22. Krepuska MAC 16 

23. Hubert L. BBTE 13 

24. Mauthner MAC 13 

25. Dr. Péterv MAC 12 

26. Kirchmayr MAC 12 

27. Szombathelyi OTE 12 

28. Dávidházy SzSE 12 

29. Varga L. B L K E 12 

30. Drjetomszky MAC 10 

31. Adler MTK 9 

32. >Dr. Jacobi BBTE T 8 

33. Pethö 'KTSE , 8 

34. Fischer BBTE 

35. Battlay BSE 

36. Fehér UTE 

37. Fiala OTE 

38. Dr. Herzum MLTC 

39. Pfaff iBSzKRT 

40. Szemeti BSzKRT 

41. Petry RLTC 

42. Bánó Gy. MAC 6 

43. Kövér BSE 6 

44. Fazekas BBTE 6 

45. Hesp ATE 6 

46. Kerner OTE 6 

47. Gyárfás UTE <6 pont 

48. Kárpáti SzAK 6 

49. Dr. Horváth KEAC 6 

50. Steinnietz KAC 6 

51. Heinrich A. BBTE 6 

52. Kovács KEAC 6 

53. Bleyer RUE 5 

54. Darás NZTE 5 

55. Dr. Tóth BBTE 5 

56. Dzurik KEAC 4 

57. Halter MAC 4 

58. Vészi I I I . ker. 4 

59. Leiner UTE 4 

60. Kiss K. UTE 4 

61. Zsoldos FTC 3 

62. Kolletich PSC 3 

63. Bruck PSE 3 

64. Strasser MLTC 3 

65. Demkó V. BSE 3 

66. Székely UTE 3 

67. Schlésinger UTE 3 

68. Hoffmann NZTE 3 

69. Civin SzAK 3 

70. Horváth L. SzAK 3 

71. Novobatzky SzTE 3 

72. Lang PSC 3 

73. Jónás MTK 3 

74. Váradi-Szabó MAC 2 

75. Hándler I I I . ker. 2 

76. Lakner BEAC 2 

77. Kádár SzTE 2 

78. Jancs OTE — 2 

79. Silbersdorff B L K E 2 

80. Dr. Csonth GyAC 2 

81. Polyánszky BEAC - 2 

82. Hardy Dréher MAC 2 

83. Ritscher FTC 2 

84. Della Donna BSE — 2 

85. Demkó E. BSE 2 

86. Arató BBTE 1 

87. Dr. Kiss BBTE — 1 

88. Papp BBTE 1 

89. Kaffán RAC 1 

90. Dr. Hegyi R A C 1 

91. Hubert. BBTE 1 

92. Dr. Balázs BEAC 1 

93. Riedt KAC 1 

94. Kluger PSC 1 

95. Gonda PSC 1 

FENTOS ES BARNA 
m m ^ m m f e s t « t i s z t i t i h h h • 
K É P V I S E L E T E K A F Ő V Á R O S M I N D E N R É S Z É B E N 
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96. Schramek BSE l p o n t 

97. Molnár MTK 

98. Gyarmathy MAFC 

93. Janczer MLTC 

100. Makray MTK 

Hölgyek: 

1. Sárkány Lili MAC 77 pont 

2. Baumgarten UTE 68 „ 

3. Wienerné FTC 67 ,, 

4. Schréderné B L K E 42 „ 

5. G. Baittrock 1. MAC — 40 „ 

6. Bokorné MAC 27 „ 

7. Batta M BBTE 25 

8. Brandenburgné B L K E 22 ,, 

9. Ritscherné FTC 22 „ 

10. Tihanyiné FTC 22 „ 

11. br. Piretné BBTE 21 „ 

12. Demkó E. BSE 20 ., 

13. Szentgyörgyiné K E A C — 18 „ 

14. Tevelyné KTSE 18 „ 

15. Jankovich M. MAC 18 „ 

16. Réesey R. NTE 15 „ 

17. Markoviciné MTK — — 15 „ 

18. Gr. Szapáry G. MAC 12 ,. 

19. Sternné BTVC 12 ., 

20. Lachmanné MAC 12 „ 

21. Jendrassyik BEAC 12 „ 

22. Gschwindt E. FTC 12 ,, 

23. Párduczné ATE 12 „ 

24. Tóth A. MLTC 12 „ 

25. Vargán é OTE 11 „ 

26. Kisfaludy I. BBTE 9 

27. Dr. Oberschall MAC 9 „ 

28. Lates Cs. BEAC 8 „ 

29. iDeutsch M. MTK 8 „ 

30. Dr. Csonthné GyAC 7 „ 

31. Madarászné FTC — 7 „ 

32. Gözsy Irén GMTC — 6 „ 

33. Filátz M. BSE 6 „ 

34. Inándyné B L K E 6 „ 

35. Surgothné KTSE 6 „ 

TENNISZ ^ 

c V^IKKEK 
RAKETTJAVITÓMŰHELY 

T E L . : 181.94 

M A U R E R I S T V Á N 
VI . , T E R É Z - K Ö R U T 7. ( A N D R Á S S Y - U T S A R O K ) 

36. Havassy Zs. UTE 5 pont 

37. Sass M. K E A C 5 „ 

38. Horváhné SzSE — 5 „ 

39. Táby K. RUE 5 „ 

40. Dénes M. MTK . 3 „ 

41. Tassyné BSE — 3 '„> 

42. Kégl M. SzKE 3 „ 

43. Kégl I. SzKE 3 „ 

44. Réesey M. NTE 3 „ 

45. Bozsikné BSE 2 

46. Hellebrontné MAC 2 .. 

47. Tóth M. SzKE 2 ,. 

48. Gál M. SzAK 2 

4 1. aiaiKone t, i r. y 

50. Pintér Zs. I I I . ker. — — 1 

51. Ortnerné UTE - 1 

52. Kissné KEAC 1 

53. Baloghné MLTC 1 

54. Engelmé BSE 1 

Egyesületek : 

1. MAC 363 + 197 = 560 pont, 

2. BBTE 162 + 55 = 217 „ 
3. FTC 5 + 130 = 135 

4. UTE — 49 + 74 = 123 

5. MAFC 117 + 0 = 117 

6. BEAC 63 + 20 = 89 „ 
7. BLKE 14 + 70 = 84 „ 
8. MTK 56 + 26 = 82 

9. BSE 21 + 32 = 53 

10. MLTC 37 + 13 = 50 

11. SzSE 45 + 5 = 50 

12. K E A C 23 + 24 = 47 

13. ATE 30 + 12 = 42 w 

14. OTE 27 + 11 = 38 ,, 
15. KTSE 8 + 24 = 32 

16. NTE 0 + 18 = 18 í* 

17. SzAK 12 + 2 14 

18. Kecsk. AC 13 + n 13 

19. BSzKRT 12 + 0 = 12 

20. BTVC 0 + 12 = 12 

21. NZTE 8 + 2 = 10 

22. RUE 5 + 5 = 10 „ 
23. G y A K 2 + 7 = 9 

24. SzKE 0 + 8 = 8 

25. I I I . ker. 1 + 6 — 7 » 
26. GMTC 0 + 6 = 6 

27. Kisp. AC 6 + 0 = 6 7* 

28. RLTC 6 + 0 = 6 ?? 

29. Pest. SC - 6 + 0 = 6 ?? 

30. SzTE 5 + 0 = 5 5? 

31. Pécsi SC 5 + 0=F= 5 JÍ 
32. RAC 2 + 0 = 2 » 

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

K E H R L I N G B É L A . 
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• BRIDGE* 
SZERKESZTI : Dr. H - U 

A „ T e n n i s z é s G o l f " o l v a s ó í n a k s z a v a z a -

t a i b ó l k i a l a k u l a z e l s ő m a g y a r b r i d g e j á = 

t é k o s r a n g l i s t a — G y ű l n e k a s z a v a z a t o k — 

S z é p é s é r t é k e s d i j a k 

Gyűlnek a szavazatok. A 

pályázók objektivitását bizo-

nyítja, hogy néhány játéko-

sunk erősen az élre tört. Nem 

egy outsider is bent van 

egyelőre az első tizenkettő 

között. Ök maguk csodálkoz-

nának a legjobban, ha halla-

nák- Birói objektivitást és 

ügyészi szigort kérünk olva-

sóinktól, a szavazóktól. Gon-

dolják meg, hogy ők a „Ten-

nisz és Golf" bridgetörvény-

székének sokszázfejű esküdt-

széke! 

Mindenki szavazzon és tar-

tózkodásával, szerénységével, 

vagy — legyünk egyszer 

őszinték — lustaságával senki 

se ajándékozza másnak szép 

nyereményeinket, amikor sza-

vazatával megszerezheti. 

Amit megnyerhetsz ma, ne 

halaszd holnapra! 

Mégegyszer megismételjük 

pályázatunk feltételeit: 

Szavazhat minden olvasónk, te-

hát nemcsak előfizetőnk. A pályá-

zatát mindenki olvashatóan írja alá 

és minden pályázó közöl je a címét 

is. 

A pályázatot kényelmessé akar-

juk tenni olvasóinknak és ezért 

pályázati szelvényt adnak mai 

számunkban, amelyet k i lehet 

vágni ós levelezőlapra ragasztva 

vagy borítékba téve beküldeni a 

Tennisz és Golf szerkesztőségébe, 

a Bridge-rovat címére (Budapest, 

V.. Lipót-kőrút 13.). Pályázni a 

szelvény nélkül is lehet. 

Mindenki csak egy pályázattal 

vehet részt versenyünkön. 

A pályázat győztese, akinek sza-

vazata teljesen, vagy legjobban 

közelíti meg a szabályzatok alap-

ján kialakult végleges ranglistát. 

Egyenlőség esetén sorshúzás dönt. 

A végleges eredményt Báró 

Káró vezetése alatt álló pártatlan 

zsűri ál lapít ja meg pontozás alap-

ján. Minden játékost, akire szava-

zat esett, nyi lvántartunk. Ha a 

szavazatban a ranglista első he-

lyén szerepel, 36 pontot kap; ha 

a második helyen 30 pontot, ha a 

harmadik helyen 25 pontot, ha a 

negyedik helyen 21 ponttot. ha az 

ötödik helyen 18 pontot, ha a ha-

todik helyen 16 pontot, a követ-

kező helyeken mindég eggyel 

kevesebb pontot, a tizenkette-

dik helyért tiz pontot írunk 

a játékos javára. Ezeket a pont-

számokat minden játékosnál ösz-

szeadjuk és a végső ranglistát en-

nek alapján ál l í t juk össze. 

A pályázat díjai. 

Első díjul egy gyönyörű 

A TENNISZ ÉS GOIF 
magyar bridgejátékos. ranglista pá lyázata 

1. 

2. 

3 

4. 

5 . 

6 
7 . 

8 . 
9 

10. 
1 1 . 

12. 

A pá lyázó neve : 

C I M E : 

Olvasható írást kérünk. 

versenytenniszrakettet kap az 

a pályázó, aki eltalálta a vég-

ső ranglistát, vagy legjobban 

megközelítette azt. Második 

díj egy díszes bridgekártyatok 

blokkal és ceruzákkal Adler 

és Cserépfalvi (IV., Váci-utca 

10) papírkereskedésből. Har 

madik díj: Farkas Mihály dr. 

és Vécsey László érdekes és 

tanulságos bridgekönyvei. 

Aki nem szavaz, nem is 

nyerheti 

és tegyen igazságot. 

Szabad-e az új 

bridge szabályok 

szerint az átmeneti bankintéz-

kedésekre való hivatkozással a 

bridgeveszteségnek csupán öt 

százalékát kifizetni készpénz-

ben? 

— Amíg ebben a sorsdön-

tőén fontos kérdésben meg 

nem jelenik a pótrendelet, ezt 

a problémát nem lehet eldön-

teni. Lehet, hogy szabad,, de 

biztos, hogy nem illik. Leg-

alább is ez volt a véleménye 

az elegáns, enyhén, azaz tar-

kóig kopaszodó nagykeres-

kedő-bridgematador partne-

reinek• A kitűnő férfiút ugyan-

is dupla pech üldözte a na-

pokban. Túlmagas alapon ját-

szott és túlsókat vesztett. A 
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mai nehéz időkben mindennek 

a kormány és a biciklisták az 

oka, érthető tehát, hogy az 

adósságoktól különben sem 

irtózó bajnok azt ígérte a 

partnereinek, hogy a differen-

ciát akkor fogja kifizetni, ha 

felveheti a pénzét a bankban. 

Két partner, áldott, béketűrő 

lelkek, tudomásulvette ezt a 

megoldást, a harmadik, aki a 

legjobb rosszakat szokta mon-

dani embertársairól, egy ara-

nyos történettel válaszolt. 

Szólt pedig a kártyaanekdóta 

a következőképpen: Kelemen 

és Kovács alsóznak az Orczy-

kávéházban. Kelemen nyer, 

Kovács veszít. Amikor fize-

tésre kerül a sor, Kovács bo-

csánatot kér és szégyen ide, 

szégyen oda, bevallja, hogy 

nincs egy lyukas garas sem a 

zsebében. Kelemen ragaszko-

dik a készpénzfizetéshez, ma-

gából kikelve kiabál Kovács-

csal: „Hogy nem sül ki a sze-

med! Hol hallottál már ilyet?! 

Mégis csak a legnagyobb disz-

nóság leülni kártyázni, ha az 

embernek nincs egy vasa sem! 

Nem gondol tudtam, hogy 

olyan szemtelen vagy és egy 

krajcár nélkül állsz ide velem 

alsózni! Miből fogom én most 

kifizetni a feketémet?!" 

— Pompázatos. Ezek után, 

remélem, fizetett a posztó-

mágnás. 

— Au contraire, jót mula-

tott a viccen és hazament. 

— Látja, Báró, a bridgenek 

minden árt, gazdasági hely-

zet, időjárás. •. 

— Bizony, megcsappant a 

pesti bridgezők száma. Egyré-

sziik nyaral, ezek vannak a 

legkevesebben. egyrészük hor-

ribile dictu, dolgozik; azért 

nem kell megijedni, ezek sin-

csenek sokan, egy másik rész 

strandol, a többiek tenniszez-

nek meg golfoznak. Mennyi 

nagy slemm marad kiaknázat-

lanul a nyári hónapokban. 

Vérzik az ember szíve ... 

— Örömmel hallom, hogy 

szíve is van, ezt eddig nem is 

vettem észre. 

— Hogy van, ez a kisebbik 

baj, de meg is sebeztem mull 

vasárnap, a szigeti atlétikai 

versenyen. 

— Csak nem röpítettek 

bele egy gerelyt? 

•— Azt nem, de közismert 

és több ízben kipróbált disz-

krécióm tiltja, hogy több kér-

désre válaszoljak és megne-

vezzem az elbájoló tenniszbaj-

noknőt. 

— Már nem is kérdezek, 

mindössze elvárom, hogy ön-

magától elárulja, kivel vesze-

kedett a múltkor bridge köz-

ben a gyönyörű nyúluccai vil-

laház terraszán. 

— Én sohasem veszekszem-

Én csak oktatok. Az illető 

egyébként Európa egyik legfi-

gyelmetlenebb bridgezője, a 

Hitelbank fiatal, de tehetséges, 

világotjárt tisztviselője, a 

bank szigeti evezősházának 

legfiatalabb reménysége. Re-

mélik ugyanis, hogy megtanul 

evezni. Hogy bridgezni nem 

tanul meg soha, az már több 

mint biztos. Fontos enyhítő 

körülmény elragadó és bridgé-

bén is talentumos húga, a 

nyúluccai fellegvár úrnője, 

aki csak olyankor bukik há-

rom szánból ötöt, ha meghall-

ja kisfia követelődző kiáltását 

és észreveszi, hogy éhes a. 

trónörökös. Ezt, a bridge ma-

gasztos eszméjét különben mé-

lyen sértő könnyelműséget 

meg kell bocsájtani a szép fia-

tal mamának. 

B Á R Ó K Á R Ó P O S T Á J A 
+ B R I D G E A S Z T A L T Ó L P O R T Ó M E N T E S « 

Fillér ucca. A bridge egyike 

azoknak a ritka téli sportok-

nak, amelyeket már nyáron 

meg lehet tanulni. Tessék ki-

használni ezt az alkalmat. Be-

látjuk, nem bridgezni könv-

nvebb, mint bridgezni, de 

higvje el, bridgezni mulatsa-

gosabb, mint nem bridgezni. 

Világbajnokság. A Magyar 

Bridgeszövetség ezzel a kér-

déssel is foglalkozni fog. Vá-

logatott csapatunknak komoly 

esélyei vannak-

Vidéki előfizető. Békeffy 

László kabaréja olyan kitűnő 

és mulatságos a ligeti Buda-

pesti Színházban, hogy ezért 

magáért is érdemes felutaznia 

Pestre. 

A Magyar Bridgeszövetség 
t . elnökségének és választmányának 

BUDAPEST. 

Uraim, — hol késnek az 

éji homályban ? Nem volna 

célszerű, ha törvényhozó mun-

kájukkal az őszi bridge-szezon 

megindulásáig elkészülnének? 

Tessék az aktát íróasztaltól 

Íróasztalig kisérni! Az alakuló 

gyűlés még nem minden. 

Meglássák, jövőre is zavar 

lesz a versenyek körül. Ha 

nem emlékeznének, Önök ren-

det akartak teremteni a 

bridge-dzsungelben. 

Kérjük a sürgősség kimon-

dását és maradunk változatlan 

híveik 

a brid geközv élemén y 
p. p. Báró Káró. 
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Revelation 
Gol f 
AZ ANGOL 

PARKBAN 
A LEGÚJABB AMERI= 

KAI JÁTÉK, MELY MIN-

DENKI ÁLTAL AZON-

NAL ELSAJÁTÍTHATÓ. 

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 -40. 

É R D E K E S • E G É S Z S É G E S 

S Z Ó R A K O Z T A T Ó • S P O R T 
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TENNISZ 
HUROZÁS 

ATLÉTIKA 
SPORT= ÉS UCCAI CIPŐK 

KERTESZ ES WESZELy 
IV., VÁCIM. 9 

Serlegek és tiszteled 

díjak dúsan felszerelt 

raktára. = Sportkörök= 

ben országosan elis= 

mert arany = és ezüst= 

művesnél. 

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

V Á R O S H Á Z = 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 É S UTAK 
= ÉPÍTÉSÉT. JAVÍTÁSÁT VÁLLALJUK 

SZÁLLÍTUNK 
legjutányosabb feltételek mellei speciális kötőanyaggal kevert 

V Ö R Ö S SALAKOT. 
tenniszpályákhoz és utakhoz. 

FEKETE SALAKOT 
fuvaréijmegiérités ellenében szállítunk fuítballpályákra és fel' 

töltésekre. - A MAC. BSzKRT. BSE. BEAC. BLKE stb. 

szállítója 

H A Z A I Ú T É P Í T Ő ÉS S A L A K T E R M E L Ö 

V Á L L A L A T 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. 

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




