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A mindennapi gondok, a megélhetés, létfentartás problémái kínozzák és gyötrik az emberiséget
azért, mert abból az Isten adta rengeteg ösztönből, mely születésénél fogva az embernek megadatott, a mai kor gyermekéből mind jobban és jobban kezd kihalni az egymás iránti megbecsülés
érzése — a szeretet.
Ha őseink egyike a mai napon felébredne örök
nyugalmából és megadatna neki, hogy csak egy
rövid időre is közöttünk lehessen, akkor mint egy
elmúlt világ képviselője tudná legjobban megállapítani mi az amiben a mai század embere az
elmúlt idők emberétől különbözik, s mekkora az
a haladás, mit az emberi agy, az emberi erő saját
szorgalmával és erejével a Teremtő dicsőségére
megtett.
Kétségtelen, hogy egy bizonyos fokig komikus
jelenség lenne a ma embere között az elmúlt századok emberiségének egyik képviselőjét a maga
egyszerűségével felfedezni. Sok hiányt látnánk
benne, s ez a mi szemüvegünkön keresztül nézett
és felfedezhető nagy különbség lenne az, ami a
két kor között haladási különbözetet jelentené.
Kérdés azonban, hogy nincsen-e minden haladás és minden fölény mellett mit őseinkkel szemben felmutathatunk olyan pont, hogy ha elődeink
közöttünk élnének talán nekik egy oly szembeötlő hiány volna, mit mi e század, az emberi hideg számítás, a gépkorszak gyermekei nem tudunk magunkban meglátni. Ez a különbözet pedig
köztük és közöttünk — ami dacára az ő egyszerűségük és a mi fejlettségünk mellett az ő koruk
boldogságával szemben megszülte a mai nemzedék boldogtalanságát — a kölcsönös megértés, a
szeretet hiánya.
Karácsony ünnepét

üljük!

Minden

küzdelem

dacára, mintha az élet rohanó kereke lassabban
forogna, mintha az elfáradt ember elfásult agyának csak egy pillanatnyi pihenést adva, inegállana. S ez a pillanat az, midőn minden ember
szívében rövid időre felébred és em!>eri érzést
visz az emberi gépezetbe a szeretet szava.
Megváltó ünnepe! I g y hívjuk, mert az Űr közénk küldé Fiát, hogy jó útra térítse sajét kedvére és dicsőségére alkotott teremtményét —• az
embert. Megváltó ünnepe, mert Krisztus Urunknál is az Ö véghetetlen szeretetének születése
napja.
Válts meg Uram minket a szenvedéstől, élezd
fel e szent ünnepen az emberek szívében a szeretet szikráját. S ha ez a szikra lángra lobban, s
minden vak önzést, emberi gyarlóságot a krisztusi
szeretet szava letudja győzni, úgy hisszük, hogy
erre a korra, mireánk is felvirrad a boldogság
ideje.
Szeretet! Ez a szó sivítson végig a szent estén
mindenütt, hol emberi lény él. Szeretet! Hatolj keresztül mindenütt, térítsd magához az eltévelyedetteket. Szeretet! Ronts be a palotába és kunyhóba, rázd fel nő és férfi, leánv és fiú szívét egyaránt. Kiáltsd és parancsold: Ember ébredj, térj
eszedhez, mert különben elpusztulsz!
Bízunk benne, hogy ha az utolsó órában is de
megszületik a megértés, mely megmenti az emberiséget. Ebben pedig mindenek előtt a sportolók millióinak kell előljárniok, kik a nemes vetélkedésekben és küzdelmekben megtanulták egymás
megbecsülését.
aKrácsony 1931! Legyen ez a dátum kezdete a
szebb jövőnek.
Ezt kívánjuk szeretett olvasóinkanak!
H. B.
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Nem várt szomorú és reménytelen körülmények
között várjuk az 1932. évet, a magyar tenniszsport feltámadásának 25 éves évfordulóját. Pedig
ünnepelni akartunk, mert a Magyar Lawn-Tennisz
Szövetség alapításának 25 éves évfordulójával a
MOLTSz közszeretetben álló főtitkára, Kertész
János kormányfőtanácsos negyedszázados jubileumához érkeztünk. A sport történetében egyedül
álló teljesítmény méltatására nincs szükség. Neve
fogalom a fehér sport hívei között. Apostoli feladatot végzett és szinte csodálatos, hogy hogyan
bírta 25 éven keresztül nem csökkenő munkakedvvel. minden idejét feláldozva, örökösen jókedvűen. nagy tudást, tapintatot igénylő — munkáját elvégezni. Tenniszsport iránti rajongó szeretete a gyermekkorát élő tenniszsport ősidőkbe
nyúlik vissza. Lapozgatva a szövetség levelesládájában, az elsárgult feljegyzések között, nagyon sok hasznos feljegyzését és kimutatását találjuk a szövetség megalakítása előtti időkből.
Már ekkor hatalmas propagandát kezd a tennisz
népszerűsítése érdekében. Szabályokat alkot, felhívásokat bocsájt ki. az ország akkor még kevésszámú játékosainak tanácsadója. Bajnokságokat
rendez és ahol szükséges, fáradtságot nem kímélve személyes megjelenésével igyekszik a fehérsport barátainak számát növelni. Kiharcolja, hogy
a „Magyar Bajnoki Egyesverseny", mely nyitva
volt mindkét nembeli versenyzők részére, angol
mintára különvlasztassék. Kap is érte az akkori
amgyar bajnoktól, M. M. kisasszonytól egy szigorú levelet, melyben alaposan megleckézteti őt.
„Talán félnek az urak", írja és megfenyegeti a
vakmerő újítókat, hogy nem fog a versenyre feljönni Pestre, hanem falujában fogja megrendezni
az érvényes magyar bajnokságot. Finom tapintattal és kedves rábeszélő képességével sikerült
azonban a missziója elé tornyosuló hasonló akadályok legyőzése után a jelentkező tíz egyesület
részvételével az 1907. április 10-én tartott ülésen
a Magyar Orszgos Lawn-Tennisz Szövetséget a
MAC és BBTE hathatós közreműködésével megalakítani. Elnök: báró Vécsey Miklós kiváló tenniszbarát. alelnök: Schmidt Ödön. titkár: Kertész
János lett. — Magántevékenysége ezután hivatalos segítséget nyert és most már nagyobb arányokban folytathatta munkáját. Tenniszsport nem
várt rohamos fejlődésnek indult, tagegyesületek
száma folyton nőtt. Játékosaink stílusokat tanul-

tak. külföldi versenyekre jártak és különösen a
nagyobb vidéki városainkban egyre-másra alakúltak a tisztán tenniszsporttal foglalkozó egyesületek. Tehetségek bukkantak fel, kiket felismerve,
a fejlődés egyetlen módját — akülföldre való utazásra ösztökélt. Állandó levelezésben volt az öszszes fővárosi- vidéki tag- és magánpályák vezetőivel. legtöbbjükhöz személyes barátság fűzte,
úgyhogy a legkényesebb problémákat is ezért teljes sikerrel és gyorsan oldotta meg.
Ilyen körülmények között az eredmény nem
maradhatott el. Versenyzőink már nemcsak a
szomszédos Ausztria és Csehország versenyeit látogatták. hanem mivel Yolland Arthur közbejárására önálló tagja ilettünk a Nemzetközi LawnTennisz Szövetséget helyettesítő Angol Tennisz
Szövetségnek, rész vettek évről-évre Párizsban
megrendezendő világbajnokságokon
is. Nagy
súlyt fektetet a külföldi összeköttetésekre és
egyéniségének megnyerő voltával nemcsak hivatalos érintkezés létesített, hanem barátainkká is
tette a neves külföldi tenniszvezéreket. játékosokat, kik ezért szívesen keresték fel évről-évre
a Margitszigeten rendezett bajnoki versenyeinket.
Nagy diplomáciai érzékről tett bizonyságot az
ismeretes osztrák-cseh viszály idejében és sikerült a végzetesnek ígérkező gazdasági összeomlást megelőzni, melyet a szövetség egy lelkiismeretlen alkalmazottja idézett elő.
Közel negyvenhez járt a tagegyesületek száma,
mikor a viláégés végetvetett minden munkának.
A megkezedett. versenyek félbeszakítttattak. folytatásuk bizonytalan időre elhalasztódott, a játékosok bevonultak katonának. Minden, ami szép
és jó volt, megszűnt. A tag nélkül maradt egyesületek sorban léptek ki a szövetségből, mások
tagdíjfizetés alóli felmentésüket kérték. Felvirradt azonban a csalódások békéjének a napja és
már 1918. év végén Kertész János ismét munkába
lépett. Segélyeket eszközölt ki, a különböző minisztériumokban. hozzálátott a csonkára nyomorított és koldussá tett ország szétszóródott, elfásult tennisztársadalmának megszervezéséhez. Fájdalmas munka vol ez. (Idszágrészek, városok, barátok serege hiányzott a régiek közül és az elvesztett évek majdnem pótolhatatlannak látszó
veszteségei csak lassan térültek meg. Most volt
csak igazán szükség Kertész János sportszeretetére. munkabírására. Régi tapasztalatait felhasz-
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nálva minden anyagi és más természetű akadályokat egymás után gyűrve le hamarosan a régi
nagyságban ragyogtatta tenniszsportunkat.
A
külfölddel szemben hasonlíthatatlanul rosszabb
körülmények között lévő magyar ifjúság a régiek
vezetése melletnt kitett magáért és a Kertész János által megálmodott fejlődésnek indult. Azonban a sors útjai kiszámíthatatlanok, nagy művét

tizennégy évvel a kihevert világégés után ismét
pusztulás fenyegeti és talán harmadszor foghat
ohzzá deresedő fejjel Kertész János, a mi örökifjú „Dórynk" apostoli munkájának huszonötödik
évfordulóján, hogy megmentse életének veszendőbe induló nagy művét — a magyar tenniszsportot,
Sz. B.

Méiw&'i

A háború lezajlása utáni tizenharmadik év végére értünk. Tizenkét súlyos év után ez a tizenharmadik igazán szomorú év volt az egész országra. Válságok, súlyos gazdasági krízis, a jövő
vigasztalan horizontja, az emberi gyarlóság tobzódása a magyar forumon tette ezt az évet emlékezetessé mindnyájunk előtt. Kevesen lehetnek
azok, akik sajnálni fogják, hogy ez az év most
lebukik a mulandóság végtelen sötétjébe. Örömteli eseményt csak a sport vetített erre a sötét
magyar horizontra. A nyáron úszóink diadala Párisban feledtette el legalább is percekre a szomorú, vigasztalan jelent. Rajtuk kívül minden
sportágban arattunk olyan győzelmeket, amit rózsaszínű sugarakkal tarkázták az év komor fényszórójának sötét sugarait. A tenniszben a fiatalság előretörése teszi nevezetessé ezt az évet. A
tizenkét év óta élen levő derék gárda az idén
adta át végérvényesen a helyét a fiataloknak.
A bajnok egyedül áll még, mint magányos szirt
a tengerben s az ő zsenije és sportszeretete még
évekig dacolni fog a fiatalság tudásának hulálmaival. Reméljük, hogy az ő vezérletével az új gárda
magasabbra fogja emelni a tennisz zászlóját, hogy
a többi sportággal egy magasságban lengve hidesse a magyar f a j erejét és kitartását.
Az 0. T. T. elnöke Karafiáth Jenő lett az új
kultuszminiszter. Gömbös Gyula után ime már a
második sportférfiú, aki elérte a miniszteri bársonyszéket. A körülmények, amelyek között magas hivatalát átveszi, nem valami biztatók, de
reméljük, hogy az ő sportban edzett teste, lelke,
meg fog birkózni a nehézségekkel s módját fogja
tudni ejteni annak, hogy megszolgálja a Sportnak
azt, hogy az őt ilyen magas pozícióba emelte fel.
Karafiáth Jenő, hisszük, hogy nem mint politikus,
hanem elsősorban mint sportférfi jutott a helyére.
S jobb is ez így talán, mert a politikusok az

utóbbi években csak szomorúságot hoztak az országra, míg a sportférfiak örömet.
A Városligetben a fedett tenniszpálya hirdeti
most legújabban, hogy a. sport él s akármilyen nehezek is a körülmények, virágzik. Vállalkozás,
építkezés, minden minden megszűnt s íme pár lelkes ember fedett pályát csinált. Jó fedettpályát,
ami a mi szerény igényeinket száz százalék erejéig kielégítheti. A B. S. E. lelkes tenniszvezére
dr. Gallner Ferenc volt a megteremtője a pályának, de mellette meg kell említenünk Oblatt Józsefet, aki lankadatlan munkájával megteremtette
a pályát. Rendes öltözők, vörös salak talaj, elég
jó világítás s még valamelyes fűtés is. Az évek
óta megszokott nehéz viszonyok után paradicsomi
állapot uralkodik most a fedetten.
A Magyar Athletikai Club évtizedes tenniszhegemóniáját a jövő évben fogja először komoly
veszély fenyegetni. A magyar tennisz legnagyobb
ígérete Gabrovitz Emil lett hűtlen a kék-sárga
színekhez s átlépett az Újpesti Torna Egyletbe. A
lila-fehér klub csapata Gabrovitz Emil, Aschner
Pál, Leiner Pál, Aschner Kálmán és Kis Kálmán
már olyan tekintélyes játékerőt fog képviselni,
hogy a siker reményével veheti fel a harcot a
I Magyar Orsz.

Lawn-Tennisz-Szövetség

hivatalos versenyszabályai,
I Alapszabályok,

Jogszabályok,

Versenyszabályok.

I

A

Kerületi szervezeti szabályok, Fegyelmi rendelkezések, Gazdasági bizottság ügyrendje, útmutatás pályabirák részére, Tenniszpályák építése,
Vasúti kedvezményre vonatkozó utasítás, Egyesületi alapszabály, Egyesületi házirendszabályok

I Megrendelhető KERTÉSZ TODOR É S W E S Z E L Y
I ISTVÁN RT. B U D A P E S T , IV., VÁCI-UTCA 9. SZ
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MAC-cal. Minden sportágat a küzdelem, az egyenlő erők nemes vetélkedése vitt előre s így remélhetőleg az erők megoszlása a tenniszsportban is
megfogja hozni a várva-várt gyorsabb iramú fejlődést.
A tavalyi kísérleti csapatbajnokságok után a
jövő évben új rendszerű lesz a bajnokság. Minden
egyesület csak egy csapatot indíthat a bajnok-

Majdnem 24 órás utazás után pénteken délután
érkeztünk meg Mannheimba, amelynek állomásán
dr. Buss várt bennünket. Miután mindketten privát helyen voltunk elszállásolva, az illető családokhoz kísért bennünket dr. Buss. Még alig mostuk le a vasúti kormot, máris meghívást kaptunk
estére. Ugyanis aznap este az Alhambra színházban rendeztek e g y magyar propaganda ünnepélyt, melyre a nemrég kinevezett konzulunk.
Volker úr hívott meg.
Házigazdáinkkal együtt meg is jelentünk, ahol
Volker konzul beszédével megnytotta az ünnepséget és beszédében egyúttal bennünket mint tennisz reprezentánsokat is üdvözölt. Azután Márffy
Károly igazgató mondott irredenta beszédet,
mellyel nagy tetszést aratott. Medák Sarolta három magyar dalt énekelt, majd Gróf Miklós hegedűművész játszott egynéhány magyar darabot.
Ezekután követekezett a „Hungária film", mely
hivatva van Magyarországot és Budapestet a külfölddel megismertetni. Csak elismeréssel gondolhatunk a szereplőkre, kik hazájuktól távol ilyen
jó szolgálatot tesznek a magyar ügynek.
Másnap délután került a sor az első mérkőzésekre. Sajnos nem trenírozhattunk, mert a pályát még délelőtt hozták rendbe és így nem lehetett rajta játszani.
Az első játékot én kezdtem meg nem igen nagy
publikum előtt. A szokatlan környezet, a gyors
és csúszós pálya teljesen bizonytalanná tett. Ellenfelem biztonságaés fölénye nem is hagyott
időt, hogy játékba jöjjek és hamarosan háromszor 6:1-re megvert.
Buss dr. hazai pályán játszva otthonosan moz-
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ságért s ez mindenesetre a tavalyinál helyesebb
megoldás. Négyes csapatok fognak küzdeni s a
küzdele ma MAC és UTE között meg fogja hozni
a tenniszben is a bajnoki mérkőzések izgalmát,
amit eddig a tenniszben nélkülöztünk. Egészen bizonyos, hogy ez a küzdelem fel fogja kelteni a
közönség fiegyelmét,

Irta : Drjeíomszhy

Váratlanul ért az a kellemes hír, hogy én képviseljem Kehrlinggel együtt a MAC-ot Mannheimban egy csapatversenyben, amelynek lefolyásáról
az alábbiakban számolok be:

ES

György

gott, jól helyezkedett, ami már maga óriási előny
volt számára, de ezt még tetézte azzal, hogy állandóan a backhandemre játszott, ami az első
napon teljesen bizonytalan volt. Ez tehát a németek 1:0 arányú vezetését jelentette.
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Ezután Kehrling állt fel Oppenheimer ellen.
Kehrling a neki is szokatlan pályán eleinte ugyanazzal a bizonytalansággal küzdött, mint én dr.
Buss ellen. Oppenheimer már 5:0-ra és 40:0-ra
vezet, amelynél nagyobb előny egy szet megnyeréséhez halandónak nem juthat osztályrészül.
Kehrling azonbnan éppen akkor, — mikor ellenfelének ilyen óriási előnye van — magára talál.
Mind a három szetlabdát elhárítja, 5:2-nél a németnek megint két szetlabdája van, de Kehrling
azokat is megszerezve, 5:5-re kiegyenlít és végül
8:6-ra nyeri a szetet.
Ebben a szetben lehetett csak látni, hogy mire
képes a rutinnal párosult küzdőképesség.
A második és harmadik szetben Kehrling teljes fölénye volt látható, melyet 6:2 és 6:3 arányban megnyert és ezzel együtt a kiegyenlítést jelentő pontot,
Vasárnap délelőt K l l - k o r ismét én álltam fel
elsőnek Oppenheimer ellen. Ez a meccs hozta

meg a viadal legkeményebb szingli küzdelmét.
Eleinte minden úgy kezdődött mint dr Buss
ellen. Oppenheimer megcsinálta a maga 6:l-ét. A
második szetben azonban már ütésbe jöttem, a
szervizem is kezdett jól menni és sok futással és
megfeszített akarattal ugyan, de sikerült kiegyenlítenem. Most önbizalmamat visszanyerve, még
jobban fokoztam a tempót és a harmadik szet
megnyerésével 2:1 arányban vezettem.
A negyedik szet ismét az elenfelemé. A döntő
szet volt a legizgalmasabb amelyet a német 4:2-es
vezetése dacára is sikerült megnyernem, amely
győzelemnek annál is inkább örültem, mert első
fa fedetpálya versenyem volt.
Ezután került a sor a legszebb szingli küzdelemre, Kehrling és dr. Buss találkozására.
Kelirlingnek ugyanis, hogy a hazai pályán
szenzációsan játszó dr. Buss ellen győzni tudjon,
brillíroznia kellett. Dr. Buss futótechnikája a síkos padlón bámulatraméltó, kevés energiával
mindent elér és amellett minden helyzetből jól üt

Egy ifjú „Craclc" álma.
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el. Sokszor még a Kehrling által levolleyozott labdát s elfogta és elütötte.
Mindvégig egyenrangú ellenfél volt, s csak a
nagyobb technikájának és jobb hálózásának köszönheti Kehrling 6:2, 3:6, 6:3. 6:4 arányú győzelmét.
Ezzel 3:l-re vezettünk, tehát a páros eredménye győzelmünkön már nem változtathatott.
Délután 4-kor került a sor a párosra. Soha
ilyen izgalmas párosban még nem játszottam,
amit talán a score is kifejezésre juttat, 10:8, 6:4,
3:6, 10:8.
Az első szetben 5:5-ig minden fél nyeri saját
adogatását, Ekkor veszítem én el az elsőt, amely
sorsdöntő lehetett volna, de szerencsére dr. Bussét
mi nyerjük, így ismét kiegyenlítettünk és végül
10:8-ra nyertük az első szetet.
A másodikban ismét volt egy kritikus pont,
amikor 4:l-re vezettek a németek. Én már felakartam adni azt, de Kehrling biztatására ismét
koncentráltam figyelmemet és pártnerem nyugodtsága engem is megnyugtatott, minek következménye 5 gém nyerése volt és evvel 6:4-re
miénk a második szet is.
A harmadikban a németek voltak fölényben,
amelyet azok nyernek 6:3-ra, de nem sokáig örülhetnek a fölénynek, mert a negyedik szetben ismét jól játszunk és hiába védekeznek elkeseredetten ellenfeleink 10:8-ra győzünk és ezzel az
utolsó győzelemmel 4:l-re nyerjük a klubközi
mérkőzést.
Az egyes mérkőzések leírását és kritikáját a
Badische Landes Zeitung két cikkje adja. amelyet lefordítva itt közlünk:
A magyar bajnok a parketten!
Tenniszmérkőzés állása 1:1.
Még hangzanak a brávókiáltások. amelyek százak torkából törtek elő, amikor Kehrling Béla
alig két hónapja a meráni centercourton csodálatos küzdelmet vívott Roderich Menzel ellen, még
látjuk kissé négyszögletes, de mindamellett elegáns alakját az auteuli stadionban, amikor a csillogó napfényben az angol Olliff húzta tőle a rövidebbet, még boldogan és büszkén emlékszünk
az 1926-i vimbledoni jubileumi torna megnyitására, ahol a francia Ferét-t az angol királyi pár
jelenlétében a 15.000 főnyi közönség tombolása
közben valósággal legázolta. Tudjuk azt is, hogy
híres vendégünk 1925-ben Davis-cup meccsen Borotrát legyőzte, hogy még ugyanebben az évben
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megnyerte a nemzetközi német teniszbajnokságot, hogy 1929-ben Davis-cup meccsen hazájának fővárosában legyőzte Austint és Gregorvt.
hogy a következő évben Japán ellen játszva
Haradától csak minimális különbséggel kapott
ki és az előttünk, mannheimiek előtt ismeretes
Ohta ellen 2:1 szetarányban vesztett és a negyedik szetben 6:6-ra állt, mikor a japánok a
sötétség beállta miatt a játékot feladták. Nemrég triunifált az osztrák bajnok Matejka ellen
és ezenfelül legyőzte az olasz tenniszbajnok de
Morpurgót is.
A végtelenbe folytathatnánk a magyar bajnok
sikereinek listáját, amellyel a nevét a tennisz történelmében belevéste. Volt idő, amikor ha az amerikai tenniszről beszéltünk, akkor csak Tildén nevét említettük. Ha manapság a magyar tenniszről beszélünk, akkor csak Kehrling nevét említjük.
Mint hazájának bajnoka évek óta elérhetetlen
magasságban áll. Ö képviseli a magyar színeket
Wimbledonban, Párisban. Hamburgban, Berlinben
és mindenütt, ahol jelentős tenniszeredménvek
játszódnak le.
Sportbéli tudásával egy mértékben szerezte
meg mindenki szimpátiáját példaadó viselkedésével, nyerésben és vesztésben egyforma fairségével, amely már az egykedvűséggel határos.
Egykedvűség? E g y olyan szenvedélyes sportember, mint Kehrling úgy veszi a bíró döntését,
ahogy van, keserű komolysággal és igazsággal.
Mert éppen úgy, mint a sport értelme magában
a sportban van, éppúgy minden sport célja a győzelem.
A magyar bajnok ne mhúz mindig határokat
nagy tudásának. Sok játékos van, aki egy vagy
két szetet nyert vagy jó papiroseredményeket ért
el ellene, Maga a score tehát nem mértékjelző abból a szempontból, hogy valaki Kehrling ellen valóban jól játszott-e. Kehrling kikaphatott Neusoteban, Pressburgbau, Elsterbadban, Heringsdorfban gyöngébb elelnfelektől, ahol azoban ő
akar, ott még mindig az a nagy játékos, aki majdnem mindent tud, s aki még most is európai
extraklasszisnak számít.
Az a majdnem hihetetlen nyugalom, amellyel
majdnem minden szituációnak fölötte áll, ellenfelekre és nézőkre egyaránt valami végzetszerű
jelentőséggel bír.
Az ellenfél sohasem tudja, hogy vájjon ez az
először olyan lassúnak és mozdulatlannak látszó
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ember ott a háló másik oldalán ki van-e fáradva,
vagy nem, hogy fog-e futni valami elérhetetlennek látszó labdáért s egyszersmind azt foghatatlanul visszaütni, avagy nem, hogy az ellene megnyert szet valódi eredmény-e, vagy pedig csak
ajándék?
Sok játékos elszámította magát már így és soknak kellett már megtanulnia, hogy az igazi Kehrling csak a veszélyes pillanatban, vagy pedig vad
fej-fej melletti végküzdelemben nyilatkozik meg.
Ez a nevezetes mentalitás, összekötve a labdakezelés minden nemében való bizonyos magátólétetödöséggel hozta magával, hogy Kehrling sohasem lett olyan lelkesítő és lebilincselő publikumjátékos, mint pl. Borotra. Aki azonban fel
tudja ismerni az ütőtechnikában rejlő művésziességet, a pálya hosszúságának, szélességének és
diagonáljainak ravasz kihasználását, az mély benyomást visz haza.
Valószínűleg ilyen benyomást gyakorolt tegnapi elelnfelére, Oppenheimerre is.
Szokatlan miliőben, eleinte nem találva magamagát, a magyar 5:U-ás vezetéshez és 40:0-ás
előnyhöz engedi jutni ellenfelét. Ekkor azonban
komolyan kezd dolgozni Kehrling, négy szetlabdát, elhárít és pillanatok alatt 5:2 a score. Oppenheimer nem csügged, elhúz ellenfele mellett és
ebben a gámben is két szetlabdát ér el. Kehrling
csodálatraméltó nyugalommal hárítja el ezeket is
és a fölmelegedő közönség nagy tetszésnyilvánítása mellett még három gémet behoz. öt:öt
mondja Kirehgasser bíró.
Mégegvszer van alkalma Oppenheimernek a
szetnyerésre, mikor a 11-ik gém megnyerése után
a 12-ik gémben ismét két szetlabdája van. Kehrling azonban megint elhárítja a veszélyt és három gémet egymásután nyer, 8:6-ra nyeri a szetet.
A hátralevő két szetben már ő a helyzet ura a
bravúrosan védekező Oppenheimer ellen.
*

Huszonnégy órás út fáradalmaival, minden tréning nélkül állott fel a 19 éves Drjetomszky
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György dr. Buss ellen. Technikai bizonytalanság
a fiatal budapestinél és taktikai felsőbbség, az
önbizalommal játszó Mannheimernél, voltak a hazai játékos fölényes győzelmének okai. Azonban
jól tesszük, ha Drjetomszky tudásának végleges
megítélése előtt a mai napot megvárjuk. Biztos,
hogy kellemesen csalódni fogunk.
Eredmények: Dr. Buss legyőzi Drjetomszkyt
6:1, 6:1, 6:1; Kehrling legyőzi Oppenheimert 8:6,
6:2, 6:3.
1931. december 14. Hétfő. Nagyobb arányban
győztek a magyar vendégek, mint a szombati
eredmények után várható volt. A vasárnap meglepetése Drjetomszky György volt. Az egyesben
nem lehetett rásmerni. a párosban majdnem
egyenrangú partnere Kehrlingnek, teljesítménye
döntőleg hatott a budapestiek fölényére.
A tenniszkiizdelmet a MAC és az MHTC közt
vasárnap délelőtt folytatták a Rajna-Neckar csarnokban. Jól tettük, hogy Drjetomszky György
tudásának megítélésénél a tegnapi napot kivártuk. Tegnap már egész más, lényegesen jobb játékot nyújtott. Különösen akkor, miután az első
szetet meglehetős könnyen Oppenheimernek már
leadta. A második elején a budapesti magára talált és majdnem ugyanazon mértékben, ahogy ő
javult, romlott az ellenfele. 5:2 után kisebbíti
ugyan Drjetomszky előnyét 5:3-ra, de a magyar
mégis kikényszeríti 6:3-ra a szetkiegyenlítést.
A másodi kszet első gémét Oppenheimer nyeri
jó szervizével. Most azonban Drjetomszky a bizonytalanul futó Oppenheimer ellen hat gémes
szériát csinál s 6:1-re nyeri a második szetet, A
magyar már a negyedikben is 2:l-re vezet, amikor Oppenheimer ellentámadásba megy át. Elhúz ellenfele mellett és 4:2-re átveszi a vezetést,
A hetedik gémet a magyar nyeri, aki azonban
nem tudja megakadályozni, hogy Oppenheimer az
előnyét 5:3-ra ne növelje. A budapesti azután
megnyeri a szervizét, de a tizedik gémben Oppenheimer kiegyenlít 2:2. Drjetomszky most kissé
ideges, meglehetős gyorsan két gémet lead és
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már

volt, dr. Buss sokszor el sem tudta fogni. Több-

megfogható közelségben látszik. Most azonban a

ször, mint egyébként támadott a mannheimi és

fiatal magyar, mint igazi küzdő tünteti ki magát,

azonfelül gyönyörű leütései voltak. De döntő pil-

az ellenfél térfelének hézagaira játszik és g y ö -

lanatban mindig Kehrling

nyörű finisht v á g ki, amely lehetővé teszi neki a

és gyorsasága kerekedett felül, úgy, h o g y a ma-

0:4 arányú szetgyőzeimet.

g y a r bajnok győzelme megingathatatlan volt.

Taktikailag nem állt a játék nagy magasságban. Oppenheimer

nem

próbálta

meg

nagyobb

keménysége

Kehrling nyerte az első szetet 6:2-re

tizenöt

ellenfelé-

perc alatt. E g y kis kihagyás alkalmat adott Buss-

nek tempóját félmagas labdákkal megtörni. Más-

nak, hogy e g y ideig ő v e g y e kezébe a gyeplőt, és

részről a magyar nem sokat törte a fejét, hogy

tizennyolc perc

ellenfelének gyöngéit kihasználja. Győzött mert

manheimi vezetett a harmadikban is 2:l-re, Kehr-

alatt

6:3-ra

szetet

nyerjen.

A

ő volt a jobb futó és jobb szerváló és mert sokat

ling

támadták a abckhandjót, amelyre a második szet

gokban gazdag végküzdelemben mind a két utolsó

azonban

lebilincselő

eleje óta a kezdetben még meglévő bizonytalan-

szetet bebiztosította. A

ság már nem volt észrevehető.

vzetett mikor

Technikailag n a g y pillanatok voltak

a játék-

ban.

a

páros

és

taktikai

ravaszsá-

M A C í g y 3:1 arányban
délután

megkezdődött,

amely a vendégek győzelmén azonban már nem
változtathatott.

Jóval magasabb nívón állt a játék Kehrling és
dr. Buss között. A háló mindkét oldalán g y ö n y ö rűen előkészített és technkailag

ragyogóan

ke-

resztülvitt volleytámadásokat láttunk, közbe pedig érdekes alapvonalpárbajokat. Kehrling keményebb szervize a csarnokban különösen hatásos

Eredmények:

Drjetomszky

legyőzi

Oppenhei-

mert. 1:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:4. Kehrling legyőzi dr.
Busst 6:2, 3:6, 6:3, 6:4.
Kehrling, Drjetomszky legyőzik Buss, Oppenheimert 10:8, 6:4, 3:6, 10:8.

KÜLFÖLDI HÍREK
Coli fúrnia

bajnokságai.

Érdekesebb mérkőzése volt még a mezőnynek. Hughes

Los Angelesben tartották meg az ez évi bajnokságait
Califomiának.
Az

győz Bell ellen a harmadik fordulóban 6:3, 3:6, 6:2-re
és Gledhill a főiskolai bajnok Wood ellen 6:3, 6:3-ra és

örök tavasz hazájában remek küzdelmek

során

futottfel. szakértők teljes elismeréseként Ellworth Vines
az első helyre úgy a férfi egyesben, mint a férfi párosban. Ezen teljesítményével végleg bebizonyította, hogy
nem álom világi már az a meghatározás, hogy méltó
utódja Tilden-nek.
A száguldó tennisz. mely annyira jellemzi a fiatal amerikai játékosokat, nála a nagyszerű versenyzési készséggel párosul.
A férfi egves döntő remek küzdelme előre vetette árnyékát. a két ország jövő versengését a tenniszhege-

a teljesen ismeretlen Stoefen 6:2, 7:5-re Allison ellen
6:2, 7:5-re.
A férfi párosban, mint már emiitetttik. szintén a fiatal
tizenkilenc éves Vines győz Keith Gledhill ársaiságában

KÖZPONTI fűtés.
MELECVIZTERMELES
CLUBHÁZAK

móniáért. Amerika és Anglia egére üstökösként felfutott

VADÁSZKASTÉLYOK

két bajnok Ellsworth Vines és Frederick J. Perry döntő-

URASÁGI

beli küzdelme

VILLÁK

szemetkáprázt ató szép volt. Az

ötven-

KASTÉLYOK

kilenc gémből álló öt szetes mérkőzés közel két óra

CSALÁDI HÁZAK

hosszat tartott az alábbi eredmények: 8:10. 6:3. 4:6. 7:5.

Elsőrendű kivitel, szolid árak. •

6:2. Az elődöntőt Vines 6:0. 4:6, 5:7. 6:3, 6:3 nyeri Van

tájékoztatás, tervezés, díjtalan.

Ryn ellen, míg Perry 6:0. 0:6. 6:4, 6:4 arányban győzött
Lott ellen.

részére
Költségvetés
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A vegyespáros bajnokságban elindult a világbajnoknő
is Mrs. Helen Wills-Moody George M. Lott-tal, amit természetesen megnyertek. Győztek a döntőben Miss Edith
Cross, Patrick Hughes pár ellen 6:3, 3:6, 6:0-ra.
*

iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiliiiiiiiiiil^

Brouxville (M. P.) Field Ciub (Aemrika) igen érdekes

a volt világbajnokpár Van Ryn. Allison ellen 6:4. 6:4.

versenyt

7:5-re szetveszteség nélkül.

egyes és páros versenyt, melyből az angol hölgyek ke-

bonyolított

le. Csak hölgyek

részére

irt

ki

A döntőbe jutottaknak az elődöntőben volt a legnehe-

rültek ki győztesen. Az egyesben Mrs. Elsie Goldsack

zebb mérkőzésük. Van Ryn, Allison győz Stoefen, Tid-

Pittmann győz Miss Joan Ridley ellen 5:7. 8:6. 7:5-re.

ball ellen 12:14. 7:5. 6:4, 6:2-re; a bajnok pár pedig Lott.

míg a párosban ketten egy párt képezve győznek Ba-

Wood ellen 6:4, 6:3. 4:6. 4:6, 6:l-re.

roness Levi, Mrs. Hawk ellen 6:1. 4:6, 9:7-re.

Az ismeretlen Stoefen. Tidball pár nem kisebb ellen-

*

felet győzött le. mint a Perry. Hughes-t. a harmadik

S

fordulóban 3:6. 6:3, 7:5-re.

hívásos mérkőzésén

A .női egves döntőjében Mrs. Lawrence

Vines vereséget

szenvedett

Keith

Harper

Gledhill-től 3:6. 6:1. 6:0 arányban. Az ifjú bajnok tel-

győz a teljesen ismeretlen Miss Cruickshank ellen 3:6.

jesen szárnyaszegetten küzdött az utolsó t ékgémben és

6:3. 6:4-re; aki az előmérkőzések

csak ánivéka volt önmagának.

során

A.

anta Barbarában (Amerika) a Baltimore Hotel meg-

Miss

Cross-t

győzi le 6:3. 1:6. 6:2-re; Mrs. Harper ellenfele az elődöntőben Mrs. Van Ryn volt. született Marjoire Gladman, 6:2, 6:4-re.

A férfi párosnak elődöntőjében is vereséget szenvedtek

Meer. Stratford

ismeretlen

együttestől

Gledhill-el

az oldalán 7:5. 5:7. 6:0 arányban.

A női páros is a bajnoknő zsákmánya lesz Miss Edith
Cross-val az oldalán, akivel Miss Josephine Cruickshenk.

A női egyest Mrs. Van Ryn nyeri Miss Cruickshank
előtt 2:6, 6:4. 6:4-re.

*

Mrs. Van Ryn-t győzik le 6:2, 4:6. 6:4-re.
A vegyes párosban győz Miss E. Cross. Allison pár

Kis Tilden-Cirkusz

eredmények.

Tildén—Richards 3:6. 8:6. 5:7. 6:2. 6:6: J. Emrnet Pare

Mrs. Harper. Lott pár ellen 7:5. 2:6. 7:5-re.

—Francis

*

Hunter

6:4; Tildén—Richards

6:4, 6:2. 6:3;

Hunter—Pare 6:4; Tildén. Pare—Richards. Hunter 6:3.

Pacific Crast bajnokságai.

6:0.

A verseny személyei ugyanazok csak a hely válozott
s a közel 4000 személyt kitevő közönség előtt a férfi

Greenbrier

egyest újfent Vineis nyerte Perry előtt. Itt már szet-

Springs, West
Maud L e v i

veszteség nélkül győz 6:3. 21:19. 6:0-ra.
Az elődöntőben Wood ellen 6:4. 6:3. 6:2-re és Perry

Golf

and

Virginia

győz

Tennis

Club

Amerika)

Mrs. Elise

{White

versenyén

Sulphur
Baroness

Goldsack Pittmann

ellen

6:4. 7:5-re a női egyes döntőjében.
*

győz Lott ellen 8:6. 6:2, 6:4-re.
Érdekesebb mérkőzései a bajnokságnak Mangin az első

Japánok

Ausztráliában.

6:4. 6:4-re;

Norman E. Brookes az ausztráliai tennisz szövetség

úgyszintén Hughes 10:8. 1:6. 6:3-ra Stratford-tól. meg-

elnökének, a volt kiváló játékosnak, meghívására három

fordulóban

kikap az

ismeretlen

Jason-tól

említendő még Wood és Stoefen nagy küzdelme is 4:6,
9:7. 11:9. A negyedik fordulóban kis hijja, hogy Perry
elvérzik Gledhill-től, akinek meccslabdája volt. 4:6. 9:7.
6:4 az eredmény.

TENNISZ

A férfi párosban Sidnney B. Wood Jr., Lester J. Stoefen pár győz Perry, Hughes pár ellen 6:4. 7:5. 6:3-ra.

CIKKEK

Az elődöntők is pazar küzdelmet hoztak, melynek során
Vines, Gledhill pár kikap Perry. Hughes-től 6:3. 3:6.

RAKETTJAV1TÓMŰHELY

4:6. 6:3, 6:4-re és Lott. Mangin pár a Wood, Stoefenpártól 2:6, 7:5, 6:4, 2:6. 7:5-re.
A női egyesben Miss Edith Cross győz Miss Dorothy
Weisel ellen 6:4 2:6, 7:5-re; akit Mrs. Harper gvőz le
az elődöntőben 10:8, 6:4-re.
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Párig. Hamburg. Köln.Brüsszel. Amserdam

és Berlin

állomáshellyel a lehető legnagyobb siker kisérte uj utján a Tilden-cirkuszt. A jól megalapozott

beharangozás

mellett Tildén múlhatatlan nagy játékos volta is biztosította a sikert.
Páris az első állomás. Itt az új sportcsarnokot az ő
játékával nyitották meg. A ..Palais des Sports" jól in-

CrémanfRosé
ransylvania sec

dult hivatásának

teljesítésére.

A tizenkétezer nézőhellyel rendelkező csarnok zsúfolásig tele volt. Kozeluh—Hunter mérkőzéssel kezdték a
megnyitást, melyet 6:2. 7:5-re Kozeluh nyert meg.
Majd Tildén—Plaa mérkőzésre kerül a sor. A

kiváló

francia profi talán elfogódott volt, hogy honi közönség
elottkell mérkőznie a Big Bill-el. Az eredmény 6:1. 6:4.
6:3.
japán versenyző éspedig a nálunk is ismert Harada vezetésével

Ausztráliában

mérkőzéseket

tél folyamán az ottani legjobbakkal
bourue-ben,

majd

résztvesznek

a

fognak

vívni

Sydney-ben.

a

Mel-

bajnokságokban

is.

Az első nap utolsó mérkőzése Tildén. Hunter és K o z e luh. Bürke páros inékőzésre a sor. melyet az amerikaiak
nyertek meg 6:3, 6:4-re.
Második

nap

Hunter

mérkőzött

az angol

Burkevel,

A honi szövetségnek garantálni kell minimum 800 fon-

amelyből az utóbbi került ki győztesen 6:3, 6:4-re. Ezt

tot a japán tennisz szövetségnek a három játékos uta-

követte

zási költségének fedezéséül. A team Harada. Jiro Satoh

fénykorára emlékeztető játékkal nyert 6:3. 6:2. 7:5 arány,

ós az ismeretlen csillag Inoue.

ban.

a

Tildén—Kozeluh

mérkőzés,

Tildén, Hunter—Bürke, Plaa

*

melyet

Tildén

párossal zárult a párisi

bemutató, melyet az előbbiek nyertek meg 3:6. 6:4. 6:4-re.
Queensland.

Ausztráli

a.bajnokságát

Jack

Crawford

nyerte Harrv Hofman előtt 6:3. 6:4. 7:5-re: e v v e l
leg megnyerte

Quensland Cup-ot, nyerve

azt

vég-

harmad-

szor. A féríi párost E. F. Moon-nal az oldalán is ő nyeri
H. Hofman. J. Willard ellen 2:6. 6:4. 6:2. 3:6. 6:3 arányban.

a fiatal német

Hamburgban
megszorította

a nagy

mester: Nüs&lein erősen

bajnokot, aki 3:6. 6:3, 6:3. 2:6.

8:6-ra tudta csak legyőzni.
Hunter g y ő z Bürke ellen 6:4. 9:7. 6:2-re. Kozeluh g y ő z
Bürke ellen 6:4. 10:8-ra és a Tildén, Hunter pár g y ő z
Kozeluh. .Nüeslem ellen 6:2, 9:7. 3:6. 6:4-Te. mellyel

le

is zárult az első nap.
Sydney

(Ausztrália)

város

bajnokságát

nyerte

J.

A második nap eredményei köziil kiemelkedik Nftaeftein

Crawford 6:3. 6:1. 6:3 arányban A. Willard ellen, majd

győzelme Hunter felett 6:3. 6:4. 3:6. 3:6. 6:3 arányban.

győz a férfi párosban H. Hofman-nal 1:6. 6:3. 7:5. 6:2-re

Erős küzdelemmel győz Tildén Kozeluh ellen 8:6. 10:8.

A. Dunlop. C. Donohne ellen. Úgyszintén győz feleségé-

1:6. 6:3 arányban. Befejezetlen volt két mérkőzés az idő

vel a v e g y e s párosban.

előrehaladottsága
*

A Sport Club Italia versenye során a férfi egves döntőben Stefano Mangold győz Piacido Gaslini ellen 7:5.

ros mérkőzés.
Köln

a következő állomás, melynek alábbiak az ered-

ményei s melv közül Nüsslein győzelme Kozeluh" felett

6:4, 6:4-re.
A férfi párost. Gaslini, de Martinó nyeri Bonzi. Rado

emelkedik

ki. Tildén—Bürke 6:3,6:4; Nüsslein—Kozeluh

7:5. 6:3. 2:6. 6:3: Tildén. Hunter—Kozeluh. Bürke 8:6.

ellen 6:4. 5:7, 6:2. 6:2-re.

6:2-re győznek.

t
Bolzano nemzetközi versenye

során

Eifermann

győz

Quintarilla ellen a döntőben 5:7. 6:4. 7:5. 6:l-re; Fr. Reznicek veri a női egyes döntőjében Riboli Erzsikét 6:3.
2:6. 6:4-re.
•

Tüden-drkusz

miatt. Nüsslein—Bürke 10:12-es egyese

és Tildén. Hunter—Najuck. Kozeluh 3:6. 7:5. 6:3-as pá-

Európában.
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A háromnapos berlini tartózkodás is a teljes siker jegyében zajlott le. A helyárok hatalmas volta nem riasztotta vissza a tennis*/: híveit, hogy zsúfolásig meg ne
töltséli a te»niszcsarnokot. Az eredmények a következők:
1. nap: Kozeluh—Hunter

8:0. 6:3:

Tildén—Ntisslein

4:6. 6:4. 6:4. 3:6. 6:1; Tildén. Hunter—Najuch. Bürke

iiiBiiiiniiwiiniginniiiiiiiiHuiiiiniinigiiiniiiiiniiiiiii^

'. M11M M. ?.. 111M11 >. V.. 111 > 111..! \. 1111111. ?'. 11111M., V. 11111111.1' >. 11111«>.' ^.. 1 i M11 >.'', 11111M».'

TElMMSZPÁLYA-fPITŐ
LAYHAUF GÁBOR, BlIDAPESf, II, LÖVÖHU II. 26. TEL. 338-33

6:4. 6:2.

líjMaii*";:;;**!!!!*"::;;""!!!!"";;::""*!!**"*!!;"!!!!!*";!;""!!!!!!*"-;-"!!!!!*"-;

2. nap: Hunter—Bürke 6:1. 3:6. 6:3: Tildén—Kozeluh
6:4. 3:6. 8:6: Najuch. Niisslein—Tildén. Hunter 6:0. 6:3.

^

! • : ' ;I

3. nap: Tildén—Najuch 6:4. 6:4. 6:4: Niisslein—Hunter

adott önmagából. Merlin az első két. szetben csetlett-

6:2. 3:6. 6:4. 6:2; Najuch. Niisslein—Kozeluh, Bürke 6:4.

botlott a neki szokatlan környezetben. A 6:4, 7:9. 6:3.

6:4.

6:4-es végeredmény egyenes út volt számára a győze-

Brüsszeli eredmények: Hunter—Bürke 6:3. 6:3:

Til-

lemhez. Merlin sokat fejlődött, hogy legutoljára nálunk

dén—Kozeluh 6:4. 11:9: Tildén. Hunter—Kozeluh. Bürke

járt. Értékes győzelme a német bajnok felett is jelzi

9:7, 6:1.

fejlődését.

A soron levő állomás Amsterdam volt. Eredményei a

A nap következő és egyben legmeglepőbb mérkőzése

következő: Hunter—-Bürke 3:6. 6:0. 6:1; Kozeluh—Tildén

a Cochet—R. Menzel volt. A világbajnok lépésben, köny-

9:7. 6:1; Hunter. Tildén—Bürke, oKzeluh 3:6. 6:2. 8:6.

nyen győzött. A 6:2. 6:2. 7:5-ös eredményhez Cochet-nak

Az utolsó állomás újra Paris. Ide tért vissza a cirkusz,

nem kellett több. mint ötvenhat perc. Az első szet 15

ahol már mérsékelt érdeklődés fogadta őket. Mindössze

perc. a második 1!) perc és a harmadik 22 percig tar-

3000 ember volt újra kíváncsi a játéktudományukra. Ko-

tott. Menzel dacára annak, hogy a legjobb tudását adta

zeluh győz Plaa ellen 6:3. 4:6. 6:l-re: Tildén Misslein

és a legnagyobb energiával dobta magát a küzdelembe,

ellen 6:2. 6:3. 6:3-ra és Niisslein. Najuch pár a Tildén.

mellyel sikerült is feltornáznia magát öt-nullás vezeté-

Hunter pár ellen 6:4. 3:6, 6:l-re.

sig, de Cochet itt egyszerre kicserélődött és egyetlen

Tildén a Niisslein elleni játékában volt ellenállhatatlan. mig Ntisslein elfogódottsága csak a párosban engedett fel.

hibát sem csinálva nyer egymásután hét gémet és ezzel
együtt a mérkőzést is.
Az első napot egy páros zárta be: Cochet, Merlin—
Hftnsch. Zander között 7:5. 6:4-re.

örvendő

A második na.p Cochet—G. v. Cramm mérkőzéssel kez-

Phyllis Konstance-ot vette nőül. Nászútra fedettpálya-

dődik. lényegem kisebb nézőközönség előtt, hiszen az

versenyekre utazik Dániába és Svédországba, ahol Perry

előző nap előrevetette a vereség árnyékát. V. Crammra

Austin megnősült. A nagy közkedveltségnek

nem kisebb feladat hárult, mint nagy játékra ösztönözni

lesz a partnere.

a. világbajnokot. Meghazudtolva előző napi játékát, tiCilly Ausem — mint ismeretes — Dél-Amerikában sikert sikerre halmoz, váratlanul megbetegedett májinfectióban. Berlinben ezealatt nagy ünnepséggel szándékozzák őt fogadni a német sportújságírót és aranyszalaggal
kívánják kitüntetni a háromszoros bajnoknőt.

zenkét gémet vet el Cochet-tól. Egy 7:5. 9:7. 7:5-ös eredmény mindenkinek dicséretére szolgál. Ezen mérkőzést
a Merlin—R. Menzel egyes játék követte, mely ütögetéssel együtt huszonhárom percig ártott. Menzel — ha lehet
így kifejezni — árnyékának árnyéka volt ezen a mérkőzésen.

*

A clubok közötti mérkőzést a Cochet. Merlin—R. Men-

A buenos-airesi Lawn Tennis Club hatalmas Center-

zel. v. Cramm páros fejezte be. Ezzel a mérkőzéssel ve-

courtján került lebonyolításra a Németország—Argentína

szett el a németek utolsó reménysugara is. A 3:6, 8:6,

közötti válogatott hölgymérkőzés, melyet a német höl-

6:3. 6:2-es eredmény első két szetje mutatja, hogy a vesz-

gyek: Frl. Ausem és Frl. Rost nyertek 5:0 arányban.

tes pár mindent elkövetett a győzelem megszerzésére,

F. C. Lyon—Rotweisz LTC. Berlin 6:0 (Berlin).

de Cochet nevéhez méltóan küzdött.

Berlin csapatának katasztrofális veresége két oknak
is tudható be. Az egyik Menzel tréningen kívülisége a
másik v. Cramm torokgyulladása miatti gyengélkedése.
A. Merlin—G. v. Cramm mérkőzéssel kezdődött

*

London—Hamburg

5:0.

Fedett pályamérkőzés

burgban.

az

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS

összecsapás. Az ifjú német bajnok csak nagyon keveset
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A z angolok részéről Perry

és Hughes szálltak síkra,

míg a (németeket Frenz és dr. Dessart

képviselték.

A

mérkőzések végeredményei:
Perry—Frenz

GOLF 440

A francia—német fedettpálya profi mérkőzés

Hanno-

verben zajlott le. melyet a franciák nyertek 2:1 arányban.

6:2. 6:0. 8:6; Hughes—dr. Dessart

6:3.

4:6. 6:2, 6:3; Perry—dr. Dessart 6:2. 9:7. 6:4: Hughes—
Frenz 6:2, 6:2, 3:6, 7:5.
PáTos:

ES

A hannoveri kiállítási csarnokban bonyolították
Végeredmény:

Perry, Hughes—dr. Dessart. Mackenthun

6:4,

4:6. 6:2. 6:1.

Niisslein—'Ramillon

Plaa—Niisslein.

10:8.

10:8;

Plaa—

Bartelt

2:6. 4:6. 6:3. 7:5,

*

Argentína női egyes bajnokságát Frl. Aussem nyerte
Anglia—Hollandia 5:0

honfitársnője. Frl. Rost ellen 6:1. 6:4-re.

6:2.

Bartelt 6:1. 6:3.
Ramillon.

*

le a

verseny 1200 néző előtt.

(Haag).

Perry—van der Heide 7:5, 6:4. 6:3: Hughes—Knotten-

*

Chile női bajnokságát is Frl. Aussem nyerte 8:6. 6:2

belt. 7:9. 6:4, 6:0, 6:2; Perry—Knotenbelt

6:4. 7:5. 6:3;

Hughes—van der Heide 3:6. 6:3. 6:0, 6:0; Perry, Hughes—

aránvban Frl. Rost előtt.

Koopman. Knottenbelt 6:4. 8:6. 6:4.

SZÖVETSÉGI HÍREK
A

MOLSz

versenybizottsága

december 21-én

tartott

fennállásának évfordulója alkalmából, mint jubiláris ver-

ülésén úgy határozott, hogy az 1932 január hó 22, 23. és

senyt megrendezett X. fedett pálya ba jnoki

mérkőzéseit,

24-én rendezendő országos jubiláros fedettpálya bajnok-

amelyeken

fedettpálya-

ságaira azoknak a játékosoknak

bajnokunk. Takáts Imre emlékére alapított örökös ván-

a nevezését

nem fo-

először

kerül

eldöntésre

volt

gadja el a Szövetség, amelyeknek egyesületei tagdíjhát-

dordíj. A Szövetség nagy súlyt helyez arra. hogy a ju-

ralékban vannak vannak a Szövetséggel szemben.

biláris verseny, valamint a Takáts Imre emlékére rendezett első ízben kiírt mérkőzés a lehető legfényesebb keretek között f o l y j é k le ós ezért felhívja az összes ver-

A Magyar Országos Lawn-Tennis Szövetség folyó évi
január hó 22-én és a következő napokon tartja 25 éves

senyzőit. hogy a fedettpálya bajnokság rérfi egyes számára lehetőleg teljes számban jelentkezzenek.

CUKORKA
, „
CSOKOLÁDÉ
••

••

KULONLEGESSEGEK
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A MAGYAR OR5Z. LAWN-TENNISZ SZÖVETSEG
által 1932. január hó 22-én és a következő napokon a Városligeti Iparcsarnok mögötti uj kiállítási csarnokban épitett fedett tennisz-pályán tartandó

X . Országos
Jubiláris T e n n i s z v e r s e n y
kiirása és feltételei:
1. Takács Imre örökös vándordíj, férfi-egyes verseny
„Magyarország fedettpálya b a j n o k a " címéért 1932 évre.
Tiszteletdíj az elsőnek; tizenkét n e v e z é s esetén a másodiknak; tizenhat n e v e z é s esetén mindkét harmadiknak plakett, esetleg tiszteletdíj.
2. Női-egyes verseny, Magyarország fedettpálya bajnoki
ciméért 1932. évre. Díjazás mint az 1. sz. versenyben.
3. Férfi-páros verseny, Magyarország fedettpálya férfipáros bajnoki cimért 1932. évre Díjazás mint az 1.
sz. versenyben.
4. Vegyes-páros verseny, Magyarország fedettpálya vegyes-páros bajnoki cimért 1932. évre- Díjazás mint
az 1- sz. versenyben,

FELTÉTELEK
A versenyek 1932 január 22-én d. u. 3 órakor kezdődnek, minden amatör jálékos részére
nyitva vannak és a Budapesti Sport Egyesület fedettpályáin nappali és villanyvilágítás mellett tartatnak meg.
A mérkőzések három játszmára, a férfi-egyes és férfi-páros versenyek dönlői játszmára mennek.
Játékidő naponta 3 —11-ig. vasárnap d. e. 9 órától.
A versenyek a MOLSz szabályai szerint rendeztetnek.
Nevezési záilat 1932 január 16-án este 7 óra.
Sorsolás 1932 január 18-án este 7 órakor, a MOLSz hivatalos helyiségében. Budapest, V.,
Alkotmány-u. 3.
Nevezési dij az egyes számokban P 6.—. a párosban személyenként P 4.—
A versenyzők Dunlop-féle Stitchless labdákat fognak használni.
Nevezések Kertész János főtitkár cimére a MOLSz-be, V.. Alkotmány-utca 3. intézendők. A
nevezésnek tartalmaznia k e l l : a nevező vezeték és kereszt nevét, polgári állását, a versenyszámot
amelyre nevez, az egylet nevét, ha valamelyiknek tagja.
A nevezésekre vonatkozólag a versenyrendezőség fenntartja magának a jogot, hogy a nevezéseket nagyszámú jelentkezés esetén sz egyes élcsoportokra korlátozza.
Nevezések indokolás nélkül visszautasithatók.
A verseny idó- és sorrendi beosztásét a versenybizottság végzi.
Budapest, 1931. december 22.
M A G Y A R ORSZÁGOS L A W N - T E N N I S Z SZÜVETSÉG
Rakowszky István
s. k. ügyv. elnök.
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CSOKOLÁDÉ

JÁTÉK KÖZBEN EGY DARAB

>m

TUNGSRAM

KESERNYÉS
DESSERT CSOKOLÁDÉ A
LEGJOBB ÉHSÉGCSILLAPITÓ
Serlegek és tisztelet^
dijak dúsan felszerelt
raktára. = Sportkörök=
ben országosan elis=
mert arany = és ezüst=
művesnél.

TOCH
MANO

B U D A P E S T , IV.,
V Á R OSHÁZ=U. 16.

SPORTPÁLYÁK
T E N N I S Z P Á L Y A K ÉS UTAK
=

ÉPÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT VÁLLALJUK
SZÁLLÍTUNK
legjulányosabb

feliéi elek

mellei,

speciális

kötőanyaggal

kevert

V Ö R Ö S SALAKOT.
tenniszpályákhoz

és

utakhoz.

FEKETE SALAKOT
tuvardijmegtérités
töltésekre.
— A
szállítója

ellenében
szállítunk
futtballpályákra
és
MAC.
BSzKRT.
BSE.
BEAC.
BLKE

felstb.

HAZAI ÚTÉPÍTŐ É S 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 .

A U T O M A T A

813-96.

Saját műhely. Egyesületek kedvezményben részesülnek.
Egyesült kő- könyvnyomda, könyv- és lapkiadó rt. Budapest. V. Tátra-ucca 4. Felelős vezető : Somogyi L. Pál.

