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Fenti cím egy örvendetes és egy szomorú tény-
re utal. Arra, hogy immár lü-ik évfordulóját ün-
nepli a magyar tenniszsport a téli játéklehetőség-
nek. de gyászolja egyszersmind, hogy ezen év-
tized bajnokságainak felét elhódító, minden vi-
szonylatban legrokonszenvesebb és legsportsze-
rűbb magyar játékos Takács Imre a Gondviselés 
kifürkészhetetlen akaratából mindörökre elhagyta 
a fehér-sport birodalmát és fehér hótakaró alatt 
pihen, mialatt a versenyélet tovább zajlik fölötte, 
de nélküle. Azonban estik nevezése, nem neve 
nélkül. Mindnyájan éreztük ezt a verseny egész 
tartama alatt és nem formális kegyeleti aktus, 
hanem a magyar sport minden rendű és rangú 
szereplőjének szívéből egybeforrt érzéssé, mély 
sóhajjá vált az a perc, melyet a döntőben emlé-
kének szenteltünk. 

Maga a verseny a tavalyihoz, sőt a régebbiek-
hez viszonyítva határozott fejlődést jelent és pe-
dig több szempontból. Jlult évben ugyanezen a 
helyen sürgettük a fedettpálya kérdésének meg-
oldását. Ez a megoldás, hacsak részlegesen kö-
vetkezett is he. mégis jelentőségét nem szabad — 
különösen a jelen viszonyok között — alábe-
csülni. Ne feledjük el. hogy a BSE vezetőségének 
áldozatkészsége folytán eszközölt nagyszabású 
beruházások oly időben történtek, amikor nem-
csak a sportnak —- de a társadalmi és gazdasági 
életnek minden vonatkozásában — szinte a túl-
zásig — a takarékosság jelszava volt kiadva. A 
jubiláris évtizednek legsúlyosabb szakában, ár 
tilen és az áruk ellen küzdve egyedül a sport sze-
retetétől és egy szebb magyar jövő reményétől 
vezéreltetve harcolták ki az új kultúrigényekhez 
alkalmazkodó fedettpályát dr. Gallner Ferenc, dr. 
Della Donna Mihály és Glósz István. 

De fejlődést jelent az idei verseny azon körül-
mény folytán is, hogy a pálya-javulás magával 
hozta a verseny mezőny színvonalának jelenté-
keny emelkedését is. Elsősorban a férfi egyes baj-
nokságban. ahol Kehrling Béla hat évi megszakí-
tás után újból elindult és startja harcba szólította 
a ranglista első tíz helyezettjét, akik a tavalyi 
fedettpálya bajnokság során csak részben jelen-

tek meg. A nem nagy, de annál értékesebb me-
zőny mindjárt az első fordulótól kezdve jó spor-
tot jelentett szép és izgalmas küzdelmeket hozott, 
amelyeknek során meggyőződhettünk arról is, 
hogy öt fiatal játékosunk: Gabrovitz, Straub, Dre-
tomszki, Aschner és Zichy — eltekintve a pilla-
natnyi kondíció okozta zavaró mozzanatoktól — 
helyes irányban, jó stílusban haladnak és ha zse-
niális bajnokunknak, Kehrling Bélának egyen-
rangú riválisai ezidőszerint nem is lehetnek, arra 
mindenképen méltók, hogy Takács Imre örökébe 
lépjenek. Kerhling Béla jelenleg nagyszerű formá-
ról tett tanúbizonyságot. Mérkőzéseit teljes kedv-
vel. fiatalos lendülettel és a tőle megszokott sport-
szerű előkelő gesztussal játszotta végig. A fiatal 
gárda nemcsak küzdeni tudásban és technikában, 
de soha sem lankadó, minden blazirtságtól men-
tes. sport iránti lelkesedésél>en is méltán tarthatja 
vezérének Kehrling Bélát. 

A küzdenitudás és komoly céltudatos tréning 
nem hiányzik a döntő másik résztvevőjéből, 
Straub Elekből sem. A BEAC fiatal éljátékosa az 
ú j fedettpályát valóban ütései csiszolására, hibái-
nak gondos kiküszöbölésére használta fel rend-
szeres tréningje során. Forhandje mindig szép 
tiszta egyenes ütés volt. de most helyezésben, 
biztonságban is nyert. Backhandje azonban gyö-
keres javuláson ment keresztül. Kiszorított hely-
zetből is tudja már támadólag visszaütüni és el-
érni a mögéje adott gyors labdát is, hogy erről az 
oldalról plaszirozva küldje vissza az ellenfél me-
zőnyébe. Alapütései kidolgozottságával egyelőre 
még nem tart teljesen lépést, adogatása, amelynek 
biztonsági százaléka még növelhető, — pontosabb 
nem a szervic kocka közepébe történő — helye-
zése kívánatos volna. Volley játéka szerves ki-
egészítése alapütéseinek. Eredményes szereplésé-
nek értékét nagyban emeli, hogy a fiatal játéko-
sok között ő kapta a legnehezebb mezőnyt; Vészi. 
Aschner és Gabrovitz legyőzése árán került a 
döntőbe. 

Az újpestiek fenti két játékosa, úgyszintén Lei-
ner kevésbé otthonosan mozogtak a pályán. Gab-
rovitz Emil szeszélyes formát mutatott és a férfi 
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páros döntő brilliáns küzdelmei után letört, Straub-
bal szemben az elődöntő első szetjében volt csak 
állóképes. Aschner helyenként félelmetes hosszú 
ütései sem tudták a harmadik fordulóban áttörni 
Straub egyenletes lendületű játékát. Leiner gróf 
Zichy Imrétől szenvedett szép küzdelem után ve-
reséget, a pálya neki is szokatlan volt. Gróf Zichy 
Imre győzött az UTE szimpatikusán küzdő oldboy 
játékosa, YVeisz Lá.szló ellen is. A férfi egyest — 
tekintettel nemrégiben bekövetkezett lábtörésére 
— nem játszotta végig, hanem erejét a párosokra 
összpontosította. így partnere. Dretomszky 
György, a tavalyi fedettpálya bajnok, az ő ön-
kénvtes szkrecselése következtében — a kevés 
tréninget folytató Vásárhelyi L. Jenőnek és test-
véröccsének legyőzése után — került a harma-
dik helyre. Első nehéz mérkőzése tehát mindjárt 
Keluiinggel állította szembe. Meg kell állapítani, 
hogy egy év alatt stílusban sokat fejlődött. Üté-
sét már nem rántja fel annyira, jobban vezeti a 
forhand oldalról, backhandje még mindig nyesett, 
de hosszúra elcsúszó, eléggé támadó jellegű ütés 
az alapvonalon álló ellenfél számára, viszont a 
hálónál gyakran — éppen lassúsága következté-
ben — megölhető. Adogatása ezúttal is kitűnő 
volt. Hálójátéka gyorsabb, határozottabb,, stíluso-
sabb, mint tavaly. Fivére teljesen modern tenniszt 
játszik. A férfimezőny egyik meglepetését Schin-
dele okozta dr. Péter Jenő elleni győzelmével. 
Gyors támadó forhandja és kelelmetlenül elkent 
backhandje a fedett pályán kitűnően érvényesült. 
Dr. Péteri, Kirchrnayr és Halter kevés tréninggel 
szálltak a küzdelembe. Straub János mindjárt az 
első fordulóban Kehrlinggel került össze, stílus-
ban azonban így is haladásról tett tanúbizonysá-
got. Bánó György a tavalyi második helyezett, 
nagy küzdelem után kapott ki Aschnertől. 

A női egyes mezőnyben dr. Schréder Lászlóné-
nak — rajta kívül álló okokból történő távol-
maradása miatt, a papírforma szerint Baumgarten 
Magda győzött, aki a döntőben Paksyné részéről 
váratlanul erős ellenállásra talált. Ez a döntő 
mindkét résztvevőjének all court-játéka folytán 
igen szép és izgalmas mozzanatokat jelentett. 
Baumgarten Magda az első szetben ismételten vol-
levzott és smashelt. majd az alapvonalról táma-
dott, végül pedig eredményes biztonsági játékot 
folytatott. Paksyné ámadó forhandjével és csiszolt 
hálójátékával tudta időnként a helyzetet uralni és 
pompás futótechnikájával, szívósságával parali-
zálni ellenfelének nagyobb rutinját. Több szeren-
csével szetet is csinálhatott volna. Ugyanez áll a 
Peksvné—Demkó Eszter mérkőzésére is, amelynek 
során a BSE nagyot fejlődött, új stílusban bemu-
tatkozó tehetséges játékosnője ismételten veze-
tésben volt. Demkó Eszter egyébként szintén fel-
tűnést keletett ötletes hálójátékával és pompás 
startjaival, amelyek távoleső labdák elerését is le-
hetővé tették számára. Meglepetést jelentett Ti-
haúyiné győzelme Sárkány Lili felett; Itt a bátor, 
kockáztató játékmodor győzött a rendszeres tá-
madásra alapított, de indiszpózició folytán nem 

következetesen keresztülvitt taktika felett. Tiha-
nyiné bravúrosan, ki tűnő lendülettel vetette ma-
gát a játékba, míg Sárkány Lili csak forhandjével 
készítette elő a támadásokat, de a második szet-
től kezdve keveset helyezett, rövidre menő back-
handjeit pedig ellenfele biztosan ölte meg. Bran-
denburgné ugyancsak az első szetben volt veszé-
lyes ellenfele Demkó Eszternek, de a továbbiak 
során nem győzte az iramot. Dr. Bárányné, Ober-
schall Magda. br. Piretné. Filátz Margit, Helle-
brathné, Bottkáné az egyesben kevés tréningről 
tettek tanúságot és nem játszották ki szokott for-
májukat. A hölgymezőny legfiatalabb indulója 
Prochnov Lenke ambícióját a br. Piretné ellen 
elért szetje méltán dicséri. 

A férfi páros érdekességében abban csúcsoso-
dott ki, hogy a döntőben két fiatal pár találko-
zott: Aschner, Gabrovitz és gr. Zichy, Dre-
tomszky. Mindkét együttes ú j összeállítást jelen-
tett és a valamivel jobban összeszokott újpesti 
pár került ki a küzdelemből győzteskénnt. A lá-
tottak alapján megállapítható, hogy ezidőszerint 
a Gabrovitz—gr. Zichy kombináció még mindig a 
legerősebb magyar párost reprezentálná a fiatalok 
között. Mindenesetre örvendetes, hogy a döntő 
négy résztvevője a gyors, rámenős játékot kulti-
válja és ugyan ez áll a BEAC együtütesére, a 
Straub fivérekre, akik az újpesti pár elleni küz-
delmükben, eltekintve néhány szép mozzanattól, 
nem fejtették ki teljes tudásukat. A régi gárda, 
a Kirchmavr—dr. Péteri együttes révén volt kép-
viselve és ha gyorsaságban nem is. de taktiká-
ban gyakran felette állt a néha kissé szelesen 
dolgozó fiataloknak. Ugyan 67. áll a Petry 
Hüttneregyüttesre is. Stílusos játékot produkált 
a Schindele, ifj. Dretomszky és Bánó. Szigeti 
együttes is. 

A vegyes párosban a legnagyobb meglepetést 
az első nap hozta, amelyen a Dretomszky, br. 
Piretné pár három szetben győzött a Kehrling. 
Sárkány Lili együttes felett. Ezen a mérkőzésen 
Dretomszky teljes technikai fegyverzetét csillog-
tatta meg és hölgypartnere is kitűnően támo-
gatta. A továbbiak során győztes Straub Elek 
Paksyné pártól szenvedtek vereséget. Az utóbbi 
együttes nemcsak átgondolt ütéseinek és techni-
kai biztonságának, de főleg az összes mérkőzések 
során megőrzött higgadtságának köszönheti si-
kerét. Ellenfeleik a döntőben a gr. Zichy—Dem-
kó Eszter voltak, akik megelőzőleg Székely— 
Filátz, Straub—-Tihanyiné és Gabrovitz—Baum-
garten Magda felett arattak győzelmet. Játékuk 
nem a biztonságos, hanem a kápráztató akciók 
sorozatára volt felépítve, amit különösen indokol 
az a körülmény, hogy mindketten a mezőny leg-
szebb volley és hálójátékát mutathatták fel. Be-
turnjaik és lol>ejaik viszont sok vesztett pontot 
jelentettek. Gabrovitz—-Baugarten kedvetlenül 
küzdöttek. Lendületes játékot mutatott a Straub 
J.—Tihanyiné együttes, úgyszintén a Bánó 
György—Brandenburgné údhoc kombináció is. 
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A verseny mintaszerű lebonyolítása Szemeti 
Béla rendezésének érdeme', amelyben Jankó Jó-
zsef is résztvett. A jubiláris versenyen nagyszá-
mú közönség jelent meg. amelynek soraibiin ott 
láttuk Petry Pál államtitkárt is. A szebbnél-szebb 
díjakat Bakovszky István, a MOLSz elnöke osz-
totta ki a következő beszéd kíséretében: 

Ünnepünk van ma, mert a Magyar Országos 
Lawn-Tennisz Szövetség 25 éves fennállásának 
fordulójához érkezett az idén s a jubileumi év 
első versenyének győzteseit köszönteni jöttem. 

A tennisz-Szövetség a 25 év leforgása alatt te-
rebélyes, hatalmas fává növekedett s alig van 
sport, mely az utolsó 25 évben oly arányú fejlő-
désbe szökkent volna hazánkban, mint a tennisz-
sport. S nemcsak a tömegek fejlődése ad értéket 
ennek a 25 évnek, hanem a kiváló játékosok s 
elsősorban még és ma ismét új bajnokunk, Kehr-
ling Béla szereplése az, mely ezt a 25 évet di-
csőségessé és értékessé tette a magyar sport an-
naleseiben. S a 25-ik év fordulóján nemcsak a 
múltba tudunk visszatekinteni elégedett lélekkel, 
de a jövőbe is reménnyel és bizalommal nézünk. 
A magyar tenniszsport éveken keresztül az után-
pótlást kereste s éveken keresztül kétkedve nézte, 
vájjon Kehrlingnek és társainak. Zsigmondynak, 
Takács Imrének, lesznek-e méltó utódai a magyar 
tenniszpályákon s a 25-ik év erre is meghozta a 
feleletet. Mert ime, Kehrling egyes bajnoksága 
mellett a páros bajnokságok győztesei, a fiatal, 
sokra hivatott generációból kerültek ki s ma már 
nemcsak remélni merjük, de teljes bizalommal re-
gisztrálhatjuk és állapíthatjuk meg, hogy igenis, 
a magyar tenniszsport feltörő fiataljai már az 
internacionális klaszis kapuit döngetik s most már 
csak kitartásukon, akaratukon s a sport kiszámít-
hatalan véletlenein múlik, akad-e közöttük egy, 
aki kiugrik az egészen felülálló külön klasszisba. 

ünnepünk van ma azért, is, mert a fedett pálya 
10 éves jubileumához érkezett. Ez a tíz éves for-
duló örömre is hangol és el is szomorít. Örömre 
hangol, hogy ezt a tíz esztendős jubileumot ez a 
tenniszre alig-alig alkalmas csarnok megérhette, 
mert ez is csak a magyar tenniszsport életképes-
ségét és erejét igazolja s örömre hangol az is, 
hogy éppen a 10-ik esztendő új, az eddiginél szebb 
és megfelelőbb köntöst hozott a fedett pályának. 

De elszomorodunk, ha arra kell gondolnunk, 
hogy sportunknak még mindig nincs megfelelőbb 
téli hajléka s a gazdasági tespedés minden ter-
vünket. reményünket, egyelőre üres illúzióvá bé-
lyegzi. 

Még egy szomorú gondolat az, amely ebben a 
csarnokban a 10 éves jubileumon kísért! Ennek a 
feddett pályának minden röge, minden téglája 

Takács Imrére 
emlékeztet. Arra a Takács Imrére, aki annyiszor 
volt Magyarország fedettpálya bajnoka, s akinek 
neve annál meg ráz óbban fűződik a ma befejezett 
versenyhez, mert most került először kiírásra a 
családja által alapított s az ő nevét és emlékét 
megőrizni hivatott serleg. 

Nyáron. Amikor Takács Imre tragikus halála 
bekövetkezett, vigasztalan fájdalommal álltunk 
nyitott sírjánál. Az idő, a nyilaló és sajgó fájdal-
mat ma már átvonta a kontemplativ belenyugvás 
leplével s ma. ha Takács Imre emlékét idézzük, 
a szomorúság mellett szép és harmonikus érzések 
is kelnek bennünk. Ma már bizonyos távlatból lát-
juk az ő közülünk eltávozott egyéniségének min-
den értékét és szépségét s azért minden olyan al-
kalmat, amikor a magyar tenniszélet reprezentán-
sai Takács Imre emlékét idézik, ünnepnek kell 
éreznünk, mert az ő emlékén keresztül az ideális 
sportembernek ideális mintaképa áll elénk, akinek 
szellemét követni kell mindenkinek, aki a magyar 
tennisz fejlődését és a magyar teunisz eddigi ne-
mes veretének megtartását akarja szolgálni. 

Különös örömömre szolgál, hogy ennek a ser-
legnek első védője az az ember, akinek neve egy-
be van kapcsolódva a Magyar Tennisz Szövetség 
jubiláris 25 esztendejének minden egyes értékes 
fázisával, másrészt Takács Imre egész sportéle-
tével. A 25 éves jubileum első győztese s a Ta-
kács Imre nemes emlékének szentelt serleg első 
győztese nem is lehetett volna méltóbb sport-
ember, mint Kehrling Béla, aki annyiszor képvi-
selte Takács Imre társaságában a magyar színe-
ket s akit oly belső lelki barátság és lelki kapcsok 
fűztek Takács Imréhez. 

Végül különös ünnepi jelleget ad a mai záró-
ünnepélynek az. hogy a kormányzó úr őfőméltó-
sága a mai napon Kehrling Bélának legfelsőbb el-
ismerését fejezte ki. Ez a kitüntetés nemcsak 
Kehrling Bélának a kitüntetése, de az egyetemes 
magyar tenniszsporté, amelynek évtizedek óta 
legkimagaslóbb képviselője Kehrling Béla. 

Lehet, hogy némelyikünknek az az érzése, hogy 
Kehrling Béla e kitüntetést már régen kiérde-
melte s kétségtelen, hogy az ő kitüntetésének 
ügye soká kanyargott a lélektelen bürokratizmus 
útvesztőjén. Azonban a rendesnél még értékesebbé 
teszi ezt a kitüntetést az, hogy Kehrling Béla el-
ismerő okirata a kormányzó úr őfőméltósága asz-
talán egy percig sem hevert s ez a szinte példát-
lan gyorsaság és szeretet, mellyel a kabinetirodá-
ban a kitüntető irat elintézést nyert s maga ez a 
felhatalmazás, hogy Kehrling Bélával a kormány-
zó úr elismerését közölhetem, mielőtt az a hivata-
los lapban megjelenik, legjobban igazolja azt, 
hogy ez a kitüntetés, melyet a kormányzó úr őfő-
méltósága éppen úgy megbecsül, mint közülünk 
bárki. 

Ahol az államfő dicsér, ott minden más dícsé-
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retnek el kell némulnia s nincs is szükség arra, 
hogy a tenniszsport ismerői előtt fejtegessem 
Kehrling Béla 20 esztendős tennisz karrierjét és 
előkelő egyéniségének nagyszerű értékét. A ma-
gyar tenniszsport Atlasa ő, aki két évtized folya-
mán egyedül hordta vállain a magyar tennisz-
sport glóbuszát s benne az ő kitüntetése nemcsak 
az iránta érzett határtalan nagyrabecsülés hangját 
szólaltatja meg, de a baráti érzések egész melege 
él lelkemben, amikor abban az örömben lehet ré-
szem, hogy én üdvözölhessem elsőnek Kehrling 
Bélát kormányzói kitüntetése alkalmából s a 10-ik 
fedett-pálya bajnokság legszebb végakkordja az 
lesz, ha Kehrling Bélát, aki az államfő által is sze-
retetteljes elismerésben részesült nagyszerű régi 
sikerei mellé ma újabb bajnoki diadal babérját 
aratta, szívből jövő háromszoros éljen köszönti. 

Fedett pálya bajnokság eredményei: 

I . Férfi egyes bajnokság, Takáts Imre emlék-
verseny. 

Bajnok: Kehrling Béla. 2. Straub Elek. Döntő: 
6:2, 6:2, 6:2. 

3. Dretomszky György és Gabrovitz Emil. 

II. Női egyes bajnokság. 

Bajnoknő: Baumgarten Magda, 2. Paksiné 
(döntő: 8:6. 6:3). 3. Demkó Eszter és Tihanyiné. 

III . Férfi páros bajnokság. 

Bajnok pár: Aschner—Gabrovitz, 2. Zichy— 

Dretomszky (döntő: 1:6, 6:4, 6:2, 6:3). 3. dr. Pé-

tery—Kirchmayr és Straub—fivérek. 

IV. Vegyes páros bajnokság. 

Bajnok pár: Straub E.—Paksiné, 2. gr. Zi-
chy—Demkó E. (döntő: 6:4. 7:9, 6:0.) 3. Gabro-
vitz—Baumgarten Magda és Dretomszky—br. 
Piretné. 

Részletes eredmények: 

Férfi egyes: 1 . ford. Drjetomszky—Vásár-
helyi 6:4, 6:1; Leiner—Pick w. o.; gr. Zichy— 
Weisz L. 6:3, 6:1; Aschner P.—Szigeti 6:3, 7:5; 
Bánó Gy.—I'etri 6:3, 6:2; Vészi—Klein 6:3, 6:4: 
2. ford. Kehrling—Straub J . 6:2, 6:0; Schindele 
—dr. Péteri 6:4, 8:6; Drjetomszk I.—Dreje-
tomszky II . 6:4, 8:6; gr. Zichy—Leiner 2:6, 7:5. 
6:3; Aschner P.—Bánó Gv. 4:6. 9:7, 6:3; Straub 
E.—Vészi 6:1, 6:3, Kirchmayr—Malter 6:1, 6:4: 
Gabrovitz—Csoknyay 6:1, 6:1. Elődöntő: Kehi 
l ing— Schindele 6:1, 6:2; Drjetomszky—gr. Zi-
chy w. o.; Straub E.—Aschner P. 6:2, 4:6, 6:0: 
Gabrovitz—Kirchmayr 6:1, 6:2. 

Női egyes: 1. ford.: Baumgarten—Hellebrondt-
né 6:1, 6:1; br. Piretné—Prochnoff 2:6, 6:3, 6:2: 
Sárkány—Mentovich w. o.; Tihanyiné—Filátz 
0:4, 6:4: Brandenburgné—Markovicsné 6:0. 6:0; 
Demko w. o.; dr. Bárányné—Vargháné 6:2, 7:5; 
Paksyné—Bottkáné 6:2, 6:0. 2. ford.: Baumgar-
ten—br. Piretné 6:1, 6:3; Tihanyiné—Sárkány 
3:6, 6:1, 6:4; Demkó—Brandenburgné 4:6, 6:3, 
6:2; Paksyné—dr. Bárányné 6:1, 6:4. Elődöntők: 
Baumgarten—'Tihanviné' 6:1, 6:2; Paksvné— 

Demkó 8:6, 6:3. 

Férfi páros: 1. ford.: Hiittner, Péteri—Klein, 
Pick 6:2, 6:2; Bánó, Szigeti—Halter, Vásárhelyi 
6:0, 6:4. 2. ford.: Aschner, Gabrovitz—Drje-
tomszy II., Schindele 6:0, 7:5; Straub testv.— 
Hüttner, Petri 6:2, 6:4; Kirchmayr, Péteri dr.— 
Bánó Gy., Szigeti 3:6, 6:4. 6:2; Drjetomszky, gr. 
Zichy—Weisz, Vészi 6:0, 6:0. Elődöntők: Asch-
ner P.« Gabrovitz—Straub Testv. 6:1, 6:3; Drje-
tomszkv, gr. Zichy—Kirchmayr, dr. Péterv 3:6. 
6:1, 6:2. 

Vegyes píros: 1. ford.: Drjetomszky, br. Piretné 
—Vészi, Vargháné 4:6, 6:3, 6:4; Bánó Gy., Bran-
denburgné—Csokonvay, Hellebrondtné 6:1, 6:1; 
Straub J . , Tihanyiné—Schindele, Markoviciné 
6:0, 6:0; gr. Zichy, Demkó—Székely, Filátz 6:1, 
12:10. 2. ford.: Drjetomszky Gy., br. Piretné— 
Kehrling, Sárkány 3:6, 8:6, 6:2; Straub, Paksy-
né—Bánó Ggy., Brandenburgné 6:2, 6:4: gr. Zi 
chy, Demkó—Straub .J., Tihanyiné 6:4, 6:4: Gab-
rovitz, Baumgarten—Halter, Bottkáné w. o. Elő-
döntők: Straub E., Paksyné—Drjetomszky, br. 
Piretné 6:2, 6:3; gr. Zichy, Demkó—Gabrovitz 
Baumgarten 7:5, 6:1. 

i 
i 
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Régi vágyuk teljesedett be folyó hó 20-án a 
BSzKRt tenniszerzöinek. Sok és nehéz akadály 
elhárításával sikerült a sporttelep tornacsarnoká-
ban fedett tenniszpályát létesíteniük. 

Az este megtartott megnyitó ünnepet dr. Se-
linkó Gábor lendületes beszéde nyitotta meg, 
melyben méltatta a pálya létrehozóinak érde-
meit, különösen kiemelve Kertész Ferenc mű-
szaki főtanácsos, Sass Lajos, valamint a sport-
telep vezetőségének érdemeit, kiknek lelkes mun-

kájának köszönhető a pálya létrehozatala. Be-
széde végén az egyesület illusztris vendégeit: 
Kehlring Béla és dr. Pétery Jenő sokszoros baj-
nokainkat kérte fel a játék megkezdésére. 

Rövid bemelegítés után, mely csak részben 
volt elegendő a megszokottnál valamivel kisebb 
és mérskelt nagyságú kifutókkal rendelkező pá-
lya megszokásához, megindult a játék, melyet 
Kehrling 6:4 arányban nyert meg. Utána Kehr-
ling—l'faff pár 11:9 arányban győzedelmeske-
dett a Gabrovitz—Pétery pár felett. Az izgalmas 
küzdelemben Kehrling brillírozott. 

Az est legszebb küzdelmét a Kehrling—Gabro-
vitz találkozás hozta, melyet a parkettpályák 
nagymestere, Kehrling nyert meg 6:4 arányban. 
Befejezésül Gabrovitz verte dr. Péteryt szintén 
6:4 arányban. A sok szépséget hozó rendkívül 
gyors játékot a nagyszámú közönség lelkes tap-
sokkal köszönte meg. 

A vezetőség örömére úgy Kehrling, mint dr. 
Pétery és Gabrovitz igen jónak találták a pálya 
világítását és talaját. ígéretet tettek, hogy több-

ször is fel fogják keresni a vendéklátó Beszkárt-
istákat. 

A fehér asztalnál folytatandó mérkőzésekre 
Gabrovitz, a közelgő bajnokságokra való tekin-
tettel nem nevezett és állandó vegyes párjával 
együtt angolosan eltávozott, azonban a küzdelem 
így is igen erős volt, melyen Kehrling és Péteryn 
kiviil a BESzKARt tenniszezők teljes számban 
vettek részt. Kehrling itt sem talált legyőzőre s 
mindkét nembeli barátait egymás után legyőzve 
a reggeli órákban utolsónak hagyta el győzel-
meinek színhelyét. Sz. B. 

BSZKRT megnyitó. 
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Távlata. 
A Csehszlovákiai Magyar Tennisz Szövetség 

első évi záró közgyűlését Léván tartotta meg 
Bárczv Oszkár elnöklésével. 

Ezen közgyűlés megnyitása után Bárczy Osz-
kár a szövetség kiváló elnöke a következőkben 
számolt be aközgyűlésnek a Csehszlovákiai Ma-
gyar Tennisz Szövetség első esztendejéről, illetve 
működéséről: 

,.Mélyen Tisztelt Uraim! Amikor a legszívélye-
sebben üdvözlöm önöket, a Csehszlovákiai Ma-
gyar Tennisz Szövetség második rendes közgyű-
lését megnyitom. Elnöki megnyitómban röviden 

tátrafüreden, szóval a nyugati, közép és keleti 
körzetekben s a szervezés nehéz munkája foly-
tán itt-ott felmerült félreértéseket a helyszínen 
mindenkor barátilag elsimítottuk s a mindenkori 
lehetőséghez képest azokat egyleteink érdekében 
elintéztük. 

Működésünk második részét igen élénk és lázas 
munka jelképezte. Szövetségünk kebelében négy 
nagy verseny nyert lebonyolítást, melyek közül 
Rimaszombaton a csehszlovákiai magyarok baj-
nokságai. Léván, Ungváron és Ótátrafüreden pe-
dig jól sikerült nemzetközi versenyek lettek ren-

A Révay-serleg 1931 évi győztes csapata: ülnek: Bárczy 
Oszkárné, Perhács Imréné, Bárczy Oszkár. Állnak : So-
mogyi Béla, Révoy János, Révay István a serleg adomá-
nyozója, Szilassy Aladár és Márkus Barna az LSE igazgató 

tájékozni óhajtom Önöket fiatal, de a köztársa-
ság tenniszsportjában máris mély gyökeret vert 
szövetségünk első évi működéséről. 

Szövetségünk működését három fejezetiben fog-
lalhatom össze: 

1. Belső szervezetünk felfektetése és megala-
pozása, 

2. Játékosainknak, főleg azonban ifjúságunk-
nak fejlesztése és kiképzése nagyszámú verse-
nyek és serlegmérkőzések által s ezáltal Szövet-
ségünk erejének kidomborítása úgy a bel-, mint 
a külföldön. 

3. A Cs. L. T. A.-val való jóviszony kimélyí-
tése és úgy a vele, mint a zsupákkal és a D. L. 
T. Verbanddal való sportbaráti együttműködés 
ápolása. 

Már mindjárt az elején örömmel és megnyug-
vással közölhetem a t. Közgyűléssel, hogy célki-
tűzéseimet. mindhárom fejezetben siker koro-
názta. 

Működésünk elsőrészeképen belső szerveze-
tünket kiépítettük, játékosaink részére magyar 
igazolványokat eszközöltem ki az Associacionál, 
melyekkei még a Deutsche L. T. Verband sem 
rendelkezik. Egyleteinkkel állandó érintkezésben 
voltunk, 4 választmányi ülést tartottunk és pe-
dig: Poszonyban. Rimaszombaton, Léván és Ö-

dezve, melyek közül a tátrai verseny egy olyan 
nemzetközileg is hatalmas mezőnyt hozott össze 8 
ország képviselőivel, hogy ha az idő sajnos nem 
is kedvezett neki. de mindazáltal a köztársaság ez 
évi legnagyobb és legerősebb mezönyű versenve 
volt. 

A rimaszombati R. P. 0 . S. a magyarok bajnok-
ságai keretében megbízásunk értelmében megren-
dezte az ez évi ifjúsági bajnokságainkat is és 
mondhatom Uraim, nagy volt az öröm, mikor ezen 
a versenyen nemes vetélkedésben 28 ifjúsági és 
női játékosunkat láttam küzdeni, olyan játékerőt 
képviselve, hogy szövetségünk jövőjét játékerő 
szempontjából bennük látom biztosítva. 

Több serlegniérkőzésen és csapatversenyen 
kívül a leghatékonyabban segítette elő já-
tékosaink haladását a Révay-serleg mérkőzései-
nek sorozata, amely mérkőzések idei győztese-
ként a L. S. E. csapata vitte el a győzelmi pál-
mát. Az L. S. E.-t ezen igen értékes győzelme 
és ezáltal a magyar csapatbajnokság büszke cí-
me elérése alkalmából Szövetségünk nevében a 
legmelegebben üdvözlöm. Adományozójának, Ré-
vay István díszelnökünknek pedig el nem múló 
hálás köszönetünket tolmácsolom, hogy lehetővé 
tette egyeleteinknek ezen baráti és testvéri küz-
delmünket. 
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Szövetségünk résztvett továbbá a Riseley-ser-
leg mérkőzéseken is, a hol a magyar tennisz-
sportért lelkesen és mindig fair-ül küzdő csapa-
tunk fennállása első évében elérte azt a dicsősé-
get, amelyre a legoptimistább sportemberek sen. 
gondoltak, Szlovenszkó csapatbajnokságának el-
nyerését. Ennek folytán az országos elődöntőbe 
kvalifikálta magát és Máhrisch-Ostrauban mérte 
össze erejét a brünni zsupát verő morvasziléziai 
zsupával. ahol bár kitűnő játék után. de balsze-
rencsétől üldözve, vereséget szenvedett. El nem 
mulaszthatom azonban kiemelni a morvasziléziai 
zsupa és a különböző cseh lapok tudósításait, ahol 
csapatunk fellépését mintaszerűnek minősítették, 
mellyel nemcsak a játékosok, de az egész közön-
ség rokonszenvét is megnyerték. Hasonlóképen 
szépen nyilatkoztak játékosaink játékáról is. 

Játékosaink és játékosnőink nemcsak a belföl-
dön. hanem a külföldön is eredményesen szerepel-
tek. A nyíregyházai versenyen szövetségünk a ti-
szántúli és az északmagyarországi körzetekkel 
mérte össze erejét, ahol második helyre került, 
megnyerve báró Vay Miklós szép ezüst serlegét. 

A játékosaink és játékosnőink végeredmény-
ben ezen esztendőben 53 első. 49 második és 123 
harmadik díjat, összesen tehát 225 díjat nyertek, 
s erre az eredményre valamennyien büszkék le-
hetünk. 

Kedves kötelességemnek tartom ezen gyönyörű 
eredményekhez minden egyes versenyjátékosnak 
és játékosnőnek Szövetségünk legmelegebb köszö-
netét és elismerését tolmácsolni, kérve őket. hogy 
lankadatlan munkájukkal ezen győzelmeiket a jö-
vő évben megismételjék és lehetőleg még fokoz-
zák. Ezek közül elsősorban kell kiemelnem Wei-
denhofer Józsefnét, ki idei szép sikereivel és ver-
senyeredményeivel nemzetközi viszonylatban is 
elsőrangúan szerepelt s ennek folytán a hivatalos 
egyetemleges csehszlovák ranglistán is megfele-
lően elöl lesz helyezve. 

Játékosnőinket beneveztük a Spina-serleg női 
csapatverseny mérkőzésére is, ahol mint Szlo-
venszkó részéről egyedül benevezett női csapat a 
brünni zsupa válogatottjai ellen kellett volna szep-
teml>erl>en játszaniok. Ezen mérkőzés sajnos az 
idő és anyagiak hiányában nem volt lebonyolít-
ható. 

Ez alkalommal bátor vagyok még bejelenteni, 
hogy az ifjúság kiképzése szempontjából Szövet-
ségünk egy Bárczy Oszkár vándorserleget ado-
mányoz mely örökös vándorserlegért az ifjúsági 
csapatok fognak úgy a Magyar Tennisz Szövet-
ség, mint a zsupák kötelékéből Szlovenszkó terü-
letén küzdeni. A győztes csapat tagjai emlékpla-
kettekkel díjaztatnak s a serleg alapszabályait az 
egyleteknek idejében megküldjük. 

Működésünk harmadik részeképen megemlítem, 
hogy viszonyunk a C'sszl. L. T. Ass.-val és annak 
vezetőségével a legbarátságosabb. Készt vettem 
néhány prágai választmányi ülésen is, ahol al-
kalmam volt Szövetségünk és egyleteink érde-

keit hathatósan és eredménnyel képviselni. Úgy-
szintén ez a helyzet a zsupákkal is, amelyekkel 
szoros és baráti kapcsolatokat tartunk fenn s 
több üléseiken delegátusaink részt is vettek. 

Meleg barátság jellemzi még viszonyunkat a 
1). L. T. a Vbanddal is, melynek tagjai tátrai ver-
senyünkön főtitkáruk vezetésével nagyszámban 
vettek részt. A tátrai nemzetközi versenyünk al-
kalmával írásbeli érintkezésben állottunk a fenti-
eken kívül a német, osztrák, olasz, magyar és 
lengyel tennisz szövetségekkel, melyek ezáltal 
önkéntelenül is tudomást szereztek létezésünkről 
és aktivitásunkról s amelyek játékosaik kiküldése 
érdekében a legelőzékenyebbek voltak segítsé-
giinre. 

Ez volna nagy vonalakban egy évi működé-
sünk rövid ismertetése. A legutóbbi közgyűlésünk 
alkalmával bejelentettem, hogy szövetségünk 
alapkövei le vannak fektetve és felkértem önöket, 
hogy ezen alapkövekre egy hatalmas palotának 
egyesült erővel való felépítésére. Amint látjuk 
az alapköveken az építkezést serényen megkezd-
tük s adja Isten, hogy azt a jövő években sike-
resen befejezhessük, hogy az idő viszontagságai-
val és a természet viharaival szemben minden-
kor sziklaszilárdan megállhassa helyét. 

Az egész szlovenszkói tennisz-élet működését 
felölelő elnöki jelentés a szlovenszkói magyar 
tenniszsport nagyszerű fejlődéséről tesz tanúsá-
got. amelyet a jelenvoltak nagy tetszéssel fogad-
tak és az elnöklő Bárczy Oszkárt melegen ünne-
pelték. 

Ezután a közgyűlés elfogadta Márkus Barna 
pénztári jelentését, majd Bárczy Oszkár bejelen-
tette, hogy Jelinek Ernő főtitkár betegségére való 
utalással nem jelenhetett meg és egyben nagy-
fokú elfoglaltságára való hivatkozással bejelen-
tette főtitkári tisztségéről való lemondását. A 
közgyűlés a lemondást sajnálattal vette tudomá-
sul és ügybuzgóságáért jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott. 

Majd Bárczy Oszkár elnök bejelentette, hogy a 
tisztikar mandátuma lejárt s annak újbóli betölté-
sére jelen közgyűlés hivatott. Az elnöklést Per-
hács Imrének a szövetség alelnökének adta át. 
ki meleg szavakkal méltatta Bárczv Oszkárnak a 

TENNISZ c IKKEK 
RAKETTJAVITÓMŰHELY 

TEL.: 181.94 # 

M A U R E R I S T V Á N 
VI.. TERÉZ-KÖRUT 7. (ANDRÁ55Y-UT SAROK) 
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szövetség létrehozása és annak kifejlesztése körüli 
érdemeit és felkérte őt, hogy a szövetségi elnöki 
tisztét továbbra is vál lal ja és ajánlotta őt a köz-
gyűlésnek egyhangúlag való megválasztásra. Bár-
czy Oszkár megköszöni a bizalmat, átveszi az el-
nöklést és ajánlatára egyhangúlag a következő-
kép választották meg a tisztikart. Alelnökök: Szé-
kelv Gy. Levente, Ungvár, Perhács Imre. Ipoly-
ság. Wieland Albin, Kassa, Gallusz Viktor. Po-
zsony, főtitkár: dr. Pályi Sándor, Losonc, pénz-
táros: Márkus Barna, Léva, ellenőr: dr. Karsay 
Jenő, Rozsnyó, számvizsgálók: dr. Bányai Zoltán 
és Frühauf István. Léva, választmány: dr. (íoebel 
Károly Komárom, dr. Vida Ernő Ipolyság, Szabó 
Károly Beregszász, Divald Gyula Eperjes. Ada-
movics Ferdinánd Érsekújvár, Adler László Po-
zsony, Jelinek Miklós Rimaszombat, Herczig 
György Losonc, Schulcz Gyula Léva. 

A közgyűlés befejezése után a választmány tar-
totta meg ülését, amelyen ekként összeállították 
a csehszlovákiai magyar tennisz játékosok erő sor-
rendjét: 

Xők: 1. Weidenhoffer Józsefné. 2. G rossz .Man-
ci. 3. Perhács Imréné, 4. Barkász Vali, 5. Kont 

Anny, 6. Stein Mimi, 7—10. Bárczy Eemese, Van-
dracsekné, Zvoda Klári, Szabó Juliska, 11—14. 
Böhrn Blanka. Feledi Ila, Balogh Dalma. Szilassv 
Sári. 

Erősorrenden kívüliek: Bárczy Oszkárné, Lux 

Baba, dr. Salamonné, Kregár Danica. Kraskovits-

né, Pálescné és Schwartz Manci. 

Férfiak: 1. Adamovich Ferdinánd, 2. Weiden-

hoffer József. 3. Somogyi Béla, 4. dr. Kakas Ár-

pád, 5. Nyáry József, 6. Csongár Csaba, 7. Kál-

mán Pál. 8. Kálmán Endre, 9. Mankovits Emá-

nuel, 10. Székelv Pál, 11. Kohn István, 12. Hé vaj-

János, 13. Gallusz Viktor, 14. Adler László. 15. 

Lengyel László. 

Erősorrenden kívüliek: Bárczy Oszkár, Jelinek 
Miklós. Jelinek Ernő, dr. Kertész, dr. Kerekes, 
Turay, Szilassv, Sailer. Hegedűs. Rieszdorfer. 
Papp, Friseh. 

Ifjúsági erősorrend: Nők: 1. Barkász Vali. 2. 
Bárczy Emese, 3. Zvoda Mária. Férfiak: 1. Nyáry 
József. 2. Csongár Csaba, 3. Hegedüüs, 4. Kálmán 
Pál, 5. Mankovits Emánuel, 6. Székely Pál, 7. Kál-
mán Endre, 8. Kohn István. 

M £éwmi <£p®mt £gyl<si Műi ü Méwmy^ewleg Í 9 3 Í étfi 

A csehszlovákiai magyar tenniszsport 1931. évi 
csapatbajnokságai során került eldöntésre a Ré-
vav István (gróf) a csehszlovákiai magyar test-
nevelő szövetség elnöke által adományozott ván-
dorserleg 1931. évi sorsa, melynek 1930. évi győz-
tese a pozsonyi Polgári Torna Egylet, volt. 

A csapatmérkőzések során a Lévai S. E. és az 
Ungvári A. C. csapatai jutottak a döntőbe. Ezek 
a mérkőzések a mult év szeptemberében Ótátra-
füreden zajlottak le. Mindkét csapat teljes fel-
készültséggel és győzniakarással állott egymással 
szembe. • 

A Lévai S. E. kapitánya a rutinirozott Bárczy 
Oszkár a csehszlovákiai magyar tenniszszövetség 
elnöke, míg az ungvári csapat kapitánya Székely 
Gy. Levente az agilis sportférfiú, a csehszlovákiai 
magyar tenniszszövetség alelnöke volt. A mérkő-
zés a Lévai S. E. 7:4 arányú győzelmével végző-
dött, s így ez a csapat került szembe a pozsonyi 
I'. T. E. csapatával, mint a serleg 1930. évi vé-
dőjével. 

A Pozsonyi csapatban játszottak: Weidenhof-
ferné Hagenauer Emmy, Stein Mimi, Weidenhof-
fer József, dr. Kakas, Adler és Gallusz, míg a lé-
vai csapatban Perhács Imréné, Bárczy Oszkárné, 
Bárczy Emese, Bárczy Oszkár, Révav János gr., 
Somogyi Béla és Szilasv Aladár játszottak. 

Ebből a küzdelemből került ki győztesen a Lé-

vai S. E. csapata 6:5 arányú győzelmével, s ez-

zel megszerezte magának a Révay-serleg 1931. évi 

bajnokságát. 

A verseny végeztével Révay István a serleg 

adományozója igen tartalmas szép beszéd kísére-
tében nyújtotta át a serleget az L. S. E.-nek és 
a győztes csapat játékosainak pedig értékes ér-
meket osztott szét. 

A második helyezett az Ungvári A. C. lett, míg 
a két harmadik helyezéshez a Rimaszombat P. O. 
S. és a Komáromi S. E. csapatai jutottak. A Po-
zsonyi P. T E. a serleg előző évi védője helyezés-
hez nem jutott, mert csupán a védőt kötelező já-
tékot játszotta le, s ennek során azonban veresé-
get szenvedett a Lévai S. E. csapatától. 

Bárczy Oszkár a Lévai S. E. kiváló kapitánya 
megköszönte Révay Istvánnak az L. S. E. játéko-
sai nevében az üdvözlést és ígéretet tett arra, hogy 
az L. S. E. csapata azon fog fáradozni, hogy a 
védői bajnokságát a jövőben is megtarthassa. 

A Lévai S. E. a lévai kaszinó helyiségében a 
Révay-serleg mérkőzés győztes csapatának tiszte-
letére társasvacsorát rendezett. Ezen Schubert Tó-
dor a L. S. E. ügyvezető alelnöke üdvözölte a 
győztes csapat tagjait, különösen Perhács Imré-
nét. ki veretlenül került ki minden egyes játszmá-
jából, továbbá Bárczy Oszkárt a kiváló csapat-
kapitányt. A vendégek nevél>en Bárczy Oszkár 
mondott köszönetet. 

FENTŐSÉS BARNA 
i ^ ^ H B M I F E S T • T I S Z T I T 

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 RÉSZÉBEN 
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SMozdiésuh elő ss i e n n i s z o h i a í é wemsernyeheÉ*, 

Mint volt amatőr versenyjátékos azt tapasztal-

tam professzionista karrierem alatt, hogy a ma-

gyar professzionista tenniszsport továbbfejlődésé-

nek egyik nagy hátránya a professzionista ver-

senyek hiánya, amelyekben a küzdőképességet és 

a versenyrutint az oktatók maguk is megszerez-

hetik. 

Sokszor találkozunk a tenniszben avval a té-

ves felfogással, hogy egy professzionista már csak 

azért is fölényben van egy amatőrrel szemben, 

miután neki a kizárólagos tenniszsportolás követ-

keztében sokkal több ideje és alkalma van, hogy 

az amatőrrel szemben egy bizonyos pluszra tehes-

sen szert. A tények azonban, amennyiben ezeket 

a vezető hivatásos oktatókra vonatkoztatjuk, 

gyakran ellent mondanak. 

A tennisztrénerek, tudásának egész kifejtésé-

hez elsősorban is szüksége van egy magához ha-

sonló játékerejü ellenfélre. Az oktató egész nap 

ütővel és labdával játszik ésa gyakorlat által egy 

bizonyos virtuozitásra tesz szert, ütéseinek mes-

teri kivitelél>en. Ha azonban harcra kerül a sor 

közte és egy hasonló játékerejü amatőr között, 

az amatőrnek helyzete sokkal könnyebb, mert az 

amatőr idegileg teljes frisseségben áll a pályára, 

míg a professzionista fizikailag és idegileg kime-

rülten, teljes letargiában vesz részt bármely iuecs-

csen. Ha majd valamikor el fog jönni az az idő, 

hogy egy tenniszoktató mindennapi működésétől 

függetlenül naponta néhány órát versenyszerűleg 

is trenírozhat, az ő részére is meg fog adódni az 

az alap, amelyen az amatőr ma tehetségét kifej-

lesztheti. A versenyképesség elérésének fontos 

faktora az állóképességen kívül a küzdőképesség 

kifejlesztése is. Ehhez az oktatónak vajmi kevés 

ideje van. Arra képes lesz, hogy naponta tíz-

tizenkét órát égő napsütésben oktasson, amely tel-

jesítmény az amatőrt egyszerűen tönkretenné. Ha 

azonban egy nehéz öt szetes verseny játékról van 

szó, akkor az oktató lemarad, mert le kell ma-

radnia. A verseny harc. A harc pedig verseny-

temperamentumot és harci rutint követel, ha a já-

tékos evvel nem rendelkezik, akkor ütéseinek 

legremekebb technikájával sem használ semmit 

magának. 

A hivatásos játékos részére a folytonos gyakor-

latozás idővel a küzdőképesség elvesztését vonja 

maga után! A verseny játékost pedig a verseny 

alatt ambíciója is hajtja, hogy ellenfelét maga alá 

gyűrje. így megérthető, hogy a hivatásos oktató 

működésének folyamán a versenyre oly fontos 

harci készsége, lassanként elszunnyad és egy bi-

zonyos elnehézkedésnek ad helyet, amit a ver-

senyjátékos szempontjából igen veszedelmesnek 

kell megítélnünk. Mindezeken kívül a hivatásos 

oktató még nagy hátrányban van, mert ritkán van 

alkalma nagyközönség előtt játszani. Lámpalázt 

senki sem képes az első alkalommal leküzdeni, 

természetes, hogy a hivatásos oktatót ez is aka-

dályozni fogja teljes tudásának kifejtésében, míg 

a rutinirozott versenyjátékosra a nagyközönség 

inkább buzdítólag hat. Természetesen mint minde-

nütt, itt is vannak kivételek. Aki természeténél 

fogva harcias, bármely adott helvzetl>en mint har-

cos fog fellépni. A hivatásos tenniszező egyik fő 

hátránya, hogy hivatásának különlegességénél 

fogva vajmi kevés alkalma van, a küzdést, a 

harci rutint megszerezni. 

Csakis a professzionista versenyeken van ma 

alkalma a hivatásos oktatónak magát a harcban 

kiképezni és a küzdőképességet elsajátítani. A 

modern versenyjátékos az akaraterő küzdelmeivé 

válik. A játéktechnika mindinkább való automati-

zálása mellett, a morális és pszichológiai momen-

tumok idejében való felismerés lép előtérbe, hogy 

azok a játék kedvező befolyására felhasználhatók 

legyenek, vagy pedig azokat leküzdhessük. A 

modern versenyjátékot, a harcot, akaratunk ki-

erőszakolását, a küzdelmet, az oktatónak magu-

kon keresztül kell megtanulniok, hogy tanít-

hassák. 

Félre a hiúsággal! Be kell látni minden magyar 

oktatónak, ohgy a rendszeres professzionista ver-

senyek megrendezésének ideje elérkezett és ez 

csakis az egyetemes professzionista tenniszsport 

fejlődését szolgálhatja. Dörner László. 
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ysityus. 

így hívták klubtársai, barátai Takács Imrét. — 
Ez a név az örökös kedélyt, humort, jó szívet, 
úri modort, sportszerű fair viselkedést jelenti szá-
munkra. A t ennisztársatlalomban Takács Imre 
egyénisége és jelleme úgy nálunk, mint külföldön 
oly mély nyomot hagyott, hogy emléke közöttünk 
örökké élni fog. Az ó kedves, közvetlen simulé-
kony modora annyira lebilincselte az embert akár 
a pályán vagy a szalonban vagy bridge asztal-
nál, hogy mindenütt csak barátai és tisztelői vol-
tak. JeJllemző, hogyha külföldi játékos hozzánk 
ellátogatott, első kérdése volt,, „Was macht der 
liebe Takátsi" vagy „Hon- is the bright Tekecs". 
De volt Takácsnak még egy felejthetetlen jó tu-
lajdonsága a tréfálkozás, a móka. A legkomo-
lyabb pillanatokban is az ő aranyos kedélye ki-
talált valami jóízű tréfát, hogy megnevettesse a 
szomorúakat vagy letörteket és senki se haragu-
dott mókáiért, de viszont ő is értette a tréfát. 

Presze ma is sok felejthetetlen móka fűződik az 
ő nevéhez. Azt hiszem nem lesz érdektelen, ha egy 
kettőt a vele megtörtént vagy általa elkövetett 
mókáknak felsorolok, hadd emlékezzünk meg a mi 
drága Fatyusunkkal eltöltött boldog időkről. 

Ismeretes, hogy mennyire tudott Takács küz-
deni, különösen ha magyar vagy klub-becsület-
ről volt szó. Egy ily izgalmas Harada elleni küz-
delemnél (Japán Davis-Cup) megtörtént, hogy 
szegény Imre oly fáradt és kimerüült volt már az 
utolsó szetben, hogy egy Harada által a sideline 

végére kiadott labda után az ő közismert hosszú 
nehéz lépteivel „loholt" s a labdát ugyan elérte 
és vissza is ütötte, azonban a nagy lendület őt a 
közönség soraiba sorlorta. Ezt kihasználván Imre 
barátunk oda ült közibénk s az ő rögtönzött hu-
morával odaszólt hozzánk: "Gyerekek leülök egy 
kicsikét, bujtassatok el, hadd pihenjek addig is". 
Egy másik alkalommal, amidőn már a legnagyobb 
melegben már vagy 1% óra hosszát küzdött s a 
döntő ötödik szettet játszotta a felejthe-
tetlen hollandi Davis-Cup matchen Timrner ellen 
(melyet mint ismeretes meg is nyert) s már csak 
megfeszített erővel tudott szerválni, odaszólt a 
labdaszedő gyereknek (miközben hátat fordított 
Timmernek és szokás szerint megcsókolván a nya-
kában levő amulettet). „Ne dobjátok oly gyorsan 
nekem a labdákat, dugjatok el vagy kettőt és ke-
ressétek" (hogy az alatt pihenhessen egy kissé). 

Halandzsáiról is híres volt Fatyus barátunk. 
Egyszer mikor a Hollandi Davis Cupre lejött az 
egész holland vezérkar és ott foglaltak közöttünk 
helyet a Center Court alsó sorában, Imre bará-
tunk is utánozván a Holland beszédet velünk hol-
landusul csevegett. Mögöttünk ülők füleltek, hogy 
hogyan beszél Takács, az elnökség egyik ismere-
tes tagja megszólalván megkérdi Imrétől, hogy 
milyen nyelven beszél, mire imre barátunk rá-
vágta, hogy „Kavortosan" (értsd: Kein Wort zu 
verstehen), persze az illető a választ nem értette, 
és azt hitte, hogy valamely külföldi nyelvet je-
lent. 

Persze vele is sik tréfát űztek s ő már ismerte 
is őket annyira, hogy sokszor megelőzte az illetőt, 
mielőtt a neki szólott mókát hallotta. így példáid 
nyáron a legnagyobb hőségben amidőn helycseré-
nél a bírói szék (dalt törülközőjébe megtörülte ve-
rejtékes homlokát és nyakát odaszólt hozzánk 
„Gyerekek mi lesz majd nyáron? ha most már oly 
meleg van." 

Sok sok mókát tudnék még elmondani, amit 
vagy ő szerkesztett, vagy vele ejtettünk meg, de 
a szerkesztő úr sajnos nem ad több helyet a lap-
ban s így a többit a legközelebbi alkalommal fo-
gom elmondani. 

P. J. 

M p m é s á g & h sg ffedeitpálysg h s t f n o k s á g & k h m l k s i p s - m M i b s s n , 

Midőn a verseny rendező bizottság a sorsolásra össze 

gyűlt a Szövetség harmadik emeleti magaslati helyisé-

gében e-gy pihegve érkező tag megszólal: 

— Mindég mondtam, hogy a tennisz az egy elite-sport 

még ott a Szövetségi házban is a többi sportszövetségek 

fölé van emelve. 
* 

Kötudomású. -hogy szeretett Szövetségünk szerény 

anyagiakkal rendelkezik, melyet még fokoz a tagegyesü-

letek tagdíjhátraléka is. Ez úttal is kimondták, hogy a 

hátralékos egyesületek játékosai a hátralék befizetéséig 

nem indulhatnak el a versenyen. 

Áldott jó Takáts Imrénk itt is mentett ami menthető. 

Fenkölt emléke jobb belátásra bírta a rideg szövetségi 

szívet. Ugyanis a nevezett játékosok klubjai közül csak 

a Magyar Athletikai Club nem volt hátralékban. Kicsit 

furcsa jubileumi versenynek néztünk volna elébe. 

Fizettek, igen kérem, fizettek, sőt az Újpesti Torna 

CrémanfRosé 
ransylvania sec 
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tárcája van. hogy abból direkt kellemes fizetni. 

J ó üzletemberhez híven igyekezett ugyan menteni va-

lamelyest klubjának, de a szövetségi közönyön elakadt 

szándéka. 

— Kérlek — így kezdte — mikor felszólították a fize-

tésre *t- éo fizetek, készpénzben, de a mostani nevezési 

díjakat kérem elengedni. 

Szemeti Béla az illusztris szövetségi jegyző,„Majd leg-

közelebb" — felkiáltással kiragadta kezéből a nevezési 

díjat. 
* 

Ösi szokáshoz híven játékosaink csak a legnagyobb 

kényszer hatása alatt fizetik a nevezési díjakat. 

Parancsba ment Mészáros úrnak a pálya pénztárosá-

nak. hogy senkit sem engedhet be jegy nélkül. 

Nyílott rövidesen az ajtó és belépett rajta az ifjú UTE 

játékos Vészi Laci. — Kérem a start jegyet tessék ki-

váltani — kezdi a pénztáros mondókáját. 

— Az enyémet. — így Vészi — a Leiner úr tegnap 

kifizette. 

— Num tudok róla — szól a válasz — s addig nem 

engedhetem be. 

— Hát majd megvárom a Leinert — hangzik a válasz 

és jól nevelt fiúhoz illően lerogy a közeli székre. 

Történeti hűség kedvéért megjegyzendő, hogy ő há-

rom órára, míg Leiner félhétre volt játékra kiírva. 

* 

A három napra összeszorított bajnokság alkalmat adott 

nagyobbszabású bridge csatákra. Játékosatok nem játsz-

hatták le technikailag sem egymás után a mérkőzései-

ket és így került össze Kehrling. Leiner. Halter és 

Straub bridgre. 

Egy kört sikerült is lejátszani barátainknak. A kü-

lönböző kontrák és rekontrák után következett az el-

számolás. Bajnokunk, ki nyereségét gyűrte a zsebébe, 

így szólt: 

— Ma. ez a tízes j ólesz a nevezési díjainra. Majd 

barátságosan kezet fogott társaival és elrobogott vegyest 

játszani. Szegény ha ő akkor sejtette volna, hogy mi vár 

reá az égiek jóvoltából. 
Hs 

Vásárhelyi Jend mint kabala. 

— Imre. itt vagyok, — nem kell félned, nem veszt-

hetsz — szólt így a jeles MAC kapitány a vegyes páros 

döntőjére kivonuló gr. Zichylvez. 

— Tegnap is csak azért vesztették el a férfi párost, 

mert nekem el kellett mennem, meg is nyerték mikor 

még itt voltam . . . hogy mégis kikaptak, ezen töprenge-

nek most számosan, akik a biztatást hallották. 

* 

Egy időben volt kiírva Schindele Józsi barátunk férfi 

egyesre ós párosra is. Ez még neiu lett volna baj. de 

a rendezőség úgy határozott, hogy célszerűbb volna ha 

a párost játszanák először és nem az egyest dr. Péteri-

vel. hogy a verseny tovább vitelében ne legyen zökkenő. 

Nosza szaladt is már engedélyt kérni Péteritől Jankó 

Jóska s. rendező. 

Dr. Péteri némi habozás után beleegyezett. Csak mikor 

folyt a páros, az öltözőben egyre idegesebben váltott, 

ment a kapitány — Schindele beüti magát a játékra és 

még k-irakhat a- Versenyből. — hangzott a morfondiro-

zás. 

Egylet ki is egyenlítette a teljes hátralékot. Könnyen 

teheti, hiszen Leiner Palinak olyan szép fekete selyem 

És a gondolat testté lő. A trainingben Kehrlingtől sze-

tet is nyerő doktorunk kikapott. 

Nesze neked hadd el hadd. Futott is a rendezőség, ki 

merre látott. 

Mikor a tiszteletreméltó szöv. kapitány civilben meg-

jelent a dermedt rendezőségnek csak ezt mondta: 

— Na látjátok, ugye megmondtam! 

. . . a tennisz kontreminőrök rendkívül sajnálkoznak 

az eset felett. Ejnye, ejnye, mi lett volna itt. ha mind 

ez nemtörténik és mégis kikap?! 

* 

Terülj bundácskám. 

Három keserves szetben győzött Tihanyiné a MAC je-

lese Sárkány Lili ellen. Röviden utána vegyes páros 

volt kiírva. Fáradalmai kipihenésére húsz percet kapott 

a rendezőségtől. Tellik-múlik az idő. elmúlt a húsz perc 

is. 

Ellenfelek a pályán vannak, sőt a partner is, csak a 

bájos győztes nincs sehol. Tűvé tesznek érte mindent, 

sehol nem található. 

Egyszer csak Oblátt igazgató megy be a lesötétített 

igazgató szobájába követve az egyik rendezőtől. Világot 

gyújt. A kereveten egy fekete bunda mozdul. Tulaj-

donosa Mady asszony szólal meg alóla síri hangon: 

Az ég szerelmére még egy félórát! 

. . . íme a modern inkvizíció. 

H I V A T A L O S R O V A T 

1. Alulírott Magyar Országos Lawu-Tennisz Szövetség 

felejthetetlen versenyzője, néhai Takáts Imre emlékére 

édesapja, dr. Gross Emil által Takáts Imre kisleánya 

nevében felajánlott örökös vándordíjat alapít. 

2. A vándordíj elnevezése: Takáts Imre örökös ván-

dordíj. 

A vándordíj a Takáts Imre által megnyert serlegel 

tartó ezüst női alak márvány talapzaton. 

4. A vándordíj 'mindenkor a fedettpálya férfi egyes 

bajnokságára Írandó ki. amelyet a minden évi fedett-

pálya bajnok 1 (egy) évre nyer meg. Az első évi győz-

tes a köteles a vándordíjat a következő évi fedettpálya 

bajnoki versenyek kiírásakor a Szövetség rendelkezé-

sére bocsátani. 

ő. A vándordíjon a mindenkori győztes neve és az 

évszám megörökítendő. 

Budapest. 1931 december hó 28. 

Magyar Országos Laum-Tetmis Szövetség. 

A Szövetség hivatalos lapjának, a „Tennisz és Golf" 

mult évi 21.. 22. számában megjelent hivatalos erőlista 

sajtóhibákkal jelent meg. A közlemény hibás részeit a 

helyesbítésekkel az alábbiakban közöljük: 

Urak I. csoportjánál: 8. Silbersdorf BLKE helyett 8— 

10. Pétery dr. MAC. 9. Kirmayr MAC helyett Kirchmayr 

MAC. 1(1. Pétery dr. MAC helyett Silbersdorf BLKE. 

Hölgyek I. csoportjánál: Baugarten M. UTE helyett 1. 

Baumgarten, 1. Schréderné BLKE helyett 2. Schréderné. 

•2. Weienerné FTC helyett 3. Wienerné, 3. Bokorné MAC 

helyett 4. Bokorné. 4. Sternné BTVC helyett 5—7. Dem-
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kó E.. 5—7 Demkó E. BSE helyett Sárkány L.. Sárkány 

L. MAC helyett Sternné. 

Hölgyek II. csoportjánál: 36—41. Batta Márta BBTE 

hejyett 36—42. Batta Márta. Halász Baba BLKE helyett 

Halász Baba. Lichtigné FTC helyett Lichtigné. Medvecz-

ky S. BEAC helyett Medveczkv & , Mentovkh G UN 10 

helyett Mentovich <}.. br. Reichlin Éva GyAK. Szemrád 

Mária UTE. 

* 

A MOLSz jubileumi bizottságának f. hó 11-én tartott 

ülésén hozott határozata értelmében a Szövetség felkéri 

tagegyesületeit, hogy az 1932. évi versenykiírásaikat 

mint a ..MOLSz jubileumi évében rendezett verseny"-t 

bocsássák ki. 

K Ü L F Ö L D I H Í R E K 

Beau Site L. T. C. versenyével indult az idei első 

cote d'Azur versenyszezon. A nemzetközi nagyságok kö-

zöl máris versenybe álltak Rogers. YVorm és Aeseh-

limann a férfiaknál, míg a hölgyek közül Mrs. Sattertli-

waite, Miss Thomas és Mlle Adamoff indultak. Két 

ifjú angol reménység is itt tartózkodik egy ifjú és egy 

leány személyében, név szerint: .1. T. Leader és Miss 

Hewitt, aki az idén ifjúsági bajnoknője volt angliá-

nak. Első versenyén máris eredményes volt igaz. hogy 

az elődöntőből játék nélkül jutott a döntőben Mrs. Sat-

terthwaittel szemben. Röntőben Miss Thomas ellen re-

mekül küzdve győz 8:10. 6:2, 6:l-re. Eredmények: Férfi 

egyes: Rogers—VVorm (5:1. 6:2. 11:9. Női egyes: Miss He-

witt—Miss Thomas 8:10. 6:2, 6:1. Férfi páros: Rogers. 

Landau—Aeschlimann, Worm 6:1. 3:6. 6:3. 0:6. 6:4. Ve-

gyes páros: Miss Thomas. Aeschlimann—Mrs. Satterth-

waite, Rogers 3:6, 6:3, 6:4. Női páros: Mrs. Satterthwaite. 

Miss Thomas—Mlle Adamoff. Tan.nav 6:1. 6:1. 

* 

Beaulieuben tartották meg ez évben is a hivatásos 

tenniszezők bajnokságait. A verseny közel sem hozta 

azokat a nagy küzdelmeket, mint előző években, hiszen 

Najuch. Nusslein és A. Bürke amerikai meghívásnak 

tettek eleget. Kari Kozeluh-on kívül Plaa. Ramilton és a 

mi Francink (Schmied Ferenc) a montecarloi Country 

Club első trainere indultak a nevesebbek közül. Néme-

teket a kölni Mogendorf és nürnbergi Benz képviselték, 

akiket egymás ellen sorsoltak ki. Mogendorfot Schmidt 

győzi le 6:3. 6:2. 6:4-re, ezzel az elődöntőbe került. El-

lenfele az idei bajnok Kozeluh volt, akivel szemben csak 

a második szetben tudott ellenállást kifejteni, a szet 

arány 6:1, 8:6. 6:2. A második elődöntőt Plaa és Ramil-

ton vívták. Győzött Plaa 6:4. 7:5, 6:3-ra. 

•A döntőben győz úgyszólván izgalmaktól mentesen 

Kozeluh 6:1, 6:4, 1:6, 6:0-ra. 

A férfi párost is Kozeluh nyeri az egyes dualista ellen-

felével P i a i val az E. Bürke, Ramillon ellen 9:7, 6:8, 6:4. 

6:3-ra. Különösen az első két szetben gyönyörködhetett 

remek játékban a fürdőhely előkelő közönsége. 

* 

Albániában is hódit a fehér-sport. Tiranában ..Ten-

nis Club Tirana" alakult, melynek tiszteletbeli dísz-

elnöke Zogu király. 

A király kegyesen fogadta az új klub elnökségét, mely-

nek nevében Marquess di Sovagna tidiivözölte az ural-

kodót. 

A király eleget tett a Club kérésének és megengedte, 

hogy az ú j egylet a ..Királyi Tennisz Club Tirana" ne-

vet használhassa és átadott egy autogrammjával ellátott 

fényképet, melyet a vezetőség a Club helyiségében fog 

felakasztani. 

A Club vezetősége tervbe vette azt. hogy külföldi já-

tékosokat bemutató mérkőzésre fog meghívni, miáltal a 

tenniszsportot megkedvelteti Albániában. 
* 

Miss I). B. Andrus. a tehetséges fiatal amerikai játékos 

hölgy, férjhezment W. A. Burke-höz. 
» 

Ez évben is rekordnevezést ért el a ..Coupe Noil". Két 

hétig tartott a verseny. Újszerű volt a verseny technikai 

lebonyolítása. Az első tizenhat játékost kivették és ezek-

hez játszatták a tömeget míg ezeknek a győztesei le nem 

apadtak tizenhatra. Innen folytatódott a verseny már 

aztán együtt. Nemzetközivé csak Perry indulása tette a 

versenyt. A franciák közül Cochet és Brugnon hiányoz-

tak. 

A férfi egyes Perry győzelmét hozta, úgyszintén győz 

a férfi párosban Boussus-vel és a vegyes párosban Mlle 

Sigart-val. 

Értékes győzelmet aratott az utolsó nyolc küzdelmei 

során M. Bemard a többszörös német bajnok Boussus 

felett. Győzelme teljesen reális, mivel az elődöntőben re-

mek küzdelmet vívott Perry-vel. 

Borotra a fedett pályák koronázatlan királya nem 

tudta megvédeni bajnokságát. Perry pedig sértett kézzel 

állt ki a döntőre, mely zsúfolásig megtelt honi szurko-

lókkal. 

Az első szetet Borotra könnyen nyeri a merev ifjú 

angol ellen 6:3-ra. A második szetben már 5:l-re vezet, 

mikor Perry magára talál. Egymás után nyeri a géme-

ket, egyenlít sőt a szetet is megnyeri. Borotra a harma-

dik szetben összeroppan és 6:l-re veszít. Hiába küzd és 

hiába rohamozza a hálót a repülő baszk az utolsó szet-

ben már nem eredményes. Perry holt biztosan üti el mel-

lette a labdákat. 

Részletes eredmények: 

Férfi egyes utolsó nyolc: Perry—-Berthet 6:4. 6:3: Fé-

ret—Merliü 6:3, 8:6; Borotra—Landry 6:3. 7:5: M. Ber-

nard—Bousus 6:3, 8:6. 

Elődöntő: Perry—M. Bemard 6:0, 14:12. 4:6. 6:4; Bo-

rotra— Féret 2:6, 7:5, 6:4, 6:4. Döntő: 3:6, 7:5, 6:1. 6:4. 

Női egyes: Mme Goldschmidt—Mme Claude-Anet 6:4. 

6:3. 

Férfi páros elődöntő és döntő: Féret, Bemard—Rodel. 

Berthet 6:4. 6:2. 3:6. 6:3: Perry, Boussus—Legeay, As-

langul 6:3. 6:4, 6:8. 6:3; Perry. Boussus—Féret. Ber-

nard 6:4, 6:4, 6:3. 

Vegyes páros: Mlle Sigard. Perry—Mme Neufeld. 

Merlln 6:4, 6:1. 

Női páros: Mlle Sigard. Rosambert—Mlle Neufeld. 

Claude-Anet 6:8. 6:1. 6:3. 
* 

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS 

K E H R L I N G B É L A . 
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A M A G Y A R O R S Z . L A W N - T E N N I S Z S Z Ö V E T S E G 

által 1932. január hó 22-én és a következő napokon a Városligeti Iparcsar-

nok mögötti uj kiállítási csarnokban épitett fedett tennisz-pályán tartandó 

X. Országos 

Jubiláris Tenniszverseny 

kiirása és feltételei: 
1. Takács Imre örökös vándordíj, férfi-egyes verseny 

„Magyarország fedettpálya bajnoka" címéért 1932 évre. 
Tiszteletdíj az elsőnek; tizenkét nevezés esetén a má-
sodiknak; tizenhat nevezés esetén mindkét harmadik-
nak plakett, esetleg tiszteletdíj. 

2. Női-egyes verseny, Magyarország fedettpálya bajnoki 
címéért 1932. évre. Díjazás mint az 1. sz. versenyben. 

3. Férfi-páros verseny, Magyarország fedettpálya férfi-
páros bajnoki cimért 1932 évre Díjazás mint az 1. 
sz. versenyben. 

4. Vegyes-páros verseny, Magyarország fedettpélya ve-
gyes-páros bajnoki cimért 1932. évre. Díjazás mint 
az 1. sz. versenyben. 

FELTÉTELEK: 

A versenyek 1932 január 22-én d. u. 3 órakor kezdődnek, minden amatőr jélékos részére 
nyitva vannak és a Budapesti Sport Egyesület fedetlpályáin nappali és villanyvilágítás mellett tartat-
nak meg. 

A mérkőzések három játszmára, a férfi-egyes és férfi-páros versenyek döntői 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 Slitchless labdákat fognak használni. 
Nevezések Kertész János főtitkár cimére a MOLSz-be, V.. Alkotmány-utca 3. intézendők. A 

nevezésnek tartalmaznia kell: a nevező vezeték és kereszt nevét, polgári éllását. a versenyszámot 
amelyre nevez, az egylet nevét, ha valamelyiknek tagja. 

A nevezésekre vonatkozólag a versenyrendezőség fenntartja magának a jogot, hogy a neve-
zéseket nagyszámú jelentkezés esetén sz egyes élcsoportokra korlátozza. 

Nevezések indokolás nélkül visszautasíthatok. 
A verseny idó- és sorrendi beosztásét a versenybizottság végzi. 
Budapest, 1931. december 22. 

MAGYAR ORSZÁGOS LAWN-TENNISZ SZÖVETSÉG 

Rakowszky lstuán s. k. ügyv. elnök. 
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CSOKOLÁDÉ 

JÁTÉK KÖZBEN EGY DARAB 

KESERNYÉS 
DESSERT CSOKOLÁDÉ A 

LEGJOBB ÉHSÉGCSILLAPITÓ 

Serlegek és tiszteleti 

dijak dúsan felszerelt 

raktára. = Sportkörök= 

ben országosan elis= 

mert arany= és ezüst= 

művesnél. 

TOCH 
MANÓ 
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. 

TUNGSRAM 

S P O R T P Á L Y Á K 
T E N N I S Z P Á L Y A K ÉS UTAK 
• * *' _ v * jpM 

= ÉPÍTÉSÉT. JAVÍTÁSÁT VÁLLALJUK 

SZÁLLÍTUNK 
legjuiányosabb feliéi elek mellei. speciális kötőanyaggal kever! 

V Ö R Ö S SALAKOT, 
ti'rfhiszpályákhoz és uíakhoz. 

FEKETE SALAKOT 
luvarjijmegtéríiés ellenében szállítunk luttballpályákru és fel' 
töltésekre. — A MAC. BSzKRT. BSE. BEA C. BLKE stk. 
siáttMUa 

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 , A U T O M A T A 813-96. 

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


