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4 Forest-Hill-i (Amerika) center-court az amerikai bajnokságok férfi egyes döntője kor. 
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DUNLOP 
tenniszlabda 

a magyar versenyek 
kiválasztott labdája 

A LACOSTE által 
szerkesztett 

Dunlop 
tenniszgép 

kapható! 
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BUDAPEST, V., LIPÓT-KRT. 13. 
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Felelős szerkesztő 

KEHRLING BÉLA 
Helyet tes szerkesztő 

V Á S Á R H E L Y I L. J E N Ő 

MEGJELENIK H A V O N T A K É T S Z E R 
m i n d e n 2 - d i k é s 4 - d i k s z o m b a t o n . 

Előfizetési di 
Egész évre • 20 pengő 
Fél é r r e 10 pengd 

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

November 15-én délután nyitották meg a 
nyilvánosság előtt is az ú j újpesti fedett pályát. 
Azt kellett volna írnom, hogy az első magyar 
fedett pályát, mert eddig fedett pálya nem volt, 
legfeljebb ennek pótléka, mert a városligeti gép-
csarnokot csak a szükség avatta fel a tennisz 
téli hajlékává, de (íz a szükség nem csinált be-
lőle fedett pályát is. 

Az Egyesült Izzólámpagyá.r újpesti telepé-
nek Megyeri-úti frontján fekszik a hatalmas 
palota, amelyik a tenniszcsarnokot is magában 
foglalja. Már az épület külseje is elárulja, hogy 
itt mindent szívvel és szeretettel csináltak. Az 
épület mellett vörös salakpályák emlékeztetnek 
bennünket a nyári tenni.szó let re s hogy az 
esti sötétségben érkező vendégek mindent jól 
lássanak a szemben levő hatalmas gyári épület 
tetejéről, óriási reflektorok árasztanak nappali 
fényt az ú j palotára, mintegy dicsfénnyel 
övezve az emberi szeretet és megértés ú j haj-
lékát 

A földszinten tágas hall és ruhatári helyi-
ség után érkezünk el az étkezőteremhez, amely 
higénikus s a huszadik század igényeit minden-
ben kielégítő étkezési lehetőséget biztosít a 
gyár összes munkásának és alkalmazottjának. 
Nem tartozik tulajdonképen lapunkba, de meg 
kell írnom, hogy az elektromos konyha tökéle-
tes tisztasága a garancia arra, hogy itt minden 
jól és úgy ltísz elkészítve, ahogyan Európában 
még sehol sem főznek munkások részére. Ha-
vonként legföljebb egyszer kerül egyugyanazon 
étel az asztalra. A munkások egészségét a vál-
tozatos menüvel is biztosítani igyekezett az 
épületet létrehozó „Vezér" megértő szeretete. 
Becsukom a szemem a tisztaság és rend eme 
templomában és eszembe jutnak a pár év előtt 
látott gyári képek, amikor a munkás a gyár 
falához ülve fagyasztotta el a napi kenyerét 
és szalonnáját, hogy aztán ledülve, a porban pi-
henjen s pár év alatt biztos támadási alanya 
1 egyen minden betegségnek. 

Ebben a csarnokban azonban nemcsak az 
alkalmazottak táplálkozásával törődnek. Kul-
túresték, oktató előadások, saját színház, stb. 
gondoskodik arról, hogy a munkás ne ellensé-
gét lássa a neki kenyeret adó gyárban, hanem 
érezze minden tekintetben a szeretetteljes gon-
doskodást azok részéről, kiknek az ő munkája 
nagyobb jólétet biztosít. Minden praktikus itt. 
A székek, asztalok összehatjhatók és pár perc 
alatt az étkezőből gyönyörű tánctermet vará-
zsolhatnak elő. 

Széles lépcső vezet fel az emeletre, a sport 
tulajdonképeni hajlékába. I t t van a tornaterem, 
amely egyúttal kitűnő fedett tenniszpálya. 
Talaja barnára festett hajópadló, szóval olyan, 
mint a külföldi pályák. A világítás egyszerűen 
tökéletes. Árnyéknak nyoma sincs a csarnok-
ban s ilyen világítású pálya nincs még egy a 
világon. Fűtése elsőrangú, kár, hogy oldalt 
kicsi a kifutója s így páros játékra csak szük-
ségszerűen alkalmas. A nézőközönség elhelye-
zésére szolgáló erkély kiesi kissé és így na-
gyobb versenyek rentábilisan nem rendezhetők 
a pályán, de hisz nem is ez a cél ja a csarnoknak. 

Öltöző helyiségei mindenben megfelelnek a 
legkényesebb igényeknek is, úgy, hogy ezen a 
pályán játszani igazán élvezet s a szaluul pá IVE. 
után nem kell itt az emberneik küzködni önma-
gával. hogy tennisszezzen-e a fedett pályán, 
mint az a városligeti csarnoknál van. 

Mindezt a szépet, jót és tökéletest egy em-
ber sport- és emberszeretete hozta létre. Asch-
ner Lipót, az Egyesült Izzó vezérigazgatója az, 
aki újra megmutatta, hogy a modern kor szelle-
mét megérti, azért áldozatot hoz, tudva azt, 
hogy az áldozat csak látszólagos s hogy a kul-
túrpalotába fektetett tőke is meghozza a maga 
kamatát, ha nem is pénzben, de szeretetben és 
egészségben. 

A szombati bemutatón ő fogadja a vendé-
geket közvetlen szívességgel, kik között ott lát-
juk Szalay Lajos bárót, a posta vezérigazgató-
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ját, Rakovszky -Istvánt, a tennisz-szövetség 
illusztris elnökét, Kertész Jánost, a főtitkárt, 
rlr. Schréder Lászlót, vitéz Szántó Lászlót, dr. 
Péteri Jenőt, Piek Jenőt , dr. Jaeobi Rolandot, 
stb., stb. 

A játékot is Aschner vezérigazgató ütöge-
tése nyitja meg Gabrovútzzal s akik még nem 
látták őt tenniszezni, csodálkozva állapítják 
meg, hogy milyen jól játszik. Majd sorban j'iu-
nek a tennisz nagymesterei: Kehrling, Takáts, 
Gabrovitz, Aschner Pál, Bánó Lehel, Leiner 
Pál, Kiss Kálmán Pál, Aschner Kálmán és a 
hölgyek közül dr. Schréder Lászlóné és Bauin-
garten Magda. Különböző négyesek és vegyes 
párosok eredményét nem említjük meg. 

Egyes mérkőzés egy volt Takáts és Gab-
rovitz közt s itt nagv meglepetésre Gabrovitz 
6:4. 6:3-ra verte Takátsot, aki minden tré-
ning nélkül állt ki. míg Gabrovitz báró Yaynál 
teljes tréningben volt. Gabrovitz eredménye és 
játéka minden dicséretet megérdemel. 

A játék közben gazdag büffével vendégelték 
meg a vendéglátók a játékosokat és közönséget. 

A Tungsram-csarnok minden tekintetben 
tökéletes, ez volt, az ember benyomása, mikor 
elment s ennek az alkotásnak gyümölcsei: remél-
hetőleg a többi ipari vállalatot is rá. fogja birni, 
hogy törődjön a sporttal s az eredmény mind a 
mi szempontunkból, mind az övékéből nem fog 
el m a radn i. „ K api tán y." 

QII<ÜSZ Ibájirn okság ok 
— Római tudósítóul tót. — 

Rómában a Lawn Tennis Club Paróoli pá-
lyáin rendezte az olasz szövetség az idei olasz 
bajnokságokat. Sikerről sajnos, nem számolha-
tunk be, mert egy nemzeti bajnokság, ahol a 
férf i egyesben 11-en és a női egyesben (fesze-
sen négyen indultak, ott sikerről nem lehet be-
szélni. A szövetségnek sürgősen gondoskodnia 
kellene, hogy a játékosok a bajnokságot komo-
lyan vegyék s a bajnokság címe a legnagyobb, 
a legáhítottabb cím legyen. A mezőnyből első-

Vaterio asszony, az olasz bajnoknő. 

sorban de Morpurgo hiányzott, aki látszólag 
nem sokat törődik hazája bajnokságával, mert 
azért még sohasem indult el úgy, hogy az olasz 
bajnokok nevei között hiába keressük az éveken 
keresztül kimagaslóan legjobb olasz játékos de 
Morpurgo nevét. Gaslini betegségéire hivat-
kozva mondott le, Sertorio és Bonzi Amerikába 
utaztak, Bccciardot üzleti elfoglaltsága akadá-
lyozta, del Bono indokolás nélkül maradt el és 
végül Sabbadini és Colombo rossz kondíciójuk 
mi alt mondtak le. I). A valós és James de Mar-
tino, akik Rómában voltak, a párosra tarto-
gatva erejüket, nem indultak az egyesben úgy, 
hogy végül nyúlfarknyi mezőny maradt. A 
győztes de Stefani feltétlenül megérdemli a baj-
nok büszke címét, mert kimagaslóan a legjobb 
ember volt a mezőnyben s ő valószínűleg a tel-
jes olasz első gárda indulása esetén is első lett 
volna. A junior bajnok a. magyar nevű Radó 
s tar t já t fokozottabb figyelem kísérte, de ő 
mindjárt de Minerbiwel került szembe és így 
csak tisztességes vereség lehetett osztályrésze. 

A részletes eredmények a következők: 1. 
forduló: De Stefani—Cesura 6:1, 6:0, 6:0, (Ce-
sura az olasz juniorbajnokság második helye-
zettje. Szerk.) De Minerbi—Radó 5:7. 8:6, 6:3, 
6:3. Balbi—Barbató 2:6, 6:4, 7:5, 8:6, míg a 
többi játszma játék nélkül dőlt el De Martino 
G., A. Serventi Banfield és J a t t a javára. 2. 
Forduló: De Stefani—De Martino G. 6:0, 6:1, 
6:1. C. Serv'enti—A. Serventi 6:3, 6:0, 6:3. 
De Minerbi—Banfield 7:5, 2:6, 2:6, 6:2. 6:4. 
Balbi—Jat ta 6:4, 2:6, 6:2, 6:1. A négy helye-
zett aztán körmérkőzéssel döntötte el a helye-
zéseket, melynek eredményei voltak: De Ste-
fani veri sorban C. Serventit 6:4, 6:3, 6:2-re, 
de Minerbit 6:0, 6:4, 6: l-re és Balbdt 6:0, 6:0, 
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6:0.,C. Serventi veri de Minerbit 6:4, 6:3, 4:6, 
8:6-ra és Balbit 6:3, 6:4, 6:0-ra, de Minerbi 
veri Balbit 6:3, 7:5, 7:5-re, úgy, hogy a vég-
eredmény: 

1. De Stefani 3 pont, 9 szett, 54 gém; 
2. C. Serventi 2 „ 6 „ 51 „ 
3. De Minerbi 1 „ 4 „ 44 „ 
4. Balbi 0 „ 0 „ 20 „ 
A női mezőny még siralmasabb volt, hol 

összesen a két milanói Valerio és Prouse, a 
firenzei Luzat'ti és a. fiumei magyar szárma-
zású Göncz tanítvány, Riboli Erzsi indultak. 
A győztes természetesen Valerio lett, de a má-
sodik hely talán inkább Ribolit illette volna, 
mint Luzattit , de Ribolinak a sors Valeriót jut-
tatta, el len feliül s így 6:2. 6:4-re vesztve kiesett, 
Luzattinak a másik oldalon könnyű dolga volt 
s 6:0, 6:0-i a veri Prouset; hogy azután a dön-
tőben 6:3, 6:3-ra kikapjon Valeriotól. Valerió 
még mindig külön klasszis Olaszhonban, de a 
kis és igen tehetséges Riboli nemsokára egész 
szorosan a nyomában lesz. 

A vegyes páros négy párja pár izgalmas és 
váratlanul érdekes meccset játszott. A győztes 
Valerio de Stefaui-párnak az első ellenfél 
Prouse de Martino ugyancsak veszélyes volt 
úgy. hogy csak 6:8, 6:3, 6:2-re tudtak győzni. 
De Martino itt újra önmagát múlta felül. Ri-
boli—D. Avalos a Luzzati—Banl'iel-párt verik 
nehezen 7:5, 7:5-re s a döntőben Valerio—De 
Stefani ellen könnyen 6:1, 6:2-re veszítenek. 

A í'érl'i páros favoritj i a Gaslini—De Ste-
fani-pár volt, azonban Gaslini betegsége követ-
keztében nem tudtak elindulni úgy, hogy a 
versenyt a nem is nagyon összeszokott De Mar-
tino testvérek nyerték elég könnyen. A döntőbe 
a játék nélkül bejutott d' Avalos—Jatta-pár 

De Stefani, az olasz bajnok. 

volt ellenfelük, kiket 6:2, 1:6, 8:6, 6:3-ra ver-
tek. Előzőleg a sokkal crősebb De Minerbi— 
Scrventi-párt verik 9:7, 6:3, 6:l-re. 

A Martino-testvérek a tipikusan modern, 
mindent reszkírozó párost játszák s ha kissé 
higgadtabban fognak játszani, erősebb mezőny-
ben is sikerre számíthatnak. 

A versenyt aránylag elég nagyszámú kö-
zönség látogatta, kiknek élén ott volt állandóan 
a szövetség elnöke is S. E. Lessona. 

ILIÉ N I C U P 
Adományozva a nemzetközi női egyes extra klasszis számára. 

Tudatában annak a ténynek, hogy a nem-
zetközi női egyes extraklasszis bajnokságok szá-
mára még eddig egyetlen versenyen sem lett 
egy nagyobb vándordíj kiírva, adományoz a 
Tennis Club Meranese Merano tiszteletbeli 
tagja, Dr. Richárd Lenz egy értékes, művé-
sziesen kidolgozott ezüsttálat a klubnak, mely 
minden évben az őszi nemzetközi versennyel 
kapcsolatos női egyes bajnokság nemzetközi 
extraklasszisa, számára lesz kiírva. 

Szabályai: 
1. Résztvehet minden ország hivatalos rang-

listájának 10 első helyezettje. A Lenz-Cup vá-
lasztmánya (igazságtalanságok és különjs szi-

gorítások elkerülése céljából) fen tart ja magá-
nak azt a jogot, hogy esetleg kivételesen még 
mások (a 10 elsőn kívül) részvételét is megen-
gedje. 

2. A Lenz-Cup minden évben a meranói őszi 
versenyen, melyet a Tennis Club Meranesse 
rendez, lesz kiírva. 

3. A sorsolást egy öt taglx'il álló választmány 
intézi, melynek elnökét a klub választja. Az 
elnök, a Federazione Italiana di Lawn-Tenms 
egy tagja, a dí j adományozója és két klubtag 
képezik a választmányt. Székhelye Merano. A 
választmány minden, a Cup szabályaival össze-
függő kérdésben dönt és minden vitás esetben a 
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szótöbbség dönt 
4. A Cup véglegesen .innak birtokába jut, 

aki háromszor egymásután vagy ötször soron-
kiviil megnyeri. Nevezés és sorsolás esak szemé-' 
Ívesen történhetik. 

5. A sorsolás és lejátszása nemzetközi sza-
bályok szerint történik azzal a különbséggel, 
hogy az elődöntőbe jutott játékosnők körmér-
kőzést játszanak, mikor is az nyer ,ak inek a 
legtöbb pontja van. Minden megnyert mérkőzés 
egy pontot jelent. Egyforma pontállásnál a 
játszmáik száma dönt, mikor is a megnyert és 
vesztett közötti különbség a mérvadó. A maga-

kor is 1. Friedlebenné, 2. Sehomburghné, 3. 
Jedrzejowska, 4. Macchi lett. 

1930. 1. Mlle. Payot 2 pont 5 játszma, 38 
játék. 

2. Frl. Aussem 2 pont, 4 játszma. 40 játék. 
3. Paii Jedrzejjowska 1 pont, 3 játszma, 35 

játék. 
4. Sign. Valerio 1 pont. 3 játszma, 35 játék. 
Mlle. Payot egy játszma plus-sza elegendő 

volt ahhoz, hogy megnyerje C'illy Aussem előtt 
a Lenz-Cup-ot. Érdekes megfigyelni, hogy az 
elődöntőbe jutott négy játékosnő mindegyik ha-
zájának bajnoknője. Mlle. Pavot Scliweiz, Cilly 

A Lenz-Cup. 

sabb játszma(set)arány a jobb. Ha a játszmák 
aránya is egyforma, úgy a játék(game)arány 
dönt, azaz a nyert és vesztett játékok közötti 
különbség. Ha három játékosnőnél a pont, 
játszma- és játékarány egyforma, úgy ezeknek 
még egyszer körmérkőzést kell játszani. 

6. A Cup csak akkor lesz kiírva, ha legalább 
három ország játékosnői neveztek. 

7. Nevezések az őszi nemzetközi verseny 
nevezésével egyidejűleg történnek és a verseny-
rendezőséghez intézendők. Nevezési díj ugyan-
annyi, mint a Meraner-Cup férfi egyes számá-
nál. Belépődíj is ugyanaz. 

8. Ha a Tennis-Club Meranese megszűnne, 
úgy az adományozó fenntartja magának a jogot 
a Cup-ot más célra adományozhatni. 

9. Minden esetben a F. I, L. T. szabályai 
mérvadók. 

A Lenz-Cupot 1929-ben írták ki először, mi-

Aussem Németország, Jedrzejowska Lengyel-
ország és Valerio Olaszország bajnoknője. A 
négy utolsó körmérkőzése a következőképen 
alakult: 

Payot—Aussem 6:3, 6:1; Jedrzejowska el-
len 4:6, 6:2, 4:6; Valerio ellen 6:4, 6:3; 
Aussem—Jedrzejojwska 6:0, 2:6, 10:8; Payot 
ellen 3:6, 1:6; Valerio ellen 3:6, 6:3, 9^7. 

Jedrzejowska—Aussem 0:6, 6:2, 8:10; 
Payot ellen 6:4, 2:6, 6:4; Valerio ellen 3:6, 4:6. 
Valerio—'Aussem 6:3, 3:6, 7:9; Jedrzejowska 
ellen 6:3, 6:4; Payot ellen 4:6, 3:6. 

Az évről-évre kiírásra kerülő Lenz-Cup ösz-
szegyüjti a nemzetközi női játékosok j avá t Ez 
évben 27-en neveztek be. A mezőny nagyon 
erős, mindenki igyekszik legalább az elődön-
tőbe bejutni, ami nagyon nehéz, mert minden 
forduló majdnem olyan, mint egy kisebb faj-
tájú verseny elődöntője. Ennek bebizonyítására 
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legjobb példa, ha figyelemmel kísérjük az egyes 
fordulók eredményeit. Lenz-Cup. 1. forduló: 
Deutseh—Kallmayer 7:5, 3:6, 6:1; Aussem— 
Kommenda 6:1, 6:2. 

2. forduló: Rost—Adamoff 6:2, 5:7, 6:4; 
Payot—Baumgarten 6:0, 7:5; Jedrzejowska— 
Deutseh 6:2, 7:5; Friedleben—Riedel 6:2, 6:1; 
Valerio—Kozeluh 6:3, 6:8, 6:2; Neufeld— 
Pronse 6:0, 6:3; Aussem—Mennier 6:1, 6:1; 
Riboli—Schomburgh 3:6, 9:7, 8:6. 

3. forduló: Payot—Rost 6:2, 2:6, 6:4; Je-
drzejowska—Friedleben 6:1, 4:6, 6:2; Valerio— 
Neufeld 1:6, 6:4, 6:3; Aussem—-Riboli 
6:4, 6:0. 

Ezekből az eredményekből ,tisztán látható 
hogy milyen nehéz az utolsó négy közé bejutni 
és nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a 
tényt sem, hogy ezenkívül még egy nyílt női 
egyes szám is van és hogy rendszerint minde-
nütt majdnem ugyanazok szerepelnek. Az által, 
hogy a négy utolsó körmérkőzést játszik, a 
külső behatások és formaváltozások hatása a 
minimálisra lecsökken és az eredmények (majd-
nem) reálisabbak lesznek. A másik női egyes-
ről, valamint a női párosról való tudósításomat 
majd a következő számban folytatom. 

Baumgarten Magda. 

Beszámoló <a>z első országos 
Elsőizben került kiírásra az országos vidéki 

tenniszbajnokság, amelynek rendezésével a 
MOLTSz. a Szombathelyi S. E. T.-t bízta meg 
és elöljáróban mindjárt megjegyezzük, a ver-
senynek nagy sport- és közönségsikere volt. 

A vármegye ós város előkelőségei, élükön 
dr. Tarányi Ferenc főispánnal, Kiskos István 
kormányfőtanácsos polgármesterrel és Pető 
Ernő ig. főorvos egészségügyi főtanácsossal, 
nap-nap után megtöltötték a tribünöket. A ver-
seny ideális időben folyt le, kivéve a döntőket 
vasárnap, amikor is 8 órás eső után a pályákat 
csak délutánra tudták rendbehozni, de még ek-
kor is mintegy 200 főnyi közönség nézte végig 
a küzdelmeket és örült a leginkább hazai győ-
zelemnek. 

A verseny sportbéli részére áttérve, meg kell 
állapítanunk, hogy az minden tekintetben ma-
gasnivójú volt. Nagyszerű vörös salakpályák 
(6 darab) kifogástalan rendezés, sok ú j labda, 
ami nemcsaik vidéken, de még a fővárosban is 
ritkaság és ami a fő, jó játékban gyönyörköd-
hetett a szakértő és laikus egyaránt. 

A férfi egyes 34 indulója közül az elődön-
tőbe került/ak, br. Vay, Rónai (Mátyásföld),, 
Bittera, (Nagykanizsa) és László (Szombat-
hely). Báró Vay könnyebb mérkőzések után 
állott fel Rónai ellen és az első játszma meg-
nyerése után biztos győztesnek látszott, de a 
mátyásföldi krekk, hihetetlen szívóssággal 
nyerte a második játszmát, a harmadikban pe-
dig, amelyet 10:8 arányban nyert, már 5:4-nél 
is meccslabdája volt. Vay báró mintha a sok 
versenyzéstől fáradtan mozgott volna. Rónai 
nagyon jól játszót, Az előmérkőzésen ugyan a 
szombathelyi Ungár nagyon megszorította, amit 
a score is mutat 6:3, 7:5, de a döntőben László 
ellen ismét nagy volt, de a szenzációsan játszó 
szombathelyi győzelmét (6:4, 6:4, 6:4) meg-

akadályozni nem tudta. László előzőleg az uj-
kanizsai krekket, Bitterét verte 6:0, 6:8, w. o. 

A mezőnyben lemaradtak közül dr. Fekete 
kézsérülése miatt volt kénytelen visszalépni, de 
fogunk még hallani Ungár, Horváth és Lusz-
tigról, valamint a már fentebb említett Bitte-
ráról is. 

A női egyesben 24 induló volt. A döntőben 
a két favorit, a kanizsai Récsei Rózsi és a ka-
posvári Surgoth Erzsébet kerültek. Megérde-
melten nyerte a versenyt Récsei Rózsi (6:4, 5:7, 
7:5). A vert mezőnyben kitűntek, az ugyancsak 
kanizsai Récsei Manci, a szombathelyi Hor-
váthné, a kőszegi Molnárné és a kaposvári 
Hanyiné. , 

A férfi páros hoztla a legszebb küzdelmeket. 
A döntőben a Rónai—László duó nehéz, de biz-
tos győzelmet aratott a báró Vay—gróf Seré-
nyi kettős ellen. A score 6:4, 6:3, 6:3 volt. A 
párosban kitűnt László biztos és erélyes játéka. 
Báró Vay az alapvonalról excellált. Rónai és 
gróf Serényi gyengébbek voltak. A győztesek 
az elődöntőbe a szombathelyi Hadnagy—Hor-
váth-párt verték 6:1, 6:l-re. A báró Vay-pár 
pedig a dr. Fekete—Ungár-pár ellen w. o. ju-
tott tovább, dr. Fekete kézsérülése miatt. 

A vegyes párost a László—Récsei Rózsi-
pár nyerte 26 induló közül, a döntőben a Ró-
noi—Surgoth-pár 4:4 állásnál feladta a küz-
delmet. A győztesek az elődöntőben nehezen 
győztek a Bittera—Récsei kombináció ellen 
8:6, 8:6 arányban. Könnyebben vették az elő-
döntőt Rónaiék, akik 6:1, 6: l-re győztek az 
Ungár—Freyfeldné-pár ellen. 

Az ifjúsági egyes versenyt 18 induló közül 
Bittera Béla nyerte, a döntőben Ungárt verve 
7:5, 6:4 arányban. , 

A női páros versenyt 16 induló közül a 
kanizsai Récsei-nővérek nyerték, a kaposvári 
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Surgoth—Hanyiné-pár ellen. A score itt 7:5, 
6:4 volt. A győztesek előzőleg a báró Hauptné— 
Moinárné-párt verték 6:3. 3:6, 6:2 arányban 
és a kaposvári páros pedig nagy szerencsével 
nyer a Horváthné—Frevfeldné-pár ellen a hor-
madik szettben 9:7 arányban. 

A férfi egyre juniorban 42 induló köziil 
első lett a szombathelyi Ungár, aki a döntőben 
Hadnagyot 6:4, 6:3 arányban verte, omi némi-
leg meglepetésszámba megy. 

A női egyes juniorversenyt a kőszegi Szov-

A meráni versenyzők egy csoportja. 

ják Bfcus nyerte, aki ugyan egyelőre még csak 
a távtenniszt üzi, de ezt azután nagy sikerrel, 
amit az eredmény is mutat, igaz, hogy ellenfele 
a döntőijén egyike volt a leggyengébbeknek a 
mezőnyben, de előzőleg olyan erőket vert; ki a 
küzdelemből, mint báró Hauptné és Frey-
feldné, míg Szovják Eta az elődöntőben Ne-
mess Lollit verte biztosan. Kitűnt még ebben a 
számban a vidéki bajnok huga, László Lilli is. 

A kísérő számok közül a férfi egyes ver-
senyt Vasvármegye bajnokságáért. László Ist-

ván nyerte, Hodászit a döntőben 6:1, 6:0, 6:0 
arányban verve. 

A női egyest Horváth Andorné H. V. S. E. 
nyerte, a döntőben Geszner Böskét 6:2, 6:2 
arányban verve. A férfi párost és a vegyes pá-
rost, ugyancsak vasmegyeiek részére kiírt ver-
senyben. a László István—Miller Ede-pár, 
illetve a László I.—Horváthné-pár nyerték. 

A versenyt a Sabária télikertjében nagy-
szabású teaest követte, amelynek keretében osz-
totta ki Kiskos István kormányfőtanáesos, pol-
gármester a. szebbnél-szebb dijakat a győzte-
seknek és helyezetteknek. 

A tizenhárom számból álló versenyt minta-
szerűen bonyolította le a Szombathelyi S. E. 
rendezőgárdája, élén Albert Ferenc főtitkárral. 
A versenyintéző nehéz tisztjét László István 
látta el, aki mellesleg hat számban indult és 
mini a hat számban első helyezést nyert. 

(Az Egyesületnek ez idén már a második 
versenye, de rendeztek ezenkívül még kilenc 
városközi mérkőzést, közte kétszer Mátyásföld 
ellen, egyszer a B. L. K. E. ellen szintén nagy 
sikerrel. 

A verseny végeredménye a következő: 
Férfi egyes, vidéki bajnokság, (dr. Pető 

Ernő egészségügyi főtanácsos vándordíjáért). 
1. László István Szombathelyi S. E. 2. Rónai 
János Mátyásföld. 3. Br. Vay Miklós Debrecen 
és Bittera Béla Nagykanizsai Zrínyi. 

Női egyes országos vidéki bajnokság. 1. 
Récsei Rózsi Nagykanizsai T. E. 2. Surgoth 
Erzsébet Kaposvári Turul. 3. Hanvi Csabáné 
Kaposvár és Molnámé Deák Panna Kőszeg. 

Férf i páros országos vidéki bajnokság. 1. 
László—Rónai-pár. 2. Br. Vay—gróf Serényi. 
3. Hadnagy—Horváth Szombathelyi S. E. és 
dr. Fekete—Ungár. 

Vegyes páros, országos vidéki bajnokság. 
1. László—Récsei Rózsi. 2. Rónai—Surgoth E. 
3. Bittera—Récsei Manci és Ungár—Freyfeldné 
Sz. S. E. 

Női páros, országos vidéki bajnokság. 1. 
Récsei-nővórek. 2. Surgoth E.—Hanyiné. 3. Br. 
Hauptné—Molnámé és Horváthné—Freyfeldné. 

Férfi egyes, ifjúsági országos vidéki baj-
nokság. 1. Bittera Béla N. Z. T. E. 2. Ungár Ist-
ván Sz. S. E. 3. Horváth Sz. S. E. és Eőry 
Sárvár. 

Férf i egyes, junior országos. 1.. Ungár 
István Sz. S. E. 2. Hadnagy Sz. 3. Hodászi H. 
V. S. E. és dr. Hetthéssy Körmend. 

Női egyes, junior országos. 1. Szovják Etus, 
Kőszeg. 2. Scholc Ella Sz. S. E. 3. Nemess 
Lolli és Freyfeldné Sz. S. E . 

Férf i egyes Vasvármegye és Szombathely 
bajnokságáért. 1. László István Sz. S. E. 2. Ho-
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dászi H. Y. S. E. 3. Hadnagy Sz, S. E. és Un-
gár Sz. S. E. 

Női egyes Yasvármegye és Szombathely 
bajnokságáért 1. Horváthné H. Y. S. 2. Gesz-
ner Böske Sz. S. E. 3. Molnámé Kőszeg és 
Freyfeldné H. Y. S. E. 

Férfipáros Vasvármegye és Szombathely 
város bajnokságáért. 1. László—Horváthné. 
2. Dr. Hetthéssy—dr. Perger. 3. G-allotsik— 
Dobesch és Hadnagy—Horváth. 

423 . 
Vegyes páros Vasvármegye és Szombathely 

vxros bajnokságáért. 1. László—Horváthné. 
2. Ungár—br. Hauptné. 3. Hadnagy—Frey-
feldné és Szladovács—Nemes L. 

Női páros, Vasvármegye és Szombathely 
város bajnokságáért. 1. Horváthné—Frey-
feldné. 2. Molnámé—br. Hauptné. 3. Geszner— 
Kardosné és Nemess L.—Koltay M.-pár. 

„Szombathelyi tudósítónktól." 

/Ddio / í s Cup híreik 

Nevezések 1931. évre. 
Az angol Lawn Tennisz Szövetség elhatá-

rozta, hogy a jövő saisonban is résztvesz az 
európai zóna küzdelmeiben és már le is adta ne-
vezését. 

Ugyancsak megérkezett Johannesburgból 
Dél-Afrika válogatott csapatának nevezése az 
európai zónába, egyúttal az a hír, hogy a Davis 
Cup csapatot Wimbledonba is küldiik és ha 
idejük engedi, a párisi versenyre is beneveznek. 

Nagyon kétséges, hogy Ausztrália küld-e 
csapatot Európába, mert egyes alszövetségek, 
hivatkozással az ezidei Európába küldött csapat 
ross zeredményeire, nem járul hozzá egy Davis 
Cup csapat kiküldetéséhez, annál kevésbbé, mert 
ilyen kiküldetés igen nagy költséggel jár. 

Jack Crawford az idei csapat kapitánya egy 
cikkében kijelenti, hogy ő minden befolyásával 
oda- fog hatni, hogy a következő évben is az 
európai rónába nevezze Ausztrália csapatát és 
ugyanazt a wimbledoni, párisi és más európai 
nagyobb versenyekre is benevezze. 

Szerinte csak sok versenyzéssel sajátítják el 
a csapat tagjai a szükséges versenyrutint és csak 
úgy lesznek képesek esetleg a Davis Cup-öt is-
mét Ausztráliába vinni. Ez a vágy minden ausz-
tráliai játékos szívében ég, mert még nem felej-
tették el, hogy már 6-szor birtokukkban volt. 
Ausztrália két világhírű játékosa Brookes és 
Wilding 1908. és 1911. időközben négyszer egy-
másután szerezte meg hazájának az értékes 
díjat. 

Mindenesetre, hogy ilyen nagy eredményt 
elérhessen, sakkal nagyobb győznivágyással és 
küzdőkedvvel kell rendelkeznie a játékosaknak, 
mint pl. a jelenlegi két legjobb játékosnak, 
Moon-nak és Crawfard-nak. 

Újítások a Davis Cup-ben 1931-re. 
A Davis Cup comité utolsó ülésén az angol 

ajánlat az európai zóna két részre való osztása 

nem talált többségre. Evvel szemben azonban az 
amerikai zónát északi és déli zónára osztották. 

A délafrikai tennisz-szövetséget igen kapa-
citálták arra, hogy az amerikai déli zónába adja 
le a nevezését. Délafrika azonban legalább is 
a jövő szezonban az európai zónában óhajt ját-
szani, mert egy délamerikai utazás ugyanolyan 
költséges, mint egy európai és miután esetleges 
országközti mérkőzések bevételével csökkenteni 
tudja a költségeket, melyek Dél-Amerikában 
nem érhetők el, egyenlőre Európában fog ját-
szani. 

A nevezési zárlat szeptember 30-án volt és 

Altison Wimbledonban boldogan ugorja át a hálót, 
mikor Cochet-t megverte. 
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Pierre Gillon elnök'áse mellett a bizottság m<g-
ejtette a sorsolást, mely következő: 

Uruguay 

Paraguay I 
Argentína | 

Chile I 
Brazília | 

Az új szabályok szerint a déli zóna győztese 
játszik az északi / ó m gygőztesével és amely 
esapat győz, az játszik az európai zóna győz-
tesével. 

Két évvel ezelőtt a délafrikai szövetség a 

Davis Cup ülésén azt az ajánlatot tette, hogy 
változtasák meg olykép a szabályokat, hogy a 
Davis Cup csak minden két évben kerüljön le-
játszásra. Annak idején el lett utasítva az aján-
lat. mert nem volt meg az előírásos kétharmad 
szavazati többség. Különösen Franciaország és 
Amerika volt ellene, mert a két Szövetségnek 
eddig igen nagy anyagi haszna volt a mérkőzé-
sekből. , 

Ugy értesültünk, hogy Dél-Afrika a legkö-
zelebbi ülésen újra felveti a kérdést és most 
már Anglia is és állítólag Amerika is az ajánlat 
mellett fog szavazni. „ 

AM/rs. Eoelyn Collyer—Mo/rairoe f. 

Evelyn Colyer volt Anglia legösmértebb női 
játékosa. Tavaly még Budapestre is ellátogatott, 
hogy megmutassa nagy tudását, különösen a pá-
rosban. Meg is nyerte a női páros pajnokságot 
Mc liquham-el együtt. 

Ez év január hónapjában férjhez ment Mun-
roe-hez, egy ' indíiai tea-ültetvényeshez, akivel 
Bisnauth-ban, hátsó Indiában letelepedett. Egy 
szerencsétlen szülés korai halálát okozta a szim-
patikus, közkedvelt tenniszbajnoknőnek. A fér j 
fájdalmát még az :s növelte, hogy a megszületett 
ikrekből a kisleány azonnal, a kisfiú pedig egy 
pár nappal születése után meghalt. 

Az elhalt Mrs Colyer—Munroe először 
1923-ban tiint fel, amikor H. W. Austin nővéré-

vel, a mostani Mrs Lyeett-el, az angol női páros 
bajnokságban bekerült a döntőbe és csak a fa-
vorit Lenglen--Ryan-pártól szenvedtek vere-
séget. 

1925-ben Mrs Godfree-va<l ismét a döntőbe 
került, ahol Ryan—Brown-pár győzte le. 1925. 
és 1926. év ben Mrs Godfee-vel a legerősebb an-
gol női párt alkotta és ismételten képviselte 
Angliát országközti mérkőzéseken és Amerika 
ellen a Wightmour Cup-ban. 

Szerénységével és kedvességével mindazon 
országban, melyet meglátogatott, barátokat 
szerzett magának, akiknek szívében igazi fáj-
dalmat fog okozni váratlan halálának híre. 
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A z angol hio<atálos eirőllista 

Az angol szövetség az idén adta ki másod-
szor hivatalos ranglistáját. 

1929 előtt ugyanis hivatalos angol lista nem 
létezett. Az angolok természetesen ragaszkod-
nak a hagyományhoz és az idén is csak 12 he-
lyet jelöltek ki a listákon. Tavaly még azonban 
egyenlőknek vettek egyes játékosokat, míg az 
idén ettől eltértek s mint látjuk, senki sem 
egyenlő tudású a sor szerint. 

Az urak listája a következő: 1. Austin, 2. 
Lee, 3. Gregory, 4. Olliff, ö. Sharpé, 6. Lester, 
7. Perry, 8. Kingsley, 9. Gandar Dowor, 10.. 
Powell, 11. Peters, 12. Collins. Hughest, a bu-
dapestiek előtt is jól ismert játékost nem rang-
sorolták, mert bár egész évben versenyzett, 
hazájában alig indult, hanem a kontinens kü-
lönböző versenyein játszott, Hughes tavaly 
Kingsleyvel együtt harmadik-negyedik volt. 

A lista meglepetése Austin első helye, akit 
Lee kétszer is megvert s a Davis Cup-csapat-
ban is Lee játszott első emberként. Austint 
azonban, úgy látszik, nemcsak Wallsi Meyers 
szereti. Lee második helye így nem is vitatható 
lefelé, ő legföljebb előbbre kerülhetett volna. 
Gregory az idén rosszabb eredményt ért el, mint 
tavaly és harmadik helye csak azzal magyaráz-
ható. hogy Wimbledonban ő volt az egyetlen 
angol, aki az utolsó nyolc közé bejutott. Olliff, 
a tavalyi fedettpálya bajnok, előbbre jutott, míg 

Kingsley négy hellyel esett vissza. Perry, a volt 
ping-pong világbajnok, most az angol tennisz 
legújabb Ígérete. 

A hölgyek listája a következő: 1. Holeroft-
Watson, 2. Mudford. 3. Nuthall. 4. Ridley, 5. 
Heely, 6, Fearnley-Whittingstall. 7. Round, 
8. Fry , 9. Owen, 10. Harvey, 11. Haylock, 12. 
llquham. 

Watsoa első helye nem vitás. Mudford főleg 
a német és amerikaiak elleni csapatni érkőzése-
ken tűnt ki. Megverte Aussemet és Karhwinkelt 
is. Nuthall harmadik helyét az amerikai bajnok-
ságnak köszönheti, mert ő Angliában elég rossz 
eredményeket ért el. Ridley, a legszebb angol 
nőjátékos helye szintén megérdemelt. Játéka az 
idén erőben sokat fejlődött. Az ötödik Heeley, 
a tavalyi junior bajnoknő lett. Gearnley-Whit-
tüngstall, a volt Miss Benett, váltakozó eredmé-
nyeket ért el. A többiek is gyakran verték 
egymást s egyáltalában az angol női játékosok 
közt nincs olyan különbség, mint amit a rang-
lista. mutat, mert például a kilencedik Owen 
alig rosszabb, mint a negyedik Ridley. A mi 
tavalyi vendégünk, llquham, az idén keveset 
versenyzett és így elég szép a tizenkettedik 
helye. 

A lista legnagyobb meblepetése, hogy Mrs. 
Pittman, a volt Miss. Goldsack egyáltalán nem 
szerepel a listán. 

S o é d — n é m e t f e d e t i péiyaoeirseimy 

Svédország—Németország 4:1. 

Mannheim városa már évek óta a német 
tennisz egyik fellegvára. Az idén nyitották 
meg az új fedett pályájukat s ebből az alkalom-
ból a német-szövetség ebben az ú j csarnokban 
rendezte meg a német,—svéd válogatott mérkő-
zést. A mannheimi csarnok nemcsak tennisz 
fedett pálya, hanem a város kiállítási csarnoka, 
de már úgy építették, hogy télen fedett pályá-
nak használható legyen úgy, hogy ez a csar 
nok ma, a legnagyobb terjedelmű fedett tennisz-
pálya Németországban, ahoil például az egyik 
nap több mint ezer néző talált kényelmes 
helyet. 

A mérkőzést a fedett pályán igen erős svéd 
csapat nyerte meg fölényesen s ez a fölényes 
győzelem némileg meglepetésnek számít. 

Az első mérkőzés Oestberg—dr. Dessart 
volt. Oestberg a februári német fedtttpálva-
bajnokságok alkalmával két szettben simán 
verte dr. Dessart s így itt is a svéd fölényes 

győzelmét várta mindenki. A játék képe azon-
ban mást mutatott, mert Dessart nyeri az első 
két szettet 7:5, 6:2-re s a harmadik szettet is 
nehezen adja le 7:5-re. Oestberg ezután erélye-
sebben és sokat kockáztatva játszik és így 
sikerül megnyernie az utolsó két szettet 6:2, 
9:7-re. 

Ramberg—dr. Buss 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 volt a 
következő mérkőzés. A mannheimi Buss eleinte 
nem tud ellenállni Ramberg gyors játékának. 
A második szettben a főleg hálójátékos Ram-
berg az alapvonalon marad s ez a második 
szettjébe kerül, amit, dr. Buss 6:4-ra nyer. Ram-
berg a következő szettekben csak támad s eze-
ket elég fölényes.en nyeri is. 

A második napon három meccset játszottak 
le. Először a két egyest s végül a: párost, 

Oestberg—dr. Buss 6:4, 6:1, 6:1, mint az 
eredmény is mutatja, Buss a jobbik svéd ellen 
nem tudott kellő ellenállást kifejteni. 

Dr. Dessart a következő játékban 6:4, 9:7, 
6:0 arányban veri Ramberget s ezzel megszerzi 
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a németek egyetlen pontját, mert a párosban 
is a Hennig Mtiller—Oestberg-pár nyer dr. 
Buss—Oppenheimer ellen 3:6, 4:6, 6:1, 6:4, 
10:8 arányban. Az egyes mérkőzések alapján 
természetesen a párosnak is a svédek voltak 
nagy favoritjai, de Henning Mtiller bizonyta-
lansága miatt elvesztik az első két szettet s így 
a nagyszámú publikum már biztos német győ-
zelmet remél, mikor is az eddig bizonytalan 
Mtiller is öamagára talál és a végig pompásan 
játszó Oestberget kellőleg támogatva, megfor-
dítják a mérkőzést s három szettet nyerve meg-
verik a biztos győzteseknek látszó németeket. 
Nem jó kabala volt ezen a mérkőzésen a né-
metek részére, ha az első két szettet meg-
nyerték. „Kapitány." Doeg, az amerikai bajnok és Schields, a második. 

X. 

20'S teinnrniiszező itneoe szerepeli ú s z ö o e f s é g 

ffl//ödi#«3ifos erőliistái tieroezeltéini 

A szövetség ranglista megállapító bizott-
sága a következő tervezetet fogja a tanácsülés 
elé terjeszteni az idei magyar játékosok erő-
rendjéül: 

Férfi-erőlista: 
(1. csoport): 1. Kehrling MAC, 2. Takáts 

MAC, 3. Bánó BBTE, 4. Aschner P. l ' T E és 
Krepuska MAC, 6. Bálás MAC és Gab -ovitz 
MAC, 8. Várady-Szabó MAC, 9. Silbersdorff 
BLKE, 10. Pétery MAC, 11. Leiner UTE, 12. 
Kirchmayr MAC, Révay gróf BLTC és Straub 
E. BEAC, 15. Vay báró BEAC, 16. Aschner 
K. UTE, 17. Szenthey BLKE, 18. Jacobi 
BBTE, 19—20—21. Weiner MAC, Straub J . 
BEAC. Zichy gróf MAC. 

(II. csoport): Darvai FTC, Kiss BBTE, 
László SzSB és Radicke, 26. Adler MLTC, 
Arató BBTE, Csermák KEAC, Halter MAC, 
Hegyessy BLKE, Nyeviczkey SAC és Pa-
lásthv BBTE, 33. Ferenczy MAFC, Herzum 
MLTC, Laczay MAC, Rónai MLTC és Tóth 
BBTE. 38. Brandenburg B L K E , Hándler I I I . 
ker. T V E és Schramek I. BSE, 41. Bánó Gv. 
MAC, Faragó MTK, Friedrich MAFC és Mak-
rai H l . ker. TVE, 45. Dresdner MAC, Hoff-
mann MTK, Majoros MTK, Rácz FTC, Tö-
möry MAC, Vásárhelyi MAC és Vészi I I I . 
ker. TVE. 

(III. csoport): 52. Bartus BLKE, Baver 
MAC, Hardy-Dreher MAC, Kretovich SAC, 
Már f fy MAC, Ritscher FTC, Széchenyi gróf 
GMTC, Walil FTC és Zsoldos FTC, 61. Brück-
ner MAFC. 62. Pfaff BSzKRT, 63. Romek 
SzTEE, 64. Miklós MTK, 65. Battlay BSE. 
66. Della-Donna BSE. 67. Weisz URAK, 68. 

Schweiger MAC, 69. Sattinger RUE, 70. Szom-
bathelyi OTE. 71. Kolletich PSC, 72. Fazekas 
BBTE, 73. i f j . Hubert BBTE. 74. Kirchner 
MAFC. 

(IV. csoport): 1b. Novobátzky SzTE, 76. 
Berger I I I . ker. TVE, 77. Földes SAC, 78. 
Hertelendv MAC, 79. Kaf fán RAC, 80. Niko-
lich MAFC, 81. Grünfeld MTK, 82. Hubert I I . 
BBTE, 83, Kleiszner A T E , 84. Lakner BEAC, 
85. Szalay BLKE, 86. Emmánuel BBTE. 87. 
Pető KTSE, 88. Michel (Unió), 89. Szolnoky 
BEAC, 90. Bikár BBTE, 91. Kárpáthy SzAK, 
92. Leitner DTE, 93. Szemethy BSzKRT, 94. 
Weisz L. UTE, 95. Strasser MLTC, 96. Hegvi 
RAC, 97. Frank DTE, 98. Hidassy BEAC, 99. 
Murányi BEAC. 100. Schindele MAC, 101. 
Vadász MTK. 102. Horváth Jenő MAC, 103. 
Balázs BEAC, 104. Gyarmathy MAFC, 105. 
Fiala OTE, 106. Kohl MAC, 107. Riedt Kac, 
108. Vajner X. ker. SC., 109. Briglevich BEAC, 
110. Kován Gy. KAC, 111. Németh K T S E . 
112. Bihari FTC, 113. Daláry BSE, 114. Hesp 
ATE, 115. Göttinger GMTC, 116. Meretey 
BEAC, 117. Bittera B. NZTE, 118. Hoffmann 
SzKE, 119. Kövér BSE, 120. Schramek BSE. 

Hölgy-erölista: 

(I. csoport): 1. Baumgarten M. U T E és 
dr. Schréderné B L K E , 3. Paksyné BLKE, 
4. G. Baittrok I. MAC, 5. Wienerné FTC, 
6. Bokorné MAC, Brandenburgné B L K E 
és Lates Cs. MAC, 9. Tihanyiné FTC, 10. Bo-
zsikné MAC, 11. Ritscherné FTC, 12. Demkó 
E. BSE. 13. Halászné B L K E . Sipos A. FTC, 
Szapáry grófnő MAC és T. Kellauer K. K T S E 
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(II. csoport): 17. Gazsi I. GMTC, Ravné 
B L K E és Varga né OTE. 21). Huberné FTC. 
N a g y D. BEAC, Piret báróné B B T E és Sternné 
Beret tvóujfalu, 24. Della Donnáné BSE, Fi lá tz 
M. BSE. Méray-Horváth O. MAC és Tóth M. 
MLTC, 28. Békessy M. MAC, Bottkáné MAC. 
Kis fa ludy I. BBTE, Récsey R. N Z T E , Szőke 
Baba B L K E . 33. Madarászné FTC, 34. 
Gschwdndt FTC, 35. Havasi Zs. UTE, 36. 
.Tendrassik Nelly BEAC, 37. Surgoth E . 
K T S E , 38. Zelbrné B L K E . 39. Engelné BSE, 
40. Horváth I . MAC, 41. Bendonritter E . 
GMTC, Halász B. B L K E és Sárkány L. MAC, 
44. Dömötör E. D E A C . Dubavay K. RAC, He-
gedűs J . MTK, Hofbaiuerné B L K E , Hrabácsné 
B L K E , Lónyay grófné MAC, Pintér Zs. 111. 
ker. TVE, Somssieh grófné K T S E és Sennyev 
báróné SAC. 53. Arclev A. MOSSE. Gál M. 
K E A C , Horváthné H V S E , Kotzkáné Sz. MÁV, 
Lichtigné FTC. Mentovich (i. (Unió), Shell M. 
bárónő G v A K . Schwarezné F T C és Szlávik B. 
BBTE, 62. Medveczky S. BEAC, Nietschéné 
MAC, Pleplár G. K E A C , Steiner K. F T C és 
Szirmay grófnő N y L T C , 67. Bárczayné M K T E , 
Helebronthné MAC, Köpeczy S. PSC, Reichlin 
bárónő G Y A K és Schummer A. BEAC, 72. 
Csont I. M K T E , Molnámé K S E , Ortherné 
UTE, Raksányi S. MAC, Széchenyi H. grófnő 
G. MOVE, Szemler T. BSE, Szemrád D. U T E 
és Vidáné HSE, 80. Antalné PSC, Ferencsikné 
D E A C , Fénvésné BTVC, Hézerné O T K és Sze-
met hvné GMTC. 

A tervezethez, mikor megállapítjuk, hogy a 
bizottság hihetetlen nagy munkát végzett el, 
elsősorban is azt fűzzük hozzá, hogy ilyen 
hosszú sorrend megállapítása nem célravezető s 
természetesen nem lehet abszolúte igazságos 
sem s így szerintünk sokkal helyesebb lenne jö-

Rogers és Tildén, a legmagasabb tenniszezök. 

vő re kevesebb játékost rangsorolni. I lyen nagy 
rangsort még egy szövetség sem adott sohasem 
ki. mert ennek a technikai megállapítása olyan 
nehézségeket támaszt, amit leküzdeni majdnem 
lehetetlen. A bizottságot a nagy munka elvég-
zéseért mindenki részéről csak köszönet illet-
heti s akik esetleg nem a megfelelő helyen lát-
ják magukat, ne sértődjenek meg, mert a bi-
zottság nem ismerheti mindenkinek a játékere-
jét úgy, mint ahogy az illetők sa já t magukat 
ismerik s gondolják meg azt is, hogy rend-
szerint a sa já t játékerejét mindenki túlbecsüli. 

A z o§7iiirák hm<3it<ailo§ eirősoirirennd 

1. Franz Matejka, 2. l lermann Artens, 3. 
Willy Winterstein, 4. Hans Eisler, 5. Harry Kin-
zel, (3. Micliael Haberl, 7. Ileinrich Eifermann, 
8. Dr. Félix Hirseh, 9. Hatvan Decker, 1(1. Erwin 
Bolzano. , 

Hölgyeknél: 1. Liesl Herbst, 2. 11. Eisenmen-
ger, 3. E. Eedlích, 4. I. Deaníno, 5. II. Orave, 
ö. L. Ellisen, 7. G. Tischlet, 8. G. Grünberger, 
9. 0 . Munk, 10. T. Wolf. 

A férfiak közül dr. Grossmann, a hölgyek 
köziil Kommenda elégtelen erdmények miatt nem 
szerepelnek a listán. 

Matejka első helye minden tekintetben meg-
érdemelt, dacára annak, hogy a meráni verseny 
döntőjében Artens megverte. Artens csak tavasz-
szal Cannban volt igazán jó, hol Brugnont, majd 
Rogers veri meg, de azután visszaesett s újra 
csak a meráni versenyen jött formába. Matejka 
az egész évben nagyszerűen játszott s az európai 
legelső klasszisba verekedte fel magát, 

A többiek is mind ismerősök a magyar kö-
zönség előtt s játékerejük valamivel gyengébb, 
mint a megfelelő magyar játékosoké. 

A női első Herbst, az osztrák bajnokság nyer-
tese. 
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A s p a n y o l rang l i s ta 
F é r f i a k : 1. E. Maicr, 2—3. Sindreu, Juanico , 

4. Saprissa, •">. E. Flaquer, 6. Tejadp, 7. Suqué, 
8. Morales, 9. Garr iga , 10. l í iera . 

Hölgyek: 1. Lily do Alverez, 2. Morales, 3. 
Bella Pons, 4. Iíosa Torras, 5. Maruet , 6. Isab: l 
l le rberg . 

Tildén évekelőtti ellenfele Manuel Alonso. 
mint már évek óta nem szerepel a spanyol 
ranglis tán, mert állandóan Délamerikában van & 
így jelenlegi já tékerejét a többi spanyol játékos-
sal szemben nem lehet megállapítani . 

Az első tíz közül Juanico és Surjué Pesten is 
játszottak. 

A hölgyek köziil Alvarez még mindig messze 
kiemelkedik tudásával. Meglepő, hogy az éveken 
keresztül első Flaquer ötödik lett s hogy Gomar 
gróf egyáltalában nem szerepel a sorban. 

T e n n i s z e l j e g y z é s e k e s h á z a s s á g o k 
A hí res angol játékosnő, Miss Joan Fry no 

vember 12-én ta r to t ta esküvőjét T. A. Lakmann 
hadnaggyal. 

A páros világbajnok-pár Allison van l lyn kö-
ziil Allison idei európai ú t j a előtt házasodott meg 
s most, követi példáját van Ryn is, aki az ameri-
kai ranglis tán is szereplő bájos Miss Marjor ic K. 
Géadmann veszi el. 

A párisi olimpiászon Kelirl ing legyőzője 11. 
X. Williams, aki kétszer volt bajnoka az Egye-
sült Államoknak, most vette el az egyik híres 
newyorki szépséget, Miss Francis Gillmoret. 

A tavaly Európában jár t délafr ikai tennisze-
zök közül J . Robbins elvette Miss R. .T. 
Tapscottot , 

Miss Hardie t , a rivierai versenyek állandó 
és eredményes játszó vendégét elvette J . I I . 
Wheaterof t , akivel a tavalyi angol fedett pálya 
bajnokság vegyes párosát játszotta. 

Miss Foy-t. a kiváló angol hölgyjátékost elje-
gyezte Mr. Lakemann. A sok gratuláción kívül 

B e m a r d Shaw egy aranyórát küldött a boldog 
meny a sszony n a k. 

Froity.beim, a többszörös német bajnok, aki 
Wiesbaden város rendőrkapi tánya megnősült . Fe-
leségül vette Erna Ruthermayer t , akivel nászútra 
a Riviérára utazott . 

Külföldi hírek 
i l l l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I M M I M I I I I I I I I 

A r i v i e r a i v e r s e n y e k t e r m i n u s a i 
Dec. 22—28. J ü a n les P ins L. T. C. 

29—Jan. 4. Cannes. Beau—Site L. T. C. 
J a n . 5-—11. Cannes, Metropole L. T. C. 

A hivatásos játékosok világbajnokságának győztese: 
V. Richards átveszi a díjat. Mellette áll a második. 

Karel Kozeluh. 

Tebr. 2—8. Cannes, Carlton L. T. C. 
„ 9—15. Nizza L. T. C. Délfranciaország 

bajnokságai. 
„ 10—22. Beaulieu L. T. C. Beaulieu baj-

nokságai. 
„ 23—márc. 1. Montc Carlo, Country 

Club. Monteearlo bajnokságai. But ler-
serleg, Beaumont-serleg. 

Márc. 2—8. Mentőn L. T. C. Riviéra bajnok-
ságai. A nemzetek kupája . 

„ 9—15. Nizza L, T. C. 

CrémanfRosé 
sylvania sec 
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„ 16—22. Cannes L. T. C. A Cote d' Azúr 
bajnokságai. 

„ 23—29. Cannes, Beausite L. T. C. Can-
nes bajnokságai. 
30—ápril. 5. St. Ilaphael L. T. C. 

April. 6—12. Monte-Carlo. Country-Club, 
Beausoleil bajnokságai. 

„ 13—19. Juan-les Pins, Miramar L. 
T. C. 
20—26. Beaulieu L. T. C. 

Angolok Délamerikában. 

Az angol játékosok egy kisebb csoportja Dél-
amerikába hajózott versenyezni s eddig elért 
eredményeik azt mutatják, hogy a délamerikai 
tennisz nem érte el még az európai közép klasz-
szist. 

Buenos Airesben Peters Cattaruzzát veri 6:1, 
7:5-re. Holcroft-Watson asszonyt Miss E. Bushell 
veri 6:1, 6:1-i-e. Minden számot az angolok nyer-
tek meg, csak a Perry—Lee páros kapott ki a 
Boyd Lopez—Pelliza argentiniai pártól 5:7, 4:6, 
9:7, 6:4, 6 :3-ra. 

Egy másik versenyen Lee az angol ranglista 
másodika veri az argentiniai bajnokot Boyd 8:6, 
6:4, ö:2-re, míg Perry, a nálunk is jár t kitünó 
asztali tenniszező Moreat 6:0, 6:4, 6:4-re. Miss 
l larvey veri Mts. liieketts 6:1, 7:5-re és Mts. 
Watson, Miss E. Bushell most 6:3, 6:3-ra. 

A holland ranglista. 

Urak: 1. Timmer, 2. Diemer Kool, 3. van 
der Heidet, 4—5. Nauta és van Olst, G. Koop-
mann, 7—8. Marinkelle és Wetselaar, 9. Knap-
pért, 10—14. van Eek, Eriksson, Hughan, 
Leembruggen, van den Berg, 15. Cries, Ki. 
Karsten, 17. Martens, 18. Pflaume, 19. Schoo-
rel, 20. Sigmond. 

Hölgyek: 1. Rollin Conquerque, 2. Canters. 
3. Straub—Janssen, 4. Koene. 5—6. Belzer és 
Spit, 7. Staab, 8—12. Douglas, van der Heide, 
Jonquiére, Löcker-Ivastner, Reydon-Zoethout. 
13. Jur rema, 14. Köningslow, 15. van Herwi.j-
nen, 10. Bauduin. 

* 

Argentína férf i egyes bajnokságát az angol 
Perry nyerte. Ellenfelét, honfitársát Peters 6:4, 
6:1, 6:0 arányban győzi le. Női egyest Alvarez 
nyerte. 

* 

Vincent lliehards a kiváló amerikai profi-
bajnoknak, aki idén Kozeluht legyőzve, a világ 

legjobb játékosa címet szerezte meg, mint egy 
30.000 dolláros évi jövedelemmel rendelkezik. 
Megemlíthetjük egyben azt is, hogy vissza akar 
vonulni a hivatásos tennisztől és szállodai és ét-
termi üzemet szándékozik nyitni. Richards, aki 
most 27 éves, formája tetőpontján van, a vissza 
amatourizálashoz megtett minden szükséges lé-
pést. 

* 

A világbajnok Cochet trainirozza szívességből 
a francia fiatalságot hetenként egyszer, vasár-
nap. Ez a gyakorlás ünnepnapon van és azt liisz-
sziik, ünnepe a fiatal játékosoknak és a francia 
tennisz-életnek is. Vagy talán szükségét érzik az 
utánpótlás elengedhetetlen voltának. 

* 

N. E. Brookes, a kiváló ausztráliai játékos 
minap ünnepelte 53-ik születés napját. Tucatnyi 
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bajnoksága és Davis Cup szereplésén felül 
1907-ben megszerezte a világbajnoki címet is. * 

A schweizi fedett-pálya bajnokságok. Fé r f i 
egyes, elődöntő: Gent ien—Raimi 6:1, 7:5; Ell-
mer—Luchsinger 6:2, 3:6, 6:3. Döntő : Gen-
hien—Ellmer 6:1, 6:4, 6:0. Kői egyes elődöntő 
és döntő : F r a u v. Iteznieek—Fol. Schünblin 7:5, 
6:2; í m e Golding—Fol. Lamy 6:0, 6:0; F r a u v. 
Reznicek—Mme Golding 6:3, 6:1. F é r f i páros : 
Gentien, Tihy—Raimi, Róbert 7:5, 7:0; De Blo-
nay, Simon—Lage, Fabricot t i 15:13, 3:6, 6:4; 
Gentien, Tihy—de Blonay, Simon 3:6, 6:3, 5:7, 
6:4, 8:6. 

• 

Lenglen Bécsben 50.000 shill inget kért egy 
bemutató játékért . A rizikót nem merte vállalni 
egy egyesület sem. A vendégszereplés elmarad. * 

Egy kis összehasonlítást közlünk az elkövet-
kező Davis Cup küzdelmekre, mely előre lá tható-
lag még sokáig Amerika és Franciaország közt 
fog lefolyni. Shields 19 éves, Wood 18 éves, Sut-
ter 20, Dog 21 éves, Mangin 21 éves, Bell 22 
éves és 57 kiló ő a legkönnyebb amerikai bajnok. 
Ezzel szemben a f ranciák Bruquon 35 éves, Bo-
rotra 32, Chochet 28 esztendős és olyan ígéretek, 
mind Shields és a többiek, nincs a f ranc ia ten-
nisz egén. 

C s e h t e n n i s z e z ő k D é l a f r i k á b a n . 

Hosszú huza-vona után végre elindult a tar-
talékos cseh csapat dé laf r ika i ú t j á r a . Az eredeti-
leg utazni szándékozó Menzel és Rohrer nem 
mentek s helyettük a Kozeluh, Marsalek és Moce-
nauer együttes utazot t el. 

» 

A német fedett-pálya bajnokságokat Brémá-
ban t a r t j ák meg 1931. február 2—8-ig. 

Belföldi hírek 
mii 

November hó végével készült el BLIvE to-
vábbi helységei. Ezen újabb építkezéssel nagyot 
bővült a lágymányosiak klubháza. 

* 

F T C tennisz szakosztálya minden hó első va-
sárnapján t a r t j a összejöveteleit a lloyal szálloda 
pálmakert jében. 

* 

MTK tenniszezők minden szerdán este talál-
koznak a Magyar Gondenári Kör (Rádius mozi 
épület) helyiségében. 

* 

M e g h í v ó . A ferencvárosi Torna Club Ten-
nisz szakosztálya f. é. november hó 9-én és min-
den hónap első vasárnapján, a Royal szálló fehér-
termében és különszobáiban 5 órai kezdettel tánc-
és bridge- (rumm.v-) délutánokat rendez, melyen 
nagyságodat és k. vendégeit szívesen lá t ja a 
Rendezőség. Belépőjegy uzsonnával, vigalmiadó-
val és borravalóval együt t 3 P. — Jazzband. — 
Bridge és rummykártya d í j t a lanu l áll rendelke-
zésre. 

Illlllilllllllllllllllllllltlllllim 
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

K E H R L I N G B É L A 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII 

Serlegek és t iszteletdí jak 
dúsan felszerelt raktára 
Sportkörökben országosan elis-
mert arany- és eziistmiivesnél 

TOCH MANO 
Budapest IV. Városház u 16. 

Saját műhely 
Egyesületek kedvezményben 
részesülnek, 
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Sportpályák, tenniszpályák és utak építését 
javítását vállaljuk. 

V k V Ú I l í t i m L ' legjntAnyosabb feltételek mel le t t speciális 
O / . d l I l U U l k kötőanyaggal kevert 

V Ö r Ö S salakot, tenníszpályákhoz és utakhoz. 

Fekete salakot 
fuva rd í j megtérítés ellenében száll í tunk futbal l -
pálvákra és fel töl tésekre. — A MAC, BSzKR. 
BSE, BEAC. BLKE stb. szállítója 

Hazai Útépítő és Salaktermelő 
Vállalat Budapest, Nádor-u. 6. 

Telefon: 813—96. 

Megjelentek a 

Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség 
hivatalos versenyszabályai, 

Alapszabályok, Játékszabályok, Verseny-
szabályok. 

Kerületi szervezet i szabályok, Fegyelmi 
rendelkezések, Gazdasági bizottság ügyrendje, 

Útmutatás pályabírák részére, Tenniszpálya épí tése , 
Vasúti kedvezményre vonatkozó útasítás, 

Egyesületi alapszabály, Egyesületi 
házírendsza báíyok. 

Ára 3 pengő. 

Megrendelhető Kertész Tódor és Weszely 
István rt. cégnél, Budapest, IV., Váci-utca 9. 

Játék közben egy darab 

kesernyés dessert csokoládé 
a legjobb éhségcsillapító 

! 

HORVÁTH GYÖRGY 
URI SZABÓ, UDVARI ÉS KAMARAI SZÁLLÍTÓ 
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I I 
| > A Ródii, | 
* I ^ s ó h á z a t , \ 

| korcsolya, | 
I szakszerű korcsolyacipő | 

Kertész és Weszely 
IV., Váczi-utca 9. sz. 

CUKORKA 
CSOKOLÁDÉ 

DESSERT 
• • • • 

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


