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Szlovenszkó.
"• Brattslava, Trnava, Trncin, Uzho- 
rod. Kitörik a nyelve az embernek, 
ha a pozsony *Sportrevü* ügyesen 
szerkesztett száma nak vastagbetüs 
címeit olvassa. Menny vei lágyabban 
bangzk, hogyha a szövegben szeré
nyen meghúzódó szürke Pozsonyt, 
Nagyszombatot, Trencsént és Ung
vári felfedezi a magyar szem. Lesz 
még idő, hogy ezeket is vastag b e 
tűkkel szedhetik. . .

«
■Élénk sportélet folyik a? elszakí

to tt 1 magyar Felvidéken. Már az 
utolsó békeévekben is volt minden 
valamirevaló felvidéki városkának 
sportegyesülete, most azonban min
den kis fainnak van kettő-három. A 
városokban pedig egész kis helyi 
bajnokságokat lehet ltiirni. Termé
szetesen Pozsony, Kassa, Komárom, 
Losonc, Trencsén, Eperjes stb. ve
zetnek; de Érsekújvár, Nyitra, Zó
lyom, Besztercebánya, Ruttka, Zsol
na, Ungvár, Nagyszombat sem álla
nak messze mögöttük. Az újonnan 
alakult sportegyesületek közül Kés
márk, Fülek, Galgóc, Aranyosmarót, 
Kéménd, Pöstyén, Somorja, Nagy- 
mihály, Vágsellye, Párkány, Ipoly
ság, Tornaija, Feled, Diószeg, Igló, 
Léva, Tapolcsány, Szene, Nagyka- 
pos, Privigye, Verebély. Rozsnyó, 
Turócszentmárton sportegyesületei- 

; nek eredményei ragadják meg a 
figyelmet. Nem vágynak ezek a kis 
egyletek még világraszóló babérokra; 
legnagyobb eredményük eddig puszta 
létezésük. Elismerés érte azoknak a 
Sportvéreinknek, akik tőlünk elsza
kítva sem szűntek meg magyar sport
emberek lenni. *

A iSzlovenszkói Labdarugó Szö- 
, vétség*|a felsőbb fóruma a felvidéki 
labdarúgásnak. A székhelye Pozsony
ban van, de a kassaiak is erősen moz
golódnak, hogy' egy külön keletszlo- 
venszköi ogyesületet alapíthassanak 
a mai kerület helyett. A pozsonyiak 
— igen helyesen — az egységes ve
zetés mellett vannak s nagy örö
mükre szolgált, hogy az MLSz is el
ismerte és támogatásukról biztosí
totta őket. Az SzLSz különben az 
MLSz-t tekinti anya;zövetségének és 
mindenben az MLSz szabályait kö
veti. Erősen"várják Pozsonyban őszre 
az MLSz válogatott csapatáig ha 
azonban ősszel nem tudna lejönni, 
tavaszra biztosan számítanak rá.

A fiatal szlovenszkói szövetség kü- 
.óntpp m ár túl vap a ;  első nem zet

közi sikeren. A csehországi német 
futballszövetség válogatottjaival 
mérkőztek május 31-én Pozsonyban 
és 2 :1  (0:1) arányban legyőzték 
a németeket. Mindkét gólt a Buda
pestről Pozsonyba telepedett Bánás 
rúgta, aki centercsatárt játszott, s 
ezen a poszton is legjobb embere volt 
a csapatnak. A mérkőzést a bécsi 
Kontár vezette. Az SzLSz egy B 
válogatottat is állíto tt ki, amely az 
érsekujvári kerület válogatottjánál 
Érsekújváron 2 :2  (1:1) eredmény
nyel végzett.

•
Teljes erővel indult meg azonban 

a Szlovenszkóban az atlétikai élet is. 
Ennek a lelke Mészáros Béla, a 
BEAC-nak Pozsonyban lakó gát
futóbajnoka, aki nemcsak, mint ver
senyző, hanem mint tréner, vezető 
és hirlapiró is hasznos szolgálatokat 
tesz az atlétikának Szlovenszkó bán. 
Ma már nagy fiatal gárda sorakozik 
mögéje s munkájában támogatják 
az öregek is, akik ismét munkába 
fogtak. Ezek dr. Pogány Géza (Po
zsony), Farkas (Kassa), Szakáll Máté 
(Pozsony), dr. Görög (Eperjes) és 
ami a legnagyobb szenzáció : Kóczán 
Mór (Pozsony), gerelydobó rekorde
rünk és olympikónunk.

Kóczán Mór az Érsekujvári SE 
június hó 29-iki versenyén állott 
s tarthoz: a sulydobásban, a disz
koszvetésben és természetesen a ge
relyvetésben. Kóczán már nem a régi 
ugyan; eredményei legjobb formái 
mögött messze elmaradnak, de start
hoz állása a fiatalok egész sorát buz
dította a munkára. Gerelyben az a 
pechje is volt, hogy egy vékony, haj
lékony házi készítménnyel kellett 
dobálnia. 43 méter 02 cm-es ered
ménye csakis ennek tulajdonítható. 
Súlyban 11-31 métert, diszkoszban 
33 63 métert dobott.

•

Szlovenszkó atléta csillaga jelenleg 
LUfSlig Ernő a PTE fiatal atlétája. 
Nem is oly régen, a PTE futballcsa
patának volt.igen közepes játékosa 
s úgy kellett *kipiszkálni» a csapat
ból. Első startjánál már megmu
ta tta  oroszlánkörmeit s alig 2—3 
heti tréning után sorra verte a leg
jobb osztrák sprintereket. Bécsben 
is csak a müncheni Schmid tudta 
megverni rövid mellszélességgel. 100 
yardon 10-2 mp.-et 100 méteren 
11-1 mp.-et futott ki s nyert 400 mé
teres magas és távolugró versenye
ket is. Ha csak sprintelni fog, nenj 
fog találni legyőzőre sejn Bácáhen, 
sem Münchenben.

•  *■

A szlovenszkói atléták  eredménye 
közül különben néhányat ide ikta
tunk  tájékozás végett. Prágába# 100

méteren Lustig Schmid (München) 
és Rau (Charlottenburg) mögött har
madik lett. Schmid mellel győzött 
11‘6 mp. alatt Lustig Rau mögött 
fél méterrel végzett. Mészáros 17 
mp. alatt nyerte a gátat a német 
Ball ellen. Pogány 12’47 méterrel 
nyerte meg a sulydobást. Mészáros 
és Pogány eredményei cseh-szlovák 
rekordok.

Pozsonyban a PTE országos ver
senyén Lustig 11-8 mp.-el nyerte a 
100 métert, 57.8 mp.-el a 400 métert, 
603 cm.-el a távolugrást, 160 cm.-el 
a magasugrást. Pogány 1L94 métert 
dobott súllyal; a kassai Buday 
10-27’2 perccel nyerte a 3000 métert.

Az érsekujvári versenyen Lustig 
11*2 mp.-el nyeri a 100 métert. Po
gány 12-61 méterrel a sulydobást, 
Fehér 34p27 méterrel a diszkoszt; a 
trencséni Frimmel 4 p. 41-6 mp.-el 
az 1500 métert.

A kassai versenyen Buday 10 p. 
18 mp. a la tt futotta a .3000 m é te rt; 
Farkas 12 44 métert dobott súllyal, 
dr. Görög 37-23 métert diszkoszszal. 
A késmárki staféta az az olimpiai 
stafétában 3 p. 57 mp.-et futott ki.

A bécsi IVAC versenyén Lustig 
100 yardon fél méterrel kikapott a 
10 2 mp. alatt győztes müncheni 
Schmidtöl. (Itt Lustigot fél m.-el 
hátraállitották kiugrás miatt.) 100 
méteren ugyancsak fél méterrel ka
pott ki 11-1 mp. alatt. Mészáros a 
110 m.-es gátat 16-2 mp. alatt nyerte 
H alt ellen, míg Fehér a diszkoszban 
35 80 méterrel harmadik lett.

•

Ugyanilyen nagy iramban folyik 
az uszósport szervezése is. Ez ugyan 
még nem terjed ki az egész Felvi
dékre, Pozsony egyesületei azonban 
már o tt tartanak, hogy bátran fel
veszik a versenyt az osztrák úszók
kal is. Pozsonyon kívül Nyitra úszó- 
sportja élénk. Az eredmények nem 
rekordok ugyan de nem is a legrosz- 
szabbak. A hölgyuszók eredményei 
azonban — nagyítás nélkül szólva 
— szenzációsak. A hölgyek közt is 
kiemelkednek Arányi Baba győzel
mei. A még csak 12 éves csodagyer
mek az ötven méteres gyorsuszásban 
és a 200 méteres mellúszásban az 
összes hölgyuszókat megverte.

Forr, buzog a Felvidék sportja. 
A futballisták ezrei az atléták és 
úszók százai lepik el vasárnaponként 
a sporttelepeket és uszodákat. Itt 
szabad a verseny és nincs gátja az 
érvényesülésnek. S itt — a sport me
zején — még elvétve sem hallani 
mást mint magyar szót; a sport 
berkei csak magyar nevektől hango
sak. A temetők fejfáiról le lehetett

igazat. A sportot nem lehetett egyik 
napról a másikra átfesteni, a sport 
a Felvidéken még ma is vörős-íehé*?
zöld. |
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FUTBALL
Az ETC óvását elutasították. Las

san nyugvópontra kerül a IL oszt* 
döntő ügye, a mit több oldalról pró* 
háltak megingatni. A leghevesebb 
rohamot természetesen az Erzsébet- 
falvi Torna Club intézte ellene. Óvás* 
sál támadta meg a döntő eredmé
nyét (1:0  a VII. kér. SC javára) és 
hat pontban csoportosította az ér
veit, a melyek egyik-másika — amint 
azt a Sporthirlap annak idején meg
írta — vádnak is beillett. Az óvást 
szerdán tárgyalta az ILSz intéző bi
zottsága s hosszú és alapos vita után, 
a mely közel három óráig tarto tt, 
elutasította azt s még a 100 korona 
óvásdijat sem adta vissza. A neveze
tes ülésen Tibor Lajos elnökölt s az 
ó elnöki szavazata döntötte el az 
ügyet a VII. kér. SC javára, m ert a  
szavazatok megoszlottak. (A szál
longó hírek szerint Pártos Gyula 
(Törekvés), Weisz Fülöp (UTSE) a 
meccs igazolása mellett Mester 
György (Zugló) és Hegedűs Géza! 
(MLK), az igazolás ellen szavaztak,

A határozat indokolása kiemeli* 
hogy az óvás 1 és 2 pontja (Lapszemle 
és Knercer játékos molesztálása) tá r
gyalásra alkalmatlan. A 3. pontban 
említett tervszerű és előre megfontolt 
durva játékról a bíró nem te tt emlí
tést, játékost ki nem állított s igy a 
meccs megsemmisítésére sem nyújt 
alapot. A dologgal különben a fe
gyelmi bizottság fog foglalkozni.

A 4. pontban tárgyalt és kifogásolt 
Itovszky Dezső nem játszott jogosulat
lanul, mert a fegyelmi bizottságtól já 
tékengedélyt kapott. Az ETC-nek az 
a kifogása, hogy a fegyelmi bizott
ságnak az alapszabályok 78. ,§ 2-ik 
bekezdésében foglaltak alapján nem 
volt joga ahhoz, hogy Ilovszkynak 
engedélyt adjon, nem helytálló, mert 
az llovszky ügyében hozott fegyelmi 
Ítélet a meccs napján meg nem volt 
jogerős, mert fellebbezés alatt állott.

Az 5. pont, a birő kényelmes volta* 
nem volt figyelembe vehe tő s el kel
le tt utasítani a 6-ik pontban foglal
takat is, mert a közgyűlés csak egy 
döntő mérkőzést rendelt el s az ETC 
megelőzően nem emelt kifogást 
ellene.

Az ETC megfellebbezte az intéző- 
bizottság határozatát s igy a  felleb
bezési tanács legközelebbi ülésén fog 
lezajlani a U. ogjt. döntő utolsó 
fölvonása. »** ‘

kaparni a magyar neveket, de a 
sport él és megmutatja a valót az l
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