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Asztalosok harcai. Jászberénylen a Neubör-
ger testvérek faáru-gyára asztalosok részére 
szigorú zárlat alatt áll. A bajai Pollák-féle bú-
torgyár változatlanul zárlat alatt áll. Asztalos-
munkás Bajára ne utazzék 

* * * 

JKillfőíá. 
A bécsi aranyművesek kizárása nyolc heti 

erős harc után a munkások teljes győzelmé-
vel végződött. A kitűnő szervezettség, a példás 
összetartás megtörte az uszítókat és az egész 
vonalon teljesíteni kellett a munkások köve-
telését. Az uj kollektiv szerződés, amely három 
évre szól, heti 20 korona bérminimumot és 
5 és 3 filléres órabér ja vitást biztosit a munká-
soknak. Az uszítók lelketlensége most meg-
bosszulta magát, a munkások győzelme pedig 
fényesen igazolja, hogy jól szervezett össze-
tartó tömeg rossz konjunktúrák ellenére is 
vissza tudja verni a munkáltatók támadását. 

szovetkezethigm 
* * * 

Az Általános Fogyasz tás i Szövetkezet közgyűlés elütt l 
t aggyűlése! : 

A IV. számú flók t ag j a i e hó 15-én, esto fé l 8 órakor , a 
Katz-félo vendéglőben (Dembinszky- cs Murányi -u tca 
sarok). 

A VI . szániu flók t a g j a i e hó 11-én, dé lu tán 4 órakor , a 
M u n k á s o t t h o n b a n . 

A X I I . számú fiók t ag j a i c hó 15-én, esto fél 8 órakor , a 
Deák és Templom-utca sa rkán levő Moravetz-félc ven-
déglőben. 

* * * 
<§) A röpülő bankár büntetése. A buda-

pesti büntető törvényszék majdnem két 
liétíg tárgyalta a száznál több bűncselek-
ménnyel vádolt Wechsler Gyula ügyeit, akit 
azért neveztek röpülő bankárnak, mert Bu-
dapest környékén sok helyen, szövetkezete-
ket alapított s azoknak ut ján csapta be ál-
dozatait. A büntető törvényszék szombaton 
délben hirdette ki az ítéletet. Wechslert bű-
nösnek mondotta ki nyolc csalás, két sik-
kasztás, ötvenhat magánokirathamisitás, 
egy hamis tanuzás, egy közokirathamisitás 
és tizenhat váltóhamisítás bűntettében és 
ezért öt évi fegyházra, kétszázhúsz korona 
pénzbüntetésre, továbbá nyolc évi hivatal-
vesztésre és politikai jogainak fölíüggeszté-
Bére Ítélte. A régebbi vizsgálati fogsággal a 
büntetésből tiz hónapot kitöltöttnek vett a 
bíróság. A vádlott és a védő fölebbezett, 
úgyszintén a pótmagánvádlók ós az ügyész 
is, aki a büntetés súlyosságára való tekin-
tettel indítványozta, hogy az ideiglenesen 
szabadlábon levő vádlottat tartóztassák le. 
A bíróság ezt elrendelte, ami ellen az elitélt 
fölebbezett. 

(§) Apa keresés kuruzslással. Tipikus ma-
gyarországi esetet .tárgyalt a minap a rózsa-
hegyi törvényszék. Belkó Mária 26 éves leány 
mint szoptatósdajku volt alkalmazva Csavoja 
András luzsnai korcsmárosnál. A leány már 
unta a dajkaságot és szeretett volna gyerme-
kének atyjával egybekelni. Azért a falu vén-
asszonyainak biztatására elment Gajdos 
Lina luzsnai jósnőhöz, aki 30 koronáért vállal-
kozott a férfi visszahódítására. A vénasszony 
persze a leánynak is adott szerepet. Lefekvés 
előtt el kellett mondania két miatyánkot. A 
hűtlen férü azonban nem jelentkezett, Közben 
pedig a kuruzsló még a ruhaneműit is elcsalta 
a leánytól. Ennek ellenében aztán azt a taná-
csot adta a leánynak, hogy most már a sátán-
hoz folyamodjék és ne este, hanem éjjel imád-
kozzék, még pedig visszafelé, mert ettől az 
ördögök megijednek ós segédkeznek a kis gye-
rek atyjának visszahóditásában. Ezeken kívül 
a kuruzsló még rávette a szegény leányt arra 
is, hogy gazdájánál levő pénzét vegye ki és 
azt is adja neki. fis hogy ezek után egész bizto-
san vissza jöjjön a férfi, csupán még azt kell 
bizonyítania, hogy nagyon kívánja őt. Ezt pe-
dig a kuruzsló szerint csak azzal lehet bizonyí-
tani, ha olyan nyiratkozást végoz, amit le uem 
írhatunk. És a tudatlan teremtés még abba is 
bele ment. A szerencsétlen leány azóta sem a 
kuruzslót, sem gyerekének atyját nem látta. 
Elkeseredésében elpanaszolta bajét, aztán má-
sok tanácsára a törvényszék elé vitte az ügyet, 
amely a szélhámos asszonyt öt havi fogházra 
ítélte. 

(§) A három bankfiu, Steinmann Pál, Bó-
dog és Ottó szombaton átköltözött a rendőr-
ségtől az ügyés.zség fogházába. Átkisérteté-
8 ük előtt a rendőrségen még egyszer kihall-
gatták őket. Bódog elmondotta, hogy a 
Hungária-klubban kétezer koronás bankot 
adott. Két kézzel szórta a pénzt, a lóverse-
nyen ezreket vesztett, reggelig kártyázott s 
ez idő alatt az utcán autótaxi várta, a taksa-
mérő pedig kilencvenhat koronát mutatott. 
A Casino de Paris-ban volt egy barna 
leányka, a Hédiké, erre a szép nőre ezreket 
költött, általában ugy élt, mint egy millio-
mos. Hozzávetőleges számítás szerint a há-
rom testvér május óta nyolcvanezer koronát 
vert el. Szombaton ujabb följelentés érke-
zett be ellenük a rendőrségre. Egy katona-
gyógyszerész tett följelentést, akit ezer ko-
ronával csaptak be. A vizsgálóbíró délután 
kihallgatta u három testvért és elrendelte 
előzetes letartóztatásukat. 

Ebben a rovatban KösöíteKéri nem vállai semmiféle 
felelősséget sem a szerKesztSség.sema Kiadóhivatal 

Rossz gyomor nem csinálhat jó kedvet; az 
ember elveszti munkakedvét és végül igazán 
képtelenné lesz a dologra. De vau egy ut, 
hogy ettől a bajtól biztosan megóvjuk ma-
gunkat. Használjuk az egy emberöltő óta el-
ismert valódi „Ferencz József-keserüvizet. 
Több mint egy negyedszázaddal ezelőtt a ki-
rályi tudományos egyetem belorvosi klinika 
vezetősége már a következő föltűnő esetről 
teszen említést: Betegünk fiatal ember, ki 
félév óta szenved krónikussá vált gyomor-
és bélhurutban. Miután az utolsó három nap 
széke éppen nem volt az if júnak, kísérletként 
egy pohárnyi természetes valódi „Ferencz 
József'-keserüvizet adtunk neki. Csakugyan 
alig két óra múlva megvolt az eredménye és 
a páciens a következő reggelen tényleg egé-
szen megujulva érezte magát. Ezután még 
T> napon át reggelenként adtunk „Ferencz 
József-vizet és a hatodik napon az étvágy-
liiár.y már egészen megszűnt és vele együtt 
a gyomorfájdalom is csökkent. Gyógyszer-
tárakban, drogériákban és füszerkereskedé-
sekben kifejezetten valódi „Ferencz Jó-
zsef'-keserüvizet kell kérni és ehelyett 
semmi mást nem kell elfogadni. Vigyázzunk 
a vignettára ós fölirásra; ahol pedig nem 
kapható, ott forduljanak levelezőlap u t ján 
egyenesen a valódi „Ferencz József-gyógy-
források szótküldési igazgatóságához Buda-
pesten. (I. leer., Kelenföld.) 

Vizo kiválik nagy sótartalma és magas hőfoka 
által. Gyönyörll fekvés. Erdős vidék. Szép séta-
utak. Érdekes tengeri kirándulások. Nagy kerti és 
viziünnepélyek, sportok stb. 
Prospektust i n g b e n küld a föI l sajreSöség; . 

TESTEDZŐ 
* * * 

A Testnevelési Tanács első ülése. Az Orszá-
gos Testnevelési Tanács, amelynek kinevezése 
annakidején közbotrányt okozott, vasárnap dél-
előtt tartja alakuló ülését az Akadémiában. 
Ennek a nagyképű testületnek működése ellen 
a testi kuitura fontosságát átérző minden té-
nyezőnek erélyesen tiltakozni kell. Az OTT 
zártkörű társaság', amelyben tanácstagi tiszt-
séggel honorált választási kortesek, a testne-
velés föladatait csak a tornaversenyek lako-
máiról ismert állami hivatalnokok ós néhány, 
az idejét mult torna zászlajára fölesküdt sport-
ember nevével találkozunk. A sport, a testne-
velés terén megvalósításra váró föladatok, _ a 
tömegképzésnek minden kérdést fölülmúló je-
lentősége a hozzáértők érvényesülését kívánta 
volna meg, a szakemberek helyett azonban a 
modern testnevelés híveitől folytonos veresé-
get szenvedett tornászok, kicsinyes bosszú-
vágyból, összeköttetéseik révén kirekesztették 
mindazokat, akiknek eddigi munkássága a test-
nevelés előbbrevitelét célzó törekvésekkel egy-
beforrt. Nincs egyetlen ember sem a tanács-
ban, aki a tömegnevelésnek, a szabadtéri spor-
toknak őszinte hive lenne. A nehézkes, a meg-
erőltető tornarendszer mindenütt kifigurázott 
maszlagjain a tanács túlnyomó része még nem 

tudott fölülemelkedni. Orvosok vannak a ta-
nácsban, akik a tömegek sportolására legjóté-
konyabb hatást gyakorló labdarúgás és atlé-
tika romboló erejéről cikkeznek, minden ko-
moly és hozzáértő szakember mulatságára. 
Most, amikor végre rohamlépésben lehetett 
volna lendíteni a testnevelés elhanyagolt 
ügyén, avatatlanokat toboroznak össze, akik a 
testnevelés céljainak megvalósítása helyett 
legföljebb a testcsenevészet terén érhetnek el 
sikereket. Semmi megnyugtató jelenséget nem 
látunk; az OTT tagjai semmiféle garanciát 
nem nyújtanak jövő működésűk tekintetében. 
Ellenben egy táborba verődve látjuk a szabad-
téri sportok esküdt ellenségeit, a minden kér-
désben destruktív irányzatok híveit, akik a 
munkásság testedzését inkább akadályozzák, 
mint közömbösen nézik, miért is minden okunk 
meg van arra, hogy ezzel a testülettel szemben 
korábban is kifejezett bizalmatlanná-rnnkat 
változatlanul fön tartsuk. 

&a3f&ai*ugá$> 
A vasárnapi mérkőzések. Bajnoki mérkőzé-

sek töltik be a vasárnap programját. E g y e t l e n 
nemzetközi mérkőzés lesz csak, amelyben ma-
gyar csapat vesz részt, de ez külföldön, Ssent-
péterváron kerül eldöntésre a 33FC és a Leip-
ziger Bewegungsspieler csapatai között. A 
szembekerülő ellenfelek eredményeik összeha-
sonlítása alapján egyenlő erőknek mutat-
koznak. 

A bajnoki mérkőzések közül a legnagyobb 
érdeklődés az FTC-nek a. MAC elleni találkozá-
sát kiséri. A még kezdetén lévő őszi szezonban 
ahányszor mérkőzött az FTC, mindannyiban, 
azt bizonyította a játéka, hogy messze van még 
tavaszi formájától Ennek tudható be, hogy 
mérkőzéseit csak a leghevesebb küzdelmek 
után tudta a legkisebb goalarányban meg-
nyerni. De közrejátszott a gyönge eredmények 
elérésében az is, hogy soha sem tudtak teljes 
csapatokat kiállítani. Holnap már Payer is 
játszik, akinek visszajövetelét biztosítani sike-
rült az FTC-nek. Igy teljes csapattal veszik föl 
a küzdelmet a MAC ellen, amely kiváló formá-
jára alapított okokból igy is győzelmet remél 
az FTC ellen, bár ennek bekövetkezése nagyou 
valószínűtlen. — A mérkőzés előtt a BTC és a 
Törekvés csapatai játszanak. A Törekvés nagy 
formát mutatott eddig minden mérkőzésen, a 
BTC viszont az NSC-bal szemben alig tudta 
az eldöntetlen eredményt biztosítani. Figye-
lembe véve a berlini Viktóriával szemben ki-
vívott értéktelen győzelmét is, a két csapat erő-
viszonya a Törekvés legénységében sejteti a 
győztest. — A Hungária-uti pályán az MTK 
a BAK-kal mérkőzik. A legutolsó évek hét ta-
lálkozásából a BAK ötször került ki győzte-
sen, mig az MTK egy eldöntetlen eredménytől 
eltekintve, csupán egyszer győzött. Az MTK 
formájáról a legjobb hirek vannak forgalom-
ban. Ezek szerint aligha lesz tőle a győzelem 
elvitatható, amelynek megakadályozására a 
BAK-nak jó formát mutató legénysége komo-
lvan készül. — A Határ-utcai pályán a III. ke-
rületi T és VE az UTE-tel mérkőzik. Két 
egyenlő erejű csapat találkozásáról van szó, 
amelyben a III. kerületieknek győzelmi esé-
lyeit az a körülmény emeli, hogy saját pályá-
jukon játszanak. A győzelem azonban koránt-
sem bizonyos, mert az UTE csapata, az utolsó 
héten nagy mértékben megerősödött. 

Munkáscsapatok mérkőzései. A Vas- és fém-
munkások Sportklubjának I-, II. és ifjúsági 
csapata folyó hó 14-én, vasárnap délután saját 
pályáján (Hajtcsár-ut 54, Zugló) a Zuglói Sport 
klub I., II. és ifjúsági csapatával játszik a III. 
osztályú bajnokságért, annak szövetségi dijá-
ért, valamint az FTC serlegért. — A Compaktor 
SC vasárnap a bádogosok I. és II. csapatai el-
len játszik bajnoki mérkőzést. Az ifjúsági és az 
old boy csapatok az Ékszerész SC csapatai ellen 
játszanak az Ipoly-utcai pályán. A Máv. gép-
gyári sportkör az Óbudai Torna-Egylet csapa-
taival játszanak a III. osztályú bajnokságért 
a Törekvés Halom-utcai pályáján. Az Újpesti 
Munkásképző Torna-Egyesület a Wekerle-te-
lepi Sport-Club I. és II. csapataival mérkőznek 
a Wekerle-telepen. — Az Újpesti MTE kombi-
nált csapata az URAK pályáján délután fél 3 
órakor a VI. kerületi Football Club kombinált 
csapatával mérkőzik. A Festőmunkások Labda-
rugó Egyesülete a Fővárosi Testedzők Egyesü-
letével a Népszigeti pályán játszik délelőtt 10 
órakor a IV. osztályú bajnokságért. A második 
csapatok fél 9 órakor mérkőznek. Az ifjúsági 
csapat az Ékszerész Sport Clubbal délelőtt 10 
órakor játszik a Vörösvári-uti pályán. 

Mtíetika. 
A magyar-osztrák atlétikai viadal. Vasárnap 

délután a bécsi Hohe Warte pályán második 
országközi mérkőzését tartja a magyar és az 
osztrák atlétikai szövetség. E mérkőzések a 
magyar atlétikának egyelőre még könnyű dia-
dalokat hoznak, mert a magyar atléták tudás-
ban fölötte állanak az osztrákoknak, kétségtelen 
azonban, hogy az országok közti viadalok je-
lentősége évról-évre nő, mert a sportban hatá-
rozottan rá vaunak utalva a magyar atléták aa 


