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ahol sokkal nagyobb megfelelő területek álla-
nak ily vállalatok rendelkezésére, ahol a vá 
ros és a vidék lakossága (aránytalanabbul 
vagyonosabb a felvidéki vállalkozóknál. 

Vidor Rezső, 
textil technikus. 

DÉLMAGYAROBSZAG Vásárnap, 1916. szeptember 17. 

Beszélgessünk. * 
A fahonvéd: Jó uram, széna-e vagy -szal-

ma? 

Én: Bizony csa»k szecska. 
A fahonvéd: Kár. Azt. hiszem, bogv benn-

tartják és elmegy a sereggel diigóországba, a 
hova valamikor olyan nagy kedvvel járt Hát 
milyen bajt állapítottak meg? 

Én: Májbajt. Olyan haj -ez, vitéz honvé-
dunk, amivel elél az ember — holtig. 

A fahonvéd: így hát elesett egy csomó 
Pántlikától, meg virágtól. Hallottam, hogy a 
szép lányok és asszonyok ugyancsak klószül-
tek fölpántlikázására, a fölvirágmására. Kettő-
től -kapott is pántlikát. 

Én: Mindennek v-égie már. Aka nem való 
katonának, .semmire) se .v-aló. Legcélszerűbb 
ilyen állapotban a fal ¡felé fordulni -és végezni 
a 'végnélküli alvást. Különben is a magamfajta 
ember már csak pipál, mindenre pipál. A 
gyűlöletre épen ugy, mint a szer-elemre, ha 
ugyan az utóbbi még létezik. 

A fahonvéd: Most virul javában, uram. 
Már minthogy az időszaki. Nem is lesz vége 
•soha, ¡mint az áremelkedésnek. 

Én: Nem hallottam róla, hogy a szerelmi 
árak is emelkedtek volna, < 

A fahonvéd: -Most már erre is .rákerül a 
•sor. Jön a tél és .vele az uj ¡kosztüm, a boa, a 
karmantyú, a különféle szőrme és a- tótágast 
álló -kalapok. Pénzbe kerül minden és pénzt 
legkönnyebben a szerelem ,révlén klereshefni. 

Én: Gyomor kell ebhez is, mint a mai, 
dohos lisztből készült kenyérhez. 

A fahonvéd: Ne bántsuk a szegény pékeket. 
Ök sütni akarnak és emelni a sütőlapátot. 

Én: Csak az a baj, hogy a sütőlapáttal 
együtt az árakat is emfelni akarják. 

A fahonvéd: Az akarat nem annyi, mint 
a tett. Hányan vannak, lakik akarnak és csak 
az akarásnál maradnak. A pékek is, akik 

olya» kerekek már, mint a múltban volt. a 
zsemléjük, szépen megmaradnak a lapáteme 
lés mellett és minden ¡mást emelhetnek., csak 
az árakat bem. 

Én: Ideje volna már, ha az áremeléssel is 
ugy élnének az -emberek, mint az édes borral, 
amelyből kevés jó, ,sok — főfájást csinál. 

A fahonvéd: ¡Főfájásban most nincs is 
hiány. A termelőknek abban fáj a fejük, 
hogy minek, hogy emeljék az árát, a vevő-
közönségnek pedig azért fá j a feje, hoy ho-
gyan is győzze a folytonos-oan emelkedő árak 
elviselését. 

Én: Mégis ¡csaik legjobb dolguk van azok-

nak, kik egyletesdit játszanak. Azoknak nem 

igen fá j a fejük, hacsak azért nem, hogy mint 

lehetne azok elé kerülni, akik szintén játé 

konyságiban utaznak. 

A fahonvéd: Tudhatnák pedig az irás sza-

vait: Szeresd felebarátilag a feministákat, 

m/int tenmagadat. 

Én: (Magom is gondoltam már arra. hogy 
nem volna bolond dolog valami jótékony-
egyesületet alakítani, aminek a révén forga-
lomba hozhatnám) -a nevemet. Mért minden 
ezért történik. 

A fahonvéd: Minden mást alakítson, csak 

jótékony-egyesületet ne. Van ebből elég, sőt 

a kelleténél ás több. Meglátja,nemsokára már 

meg is kezdik a működésüket. És majd olvas 

Itatja az újságokban, hogy a; pénztárnál ez 

meg az ül, szeretetadomány-kocsikat ez meg 

az klisén, -ez fúj ja a trombitát, az üti a nagy 

dobot és igy tovább. 

Én: lÉn mlár látom, mint gyűjtenek a 

kis méhecskék. Gyűlik, egyre gyűlik a pénz 

és miegymás és aztán majd a bajok gyűlnek, 

mert valaminek csak gyűlni kell. 

A fahonvéd: És gyűlik a szivekben a ke-
serűség, láttára a manipulációnak. 

Én: A jó manipulálás nem rossz. Már a 
szentek is gyűjtöttek. És a közmondás azt 
tartja: Minden szentnek maga felé hajlik a 
keze. 

A fahonvéd: ¡Még szentnek se muszáj len-

ni. De nini, álszentről jut ,az eszeimbe, hogy a 

beteg katonáik igazi szentje, a szép és jó dok-

torné hazaérkezett. ¡Hiszem az Istent, hogy 

egészségesen. {Lehajol, egy csomó rózsát, a 
mely a lába elé van téve, felvesz és átadja.) 
Ezt pedig adja át neki, tiszteletünk és szere-

tetünk jeléül. És mondja meg a mi szép és 

jóasszonynnknak, hogy a mi hálánk mindig 

virit, mint A kis Iduska virágai 

Fiatalkorú kabáttolvajok. 
(Saját tudósítónktól.) Ez é'v februárjá-

ban dr. Löw Immánuel főrabbi (följelentést 
tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen 
es azt panaszolta, hogy a zsidó népiskola 
nyitott folyosójáról és a Jernev-házban mű-
ködő népiskola előszobájából az ott elhelye-
zett gyermekkabátokat állandóan lopkodják. 
Dr. Borbola Jenő bűnügyi kapitány Vecser-
nyés István és Busa Mihály delek ti veket és 
Deák Ferenc polgári rendőrt bizta meg a 
nyomozással. 

A detektivek több napi szorgalmas 
nyomozás után megállapították, hogy a 
kabátokat két fiatalkorú leány, S. Ilona és 
S. Erzsébet lopták el. A leányok beismerték 
a lopást, sőt ,azt is bevallották, hogy a lo-
pott kabátokat Fischoff Sándor, Rónai Ig-
nác, Fűlik Hermann és Weisz Sámuel zsib-
árusoknál értékesítették. A kapott pénzen 
megosztoztak és cukorra költötték. A kabá-
tokért egyenként 3—4 koronát kaptak a 
'kereskedőktől. 

A detektivek kikérdezték a zsibáruso-
kat, akik beismerték, hogy a leányoktól 
összesen kilenc kabátot vásároltak. A detek-

tivek a kabátokat lefoglalták. A kereskedők 
tagadták, hogy a kabátok lopott voltáról 
tudomással birtak, ami azonban a nyomo-
zás adatai szerint nem valószínű, mert Rónai 
négy izben, Fischoff ¡három izben vásárolt 
a leányoktól gyermekkabátot és igy hatá-
rozottan tudhatták, hogy a kabátok nein a 
gyermekek, vagy szülőik tulajdona. 

A szegedi járásbíróság junius huszadi-
kán tárgyalta Fischoff Sándor és Palik 
Hermann bűnügyét, akik ellen gyanús dolog 
megszerzésének kihágása miatt emelt vádat 
az ügyészség. A vádlottak beismerték, bogi' 
a kislányok vittek az üzleteikbe kabátot és 
azt megvették, de megkérdezték, hogy a 
kabátot honnan szerezték, mire a lányok 
azt válaszolták, hogy a sajátjuk. 

A járásbíróság bűnösnek találta a vád-
lottakat és Fischoff Sándort nyolcvan köroM 
na pénzbüntetésre, Falik Hermaiint harminc \ 
kopom pénzbüntetésre ítélte. 

Felebbezés folytán a törvényszékre 
kerültek az .akták. Az -ügyész azt "indítvá-
nyozta, hogy -az iratokat küldje a bíróság 
vissza a járásbíróságra azzal. ,hogy RóriÁ 
Ignácra vonatkozólag az ügyet végy- nyil-
vántartásba. Weisz Sámuel bűnügyében pe-| 
dig az ügyészi megbizott tegyen indítványt-

A -törvényszék a- következő k végzést 
hozta: A törvényszék ,az iratokat a járás-
bíróságnak visszaküldi -azzal, hogy szerez- : 
ze be a Fischoff Sápdor vádlott előéletére 
vonatkozó járásbirósági és törvényszéki ira-
tokat, továbbá szerezze be a (törvényszék-
től, mint a fiatalkorúak bíróságától S. J . fia- j 
talkoru ellen indított bűnügy ¡iratait, Rónai : 
Ignác vádlottra nézve az ügyet vegye nyíl-1 
vántartásba, Weisz tSám-uel vádlottra vo: j 
natkozólag pedig az iratokat indítványtétel 
végett közölje az ügyészségi megbízottal és 
ezek foganatosítása után az -ügyet újból ter-
jessze fel. 

A fiatalkorú tolvajok ellen a károsultak 
nem tettek feljelentést. 
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