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A repülő gép.

Uj kormány.
Uj kormány lesz s régi átok
Veri újra a magyart,
Mert akárki lesz miniszter,
Mind meglapul s Bécscsel tart
Szállítja majd a bőrünket
Hogy Ausztria nyúzza le,
S a nemzeti
—

vívmányokat?

Mind elviszi a fene ! • •.

Az egyik nagy korcsmában ebédel
egy ur. Fizet az ebedért iszonyú bor
sosan, 4 forint 20 krajczárt. Mielőtt f i 
zetne, kérdi a pinczért.
— Főpinczér u r !
— Tessék !
— Hány féle repülőgép van ?
— Kétféle !
— És pedig ?
— Hát a Bleriot-é monoplán, a
Vrighté bi-plán!
— No nézze, akkor maga miért
számit nékem triplán ? . . .
Min érkezett ?
Vasárnap történt a Szarvasban
Nagy társaság ült együtt, mikor meg
érkezik Juhász Ferencz, az őshumoru,
népszerű fogalmazó és dalárdista, m i czi sapkában.
— Szerbusz ! Mondja Német Kál
mánnak.
— Szerbusz, hát te tán automo
bilon érkeztél ? Kérdi Németh Kál-.
mán.
Erre Juhász Ferencz kijelentette
hogy nem automobilon jött, hanem
azon, amin vitéz kötés van !
(Zárjelben közöljük, hogy a ma
gyar nadrágon van vitéz-kötés.)
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Jerünk sak!
0 hétend elmente én ö
Fári tekintetes oresághoz, o
noty tokorékba belé.
— Manja sak direktor
oreság, hodjan vág o bajosz!
— Hodjan érti eztet ? Kér
di ő.
— Hát mi vadjon a grófi
földekkel ?
— Nü, mi volna!
— Hát odje hodj sakugyan
megvetek o föld és igy besapták o város, meg o Kincstár.
— Nézze Mónesz — szólt
o direktor oreság — oz ojtó
ara van, Wéber mek ere van,
mars!
Tehát sak igaza valta né
kem.
0 V. és V. nodjon pártol-

jo o kormánygyt. Egymásotánd
manta, hodj idj lesz ünálló-bank,
minden lesz, és o ki ezt okarmányt bírálja, az khotya.
Mast azután elismeri, hodj
mégis sak disznóság ez!
Erről jothja nékhem észbe
edj anekdot.
0 Bambelének valta szép
felesége. Manták neki:
Te, megsal théged o Száli !
— Öz lehetetlen!
De bizony salta o Kóbit
ő nagysága. Edjszer ozotánd
talál edj könvet o mibe o Száli beirta mindig, hodj kivel sal
ta meg.
Valt otand tonácsnok, ka
tonatiszt, fináncz, sótiszt, kolouz, czigányprimás, kereskedő,
tanár, nyomdász. 0 századik
edj londiner.
The — manja Kóbi — ez
mégis disznóság van thőled,
hodj épen o századik o lohndlner, ezt nem hitem rólad!
Osz-posz o V. és V. Slossz!
10393 szám. B. 1909.
Ó felsége a Király nevében !
A szegedi kir. törvényszék, mint
esküdtbíróság a Hevesy Kálmán kir.
törvényszéki biró elnöklete alatt Babó
Andor kir. törvényszéki biró és Schwaiger József kir járásbiró, valamint Kal
már Szilveszter kir. törvényszéki joggyakornok
mint
jegyzőkönyvvezető
részvétele mellett, a kir ügyészségnek.
1908 évi 17723 k. ü. sz. alatt kelt
vádiratában Gravácz Ferencz ellen
szemérem elleni sajtóvétség miatt fog
lalt vád fölött a kir törvényszéknek
1909 évi 2095 sz. alatt kelt végzése
folytán — Hrabovszky Tihamér kir.
ügyész mint közvádlónak, szabadlábon
levő vádlottnak és Dr. Eisner Manó
ügyvédjelölt, mint védőnek jelenlété
ben, 1909 évi június hó 23. napján
Szegeden megtartott, nyilvános főtár
gyalás alapján, a vád és védelem meg
hallgatása után a következőleg
ítélt:
Gravácz Ferencz 25 éves, hmvásárhelyi születésű és lakos, r. kath.
vallású, nős, gyermektelen, hírlapíró,
érettségi vizsgát tett, vagyontalan, nem
katona vádlottat, a kit illetőleg az es
küdtek a következő kérdésre:
Főkérdés:
Bünös-e Gravácz Ferencz vádlott,
mint szerző abban, hogy a Hódmező
vásárhelyen nyomtatott „Dongó" cimü
időszaki lap 1908 évi november hó

1909. október 24.
1-én kiadott 44 számában „Tarajas
Erzsók és Hájas Kata" felirattal közzé
tett sajtóközleménynek a vádiratban
megjelölt részeivel fajtalanságot tartal
mazó nyomtatványt tudatosan terjesz
tett?
hétnél (7-nél) több „igennel" feleltek,
bíróilag is bűnösnek mondja ki a
Btk. 248 §-ának második bekezdésé
ben meghatározott szemérem elleni
vétségben, —
és őt az idézett törvényhely alap
ján és a 92 §. alkalmazásával az ítélet
jogerőre emelkedésétől számítandó 15
nap s különbeni végrehajtás terhe
a kir. ügyészségnél fizetendő, az 1892.
évi XXVII. t.-cz. 3 §-ában meghatáro
zott czélokra fordítandó és beliajthatlanság esetén a Btk. 53 §. alapján öt
(5) napi fogházra átváltoztatandó száz
(100) kor. pénzbüntetésre, mint fő bün
tetésre, továbbá egy (1) napi fogházra
átváltoztatandó husz (20) kor. pénz
büntetésre, mint mellékbüntetésre itéli.
Kötelezi a vádlottat a bűnügyi
költségeknek a fennálló szabályok ér
telmében a kir. államkincstár részére
leendő megtérítésére, a mely költsé
geket azonban egyelőre bahajthatlanoknak nyilvánítja.
Elrendeli, hogy ezen ítélet jogerőre
emelkedése után a Hmvásárhelyen
megjelenő „Dongó* czimü időszaki lap
legközelebb megjelenő számában köz
zététessék.
Indokok :
Miután az esküdtek Gravácz Fe
rencz vádlott bűnössége tekintetében
a hozzájuk intézett főkérdésre hétnél
több „igennel" feleltek, a bíróság az
esküdtek egyébként is törvényszerűen
hozott határozatát elfogadta.
Minthogy pedig az esküdtekhez
intézett főkérdésbe a Btk. 248 §-ának
második bekezdésében meghatározott
szemérem elleni vétségnek törvényszéki
és ténybeli alkotó elemei foglaltattak
bele;
ennélfogva
vádlottat a
fenti
vétségben bíróilag is bűnösnek k i 
mondani és súlyosító körülmény hiánya
mellett tekintettel beismerésére és bün
tetlen előéletére a 92 § alkalmazásá
val a rendelkező rész szerint megbün
tetni kellett.
A bűnügyi költségekre vonatkozó
intézkedés a Bp. 480 §. illetve 1890
évi 43 t.-cz. 4 §-án, az itélet közzé
tételére vonatkozó intézkedés pedig a
Bp. 574 §-ának utolsó bekezdésért
alapszik.
Szeged, 1909 évi június hó 23-án.
Hevesy

h. elnök.
Drága

az idő.

Csenget a kolduscigány az ajtón.
Kiront a gazda és rákiált:
— Gazember, mit mersz Ilyen
erősen csengetni ?
— Háthiszen nem várhatok hol
napig, drága nekem ázs időm !
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titkai.
Mikor Likker Kalapist ki
rúgta, Kagyló mélabúsan nézett
utánna,
— Mégis kár volt! Szólt
elmerengve.
—
Miért
édes? Kérdé
Likker.
— Mert jó Pali volt az
öreg, sokszor fizetett ezt azt.
— Ugyan hagyd a büdös
zs.-ját, hadd menjen a fészkes
fenébe!
— Ne veszekedjetek fiuk!
Szólt közbe Likkerné, miután
kontyát rendbehozta. Jertek a
vendéglőbe uzsonnázni!
Úgyis lett. Ismét ott ültek
az árnyas fák alatt. Távolabb
egy magányos asztalnál gub
baszkodott Kalapis.
Ni-ni! Szólt Likker. Ott ül
Kalapis.
— Tényleg. Kalapis. Hagyta
helyben Kagyló.
— Ne törődjünk vele! In
dítványozta Likkerné, van ma
gának pénze, ugy-e Kagyló!
— Oh igen ! Rebegte Kagyló.
Azután suttyomban eliszkirizett és megolvasta a pénzét. 7
forint 46 krajczár volt.
— Ez kevés! Mormogta.
Hé, főpinczér ur!
— Tessék!
— Itt van ez a láncz, meg
óra, adjon rá holnapig 20 fo
rintot. Lehet?
A pinczér szakértelemmel
nézte az órát, azután csak anynyit mondott:
— Gemacht!
Most már vidáman, ruga
nyos léptekkel tért vissza az
asztalhoz. Egyszerre két liter
bort hozatott.
— Hogy pukkad most Ka
lapis ! Szólt Likkerhez.
— Hát pukkadjon meg!
Felelt rá Likkerné.

Ment a muri ismét. Lik
kerné odaintette a czigányt.
— Mit szeretne ? Kérdé
tőle Kagyló.
— Mit? Szeretnék
én
tánczolni a hasammal! . . .
Dúdolta á hires pesti kupiét
Likkérné.
A czigány véletlenül tudta
ezt a kupiét, mely megvadítja a
publikomot, Már a kupié végén
Likkerné egész hangosan dú
dolta :
„Azóta én nem birok ma[gammal!
Szeretnék!
. .
Mit te ?
Tánczolni szeretnék a ha
dammal !"
— Ugyan ne kívánd azt
a hastánczot, a mit Saloméban
láttál olyan szépen Kápolnai
Juliskától, nem neked való az!
Kagyló 5 pengőt adott
a cigánynak. Likkert nagyon
meghatotta az eset.
— Kagylókám ! Szólt hoz
zá szelíden, megengedsz egy
kérdést!
•— Parancsolj kis pofám !
— Nos, nincs neked a
bal válladon egy eperalaku anya*
Jegy?
— Nincs 1
— Akkor keblemre, te
vagy az én unokatestvérem,
a ki a japán háborúban hősi
halált halt!
— Igen az lehet!
Egymás keblére borultak.
— Gsókolj meg ! Mondta
Likker.
— Kagyló kellő unodorral
tett eleget e kívánságnak.
— De az idő nagyon el
telt. Este 8 kor felállt Likker.
— Szivem — szolt nejé
hez nekem menni kell haza
a vonattal, magadra hagylak.
Tudom, hogy erényed és hű
séged megőriz | te meg Kagy
lókám, leszel szives gondjaidba
venni nejemet és megvédeni
az ellen a szemtelen Kalapis
ellen!

— Igen felelt Kagyló
eredj bátran!
— Hogy pedig ne félj
sem, hát nyissátok ki a
szobaközti ajtót!
Kagyló szemérmesen
gadta meg, hogy ugy lesz.
ker elutazott. . .
(folyt köv)

csak
éde
két
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Szamárfül
Bemegy a paraszt a városba és
amint ilyenkor szokása, elbámészkodik,
így megáll egy kirakat előtt és miután
kirakott holmikat vagy egy félóráig né
zegeti, megkérdi az épen kint álló ke
reskedőt :
— Kérem szépen, mit árulnak itt?
A kereskedő, aki valamiért dühös
volt, rámordult.
— Szamárfüleket!
A paraszt odább somfordál. Pár
lépésnyi távolságról azonban vissza
szól :
— Ugy látom, jól megy az urnák
a boltja, mert csak kettő maradt a por
tékájából . . .
Tárgyalási

adó.

A siklósdarányi vasútépítés alkal
mával történt ez az eset. Darányban
megpihent a közigazgatási bizottság
s az ebédhez egy hordó bort vitt Kacskovics Lajos somogyi alispán. Ebéd
alatt megjelent a darányi kisbinö egy
cédulával, amelyre ez volt rva : "
Fogyasztási adó, ,„
— Addig az urak Darányban, nem
kosztolnak, nem esznek,
isznak —
szólt a kisbíró — amig az 1 korona
34 fillér fogyasztási adót ide le nem
szurkolják. S Kacskovic Lajos, Somogy
vármegye alispánja, Sárközy György
barcsi főszolgabíró, valamint sorjában
a vasúti kapacitások a lukullusi lako
mához annak rendje és módja szerint
a darányi kisbirótól illendően megvál
tották a jogot.
A

mai

cseléd.

Asszonyok között mi másról le
hetne szó, mint a toalettről, gyerekről
és a cselédekről.
— Rettenetesek ezek a mai cse
lédek, — mondta egy úrinő, — kép
zeljék, mit csinált a múltkor. A kis
fiamat, az esztendős Pistát fürdette, A
mikor a fürdőkádba tette, a gyerek
erősen visítani kezdett. Megnézem a
vizet, hát rettenetesen forró.
— Az istenért Mari — mondom
neki, — ez a viz legalább 36 fokos.
Vegye ki belőle a gyereket.
— Már minek venném ki nagy
sága, hiszen ennek a csöppségnek fo
galma sincs még a fokokról, feleit.
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huz mán hozzájuk; fuzionázni
szeretnének, a hogy én velőm.
— Oszt miért?
— Mert gyün a választás,
oszt számítanak.
— Mögötte mán azt a
számítást a fene.
•— De mög ám! Gyerünk
posztolni.

N a ikkom a h i c c z i t tekin
tető* tcH;tpitány u r szerdán lösz

a közgyűlés.
— Oszt mit akar evvel
mondani Andris bácsi ?
— Hogy kutya nagy czivakodás lösz.
— Gondolja ?
— Tudom, mert hogy ez
a pótadó-féle nagyon izgatja a
kedélyöket.
— Hát segicscsen rajta.
Mivel gondolná a főkapi
tány ur?
— Hát föl kéne égy ta
karékot állítani.
— Az ám, csakhogy azt
nem igen javai.iák Fári tekintetös Antal urék.
— De hisz nem ők a
többség!
— Nem ér a mán sőmmit
sé, Endrey nagyságos ur is oda

Fn'Tz S c h u l z j u n . R . T . , E g e r Csth
Reggeli Újság nyomdája.

1909. október 24.

