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lyet, hogy, — hogy is mondjam — izé, egy-
általán . . . 

A ház ura: (leül) Nem soha, ón tisztes 
séges embervagyok. 

Josette: (ölébe iil) Magának jogai vau-
nak, -a törvény előtt a férjem én a félesége 
vagyok és mégsem vagyok a f elesége. . 'Csi-
náljon már valamit, a frász tö r je Iki ezt a 
lehetetlen helyzetet. 

A ház ura: (Szeretne a 'házon Ikivül len-
ni) Nem, Josette, nem, -soha. . . 

Josette: (ráül az összes térdeire) Uigyan 
ne ad már a bankot. Vagy talán félsz? 

A ház ura: (tisztességét érzi veszendő-
ben) Ne tegezz, ne tegezz! 

Josette: (megcsalja a Iboxolót.) 
A ház ura: (már mint tényleges férj) 

Most tegezz, inast tegezz. . . 
(Függöny.) 

IV. felvonás. 
(Másnap irteggel. A szin a régi, Josette 

nem.) 
A barát: Az egészség a lő. 
A ház ura: (mamit valóságos f é r j és szép 

ember.) Szépen megyek én többéit pezsgőzni. 
Az inas: Meggy üt t a iboxoló. 
Josette: (szemérmesen) Ujjó, ahogy ez 

elkésett. 
A ház ura: (mint férj) Meghiszem azt. 
A boxoló: (nem is olyan félelmetes!) Par-

don, de én -nem vehetem el J osettet, 
A ház ura: (félre) (Sejtene valamit? 
Josette: (féke) Na ezt ugyan rruegcsltaan, 

hogy arról koldul. 
A ház ura: Kedves boxoló ur, én getle-

inam vagyok, be kell vallanom, liogy a fele-
ségem, — az ön menyasszonya, Ihogy is 
mondjam, izé, elvégre, mi sem vagyunk fá-
ból, . . Josette tegnap ó t a . . . 

A boxoló: (félre) Szépen tegnap óta. 
(fenn) Kerem nem tudok magyarul, nem tu-
dok mit beszél, nem erttek. De tudók, hogy 
mehetek el . . . iGood bye . . . 

A ház ura: Z'bogam. 
Josette: Szervusz öcsém. 
A barát: Az egészség a fő. 

(Mind el a Kassba.) 
(Függöny.) 

(tr.) 

— Időjárás. Hazánkban az időnek erős 
jellege volt. A hőmérséklet érezhetően 
emelkedett. A makszimum 19 C. fok volt 
Versecen, a minimum 2 iC. fok volt J\és-
márkon. 

Prognózis: Enyhe, változékony, he-
lyenkint eső várható. 

Sürgöny prognózis: Enyhe, elvétve csa-
padék. -
— Két román hadosztályt megsemmisí-

tettünk. Budapestről telejonálja tudósítónk: Jól 
informált körök szerint csapataink 

Persány és Sárkány vidékén két 
román hadosztályt megsemmisítet-
tek. A két hadosztály összesen 36 

ezer emberből állott. _________ 
— Személyi hir. Dr. Cicatrícis Lajos főispán 

csak vasárnap érkezik Szegedre, miután köz-
bejött akadályok miatt utazását el kellett 
halasztania. 

— Báró Taltián Béla kitüntetése. A hiva-
talos lap pénteki száma közli, hogy báró 
Taltián Béla nyugalmazott földmivelésügyi 
miniszternek, a katonai egészségügy körül a 
háború alatt szerzett kiváló érdemei elismeré-
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A legfenomenálisabb és legha-
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Előadások 5,7 és 9 órakor. 

Rendes helyárak. 
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seül a király a Vörös-Kereszt hadiékitményes 
I. osztályú díszjelvényét díjmentesen adomá-
nyozta. 

— Kitüntetések. A király Kiss János 3. 
honvéd huszárezredből huszárnak, Nagy 
János huszárnak, Varga Antal tizedesnek, 
Welker Mihály Yogel Márton és Mélykúti 
Péter huszároknak, továbbá Schulpe Emil 
hadapródíuák, a 8. honvéd huszárezredben, 
az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartá-
sukért a bronz vitézségi érmet adományozta 
a király. (Bronz vitézségi érmet kapták, meg 
Poncsián Ádám zászlós, Tyirity Józef és 
Csernus Mihály honvéd, Tóth Géza őrvezető, 
Paszkó János honvéd/ Antal János őrvezető, 
Kovás Károly honvéd) Ajváz Illés 'szakasz-
vezető, Kulcsár Béla hadiapród, Sikari Ko-
vács Zoltán tartalékos zászlós, Szabó Dezső 
tartalékos hadapród, Verők Sándor honvéd, 
Szabó József honvéd, az 5. honvédgyalog-
ezredben. 

— Kinevezés, Tóth Miklóst, a magyar királyi 
5. honvéd pót zászlóalj állományában, az 5. 
ntépfölkelő parancsnokság nyilvántartásában 
a háború tar tamára, 1915. évi augusztus el-
sejétől számítandó rangga l népfölkelő hadap 
róddá nevezték ki. 

— A közélelmezési szervezet vezetése. 
Budapestről jelenti tudósítónk : A közélelme-
zési szervezet ügyében szakadatlanul folynak 
a tárgyalások. Jól informált helyről nyert 
értesülés szerint gróf Tisza István miniszter-
elnök eddig csupán Návay Lajosnak ajánlotta 
fel kifejezetten a közélelmezési szervezet ve-
zetésé*, de a tárgyalások véglegesen meg-
szakadtak, mert Návay a felelősség kérdésé-
ben támasztott igényeit a kormány nem tel-
jesíthette. Ez idő szerint Wekerle Sándor sze-
mélye áll előtérben. A kormány Wekerlét 
szeretné megnyerni a közélelmezési szervezet 
vezetésére, de Wekerlével konkrét tárgyalá-
sok még nem folytak. Wekerle még arra 
nézve sem nyilatkozott, hogy egyáltalán vál-
lalná-e a megbízatást. 

— Október 6-ikanak emlékezete. Pénteken, 
a 'vértanuk napján gyászos évfordulója volt 
a magyar nemzetnék. Hatvanhét esztendő-
vel ezelőtt t ragikus esemény színhelye volt 
az aradi vár: tizenhárom magyar hős hal t 
ott márt írhalál t . A világháborúban, amidőn 
a nemzet a vértannik szellemében küzd a jö-
vendőért, a meg emlékezés külső formában, 
szerényebb, de benső átérzésben komolyabb 
és áhítatosabb volt. Október 6-ikát Szegeden 
méltó módon ünnepelték meg. A (belvárosi 
templomiban gyászmise volt Várhelyi Józef 
c. kananok eelébrálásával. A misén a város 
hatóságának képviseletében megjelentek: 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. 
Gaál iEindre (kultur,tanácsnok, továbbá a füg-
getlenségi népkörök képviseletében dr. Kele-
men Béla országgyűlési képviselő, dir. Kószo 
István, dr. Becsey Károly, dr. Papp Róbert 
és Lantos Béla. Mise után a jelenvoltak a 
Klauzál-télire vonultak, ahol dr. Kelemen 
Béla a iKossutimszObarná 1 beszédet tartott , 
Immár a harmadik .évben vagyunk — mon-
dotta — olyan tiltó rendszabályok uralma 
alatt, amelyeknek következtében történelmi 
m u l t u n k e z e n e m l é k e z e t e s é v f o r d u l ó j á n n y i l -
vános politikai gyászünnepéi ytt nem tartha-
tunk, Az október tí-iki aradi gyásznap évfor-
dulóján sziviinikj minden; kegyeletes, érzése-
vei szabadságharcunk vértanúira és ezek kö-
zött az első magyar miniszterelnökre is gon-
dolunk, akinek régre a hazai földet megberme-
kenyitefcte és a szabadság szeretetének ki-
apadhatatlan erőforrása lett. Szabadsághar-
cunk vértanúi i rán t való kegyeletes érzé-
sünk mellett nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy az a harc, amelyet ők folytattak, 
befejezve nincs, mert ma is küzdenünk kell 
államiságunk teljeségeért, a magyar- nemzet-
nek fejedelmével egyenrangú szuverenitásá-
ért. A háboru befejezése után államiságunk 
teljeségéért, a népjogokért és gazdasági .jó-
létünkért folytatandó .politikai harcban is-


