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miután az ördög nem alszik, megesett a. baj.
Az egyik német katona és egy magyar -asszony,
akinek az ura Galíciában harcol már a tiáboru
kitörése óta, valahogyan összebarátkoztak és
a szerelem nemzetközi nyelvén megértették
egymást. Mivel pedig nincsen öröm üröm liélkiül, az asszony egyszer csak arra ébred, bogy,
bogy is mondjam? De ihadd mondja el maga az asszony!
Szégyenkezve, pironkodva állit be a doktorhoz:
— J a j doktor uram, az Istenért segítsen
rajtam, mert nagy baj van.
— És mi az a nagy baj? — érdeklődött a
doktor.
— Hát az, bogy nagyon megszerettem az
egyik német katonát.
— Majd elmennek innen a németek, —
akarta megnyugtatni az orvos az asszonyt, —
s akkor majd vége lesz a bajnak.
— Hiszen elmenni, elmennek. Aztán elmegy a Hanzi is, csakhogy evvel nem lesz
vége a bajnak.
— Majd elfelejti a Bauxit.
— Talán elfelejtem, csakhogy nem ez az
én legnagyobb bajom.
— Csak nem?! — hangzott a doktor kérdő
felkiáltása, melyet egy jelentős és könnyen
érthető gesztus ki sért.
— Az, az, — liagyta helyben az asszony. —
Nem is tudom, miit csináljak, ha hazajön az
uram és a gyerek majd németül beszél.
— A csanód-csongrádl evangetikus
egyházmegye közgyü'ése. A csanád-csoigrádi
evangélikus egyházmegye csii tör tökön délelőtt Szegeden- közgyűlést tartott. A közgyűlésen, amely az egyházmegye rendes évi
közgyűlése volt, az egviházi elnöki tisztet
Petrovics Soma szentesi es-peres, a világi1 elnöki tisztet pedig Haáz Antal betegsége következtében Gerhauser József ítélőtáblai bíró
látta el. A közgyűlés, amely belső, egvházi
ügyeket intézett el nagyobbára. istentisztelettel kezdődött és a déli órákban ért véget.
— A kolera. A „Budapesti T u d ó s i C
közli, hogy Magyarország területéről a julius
26-ától agusztus 1-éig terjedő héten hatszáz
ázsiai kolerabetegedést jelentettek kétszázkilencvcnkét halálozással. A megbetegedések, il
let. ve halálozások közül negyvenkettő, illetve
tizenhárom a katonaságra esik. Hadifoglyok
között tizenkét megbetegedés, illetve két halálozás történt. Idegen helyről való polgári egyének közt tizenhét megbetegedés, illetve öt halálozás fordult elő. A több-i ötszázliuszonkilenc
megbetegedés és kétszázbetvenkét halálozás
helyben lakó polgári egyének között történt.
Utólagosan érkezett jelentéseik -szerint junius
19-étől 25-iig a torda-aranyosmegyei Marosv-eres-marton polgári egyének között .három
megbetegedés és két halálozás, a veszprémmegyei Pápán pedig hadifoglyok között egy megbetegedés fordult elő.
A közigazgatási bizottság ülése.
Szombaton délután 5 órakor Szeged közigazgatási bizottsága a főispán e-ln-öklete alatt a
városháza bizottsági termében ülést tart.
— A Tiszába ugrott e<?v szökött katona.
Nagy András, aki a szegedi honvédek harmadik pótszázadánál szolgál, csütörtökön megszökött századától. Azonban nem volt szerencséje,
mert a déli órákban már rátalálták Szövegen
és bekísérték Szegedre. Amint a honvéd a városhoz közeledett, nagy izgatottság jelei mutatkoztak rajta s amikor két oldalfegyvere® kísérőjével a. Tisza hídjára ért, hirtelen nekiiramodott s a büntetéstől való félelmében a Tiszába ugrott. A katonák és a hidat őrző népfelkelők már ueim tudták tettét megakadályozni és
igy a regattisták és halászbárkák felé kiabáltak segítségért. A katonát, aki közben többször
elmerült, több száz méteres úszás után sikerült
egy közeli gőzhajó legénységének kimenteni.
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Szombaton, augusztus 14-én

Legújabb
harctéri felvételek
az olasz harctérről.

en,
balra ő!
Bohózat 3 felvonásban.

Dráma 3 felvonásban.

Előadás

este 9 órakor

a nyári

helyiségben.

Rendes helyárak.

Délutáni előadások nintsenek.

Ájultan emelték be a csónakba, -honnan a hajóra, majd a két katona kísérete mellett -partra
tették.
— Vasúti összeütközés Dorozsmán.
Péntekre 'virradó éjszaka a dorozsmai állomáson vasúti összeütközés történt. Két tehervonat hibás jelzés folytán nekiszaladt egymásnak. Az összeütközés szerencsére épen
a váltónál történt és az egyik vonat mozdonya már esa,k a kitérő teherszállító kocsik
utóját súrolta. A .mozdony azonban emiatt
kisiklott és a földbe fúródott. iNehán-yan a
vonat személyzete közül könnyebben
megsérültek. A forgalmat hamarosan helyreállították.
— Egy uj mozicsillag Érdekes premierje
lesz szombaton az (7ráwifl-sziuháznak. Bemutatóra kerül a Kitagadom cimii nagyhatású
dráma, melyben a főszerepet Lötty Neumann
játsza. Lötty Neumann u j mozicsillag, akit első
látásra imeg fog szeretni a közöns-ég. Ezenkívül még egy szenzációja van az Urániának:
A vadorzó, egy két felvonásos svéd dráma. —
Vasárnap a Vass-moziban A milliomos bűne
ci-mü 3 felvonásos nagyszerű erkölcsdrámát
vetiti-k. Ugyancsak ezen a mű-soron vetítenek
egy remekszép Psylander-kópet is: Az utolsó
aranyak, — Az Apolló moziban egy 5 felvonásos bűnügyi dráma lesz a sláger, de közkívánatra vetítésre -kerül: Hindenburg szobája, aktuális háborús vígjáték is.

Hatodik gimnazista
fiam részére keresek a
jövő

tanévre jó család-

nál teljes ellátást. — Cím
a kiadóhivatalban.
Az afrikai német sereg.
Hága, augusztus 13. A most érkezett
angol lapok nagy kiábrándulással írnak Botba bar vezér magatartásáról. Az angolok
-elégületlen-ségiének kettős oka van: -Botiba
nem fogadta el a torit kormány ajánlatát,
hogy a -kontinentális háborúban vezető szerepet vállaljon s azonkívül -most -kerültek
köztudomásra a német gyarmati sereg kapitulációs feltételei. E feltételek rendkívül méltányosak, sőt dicsőségesek.
A német -sereg
szabadon marad, a népfölkelők
visszatérhetnek polgári foglalkozásukhoz,
a tisztek is
megtarthatják kardjukat. -A megállapítást
Botba csakis a Délafrikai Unió nevében- kötötte, a -németek ennek adták -meg magukat
s nem a brit hadvezetésnek. Angliáról szó se
esik a kapitulációs szerződésben. Ez rendkívül -bántja a brit köz-véleményt, amely -ma
már azt gyanítja, liogy Botba egész akciójával csak az angol befolyás
érvényesülésének akarta elejét venni. Túlzó angol -körökben árulást emlegetnek s -mérsékeltebb -felfogással is. különösnek találják, ihogy Botba
meghatalmazásán t-ul gyakorolt kormányzati s felségjogokat. A németbarát bur felkelők enyhe büntetése és közeli amnesztiája
is nagyon izgatja az angol közvéleményt, a
mely halálbüntetést várt, -főként Dewettre.
Eze-k az. Ítéletek is a „üclafrikai Unió" s nem
a -brit birodalom ellen- elkö-vetett -bűncselekménynek minősiti-k a burok lázadását. Mindez angol kormányzati körökbe-ni is nagy
nyugtalanságot
kelt s ma már korántsem
örvendenek annyira a nyugatafrikai német
gyarmatóik 'ideiglenes. okkupáMsónak| mint
az. -első távirati jelentések beérkezte idején.

