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A féltékeny őrmester 

gyilkos-merénylete. 
(Saját tudósítónktól.) Majdnem gyilkossá 

lette ia féltékenység ördöge T. I. tartalékos 

őrmestert, aki békeidőben házmester Szege-

den a Petőfi; Sándor-sugárut 25. számú ház-

ban. Az őrmester két hónappal ezelőtt két 

iie'íi szabadságra Szegedre érkezett, 'hogy 

egy szegedi leánnyal az esküvőjét -megtart-

sa. December elején letelt a szabadsága, visz-

szautazott a csapat-testéhez. 

Csütörtökön este a fiatal asszony, aki 

egész nap szorgalmasan dolgozott odahaza, 

felöltözködött és kiment a korzóra sétálni. 

Séta -közben találkozott férjének egy barát-

jával, aki Szegeden teljesít katonai szolgá-

latot. Letértek az Oroszlán-utcán keresztül a 

Tisza-partba, ahol sokáig elbeszélgettek. Az 

asszony nagyon búsult azon, hogy az urának 

pár napi együttlét után vissza kellett menni 

a harctérre. A katona megnyugtatta az asz-

szonyt, biztatta, hogy -nemsokára visszajön 

az ura, hiszen m'ár nem tarthat soká a há-

ború. 

Nyolc óra tájban csendesen elindultak, 

a férfi ajánlkozott, hogy hazakíséri. M-ikor 

az Kiirópa-száilcda elé értek, a nő ijedten tel. 

kiáltott: 

— Jézus Mária, az uram! 

A -másik pillanatban egy katona ugrott 

ki a kapu alól, — most már a férfi is felis-

merte T. I.-t — és nyitott zsebkését az asz-

szony nyakába vágta. Éppen arra ment egy 

őrnagy, a-ki látta, mikor az őrmester neki 

ugrott az asszonynak, oda lépett és T. 1.-t 

letartóztatta. Telefonozott az őrnagy a ka-

tonai készültségért, amely az őrmestert be-

kísérte. 

N'agy csődület támadt a megszúrt asz-

szony körül, orvost hívtak, aki bekötözite a 

©ebet. Megállapította az orvos, hogy a szú-

rás nem-sértett nemesebb részeket. Az asz-

szonyt a lakásán ápolják, néhány nap alatt 

teljesen fal fog épülni. Nem is sejti, miért 

követte el az ura ellene a merényletet, ö 

azért ijedt meg, mikor a férjét meglátta, 

mert tudta, hogy az ura féltékeny termé-

szetű. , 

Az őrmestert a honvédhadosztály biró-

ság fogházában kihallgatták. Azt vallotta, 

hogy néhány napi szabadságot kért a szá-

tzadparancsnokától, hogy hazajöhessen, rni-

'elött ismét a harctérre -megy. Nem bizott az 

asszonyban és ahogy a tények bizonyítják, 

volt is rá oka. 

Azok, akik ismerték az asszonyt, viszont 

ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Az isme-

rősök, a szomszédok tisztességes asszonynak 

tartják T. I.-nét. 

HIREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képeslevelező, 
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Valami hiányzik . . . 
(Saját tudósitówbtól.) Sohasem tudtam 

megérteni, mi liuzza-vonzza az embereket a 
kávéházba. S akik megszokták, annyira ra-
gaszkodnak hozzá, hogy majd minden asz-
talon ott áll a tilalomfa: Törzsasztal. 

Egy-egy törzsasztal vendégei többnyire 
ugyanegy foglalkozási (köriből kerülnek ki, 
azért a törzsasztaltól másokat eltiltó táblán 
gyakran rajta van valaan-i jelvény: felirá-
sos zászlóeska, gépfegyver, repülőgép stb. 
képe, sokszor igen ügyes, néha primitív 
rajzban, vagy papírból kivágott figura 
alakjában. Kitől milyen művészet telik. A 
háboru /megindulásaikor, bizonyára a tömeg-
vonzás erejénél fogna — más okát nem tu-
dom — én is kávéházba kezdtem járogatni. 
A kávéház volt a liirleadó és birgyíijtő ta-
nya. Itt tudtak (mindent legelőbb és min-
dent jobban. S a kávéházat ugy mlegszok-
tárn, hogy azóta minden este ott ülök. Min-
den este, mert elbben a háborús világban az 
ember nem ér rá nappal is kávéházazni. 
Persze ebből egyáltalán nem az következik, 
hogy a kávéházak nappal (konganak az üres-
ségtől. Eleinte íJagyon bántott a folytonos 
muzsikaszó. Azért is, mert ugy tartottam, 
hogy nem illik a zajos mulatozás -akkor, 
amikor fiaink, testvéreink, férjek és apák a 
harctéren vér zenék. Sokszer annyira izga-
tott a muzsika, hogy szerettem volna fel-
ugrani idegességemben. De odakötött a szé-
kemhez az — újság. Az uj-ágok háborús 
cikkei egész uj világot tártak elém és olvas-
tam, olvastam, .faltam a betnit. Már csak né-
ha zúgolódtam a cigányzene ellen és ilyen-
kór (már szívesen kompromisszumra lépteim 
volna, hogy jól van jól, játsszanak hat nap, 
de legyen hetmkint legalább egy zenementes 
nap. Vagy legalább kétlietenkint. Végül ab-
ba is beletörődtem volna, bár liavonlkint 
nem játszott volna legalább egy este a ci-
gány. 

Hogy miért nem menteni zenétlen kávé-
házba1? Mert megszoktam az én törzskávé-
házamat, amelyben nékem is volt egy te-
nyérnyi törzsasztalon);, Megszoktam; 

Egy este olvasom a lapokat. Valami .hi-
ányzik s ez a tudat mindig bántó. Valami 
nincs ugy a kávéháziban, -mint máskor. 
Olyan killialt, olyan csendes. Körülnézek. 
Szemben az asztalkámmal, a törzsasztal-
káinmal ina is ott ül a porcellános szőke 
asszony. Vele szemben a másik asztalnál: 
a barna fiu. S ma is ép ugy szépeleguek 
egymásra szemmel, mint máskor. A szom-
szédban ma is ott ülnek törzsasztaluknál 
ugyanazok a tisztek, akik már hónapok 
óta. A másik oldalon ott ül még mindig a 
had&eregszállitó bgrát-jai körében. Más asz-, 
tálnál dühösen kártyáznak a férjek, mit ér-
dekli őket a hahóra? s külön asztalnál ma 
is ott unatkoznak a feleségek, amint tegnap 
és tegnapelőtt és azelőtt érs |aunak előtte. 
Mindenki ott ül a helyén a maga megszo-
kott szórakozása anellett és sehogysem jö-
vök rá, hogy uni hiányzik. Valami, aminek 
a hiánya bánt, .bosszant, idegesít. Neon talá-

lom a helyemet, pedig ott ülök a törzsasz-
talkámnál. Valami, valami hiányzik, valami 
nincs ugy mint tegnap és máskor és azelőtt 
és mindig. De mi lehet, mi lelhet? Töpren-
gek, töröm a fejemet s közben fékezem lá-
zongó idegeimet. 

Egyszer csak elkiáltja magát a .szom-
széd asztalnál egy huszártiszt: 

— Na mii az -főúr, máma nem lesz ci-

gány? 
Hopp, megvan! Ez az, ami hiányzik: 

nem szól a cigány. A sokat szidott, átkozott 
cigány, ákit hegedüstül, cimbalmostul, nagy-
bőgőstül annyiszor a pokol fenekére kíván-
tam. Anniért annyiszor imádkoztam az em-
berek, kávéházak tfe cigányok sorsát intéző 
égi hatalmakhoz, liogy legalább egy este ne 
volna cigány, ne volna zene, hanem egy kis 
ideg pihen tető csend, most ime itt van az 
annyira áhiiott est. 

S most alig birok az idegeimmel. Hi-
ányzik valami. Valami, amit megszoktak, 
a — cigányzene. 

— A képviselőház ülése. Budapestről je-
lentik: A képviselőház pénteki ülését Szász Ká-
roly alelnök nyitotta inieg. Napirendem volt a 
hadikérpótláisi igényről szóló törvényjavaslat 
tárgyalása. Papp Géza előadó megokolta a 
javaslatot. Szterényi József szólalt fel ezután 
és fkiifejtettie a javaslat egyes hiányosságait, 
de azért ő is hajlandó megszavazni a jiavslatot. 
Báró Hazai Samu honvédelmi miniszter föl-
viláigósatáriai után elfogadtál; a törvényjavas-

latot. Ezután a jövedéki kihágás büntetőjogi 
javaslatát tárgyalták. Jakabffy Elemér előadó 
Lsmlertette a javaslatot. Vázsonyi Vilmos liosz-
szasan bírálta és hiányokat .sorolt fél. Balogh 

Jenő iga zrágiigy miniszter előadta, bogy a ja-
uateöiaí haladást és sok előnyös változtatást 
tartalmaz; az állam érdekeit biztosítja. A Ház 
ezután elfogadta a javaslatot. Huszár Károly 
indokolta meg a had "segélyezés módosításáról 
szóló javaslatát. Kifejtette, hogy a hadi segély 
olyan kevés, hogy abból a mai viszonyok kö-
zött megélni lehetettem Hőseink elvárhatják, 
liogy a családjaik ne szenvedjenek nélkülözést. 
Indítványozza, hogy az elesettek családtagjai-
ról törvényhozásit ag gondoskodjanak. Gróf 
Tisza István miniszterelnök: A kérdés megol-
dásánál tömérdek nehézségek vanaualk. A se-
gélyezés túlibajtáisa alkalmai adna a. minikké-' 
rüllésre. A 'visszásságok megszüntetéséről az 
indítvány tárgyalása felesleges. — A Ház a 
tárgyalásit mellőzi. Ezzel ia« ülés véget ért. A 
legközelebbi ülés csütörtökön lesz, amikor a 
kivételes hatalom igényibevételléről szóló mi-
niszterelnöki jelentés Ikerül napirendre. 

— Februárban ismét életbe lép a vasár-
napi munkaszünet. A háboru előtt valamennyi 
üzlet vasárnap délelőtt tiz óraikor zárni tar-
tozott, a vasárnapi nrainkaszünetről szóló mi-
niszteri rendelet értelmiében. A háboru kez-
detén a kereskedelmi miniszter fölfüggesz-
tette a rasárna/n munkaszünetet és megen-
gedte, ihogy a kereskedéseket egész vasárnap 
nyitva tartsák. A kereskedelmi alkalmazot-
tak ismételten azt a kívánságot intézték a 
kereskedelmi miniszterihez, hogy a vasárnapi 
mm»kaszámét re vonatkozólag a háboru előtt 
érvényben állott rendelkezéseket léptesse 
életbe. Hir szerint az érdekeltek részéről 
egyhangúlag megnyilvánuló kívánság rövid 
idő mulya teljesedni fog és a fővárosban 
ezentúl isimét egi'sz vasárnap zárva lesknek 
az üzletek, a vidéken délelőtt tiz órakor fon 
kezdődni a vasárnapi munkaszünet. A keres-
kedelmi minisztériumban már elkészült a 
vasárnapi munkaszünet tárgyában kiadandó 

(volt Konrád) Róka-
utca 6, sz., Szeged-

pályaudvarral szemben 

Gyönyörűen átalakítva 

úszta szobák 2 koronától kezdve. - K á v é h á z 
eaesz éjjel ngitva. 

Begyújtáshoz legolcsóbb 
a papír-hulladék, Kb. 70 kilós bá-
lákba préselve 2 koronáért kapható 

Várnay L. 


