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Véres féltékenységi 
jelenet 

a Horváth Mihály-uccában 
Boross Aladár borbélymesíer 
Késével összeszurkálta külön-

válían elő feleségél 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kedden 
délben véres féltékenységi jelenet játszódott le a 
Horváth Mihály-uccában. Boross Aladár 30 éves 
borbélymester és különváltan élő felesége, a csi-
jios szőke Tornyai Mária voltak a dráma fősze-
replői. 

A járókelők arra lettek figyelmesek, hogy egy 
borbélykőppenyes férfi késsel a kezében rátámad 
egy csinos fiatal nőre és az arcát szurkálja. Pil-
lanatok alatt óriási tömeg verődött össze, a nők 
Sikoltoztak, a férfiak kiabáltak. l">c kiáltozott Bo-
ross Aladár és felesége is. A jelenet rövid ideig 
tartott. Mielőtt. még valaki közbevethette volna 
magát, a borbélymester otthagyta erősen vérző, 
félig ájult feleségét és elrohant. Tornyai Máriát 
lecipelték a közeli patikába, aho] első segélyben 
részesítették. 

Megállapították, hogy a szerencsétlen nö arcát 
alaposan összevagdalta a dühöngő férj. Az asszony 
száját, arcát c's homlokát értek a szúrások, a 
sebekből valósággal ömlött a vér. A kihívott men-
tők Borossnét a sebészeti klinikára vitték. 

Boross Aladár az uecai merénylet után a 
rendőrségre szaladt és ezekkel a szavakkal jelent-
kezett: 

— Összekaszaboltam a feleségemet, feljelentést 
teszek önmagam ellen . . , 

Szavait alig akarták elhinni, csak amikor a 
kést is letette az asztalra, akkor látták, hogy a 
dolog komoly. Közben megérkezett a rendőr, aki 
jelentést tett a véres jelenetről. 

Boross Aladár elmondotta, hogy körülbelül öt 
hónap óla kiilöni'állan él feleségétől. Haragudott 
az asszonyra, féltékeny is volt rá. Haragja onnan 
származott, hogy az asszony nem törődött mcis-
fclcves kisleányukkal, teljesen közömbös volt irán-
1a és ez öt, az apát, végtelenül elkeserítette. Ami-
kor az üzletablakon keresztül feleségét megpillan-
totta az uceán, elöntötte az indult, utánarohant 
is zsebkésével összeszurkálta. Kijelentette, hogy 
nem volt szándekában megölni az asszonyt, csu-
pán bosszút akart állni rajta azzal, hogy elcsú-
fítja. 

Az eljárás megindult a féltékeny borbelymes-

ter ellen. 

ERNYŐKET 
javítani áthúzni vállalok és szakszerűen 

késziiek Silbermann Pál crnyőké-

szitő, Püspök ucca 12. 

>ÖI KALAPOK 
Női divalkalap 
Fényes szalma női kalap 
Matt fonásu divat női kalap 
Kalap virág, 1 csokor 

IZZÓLÁMPÁK 
„Uranus" izzólámpa 110 v. 220 Voltos. 

08 fillér 
P 2.08 
P 3 18 

18 fillér 

5—25 Wattij, 
„PÁRISI", matt. izzólámpa 110 y. 

Voltos 5—23 Wattig 
SZERSZÁMOK 

Francia kulcs 
Csavarhúzó 
Fém ni érőléc 

11 L'SVÉTI CIKKEK 
Csokoládé tojás T= cm-es, 7 drb 

220 
OS fillér 

P 102 

88 fillér 
18 fillér 
21 fillér 

Csokoládé álló nvul poreellánszerü fes-

21 fillér 

téssel 18 cm 
Húsvéti képeslap, 8 drb. 

ÉLELMISZEREK 
Szárított vargánya gomba 5 deka 
Félsovány sajt fél kg 
Kakaópor egynegyed kg 
Bum kocka Í0 deka 
Májpástétom 1 doboz 

48 fillér 
21 fillér 

21 fillér 
09 fillér 
58 fillér 
21 fillér 
24 Fillér 
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Nagy feltűnést keltett 
Európában az olasz 
fegyverkezési program 

A fasiszta nagytanács elrendelte a töhéletes mililarizáclót — Tovább 
csökkentik a behozatalt, foltozzák az önellátást 

Róma, március 2. A fasiszta nagytanács 
kedd hajnali három óráig tartó tanácskozáson 
M u s s o l i n i részletesen beszámolt a katonai 
előkészítésről, majd a nagytanács elfogadta a 
javaslatokat. 

A nagytanács megállapította, hogy a kato-
nai előkészítés teljesen kielégítő, de mivel a 
fegyverkezések legkisebb ' csökkentése is ki-
zártnak tekinthető, elhatározza, hogy az olasz 
haderő további fejlesztése céljából tervet dol-
goz ki és valósit meg. A háborús gyártmá-
nyokra felügyelő bízottság működését öt esz-
tendővel meghosszabbít ja, elhatározza to-
vábbá minden 18—55 éves korú polgár ulóle-
ges behívásával a tökéletes militarizációt, fel-
áldozza a katonai érdekeknek szükség esetén 
a polgári érdekeket és megvalósítja az önel-
látás lehető legmagasabb fokának elérését ós 
evégből felszólítja az olasz tudományos és 
technikai élet kiválóságait, hogy működjenek 
közre az önellátás problémáknak megoldása -
ra. 

A fasiszta nagytanács jóváhagyta, hogy Olasz- 1 

ország teljs szolidaritást érez a nemzeti Spa-
nyolországgal és üdvözli F r a n c o hadseregét. 
Megállapította a nagytanács, hogy a német-
olasz együttműködés továbbfejlődött. 

A fasiszta nagytanács határozhta világszerte 
óriási feltűnést keltett, bár nyilvánvaló volt, 
hogy az angol fegyverkezési programra Olasz-
ország is hasonlóval fog válaszolni. A nagyta-
nács hangja ezúttal sokkal erőteljesebb, "mint 
len ni szokott. A katonai haderő számbeli nö-
vekedéséről alig lehet szó, hiszen az elő- éí 
ulókiképzésekkel ma már az ország mindéi» 
épkézláb férfia katona. Valószínű, hogy ezt a 
8—9 millió embert ezentúl nagyobb mértékek-
ben tartják készültségben. Olaszország a ha--
tározat után még nagyobb mértékben csök-
kenteni fogja a behozatalt és az országban elő-, 
állítandó cikkekre, pótanyagoki a fog szorít--
kőzni. 

A határozatból az is kiderül, az clkövetkezfi 
hónapokban a világ minden hadianyaggyára 
megfeszített mértékben fog dolgozni. 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
SZEGED. CSEKOmCS *» K I M UCC* SABOK 

Vasgárdista diákok 
merénylete a jassy-i 
egyetem rektora ellen 

Bukarest, március 2. Tegnap este merényle-
tet követtek el a jassyi egyelem rektora, B r a-
t u Traján ellen, akit a járókelők vérében 
fagyva találták az ticcán. Az orvosok megál-
lapították, hogy széles pengéjű késsel követték 
el a merényletet, a kcs a hátán és a nyakszirt-
e n ejtett súlyos sebet. Bratu Traján! "megope-
rálták, amikor magához téri. ehnondoüa, hogy 
az egvetemről hazafelé tartolt, az egyik meí-
lékuccáhan három férfi a hála mögé ugrott, ;?z 
egyik befogta a száját és összeszurkálták. Ha-
tározottan emlékszik rá, hogy az egyiken na-
cionalista egyenruha volt. 

A hatóságoknak az a feltevése, hogy a me-
rénylők egyetemi hallgatók v >Hik és tagjai a 
feloszlatott Vasgárdáink A diákotthont erős 
rendőrkordon zárta kőiü! As minden lakói át-
kutatlak. Éjfélig mintegy 50 diákot letartóz-
tattak. Ezek közölt van a jassvi egyetemi if-
júság vezetősége. A rendőrség abban a hiszem-
ben van. hogy az egyik merénylőt elfogta, 
C a r p e n nevű diák személyében, az egyete-
mi hallgató bőrbekecsén vár D-i tokát lehetett 
felfedezni. 

Fájdalomtól összetörve tud;»tjuk, hogy 

Halmi J ó z s e f n é 
szül.: Wclss Janka 

52 éves korában folyó hó 2-án rövid 

szenvedés után elhunyt. 

Temetése a cintcremől csütörtökön, 1-

én délelőtt 10 órakor 

A gyászoló család. 

Külön villamoskocsi indul fyl 10 órakor 
a Dugonics-térről 

Kedden délelőtt minisztertanács volt Buka-
restben. A tanácskozásról kiadott jelenlés sze-
rint a kormány erélyes intézkedésekre hatá-< 
rozta > el magát. Többek közölt kimondotta, 
hogy átmeneti időre minden egyetemet cs diak-< 
otthont bezár. Az egyetemeket csali az egye te-« 
inek újjászervezéséről szóló törvény megszü* 
lelcsc után nyitják ki újra. Az u j törvény meg 
fogja tiltani a diákoknak, hogy bármilyen po-
litikai párt tagjai lehessenek. Aki ez ellen a 
rendelkezés ellen vét, kizárják az egyetemek-
ről. 

Fogházra ítélték 
a gazdát, aki megszúrta 

brutális vejét 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi törvényszék kedden tárgyalta P o z s e -
d á r György battonyai gazdálkodó szándékos 
emberölési ügyét. Pozscdár a múlt év novem-
ber 19-én zsebkésével nyakonszurta vejét, 
G r ü n i c s k i Iván fialni gazdálkodót, aki. 
előzőleg vadászpuska jál emelte a vádlottra. 
Grünicski sérülését kiheverte. A keddi tárgya-
láson a vádlott gazdálkodó kijelentette, hogy 
nem érzi magát bűnösnek. Elmondotta, hogy 
nevelt leányát férjhez adta Grünicskíhez, aki 
igen goromba volt a feleségéhez. Az asszony 
emiatt többször panaszkodott férjére. Novem-
ber 19-én Grünicski ismét megtámadta fele-
ségét. többször arculütiille, mire a szívbaj"* 
asszony, karján a 11 hónapos kisfiával, iisz-
szecsclt. A durva férj ekkor még csizmájával 
is összerugdosta. Elmondotta a vádlott, hogy 
leánya nyomban felkereste őt és elpanaszolta 
neki a dolgot. Ekkor felkereste vejét, hogy fe-
lelősségre vonja, Grünicski azonban vadász-
fegyvert kapott a kezébe és ki akarta kergetni 
az udvarról. Ene azulán előrántotta a kését 
és megszúrta a vejét. 

A kihallgatott tanuk igazolták a vádlóit elő-
adását. A bíróság erős felindulásban elköve-
tett szándékos emberölés bűntettének kísérleté-
ben mondotta ki bűnösnek a gazdálkodói • s 
2 hónani fosliazra itelte. Az ¡telel iocerós. 


