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Kánikula, jégverés, égiháború 
<i'(A Délmagyarország munkatársától.) A' 

áepforróbh juliushan, vagy augusztusban nin-
csen olyan kánikulai hőség, mint arailyen 
hétfőn szakadt Szegedre. Már vasárnap Íze-
lítőt adott belőle a természet, mintha egy-
szerre akarta volna kárpótolni az embereket 
a sok bosszúságért, amit a tavasz elorzásával 
vétett ellenük. Lángolt, izzott és szenvedett 
a város a 25 fokos melegtől Hétfőn azután 
valóságos hőhullám ömlött végig a városon. 
A járókelők szédülten támolyogtak Harminc 
fok junius 11-én! Délután még elviselhetet-
lenebbé vált a forróság, amikor öt órakor min-
den átmenet nélkiil kövér cseppekben hullani 
kezdett az eső. Néhány perc múlva pedig 

jégeső paskolta végig Szegedet. Mogyorószem 
nagyságú jégszemek estek. 15 percig tarlóit az 
fegész, a levegő nem hűlt le, tovább ájuldoztak 
az emberek. 

A késő esti órákban azután ismét szél kere-
kedett, újból beborult, sürün cikáztak a vil-
lámok és tizenegy óra után ismét élőiről kez-
dődött minden. Eső, utána jégeső, de most 
már nem mogyorószemnyi jegekkel, hanem 
dió nagyságuakkal. Éjfél előtt elvonult az égi 
háború, azután csendes eső hűtötte le a ká-
nikula két szokatlan íorróságu napját. 

Arról, hogy a jégeső okozott-e valami kárt 
Szeged környékén, még nem érkezett jelentés. 

»Rossz alapon épült fel az államháztartás 
és rossz alapon stabilizálták a koronát« 

Hegedűs Lóránt beszéde a TÉBE szegedvidéki szakosztályának alakuló ülésén 

'A Dé l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
\ Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének sze-
gedi körlete vasárnap délelőtt a kamara nagyter-
mében tartotta meg alakuló ülését, amely alka-
lomra Szegedre érkezett Hegedűs Lóránt ny. pénz-
ügyminiszter, a TÉBE országos elnöke is. Az 
alakuló gyűlés alkalmából a kamara nagytermét 
színültig megtöltötte a szegedi kereskedő-, iogász-
és pénzvilág. 

A gyűlést Kozma Ferenc kormányfőtanácsos, a 
Csongrádi takarékpénztár vezérigazgatója nyitotta 
meg. Meleg hangon üdvözölte Hegedűs Lórántot 
és a kíséretében lévő illusztris vendégeket. Kozma 
Ferenc, elnöki megnyitójában bejelentette, hogy 
a vidéki takarékpénztárak készségesen csatlakoz-
nak a TÉBE-hez, amelynek minden törekvését 
támogatják, mert azt látják, hogy a TÉBE Ma-
gyarország gazdasági fellendítésén fáradozik. 

Ezután Hegedűs Lóránt volt pénzügyminiszter 
emelkedett szólásra és először is megköszönte 
Kozma Ferenc fáradozását, aki lehetővé tette, 
hogy a TÉBE országos szervezetté alakuljon át. 
Majd a világpiacok pénzviszonyait ismertette. Vi-
lágkörüli utja alkalmával azt tapasztalta, hogy 
a világon három nagytőke dominál: francia, a 
aémet és az amerikai. Magyarországnak e piacok 
felé kell orientálódnHa. Nálunk az a baj, hogy 
a tőkeképződés lassú, mig máshof gyors és ele-
ven. Magyarországnak az amerikai tőke felé kell 
húzni és axt kell elérni, hogy a hosszúlejáratú 
amerikai tőke hozzon friss, éltető erőt az or-
<zág vérkeringésébe. 

— Az igaz — mondotta Hegedűs Lóránt —, 
hogy nálunk rossz alapokon épült fel az állam-
gazdálkodás. A boronát Is rossz alapon stabilizál-
ták. De rossz az adórendszerünk is. A pénzügyi 
kormánynak először is a szabad tőkeképződést 
kell elősegítenie és meg kell szüntetnie a tőke-
kamat járulékot is. A TÉBE ezt az eladósodott 
országot akarja felvirágoztatni és ehez kéri a 
vidéki érdekeltségek támogatását 

Hegedűs Lóránt nagy tetszéssel fogadott be-
széde után Kozma Ferenc a vidéki takarékpénz-
Iára k helyzetét ismertette. Visszapillantásában a 
vidéki takarékpénztárak hasznos nemzeti munká-
járól l>eszélt, kifejtve, hogy a nemzeti érdekek 
legfőbb védelmezői a bankok, amelyek, ha kell 
és a haza érdeke is ugy kívánja, teljesen önzet-
lenül és haszon nélkül állanak a nemzeti ügyek 
.zol^álatábe 

Dr. Neubauer Ferenc ny. államtitkár a mező-
gazdasági hitel aktuális kérdéseivel foglalkozott. 

Dr. Szivessy Lehel Neubauer Ferenc ny. állam-
titkár, országgyűlési képviselő előterjesztésére vá-
laszolt és válaszában kiemelte azt, hogy hiába 
bocsát ki a kormány végrehajtási utasításokat, 
amelyekben a legmagasabb követelményeknek 
megfelelő módokat biztosit a mezőgazdasági hi-
telek lebonyolítására, ha az OFB tovább is lé-
tezik és ha az ingatlancserét megelőzi az állam 
elővételi joga. Érdekes esetekkel vázolta, hogy 
az elővétel kérdésében hónapokig tartó bürokra-
tikus eljárás folytán mily későn kerül az ingatlan 
a vevő nevére, úgyhogy a mezőgazdasági hi-
telek folyósítása gyakran lehetetlenné válik. Alta-
lános derültség közepette mondotta el azt az 
esetet, hogy a római katolikus egyháznak ha-
gyományozott egy hivő 40 négyszögöl főidet sír-
emlék céljaira, azonban a telekkönyvi hatóság 
kénytelen volt felterjeszteni az ügyet az OFB-hez, 
vájjon nem kivánja-e az állam az elővételi jogát 
gyakorolni. Szivessy Lehel végül arra kérte Neu-
bauer Ferencet, mint az OFB törvények együk 
kodifikátorát, hogy kövessen el mindent, hogy 
la szabadság « gazdasági élet terén újra helyre-
álljon, mert szabadforgalom nélkül minden gazda-
sági újjáépítés csak meddő illúzió marad. 

Dr. Krebsz Károly, a TÉBE Igazgatója a kép-
viselőházban szőnyegen lévő öregségi és rokkant-
sági biztosításról szóló törvényjavaslatot ismer-
tette, valamint a TÉBE-nek azt a javaslatát, amely 
a pénzintézeti tisztviselők öregségi és rokkant-
sági biztosítását célozza. 

Az értekezlet ezután Kozma Ferenc indítványára 
elhatározta, hogy a pénzintézeti tisztviselők rok 
kantsági és nyugdíjügyének kedvező elintézése ér-
dekében táviratot küld az illetékes minisztereknek. 

Dr. Nyári Pál a pénzintézeti reformot ismer,-
tette, mig dr. Görög Frigyes a pénzintézeti adók 
tarthatatlan voltáról beszélt. 

Ezután Hegedűs Lóránt indítványára a gyűlés 
megalakultnak mondta ki a TÉBE szegedvidéki 
osztályát, miután elnöknek egyhangúlag Kozma 
Ferenoet választották meg. Alelnökök lettek: Cson-
gor Árpád, Gál Miksa, May Gyula és Vajda Béla, 
ügyvezető titkárok pedig Stricker Ferenc és Vogel 
Antal. 

A gyűlés 12 óra után ért véget. 

Bozsin Vau péksegéd 
baltával agyonverte (eleségét, majd késsel 

átmetszette saját nyakát 
(A Délmagyarország munkatársától.) Va-

lórnap délelőtt a Szentháromság-ucca 19. 
számú ház egyik kis albérleti lakásában véres 
osaládi dráma játszódott te. Bozsin Vau 35 
éves péksegéd baltával szétverte felesége 
koponyáját, mafd konyhakéssel súlyos vá-
lást eftett a saját nyakán. 

A téres és megdöbbentő családi dráma 
előzményeihez tartozik, hogy Bozsin Vau, aki 
égibben a legboldogabb egyetértésben élt 

ieleségével, állás nélkül maradi. Ettől kezdve 
^ koHé változott a kis család élete. A férj 

féltékeny volt feleségére. 

Gyakran heves Jelenetek Játszódlak le közöt-
tük, Bozsint a munkanélküliség annyira el-
keserítette, hogy inni kezdett. Józan állapotá-
ban látszólag szerette a feleségét, de 

amikor részeg volt, megöléssel fenye-
gette. 

A tragédia árnyéka igy állandóan ott setten-
kedett a kis család fölött. 

Vasárnap reqgel télhatkor Csillag Ferenc-
né házmester Bozsinék konyhája előtt sepert, 

amikor heves szóváltásra lett flgyeimesr, &t 
következő pillanatban borzalmas sikolyt hallott* 

- Jaj agyonüti 

Ebben a pillanatban fölpattant Bozsinék ¡aj-1 

taja. Bozsinné rohant ki rajta. Utána a férj^ 
— batiával. A szerencsétlen asszonyi még 5 
küszöbön utolérte és 

a baltával teljes erővel lesújtott az 
asszony fejére, aki a következő 
pillanatban már holttan, szétloccsant 
koponyával terült el a szoba küszöuéii. 

A gyilkos férfi ezután a baltát messze 
dobta, majd kést ragadott és 

a kést négyszer halott felesége mel-
lébe mártotta. 

Amikor lá: ¿a, hogy felesége már nem él, le*' 
hajolt hozza és megemelte megmerevedett 
lábait. 

— Hála Istennek megdöglött -
mondotta, majd betámolygott a szobába és* 
éles késsel 

átmetszette a saját nyakat. 
A vágás azonban nem volt halálos. A nagy 
lármára felébredt Bozsinék hét éves kis lá* 
nya is, aki sirva borult halott édesanyja te-
temére. 

A borzalmas tragédia néhány perc alatt 
játszódott le. A házbeliek azonnal értesitet* 
ték a mentőket és a rendőrséget. A rendőr' 
ség részéről Sípos Miklós rendőrfelügyelő 
ment ki a helyszinre és azonnal intézkedett 
hogy az életveszélyesen megsérült Bozsin 
Vaut beszállítsák a közkórházba. A házbeliek 
kihallgatása alapján megállapította még a 
rendőrség, hogy Bozsin, amikor feleségéi 
megölte 

kis lányával Is végezirt akart. 
Tettét azonban már nem tudta végrehajtani, 
mert a házmesterné a szerencsétlen Ida 
leányt még ideiében kikapta aofa kezéből. 

Hétfőn délelőtt a közkórházban a vizsgáló-
bíró már ki is hallgatta Bozsin Vaut, aki a 
legteljesebb részletességgel elmondotta a 
történteket. Már régebben féltékeny volt fe-
leségére. Állás nélkül volt, nem volt kere-
sete, nem tudta tartani családjáj ezért hatá^ 
rozla el, hogy végez feleségévet és gyer< 
mekéveL 

Az ügyészség intézkedésére 

Bozsin Vaut kihallgatása alán átszál-
lították a rabkórházba 

és ellene hitvestárson elkövetett gyilkosság 
címén indul meg az eljárás. 

Olimpiai futball eredmények 
Uruguay - Argentína 1:1 (1:0) 

ötvenezer néző előtt folyt le az óriási küz-
delem, amely 120 percnyi játék után Í6 dön-
tetlen maradt. 

Kűnig Gyula, dr Erdélyi Mlhályné sz. 
Könlg Ilona, ÖZV. Relslnger Miklósné 
sz. Könlg RÓZSa ugy a maguk, mint az 
összes rokonság nevében mély fáj-
dalmukba megrendülve tudatják, hogy 
a legtorróbban szeretett testvér, sógor 
és nagybácsi 

König Jenő 
életének 46-ik évében 1928. évi Ju-
nius hó 11-én tragikus körülmények 
között váratlanul elhunyt. 

Temetése 1928. évi junius hó 13-án 
d. e. fél 11 órakor lesz a szegedi izr. 
temető cinterméből. 

Külön villamoskocsi indul a Dugo-
nics-térről. 

A gyászoló család. 

Minden külön értesítés helyett. 


