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A 16 éves leány tisztán és értelmesen beszél, de 
néha megakad, amikor az elnök intimebb részletek 
után érdeklődik. 

Elmondotta, hogy atyja irodáájban dolgozik. A 
vádlottat atyja mutatta be és eleinte nem nagyon 
törődött vele, később azonban több figyelemre 
méltatta és szórakozni kezdett vele. 

Az elnök kérdésére, hogy '* 
szereli-e öl, 

Igennel válaszol, majd arra a kérdésre, hogy meg-
csókolta-e és a csókoknál mentek-e tovább, a 
leány lesütött semekkel és a helyzet kinossága 
folytán félszegen mondta: 

- Igen, de szerelmi viszony nem volt közöttünk. 
Az elnök további kérdéseire elmondottá Scheller 

Hilda, hogy néha-néha engedett a fiunakVés hagyta, 
hogy csináljon vele, amit akar. 

Azután 

a kritikus éjszaka 

Ieirása következett. A leány elmondotta, hogy t 

gyilkosságot megelőző éjszaka Krantzzal együtt 
ment haza. Többször megkísérel (ék, hogy bejussa-
nak Günther szobájába, aki azonban azzal utasí-
totta el őket, hogy hagyják békében, mert hölgy-
Iátgoatója van. 

— Felkísértem Krantzot a padlásra, de azután 
eszembe jutott, hogy nincsen takarója és felvittem 
neki egyet Megcsókoltam, de azután nem tör-
tént semmi. Mindössze tíz percig voltam fent 
nála, tulajdonképpen undorral löktem el magam-
tól. Másnap telefonon hivtam fel Stefant, akivel 
beszélni akartam. . 

A tárgyalást ezután az elnök félbeszakította 
és folyatását a pénteki napra tűzte ki. Ekkor kerül 
sor a koronatanú 16 éves leány további vallomá-
sára, a gyilkosság részleteinek elmondására, va-
lamint a szembesítésre. A tárgyalás berekesztése 
után a fiatal leány alig tudott átjutni az előre-
nyomuló tömeg ellenállhatatlanul hömpölygő sod-
rában. Berlin óriási izgalomban várja a fejle-
ményeket. 

* * * 

Szeged! kereskedők ittozp&lma 
a forgalmi adórendszer megváltoztatása 

és az idegenforgalom fejlesztése érdekében 

(A Délmagyarország munkatársától) A 
szegedi kereskedők.— mint ismeretes — elha-
tározták, hogy felkérik a kereskedelmi és ipar-
kamarát, valamint a kereskedők szövetségét, 
hogy a legrövidebb időn belül nagygyűlést 
hívjon egybe, ahol az iparosokkal karöltve és 
a halósáp bevonásával erélyes és az egész or-
szágra kiterjedő akciót indítanának meg a for-
galmi adórendszer sürgős megváltoztatása ér-
dekéié». A divatáru szakosztály vezetői csü-
törtök esle megbeszélést tartottak ebben az 
ügyben a Lloyd Társulatban és, megállapod-, 
tak a mozgalom megindításának első lépései-
ben. . 

Az összejövetelt felhasználták arra. is, hogy 
foglalkozzanak a Szeged-fürdőváros néven is-
mert akcióval. A jelenlevők egyhangúlag azon 
a nézeten voltak, hogy ü szegedi kereskedő-

társadalomnak ezt az akciót teljes erejével 
támogatni kell. Szerintük a városra háramlik 
elsősorban az a kötelesség, hogy létesítsen 
olyan valamit, ami vonzóvá tenné Szegedet az 
idegenek részére, mert eddig ebben az irány-
ban semmi sem történt. A legsürgősebb lenne 
a kereskedők szerint egy modern strandfürdő 
létesítése, továbbá a Stefánia rendezése. Na-
gyon fontos és szükséges lenne az ujszegedi 
fasor olajjal való portalanítása, mert eddig 
inkább ártalmas, mint üdítő volt egy vasár-
napi séta az ujszegedi parkban. 

Ezt az ügyet ki akarják tűzni a jövő vasár-
nap megtartandó nagygyűlés napirendjére 
Meghívják a gyűlésre a kereskedő- és iparos-
érdekeket támogató tőrvényhatósági bizottsá-
gi tagokat is. 

Az ellenzék törvényjavaslatot nyuftott be 
a numerus clausus telfes eltörléséről 

Megkezdték a »módosítás« tárgyaláséi — Fábián Béla ufabb beszéde a forgalmi adóról 

Budapest, február 9. A képviselőház mai 
ülésén elfoga 'ták a va'orizációs javaslat hátra-
lévő pontjait, majd Fábián Béla ismét a for-
calmi adóhajokról -mondott nagyobb beszé-
det. 

— Magyarország egész kereskedelmi és ipa-
rostársadalma várja — mondotta —, hogy 
megváltoztassák végre ezt-a rendszert. Lehe-
tetlen, hogy az országban egyes forgalmi adó-
hivatalnokok nagyobb fizetést kapjanak, mint 
a miniszter. Az ellenőrök állandóan dugsegé-
lyeket kapnak. 

Egyes kirívó eseteket ismertet a pénzügyi 
altrocitások tercről. Elmondja, hogy a fő-
városban az elmúlt évben 500.000 foglalás 
volt forgalmi adóhátralék cimén. Arról szó-
lott ezután Fábián, hogy nem vették komo-
lyan a pénzügyminiszter utasítását. Nem az 
egyes személyekben, hanem a rendszerben 
van a hiba Vannak forgalmi ellenőrök, akik 
tivornyáznak, kártyáznak, végig zsarolják a 
kereskedőkel, kölcsönöket kérnek tőlük, a ven-
déglőkben pedig dinom-dánomolKLt csapnak. 

Bródy Ernő: Bálián! 
Fábián! Addig nem lesz rend, amíg meg 

nem változtatják a büntetéspénzek és az egész 
ellenőrzés rendszerét. 

F I O V B 1 L B M ! * * 
Értesítem a t. izraelifti családokat, hogy a mai nap-

tól kozdődőleg a 
b a r c h e s s ü t é s t 

fs bevezettem. Naponta friss 6ütés. A megrendelése-
ket, — melyek telefonon is eszközölhetők, — házhoz 
szállítom. Egyúttal szivos figyelmüket felhívom eisö-
rntlll fehér és kenférsülőciémre, valamint a 
sorofcsári inédra késztiSt rozskenyeremre. 

Kiváló tisztelettel 
R é o e r J á n o s . Kálvária ucca 21. TeJelOB 1—74. 

Bud János pénzügyminiszter válaszolt ez-
után Fábiánnak és időt kért arra, hogy dol-
gozhasson. Kijelentette, hogy azért nem tudja 
bevezetni a fázis rendszert, mert erős ellen-
kezéssel találkozott az érdekeltség részérőL 
Kijelenti, hogy a pénzügyminisztériumban az 
összes vezetők már belebetegedtek az adó-
ügyekbe. Osztja Fábián nézetét, hogy az el-
lenőrzés tévedéseit nem viselheti az adózó. 
Bejelenti, hogy átdolgozzák az egész forgalmi 
adórendszert. Ismét hangsúlyozza azonban, 
hogy a forgalmi adót az ország nem nélkülözheti. 

A képviselőház ezután megkezdte a numerus 
clausus •»módosításáról« szóló törvényjavaslat 
tárgyalását. 

Farkas Elemér előadó ismertette a javasla-
tot, aki kijelentette, hogy a numerus claususra 
Hszociálpolitikai és pedagógiai szempontból 
szükség van. Megállapítja azonban, hogy a 
harmadik paragrafus kétségtelenül sérelmeket 
taratlmaz egy vallásfelekezet számára. Elér-
zett az az idő, amikor ezt módosítani kell. 

Az ellenzék padsoraiból állandóan és ismé-
telten ilyen közbekiáltások hangzanak el: 

— El keli törölni! 
Hegymegi Kiss Pál szól először a javaslat-

hoz és nagyobb beszéd kíséretében törvényja-
vaslatot nyújt be a numerus clausus teljes el-
törléséről. Kijelenti, hogy a kormány kishitű-
sége sir ki a módosításból. Olyan második 
szakaszt kell elfogadni, amely szerint az ösz-
szes főiskolákra és egyetemekre korlátozás nél-
kül 'mindenki felvehető. Tanszabadság nél-
kül ország nem élhet. Magyarország régi ha-
táraihoz visszajutni a módosításról szóló ja-
vaslattal nem lehet. 

Az ellenzék zajosan és hosszasan ünnepelte 
Hegymegit beszéde végeztével. Az ülés két 
órakor ért véget. 

Sósavat ivott 
és iielepuruM a Tiszába. 
(A Déímagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délután a Tisza boszorkányszigeti réJ 
szén Fürdők Ferenc 36 éves gyári munkás önJ 

gvilkossági szándékból sósavat ivott. Fürdők 
fájdalmában kiáltozni kezdett, majd levánszorí 
gott a vjzig. Itt azonban olyan fájdalmak fog^ 
ták el, hogy tehetetlenségében belegurult a 
vizbe, onnan azután hosszas küzködés utáni 
ismét a partra vánszorgott ki. ahol összeesett 
Csak véletlenül bukkantak rá a járókelők. A' 
kihívott mentők az életunt munkást beszáll 
litották a közkórházba. ' 

Zolnay professzor előadása 
a „platóni szerelem magyar 

M 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ö l j 
Csütörtökön este dr. Zolnay Béla egyetemi tanár, 
a «platóni szerelem magyar kőltőjér»l« tartott elő-
adást az Egyetem Barátok Egyesületében. Elöl-
járóban bejelentette Zolnay professzor a félre-
értések eloszlatása érdekében, hogy előadásában 
Balassi Bálintról fog beszélni és hogy azt a cí-
met is' adhatta volna előadásának, hogy 'Balassi 
Bálint és a platonizmus^. 

Ismertette ezután a Balassival foglalkozó iro-
dalmat, amely hWlandó Balassit primitívnek, né-
piesnek bélyegezni. Ugyanilyen tévhit az érzé-
kiségéről való állítás, mert Balassi nemcsak hogy 
nem volt érzéki, hanem magas eszményeket ki-
fejező troubadour volt. 

Ezután a platonizmus lényegét ismertette Zolnay 
tanár. Platón hitt a lélek idealizmusában és a 
platóni Eros a lélek belső hangulatát jelentette, 
Platón esztétikájában szép volt az, ami tökéletes 
volt. A szerelem sem lehetett nála más, mini 
törekvés a szép felé. Harmonikus, a világot le-
csendesítő, a világot pacifikáló erő a szerelent, 
amely félig a halhatatlanság országába tartozik, 

Balassi költészetében a lélek kultuszáról lehet 
beszélni. Nincsen még egy magyar költő, akinek 
költeményeiben annyiszor előfordulna a lélek szó, 
mint nála. Balassi * Bálint lelkétől várta a földi 
boldogságot és versei a földiségtől való elszabadu-
lást fejezik ki. Ez mindenesetre érdekes volt ennél 
a főúrnál, aki nőket rabolt az uccán és mégis 
megtett mindent, hogy a maga féktelen term& 
szetét beleszorítsa verseibe. 

A szépszámban összegyűlt közönség dr. Zolnaj 
Bélát előadása végén sokáig tapsolta. 

Ma megint mértéktelenül \ 
dohányoztam 

és most főfájás és rosszullét 
gyötör. Ilyenkor 

A s g r a v i n ? 
tablettákat! 

szedek, mert ezek gyorsan és 
biztosan megszabadítanak bán-
ialmaimtól. 

Ragaszkodjék az eredeti cso-
magolású Aspirín-tablettákhoz 

és utasítson vissza 
ugy „pótszereket", 

mint egyes tab-
lettákat. 

Minden gyógyszertárban kapható. 
B B m s H W i a m i B M M B i H H i i M M i 


