
DELMAKV I M . I K S / 1930 május 24. 

« szegedi esetet a lapokban olvastuk. Több 
esetben tapasztaltuk már, hogy amikor a ha-
talomnak ez kedvezett, a rendőrség mindig 
igyekezett bolsevikieket találni a szakszerve-
zetekben, persze nemcsak a mienkben, ha-
nem a többi szervezetben is. A szegedi eset-
ben ezideig semmi tárgyi okot nem talál-
tam, ami indokolttá tenné a rendőrség azon 
eljárását, hogy a szövetség szegedi csoportjá-
nak helyiségeit lezárta. 

— Ladvánszky József, a csoport titkára, 
amióta a szövetség szolgálatában áll, megelé-
gedésünkre végezte kötelességét, ellene soha 
semmiféle panasz nem érkezett. De ha a cso-
port tagjai között került volna is egy-keltő, 
aki a mai súlyos gazdasági viszonyok kőzött 
radikálisabb eszközöket keresett a bajok or-
voslására — tegyük hozzá a füzesben —, ez 
sem teszi indokol i lá, hogy a szövetség helyi 
csoportját becsukhassák. Ezá'tal nagyon sok 
ember elveszti jogait és a szövetség nem tudja 

tagjait munkanélküli segélyben részesítem. 

— De másképen is érthotellen a rendőr-
ségnek ez az eljárása, mert hiszen lehetetlenné 
teszik a szövetség számára egyrészt, hogy a 
munkanélküliség esetén az embereket segé-
lyezze, másrészt, hogy demokratikus eszközök 
segitségével a munkások gazdasági helyzetén 
segitsen. Hiszem, hogy ezt be fogják látni 
illetékes helyen és lehetővé fogják tenni a szö-
vetség tagjainak az egyesület használatbavé-
telét 

Pál János központ? titkár a szombati napon 
felkeresi a különböző hatóságokat, hogy infor-
málódjék abban az irányban, hogy a felfüg-
gesztett szakszervezet mikor kezdheti meg új-
ból működését. 

Pénteken délután egyébként a rendörsénre 
idézték a szakszervezet több vezető tagját, 
akiktől a szervezet ügyviteléről kértek felvi-
lágosításokat 
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160 pengő ESSZ kerékpár 
701 DERY Gépáruház 

Nagy Javító mUQcly I Jtlkakrésxelc, gumlle gyárt árban. 
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Negyven „Miss Szeged"-ie!ölt 
kerül vasárnap a zsűri elé 

Befejeződön a szavazás — Az ufolsó napon húszezernél több szavazólapot küld-
tek be szerkesztőségünkbe 

Befejeződött a Miss Szeged-választás első 
része. Kéthetes nagy küzdelem után pénte-
ken délután lezártuk a nyilvánosság szava-
zását, vasárnap délben a zsűri fogja megvá-
lasztani titkos szavazással »Miss Szeged 
1930«-at és két udvarhölgyét 

Az egész kampány alatt szinte hihetetlennek 
tátsző érdeklődés nyilvánult meg a szavazás 
iránt. Ma még szinte lehetetlen összeadni a 
beérkezett összes szavazatot, de pénteken éj-
félkor megállapítható, hogy a szavazás utolsó 
napján több mint 20.000 szavazólap érkezett 
be szerkesztőségünkbe. Az utolsó nap fantasz-
tikus méretű postájának feldolgozása délután 
5 órától éjfélutánig tartott ekkor alakult ki 
a szavazás eredménye. 

A rendezőbizottság a legnehezebb helyzet-
hen volt, amikor az óriási szavazatzuhatag-
ból ki kellett választani azokat, akik bekerül-
nek a dönlőbe. A helyzetet még nehezebbé 
tette az a körülmény, hogy a névsor végén 
szinte holtversenyt futottak a jelöltek, szinte 
egyenlő száma szavazattal végeztek. A rende-
zőség ezért elhatározta, hogy 

a 35-ös keretet 10-re emeli fél, 

igy a holtversenyben egyenlő száma szava-

zatot kapott jelöltek is a zsűri elé kerülnek. 
Az óriási érdeklődésre mi sem jellemzőbb, 

minthogy a dönlőbe csak azok kerülhettek a 
fantasztikus tömegű szavazólapok özönlése 
miat t akik 600-nál több szavazatot kaptak. 
Még ebben az esetben is csak ugy, hogy az 
eredetileg 25-re kontemplált keretet először 
35-re, ma pedig M-re kellett felemelni. Volt 
olyan jelölt aki az utolsó napon tőbb mint 
iÓOO szavazatot kapott. Ilyen körülmények kő-
zöd nem kis munkába került a döntőbejutot-
tak névsorának gondos megállapítása. 

A rendezőség egyébként változatlanul meg-
őrzi az egész verseny alatt beérkezett összes 
szavazólapot. Mindenki számára tehát ellen-

Egyedllt nálam kaphatók a világhírt! 

STYRIA és 
TRIIJMPH 

ke r ékp á r ok 

C S E P E L 
kerékpárokat aem kell már bizományosoktól vá-
sárolni, mert cégem közvetlen a gyártól kész-
pénzért egy nagy tételt vásárolt és azokat gyári 
árban első kézből nálam lehet beszerezni. Szántó 
Sándor gépkereskedő, Szeged, Kiss Dávid-palota 

Kiss-ucca 2. szám. n 

őrizhető és megtekinthető az a munka, amit 
a bizottságnak két héten keresztül végeznie 
kellett. A jelöltek és szavazók egyaránt nyu-
godtak lehetnek, a beérkezett szavazólapok 
pontos és gondos összeszámolása után állítot-
ták össze a 35-ről iO-re emelt jelöltek név-
sorát. 

A rendezőbizottság éjfél után az alábbiak-
ban közli a dönlőbe jutott jelöltek névsorát: 

A legtöbb szavazatot, 
— tőbb mint 7000-ret — 

Fiáth Ica 

Paupert Baba 

és Butula Ica kapta. 

A döntőbe kerültek 
még a fentieken kivül — 5000-től 600 szava-
zatig — a következők: 

Elek Évi 
Takács Manci 
Vágó Vera 
Kertész Piri 
Égerer Terike 
Burger Boriska 
Fischer Klári 
Virágh Lola 
Pataki Lil i 
Móra Bözsi 
Fodor Mici 
Tóth Lola 
Goitein Lici 
Weisz Ibolya 
Frey Rózsi 
Kreizler Mária 
Márky Pityu 
Szuhi Anci 
Grundics Ilonka 
Dobó Erzsébet 
Böjti Pannika 
Lengyel Évi 
Fodor Magda 

® Chilkó Mária 
Schlieszer Magda 
Gross Sárika 
Zeisler Bocs 
Sebes Erzsi 
Kuglis Zsuzsán? 
Zukker Manci 
Szabó B Jutka 
Barcza Mária 
Csikós Manci 
Renyé Anci 
Tormási Bözsi 
Schönberger Izabella 

Kfllcnev ucca 4. sz a. (Wagner palolo) üzletemnek 

megtekintését tiszteletlel kérem, ahol mindenki meg-
óvó ődést szerezhet 

csillár és rádió 
cikkek leszállított áraikról M8 

Tiszteletei Fonyó S O IY\ a . 

Fodor Aranka 
Olejnvik Zsuzska 
Csobanov Mici 
Benkő Mária 

A Választás — mint már közöltük — «; 
Kass-szálloda termében lesz 

vasárnap délelőtt fél 12 órakor 
Miss Szegedet és kél udvarhölgyét a k'Ő* 

vetkezőkből álló zsűri fogja megválasztani: 
D. Pálfy József polgármesterhdyettes, intendáns!* 

Móra Ferenc író, a Városi Muzeum igazgatója^ 
NyÜa«y Sándor festőművész, dr. Silvessy Lehel 
törvényhatósági bizottsági tag. bástyái Holtzer Ti-
vadar törvényhatósági bizottsági tag, dr. Tnnelli 
Sándor kereskedelmi és iparkamarai főtitkár, A. 
Harmatit Hilda a Városi Színház primadonnája, 
Cs. Könyves Tóth Erzsi, a Városi Szinház drámai 
hősnője, Tarnay Ernő. a Városi Szinház igaz-
gatója. Vér György hirlapiró, a Délmagynrország 
helyettes szerkesztője, — valamint a Szinházi fitet 
részéről Incze Sándor főszerkesztő és dr. Hen-
man Károly helyettes szerkesztő. 

A választás nem nyilvános, 
azon csak a zsűri tagjai, a sajtó képviselői és 
a fent közölt jelöltek jelenhetnek meg egy-egy 
kísérővel. Megjelenés lehetőleg nccai ruhában. A 
választás, a gyülekezés, a tudnivalók minden rész-
telét vasárnapi lapunkban fogtuk közölni mbidnnra 
kiterjedően pontosan. 

A zsűri előtt a hölgyek Nor-Coc Arvalányhaf 
selyemharisnyában jelennek meg, amelyeket 
Glücksthal és Társa uri és női divatáruháza, 
Csekonics-ucca 3., ad ajándékba a szépség-
versenyben résztvevő és a zsűri előtt megje-
lenő jelölteknek. Utalványokat a kiadóhivatal 
ad, csak személyes jelentkezésre. 

Kirándulók 
a Központ Tejcsarnok Rt. 
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rozskenyeret. 
Kenyírfliem. 

PANNÓNIA SZALLO 
BUDAPEST, VIII., RAKOCZ1-UT 5. 

Elsőrangn szálló. Az előkelő családok régi, jó-
hirnevti találkozóhelye a főváros központjában. 
A legmodernebb felszerelés és minden kénye-
lem. Fürdők. Hideg és meleg folyóvíz minden 

szobában. 937 

legjobb reklám!! 
Méret után: 

Hazai 
szövet újdonságok. 

Angol 
Tropical «*» Mohair 
Freskó LQszierek 

Nyersselyem Burett és 
moBÓ anyagok 

Leaíutányosabbasi 
földet Izsó 

ruha áruházban m 

Kárász ucca. 


