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Szaporodnak a bizonyítékok 
düsseldorfi tömeggyiikos eilen 

Kueríer Péter — elmebeteg ? 

( B u d a p e s t i t n d ó s i t ő n k t e l e f o n j e l e n -
tése.) Düsseldorfból jelentik: A düsseldorfi rend-
őrség lázas izgalommal folytatja a nyomozást. 
Koerter Pétert egész nap vallatják. Hétfőn a gyil-
kos taktikát változtatott, bár most is mindent 
beismer, ugy viselkedik, mintha nem lenne nor-
mális. 

A kocsislegény barátai azt vallják, hogy Kuerten 
gyakran dicsekedett nekik, hogy milyen nagy si-
kere van a nőknél. A házkutatás során többezer 
márkáról szóló takarékkönyvet találtak lakásán. 

Ax Írásszakértők hétfőn megtartották az irás-
próbát, amelynek során minden kétséget kizárólag 
megállapították, hogy a két levél, amelyei a düssel-

dorfi tömeggyilkos ősszel a rendőrséghez Intézett, 
Kuei"!er keze trása. A két levélben a gyilkos két 
gyilkosságról számol be, amelynek az áldozatai 
a 6 éves Algermann Gertrúd és a 21 éves Hahn 
Mária voltak. Az Írásszakértők több próbát tettek, 
többek között az egyik levél szövegét tollba dik-
tálták Kuertnek. A most inott levél hajszálig meg-
egyezett a rendőrséghez irt levéllel. A rendőrség 
kétségtelenül megállapította ezek után, hogy en-
nek a két áldozatnak • gyilkosa Kuertcr volt. 

Düsseldorfban hétfőn nagy izgalmat keltett az 
a hír, hogy egy ujabb gyilkosságot fedeztek fel) 
amelynek áldozata egy 10 éves kisleány. A nyomo-
zás azonban megállapította, hogy a kisleány vagy 
szerencsétlenség áldozata, vagy öngyilkos lett. 

Nagy érdeklődés mellett tartották meg vasárnap 
a „Miss Szeged" választást 

A „Miss Szeged I930"-szalagot Takács Manci, a legtöbb szavazatot 
Qoitein Lici kapta — Udvarhölgyek: Fiáth Ica és Burger Boriska 

Szeged, május 26. (A Délmagyarország mun-
katársától.) Példátlan érdeklődés mellett, nagy 
izgalmak közepette tartották meg vasárnap a 
Kass-szálloda nagytermében az első »Miss 
Szeged«-választást. A külsőségek bizonyítják 
az érdeklődés kereteit. Maga az a tény, hogy 
szerkesztőségünkbe a választás során 68.000-
nél több szavazólap érkezett be, de az js, 
hogy vasárnap délben, a tűző nyári napban 
óriási tömeg várakozott órákon keresztül a vá-
lasztási helyiség előtt, rávilágít az érdeklődés 
méreteire. 

A verseny rendezősége éppen a nagy ér-
deklődésre való tekintettel határozta el, hogy 
zárt körben rendezi meg a választást, de 
még igy is az érdeklődők nagy tömege szinte 

megrohanta a nagytermet 
és hiába voltak ajtónállók a bejáratoknál, 

nem lehetett megakadályozni, hogy a terem 
teljesen meg ne teljen. 

A jelöltek 11 óra után kezdtek gyülekezni 
a nagyterem melletti elkülönített szobában. 
A szálloda előtt már 11 óra előtt nagy tömés 
várakozott az érkezőkre. 

A nagytermet 
addig előkészítették a választás céljaira. A 
terem jobboldali falánál állították fel a zsűri 
asztalát, előtte pedig a jelöltek számára do-
bogót helyeztek el. Lehetetlen volt megaka-
dályozni, hogy a kísérők és a sajtó képvi-
selői számára sorbaállitott székeket el ne fog-
lalja az érdeklődők tömege. A nagy izgalom-
ban ' 

12 órakor 
lehetett megkezdeni a választást, amikor dr. 
Pálfy József polgármesterhelyettes, színházi 

ma 
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ahaj természetes, 

huUámaitmegórzi, \ 

az ondolálást 

tartósabbá teszi. 

intendáns vezetésével a zsűri tagjai elfoglal-
ták helyeiket. Először Vér György, a Dél ma-
gyarország helyettes szerkesztője ismertette a 
zsűri tagjaival a választás feltételeit és a le-
bonyolítás technikáját. Néhány perc mulya 
megkezdődött a jelöltek felvonulása. 

A felöltek 
addig nagy izgalomban várakoztak' a művész-
szobában és egymást küldték előre. A zsűri 
ugy intézkedett, hogy, teljes pártatlanságát 

Góitéin Lici, 
aki a legtöbb szavazatot kapta. 

megőrizze: nem kivánta hallani a felvonuló 
jelöltek nevét, mindössze a belépési jegy szá-
mát kellett közölni. 

Sorban vonult fel ezután a megjelent 28 
jelölt, majd a zsűri ismét látni kivánta az 

I egész társaságot, hogy kiválassza 

a továbbjutó 10 hölgyet. 

A szavazás kis cédulákon, titkosan történt, 
mindegyik zsűritag 10 számot irt föl a cé-
dulákra. A szavazatok összeszámolása után 
derült ki, hogy a versenyben tovább is részt-
vesznek a 131, 13í, 133, 135, 137, U0, 
Uí, 149, 151 és 155-ös belépőjegyek tulajdo-
nosai. (A szavazólapok összeállítása után a 
jegyzőkönyv elkészítésénél derült azonban az 
ki, hogy a nagy buzgalomban egy számot 
elnéztek és igy annak tulajdonosa nem ve-
hetett részt a további küzdelemben.) 

Most ismét elvonultak a 10-es döntőbe ke-
rült hölgyek, akik közül a zsűri ismét titkos 
szavazással 

öt felölte! 
választott ki. A végső döntőbe bekerültek 
Fiáth Ica, Goitein Lici, Burger Boriska, Vágó 
Vera és Takács Manci. A teremben ekkor már 
tetőfokra emelkedett az izgalom, minden egye« 
jelöltet kitörő tapssal fogadtak. A zsűri hosz-
szas fontolgatás után határozta el, hogy zárt 
ajtók mögé vonul vissza és itt hozza meg 
döntését. Amint 

a zsűri visszavonult, 
j a terem közepére tódult a közönség, kőrül-

vette az öt jelöltet, hancos idegességben la-

r>Miss Szeged 1930« és két udvarhölgye. 
Fiáth „ Ica, Takács Manci, BurQcr JBoriska, 


