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FTUfh Ica. 

Miss Szeged 
és udvarhölgyei 

Orvalányhaj 
Agfa-trevis 

selyemharisnyá! viselnek. 
Kapható 

GSücksfha! és Társa 
uri és női divaláruháza 8 

Csekontcs ucca 3. szám. 

n vasárnapi osztrák magyar 
válogatott mérkőzés előtt 

(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.jj 
A válogató bizottság a szerdai szövetségi tré-i 
ningre két csoportban a következőket hivtá 
meg: Amsei — Mandl, Fogoly III . — Lyka^ 
Bukovi, Berkessy — Ströck, Takács II., Turay, 
Toldi, Kohut, illetve Fehér — Dudás, Löwy — 
Hosso, Masslonka, Kléber — Drössler, Vince, 
Stoffián, Spitz, Ticska. 

Preciz órajaviiás, 
855 Fischer Testvérek 
S z e g e d , K é r á s z UCCA 1 3 . ^ F 

tolgatta az eshetőségeket. Mindegyik jelöltnek 
nagy tábora volt, de senki se tudta, hogy mi 
lesz a zsűri döntése. A bizottság pedig zárt 
ajtók mögött egy teljes órán keresztül tanács-
kozott. A tanácskozás nem volt izgalommentes, 
mindegyik zsűritag élénken indokolta szem-
pontjait. Pálfy elnöknek 

háromszor kellett elrendelni a 
szavazást, 

amíg a végső eredmény kialakult. Eszerint 

a legtöbb szavazatot a 133-as szám 
boldog tulajdonosa, Goilein Lici bank-

tisztviselőnő kapta, 

akit csupán azért nem lehetett »Miss Szeged 
1930«-nak kiielenteni. mert egy szépségver-

visclőnőket választották meg. 
Negyedkettő volt, amikor dr. Pálfy József 

elnök a terem közönségének feszült idegessége 
közepette kihirdette a zsűri döntését. A kö-
zönség 

zugó tapssal köszöntötte a győz-
teseket, 

majd Pálfy elnök néhány meleg szóval üd-

vözölte Goitein Licit, Takács Mancit, Fiáth 
Icát és Burger Boriskát. Vége-hossza nem volt 

a gratulációknak, tapsoknak, éljenzésnek, fo-

tografálásnak, magnéziumlobbanásnak, a győz-

teseket alig akarták leengedni a pódiumról. 

Az uccán várakozó tömeg 

ezalatt a szálloda frontja elé gyűlt s hallani 
kivánta a választás eredményét. A győzte-
seknek meg kellett jelenni az erkélyen, ahon-
nan Vér György közölte az éljenző tömeggel 
a zsűri döntését. Éljenzés, boldog elvonulás, 
virágos gratuláció fejezte be az első »Miss 
Szeged«-választást. 

» 

Hétfőn délelőtt megtörtént a szegedi válasz-
tás befejező akkordja is. A Bei-Ka cipőgyár 
átadta a választáson győztesen kikerült 
Goitein Licinek, Takács Mancinak, Fiáth Icá-
nak és Burger Boriskának a Miss Szeged-
választásra felajánlott ajándék-divatcipőket. 

A gabonakereskedők szegedi gyűlésén 
tiltakoztak a gabonamonopólium ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap délután a Vidéki Gabona- és Termény-
kereskedők Országos Szövetsége a kereske-
delmi kamarában tárgyalta a gabonaértéke-
sítés körül mutatkozó nyugtalanító jelensé-
geket. Wimmer Fülöp kamarai elnök han-
goztatta, hogy a kereskedelem részvétele a ter-
ményértékesitésnél a legfontosabb mezőgaz-
dasági érdek. Hartenstein Ignác, a Vidéki 
Kereskedők Szövetségének elnöke szerint til-
takozni kell az intéző köröknek a kereskede-
lemmel szemben megnyilvánuló megokolat-
lan bizalmatlansága ellen. A tárgyalások fo-
lyamán meghallgatták ugyan öt gabonakeres-
kedővállalat vezetőjét és bár azok szakér-
telmét senki sem vonja kétségbe, de a keres-
kedők emlékezetében van, hogy éppen ez az 
öt cég kapott egyes viszonylatokban nagy 
kedvezményeket. A cégek kedvezményét a 
Futura vitte keresztül, hogy azok bekapcsolá-

sával azt a látszatot keltse, mintha az akciót 
a kereskedelem részvételével bonyolítanák le. 

Steinberger Imre utalt arra, hogy a gazda 
vásárlóképességét fokozni kell, de ez a jogos 
törekvés nem szolgálhat alapul jogtalan pri-
vilégiumok teremtésére. 

Adler Bezső nem tudja elhinni, hogy kor* 
mánytényezők vállalhatnák a kereskedelemi 
kikapcsolásából beálló hátrányokért a felelős-
séget. Ilerzog István (Tótkomlós), Rockenstéin 
Salamon, Fenyő Mátyás, dr. Tonelli Sándor,. 
Vértes Miksa felszólalása után Horváth Ist-
ván, az OMKE főtitkára rámutatott arra, hogjj 
itt egyes szövetkezeti alakulatok burkolt szub-
vencionálásáról van szó. A magyar »gabona-
csata« kimeneteléért a kereskedelem joggal! 
teheti felelőssé a minisztériumi titkos bürok-
rácia Konrádjait. Végül határozati javaslatot) 
fogadtak el, amelyben tiltakoznak a kereske-
delem kizárása ellen. 

Takács Manci. 
>Miss Szeged 1930t: 

seny alkalmával már eredményesen szere-
pelt az elmúlt évben. Amikor a zsűri meg-
áll apitotta, hogy a szavazatok többsége 133-at 
mutatott, de megállapította ezeket a körül-
ményeket is, elhatározta, hogy a győztes mel-
lett 

»Miss Szeged 1930<n-nak Takács Man-
cit jelenti ki. 

Ujabb szavazás döntötte el, hogy 

Miss Szeged két udvarhölgyévé Fiáth 
Ica és Burger Boriska magántiszt-


