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csak Körmendyt hagyták ki. Azt mondják, ezzel 
szavazott néhány bérkocsis. 

Az eredmény: megsemmisítő győzelem, 

A rengeteg munkával este kilenc felé készül-
tek el. Ekkor már tisztán állottak a jegyző-
könyvek, valamint ötvenesével párositva a lis-
ták. Megtörténtek az összeadások és Szendrey 
tanácsnok kihirdette ax eredményt. Az ered-
ményből pedig kiderült, hogy megsemmisítő 
többséggel került ki a liberális lista, több mini 
ötszáz szóvil győzedelmeskedett tisztán és nem 
számítva a hivatalos listákról kapoti szava• 
t a t o k a t . 

Beltagok lettek: 
Rainer Ferenc asztalosmester 1628 
Pálfy Dániel vasgyáros 1623 
Osznovics István vendéglős 1623 
Pongrác; Albert gyárigazgató 1520 
Körmendy Mátyás asztalosmester 1616 
Dr. Biedl Samu fUrészgyáros 1391 
Pick Jenő szalámigyiros 1283 
Kis Qéza mészárosmester 1C98 
Kertész József női szabómester 1096 
Wimmer Fülöp gyárigazgató 1C92 
Winter Géza kefegyáros 1081 
Dobóczky Jözsef paprikakikészitő 1070 
Oltovay István épitész 1057 
Gombos István szabómester 1052 
Marosán Milán cipészmester 3047 
Gábor György bőrgyári igazgató 1U47 szavazattal. 

Póttagok lettek: 
Schütz József sütőmester 1639 
Sebestyén Pál csizmadiamester 1632 
Gólity Lázár szabómester 1624 
Nővé János ácsmeste. 1502 
Steiner Miklós borbély 1204 
Mónus Sándor hentesmester UG5 
Id. Metzger Péter cipészmester 1C88 
Schatz Izsó szabómester 1076 
Keller Mihály gyufagyári igazgató 1074 
Ádám Vilmos müszerészmester 1075 
Hotya Lajos bádogosmester 1C45 
Gerő Béla kőművesmester 1043 
Jónás Ernő cimfestőmester 1043 
Sebestyén József vizvezetékszerelőmester 1041 
Fischer Aladár gyárigazgató 1C34 
Berg János cipészmester 1018 szavazattal. 

A liberális l sta győzelme elvi Jelentőségű, 
sokkal több mint egy rendes kamarai válasz-
tás. Az eredmény azt mutatja, hogy ez Iparos-
ság j ó z a n lőmegeintk nem kellenek a jelszavak 
és^ a§ Jelekezttleskedéiek, hanem h n l s d i s kell 
m u n k a is nyugalom. Igen jellemző, hogy a libe-
rális jelöllek egyike sem kapott ezer szavazat-
nál kevesebbet, mig a másik oldalon a legtöbb 
szavazat alig haladta tul az ötszázötvenet. A 
jobboldali listán az alábbiak kapták a legtöbb 
szavazatot: 

Back Bernát 587 
Takács Béla £82 
Balogh Péter 582 
Czigter Arnold 572 
Gaál József 555 
Keller Mihály 534 
Jároli Géza 462 

Az uj kamara, amely a liberálizmus jegyé-
ben gyül össze, május közepin t a r t j a alakuló 
gyűlését, amikor sor kerül az elnökök válasz-
tására. Azért lehet csak májusban megtartani 
az alakuló Illést, mert addigra meg lesznek a 
vidéki városokban is i választások. 
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i szerdán és csütörtökön 

a Belvárosi Moziban. 
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X l e g ú j a b b 
p á r i s i d i v a t 
s z e r i n t késziti 

Kunitzer, 
cipőit 

Tábor ucca 3. szám. 
(Uj városi bérpalota.) 
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Egyelőre nincs remény, 
hogy Köhlerné gyilkosa hamar kézrekerüljön. 

Budapest, március 29. Hétfőn jelentkezett a 
főkapitányságon a meggyilkolt „vöröi Zsuzsa 
Köhlerné egyik régi barátnője, Schmidl Anna 
füzőkészitőnő, aki annak idején Köhlsrnétől az 
egyetem-uccai üzlethelyiséget átvette és abban 
füzőszalont rendezett be. A kihallgatást vezető 
rendőrkapitánynak arra a kérdésére, kikkel volt 
Köhlerné közelebbi ismeretségben, a füző-
készitőnő ne n tudott választ adni, de elmon-
dotta, hogy neki sohasem beszélt a barátnője a 
titokzatos f r a n c i á r ó l , vagy az őt üldöző férfiről. 
Eszerint tehát azok a történetek, amelyeket a 
könnyelmű élet uijára jutott asszony Madarász-
nak és másoknak elmondott, csak fantáziájában 
történhettek meg. 

A rendőrségen hétfőn délután tanácskozás 
volt, amelyen Csszeviletlék a nyomozás ered-
ményeit, helyesebben eredménytelenségeit. A 
nyomozás jelenlegi állássa szerint nincs semmi 
remény a r r a , hogy a gyilkos rövidesen kézre-
kerülhessen. 

{Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Páris-
ból jelentik: A P i t i t P á r i s i é n foglalkozik Köhler 
Oitóné meggyilkolásának ügyével és közli azt a 
gyanúsítást, hogy a tettet egy francia ember 
köveite volna el, aki Köhlernével valamilyen 
kimkedisi ügyben volt érdekelve. A biradás 
Párisban nagy föltűnést keltett i s sokan azt 
v i l i k , hogy a gyilkosság valamilyen módon 
összejüggisben letet a frankhamisítás ü g y i v e l . 

A kaszinéi kár fyázásek kes>üitek szóba 
a Ke!emen-Szakit8-poi> hétfői fárnya lásán . 

A főispánság, a regatta-vacsora és az ABC tör-
ténetének napokon át az unalomig ismertetett ese-
ményei után, hétfőn uj momentum merült föl a 
Szakáts—Kelemen pörben, ami kissé fölélénkitette 
a már-már egyhangúvá váló főtárgyalást. Vilá 
Károly elnök néhány tanutói először a kaszinói 
kártyázásokra kért feleletet. 

Csenky Sándor alezredes volt az első tanú, aki 
a regatta-vacsora történetét ismertette először. 
Majd kijelentette, hogy a kaszinónak ta?ji, nem 
ismeri Szakáts vagyoni viszonyait, tenát nem 
tudja, hogy vagyoni viszonyaival arányban nem 
állóan kártyázott volna. 

Széli Gyula: Tud-e arról tanú ur, hogv zárt 
ajtók mögött ts játszottak hazárdjátékokat ? 

— Erről nem tudok. 
— Tud e arról, hogy a játék során olyan nagy 

differenciák is támadtak, hogy azokat egyesek 
nem tudták azonnal kifizetni, hanem 24 órai 
haladékot kértek ? 

Vild elnök; Itt csak Szakátsról van szó 1 — 
szól energikusan közbe. 

Tanú: Szakáísnál ilyen nem volt. Nem tudok 
róla. Szakáts nem lépte tul a kártyázásnál a ka-
szinói kereteket. 

Ujabb kérdésekre kijelenti, hogy ittas állapot-
ban sohasem látta Szakátsot, csak boros állapot-
ban, ezt is csak a kaszinóban és soha az uccán. 

Széli Gyula: Milyen Időben látta ittasan: 
— Mondom, ittasan nem láttam, csak borosan, 

de akkor is az éjszakai órákban. 
Kaszó Elek mondotta el ezután a regatta-

vacsora történetét. Schirsích György közjegyző 
ugyanerről tett vallomást, majd következet4 Rieger 
Lajos, Kelemen sógorának kihallgatása. O is a 
regatta vacsoráról beszélt, amelyeta kormány tisz-
teletére rendeztek. Szerinte akkor Szafcá s a kö-
vetkezőkben fakadt volna ki Kelemen ellen: 

— Engem egyéni hiúságomban bántott meg 
Kelemen, amikor nem neveztetett ki főispánnak I 

Ez elnök erre figyelmezteti, hogy a történtekről 
egészen ellenkező vallomások vannak, emlékezzék 
vissza jól, mert eskü alatt vall. j 

Dr. Fekete ellenzi Rieger megesketését, mert I 
valótlan tényeket adott elő, de különben is sógora | 
Kelemennek. Dr. Széli kéri a megesketést. A tör-
vényszék nem e3keti meg a tanút, mert rokoni 
viszonyban van Kelemennel. 

Vitéz Bakonyi Imre tanár utál) Nagy Gyula, 
majd Polgár Péter kihallgatása következett, akik 
ama névtelen levélről tettek vallomást. Mezey Pál 
után Popper Ferenc került sorra, majd ismét dr. 
Bokor Pál állott a biróság elé. 

Vallomását azzal kezdte, hogy bejelentést kell 
tennie a közte és Kelemen között lévő viszonyról. 
Az ABC ben igen barátságos volt közöttük a vi 
szony, sőt később számos adatot adott át Kele-
mennek, amikor hozzákezdett könyve megírásához. 
„Kedves barátoménak szólította ekkor még. Ami-
kor a könyv megjelent, megdöbbenéssel tapasz-
talta, hogy éppen ellenkezően irt meg egyes dol-
gokat, mint azt ö elmondotta. A tényeknek meg 
nem felelően állított be eseményeket —, mondotta 
— nem csak engem, de barátaimat is súlyosan 
megbántott. Ekkor szüntettem be a köszönést. 

Végül bejelenti, hogy nem mint magánember 
vett részt Kelemen asztalánál, hanem mint a Teleki-
párt egyik vezetője. Ezután ő is a névtelen levél 
történetét ismertette. 

Solymos Elemér után Szász Iván főispán volt 
a következő tanu. Kilenc éve tagja a kaszinónak, 
de a kártyázásokban sohasem vett részt, hat éve 

még commerce játékot sem játszott. Szakátsot látta 
annál az asztalnál néhányszor, ahol hazárdjátéko-
kat játszottak. 

— Milyen tétekben? 
— Hát kérem, mindenki vagyoni viszonyaival 

arányban já'szik.. . Szakáts módos ember... 
Húszan is játszottak két asztalnál. Sohasem hal-
lottam, hogy Szakáts unfairül játszott volna. Beszél-
tek azonban arról, hogy másnap délig is kártyáz-
tak . . . Hallottam arról is, hogy többen kifakadtak 
az ellen, hogy még a reggeli órákban is játszot-
tak amikor mások újságot jöttek olvasni. 

Dr. Széli ezután arról kérdezi, hogy tud-e arról 
az indítványról, amely sierint kártyázni csak reg-
gel hat óráig szabad és készpénzfizetés ellenében. 

— 1923 ban adtak be valami indítványt... 
Szakáts: Mi volt ennek az indítványnak az 

Indoka ? Talán az, hogy olyan fiatalemberek is 
játszottak, akik nem birták ezt. 

— Valami ilyenről beszéltek. Szakátsot nem lát-
tam hoszá nem illő fiatalemberekkel kártyázni. 
Ittasan nem láttam egyébként Szakátsot. 

Szünet után dr. Szivessy Lehelt, dr. Török 
Bélát hallgatták ki, majd néhány cikket olvastak 
föl Kelemen Béla — nemességére vonatkozóan. A 
tárgyalást kedden folytatják. 

Női kalap újdonságok 
megérkeztek 

és legolcsóbban 
kaphatók 8C8 

KnittelKonrád 
Iskola ucca 26. s z . 
Al kitásokat a legjutá-

nyo abb áron vállalunk. 

Meinl 

J i i L S n é é i 

ixírulélzlícsádiálí. 

Fát fűrészelek géppel. 
Telefon 13—73. 7S8 

T a n u l ó t sts^z^fs'ei 
felveszek FRISCHMANN-gépmühelye a kálváriánál 769 

A nagyhétben állandóan a legjobb böjti étkek! Délelőtt 
zónák, ebéd és vacsorák, különleges halkocsonya, 
halászlé, rántott hal, furóscsusza. "^m^í^Lo?^! 

Belvárosi Étierem 
Klauzál tér 5 vagy Feketesas ucca 22. 

Telefon 892. 
Tulajdonosok ; 

Vitéz Ernő é. Karcza Sándor. 


