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Az első nap eredménye 
A választás első napján a szavazási 'ste 8 

órakor fejezték be. Az urnákat éjszakán le-
rárták és mindenütt rendőrök őrzik. \ hét-
fői eredményből megállapítható, hogy a vá-
lasztás iránt igen élénk az érdeklődés. Az első. 
napon körülbelül leszavazott a választók 50 
százaléka. 

Az egyes körzetek számadatai a kővetke-
zők: 

Leszavaztak az 

l. kerületben 

1. kórzet 147 (összes választók" száma 926) 
2. körzet 557 (1124) ~ " 
3. körzet 580 (1210) 
4. körzet 452 (1031) 
5. körzet 50U (983) ' 
6. körzet 371 (733) ; 
7. körzet 342 (685) 
8. kórzet 418 (848) ) 
9. kórzet 396 (866) 
10. kórzet 464 (1063) 
11. körzet 275 (613) í 
12. kórzet 511 (1040') 
Az első kerületben tehát hétfőn 5313an ad-

ták le szavazatukat. 

II. kerület, 

t kórzet 492 
2. körzet 604 

3. körzet 670 
4. körzet 556 
5. körzet 536 
6 körzet 370 
7. körzet 400 
8. körzet 516 
9. körzet 343 . . . . . . . _ - J 
10., 11., 12. kórzet összesen 1275 
A második kerületben hétfőn 5762-eft ta-

rázták. 

Itt lll. kerületről 

a következő adatok érkeztek be; 
1. körzet 474 
2. körzet 531 
3. körzet 376 
4. körzet 646 
5/a körzet 962 
10. körzet 696 1 . . . • 
Hétfőn tehát a hozzávetőleges Számitások 

szerint 17—IS ezren adták le szavasatukát. 

Kedden 

reggel 8 órakor folytatják a szavazáit Minden-
kinek kötelessége szavazni, 9 nem szavazó-
kat a tőrvény bünteti. Azok az ellenzéki vá-
lasztók, akik hétfőn még nem éltek jogukkal, 
kedden már a korai órákban adják le szava-
zatukat, nehogy az esetleges korai záróra-
kitűzések miatt elkéssenek. 

A mm nqlit választósok eretintánuei 
Pakots lözsel a legtöbb szavazattal pótválasztásba fíerfll Monoron - viczlán 

István Kibukott, «é»ös Iván potválasztásba került 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentés".') 
Hétfőn folytatták a nyilt kerületekben a vá-
lasztásokat Pestmegye 17 kerületében állt a 
fl harc. Az már nem számit meglepetésnek, 
hogy a hatósági apparátus egyetlen nyilt ke-
rületben s<*m engedett mandátumot a kimon-
dott ellenzéki jelölteknek. 

A hétfői nap eseménye az, hogy "Monoron 
Pakots József kapta a legtöbb szavaza'of, de 
pótválasztásba kerül Yiezián István vérié* 
kibukott, Héjjas TvSn pótválasztásba kerül. 

A hétfon lezajlott választások közül s leg-
nagyobb érdeklődés 

Monor 

felé irányult, hol az ellenzéki Pakots küzdött 
az egységes párti Papp Józseffel és a párton-
kívüli Kégl Jánossal. A választás Pakots József 
sikerét hozta, aki az egész napon át állandóan 
vezetett. Voltak órák", amikor abszolút több-
sége volt, a hivatalos apparátus azonban ki-
tűnően működött és az esti órákra kiderült, 
hogy bár Pakots kapta a legtöbb szavazatot, 
s mandátumot még nem nyerte el Pótválasz-
tás lesz közte és Papp József, kőzött.. Vé<r-
eredmény: 

Pakots: 2881 n 

Papp József. 1915 
Kégl János; 1425 

Soroksári 

Flt® Artúr kereszténypárt! 6654, Bschtler Péter 
szociáldemokrata 3523. 

LsjosmlJíse: 

Heffer László egységespárti 3724, Károlyi János 
egységes 1522 I 

Vár 5 
Kornis Gyula egységespárti 6054. Síer.t® József 

48-as 1717, 

G«d«ll«i 
Enír® Zsigmond egységespárti 5927, Watzner 

Jenő 1916. 

Aszód 
Sárkány Ernő egvségespárti 4967, Pulhnann Ká-

roly ker- szoc. 3211. 
KiskőrSs; 

Meskó Zoltán egységespárti 20 szavazattal nyert 
abszolút többséget- " * ' 

Meskó egységespárti 4809. 
Gatter János pártonkívüli 1586-
Gátter János pártonkívüli 1663. 
Walperi József 1633-

Ráckeve; 
Dtnfrh ödön pártonkívüli 5521 tiHvarctr Já-

nos egységespárti 4582-

Abonybatt 
pótválasztás Nlanessy Gyula és Kacffel Józíef 
között. 

Alsódabsüo-ns 

Dinnyés Lajos Gaál Gaszton párti 3210, Zrf-

'íilcvar*. 

id<5»! 
iszer^ 

ftntoíl 

[.verseny. 
jmüködil 
Irosi ~ * 

. i'g&Wíó, -
i, gordonkanégye 

Ijnszky István egj'ségespárti 2596. 

Bl«: 

F. Szabó Géza egységespárti 4626, Mihályi Fereofc 
szociáldemokrata 2654. 

Kalocsa: 
Ssabőki Jené egységespárti 5999, Madarász Gyula 

Gaál Gaszton-párti 2799, I v á n Lajos Dénes-párü 
309a 

Klfkanhala*; 
Gftmb&s Gyula 3200. Busa István Gall Gaszlmv 

pártí 2400-

Kunszentmártoni 

Kelemen Kornél egységespárti 4164, Héjjon 
Iván 2820, Wesselényi Kálmán egységespárti 
408, Izsák László pártonkívüli 2056. 

Pót választás. Lesz Kelemen és Héijaa fvárt 
kőzött. 

Nagykáta: 
Magyart Kossá Péter nem hivatalos egységes-

párti 3573, Yiezián István hivatalos egységes* 

párti 2769 "" * 

Scheaer Róbert egységespárti 3192, Sarem Gá-
j bor nem hivatalos egységespárti 2788, Bjscket, 

Albert Friedrich-párti 1485. 
Pótválasztás lesz Scheuer és Sáros kőzött. 

TSrökbálints 

Navratíl Dezső egységespárti 2094. Bátort Jó-
zsef kereszténypárt! 1538, Csepregi János nertf 
hivatalos egységespárti 537 szavazatot kapott. 

Vasárnap és hétfőn 
összesen 199'' nyilt szavazásos kerúletbeg voíí 
választás. 

A mandáhimok" Igy oszlanak* megr 
egységes párt 137 
keresztény gazdasági párt 20 
Gaál Gaszton-párt 5 
pártonkívüli 19 
pótválasztás lesz 18 kerületben. -. 
A nyilt kerületekben egyetlen ellenzékit senf 

engedtek" be. 

Döntő stádium előtt a Hoover-konierenda 
MacDonald Hendersonnal julius !7-én utazik Berlinbe 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Párisból jelentik: A Hoover-terv ügvében 
folyó minisztertanács ülését este folytat-
ták. A tárgyalások most már döntő"stá-
diumba jutottak. 

Mellon hétfőn este hosszabb te lefon-
beszélgetést folytatott Hoover elnökkel. 

s z a v a z h a t m a l s 

a z v e g y e m e g m é g m a 

Fürdőruháját Fehérneműit Harisnyáit Nyakkendőit 

S I K , BOROS MIKSA ItlíS! enyi tér 15. 

délután pedig Hoesch párisi német nagy-
követ látogatta meg Briandt, azután kez-
dődött meg ismét a Hoover-konferencia, 
amelynek kimenetelétől, a Hoover-terv sor-
sa függ. 

Berlinből jelentik: Henderson pénteken, 
julius 17-én érkezik Berlinbe, MacDonald 
néhány órával később repülőgépen Szom-
baton Hindenburg elnök fogadja MacDo-
naldot és Henriersont, szombaton dél-
után pedig megkezdődnek a tanácskozá-
sok a scharffeidei erdőben lévő kastély-
ban. Itt tárgyalják le Európa sorsdöntő 
kérdéseit. 

Szovjet—német szerződés 
Berlin, junius 29. Dr. Dirksen moszkvai 

német nagykövet és Kreslinszky, a szovjetunió 
h. külügyi népbiztos jegyzőkönyvet írtak alá, 
amelyben meghosszabbítják a két ország kö-
zött 1926 április -én kötött szerződést és a 
hozzátartozó jegyzékváltást. A szerződés 1933 
junius 30-án mondható fel, eryébkérit nnto-
rnai íkusan érvényben marad 


