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TasohltP Endre 

| PáL Qaál Endre, Turócsy Mihály, 
afet jaa tarica. 

Boyok. hivatalszolgák. 
A rtndórUg részér61 Buécz Béta, Botlka 

Sándor fótanaciotok. BorboU Jan«. Thlery 
Ujos, vitás Pstkócsy Lajos, Wéber Árpád, 
Oyarmathy Lajoa. A Mrd/ és Bgyétzi kartól 
Pókay Elek. IQh Bertalan knrtaj bírák, Szása 

Oysía,' Simon kÍ2u?iwíkkía. mXwÍS 
«Tin, Kita latvia Sgyéts. Bay Bsrtaían, 
Hnrslayi Elemér, Saobonyi Miktóa, SaöUóty 
Emit Paraatkay Oyula,' Kalmár Szilveszter, 
Schaefler U t e Magay La)os itb. Az Srrvtái 
ka bőt Széli Qyula^ Dobay Oysla. Kókti 
Mvia. Szcksrks Lajoa. Bodnár béta . Cseró 
Ed«. Haiaal tarán, Hunyady Vaas Osrgety, 
Török Béta, Csikós Nagy Jösasf K * £ m 
Utvis, Laknaup Miktót, Lévay Ferenc, Kö< 
lösi Ignác, Polgir Péter. OiOaer látván, 
Tóik Imre, Mártod Jóssct, Székely Vilmos, 
P*p Róbert, Qrél Araid. Szigeti Sándor, 
Dózsa Emil. Bokor Pál, Temesváry Lajos, 
Iröskövy Desaó. A katonaságot a többek 
MM Seid« altibernagy, Pieck Fsrsnc tábor* 
•ok. Sbvoy éa Koós «mdsssk, Pintér P e r n e 
te Vedres László atemdaaek, Сиакау Oéza, 
Kaba Vilmos őrnagy, báró Htim Oéza s u -

is tátták. A t e tadoi reprezeetá 
Csorba Elemér 'yha-

•an Béta, VáfftsM lóissf, Temesváry Oé-
u . Praiogx M Menytirt óéspár, 
Breissck Béla, bitrúi Oábor, Fekete Ipoly, 
Ormoe Zi lg mond, Tajti Oábor, Klae Ferenc, 

Йвег Oeaativ, Szskáts léssel, Botosa te-
. dr. Kovács jóssct, Pá.fy Diatel, Tooelll 
Undor, PáHy -
cbánsaky László. Zámbó György, Jedlicska 
Bála, Móra Férne , Sbchich Oyörgy, Sz. 
SÜgethy Vilmos, Temesváry József, Borbély 

Wö. Schrdber Ftll'p, Andor Zsigmond, 
4 ) d s Manó, Hoffer Jenő, Zalrosa Mihály, 
ttth József igazgató, Czlmer Károly, Bagáry 
Iáimén, Törte Sándor, Várady Jené, Oanle 
émold, May Ernő, Homote Ernő, Balogl 
Perecc, Szllber Dezaó, Papp láttán mérnök, 
tehalovics Deztö, Széli Ákos, Faur Kornél, 

Jtafkr ¿ i f c f ö g Z t J Ü S ' ; , Nigy 
áasbó Oyula, Rosenberg Zaigmood, Letnzln-
ter Gyula, Mirky Imre, Szigyértó Albert, 
Udár litván, Scbwarcz Manó, Ugefi Béla, 
Nyári Oyörgy, Rózsa Béla, Tóth Mihály, 
tolner Ferenc, Firbéa Nándor, Vasa András, 
Nbályffy Lltaló, Hauser Rezsó, Winkler 
Mihály, körmendy Mátyás, Möller Mór. SzOcs 
Béla, Tergtna Oyula, Bartot Lipót ttb. 

Ex a ntvsor koránt*еш közelili meg 
a teljeset, csak épp találomra jegyez-
tünk 101 a megjelentek köafll néhányat. 

A gyászszertartást Оdk Cdrjék roi-
nurita. kázfönOk mond'a fényes segéd-
i t f d , a kántori teendőket a hírneves 
Saegedi Dalárda végezte, szonktvOI 
(fOnyOrfl gy Aszd siókat adva dó . 

Or. Somogyi Szilveszter polgármei-
er búcsúztatta d s város nsgy hilott-
Üt sz dábbi betzéddd: 

- Hűséges munkatársunk és Igaz jó-
terátunk, osztályon jő és balaorsunknak 
- Taschler Endre — bucsuzunk tőled. 
Könnyezve állják körül bezárt kopor-
sódat családod tagjai, akik az utolsó 
Tatchlcr-tértisarj elmultával a Szent-
grörgy temetőben meglorditják az ősi 
aaládi cimert a Taschler- sírbolt komor 
fapuján. 

— Néma fájdalommal állunk itt városi 
tisztviselők, akik ugy érezzük, hogy 
éaytő, sőt csillogó, mindig kritizáló és 

aégis mindig megértő szeüemfd kialud-
láyai a városi szenátus igen sokat vész-
ke. Meghatva állja körül a koporsódat 
> Város egész közönsége, aki Téged mü-
d t lelkű hü fiát, Ogyeinek elfogulatlan 
• igazságos Intézőjét, valóban és mélyro 
tellett, sőt díszes állásodnál is na 
«jobbra értéUelt 
. ZT.ií?0® n e k 0 n k ««в!*»ЬЬ el'enségünk 
¡ toWö^mim M №5. illmullk felettünk 
kérlelhetetlenül és siiba azáll az Ember. 
Оепеш Шп»к cl nyomtalsnd; gondo-
atok, érzések, emlékek maradnak utána, 
Wrplete, jelleme és tehetsége szerint. 
* Te lelkületedd a kultúra Tiatotta át. 
«ömlött lényeden az a térliaa bi), melyet 
ügyedül csak az általános műveltség 
f i n Irelőbb disz, nyújthat az етЬе г т е £ 

*mir.» a szived arany, jellemed szilárd 
't a gyémánt, mely megméretett 

Az a izeretd és tiszteid, amely már 
m . n • É * —. Г - J л _ ц 
áte'éoen övezte lascmer слаге<, pet 
dátlatnul impozánsul nyilvánult meg 
s temetésén kifejezett részvébeu. Sie* 
ged minden rendű és 

Й1 már négy óra dóit ellepte a Te 
•u'cát, amelyt-en lovssrendórtk tar-

tották lenn a icndd. Ott vol'ak a hi-
vatalok, a testületek reprezentánsd 
wmgdg^óhsrát , — a i urak tohbnyhe 

az élet serpenyőjén és nem taldfslott 
könnyűnek e mdy megnóháluton az 
élet Izzó kohójában és raiődi értékűnek, 
igaznak bizonyul«. Tehetséged kiváló-
ságát cUstrert s vélemények közmegene-
zése, mely Ml tudja, hrgy a város i é 
rűlt nagy alkotásai a te támogatásoddd 
Inil .L jones tetre. 

- Több sulyu életűnk vég Vája. mid 
egész időnk letűnt sok ével. Ls hne el-
őtt s vés. Kihűlt az agy, hol .magvas 
gondolatok s a szív. hol nemes érzelmek 
tanyáztak. Elnémult örökre as ajak, 
meHze előrelátó bölcs Ítéletek szellemes 
hancszere. Gyorsan követted nemrégen 
d kötözött barátodat, akivel a több tártad-
dd találkozol az égi mezököo. Te, aki 
annyi ügyet Intéztél d a szenátusban, 
annyi ügynek voltál földi bírája, mod a 
Te ügyedet intézi ti odalönn a csillagoa 
égben az örökkévaló Bíró. Szel idén 
intézi hozzád szigorú kérdéseit: Meg-

bízható barát és engesitelhctö elleniéi 
voltál e ? Szeretted és követted« ss 
Igazságot ? Nem okoztál-e embertársaid 
nak jogtalan bánatot, vagy szomorúságot ? 
Es mi mlndnyájsn, akik Ht vagyunk és 
azok la, akik már td vannak a határon 
- a Let he vizén - mind bizonyltjuk a 
Te Isazaáaodat. 

- Kedves főjegyzőnk I Eszet lezárjuk 
a lét, vagy a nemlét, az étet és hald 
örök problémáiról as utolsó jegyző-
könyvedet Felejthetetlen drága lő bará-
tunk: 7-ascMcr Endre isten veted I 

A Szegedi Csónskázó Egylet és as 
Uri Kisdnó nevében dr. Törők Béta 
mondo't ihletet', meghatott és U n y -
nyekig megható beeddd , sztán kivit-
ték Taschler Endrtt a Dugonics teme-
tőbe, a családi drbohba. Sok százan 
kisérték ide is. hogy még egyszer bu-

vegyenek s felejthetetlen jíbsráttóL csut 
momomommAmßomfmomommomomommmimimmmßßßmßßßßßm^mmmmßm 

Pénteken éjfélig már ¡smernten lesz 
m fővárosi választások eredménye. 
Budapest, május 19. Csü'.örtőkőn 

reggd nyolc órakor kezdik meg a fő-
város valamennyi kerületében, kétszáz 
kóize ben a sssvisásL Á'dozócsüiör-
tökön, tekinte tei az ünnepre, előrelát-
hatólag a választópolgárok legnsgiobb-
résie sz urnák elé jmul, a munkásság 
pedig szervezetlen, teljes égiszt ben, 
valamennyi kerületben már csütörtökön 
feltétlenül lefog szavazni, mivel s 
gyári munks szűn¡telvén, » munká-
soknak ezen s napon vsn idejűk srrs, 
hogy eteileg várakozhassanak is a 
választási irodlkban. 

A csütörtökön leadott szavizatoka» 
az egyes választókörzetekben már a 
pintekre virradi éjszakán össze fog-
ják számolni, ugy hogy a pénteken 
aUr meglehetős ciekély számban vár-
ható szavazatok számát minden va'ó-
sdnűség szerint mig pinteken az esti 
órákban meg tudják állapítani. 

Pintek este nyék órakor zárják le 
a szavazást, agy hogy esetleg pénte-
ken este, éjfél felé már ismeretes lesz 
a fővárosi választások végső ered-
ménye, amelyet szombaton délelőtt hir-
detnek ki hivatalosan. 

Pusztité robbanás Győrben. 
Két gyárat tett tönkre a robbaná*. 

Oyőr, május 19. Mi délulán fél 1-kor 
a Oyárvárosban a Qrad Jf . és Fial-
féle viaislos vássoegrárbin scello'u d 
fdrobtxnt, amiben másjéi vagon cel 

luU veit felhalmozva. A robbanás 
valóstinűleg ugy történt, hogy a cello-
lu'd-hullsdékok közé ota|os rongy kerüli. 

A robbanás a szomszédos mübői-
gzdrat majdnem teljesen romba-
döatötte, etvitle a viaszkosvászon-
gyár tetőzetéi, szétrombolta az 
i t tzes ablakokat, teljesen romba-
dönlötte az ttvegszárttó I és derék-
ban törte ketté a gyár egyik ha-
talmas kéményit. A gépház tetőze-
tét is leszeáte a lobbanás, a gé-
pek azonban nem sirültek meg. 
A ctliolald-raktár teljesen meg-

semmisült. A kár 2-3 milliárd 
korona. A gyár körülbelül 2 hó-
napig kénytelen less üzemét be-
szüntetni, kivéve a viaszkos vássoa-
á'ugyárat, ahol kit hét múlva 
előreláthatólag megkezdhetik a 

munkát. 
A robbanás színhelyén nyomban 

megjelent a városi tűzoltóság és a 
rendörsig Tdter főtanácsos 
vei. Kivonult s katonaság la és a 
késsek is lésd veitek a m 
káUtokban. A robbanás s déli munka 
szünet alatt tQrlént és igy 
egy súlyos és 9 könnyebb 
sérülés történ*. A rendőrség él s tűz-
oltóság a tflzviisfálatot holnap tartja 
meg. 

A Szakáts—Kelemen-affér 
ujabb súlyos mellékhajtása. 

Tizenhét magaarangu köztisztviselő, katonatiszt, bíró, Ogyéar, 
ügyvéd provokéltatta dr. Kalamen Bélát egy éle« beadvány miatt 

Kelemen Béla volt a vádlott és Szakáts Ismeretes még az egész nyilvánosság 
előtt az a nagy port fölvert és sok 
mindent megmozgató affér, ami dr. 
Szakáts József ügyvéd, nemzetgyűlési 
képviieö és dr. Kelemen Béta, s sze-
gedi kormány volt miniss ere kőzött 
kddkezett nem sokksi azuán, hogy 
Kelemen Bélának a szegedi ellenforra-
dalomtól azóló könyve három év elölt 
megjelent. Ez az ügy — mini még 
enuékeides — a szegedi törvényszék 
előtt folyik és most, mikor az ügy 
egyik része s befejezés stádiumába jut 
végre, isméi egy ujabb és súlyosabb 
terméizetű affér merült föl. Ez alka-
lommal az affér voltaképpen rem 
Ke emen és Siakáta között merült föl, 
hanem Kelemennek egy beadványa kap-
csán, Kelemen Béla és azok között az 
ismert szegedi emberek között, akik 
baráti összeköttetésben állanak Szakáis 
képviselővel. A DélmogyarerszJg munka-
társi erről a nagy port fó vert ügyről 
a kővetkező rési leteket |elentheti: 

Amikor három év elölt nyilvános-
ságra került dr. Kelemen Béla ellen-
forradalmi kOnyve, a Szeged-ben hír-
lapi polémia indult meg dr. Staká's 
Jó i sd és dr. Kelemen Béli kőzött, 
mivel Szskáts magára nézve sértőnek 
találta azokat a sorokai, amelyiket róla 
dr. Kdemen Bila bt. A hírlapi csalá-
nak végül is az Idl a fináléja, hogy 
Szakáis sajtó utján dkOve'elt rágal-
mazás vétsége mialt löljelen ette KJe-
men Bélit, majd ugyanezen a c'men 
Kelemen is pört indított Szaká s cl' . 

Abban a sajtóperben, emel."ben 

a főmagánvádló, a törvényszéknél ré-
gebben már megkezdte a fő árgyalást, 
azonban azt különböző iratok beazer-
íése miatt félbe kel ett szakítani. Idő 
közben d r . Kelemen B'la azt kérte, 
hogy a két ügyet egyesitsik, ezt azon-
ban a Tábla nem tartotta szükségesnek. 

Hosszú buza-vona utái igy nemré-
giben Vild Károly tanácselnök Junius 
ötödikére tttste ki a tárgyalás foly-
tatását. A legu'o'ső napokban szu'án 
dr. Kelemen Béla terjedelmes bsid 
vánnyal fo'dult a főtárgyalás elnöké-
hez. amelyben számos lanu kihallgatá-
sát és igen sok irat beszerzését ésföl-
olvaiását kérle. És ennél a beadvány-
nál kezdődik a legújabb, súlyosabb 
természetű ajfér, amelynek kimenetele 
ebben a percbea még egészen bizony-
talan. 

A beadványban — amelynek tartalma 
most még hivatali Htok és amelynek 
iimertetése még kivonatosan is tör-
vénybe ütközik —. értesülésünk szerint 
Kelemen Béla érhtl, bár nevük fel-
sorolása nélkül azokat a férfiakat is, 
akik a képvis lövel együtt szoktak 
voll megjelenni az Uri Kaszinóban és 
a Csónakózó- Egyesületben. 

Dr. Kelemen állításai azután tudo-
mására jutot'ak Szskáts Józid érinte t 
barátainak is. Ezek kOzül a Déimagyar-
•rtzág munkatársának éiteiülése sze-
rint eddig tizenhét ismert közéieti sze-
"Mő levagius aten kért elégtételt oz 
aiittdsok miatt Kelemen Béiá'ól. 

Értesülésen* szerint s tirenhét köz 

ételi szerep ó kőzött van Seider Rezső 
altábornagy, Koós Kálmán esradcs. 
Sitthlch Oyörgy kóztegyző, dr. Polgár 
Péter, dr. Bokor Pál ügyvédek, dr. 
Tarafossy Béta löt vényszéki biró, dr. 
Török Béta O m é d , dr. Orüner István 
ügyvéd, dr. Korbet Ernő tanár, Kug-
kr ezredes, Pach sstzados, WoiflAiku 
földbirtokos, Fekky György társulsti 
számvevő és Harsányt Etemét n jng. 
főOgyési-helyettes. Esek ss emberek 
fármy és főára tábornokokét bízták 
meg, sUk már meg ie Itteniek Kele-
men Bétánél és ss állításokért as Oes-
szes megbízójuk nevében lovsgtas elég-
tételt bének. Külön kért lovagias elég-
tételt Pálfy Dániel, mint s Csónakásó 
Egyesült! elnöke báró Maasburg ezre-
des és Csillag eztedes utján. 

Kelemen Béla — értesülésünk sze-
rint - kiléten tette a megbízottak dQM, 
hogy dóbb Budapestre Bell u'azaia éa 
igy csőé e bél végén nevezheti sssg 
megbízottait. E lovsain űsrv i tv csak 
fc^^fc mmIM * . . . . 
ne e t murva nyer ma|u oeiejezest. 

Ebben a nagyérdekesiégű ügyben 
egyébkéd dr. Szakáts j ) z t d nemid -
gyűlési képviselő a következő nytfd-
kosstot tette munkatáriunk előtt: 

— Hostzabb Ideig távol voltam 
Szeged öl és amikor hazajöttem, őszinte 
megdöbbenéssel értesültem Kelemen 
Béla ujabb támadásától. Megnyugtató 
az, hogy bará'aim, akikkel Szegeden 
érintkezem, a csupán engem illető, de 
Kdemen Béta áltat most reájuk is ki-
terjesztett sér ő támad 1stra reagáltak és 
msguknsz elégtételt szerezni szándé-
koznak. 

— Kelemen Béta, a szegedi Uri 
Kaszinó és a Csónskázó Egyesület 
erkölcsi tekintélyét sértő kijelentesd 
kötelességemnek tartottam a nevezett 
egyesűleiekkd kö.ötni, amelyek — ér-
tesülésem szerint — már foglalkoznak 
is az őkd ért támadásokkal. 

— A nyilvánosság dőtt ninci okom 
most mád Hnyildkoddni. Teljes hideg-
vérrel tekintek a junius ötödiki főtár-
gyalás elé és remélem, hogy ott az 
engem ért példáttan támidáeokkal szem-• . . tn wnfc . . . . I 
ocn etegteteire rogos tstatni. 

Felvilágosítást kértünk dr. Kelemen 
Bélától is, aki szonbin a kővetkeiő 
választ ad a : 

— Nem tartom korrektnek, hogy 
ben sz elintézés alatt álló ügyben 

bármely irányban is nyilatkozatot tnyek . 
Értesülésünk szerint ez az affér a 

lovagias résszel még nem ér végei, 
mivel egyrésd a kaszinó is foglalkozik 
válasszal, másrészt dr. Szskáts Jó t sd 
fegyelmit kért az ügyvédi kamaránál 
önmaga és d S z é l i Gyula kamarai 
dnők ellen, meri dr. Széli — mint 
Kelemen Béta jogi képviselője — ellen-
jegyede a jogi beadványt. (v.j 
m m M M M M M M M M i M M m 

I á m é t s ú l y o s h s r c o k 
a b o l g á r k o r m á n y c s s p a t o k 

é s a b a n d á k k « z 5 t t 
Szófia, május 19. Bolgár M r d d o s 

kőrők is dismerik, hogy a legn'óbbi 
napokban a kormánynak rengeteg mun-
kát ad az újra fellángoló zendülések 
leverése. Szófiától kektre 1500 főnyi 
kormánycsapat, katenók és csendőrök 
üldöznek egy nagyobb kommunista 
bandát, melynek tagjai — hir sze-
rint — több falul kifosztottak. 

A kel, ti expressz vonalának őrzé-
sére ujabb csapatokat küldtek ki. Kab 
koff bolgár külügyminiszter tegnap 
dtlbtn tárgyalt Chamberlainnel Lon-
donban es holnsp a külügyi hivatal 
Mbb főtiizivícelöjérel értekesik. 

Londonból a bolgár külügyminiszter 
Rómába utazik, majd onnan Prágába 
és Bukarestbe megy. Kalkoff a ~ 
iroda munkatársával folytatott 
getés során természetszerűleg 
frUa a kormányterrorrál és az ezzel 
kapcsolatos katonai készülődésről uiU 
kirektt. Kalkoff kijelentette, hosy va-
lótlan az a híresztelés, mely szerint 
Bulgária a csendőrség megerősítésére 
engedélyezett időszak rvghosszubbilá-
Sdl kit). 

Szófiai po'i i M körökben nagy )e-
lentöslgd tu'ajLoni'anak Kaik ¿ff utjá-
nak és remélik, hogv a bulgár külügy-
minisz er az án'ánt korjnAnyvezetőinek 
utján bizonyos engtdményeket ér d a 
ka oníi csapatok megdősítésének kér-
désiben. 

2 I Wadame Julié szaioria-r I 
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