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Londonban uj tipusu autó taxikat hoztak forgalomba« 

Fényes külsőségek között, 
nagyszámú közönség jelenlétében zajlott le 

az 5-ös honvédek ünnepe 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A szegedi volt 5-ős honvédek bajtársi szövet-
sége impozáns ünnepséget rendezett vasárnap. Az 
ünnepségeken sokan vettek részt a környékbeli 
városokból, különösen nagyszámú küldöttség ér-
kezett Vásárhelyről és Makóról. 

A délelőtti ünnepségek szinhelye a Szukováthy-
téri sporttelep volt. A közönség már a korai órák-
ban ellepte a teret A volt 5-ös honvédek legna-
gyobbrésze családjával együtt érkezett. Felvonul-
tak a 46-osok Kouff Róbert tábornok vezetése alatt, 
megjelentek a többi volt katonai alakulatok kikül-
döttei is. A feldíszített tábori oltár jobb oldalán 
a helyőrség diszbe öltözött tisztjei állottak. A vi-
tézek küldöttségét vitéz Fegyveres tábornok ve-
zette. Gyors egymásutánba jöttek ezután a kü-
lönböző kiküldöttek: a leventék alakulatai, a kö-
zépiskolások csapata, a vásárhelyi volt honvédek, 
a társadalmi egyesületek zászlaik alatt. Nagy tet-
szést aratott a kübekházai sváb gazdák tekinté-
lyes, feketébe öltözött csoportja, amelyet Huhn 
János tanító vezetett. 

A tábori oltár mellett foglaltak helyet a társa-
dalmi élet vezetői. Ott volt dr. vitéz Shvoy Kál-
mán vegyesdandárparancsnok, a bajtársi szövet-
ség elnöke, a város képviseletében dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester jelent meg. Mellette fog-
lalt helyet dr. Lőw Immánuel főrabbi, ezután 
dr. Berecz János, dr. Kogutowitz Károly egyetemi 
tanárok, dr. Buócz Béla rendőrfőkapitányhelyet-
tes, dr. Baross Dezső, dr. Zombory Jenő, Wim-
mer Fülöp kamarai elnök, Körmendy Mátyás fel-
sőházi tag és még sokan mások. 

A tábori misét Németh József, az 5-ös hon-
védek volt tábori lelkésze, jelenlegi amerikai plé-
bános mondotta. Beszédében izzó szeretettel em-
lékezett meg azokról a bajtársakról, akik a harc-
mezőn életüket áldozták. A mise után a Visszhang 
dalárda elénekelte a Hiszekegyet, majd a hon-
védzenekar indulója után Kolos Margit mondott 
prológot. Ezután dr. vitéz Shvoy Kálmán lépett 
az emelvényre és üdvözölte a megjelenteket: 

— Szövetségünk egyik kitűzött nagy célja — 
mondotta —, az ezred volt laktanyája, a szegedi 
régi honvédlaktanya falában egy hősök emlékét 
megörökítő emléktábla felállítása. Ehhez anyagia-
kat előteremteni, mai napunk, mai ünnepünk egy 
másik célja. 

— Amikor a mai ünnepünkön az összes meg-
jelenteket szívből üdvözlöm, őszinte hálával kö-
szönöm. hogy bennünket ily nagyszámmal meg-
tisztelni méltóztatlak. Köszönöm elsősorban Sze-
ged polgármesterének, hogy bennünket megtisz-
telt és hogy szövetségünket oly sokszor támogat-
ta. Köszönöm az összes hatóságoknak, hivatalok-
nak, testületeknek, stb.-nek, hogy minket ily nagy-
számban felkeresték, hogy velünk együtt ünne-
peljenek. Köszönöm a vitézi rendnek és az ösz-
szes társbajtársi egyesületeknek, hogy velünk 
ftgyüttérző szivük dobbanását elhozták ide. Vé-

Képkeretezés képszaMan 
Klauzá l t á r . « O ros z l á n ucca sarok . 

gül megváltozhatatlan barátsággal, őszinte* becsü-
letes bajtársi érzésekkel köszönöm a szö-
vetségünk minden egyes tagjának, hogy 
eljött az ünnepélyre, különösen a vidékieknek* 
akik oly kedvesek voltak és a mai nehéz viszo-
nyok között ezt a nagy áldozatot meghozták. 
Kérem a szövetség minden egyes tagját, hogy a 
mai szép ünnepélyből merítsen ujabb erő! ma-
gának, hogy a szövetség fejlődése és a bajtársi 
kegyelet megvalósíthatása érdekében tovább él-
jünk, dolgozzunk, fejlődjünk, amig bevonhatjuk 
mindazon testvérünket a szövetségbe, akik a régi 
5-ös honvédek tagjai voltak. 

A tábornok szavait zugó éljenzés fogadta. Dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester volt a következő 
szónok. A város nevében üdvözölte az 5-ös5ket. 
Beszédében megemlékezett az ezred hősi harcai-
ról. A Visszhang Dalkör éneke után Acsay Dezső 
szavalt, után Elek Ica zenekisérettel irredenta-
nótákat énekelt. Dr. Fejérváry Bertalan, Vásár-
hely tanácsnoka a vásárhelyi bajtársak üdvözletét 
tolmácsolta, Lovag Mimi irrédenta-verset szavalt^ 
majd Mészáros Csordás István az altiszti kar és 
legénységi állomány nevében üdvözölte az 5-őső-
ket. Végül Arany József énekelt és Kolos Margit 
szavalt. 

Az ünnepség után a megjelentek a tábori kony-
ha körül gyűltek össze. A szabadtüzhely, a csaj-
kák zöreje, a szakács buzgolkodása visszaidézte 
a régi emlékeket. Egy órakor szabadégalatti ebéd 
következett, amelyen sokan vettek részt. 

A délután folyamán a Széchenyi-téren foly-
tatódott az ünnepség népünnepély formájában. 
Valóságos népv-'ncWlás indult meg a kordonnal 
körülzárt térre. Az agilis rendezőség eleven és szí-
nes programot állított. össze. Gsárdák, büffék, tom-
bolasátrak, cukrászdák zsúfolásig megleltek közön-
séggel. A délutáni kabaréelőad;;s az eső miatt elma-
radt, de az esti annál jobban sike ült. Felléptek: Lo. 
vag Mimi. KoloS Margit, Sándor Stefi, Veszely Pál, 
Károlyi Vilmos és még mások A Széchenyi-tér 

még a késő éjjeli órákban is népes volt. 

% 

Az 5-ős napon két kegyeleti staféta is indult a 
belvárosi temetőbe, hogy koszorút helyezzen a 
hősi emlékre. Délelőtt 9 órakor indították el a 
Rákóczi-szobortól s> 6x20 km-es kerékpárosstafé-
tát, amely Félegyházára és onnan vissza a teme-
tőbe futott. Az indulásnál megjelent dr. vitéz 
Shvoy Kálmán vegyesdandárparancsnok is. A Sze-
gedi Vasutas Sport Egylet 3 férfi és 1 női, az 
UTC és az SzTK 2 férfi "stafétát állított a starthoz. 
Fél i2 órakor a Szukováthy-térről indultak el a 
futók és egyidőben értek a temetőbe a kerékpá-
rosokkal. Ezt a stafétát az SzVSE nyerte meg: 
Trényi Lajos, Hajdú Antal, Csonka István. Bodó 
József. Kiss Lajos és Hódy Antal csapattal. Má-
sodik és harmadik a Vasutasok II. és III szá-
mú sialétája volt, negyedik az SzTK, ötödik a 
Vasutasok női stafétája. A S'.ikováthy-térről in-
duló stafétákban a katonaság, a leventék, a sport-
egyesületek és a középiskolák indultak. Első lett 
az SzTK csapata Gémes' Linlnei, Janicsek, in-
gelmayer L, RuZicska, Jovanovics, vitéz Deák. 
Juhász, Kafcsák, Benfce, Au£j;«ayer II., Rácz, 
Kovács, Bessenyei, Rehnyetz Összeállítású csr.pa 
ta. Második a Tanítóképző, harmadik a SzAK. 

1930 szeptember 10. 

Moszkva felé repül 
a »Graf Zeppelint 

( B u d a p e s t i t u d ó s i t ó n k t e l e f o n j e l e i d 

tése.) Friedrichshafenből jelentik: A Gráf Zep. 

pelin kedden reggel oroszországi útra indult. Ut-

jának célja Moszkva, ahol leszáll és több órát 

tölt. Dr. Eckenef számítása szerint a Gráf Zep. 

pelin szerdán reggel érkezik Moszkvába. A fej 

délzetén husz utas van. Moszkvában a leszállás-

nál ünnepélyes fogadtatás lesz. 

fl szegedi körjegyzői kamara 
közgyűlése 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s i t ó l ) 

A szegedi közjegyzői kamara vasárnapi közgyű-

lésén bensőséges ovációban részesítette elnökét, 

dr. Jedlicska Bélát közjegyzői pályájának 4a év-

fordulója alkalmából. Ebből 13 évet Palánkán, 

27-et Szegeden töltölt jedlicska. Haviár Gyula fyl-

vőzőlte elsőnek Jedlicskát, kifejtve nagy tevékeny, 

ségét, amellyel vezérévé vált kartársainak. Indít-

ványozta, hogy érdemeit örökítsék meg jegyző-

könyvileg. A helyettesek és jelöltek érzelmeit dr, 

Antal János tolmácsolta. Jedlicska Béla elérzéke-

nyülve köszönte meg az ovációt, elhárítva magá-

tól az érdemeket. 

A közgyűlés a költségvetés tárgyalásán kivül 

foglalkozott az igazságügyminiszterhez intézendő 

felirattal. Megállapítja, hogy a halálesetek felvéte-

le, valamint a végrendeletek kihirdetése körül 

követendő eljárás reformjára nézve a törvény 

novelláris módosítása, vagy az egész nj törvény 

alkotása indokolt. Az uj állások szaporítása vég-

eredményben a kar nívójának leszállítására ve-

zet. A szentesi és a battonyai második, a szege 

dl negyedik állás megrendíti a régi közjegyzők 

exisztenciáját. A karonkivüliek rendszeres kine-

vezése az áthelyezést igénylő közjegyzők és az 

érdemes jelöltek határozott sérelme. Sajnálattal ál-

lapítja meg a kamara, hogy az egyes jogügyle-

tek kötelező irásbafoglalásáról és az ezzel kapcso-

latos rendelkezésekről szóló javaslat az elmúlt 

év folyamán sem vált törvénnyé és aggódva lát-

ja, hogy az ügyvédi kar és a községi jegyzők ál-

lásfoglalása miatt az eredeti javaslat visszavo-

nása folytán az ujabb javaslatból a közérdekű ren-

delkezések nagyrésze kimaradt A felterjesztés 

hangsúlyozza még, hogy az igazságszolgáltatás min. 

denek felett való érdeke kivánja az okirati kény-

szernek az eredeti javaslat értelmében leendő meg. 

valósítását. 

A tisztújítás során elnök lett Jedlicska Béla, öt-

kár dr. Demkó Pál, választmányi rendes tagok 

dr. Földes Béla, dr. Demkó Pál, dr. Haviár Gyu-

la, dr. Sirsich György. Póttagok: dr. Tarján Bé-

la, dr. Nagy Béla. Közjegyzői fegyelmi bírósági 

rendes tagok: dr. Jedlicska Béla, dr. Sirsich 

György, póttagok: dr. Kószó István, Kr. Demkó 

Pál, számvizsgálók: dr. Földes Béla, dr. Jeszenszky 

Elek. Este társasvacsora volt, amelyen dr. Kószó 

István ünnepelte Jedlicska elnököt 

Katona ür. jogi szemináriuma 
a l apv i z sgá ra I fe lv i l ágos í t ás 
sz igor la t ra I I ngyen 

e l őkész í t . — Ki tűnő j egyze tek . 
Somogy i ucca 22. is Te le fon ; 5-74. 

fl Délmagyarország kölcsön-
könyvtárában az előfizetési dij: 
a Délmagyarország előfizetői részére havonkint 
1 pengő, munkáseiöfizelfiknek hetenkint 16 fillér, 
mindenki más részére 160 pengő havonkint' 


