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D É L M A G Y A R O R S Z Á G Szerda, T938. Junius T, 

nem hell m pengő 
készpénzben a KODAK RETINA megvásárlásá-

hoz, mert 12 havi kényelmes részletfizetésre is 

megkaphatja. 
KODAK RETINA a legmodernebb kisfilmes 

fényképező készülék. Egyetlen tekercs KODAK 
TANATOMIC filmen 36 felvételt készíthet 

önnek is meg kell venni ezt a tökéletes ké-
szüléket. — örömmel bemutatja: 

SAN9DERG 
Optika, foto, orvost mttszer, 

Szttheiiul ítr 17. 
adott ki, amely szerint szovjetoroszországi egy-
hónapos tartózkodása során ígéretet kapott 
Káliumtól, liogy Szovjetoroszország Csehor-
szág elleni támadás esetén meg fogja találni a 
módiát, hogy utat biztosítson hadseregének az 
átkelésre Csehország felé. 

Lengye! illetékes körökben e kijelentéssel 
kapcsolatban megállapítják, hogy Lengyel-
ország bármilyen kerrsztülvonulási. vagv kc-
rcsztülrepiilési kísérlettel szemben legerélye-
schben ellenáll a szovjetnek. Ez az álláspontja 
Romániának is. 

Hozzáértő lengyel körök szerint Kalinin ki-
ji len lése, ba megtörtént, tisztán propaganda-
jc'logÜ. 

SzovlelrepUlögépeh 

Varsó, május 31. Szombatra virradó éjszaka 
a lengyel-román határ felett mint megállapí-
tották, 30 szovjetrepülőgép szállt el Csehország 

1 felé. Hivatalos román hely megállapítása sze-
rint kiderült, hogy a repülőgépek cseh jelzé-
sűek volta, vezetőik cseh pilóták voltak. 

Román körökből származó hir szerint a re-
pülőgépek fedélzetén nem volt semmiféle tá-
madó fegyver, a repülőgépeket Csehország 
Szovjetoroszországból áruként rendelte, ezért 
a 30 repülőgép útja nem tekinthető katonai 
vonatkozásúnak. 

Rz Rvanyvonat uéja 
Esztergomba 

Fényes ünnepsegeblcel Kexdödöií a Sxeni Jobb 
orsxdgos Röruífa — "Pacelli bíboros eluíaxoíi 

Budapestről 

Budapcsf májug 31. A Szent István-év a 
hétfői csodálatosan szép körmenettel megkez-
dődött. A Szent Jobb országjáró körútjára 
kedden reggel indult el, hogy országszerte 
megkezdődhessenek az ereklyével kapcsolatos 
egyházi ünnepségek. Erre a céRa a Máv. egy 
szalonkocsi ját átalakították üvegajtós dísz-

kocsivá. Az úgynevezett „aranyvonat" a pom-
pásan feldíszített Nyugati pályaud\arról ked-
den délelőtt indult el Esztergomba, Szent Ist-
ván szülőhelyére. 

A Szent Jobb-of palotaőrök sorfája kőzött 
helyezték el a díszkocsi emelvényén, ahonnan 
a kocsi üvegfalán át végig az országban min-
denütt láthatták. Az creklyo mögötti trónu-
so" a Szo"t Jobb őre. Mészáros János érseki 
helytartó foglat helyet. A kocöioz csatolt 
személykocsikban helyezkedtek el az egyházi 
és világi előkelőségek. Pacelli bilioros a pápa 
legátusa cs öt biboros autón utazott Eszter-
gomba. 

Ahol az aranyvonat elhaladt, a nép templo-
mi zászlók a'att, köszöntötte a Szent Jobbot, 
Délelőtt háromnegyed 11 órakor futott l>e a 
kettős aranykereszttcl díszített aranyvonat 

Esztergomba. 

Ebben a pillanatban felcsendült a benecs gim-
názium zenekarának ü(ome és az előkelőségek 
az aranykocsi clé állva fogadták a Szent 
Jobbot, amelyet az alabárdosok emeltek Ic. 

A díszszázad Imája után megindult az ün-
nepi menet a Bazilika felé. Az ereklyét négy 
teljes papi díszbe öltözött pap vitte alabárdos 
testőrök között tízezrek és tízezrek sorfala 
között. Az ut, két oldalán mindenütt zászlók 
és drapériák lobogtak. A menetben haladt 
Parelli bíboros és Serédi Jusztinián herceg-
prímás is. A kormányzót Kánya Kálmán 
külügyminiszter képviscHe. 

Pacelli Diöoros elutazása 
facelli biboros, pápai legátus, az eszter-

gomi prímáéi palotában tiszteletére adott 

;dczs<5né után Serédi Jupztinián bíboros her-

ccgprimással gépkocsin visszatéri a fővá-
rosba. 

Horthy Miklós kormányzó és felesége dél-
után 5 órakor legszűkebb családi köi-bcn teát 
adott a pápaj legátus tiszteletére, amelyen 
Serédi Juszt,inián bíboros hercegprímás 
részt vett. Utána a kormányzói pár szívélyes 
bucsut vett, a pápa követétől, majd lekísérte 
a palota, bejáratáig, ahol mégegyszer a leg-
szívélyesebb búcsúzás folyt,. Pacelli biboros 
ezután Serédi Juezt'nián kíséretiben a Keleti 
pályaudvar^ hajtatott, A kardinálisok gép-
kocsiját nyomon követték a bíborosok kísé-
retének gépkocsijai. Végig az útvonalon min-
denütt 4lkes éljen zéssel és zászlóletngetéssel 
búcsúzott a főváros közönségo a pápa köve-
tétől. 

A Kelet"' pálvaudv*ar ünnepi díszbe öltött 
perronján már 5 óra után gyülekezni kezdtek 
az előkelőségek. Angelo Rótta pápai nuncius, 
Imrédv Béla miniszterelnök vezetésével a 

kormány tagiai, a főváros vezetői. A perronon 
díszszázad állott zenekarral és zászlóval. A 
pápai legátus 6 óra előtt 10 perccel érkezett 
inee a pá]yaudvarra. A legátus szívélyes bu-
c-sut vett. elhaladt a díszszázad előtt és fel-
szállott szalonkocsi iába. 

Ugvancsak felszállott a vonatba Serédi 
Juez+inián hercegprímás cs Angelo Bottá 
pápai nuncius. akik Nagykanizsáig kisérték 
el a legátust. A különvonat 6 órakor indult 
el a pálvaudvarról Pacell* biboros a szalon-
kocsi ablakából áldást, osztott, a katonazene-
kar a pápai himnuszt, majd a magyar Him-
nuszt játszott9. 

Ax idő 

A Meteorologiai Intézet jelenti esle 10 

órakor. I d ő j ó s l a t : Csendes, derül-

tebb idő, erősebb felmelegedés, a délutáni 

órákban inkább csak keleten néhány he-

lyen záporeső. 

Ezerrel emelkedett 
a szegedi gazdák 

állatállománya 
(A Dclmagijarország munkatársától. Min-

den év tavaszán összeírják a jószágállományt, 
Az összeírás' munkát a város hatósága ver 
Keltette, az összeírásról 6zóló jeléntés most 
érkezett meg az állatorvosi hivatalhoz. Az 
adatok szerint Szeged cs az idetartozó tanyák 
szarvaismarhaállománya 11.961 darab, scrtós 

15 209, ló 10.645, juh 12.000, kccskc 388 darab. 

Az előző évi állapothoz viszonyítva, csupán 
a szarvasmarha és kecskeállományban ész-
lelhető emelkedés. Több mint ezerrel keve-
sebbszarvasmarha volt tavaly,a kecskék szá-
ma a százat sem crta el. A szarvasmarha ál-
lomány gyarapodása a mult évi kedvező 
takarmányozási viszonyoknak tulajdonitha-

tó, a kecskék gyarapodását pedig arra kell 
visszavezetni, hogy számos szegény család, 
akik nem tudnak tehenet Venni, kecskét tar-
tanak a család tcjszükséglclének az ellálá-
sára. 

A tavaszi haszonállatvjszgálatok kedvező 
eredménnyel végződtek. Súlyosabb ál\af,be-

teg scgct nem találtak, inkább csak a lovak 
között forclult elő nagyobb számban a rühös-
ség. A sertéspestis é8 orbúnc járványszerü 
fellépésével az idén nem lehet lakkozni, a 
gazdák az állatorvosi hivat aj téli ismeretter-
jesztő előadásai alkalmával megfelelő kiok-
tatásban részesültek és most, már maguk ke-
resik fpl az állatorvost, hogy szcruinoltásban 
részcsitge sertéseiket. , 

n szegedi kereskedelmi 
és iparkamara 

Szent István vándor-
serleget alapított a 

jubiláris szegedi ipari 
vásár alkalmából 

A gzegedi kereskedelmi és iparkamara teg-
nap elhatározta, hogy a Szent István-év al-
kalmából, amellyel egybeesik a szegcdi ipari 
vásár jubileuma. „Szent István Serleg" elne-
vezése vándordíj gyanánt egy a magyar koro-
nával diszitett ezüstserleget adományoz az 
immár állandóéult vásár részére. A kamara 
elnöksége elhatározásáról meleghangú átirat-
ban értcsitette a vásár intézőbizottságát, 
amely hálás köszönetét fejezte ki a kamara 
olnökségónek lplkesitő megnyilatkozásáért, 

A 40 cc"tnnétcr magas serleg fedőlapján a 
következő felírás olvasható: „A Szegedi Ipari 
Vásár Szent István serlege. Adományozta  n  

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1938 

A művészi kivitelű serleg alsó régze ezüst 
lapokból van ösgzctévo. Mindegyik ezüstlap 
arra szolgál, hogy az egyes években kitünte-
tett. iparosok n0vc oda bevéshető legyen. A 
vásár túlnyomóan kézműipar' jellegének nipg-
feúlően a Szent, István Serleg mindé" évbe" 
annak a kézműiparos kiállítónak kitüntetésé-
re szolgál, aki a Szegedi Ipari Vásáron be-
mutatott tárgyain legjobban egyeztette a 

kézműipari tökéletességet és a kereskedelmi 
crtékesit.ésro va]ó alkalmasságot. 

A kamara elnökségének elgondolása szerint 
a vándordíj formájában adományozol,t serle-
get az ipari vásárt rendező szegedi ipartestü-
let őrzi. A kettős szempontnak megfelelően at 
odaifélcg mindé" évben egy hattagú bizott -

ság végzi, amely Szeged polgármesterének, 
vagy megbízottjának elnöklete alatt műkö-

dik és amelybe a kamara két tagot, a Bai-og? 
Szövetség, a Szegedi Kereskedők Szövetsége 
és a szeaedi ipartestület pedig egy-egy tagot 
delegál. > 
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