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Ke'emen ucca 

rádium tartalmú gammasugarakkal végeztünk. 

Piccard professzor azután az uti élményekről 
beszélt. 

A gondolában pokoli hőség volt, 

mig künn a világűrben 60 fokos hideg uralkodott. 
Az oxigén éppen hogy elég volt, 

ha egy két órával tovább tart az ut, meg, 
fulladunk. 

Erősen kínozta mindkettőjüket a szomjúság, az 
alumínium gömb faláról illák az odatapadl viz. 
cseppeket, Piccard szerencsés leszállása után érte-
•itést kapott hazulról, hogy tia szü'elett. 

Gurglból jelentik: Ma reggel fél 6 órakor in-
dult el az innsbrucki 12 havasi vadászszázad 12 
emberből álló expedíciója Piccard professzor bal-
lonjának leszállási helyére. A gleccserhez csak 
rendkívül meredek, fáradtsággal járható, keskeny 
és teljesen kiépítetlen utak vezetnek meredek 
sziklaormokkal tarkított és vadul rohanó hegyi-
patakokkal körülvett területen Sziklákon át lehet 
eljutni a körülbelül 2600 méler magasságig. 

Három órai kapaszkodás ulán elérték a 
léggömböt. 

amely burkolatával lefelé fordulva, a gleccser ha-
talmas letörése a'att hevert. A hóban megmaradt 
nyomukban világosan látszik, hogy 

a léghajó a kiosarat mintegy 50 méternyire 
a havon vonszolta tovább. 

Nyilvánvaló volt, hogy a két utazónak szeren-
cséje volt a leszállásnál is, amely a gleccser, 
letörés vad repedései kőzött történt A léggömb 
burkolatát Piccard a leszállás után biztonságba 
helyezte és lámpát gyújtott a jégmezőn F.gy 
csomó .műszer mellett primitív papirdobozpk he-
vertek zsinórokkal odaerősítve. A léghajó körül 
tarka össze-visszaságban egy elhasznált szárazelem, 
üres oxigénpalackok, üres konzervdobozok, gáz-
álarc, régi újságok, kötelek és zsinórok hevertek 
szanaszét a hóban. 

A léghajó kosara egyelőre fenmarad, mert 
leszállítása sok nehézséggel jár. 

Meg akarják kérni Piccard tanárt hogy emléke 
zetes leszállása emlékéül hagyja a leghijót Gugl-
han. 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n je len-
tése.) Innsbruckból jelentik- Gurgl község és a 
faluba sereglett idegének határtalan lelkesedéssel 
ünneplik Piccard és Kipfer professzorokat. Az 
ünneplés pénteken már olyan arányokat öltött, 
hogy 

Piceard kénytelen volt szobájába zárkózni, 
ahova spnkit sem engednek be. 

Piccard szobájában megkezdte a sztrátoszférarepü-
lés anyagának feldo'gizását. Ugyancsak pénteken 
megkezdték a léggömb becsomagolt részeinek 
-Augsburgba való szállítását 

Koronaőrt választolt az o r s z á g g y ű l é s 
Fényes kfllsőségek a kupolacsarnokban — A kormányzó a budai Vér márvány-

termében beiktatta gról Széchenyi Emili 

Budapest, május 20 A képviselőház és felsőház 
ma a parlament fényesen kivilágított kupolatermé-
ben együttes ülést tartott a koronaőri méltóság 
betöltésére. Az ülés fényes külsőségek kőzött folyt 
le. A kupolaterembe vezető lépcsőházban a par-
lamenti őrség díszruhás, alabárdos tagjai, továbbá 
a képviselőház és felsőház ajtónálló csatlósai ál-
lottak sorfalat. A kupolacsarnok közepén pódiu-
mon díszes karosszéket állítottak fel a kormányzó 
részére. 

Báró Wlassics Gyula, a felsőház elnöke nyi-
totta meg az ülést. Bethlen miniszterelnök kor-
mányzói iratot adott át az elnökségnek. A kor-
mányzó a kéziratban közli az országgyűléssel, 
hogy fennálló törvényes jogánál fogva a megürese-
dett koronaőri állásra négy urat jelölt ki: gróf 
Széchenyi Emilt, Jankovlch Bélát, TelBki József 
grófot és Radványszky Albert bárót. 

Almásy László, a képviselőház elnöke ezután 
felszólította a tőrvényhozás tagjait, hogy a kor-
mányzói üzenetben kijelöltek közül a koronaőri 
tisztségre válasszák meg azt, akit a lega'kalmat-
sabbnak tartanak. (Felkiáltások: Éljen gróf Szé-
chenyi Emil!) Az elnök megállapította, hogy a 
felsőházi tagok és a képviselők gróf Széchenyi 
Fmilt kivániák megválasztani és ennek következ-
tében közfelkiáltással őt megválasztott koronaőr, 
nek jelentette ki. 

Ezután az ülést felfüggesztette az elnök és be-
jelentette, hogy az ülés további folyamán a kor-
mányzó is megjelenik. A kormányzó féltizenkettő-
kor érkezett a parlament főbejárata elé, ahol a fő-
lépcső alján a két háznagy fogadta. A főbejá-
ratnál Bethlen miniszterelnök, Wlassics Gyula 
báró, a felsőház elnöke és Almásy László, a kép-
viselőház elnöke, valamint a kormány tagjai fo-
gadták. 

A kormányzó a kupolacsarnokban az emelvényre 
lépett, maid az országgyűlés elnöke üdvözölte a 
kormányzót, Bethlen miniszterelnök felhívta az 
uj koronaőrt az eskü letételére. Az esküszöveget 
Scitovszky Béla belügyminiszter olvasta fel. A 
miniszterelnök ezután ünnepélyesen megállapította, 
hogy Széchenyi Emil gróf a koronaőri esküt a kor-
mányzó kezébe az országgyűlés szine előtt letette 

Az eskü letétele után a kormányzó kíséretével 
együtt eltávozott az ülésteremből és visszatért a 
várba. 

A kormányzó távozása ulán az elnökség tagjai 
és a miniszterek visszatértek a terembe és Almásy 
László újból megnyitotta az ü'ést. 

Széchenyi Emil gróf megköszönte a kitüntetést 
és hangoztatta, hogy azzal a tudattal fogadja 
el, hogy tz nem annyira az ő személyének, mint 
a Széchenyi-nemzetségnek szól, amely Magyaror-
szág történetével egybeforrott és felbecsülhetet-
len érdemeket szerzett hazánk kulturális és gaz-

dasági fellendülé-ében Hangoz'.alta, hogy tuda-
tában van annak, hogy a Szent Koronának őrzé-
sével az országgyűlés annak a kincsnek az Ur. 
zését bízta rá, amely Magyarország függetlenségé-
nek és alkotmányos életének maradandó emléke, 
alkotmányának leghívebb megőrzője. A nemzet 
ezeréves múltjának folyamán e Szent Korona biz-
tosította a nemzet és a királv között az egyet-
értést, amelyet ha félreértések ideig-óráig meg 
is zavartak, a Szent Korona varázsló ereje volt 
az, amely mindkét irányban mérséklőleg' hatva, 
elősegítette a kiengesztelődés és megegyezés út-
ját. A Szent Korona és a hozzá tartozó drágaságok, 
amelyek annyi viszontagságot túléltek, hii fogják 
éinl a trianoni békeparancsnak, ennek a leg-
nagyobb történelmi Igazságtalanságnak gyászos 
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Időszakát. El fog következni az a nap is — mon-
dotta —, amidőn a független magyar nemzet 
minden illetéktelen beavatkozástól menten, függet-
lenségének és alkotmányának kifejezéseképen. 
apostoli király fejére fogja helyezni Szent István 
király ősi koronáját. 

Almásy László elnök ezután az ülést bezárta. 

Délben a kormányzó az uj koronaőrt ünnepé-
lyesen beiktatta hivatalába 

a várpalota márványtermében. 

Gróf Ambrózy Gyula és a miniszterelnök meg. 
bízásából Darányi Kálmán miniszterelnökségi ál-
lamtitkár megjelentek a korona őrzésére szolgáló 
páncélkamra előtt és onnan a Szent Koronát és a 
hozzá tartozó drágaságokat tartalmazó ládát át-
hozatták a márványterembe. Egy órakor a vár 
márványtermében egybegyűltek Bethlen miniszter-
elnök, valamint a meghívott zászlótartók, az or-
szággyűlés két házának tagjai és a többi vendégek. 

A kormányzó ezután bevonult a márványte-
rembe, ahol Ambrózy Gyula gróf üdvözölte, majd 
a kormányzó a következőkben válaszolt: 

— f.n, nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyar, 
ország kormányzója kormányzói tisztemből kifo-
lyólag gróf Széchenyi Emil őnagyméltóságát az 
ország Szent Koronája őrének és gondviselőjének 
nyilvánítom, e hivataláha bevezetem és beikta-
tom. A régi szokásoknak, valamint a köteles gon-
doskodásnak megfelelően felhívom gróf Ambrózy 
Gyula koronaőr őnagyméltóságát, hogy a korona-
ládán lévő pecséteket tekintse meg, hogy azokat 
rendben találja-e. 

. Gróf Ambrózy Gyula így felelt; 
— Főméltőságu Kormányzó Uri A Szent Ko-

rona ládájának pecsétjei hiánytalanul rendben 
varinak! 

A kormányzó beszédét igy folytatta: 
— Ezek után felhívom gróf Bethlen István 

miniszterelnök őnagyméltóságát, hogy a gróf Ká-
rolyi Gyula volt koronaőr nála lévő kulcsait gróf 
Széchenyi Emil újonnan megválasztott koronaőr 
önagyméltóságának adja át, akit azonnal felhivok, 
hogy a koronaládát, mint a hivatalába most már 
beiktatott koronaőr, lássa el. 

Végül a kormányzó a koronaőrhöz igy szólt: , 
— Nagyméltóságodat ezen uj diszes állásában 

hazafias őrömmel üdvözlőm és kivánom, hogy a 
Mindenható Hazánknak és a közügyeknek javára 
még sokáig éltesse. 

A kormányzó elvonulása után a Szent Koronát 
magában foglaló szekrényt visszavitték a páncél-
kamrába. 

„A szegedi egyetem 
most kezdi élni aranykorát — 

mondotta Kováts rektor az egyetem pénteki évzáró ünnepélyén 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Fe-

renc József Tudományegyetem pénteken dél-
előtt tartotta meg ünnepélyes keretek kőzött 
évzáró ünnepélyét. Délelőtt 10 órakor vala-
mennyi felekezet templomában istentiszteletet 
tartottak, majd féltizenkettőkor az egyetem 
zsúfolásig megtelt aulájában megkezdődött az 
ünnepség. Az egyetemi énekkar elénekelte a 
Hiszekegyet, majd dr. Kováts Ferenc rektor 
mondott beszédet. A rektor megállapította^ 
hogy az egyetemnek eddig szenvedésekben 
volt része, de most kezdi aranykorát élni, 

mert a tudományok müvelésére ugy anyagilag, 
mint erkölcsileg megnyílt a korlátlan lehe-
tőség. 

A tapssal fogadott megnyitó után dr. Kiss 
Albert jogikari dékán »A magyar jogtörténet 

művelést és a szellem történeti irány« c imü 

tanulmányát olvasta fel, amelyben kitért 
Eckhardt Ferenc budapesti egyetemi tanár 
jogtörténeti munkájának a méltatására is. 
Eckhardt Ferenc ugyanis munkájában nem a 
kellő értékeléssel emlékezett meg Ereky Ist-

ván szegedi egyetemi tanár munkásságáról, 
mire dr. Kiss Albert megjegyezte, hoí-y ha va-
laki jó tőrténetiró, ebből még nem következik 
az, hogy jó jogtörténetiró is. 

Az előadást a pályadijak kiosztása követte. 

A pályadijakat az egyes karok' dékánjai adtátí 
át a következő kitüntetett hallgatóknak: 

A bölcsészeti karon: Fehér Margit, Sokály 

Ilona, Tolnai Gábor, Genczinger Margit' 
Schmitzí Erzsébet, WitzenefcJulia, Faludi Má-
ria, Benkő László. í t iJ í ir 

A természettudományi karon: ö t t t tT Jolán, 

Horváth János, Schíffer Gizella, Szabadod 
András, Győrffy Barnabás, Tornyai Sándor. 

A jogi karon: Szabó József, Vass István, dr. 

Fehér Endre. , 

Az orvosi karon: Szabó György, Haller Ar-

túr, Kuna Aladár, Győrffy Boldizsár, Gányi 
József, Obláth Erzsébet, Bernát Zoltán. 

Dr. Kováts. Ferenc rektor szavaival és a 

Szózat eléneklésével ért véget az egyelem zárói 
ünnepélye. — — • — • 

keze, liba, hónalja, 

használjon 
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' Orvosok által kipróbálva 

Kapható a K l gUÓ PaUKÖDöH 
Klauzál Mr, Kojsulta szoborral szembem. 


