
Ollein-Poiczhq Antal salfólönök 
piaöq besiéűc Kolozsváron 

a belső fronl megvédéséről 
'Kolozsvár, május 26. Az Orszá-

Tűzhareosszövetség pünkösdi 

zászlószentelő-ünnepségére Kolozs-

várra érkezett UUein Reviczky An-

tal rendkívüli követ és meghatal-

mazott miniszter, sajtófőnök, a tűz-

harcos szövetség társelnöke és ő 

mondotta az ünnepi beszédet a zász-

lószentelesen. A sajtófőnök elsőként 

örömét fejezte ki afölött, hogy Er-

dély fővárosában jelen lehet ezen a 

szép ünnepségen, majd megvilágí-

totta a magyar célkitűzést e sza-

vakkal: 

— A magyar Bel az, Kogy ameny-

nyire Boák emberileg lehetséges, 

Magyarország polgárai lehessünk s 

hogy Magyarország minden polgára 

szabad lehessen. Ez a nép évszáza-

dokon keresztül harcolt és vérzett a 

szabadságért. Mi tudjuk, bogy mit 

jelent a szabadság és meg is tudjuk 

becsülni! 

Ullein-Reviczky sajtófőnök ez-

után azt hangsúlyozta ki, hogy 

egyetlen Magyarországon élő nép 

se féltse s magyartól szabadságát, 

hiszen történelmünk folyamán nem 

magyarajkéi népek életüket dobták 

oda a magyarságért számtalanszor. 

Mi volt az a kapocs, amely össze-

fűzte őket a magyarsággal? Az, 

bogy a magyar szabadságharc-gon-

dolatnak s a haladó eszméknek volt 

a harcosa! 

— Legyen iehát mindenki nyfl-

godt a magyar hazában. — folytat-

ta beszédét a sajtófőnök —. hogy 

nyelvét kultúráját, vallását bántó-

dás nem érheti! Mi ennek fejében 

nem kívánunk semmi mást, Bsak a 

feltétlen államhűséget! 

Ullein-Reviczky meghatalmazott 

miniszter ezután kifejtette az ál-

lamhűség alapelveit és utalt arra, 

hogy az 'államhűség különös fon-

tosággpl hír napjainkban, amikor a 

magyarság és a vole szövetséges 

nemzetek élet-halál harcban állnak. 

Élet-halál harcban, mint már any-

nyiszor a keletről fenyegető vesze-

delem ellen. Hangsúlyozta, hogy 

nem mi kerestük a. mostani hábo-

rút, hanem bennünket támadtak 

meg, de ha nem is támadtak volna 

meg, akkor is ott volna helyünk, 

ahol ma hős honvédeink állanak. A 

bolsevizmus halálosan komoly ve-

szedelmét vázolta ezután a Rzónok s 

rámutatott arra, hogy naivitás vol-

na azt gondolni, hogy a bolseviz 

mus hatalmaa gépezete, ha egyszer 

elindult volna mifelénk, éppen ha-

zánkat kerülte volna el s mi most 

békében, kényelemben élhetnénk. 

Kiemelkedően érdekes volt a saj-

tófőnök beszédének az a része, 

amelyben arról szólt, hogy a ten-

gely hatalmak melletti összefogás 

Európa bolsevizmus ellen kiizdő 

népeitől egyként megkívánja, hogy 

egymás közötti elintézetlen ügyei 

ket félretéve, vállvetve küzdjenek. 

Belvárosi Mozi 
Ma szerdán utoljára S, 7, 9 
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— Magyarország, amikor európai 
kötelességét teljesítve, megállja he-
lvét kint a fronton, tudatában van 
annak is, hogy az egyenes, becsül", 
tes, katonás magyar jellem azt is 
megkívánja, hogy amikor másokká 
közös ügyért egy hadszintéren kfiz 
diink, az egymás között esetleg 
fennálló nézeteltéréseket és vitákat 
félretegyük — mondotta. — Ha 
akadna a fegyvertársak között 
olyan, akinek jelleme kevésblié s3Eaha.rlI 
egyenes, akinek felfogása kevésblié 
őszinte és katonás, aki azt gondol-
ná. hogy éppen ez a pillanat, ami-
kor közös erővel kell a keleti erő-
szakkal megküzdeni, alkalmas arra, 
hogv saiát ügyét-baját előhozza és 
olyan ellentéteket szítson, amelve-
ket el lehetne intézni békésen is, 
de mindenesetre a nagy, döntő eu-

rópai háború utáa, — ha akad«« 
ilyen fegyvertárs, ezt mi mélyen 
fájlalnák a az ilyen cselekedetet 
Európa elleni cselekedetnek minősí-
tenénk. ilyen magatartást Eurpa 
hátbadöfésének bélyegeznők. 

A meghatalmazott miniszter sú-

lyos, megbélyegző megállapításait 

az egybegyűlt hatalmas közönség 

lelkes éljenzéssel és helyesléssel fo-

gadta. 

Ullein -ReviBzky Antal ezután a 

belső front megvédéséről szólott és 

a rendnek, törvénytiszteletnek és 

magyar áldozatkészségnek belső 

frontja megerősítésére szólította fel 

a hallgatóságot. Ha pedig akadná 

nak olyanok, akik keverik a mérget, 

hogy beadják az itthon élő magyar-

ságnak, a rendbontás és felforgatás 

mérgét, azoknak üzeni, hogy a tűz-

harcosok. vitézek, a nemzetvédelmi 

keresztesek s a hozzájuk tartozó 

nemzetvédő szervezetek résen álla-

nak és Csírájában elfojtanak min 

den olyan megmozdulást, amely a 

haza kárára lehet. Viharos taps és 

éljenzés szakította itt félbe a mi-

niszter szavait, majd Ullein-Re-

viczky Antal azzal fejezte be beszé-

dét. hogy a hazáért mindent fel kell 

áldozni, de a hazát feláldozni soha. 

semmiféle körülmények között nem 
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A dísztáhorozás résztvevői délben 

díszebéden vettek részt, amelyen 

Ullein-Reviczky sajtófőnök pohár-

köszöntőt mondott a Kormányzóra. 

A bajtársi ebéd résztvevői hossza-

san, lelkesen ünnepelték Horthy 

Miklós kormányzót. 

A pádovai egyetem 
díszdoktorává avatja 

dr. Szent-Györgyi Albertet 
Május 31-én a 700 éves világhírű olasz egyetem ünnep-
ségein nyújtják át a szegedi egyetem Nobe!-dijas tudósá-

nak a disicbktori oklevelet 

(A Déltnagyarország mvnkalá'sá-

tói) A magyar tudományosságot es 

vele a szegedi Horthy Miklós-tudo-

mányegyetemet újabb rendkívüli 

megtiszteltetés és ritka kitüntetés 

éri. A legrégibb olasz egyetem, a 

világszerte mindenütt ismert pádo-

vai tudományos intézet most tartja 

jubiláris ünnepségeit és ezeket az 

ünnepségeket azzal teszi fényessé, 

hogy több kiváló európai tudóst a 

700 éves egyetem díszdoktorává 

avat. 

Az elsők között tüntette ki a 
pádovai egyetem díszdoktori 
diplomájával a világhírű ma-
gyar tudóst, a Szegedi Hor-
thy Miklós-egyetem büszkesé-
gét: dr. Szent-Györgyi Al-

bertet. 

Ezt a kitüntetés megbecsülést, és 

tiszteletet jelent az egész magyar 

tudományos és szellemi élet számá-
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ra. Szent-Györgyi Alberten keresztül 

Európa egyik legősibb tudományos 

intézete nyújt ja át a legnagyobb el-

ismerést, amit. egyetem nyújthat a 

magyar tudománynak, azoknak a 

bátor és megalkuvást nem ismerő 

kutatóknak, akik egész életüket a 

megismerésnek, az emberi élet job-

bátételének szolgálatába álllítljáW. 

Ilyen férfiú Szent-Györgyi Albert 

is, aki évtizedek óta munkálkodik 

a biokémia területén azért, hogy 

felkutasson az emberi megismerés 

számára eddig homályban lévő és 

ismeretlen területeket és hogy ered-

ményeivel hozzájáruljon az emberi 

szenvedés csökkentéséhez. Szent-

Györgyi Albert nevét régóta ismeri 

és beesiili az egész nemzetközi tu-

dományos világ, munkásságát W>-

szöntötte 1937-ben az orvosi Nobel-

díj, míg most, az azóta is változat-

lan célkitűzéssel folytatott kutatá-

sait. emberi és tudományos maga-

tartását koszorúzza meg az ősi pá-

dovai egyetem dísztoktori diplo-

mája. 

A pádovai 'evetem a közel-
múltban értesítette Szent-
Györgyi professzort, hogy a 
tanács egyhangúlag dis/dokto 

rává választotta. 

í Az értesítéssel egyidejűleg azt is 

közölte az egyetem rektora, hogy 

' , éppen a különleges ünnepsegxe és 

a mai viszonyokra való tekintettel, 

súlyt helyez rá a pádovai .gyetem, 

hogy Szent-Györgyi professzor sze-

mélyesen jelenjék meg a diszdok-

toravatáson. A legnagyobb egyete-

mi kitüntetés a tudományos érde-

mek elismerése mellett dokumen-

tálni kívánja a szellemi együttmű-

ködés eszméjét, valamint a magyar 

—olasz kollaborációt is. Ilyen körül-

mények között a mai sok utazási és 

egyéb nehézség ellenére Szent-

Györgyi professzor nemtérhetett ki 

a meghívás elől és ma indul el 

Olaszországba, bogy május 31-ón je-

len legyen a pádovai egyetem jubi-

láris ünnepségén. Az egyetem az ün-

nepségek alkalmából még több nem-

zetközi nevű tudóst avat díszdoktorá-

vá., akik között a szegedi egyetem vi-

lághíres professzora képviseli a ma-

gyar tudományosságot. Ezért kettős 

jelentősége is van a díszdoktori ok-

levélnek. Az avatást az ősi pádo-

vai szokások szerint tartják meg, 

a pádovai egyetem részletesen mél-

tatja a díszdoktor tudományos érde-

meit, raaj amikor átnyújt ják a dísz-

doktori oklevelet, Szent-Györgyi 

professzort előadás tartására kérik 

fel, amelyben Ismerteti legújabb 

kutatásait és méltatja a magyar— 

olasz tudományos együttműködés 

jelentőségét. A kitüntetés annál na-

gyobb jelentőségű, mert Szent-Györ-

gyi Albertnek eddig nem voltak 

közvetlen kapcsolatai a pádovai 

egyetemmel, évek előtt néhány hó-

napot Nápolyban dolgozott, de a 

közvetlen kapesolatok eddigi hiá-

nya ellenére is számontartotta mun-

kásságát a pádovai egyetem és most 

amikor kimagasló díszdoktorrá ava-

tással kivanta fényessé tenni jubi-

láris ünnepségeit, az egyetem vá-

lasztása egyhangúlag esett a világ-

híres magyar tudósra. 

Szent-Györgyi Albertnek ez lesz 

a harmadik díszdoktori kitüutetése. 

Elsőnek a szegedi egyetem, akkor 

még a Ferenc József-tudomány-

egyetem avatta saját tanárát dísz-

doktorrá, amikor a stockholmi No-

bel-ünnepségekről visszatért és is 

mét elfoglalta katodráját a szegedi 

egyetemen. Utána a vi lág egyik leg-

híresebb egyeteme, a párisi Sorbon-

ne avatta díszdoktorává, míg most 

Európa mások legrégibb és leghíre-

sebb tudományos intézete nyújt ja 

át számára a díszdoktori oklevelet. 

Alig van magyar tudós, akit egy-

más után két ilyen díszdoktori dip-

lomával tüntettek ki. 

A pádovai egyetemet 1222-ben. 

SxécHenyi Maxi 
Ma, 5, 7, 9 órakor! 

Káprázatos kiállítású, lélekzet-
fojtóan izgalmas történelmi dráma' 
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