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más felekezetek ellen izgatni. 'A felekezeli kü-
lönbség nem lehet akadálya az együttműkö-
désnek — hangoztatta. Sürgette a szociális 
tanszék felállítását, kéri az ifjúság a hét egyik 
napját „nemzetvédelmi napnak" elnevezni, 
amelyen az ifjúság társadalmi munkaszolgá-
latot végezne. Felajánlott ezután az ifjúság 
nevében hétezer munkanapot a nemzeti épitő-
ír.unka céljaira. 

K e c s k e m é t i Marianne a női hallgatók 
TK:vében beszélt, majd Ó n o d i József azt fej-
tegette, hogy az ifjúság az evangélium alap-
ján áll, dc ez nem jelent egyúttal birkatürel-
mű!. 

Ezután P a z s o n v i Bcla felvetette a kér-

dést, hogy kivánja-e az ifjúság az egyesülést; 
aki az egység mellett van, az álljon fel. 

A jelenlévők többsége felállott a felhívásra, 
amire Gelei rektor kijelentette, hogy az egye-
temi és főiskolai ifjúság egység-szervezetét 
megalakultnak tekinti cs a határozatot felter-
jeszti a kultuszminiszterhez. 

Az egység karszalagos tábora ezután eléne-
kelt egy alkalmi induló-dalt. A gyülcs folya-
mán meg több szónok beszélt, ma jd a %ektor 
zárószavai után a Himnusszal ért véget a gyű-
lés. 

Az ifjúság karszalagos tábora ezután a Du-
gonics-térre vonult, ahcl tisztelegve elvonult 
az egyetem előtt álló rektor előtt. 

A lány miatt megölte ellenfelét 
ítélet: 10 évi fegyház 

(A Délmagyarorszdg munkatársától,) Bo > 
zóky György nagyszéksósi, 28 esztendős le-
gény ügyét tárgyalta szerdán az Ítélőtábla Citr-
ri/-tanácsa. Bozókv a mult év nyarán ezvotlen 
kcsezuráseal megölte régi ellenfelét, Puskás 
látván fiatal legényt. A fiatalok a gyilkossá-
got megelőzőleg bálban voltak és már ott is 
dühösen méregették végig egymást. 

A harag oka egy fiatal leány volt, akinek 
mindketten udvaroltak. A leányt a bál után 
Puskás kisérte haza és a kapuban elvált tőle. 
majd maga is hazafelé igyekezett, amikor 
megérkezett Bozóky. A legények között szó-
váltás keletkezett, rcgcel pedig holtan találták 
az úttesten Puskás Istvánt, Megállapítást 
nvert, hocv a gyilkosságot Bozóky kövotte el 
olyan módon, hogy késével a nyakába 6 zurt, 
a szúrás nz ütőeret metszette kérésziül és el-
v< :rzést okozott. A törvényszék előtt a gyil-
kos legény azzal védekezett, hogv önvédelem-
ből használta kését, mert Puskás a háta 
mögé került és feibesuitotta. erre rántotta M 
kését és csapott Puskás felé. 

A törvényszék nem fogadta el a legénv vé-
dekezését. hanem tizeszt*ndei feguházra Ítél-
te. A tábla egyizben már tá'gvalta az tigvet 
és az elsőhirói Ítéletet helybenhagyta. A kú-

ria azonban megsemmisítette a határozTo? és 
visszaküldte az ügyet azzal, hogv a tábla 
folytasson le uj bizonyítást annak megállapí-
tása végett, hogy nem önvédelem esete forog-e 
fenn valóban. A kúria szerint ugvanis az alsó-
biróságok figyelmen kívül hagyták azt a kö-
rülményt, -"bogé a vádlott főjén csakugyan 
látszik egv sérülés nyoma, ami a vádlott sze-
rint Puskástól származik. 

Az Ítélőtábla szerdán folytatta le a bizonyí-
tást cB szakértőket, valamint még egy tanút 
hallgatott ki. majd Ítéletet hozott, amely-
ben ismét tizesztendei fegyházra ítélte a rád. 
lottót, A tábla megítélése szerint az uj bizo-
nyítás sem produkált semmiféle adatot  arra 
vonatkozólag, hogy a vádlott valóban önvé-
kerül végső fokon. 
delemből követte el tettét. Az ügy a kúria elé 

Székrekedés 
nemcsak a* emésztést zavarja, hanem a 
vért ia ártalmaa anyagokkal szennyezi be. 
Következményei: émelygés. Idegesség, 
fej- és derékfájás, tisztátalan arcbőr. 
Ilyenkor azükségea 
a kitűnő hashajtó: 

Csütörtökön kezdődnek Londonban 
az angol írancla tanácskozások 

,Európa sorsdöníö Kérdéseiről Kell dönteni" 
hOldeneh Csehországba 

rtegfiauelőhet 

Párig, április 27. D a l a d i c r francia mi-
niszterelnök és B o n n e t külügyminiszter 
szerdán délután Londonba érkezeit, hogy az 
angol államférfiakkal a külpolitika valatiieny-
nvi fontos kérdésében tanácskozást folytas-
son. Általános az a nézet, hogy a tárgyaláso-
kon a cseh kérdésnek különösen figyelmet 
szentelnek. 

„Főbenjáró kerdeseh" 
Párfs, április 27. Parisban ugy vélik, hogy a 

londoni angol-francia megbeszélések egész 
Európa sorsára döntő kihatással bírnak. A la-
pok egv része a mindkét oldalon megnyilvá-
nuló hivatalos optimizmus ellenére is utalnak 
art i. bogv Londonban a francia államférfiak-
ra igen súlyos feladat vár. minthogy főbenjáró 
kérdésekben a két nagyhatalom álláspontja 
nem fedi egymást teljesen. Altalános nézet az. 
hopv a tárgyalások legkényesebb pontja a 
cschkérdés. 

Paris es London metíiigtje 
lőhet Küld Prágába 

Páris. április 27. A Paris Soir ugy tudja, 
hogy Franciaország és Anglia megfigyelőket 
küld Csehszlovákiába, akik a helyszínen ta-
nulmányozzák a cseh köztársaság belső ne-
hézségeit. Ez ne.pi jelenti az ország belügyeibe 
\alú ioclalnn beavatkozást, mert hiszen egész 

Európa érdekeit érintő ügyről van sző. A lap 
értesülése szerint a cseh kormány ismertette 
Parissal és Londonnal jelenlegi helyzetét és 
tanácsot kért a két nagyhatalomtól. 

Cseh emlékirat 

Prága, április 27. A cscb minisztertanács 
szerdán délben kétnapi tanácskozás után em-
lékiratot szövegezett meg a csehországi nem-
zetiségi kérdésről. Az emlékiratot eljuttatták 
O s u s k i párisi cseh követhez azzal, nyújt-
sa át Bonnet francia külügyminiszterhez, aki 
megígérte, hogy magával viszi Londonba. 

a k a r ? 
állandóan jó könyvokol olvasni • 

I r a t k o z z é k b e a 

Déliragyarország 
kölcsönkönyvtárba 

Az elterjedt hirek szerint a cseh emlékirat 
a szudétanémetek követelésével foglalkozik és 
azt próbálja bizonyítani, hogy ezeknek a kö-
veteléseknek a legnagyobb része teljesíthetet-
len. mert a köztársaság egysége, függetlensé-
ge és területi sérthetetlensége ellen irányul. 
Az emlékirat tartalmát nem hozzák nvihá-
nosságra. 

Vitéz Rátz Jenőt 
gyalogsági tábornokká 

nevezte ki a kormányzó 
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kor-

mányzó ápri l is 25-én a következő legfelsőbb 
kéziratot méltóztatott kibocsátani: 

Kedves vitéz nagylaki Rátz a l tábornagv! Ivi-< 
nevezem Ont 1938. cvi ápr i l i s 30-ával 1938. áp-
rilis 30-i ranggal soroirkivül gyalogsági tá-
bornokká. H o r t h y sk." 

—oOo— 

Királyi esküvő 
Tiranában 

Zogu királv és Apponyi Geraldine a házasság-
kötés után Durazzóba utazott 

Tirana, április 27. Szerdán délelőtt esküdött 

örök hűséget az albán fővárosban Z o g király és 

A p p o n y i Geraldine grófnő. 

Az esküvőt megelőzően ünnepi felvonulások 

voltak, a csapatok tisztelgését az albán kirá ly 

menyasszonya társaságában fogadta. A női zász-

lóalj élén az uralkodó nővérei haladtak. Ezután 

következett az előkelő vendégek fogadása, majd 

fogadta az olasz újságírókat. A király meleg sza-

vakkal méltatta az albán-olasz barátságot. Vikton 

Emánuel esküvői követét,# a bergamói herceget, 4 

legmagasabb albán érdemrenddel, a Besa-rcnddel 

tüntette ki. Ott volt az esküvőn gróf C i a n o 

olasz külügyminiszter is. 

Az esküvői ünnepség szerdán délelőtt léi 9 óra-

kor kezdődött meg a főváros templomaiban és 

mecseteiben megtartott istentiszteletekkel. A szí-

nes népviseletbe öltözött lakosság a fellobogózott 

főváros uccáin sercgcstől özönlött a templomok és 

•a mecsetek felé. Az istentiszteleteken megjelentek 

a kormány tagjai, a képviselők és a főméltóságok. 

Az esküvői szertartás délelőtt fél 11 órakor 

zajlott le a királyi palotában. A diszes szertartá-

son a bergamói herceg és gróf Ciano, mint t i nu 

vett részt. Az eseményt 101 ágyúlövés adta tud-

tára a lakosságnak. Délben díszebéd volt a kirá-

lyi palotában. 

Az esküvőn a menyasszony tanúi báró V I l-

l a n i Frigyes magyar követ és gróf A p p o n v ! 

Károly volt. Az anyakönyvvezetői tisztet az al-

bán képviselőház alelnöke látta cl. 

A király esküvői ünnepsége ismételten alkal-

mat adott az olasz-albán kapcsolatok ünneplésé-

re. Zog király fogadta az újságírókat s kijelen-

tette, bogy az olasz-albán barátság nem politikai 

kombináció, hanem feltétlen szükségesség mind-

két ország Számára. Ciano gróf elhatározta, hogy 

az esküvő után még két napig Tiranában marad 

és csak április 29-én tér vissza Rómába. 

Zog király esküvője alkalmából ÍZ olasz király 

sárkányt ábrázoló művészi szobrot küldött az al-

bán uralkodónak, a Duce négy arauyozott bronz-

vázát, • amelyeket N a p o 1 c o n ajándékozott an-

nakidején Elise nővérének, Ciano külügyminisz-

ter egy nagy cizellált ezüst műtárgyat. 

Az esküvő alkalmából a római pénzverdében 

százlirás aranypénzt vertek Zog király képmásá-

val és a következő felirattal: „Zog király házas-

sága nemzeti esemény''. 

Az esküvői menetben a király és a menyasz-

szony mögött Ciano gróf külügyminiszter és Ap-

ponyi Antal gróf haladt. Utánuk következett Ber-

gamo hercege. Az esküvői menet indulását Tiraná-

ban 1(10 ágyúlövés jelezte. A díszebéd befejezése 

ulán az ifjú királyi pár, a királyi család és a kor-

mány kíséretében Durazzóba utazott. A királyi 

pár a druazzói királvi nyári palotában fog lakni. 


