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politikája ellen emel vádat. Külpolitikánknak 
semmi köze sincs Horvátországhoz. Igazságta-
lan dolog tehát ezt vetni szemünkre. 

Eckhardt Tibor azt óhajtja, hogy Jugoszlá-
via panaszait a lehető legrövidebb időn belül 
tanulmánv tárgyává tehessék. 

A magvar megbízott ismételten panaszkodott 
Jimiatt, nogv Magyarországot nenj tájékoztat-
ták az ellene emelt vádakról. 

— Sohasem közöltek velünk egyetlen olyan 
résrletet sem — mondotta —. amit ellenőriz-
hettünk volna és ami alkalmat adott volna a 
magyar kormánynak arra, hogy jószándéku 
hizonvsngot tehetne. Jelenlegi nehézségünk 
oka az, hogv az egész lépés megtétele előtt nem 
tájékoztattak bennünket rendes diplomáciai 
uton. Ez az udvariatlanság megbántott ben-
nünket. Fentiekkel magyarázható az a heves 
ellenhatás, amely Magyarországon most meg-
nyilvánult. 

Veszedelmes kísérletről ir 
Róma 

Róma. november 23. A Stefani Iroda genfi 
jelentése hangoztatja, hogy genfi körökre nem 
annyira a dé'szláv jegyzek átnyújtása tett be-
nyomást. mert hiszen az várható volt, mint in-
kább annak hangja, mert feltehető volt, hogy 
Icával különböző beavatkozásai lényegesen 
csendesebbre hangolják. A kisantant köreiben 
most kísérletet tesznek arra. hogy azt az erős 
benyomást, amelyet a délszláv kormány el-
szánt eljárása előidézett, annak segitsegével 
gyengítsék, hogy Délszlávia az anyaggyüjte-
ményben épp oly kevésbé fog határozott intéz-
kedéseket követéin», mint a benyújtott jegy. 
•ékben. Fennmaradt az a benyomás, hogy Dél-
s/lávin részéről veszedelmes kísérletről vnn 
szó. amely folytatása a Magvarország ellen 
megnyilvánult tevékenységnek, amikor alapta-
lan és szertelen vádakat intéztek Magyaror-
szág ellen. 

II londoni saMó 
a íugoszláv fenyegetésekről 
London, november 23- Igen érdekes dolgokat 

derített ki a News Chronicle genfi kvelezőle-
A tudósító szerint a jegyzékből az utolsó pil-
lanatban törölték azt a szakaszt- amely hábo-
rúval fenyegette meg Magyarországot. A sza-
kaszban Délszlávia kijelentette, ha a Nénszö 
vétség nem veszi kezébe az ügyet, ebben az 
esetben az 1914- évi renászert fogia alkalmazni. 

A Daily Express genfi munkatársa szerint a 
három kisantant-állam el van tökélve arra, 
szétzúzzák Magyarországnak területi móáosi-
tási reményeit. A tudósító a továbbiakban azt 
közölte lapjával, hogy a jegyzék egy még va-
dabb hangú emlékirat előfutára• 

„Magyar ellentámadás" 
Páris, november 23. A Temps vezető helyen 

foglalkozik Jugoszlávia népszövetségi lépesé-
vel és megállapít ja, hogy az ügy igen súlyos és 
izgató. 

— Jeftics jegyzékét — irja a lap —, igen 
erclves és okos hangon fogalmazták meg. Ezt 
r>z üjpret azonban, amelyet szigorúan véve jogi 
természetűre lehetne korlátozni, politikai el-
lentétek bonyolulttá tették. Mindenekelőtt itt 
van a magyar-jugoszláv ellentét ügye. Magyar-
ország sohasem mond ie arról, hogy visszasze-
rezze Jugoszláviától elvesztett területeinek egv-
réczét. Ebből állandó feszültség származóit, 
amelyet jelentéktelen súrlódások is felfokoz-
tak. Á jelenlegi ügy pedig nem mondható ép-
pen jelentéktelennek. 

— A mngvar kormány a jugoszláv jegvzék 
tudomásulvétele után azonnal ellentámadásba 
kezdett. Cfömbös Gvula sietett kijelenteni, hogv 
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a jugoszláv kormány eljárása az európai békét 
veszélyezteti. A magyar kormány mindenek-
előtt á jugoszláv—olasz ellentétet fogja felszí-
tani. Ez az ellentét elsimithatónak látszott 
ugyan, de a marseillei merénylet a jugoszláv 
népben kissé felélesztette az olaszellenes érzel-
meket, jóllehet ,a belgrádi kormány továbbra 
is az olasz—jugoszláv közeledés politikáját 
akarja folytatni. A háttérben Németországot 
sejthetjük. Egy európai megrázkódtatás csak 
Németországnak áll igazán érdekében — irja 
a Temps. 

„ B z éles Hangot belQoWkai 
okokra kell visszavezetni"— 

irja Bécs 
Bécs, november 23. Az Echo a következőket 

irja: 
— A jugoszláv jegyzék több. mint éles. Ez 

a jegyzék rettentő, ennek ellenére a jugoszláv 
lépés jelentőségét nem szabad túlbecsülni- Ép-
pen ebben az időben, amikor minden nemzet-
közi viszonylatban politikai túlfeszültség mu-
tatkozik. ezt az éles hangot belpolitikai okokra 
kell visszavezetni. Jugoszláviában az ellensé-
geskedés a szerbek és a horvátok között már 
teljes mértékben háborúvá fajtát- Mindamellett 
igen veszélyes dolog, ha kifelé irányuló durva 
magatartással belpolitikai téren akarnak hatást 
előidézni- Ilyen zavart helyzet éppen a kül-
földön különös magatartást vonna maga után-

(A Délmagyarország munkatársától•) Dr. 
Kiss Albert, a szegedi egyetem rektora teg-
nap délelőtt kihallgatáson jelent meg Hóman 
Bálint kultuszminiszternél- Az egyetem rek-
tora a kihallgatással kapcsolatban a követke-
zőket mondotta: 

— A kultusEWlífozteri kihallgatáson egé-
szen belső természetű egyetemi ügyekről volt 

Titulescu 
koncentrációs kormány 

élén? 
Bralianu íerve 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése-) Bu-

karestből jelentik: A ».Tempó" értesülése sze-

rint Bratianu, a liberális párt vezére, a legutób-

bi udvari vadászaton azt a tervet vetette fel. 

hogy koncentrációs kormányt létesit Romániá-

ban- A koncentrációs kormány elnöke Titulcscu 
volna és résztvenne benne négy liberális, há-

rom liberális disszidens, két Jorga-párti és 

Goga Octávián a nemzeti agrárpárt három tag-

já' ül. 

Hóvihar Szerbiában 
Belgrád, november 23. A szerbiai Vranjeből 

jelentik, hogy tegnap délután óta Vranje és 
Boszilgrád kozö't heves hóvihar dühöng. Az 
országúton megszűnt minden közlekedes és 
enofk következtében a két varos között fekvő 
közsegek el vannak zárva a külvilágtól. Ezzel 
szemben Neveszinje körül napok óta zuhog az 
eső. Tegnap déluián négy óra körül hirtelen 
heves nyári zivatar támadt. A villám becsa-
pott a templomba és agyonsújtott egy embert. 
Az egész körnvék viz alatt áll. 

— A magyar miniszterelnök a jegyzékre 
természetszerűleg nyomban hivatalos közle-
ményben válaszolt, amely erélyes, de nyugodt 
formában tiltakozik az ellen, hogy a magyar 
népet kapcsolatba hozzák ilyen gyalázatos bűn-
cselekménnyel-

— Különös fontossága van — iirja a laip — 
Olaszország magatartásának. Mussolini állam-
férfiúi bölcsessége most abban a gondolatban 
nyilvánul meg. hogy a népszöveségi vizsgá-
latot terjesszók ki mináazokra a nemzetközi 
bűncselekmények/e, amelyeket az utóbbi Idő-
ben elkövettek. Ezt az indítványt az egész vi-
lág minden bizonnyal csak helyesléssel fo-! 
gadja. Egy egyoldalú ós csupán Magyaror-
szág ellen irányuló vizsgálat csak arra jó.1 
hogy uj veszélyt idézzen fel. 

Belgrád 
Belgrád, november 23. A reggeli fepok a ju-

goszláv jegyzéket igen fes kommentárokkal 
kisérik- A lapok szerint téves a jegyzékben há-
borús fenyegetést is látni, mert a jugoszláv 
politika vezetői nem gonáolnak háborúra- Szük-
ségük van belpolitikai okokból is külpolitikai 
sikerre, de akciójukkal nem akarják az euró-
pai békét sem veszélyeztetni- Arra helyeznek 
súlyt, hogy a marseiillei ügyet ne odázzák el, 
másrészt pedig kedvezőnek tartják az alkalmat 
arra. hogy Magyarországra erős nyomást gya-
koroljanak a revíziós kívánságokról való le-' 
mondás irányában. 

szó- Szóbakerült az egyetem költségvetése Is-
A tárgyalások végén külön hangsúlyozta a 
miniszter ur, hogy Szeged és áltqtöban a 
szegedi egyetem iránt teljes jóindiiattál vf-N 

selletik és ennek bizonyítására járult hozzá 
ahhoz, hogy a tavasz folyamán felépítsék Sze-< 
geden a tanitói internátust. 

fl világbajnok Pelle 
gyenge szereplése 
Helsinkiben 

Helsinki, november 23. Finnország—Magyart 
ország válogatott tornászainak versenye vég-
eredményben az összetett csapatverseny ered-
ménye szerint Finnország győzelmét hozta 
434.7 ponttal Magyarországgal szemben, amely-
nek 424.6 pontja volt. 

Az egyéni összetett verseny a finn Savó-* 
l a i n e n nyerte meg H l ponttal. 2. Uosikinen 
(Finnország) 110 7 pont, 3. Péter (Magyaror-
szág 108.5 pont, 4 Pelle (Magyarország 107.8 
ponttal. 

Diáktüntetés Bukarestben 
Bukarest, november 23- Pénteken este 7 óra 

előtt Bukarest főuccáján diákcsoportok vonul-
tak végig és a zsidók ellen tüntettek. A diákok 
kövekkel bezúzták a „Credinca" cimü napilap 
emeleti ablakait. A diákcsoport ezután egy 
kávéház két hatalmas tükörablakát zúzta be. 
A kávéház környékén erős csendőri készült-
séggel találkoztak. 
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