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A harmadik egyetem ügye. 
— «Legkomolgabb kilátásai Szegednek v a n n a k . * — 

(Saját tudósitőnktől.) Egy Budapesten meg-
jelenő jogi szaklap : A jogász, amelyet Erőss 
Vilmos dr szerkeszt, legutóbbi számában 
cikk keretében foglalkozik a harmadik egye-
tem kérdésével. Elősorolja a versengő vá-
rosokat, közli egyesek áldozatkészségét, 
majd azt mérlegeli, hogy melyik város 
egyetem-ügye áll a legpozitivebb alapon. 
A jogász értesülése szerint a versengő vá-
rosok között a szegedi egyetem ügye eddig 
a legbiztatóbb. Ez a konklúzió annál is in-
kább örömünkre szolgál, mert egyrészt nem 
légből kapott, másrészt nem elfogultság dik-
tálta. Ezt legmeggyőzőbben igazolják a cikk-
nek azok a sorai, amelyek szerint az egye-
tem ügyét nem a városok versenymilliói 
döntik el, hanem kizárólag etikai és nemzeti 
szempontok. „Minden szempont — mondja A 
jogász — az etikai, a nemzeti, az anyagi 
egyaránt Szeged mellett szól s mi magunk 
is ugy vagyunk értesülve, hogy a legkomo-
lyabb kilátásai Szegednek vannak a harma-
dik egyetemre". 

Végül, mint kész bizonyosságot emliti A 
jogász azt, hogy a harmadik egyetem kér-
dése még a nyár folyamán dűlőre jut. 

A cikk egyébként egész terjedelmében a 
következő : 

Nem múlik el nap, hogy hirt ne olvassunk a 

harmadik, sőt negyedik egyetemről. Természe-

tesen mindig az a város kerül előtérbe, amely-

ről a hir épen szól. Igy vonulnak föl egymás-

után Kassa, Pozsony, Szeged, Pécs, Debrecen, 

Arad, Temesvár, mindegyik arra hivatkozik, 

hogy ő kész a legnagyobb anyagi áldozatokra, 

azonkivüi, hogy nemzeti és egyéb szempontok 

is mellette szól. 

Legutóbb Kassa, Pozsony és Szeged beszél-

tetett magáról. Az egyik „megbízható" értesü-

lés szerint jelenleg oly irányban folynak tár-

gyalások, hogy egyelőre két egyetem állittas-

sék föl: Pozsonyban és Kassán. Sőt e hírforrás 

szerint a miniszter és Kassa város tanácsa 

között bizalmas tárgyalások folytak, melyek-

nek eredményeként a kultuszminiszter utasí-

totta volna Kassa város főmérnökét, hogy a 

fölajánlott telkekről és a létesítendő épületek-

ről kimutatást készítsen s azokat sürgősen 

terjeszsze föl. 

Pozitivebb alapon áll a pozsonyi hir, amely 

szerint Bartal Aurél főispán elnöklésével érte-

kezletet tartottak a harmadik egyetemnek 

Pozsonyban leendő fölállítása érdekében. A 

kultuszminiszter ugyanis fölszólította a várost, 

tegyen előterjesztést arra nézve, mennyivel 

volna hajlandó hozzájárulni az esetleg ott lé-

tesítendő egyetemhez. Az értekezlet kimondotta, 

hogy a város már 1906-ban egy millió koronát 

ajánlott föl az egyetem céljaira s most azt 

fogja javasolni a közgyűlésnek, [hogy az egye-

tem fölállítása esetén a telek céljaira ujabb két 

milliót engedélyezzen, ezefelűl a Gyurkovics-

féle egyetemi alapítvány 800,000 koronát kitevő 

összege is számitásba jöhet. A meglévő kór-

házak, könyvtárak, muzeumok, éremgyfijtemé-

nyek, régiségtárak, értékek megközelítik a tíz-

millió koronát. 

Legpozitivebb alapokon mozog azonban a 

szegedi egyetem ügye, mert ennek érdekében 

már magában a kultuszminisztériumban, Zichy 

János gróf kultuszminiszter elnöklete alatt 

folyt le egy bizalmas értekezlet, amelyen 

Szeged és környékének számos előkelő kép-

viselőié jelent meg. Részt vettek ezen az érte-

kezleten: Cicatricis Lajos főispán, Lázár György 

dr, királyi tanácsos, polgármester, Glaítfelder 

Gyula csanádi püspök, Kelemen Béla, a város 

képviselője, Gaál Endre dr tanácsnok, várhelyi 

Rózsa Izsó dr, a szegedi ügyvédi kamara 

elnöke, Návay Lajos valóságos belső titkos 

tanácsos, Tallián Béla valóságos belső titkos 

tanácsos, Rónay Jenő és Reök Iván képviselők. 

Lázár György terjesztette elő a város kép-

viselőtestületének határozatát, amely szerint 

körülbelül tizenkét millió korona értékben já-

rul a város a Iétesitendő egyetem költségeihez. 

Kifejtette, hogy az óriási anyagi áldozaton ki-

vül nemzeti szempont is a vidék legnagyobb 

magyar városa mellett szól. Glattfelder Gyula, 

Návay Lajos beszéltek ezután, kérve a minisz-

tert, hogy Szeged javára döntsön. Az ankéton 

Balogh Jenő dr kultuszminiszteri államtitkár is 

részt vett. 

Nem érdektelen az a verzió sem, amely sze-

rint egyelőre két csonka egyetemet állítanának 

föl, egyik Szegeden s egyet Debrecenben. Sze-

ged a jogi faknitáson kivül orvosit is kapna, 

mig Debrecenben a meglevő főiskolát gazdasági 

és teljes bölcsészeti fakultással egészítenék ki. 

íme rövid időközökben ennyi különféle hir 

ós tárgyalás a harmadik egyetem dolgában, ho-

lott ezt a fontos kérdést nem tárgyalások, ha-

nem a kormány erre irányuló határozott aka-

rata döntheti el csupán. 

Kifejtettük már e helyütt, hogy az uj egye-

tem hova állítását nem a versengő városok föl-

srófolt milliói, hanem kizárólag ethikai és nem-

zeti szempontok dönthetik el csupán. Semmiféle 

egyetemet nem lehet nyolc és tiz millióból 

fentartani, ide sokkal több pénz kell, annyi 

pénz, amennyivel a versengő városok együtt-

véve sem rendelkeznek annyit áldozni egyedül 

az állam tud s egyedül neki is kell áldoznia. 

Minden szempont, az etikai, a nemzeti, az 

anyagi egyaránt Szeged mellett szól s mi ma-

gunk is ugy vagyunk értesítve, hogy a legko-

molyabb kilátásai Szegednek vannak a harma-

dik egyetemre. 

Egy már most bizonyos s ez az, hogy a har-

madik egyetem kérdése még a nyár folyamán 

dűlőre jut. 

SZÍNHÁZMŰVÉSZET 
Szinházi műsor. 

„ 9 kedd A tanítónő, szinmü. Fenyvesi 
Emil vendégfölléptével, bérlet-
szünet. 

„ 10 szerda Cigányszerelem. Operett. (Bé-
kefi-pár bucsufölléptével. Pá-
ratlan '/»-°8 bérlet.) 

„ 11 csütörtök Az államtitkár ur, vígjáték. 
Fenyvesi Emil vendégföl lépté-
vel, bérletszünet. 

„ 12 Péntek Denevér. Operett. (Gallovich 
Jenöné vendégfölléptével. Pesti 
Kálmán búcsaja Páros V*-°s 

bérlet. 

« A Tr i lby Fenyvessy Emi l le l . A Trilby 

még csak nem is irodalmi fércmű, majdnem 

nagyobb becstelenség ezt a darabot „irodalmi-

nak nevezni, mint megírni. Hogy ma újra föl-

vonultatták előttünk ezt a hipnotizálásban szé-

delgő mozi-drámát, megbocsájtjuk, mert bizo-

nyára Fenyvessy választott igy, aki azt hitte, 

hogy ebben a darabban valami kiváló színészit 

produkál. Hát produkált produkciót. Ebben nagy 

volt. De csak a körvonalát adta annak a szí-

nésznek, aki hozzánk közelálló, mifajta embereket 

is elragadó, igazságokkal játszék meg. Az elő-

adás többi részében csapni valóan rossz volt, 

bűnösen téves a szereposztás, ezek az emberek 

ma mozi-emberek sem voltak. Éljen a mozi! 

* Á l l andó sz ínházak. Aradon Szendrey szín-
igazgató a komoly téli szezón után könnyebb 
szórakozáshoz akarja juttatni a közönséget és 
ezért színtársulatának egy havi szabadságideje 
alatt nivós artista-mutatványokból állítja össze 
a műsorát. Ahogy véget ér a téli szezón, nyom-
ban megkezdődnek a nyáii színházban az att-
rakciós mutatványok. Ez van Aradon, de nincs 
Szegeden. Arad kisebb színházlátogató közön-
séggel rendelkezik, mint Szeged és mégis meg-
csinálták az állandó színházat. Szegeden is be-
ígérték már majd évtizedekkel ezelőtt az ál-
landó színházat, ami azonban itt mindeddig csak 
kortesjelszó tudott lenni. Szegeden mindent 
Ígérnek az igazgatók, amiff — jelöltek. Amint 
igazgatók lesznek, fukarkodni kezdenek az — 
ígéretekkel is. Amint a szegedi példa bizonyítja. 
Hát uióg a tettekkel I 

A H á z ü léseinek ideje. Képviselők köré-

ben fölmerült hétfőn az az ötlet, hogy a kép-

viselőházi ülések idejét meg kellene változtatni. 

A Ház ülései most délelőtt tiz órától délután 

két óráig tartanak. Most az az óhajtás merült 

föl, hogy az ülések beosztását és idejét akként 

változtassák meg, hogy betenkint négy ülés 

legyen, még pedig kedden, szerdán, csütörtö-

kön és pénteken, viszont azonban az ülések 

ne délelőtt tiztől kettőig, hanem tiztől délután 

négy óráig tartsanak. Ezzel a beosztással he-

tenkint ugyanannyi idö jutna a képviselőház 

munkájára, mint jelenleg, a képviselők azon-

ban mégis hetenkint három szabad nappal ren-

delkeznének. Az időbeosztás csak a nyári idő-

szakra terjedne ki, vagyis az volna a célja, 

hogy a hosszú véderővita idején is lehetővé 

tegye a Ház tagjainak kötelességük teljesítését 

s magándolgaik elintézését is. 

A mex ikó i e lnök lemond. Mexikóból jelen-
tik: Diaz köztársasági elnök manifesztumban 
kinyilatkoztatja, hogy szándóka van vissza-
lépni állásától, mihelyt a béke ismét helyreáll. 

A t rónörökös Budapesten. Ferenc Ferdi-

nánd királyi herceg vasásnap délután fél kettő-

kor Bécsből Budapestre érkezett és két órával 

később a szerémségi Kupovinba utazott sas-

vadászatra. A keleti pályaudvaron Buda Dezső 

dr főkapitány, Ofner József államvasuti jobb-

parti üzletvezető és Bóczán Elemér állomás-

főnök fogadta. A trónörökös rövid ideig szalon-

kocsijában maradt, ahol levelezését intézte el, 

azután Karátsonyi Jenő gróf látogatását fo-

gadta. Majd a gróf társaságában elhagyta a 

pályaudvart. A kijárat közelében megszólította 

a főkapitányt: 

— Nos, megint itt vagyok — szólt. 

— A főváros közönsége mindig hódolattal és 

szeretettel várja fenségedet — felelte a fő-

kapitány. 

— Menjünk egy kicsit kocsikázni — mon-

dotta a trónörökös. 

Égy kétfogatú bérkocsira ölt a trónörökös. 

Mellette Rummerskirch báró udvarmester fog-

lalt helyet. A főkapitány másik kocsin követte. 

A királyi herceg a Városligetbe hajtatott. Az 

Iparcsarnok előtt lévő nagy parkozott térségen 

leszállt a kocsijáról ós gyalogosan sétált a fő-

kapitánynyal. A séta után vissszatért a pálya-

udvarra. Az udvari váróteremben az állomás-

főnökkel beszélgetett. A trónörökös a perronon 

még megszólította Csatáry Frigyest, a Dunai Gőz-

hajós Társaság vezérigazgatóját, aki tudatta vele, 

hogy a Zrínyi nevű gőzöst rendelkezésére bo-

csátotta a társaság a Zimonyból Kupovinba 

való átkelésre. A királyi herceg három óra husz 

perckor utazott tovább. — Zimonyból jelentik: 

Tegnap az esti gyorsvonattal ideérkezett a 

trónörökös és a Zrínyi hajéra szállt. Bár késő 

este volt már, zuhogott az eső, a hajóállomáson 

mégis nagy közönség zsiviózott a királyi her-

cegnek. A kupovini vadászat szerdáig tart, 

amikor a trónörökös visszatér Budapestre. — 

Bécsből jelentik, hogy Ferenc Ferdinánd királyi 

herceg vadászkirándulása után Budapestre jön, 

ahol több napig marad és feleségével együtt 

részt fog venni több udvari ünnepségen. Ez 

alkalommal újra fogják rendezni a királyi herceg 

feleségének udvari rangját. 

A költségvetés. A képviselőház pár nap 

alatt befejezi a földmivelési tárca tárgyalását s 

áttér a honvédelmi költségvetét tárgyalására. 

A földmivelési vita során még egyszer fölszólal 

Serényi Béla gróf miniszter, hogy az ujabban 

tett észrevételekre válaszoljon. A honvédelmi 

tárca után a kereskedelmi, majd a kultusz-

költségvetés, végül az igazságügyi tárca kerül 

tárgyalásra. 

A honvéde lmi miniszter Bécsben. Hazai 

Samu honvédelmi miniszter tegnap este Bécsb§> 

érkezett, 


