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A .munkapárt bizonyára sajnálattal ve-
szi tudomásul a törvényszéki elnöknek azt 
az elhatározását, hogy a mandátumot nem 
vállalja. 

Hajsza a bolgár király ellen. 
— Ferdinánd hazatér. — 

(Saját tudósitónktól.) Hcmilokegyenest 
e.ienkezö hirék vannak forgalomban arról, 
hogy Ferdinánd király visszatér-e Szófiába, 
vagy nem. Az egyik hir szerint Ferdinánd 
már a napokban visszatér fővárosába, egy 
másik hir szerint azonban tegnap egy vele 
bizalmas viszonyban levő orosz újságírónak 
erre a kérdésére vállvonogatással válaszolt. 
Ugy látszik, a kérdés nem annyira .az, hogy 
visszatér-e a király, mint inkább, hogv egy-
általán visszatérhet-e még Szófiába? 

A párisi lapok az idevaló bolgár követ-
ség nyilatkozatát közük, amely hivatalosan 
megcáfolja azt a hint, hogy Ferdinánd király 
nem tér többet vissza Szófiába. Diplomáciai 
körök bizonyosra veszik, hogy a bolgár 'ki-
rály Berchtold gróf osztrák és magyar kül-
ügyminiszter tanácsara már a legközelebbi 
napokban Szófiába megy. 

Berchtold gróf Genadjev bolgár külügy -
miniszterrel való legutóbbi tanácskozása al-
kalmával rámutatott arra a kedvezőtlen ha-
tásra, amelyet Ferdinánd királynak a kül-
földön való hossza® tartózkodásai nemcsak 
Bulgáriában, hanem másutt is tehetne és 
hogy ez a körülmény nagyban előmozdíthat-
ná az oroszbarát propagandát, amelyet most 
a szobranje választások alkalmával amugyis 
minden eszközzel űznek. Berchtold giróf sür-
gősen azt tanácsolta a bolgár külügyminisz-
ternek, hasson 'uralkodójára olyan értelem-
ben, hogy megtámadott egészsége ellenére is 
térjen vissza a bolgár fővárosba, amilyen ha-
mar csak lehet. 

Ennek a tanácsnak az volt a következmé-
nye, hogy Eerdiinád király elhatározta, hogy 
megváltoztatja utitervét és még e hét folya-
mán visszatér Szófiába. 

Szófiából jelentik: Azzal agitálnak or-
szágszerte az úgynevezett oroszbarát politi-
kusok Ferdinánd király .ellen, hogy a mikor 
Bulgária válságos veszedelemben forog, a ki-
rály fácánokra vadászik, nem törődik az or-
szágos választásokkal s csak azután akar 
visszatérni fővárosába, ha az u j szohranje 
már együtt lesz. A bolgár nép hangulata — 
ha hinni lehet a ruszoül lapoknak — veszedel-
mesen a király ellen fordult. .Növeli az elke 
seredést egy bécsi u j hir, nevezetesen az, 
hogy Ferdinánd király elhalasztotta vissza-
térését. Azt a dunai gőzöst, amelyet egy ma-
gyar hajósvállalatnál rendelt, hogy ne kell-
jen Szerbián át hazatérnie, ismét lerendelte a 
király. 

iA.z Epoea mai száma teljes szövegében 
közli azt az írásos hadparancsot, amelyet 
Ferdinánd király az emlékezetes napon ki 
adott, hogy a bolgár seregek támadják meg 
a szerbeket és görögöket. Ez a szerencsétlen 
hadiparancs okozta a második balkán hábo-
rút, amelyben Bulgária elvérzett. A liadiipa-
rancs Joffre francia geaierálissiimus birtoká-
ban van. Az idézett lap azt a megjegyzést fű 
z; a hadiparancshoz, hogy íme kiderül, ki 
.döntötte romjlfásba Bulgáriát. Azzal végző-
dik a cikk, hogy a király már lemondott Boris 
trónörökös javára. 

Butor'z&llitásokat hely- I T f l C á r B e t l Ő 
ben ég vidékre, berak- ® szállító 
ározást száraz raktár 
helyiségben eszközöl 

Szeged, Jókai-utca l .az 
Telefon 34. 

A debreceni egyetem. 
Uj tárgyalás a miniszterrel. — Hol 

marad Pozsony ? — És sehol Szeged ! — 

(Saját tudósitónktól.) Kedden a tiszán-
túli református .egyházkerület elnöksége tisz-
elegni fog Jankovich Béla vallás- és iközok-
atásügyi miniszternél, hogy a debreceni 

egyetem ügyében tanácskozzék. 
A tárgyalás anyagát az egyetem három 

karának egyszerre való megnyitása szolgál-
tatja. A kultuszminiszter ugyanis részletek-
ben akarja a debreceni egyetemet föláll i tani 
s ezt az intézkedést a tiszántúli református 
egyházkerület sérelmesnek találja főként 
azért, mert igy a főiskola részben egyetemi, 
résziben akadémiai jellege a tanításra kárral 
járna. 

A miniszter a minap Debrecen városá-
hoz leiratot intézett, amelyben kijelenti, hogy 
a három fakultás megnyitásához szívesen 
hozzájárul az esetben, ha az egyházkerület 
az átmeneti időre szóló kiadásoknál mutat-
kozó költségkülönbözetet viseli. Ez az összeg 
mintegy ötvenezer korona, melyet a tiszán-
túli egyházkerület elnöksége most fölajánl a 
kultuszminiszternek. 

Erre vonatkozóan Balthazar püspök igy 
nyilatkozott: 

— Számításokat végeztünk a minisz-
ter tervezete alapján s megállapítottuk, 
hogy az együttes megnyitás sem a kor-
mánynak, sem az egyházkerületnek terhé-
re nem eshetik. A különbözet .mindössze 50 
ezer koronára tehető, amely a tanulók szá-
mának emelkedése révén behozható. Bí-
zom abban, Ihogy az egyetem egyszerre 
való megnyitása megvalósitható. 

A miniszterrel, folytatott tanácsközás 
eredményét a város és az egyház küldöttei-
be! kikerülő bizottság december 2-án tartan-
dó ülésén fogja tárgyalni. 

Debrecen város tehát igazi magyar szi-
vúsággal akarja minél előbb megcsinálni az 
egyetemet. És minden jel arra vall, Ihogy ez 
d terve sikerülni is fog. 

Ha már e kérdésről szólunk, nem mu-
laszthatjuk el föltenni a kérdést, vájjon a töb-
bi városok közül melyik egyetemére kerül a 
sor? Például Pozsony terve mikor valósul? 
Holott a pozsonyi egyetemet is 1914. évben 
építeni gondolták. De a pozsonyi terv meg-
akadt — jó időre legalább. Igy Pozsony. El-
lenben a szegedi egyetemet még csak nem is 
teivezik, még csak mint kívánságot se emle-
getik. Sőt egészen elfelejtették — minden vo-
nalon. 

Igy Szeged. 

A DMKE programja. 
(A vasárnapi igazgatósági ülés. — Gallo-
vlch főtitkárt nyugdíjazták. - A kultúr-
egyesület mai helyzete. — A fontosabb 

tennivalók.) 

(Saját tudósitónktól.) Vasárnap délelőtt 
tiz órakor tartotta Szegeden a Délmagyar-
országi Magyar Közművelődési Egyesüllet 
igazgatósági ülését zombori Rónay Jenő nyu-
galmazott főispán elnöklésével, a nagyszám-
ban megjelent tagok élénk érdeklődése mel-
lett. 

Az ülés elején Scossa Dezső, a DMKE 
uj ügyvezető-alelnöke bejelentette, hogy Dá-
niel Ernő báró, a DMKE elnöke, egy Bécs-
ben .kelt, 'hozzá intézett meleghangú levelé-
ben bejelentette, hogy sokoldalú elfoglaltsá-
ga miatt lemond tisztségéről. Az igazgató-
ság ,a lemondásba nem nyugodott bele, ha-
nem fölkérte Dániel Ernő bárót, hogy elha-
tározását másítsa meg. 

Az ügyvezető-alelnök ezután beszámolt 
a DMKE jelenlegi állapotáról, ami nem va-
lami rózsás. A fiókok száma leapadt, a tagok 
száma alig 4000, az intézmények közül Sze-
geden, Makón és Debrecenben internátusuk 
állanak fönn, Tit elben 1 DMKE óvód a műkö-
dik, Vingán egy magyar dalkör; a DMKE 
könyvtárak száma nyolcvanhét. 

Kérelem intéztetett a fő- és alispánok-
hoz, főszolgabiráikhoz és polgármesterekihez 
és a községekhez, Ihogy az egyesületnek a 
törvényhatóságok és városok részére ado-
mányokat és alapítványokat tegyenek, ami-
vel szemben a DiMKE a községek iskolán kí-
vüli közoktatása terhén enyhítene olyan in-
tézmények létesítésével, amelyek alapszabá-
lyai szerint föladatát képezik. 

Szerveztetett az analfabéták tanfolya-
ma az egész vonalon és a szabadoktatás, 
ugy, hogy Arad, Bács, Csanád, Csongrád, 
Krassó-szörény, Temes és Torontálmegyék-
ben már az idei télen 'sok száz magyar eflö-
adás fog tartatni. 

Az igazgatóság egyhangú lelkesedéssel 
elfogadta azt a javaslatot, Ihogy 100 nemze-

tiségi vidéken működő óvóda jó magyar 
gyermeklapot kapjon., másik 100 pedig ma-
gyar meséskönyvet, hogy a DMKE központi 
könyvtára 500 K költséggel kibővittessék, 
megszavazott 1000 koronát idegen aj'ku gyer-
mekeknek a nyári szünidőben magyar váro-
sokba váló telepítésére a magyar nyelv el-
sajátítása végett, fölhatalmazta az elnöksé-
get, hogy a szabadóktató előadások megtar-
tására vetítőgépeket és lemezeket szerezzen 
be, amely azután megyénkint szétosztatná-
nak, hatályon kivül helyezte a legutóbbi igaz-
gatósági ülés alapszabályellenes határoza-
tát, amellyel a Budapesten létesítendő főis-
kolai internátus céljaira kötvények kibocsá-
tását határozta el és azok forgalomba hoza-
talával a budapesti osztályt bizta meg. 

Nagyobb vitát keltett annak az interná-
tusnak ügye, amelyről eddig mindig az hir-
dettetett, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium évi 20,000 korona segélyt he-
lyezett kilátásba. A fölolvasott rendeletből 
kitűnt, hogy a minisztérium csak műszaki és 
tanügyi szempontból hajlandó támogatni ezt 
a vállalkozást. Andreics János miniszteri ta-
nacsos bejelentette, hogy a budapesti osztály 
ezt az intézetet létesíteni kivánja s annak 
céljaira jelentékeny alapítványokat gyűj-
tött. 

A miniszteri tanácsos a következő ja-
vaslatot terjesztette elő: 

A ÖMÍKE munkaprogramja a legsürgő-
sebben elkészítendő. Bizottság 'küldendő ki a 
kultúregyesület közművelődési, földpolitikai, 
kereskedelmi és ipari részletkérdéseinek gon-
dos kidolgozására, tekintettel a megváltozott 
Balkán politikai viszonyokra. iE bizottságok 
állapítsák meg azokat a bizto salapokat, a 
melyeken a 'kultúregyesület ijövő munkálko-
dásának förténiniie kell, mert ezen sziklaala-
pok és acél határjelzők nélkül a DMKE mű-
ködése esak ötletszerű .kapkodás jellegét fog-
ja tenni, mig ha kulturprogramja a leggon-
dosabban körvonalazva lesz, ebből az alap-
ból hatalmas arányokban fog kifejlődni a 
kultúregyesület. 

Az igazgatóság a javaslatot elfogadta. 
Zsíros Mihály főszámvevő a DMKE va-

gvoni állapotáról tett jelentést. 440 ezer ko-
ri ma vagyona van az egyesületnek. Makón 
külön 64,000 korona. A szaporulat a mult év-
ről 52,000 korona. 


