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- Püspöki tanácskozás a hercegprímás 
e J n ö k l é s é v e l . Vnszary Kolos biboros herceg-
prímás ma délelőtt tiz órára tanácskozásra 
Jjjvta össze budavári palotájába a latin és 
görög szertartású római katolikus püspöki 
kar tagjait. Az elnöklő hercegprímáson kivül 
megjelentek: Csernoch János kalocsai és ap-
eai Mihályi Viktor gyulafeihérvár-fogarasi 
érsekek, Horning Károly báró veszprémi, 
Oáky Károly gróf váci, Széchenyi Miklós 
gróf nagyváradi, Párvy Sándor szepesi, 
Hosszú Vazul szamosujvári, Radnai Farkas 
besztercebányai, sipeki Bálás Lajos rozsnyói, 
Zichy Gyula gróf pécsi, Prohászka Ottokár 
székesfehérvári, Fischer-Colbrie Ágost kas-
sai, Boromisza Tibor szatmári, Várady L. 
Árpád győri, Glattfelder Gyula csanádi, Mi-
kes János gróf szombathelyi megyés püspö-
kök, Hajdú Tibor pannonhalmi főapát és 
Papp Antal munkácsi görögkatolikus segéd-
püspök. Távolmaradásukat kimentették Maj 
láth Gusztáv Károly gróf erdélyi, Samassa 
József egri bíboros-érsek, Radu Demeter 
nagyváradi görögkatolikus és Batthyány 
Vilmos gróf nyitrai megyés püspökök, továb-
bá az eperjesi és szamosujvári káptalani 
helynökök. A tanácskozás pontban tiz óra-
kor kezdődött. A jegyzőkönyvet Glattfelder 
Gyula csanádi püspök irta alá. Vaszary Ko-
los bíboros hercegprímás üdvözölte a meg 
jelent egyházfőket és fölkérte Csernoch Já-
nos kalocsai érseket, az előkészítő-bizottság 
elnökét, hogy az előre közölt tárgysorozat 
szerint terjessze elő az előkészítő-bizottság 
javaslatait. A tárgysorozaton sok érdekes 
ügy szerepelt. Igy ma délelőtt derült ki, 
hogy a lapoknak a közelmúltban megjelent 
ama közlése, mintha a pápa a fölszentelendő 
papok legfiatalabb életkorát a huszonnyolca-
dik évben állapítaná meg, alaptalan. Ezt a 
szentatya átiratban tudatta a püspöki kar-
ral, egyben kijelentette, liogy nincs oka az 
eddigi szokásban volt rendet megmásítani. 
Szóbakerült , a mai tanácskozáson a katolikus 
autonómia ügye is; foglalkozott továbbá a 
püspöki kar a katolikus tanítóképzők u j tan-
tervével és vizsgálati rendjével, amelyek az 
államinak teljes szemmeltartásával készül-
tek. Örömmel állapították meg, hogy ezzel 
sikerült a katolikus tanítóképzést az államé-
val egységessé tenni és egyenlő színvonalra 
emelni. A fölállítandó uj görögkatolikus 
püspökség ügye, valamint egy Rómában léte-
sítendő egyházmiivelődési intézet fölállítása 
is tanácskozás tárgya volt. Az Amerikába ki-
vándorolt magyarok lelki gondozása és segí-
tése, a katolikus tanítók fizetésrendezése és 
az egyházi szónoklat fokozottabb tanítása 
szerepeltek még a tárgysorozaton. A püspö-
kök délben egy órakor félbeszakították a ta-
nácskozást és tekintettel a még le nem tár-
gyalt anyagra, folytatását holnap délelőtt 
tiz órára tűzte ki. 

— Szeged és a választójog. Szivessy 
Lehel dr nemrég a választójog ügyében azt 
indítványozta a közgyűlésnek, hogy irjon 
föl az országgyűléshez s kérje az általános, 
egyenlő, titkos, községenkénti választójo-
got. A 'közgyűlés az inditványt kiadta a ta-
nácsnak azzal a megbízással, hogy kisérje 
figyelemmel a parlamentnek ez irányban 
való munkásságát s ha majd a kérdés ak-
tuális lesz, tegyen javaslatot. A tanács most 
a jogügyi bizottságtól kér véleményt s ez 
alapon készíti el majd a javaslatát. 

— Joványi Jenőt fölmentették. A refor-
mátus konvent rendes bírósága ma megvál-
toztatta a dunántuli református egyháznak 
•Joványi Jenő ellen hozott ítéletét és Jová-
nyit az ellene emelt vád alól teljesen föl-
mentette. 

— MJ gyógyszertár Szegeden. A bel-
ügy(miniszte>r Bokor Adolf szegedi gyógy-
szerésznek, a közéletünknek egyik legkivá-
lóbb tagja, a Bokor és Vajda gyógyszertár 
és a Vajda Imre és társa gyógyszeráruüzlet 
társtulajdonosának gyógyszertár-engedélyt 

adott. Ez lesz a tizenötötik szegedi gyógy-
szertár. A gyógyszertárjog a Dugonics-teret 
jelöli ki az uj patika helyéül. 

— Közgyűlés. Május 2-ikán, csütörtökön 
délután négy órakor a zsidó hitközség ta-
nácstermében (Margit-utca 20., I. emelet) 
közgyűlést tart., özvegy Holtzer Jakabné el-
nökletével. Tárgyalják az 1911. évi számadá-
sokat, évi jelentést, 1913. évi költségelőirány-
zatot 

— Kinevezések. A dohány] öved ék köz-
ponti igazgatója Nagy Gyula szegedi dohány-
jövedéki gyakornokot Szegedre, ifjabb Skul-
téty Jánost, Pozsonyba dohány jövedéki se-
gédtisztté, Lippot Zoltánt a szegedi dohány-
beváltó hivatalhoz, Kanyó Pált a szegedi 
dohánygyárhoz ideiglenes minőségben díjta-
lan dohányjövedéki gyakornokká nevezte ki. 

— Borovszky Samu halála. A Magyar 
Tudományos Akadémia irodaigazgatója ós 
második osztályának levelező-tagja, Bo-
rovszky Samu dr tegnap este ötvenegy éves 
korában hirtelen meghalt. Borovszky Samut 
1882 január 1-én választották meg az Aka-
démia irodaigazgatójává. Irodalmi munkás-
ságának elismeréséül az Akadémia második 
osztálya 1899-ben választotta meg levelező-
tagjául. Főszerkesztője volt a Magyarország 
Monográfiájának és főtitkára a Magyar Tör-
ténelmi Társulatnak, felelős szerkesztője a 
Századoik cimü folyóiratnak. Temetése pén 
teken délután négy órakor lesz a Kerepesi-
uti temető halottasházából. A Magyar Tu 
dományos Akadémia ós a Történelmi Társu-
lat nevében Ballagi Aladár fogja 'búcsúz-
tatni a halottat. Az Akadémia, amely hatal-
mas babérkoszorút helyezett a ravatalra,' 
saját költségén temetteti el buzgó tisztvi-
selőjét. 

— Egyesületi élei. A fzegedi Tisztviselők 
Otthonának választmánya tegnap este tartot-
ta meg Perjéssy Mihály dr elnöklésóvel áp-
rilisi választmányi ülését, melyen a márciusi 
közgyűlésen választott u j tisztviselők és vá-
lasztmányi tagok is teljes számban megjelen-
tek. A tisztviselők jelentése után megtörtén-
tek az u j tagfölvételek, mely szerint két át-
helyezett tag kilépésével szemben négy uj 
jelentkezés történt. Perjéssy Mihály dr elnök 
ós Hauser R. Sándor igazgató javaslatára 
azzal a kéréssel fordult a választmány a 
DMKE igazgatóságához, hogy az egyesület 
hiányos és megrongált állapotban levő köl-
csönkönyvtárának gyarapítására adomá-
nyozzon egy 1000 koronás könyvtárt, mely 
lyel lehetővé tenné igen sok szegedi tisztvi 
selő családjának, hogy hasznos könyvek 
olvasásával estéiket otthon is kellemesen 
eltölthessék. Szegeden ugyanis számottevő 
kölcsönkönyvtár nincs, mert a Somogyi-
könyvtár alapszabályai értelmében nem ad 
ki könyveket s igy az Otthon e téren is hiányt 
pótol és igazi kulturmissziót teljesít. A 
DMKE — mely célul szintén a kultura ter-
jesztését és a magyar nemzeti szellem erősí-
tését tűzte ki — remélhetőleg teljesíteni fogja 
a Szegedi Tisztviselők Otthonának eaen ál-
talános szükségletet kielégítő, méltányos ké-
rését s Délmagyarország kultúrájának érde-
kéhen kifejtett érdemeit ez által is öregbíteni 
fogja. Több folyóügy megbeszélése után elha-
rozta végül a választmány, hogy legközelebbi 
társasvacsoráját saját helyiségeiben jövő 
szombaton, május 4-ikén este kilenc órakor 
tartja, melyre tagjait bevezetett vendégeikkel 
együtt ez uton is meghívja. Jelentkezni lehet 
az Otthonban kitett aláírási iveken és leve-
lező-lapon Tóbiás Mihály háznagynál. Egy 
teríték ára 2 korona. 

— Titanic és Olympic. Londonból je-
lentik: A Titanic testvérhajójának, az Olym-
pic-nek szerdán kellett volna elindulni Sout-
rarnp ónból. Ezernégyszáz utas volt a fedél-
zeten és már minden készen állott az indu-
ásra, mikor a hajó belsejéből hirtelen har-

madfélszáz fütő és gépész eltávozott a hajó-
ról. Egy bizottságot 'küldtek a hajó parancs-
nokához és bejelentették neki, hogy otthagy-
ják a munkát, mert a hajón rosszak a biz-

tonsági intézkedések és ezért nem hajlandók 
magukat és a hajót egy olyan katasztrófá-
nak kitenni, mint amliyen a Titanicöi érte. A 
fűtők elmondották, 'hogy a mentőcsónakok 
száma elégtelen. Az egyik fütő kihozott egy 
mentőcsónakot a hajóról és ujjával átbökte 
a mentőcsónak vitorlás vásznát. 

— Ilyen mentőcsónakokkal mi nem indu-
lunk — mondotta a fütő. Megkezdődtek a 
tárgyalások a parancsnokkal, de eredmény-
re nem vezettek. Az Olympicot vissza kel-
lett vontatni a benső kikötőbe és a hajó ad-
dig nem indulhat Newyorkba, amig a Wlhite 
Star Line uj gépészeket és fűtőket nem szer-
ződtet. 

— Szeged város á l ta lános feltöltésének 
kérdése. Hirt adtunk annak idején arról, 
hogy a magyar mérnök- és építész egyesület 
szegedi osztálya a város általános feltöltésé-
nek kérdésével foglalkozik. Most arról érte-
sülünk, hogy az egyesület április 26-án, pén-
teken délután hat órakor a szegedi uri kaszinó 
nagytermében ülést tart, melyen Farkas 
Árpád mérnök e tárgyban irt tanulmánya 
kerül megvitatásra. A vita során Polczner 
Erős mérnök a királyi biztossági nivók fen-
tartása érdekében felolvasást tart. Felhívjuk 
az intéző körök figyelmét a hirdetett vita 

| jelentőségére s jelezzük egyben, hogy a szak-
osztály az ülésen vendégeket is szívesen lát. 

— Előléptetések a vasútnál . A leszámoló 
hivatalban május 1-től a következő előlépteté-
sek történtek: A III. fizetési osztály harma-
dik fokozatába Gerő Emil és Gerstmann Ede 
főellenőrré; a IV. fizetési osztály első fizetési 
fokozatába Jenőfi Sándor ellenőr, az V. fize-
tési osztály első fizetési fokozatába Örlőssy 
Gyula, ökröss Gyula, Kosteleczky Ede hi-
vatalnok; az V. fizetési osztály második fize-
tési fokozatába Biacsy Béla, Dékány Antal, 
Jungen László, Temesváry Ödön, Szokolay 
Gusztáv, Scultéti Gyula és Deutsch Adolf hi-
vatalnok; az V. fizetési osztály harmadik 
fizetési fokozatába Blau Károly, Ungár Sa-
mu, Wittig Rezső hivatalnok; a II. fizetési 
osztály harmadik fizetési fokozatába pedig 
Motika Károly irodakezelő lépett elő, mig 
Kovács Dávid, Rostos Nándor és Urtz Tiva-
dar irodakezelőt hivatalnokká nevezték ki. 

— Álhír egy v idéki bank válságáról . 
Valóságos kaland, ami egy békéscsabai 
bankkal megtörtént. A Békéscsabai Takarék-
pénztár Egyesület ügyésze, Orsini dr nagy 
elfoglaltságára való hivatkozással hirtelen 
lemondott az állásáról. Ezt a körülményt a 
bank üzletfelei érthetetlen módon félrema-
gyarázták és a bank válságának hitték. Meg-
rohanták a bankot ós két nap alatt, különö-
sen a kis betétesek 400,000 korona betétjüket 
vették ki a bankból. A bank ennek folytán 
tényleg majdhogy nem válságos helyzetbe 
került. 

- Tüz a Vatikánban. Rómából jelen-
tik: Csütörtökön éjszaka tüz támadt a Va-
tikánban a breviáriumok titkárságának 
szárnyépületében s nagy volt a veszedelem, 
hogy a levéltár is elpusztul. A városi tűzoltó-
ságot nem értesítették a bajról, mert Merry 
del Val államtitkár szigorúan meghagyta, 
bogy még veszedelem idején sem szábad ,a 
Vatikániba a világi hatóságok embereit 
beengedni. Nem is volt szükség külső segít-
ségre, mert a Vatikán tűzoltói egy óra lefor-
gása alatt elfojtották a lángokat, a kár azon-
ban igen nagy. A pápának csak reggel mond-
ták meg, hogy tüz volt. 

- Dróttalan távíró a bányák mélyébe . 
Bányakatasztrófák alkalmával vagy tenger-
alatt járó hajók elsülyedésénél, a külvilágtól 
elzárt személyzettel igen bajosan lehet, lehe-
tetlen is érintkezésbe jutni. Most az amreikai 
lapok olyan találmányról irnak amelynek a 
segitségével a szerencsétlenül járt emberek 
akár ezer méternyi föld vagy vizréteg alól 
drótnélküli telefon segítségével a mentőikkel 
érintkezésbe léphetnek s nyugodtan elmond-
hatják tapasztalataikat, bajaikat, kívánsá-
gaikat. Az amerikai közlés szerint a talál-
mány fantasztikusan egyszerű és könnyen 


