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gokra vonatkozóan tegyék meg előterjeszté-
süket s egyszersmind intézkedjenek, Ihogy e 
vizsgálatok sima és gyors lefolyásának mi 
sem állja útját. Az elöljáróságokon a vizs-
gálatok május második felében fognak le-
folyni. Minden kerületiben több bizottság lesz, 
melyek párhuzamosan .fognak .működni. A 
bizottságok élén a kerületi elöljáró, illetőleg 
annak helyettese lesznek. Körülbelül 20,000 
jelentkezőre számítanak. Sok gondot ad a 
vizsgáló-bizottságok elhelyezésének kérdé-
se, mert némelyik kerületben hat bizottság 
is lesz. Lehet, hogy ezen pótló intézkedé-
sekkel segítenek. Minden bizottságban ott 
lesz a szociáldemokrata párt egy kiküldötte 
is, természetesen a hallgatóság sorában. A 
jelentkezések délelőttön,kint lesznek, mig a 
vizsgálat délelőtt és délután lesz még vasár-
napon is, 'hogy munkája mellett is mindenki 
jeientkezhessék vizsgálatra. 

— Huerta és Villa. Az egész világ ér-

deklődése 'Mexikóra irányul most, a. régi 

azték e&ászárfiága, amely hirtelen világtörté-

nelmi tényezővé nőtt és amelynek áTlamfór-

fiaii, ha ugyan azoknak nevezhetők, a nap hő-

seiként szerepelnek. ;Edwin Emerson érdekes 

ismertetést irt egy angol (lapba a mexikói 

hadakozás főszereplőiről, Huertáról, Villa 

fötkelő-vezérről ós Carranza, tábornokról. 

Huerta •Vietoriano mögött mozgalmas és 
minden részletében érdekes élet áll. Ereiben 
tiszta indián-,vér folyik s az a legnagyobb 
büszkesége, hogy családfája meg az aztékok 
idejében hajtotta ki élső'lombjait. Ennek meg 
felelően az indiánok minden tulajdonságát 
igénybe veszi -a maga érdekében: bátorságot, 
türelmet, kitartást és méltóságot. Ellenségei 
azonban tudják, hogy erényeinek ezt a soro-
zatát az indiánok fajh'ábáinak éppen olyan 
nagy sorozata e llensúlyozza, A veszed "'lmefc-
kel szemben rettenthetetlen, makacs, szűksza-
vú ember és tettei gyakran igazolják, hogy 
nagy hajlandósága van a kegyetlenkedésre. 
Edwin Emersomnaik egyszer ezeket mondot-
ta: 

—• A mi nemzetünk mellett csak két iga-
zi nemzet él a világon. Egyik az angol, má-
sik a japán. Anglia és Japán egy nap talál-
kozni fog Mexikóval ós ez az Egyesült-Álla-
moknak a pusztulását jelenti majd. 

Villa Francisco, a véreskezű ifölkelő-ve-
zér, Ben top. farmer gyilkosa, 1868-ban szüle-
tett, Teljesen iskollázalttan ember, ak,i nem 
tud sem irni, sem olvasni s még a nevét is 
alig tudja papírra vetni. Tizennégy éves ko-
rában börtönben ült lopás, később pedig gyil-
kosság miatt. Mikor másodszor vétette le a 
rabruháit, rablóbandát alakított, amely so-
káig rettegésben tartotta Durango államot, 
ahova való. Jellemzésére elég fölemlíteni, 
hogy a mult év decemberében, mikor elfog-
lalta Chihuahua várost, agyonlövetett min-
denkit a 1 ákosság közül, aki menekülni akart. 

Carranza tábornok semmi tekintetben 
sem marad Villa mögött. Ö volt a fölkelő 
mexikóiak feje és mint ilyet a „mexikói 
Cromwelf' melléknévvel tüntették ki. 

— Bírálat a Vatikánról. A Giornale 
d'Nalia közli Rampolla bíborosnak Parravi-
cini grófnéhoz, a milánói katholikus nőegye-

.sülét elnökélhez irott néhány levelét, amely-
ben az elhunyt egyháztfő valósággal meg-
semmisítő bírálatot mond a Vatikánban lé-
tező állapotokról. A mult é'v novemberében 
a következőket irta egy levélben: 

— A szentatya egészséges, mint mond-
ják. Én magam már hét hónapja nem lát-
tam, mert semmi okom sincs rá, hogy kihall-
gatást kérjek. Oh, bár csak .minden időmet 
könyvtáramban (tölthetném. Milyen boldog 
volnék, mert nem kellene legalább látnom ezt 
a sok elszomorító dolgot a Vatikánban. 

Egy másik levelében kikél az ellen, 
hogy milyen csúnyán járt el annak idején a 
Vatikán Umbertó király megöletése után 
Margit királyué irányában, ö , Rampolla, ár-
tatlan ebben. Végül a legnagyobb fölháboro-
dással szól amaz aljas szemérmetlenségröl, 
amellyel manapság épen az ortodox vatikáni 

körök vétenek a tiszteletreméltó XIII. Leó 
pápa emlékezete ellen. Ezek a körök, saj-
nos, minden érzéküket elvesztették a méltá-
nyosság iránt. A belátás helyett a szenvede-
lem jutott uralomra és a katholikusok egyet-
értése eltűnt. 

— Ülés a városi pártban. A szegedi 
városi párt. elnöki tanácsa péntekien Jedlics-
ha Bélla dr. elnöklésóvel ülést tartott, ame-
lyen tel határozták, hogy a szegedi születésű 
Németh József fölszentelt püspököt 40 éves 
püspöki jubileuma és idősebb Vastagít 
György festőművészt, .akii iszinfén szegedi zii 
letésü, 80. életévének betöltése alkalmából 
Írásosan üdvözli. Elhatározta továbbá a párt 
hogy a nyár elején a szomszédos Szabadkára 
tanulmányutat rendez és fölfogja hívni csat-
lakozásra a szegedi dalárdáit, amely ez alka-
lommal vagy Szabadkán vagy Pali esőn hang 
versenyt, rendezne. 

— Repülés Bécsből Budapestre. Ma-
gyarország ós Ausztria aviatikájának .első 
komolyabb próbája tudvalévően most folyik 
a iSchdicbt-dijért, amelynek százezer koroná-
jáért azonban csak négy pilóta versenyez ko-
molyabban. A verseny második etapja ma 
rejggel kezdődött az aiszpcrni repülőtéren* a 
honnan reggel hat óra tájt öt repülőgép in-
dult el. Az egyik, amelyen Reiterer aviati-
kus ült, már induláskor lezuhant. Az aviati-
kusnak és utasainak nem eisiett baja, de a 
gép a versenyhen nem vehet részt. A másik 
négy aviatikus, akik közül kettő a hadsereg 
pilóta tisztje, minden baj nélkül megérkezett 
Budaipestre, a rákosi repülőtérre, reggel ki-
lenc óra tájban. A verseny feltételei közé 
tartozik, hogy a pilótáknak Érden még kel-
lett állni, ami a legnagyobb rendben meg is 
történt. Az .eredmény határozottan kiváló-
nak mondható, amennyiben minden baj nél-
kül sikerült földet érniük és ugyancsak tel-
jes rendben indulhattak el. Az idő igen ked-
vező, mert hátsó' szél fuj, ami jól .elősegíti 
a repülőgépek járását. 

— Tüz a Keramit-gyárban. Ma délelőtt 

íéltizenkettőkor a Keramit- és iMiitéglagyár 
részvénytársaságnak a belvárosi temetőbe 
vezető ut mellett levő telepén tüz keletkezett 
A toronyőr jelzésére a tűzoltóság nagy appa-
rátussal hamarosan kivonult a gyár telepére, 
ahol két kazal szalma és egy kazal széna lei 
égett. A kár körülbelül öt-hatszáz korona; 
biztosítás utján azonban megtérül. A tüz ke-
letkezésének okát eddig még nem sikerült 
megállapítani. 

— Szegediek karrikafurái a mozi-
vásznon. Hétfőn illusztris vendége lesz az 
Uránia-szinbáznaJk. Tábori Kornél a jelles 
író és országos hirü újságíró személyesen 
olvassa fel A jókedv birodalma cimü szelle-
mes uránia darabját, amelynek keretében 
szegedi karrikaturák — közéleti előkelősj}-
gek, írók, újságírók, színészek — is vetítésre 
kerülnek. A karrikaturák mind elsőrangú, 
művészi munkák. Az Uránia-színház igazga-
tósága nagy anyagi áldozatok árán mindent 
elkövet, hogy a legkényesebb izilésü közön-
ség igényeit is kielégítse. Vidéki városban 
ez az első eset, hogy lielyi órdekességü urá-
nia darabot vetítenek. Mindössze két elő-
adást rendez az igazgatóság, melyre .számo-
zott jegyek elt boesájt ki. Az első és fent ár-
tott heily egy korona. A szenzációs bemutató 
iránt nagy az érdeklődés. 

— Trachoma-tanfolyam Szegeden. A 
trachoma kórtanából és gyógyításából az 
1886. évi V. t.-c. alapján köz&ógi-, kör- és ha-
tósági orvosok számára a belügyminiszter 
megbízásából folyó évi junius hó 15-től be-
zárólag 20-ig 6 napig tartó trachoma tanfo-
lyam fog tartatni a szegedi in. kir. állami 
szeimikói-házban. A tanfolyam előadója Leit-
ner Vilmos dr. igazgató főorvos értesíti a 
résztvevő orvos urakat, hogy a kurzus fo-
lyamán nemcsak szorosan a traohamát fogja 
tárgyalni, hanem a kórház nagy beteg anya-
gának felhasználásával a gyakorlatilag fon-
tosabb más szembajokat is ismerteti. A tan-
folyamon legfeljebb 5 orvos vehet részt. Az 
indokolt jelentkezések folyó évi május 20ég, 

a tanfolyam helyének megjelölésével a köz-
igazgatási felettes hatóságok utján a m. kir. 
belügyminiszterhez intézendők, aki a .felvé-
tel felett dönt. ,A résztvevő orvosok összes 
költségeik fedezésére egyenkint 200 korona 
segélydijban fognak részesülni. 

— Aki hét évig szolgál. Öt évvel ez-
előtt Farkas Mihály osdiolái székely legényt 
besorozták a 24. számú gyalogezredbe: A ba-
kának azonban sehogy sem volt ínyére a 
gyöngyélet s egy óv múlva Pnedcélon át 
Romániába szökött, itt azonban háborús 
szél fújdogált s a szökött katonát besoroz-
ták az oláh hadseregbe, ahol két éivig cipel-
te a borjút. Részt vett a roimán-ibcllgár vér-
telen hadjáratban, de mi,vei megunta a sok 
.koplalást, visszaszökött Magyarországba, a 
liol magát román katonaszökevénynek adta 
ki. Kovásznán telepedett meg. Farkast út-
levél ellen való kihágás miatt pár napra el-
ítéli ték s mikor a rámért büntetésit elszen-
vedte, munkakönyvet váltott és Apácára 
ment. dolgozni. A szászimagyaroisi csendőr-
ségnek szemet szúrt a magyarul kitűnően 
beszélő román katonaszökevény s á l l a ndóan 

figyelemmel kísérte. Egy alkalommal olyan 
csendőrt küldtek patróllha Apácára, aki a 
brassói gyalogezredbon együtt szolgált Far-
kas Miskával. A niem várt találkozás na-
gyon meglepte a dezentort, de miikor föl ocsú-
dott* konokul tagadta, hogy valaha Brassó-
ban járt volna s megmaradt a mellett, hogy 
ő román alattvaló és soha sem szolgált az 
osztrák és magyar seregken. A e:enidőrség 
sem hitt a góbénak ós csakhamar megálla-
pította, hogy Farkas Mihályt megszükése 
után körözték lés szemályL'irálsa. tidljosen 
egyezik az övével. A csendőrség a szökött 
katonát átadta a ihadbiróságnak, mely hat 
hónapi börtönbüntetéssel sújtotta és arra kö-
telezte, l iogy még három esztendőt szolgál-

jon. Most azután össze-vissza Iliét évig lesz 
katona Farkas, a kon ok sok volt a harminc-
hat kis hónap. 

— Az uj menetrend. A május 1-é 
élet beléptetendő uj menetrendben a követíko.-
ző módosítások lesznek: A budapesib—belgrá-
di vonalon a Kumszentimikiós—'Tassról reg-
gel 3 óra 30 perckor induló és Budapest-kele-
ti páJyaudyla.rra reggel 5 óra 20 perckor ér-
kező 917. számú vonat elmarad, helyette egy 
uj vonat 917. b) szám alatt fog forgalomba 
helyeztetni, indul Kunszentimliklós—Tassról 
reggel 4 óra 10 perekor, érkezik ugy mint je-
lenleg Budapest—Józsefvárosra, reggel 6 óra 
17 perekor. Az ellenirányban pedig a jelen-
legi 920. uj 920/a, száanu vonat továbbra is 
forgalomba fog maradni, azzal, hogy Buda-
pest keleti pályaudvarról este nem 3 óra. 5 
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