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Forr a mexikói háború, 
— Japán is mozgósít. — 

(Saját tudósítónktól) Mexikói jelentések 

szerint a harcias kedv állandó, bár két párt 
áll egymással szemben. Az egyik az Egye-
sült-Államok felé liuz s titokban az elége-
detleneket pénzeli, a másik párt erélyesen 
követeli a háborút. Bár az Unió hivatalos 

jegyzékben kijelentette, hogy Mexikó határát 
nőin lépi át, az amerikai csapatok koncent-
rálása a határ felé napról-napra nagyobb 
arányokat ölt. Körülbelül harmincezer ember 
áll már harcrakészen a határok közelében s 

várja Washingtonból a hivatalos parancsot a 
bevonulásra. New-Orleánson át Diaz Porfirio 
elnök halálát jelentik. Mexikóval lehetetlen 

távirati összeköttetést kapni. Greel amerikai 
követ azt jelenti, hogy Diaz jól van. Sem a 

sajtóügynökségek, sem egyes újságok nem 
tudtak tegnap este hetedfél óra után Mexi-
kóval távirati összeköttetésbe lépni. Wilson 
mexikói követ azt jelenti, hogy Diaz jól van, 
de egészen megsiketülf s e miatt a vele való 
folytonos érintkezésből folytonos félreértések 
támadnak. 

Neuyork, március 10. 

Taft elnök arról biztosította a mexikói kö-

vetet, bogy a hadgyakorlatnak nincsen ellen-

séges éle Mexikó ellen. Azt hiszik, hogy Taft 

nemsokára szükségét fogja látni a Mexikóban 

való beavatkozásnak, hogy Európának meg-

mutassa, hogy az Egyesült-Államok maguk is 

tudnak rendet csinálni és hogy nincs szükség 

Európa közbelépésére. 

Washington, március 10. 

A tengerészeti minisztérium elrendelte, hogy 
a Chester nevü földerítő cirkáló sürgős ügyben 
Tampicóba (Mexikó) menjen és Galvestonig a 
Salem nevü hajó kisérje. Azt hiszik, hogy a 
Chestor hajót azért küldték mexikói területre, 
hogy az érintkezés lehetőségét tartsa fönn és 
tegye függetlenné a táviróvonalaktól, mert ezek 
a zavargások továbbterjedésével valószínűleg 
megszakadnának. A hadügyminisztérium elren-
delte, hogy még három repülókésziiléket küldje-
nek földerítő szolgálatra Texaszba. Egy repülő-
eszköz már működik ott. 

Salt Laké City, március 10. 

A mormon hatóságokhoz Dublin (Mexikó) 

Hormon kolóniájából távirat érkezett, amely 

hírül adja, hogy Cazes Grandez körül nagy harc 

folyt, amelynek folyamán a mexikói szövetséges 

Kapatok a fölkelőkön nagy győzelmet arattak. 

A harcban ezerötszáz főnyi katonacsapat és 

ezer főnyi fölkelő állott egymással szemben. A 

Szövetségi csapatok száz, a fölkelők kétszáz 

embert vesztettek. 

Newyork, március 10. 

A Tennesse, Montane és Nord-Carolina pán-

t o s cirkálók a mexikói öbölbe indultak. 

Washington, március 30. 

Taft elnök Atlantába utazott és két hét 

^miva vissza fog térni. 

Newyork, március 10. 

. Általános fölháborodást kelt Japán visel-
kedése. A tokiói parlamentben tegnap hat 
?r4s vita volt, amelynek során megtárgyalták, 
J °8:y az Egyesült-Államok a Philippini szige-
t r ő l az összes hadihajókat a mexikói öböl 
h lé indította. A kormány elhatározta, hogy 
: iapán flottával tüntető körmenetet rendez 
: Csöndes Óceánon. Ez a fölkészülődés erő-

fölzaklatja Amerikában a hangulatot. 
TjPán ugyanis egy évtized óta áhítozik a 
i 'M i pp i n ák r a , amelyek ott vannak a köze-
i n s amelyeket az Unió a spanyolokkal 

A'v°tt háborújával megkaparitott maganak. 
a tengerészeti minisztérium elrendelte, hogy 
J Chester nevü földerítő cirkáló sürgősen 
jNaicóba (Mexikó) menjen ós Galvestonig 
l , t ' e m hajó kísérje. A Chesternek az a 
tatása, hogy az érintkezés eshetőségét 
V?tsa fönn és togye függetlenné a taviró-
t » k t ó l , amelyek a zavargások tovább-

le'désével megszakadnának. 

G Y O R S J E G Y Z E T E K 
A legkényesebb törvényjavaslat tárgyalásá-

nál: az ujoncvitánál ma a baloldal is nem győ-

zött helyeselni Hazai honvédelmi miniszternek. 

Hát már a baloldal is belátta, hogy nem vész 

el a haza, amikor az ellenzék? 

* 

Justh Gyula és társai mindmegannyi magyar 

Chantecler. Azt hinné az ember, sötét csönd 

van, ha ök nem kukorékolnak. De ha az or-

szágnak mások hozzák el a hajnalt, akkor ők 

újra kukorékolnak. Mentségük, hogy nemzeti-

színű hangon. 

* 

Hála Justh Gyula utazónak, befejezik az ujonc-

vitát. Hála Kossuth Ferenc remetének, meg-

szavazzák majd a költségvetést is. Végül nem 

marad hátra, minthogy ezt a hálát tolmácsol-

ják Justhnak ós Kossutnak, hadd számitsák be 

— nemzeti vívmánynak. 

* 

Tömeges emberhalállal végződött mozi-tra-

gédiák kisértenek napok óta. Legközelebb me-

morandumban kell kérni a jó istentől, hogy a 

moziban bemutatják a poklot, a pokolban is 

mutassák be a mozit. 

• 

Szegeden öngyilkos kísérletet követett el egy 

hetven éves férfi, mert husz évig fájt a Jejo. 

Amikor az életveszélyesen megsebesült ember-

től kérdezték, hogy miért várt husz évig, igy 

felelt: 

— Azt hittem, igy jobban sajnálnak. 

* 

A battonyai kaszinóban összeveszett két ur. 

Természetes, hogy kardpárbajjal békültek ki. 

S a becsület — előrelátható volt — meg van 

mentve. Nincs tovább — még a becsületügy se. 

* 

Az egyik szegedi ügyvéd mesélte ma az 

egyik kávéházban: A kis fiam egy cserép já-

cinttal játszott, még pedig ugy, hogy a pici 

piszkos közópujjával lyukat furt a földjébe. 

— Mit csinálsz fiacskám? — kérdeztem tőle. 

S a gyerek azt felelte: 

— Föjdgázat tejesek a vájosunknak. 

A Kossuth-párt értekezlete. A független-

ségi Kossutli-párt pénteken este értekezletet 

tartott, melyen Tóth János elnökölt. A költség-

vetést a párt elvi alapon, általánosságban sem 

fogadja el. A párt álláspontját a Házban Pajzs 

Gyula fogja képviselni, de hozzászólnak a többi 

párttagok is. Bernát Béla határozati javaslatot 

fog benyújtani a szeszadó leszállítására és a 

szőlőtelepekre adott államkölcsönök ügyében. 

Az osz t rák képv ise lőház illése. Bécsből 

jelentik: A képviselőház elfogadta Pernerstorfer 

javaslatát, amelynek értelmében nők tagjai 

lehetnek politikai egyesületeknek, valamint a 

politikai egyesületek szövetkezésére fennállott 

tilalom megszűnik. A ház ma az agrár határo-

zati javaslatokat tárgyalja. 

A p o r t ug á l összeesküvés. Lisszabonból 

jelentik: A rendőrség az Aragen gőzösön letar-

tóztatott egy Veiga Faril nevü embert, akit a 

Rio de Janerióban fölfedezett monarchista 

összeesküvés tagjai, mint ügynöküket Euró-

pába küldtek. A nála lefoglalt iratokból kitű-

nik, hogy Veiga Fariinak az volt a föladata, 

hogy a lisszaboni helyőrséget megvesztegetés-

sel az összeesküvésnek megnyerje és a vidéki 

lakosságot rábírja, hogy nagy tömegekben 

Lisszabonba vonuljon ós ott a köztársaság 

ellen való forradalomhoz csatlakozzék. Az volt 

továbbá a céljuk, hogy az ideiglenes kormány 

tagjait meggyilkolják és a monarchiát újra 

beiktassák. A hatoságok megállapították, hogy 

Veiga Faril nagy pénzösszegeket, hozott magá-

val és ezenkívül londoni, párisi és madridi 

bankoknál is nagy összegek állottak rendelke-

zésére. Az összeesküvés székhelye Londonban 

és a portugál északi határhoz közel lévő spa-

nyolországi Vígéban volt. A hatóságok már 

sok embert letartóztattak, akik az összeeskü-

vésbe bele voltak bonyolódva. 

Zeneélet Szegeden. 
— H a n g v e r s e n y e k tavaszi programja. — 

(Saját tudósítónktól.) Szeged zenei élete mind-

egyre fejlődik. Ma már olyan nivón áll ennek 

a városnak muzsikális élete, hogy az diszóre 

válhatik akármelyik európai kulturvárosnak. 

Ez elsősorban azoknak az embereknek az 

érdeme, akik kultiválják a zenét, de érdeme ez 

Szeged intellektuális közönségének is, amely 

különösen az utóbbi esztendőben a legnagyobb 

mértékben támogatta a zenei élet fejlesztésére 

irányuló törekvéseket. Ezért tartottak meg itt 

minden hangversenyt telt nézőtér előtt, ezért 

nyilatkoznak az idegen muzsikusok a leg-

nagyobb elismerés hangján a szegedi zenei 

élet fejlettségéről ós ezért van meg a fejlődés-

nek a maga természetes talaja. 

Különösen sokat köszönhet az a fejlődós 

annak a rendszeres munkának, amely itt folyik. 

A szimfónikus hangversenyek, amelyeket az 

Otthon helyiségében rendez a második kerü-

leti honvédzenekar és amelyek rendezése kö-

rül különösen a kiváló karmesternek, Fichtner 

Sándornak és a városi zeneiskola kitűnő igaz-

gatójának, König Péternek vannak nagy érde-

mei, nagyban hozzájárultak ahoz, hogy a közön-

ség megtanulta szeretni a muzsikát. Ezeket a 

hangversenyeket mindig sokan látogatták és 

most, hogy az idei sorozatot lezárják, meg 

kell állapítani, hogy a szimfónikus koncertek 

valóban kulturális missziót teljesítettek. 

Az utolsó szimfónikus hangversenyt ebben a 

szezonban április elsején rendezik az Otthon-

termében, Ez a koncert is, mint a többi félhat 

órakor kezdődik és a műsora csupa klasszikus 

darabból áll. Zenei körökben máris nagy érdek-

lődéssel néznek a hangverseny elé, amely kü-

lönben a következő: 

1. Mozart-. Varázsfuvola nyitánya. 
2. Haydu: B-dur (La Reine) szimfónia. 
3. Beethoven: C-dur zongora verseny máso-

dik és harmadik tétele. Zongorán előadja Meák 
Gyula, kisóri a honvédzenekar. 

4. Wagner: Lohengrin. Harmadik felvonás 
előjáték. 

Az összes darabokat a második kerületi hon-
védzenekar játsza Fichtner Sándor karmester 
vezényletével. 

Az utolsó szimfónikus hangversenyt egy má-

sik koncert fogja követni. Ezt a szegedi dalos-

kör rendezi. Julius elején ugyanis Budapesten 

országos Liszt Ferenc-ünnepséget tartanak, 

amely dalos-versenynyel lesz összekötve. Ezen 

a versenyen a szegedi daloskör is részt vesz, 

amely azonban az országos verseny előtt Sze-

geden is fog egy estélyt rendezni. Az estélyt 

május hónapban — a napot még nem állapí-

tották meg — tartják meg a városi színház-

ban. A műsor a következő: 

1. Liszt: Hungária, szimfónikus költemény. 
2. a) Liszt, 

b) Bartók Béla, 
c) König Péter, férfikarok. Előadja az uri 

daloskör König Péter vezetésével. 
3. Liszt: Esz-dur, zongora-verseny, A második 

kerületi honvódzenekar kísérete mellett. Zon-
gorán előadja: Bartók Béla. 

4. Fichtner Sándor: Petőfi. „Dalam". Előadja 
négytagú női kar zenekisérettel. 

Valószínű, hogy a koncertet egyfelvonásos 

vígjátékkal rekesztik be. 

Ez a két hangverseny, amelynek műsora a 

zenét kedvelő legkényesebb közönség Ízlését is 

kielégítheti, megint a szegedi zenei élet fejlő-

désének győzelmes jele. 


