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Gallovich, Vértesi Károly, a bácsbodrogme-
gyei irodalmi kör elnöke és Patai Sándor, a 
főtitkár ós még rendkívül sokan, közöttük 
Szegedről elszármazott újságírók is. 

Az ünnepélyre cigányzenekarok is érkez-
nek, amelyek a leleplezés alkalmával Dankó-
nótákat játszanak. Az ünnepély sorrendje a 
következő: 

1. Szegedi daloskör és a szegedi polgári 
daloskör idősb Erdélyi Sándor által férfikar-
ra, irt Dankó-dalokat énekelnek. 2. Balassa 

Ármin dr ünnepi beszédet mond, miközben 
a szobrot leleplezik. 3. Pósa Lajos átadja a 
szobrot a városnak. 4. Lázár György dr pol-
gármester átveszi a szobrot a város őrizetébe 
ós gondozásába. 5. Móra Ferenc és Dingha 
Béla verseket mondanak. 6. A szegedi cigány-
zenekarok Dankó-dalokat muzsikálnak. Ko-
szorúk elhelyezése. A leplelzési ünnepségnek 
egyik ötletes és kedves mozzanata lesz, hogy 
kétszáz fehérruhás lány az avatás alat t Dan-
kó-nótákat énekel. 

A HÁBORÚ A^BALKÁNON. 
Leszámolás előtt! — Fölvonulnak a seregek. — Harc 
az egész v o n a l o n . — Szörnyű mészárlás. — A cár 
és a béke. — Győznek a török katonák! — Döntő 

ütközet előtt! 

(Saját tuéósitóntkól.) Minden egyes 
nappal ál talánosabb és véresebb har-
cok vi r radnak a balkáni seregek-
re. Törökország harci e lszántsága szinte 
a veszedelemmel együtt nőtt , mind na-
gyobbra . Most, hogy minden ellenfele 
harcba bocsátkozott már vele, hát ugylá t -
szik, azó ta a legelszántabb és a legerő-
sebb. Szörnyű vérengzések hirei érkeznek, 
távirat i rövid stliusban. Nem is csoda, 
hisz minden összeütközést ilyen ál ta lános 
háborúnál ellenőrizni lehetetlen. A helyek-
ből, a csapatok fölvonulásából, a harcok 
méreteiből azonban kiviláglik, hogy a 
döntő ütközetek három-négy napon belül 
bekövetkeznek. És hamarosan eldől, vá j -
jon mint alakul ki uj helyzet a borza lmak-
ban kimeríthetetlen félszigeten . . . 

Konstantinápolyi és hivatalos helyek-
re érkezett jelentések szerint a harcok az 
összes határokon megkezdődtek. A görö-
gök a tüzelést Meluna és P u r n a r t e p e kö-
zelében kezdték meg. A ha r c egész nap 
tar tot t . 

Fontos az a jelentés is, mely Be lgrád-
ba érkezett Nisből. Magánje lentés szerint 
török bandák a szerb ha tá r t Kruseváctól 
északnyugat ra átlépték éá három faluban 
mészárolták a lakosságót. Hivatalos meg-
erősítés még nem érkezett . Tegnap dél-
után öt órakor Péter király Nisben hadi 
manifesztumot intézett a szerb néphez, a 
melyben leirja a törökországi szerbek elvi-
selhetetlen helyzetét, az uj a lkotmányel-
lenes török rezsim ellenséges m a g a t a r t á -
sát a keresztények elien és proklamál ja a 
szent szabadságharco t . Végül a manifesz-
tum az albánoknak teljes szabadságot igér 
és egyenjogúságot a keresztényekkel. 

Rendkívül nagy figyelmet érdemel az 
a hir, hogy az orosz cár helyesli Szaszo-
nov külügyminiszter békés politikáját. Te-
hát Oroszországban a békés pá r t győzel-
met a ra to t t a háborús pá r t fölött. 

A mai napoti még ezek a jelentések 
érkeztek: 

600.000 katona a török ellen. 
Athén, október 19. A kamara mai ülésén 

Venizelosz miniszterelnök felolvasta a had-
üzenet szövegét, amelynek indokolása a kö-
vetkező négy tényen alapul: A porta nem 
adott választ az október 12-iki azonos jegyzé-
kekre. Lefoglalta 'a' iszerb lősZerküldeménye-
ket és a görög hajókat. Támadást kezdett a 

szerb ós bolgár előőrsökre. Megszakította a 
diplomáciai tárgyalásokat. A miniszterelnök 
ezután igy folytat ta: 

— A legutolsó pillanatig Törökország 
minden eszközt megmozgatott, hogy Görög-
országot szövetségaseitől elválassza és nem 
tudta megérteni, hogy Görögország, melynek 
sokkal több honfitársa van Törökországban, 
mint bármely más nemzetnek, a sajnálatos 
állapotoknak ,a keresztény népségekre való 
visszahatását szintén érezte és ar ra a be-
látásra jutott, hogy csak a fegyverrel támo-
gatott reformkövetelés képes a fajtestvérek 
sorsát javítani. (Helyeslés,) A balkáni álla-
mok együttműködésének gyorsasága, mely 
Európát és Törökországot olyannyira csodá-
latba ejtette, eredménye a konstantinápolyi 
kormány politikájából előálló közös veszély 
felismerésének és ,a vilajetek állandóan nö-
vekvő anarchiájának. Ritkán egy esi tett ma-
gasztosabb, nemesebb cél államokat közös 
akcióra, mint ez alkalommal és ez teszi az 
akciót nagy históriai eseménnyé. A balkáni 
államok keresztes háborúja a haladás, civi-
lizáció és szabadság keresztes háborúja az 
ázsiai bódítás ellen, mely miután Európát 
Bécsig fenyegette, még mindig összehasonlít-
hatatlanul előrehaladottabb nemzetekre ne-
hezedik és azoknak életét és szabadságát 
megfojt ja . Az erkölcsi erő, mely a négy bal-
káni államot egyesitette, megkétszerezi anya-
gi erejüket, mely lehetővé tette nekik, hogy 
tizennégy nap alatt 600,000 embert hadilábra 
helyezzenek. Ez az erő megkétszerezi Görög-
ország tengeri erejét is. Nem kételkedünk 
benne, hogy az összes civilizált népek a bal-
káni államok oldalára fognak állani, me-
lyek politikailag és erkölcsileg eléggé fejlet-
tek, hogy Európa délkeletén a civilizáció jo-
gait ós sa já t biztonságukat megvédelmezzék. 

A miniszterelnök beszédét a képviselők 
nagy lelkesedéssel fogadták és annak befe-
jeztével fölállva, valóságos extázisban, per-
cekig tapsoltak. 

Szerb győzelem. 

London, október 19. A ,,Daily Tele-
g r a p h " jelenti Belgrádból : Szerbiában két 
kaukáziaiakból álló lovasezredet alakíta-
nak, melyeket orosz tisztek fognak vezet-
ni. A szerb sereg a vasút mentén levő Ibo-
vac török falut megszáll ta , Bojenovac hely-
séget pedig rohammal bevette. 

Fölvonul a görög sereg. 

London, október 19. A „ T i m e s " jelen-
ti Athénből: A görög hadsereg megszál l ta 
Damazit és Melunat és török területen el-
lentállás nélkül nyomul előre. 

Athén, otkóber 19. A görög kormány 
utasi tot ta a f lottát , hogy Prevezát és a 
szomszédos partvidéket ostromzdrolja. 

Fölkészül Montenegró. 
Podgorica, október 19. A montegeróiak 

sietve kitatarozták az általuk elfoglalt tö 
rök erődöket, hogy azokat a várható török 
támadás ellen megvédhessék. A csapatai, 
még folyton u j zsákmányra tesznek szert. 
Tuzit és Sipcsanikot kórházakká alakították 
ós az összes török sebesülteket odavitték. A 
sebesülések legnagyobb része ágyú lövegek 
bői ered ós nagyon súlyos. Naponta sok se 
besült hal meg. A törökök által eldobál; 
vagy elvesztett lőszereiket fiatal suhancok ösz 
szekeresgél ik és á tad j áik a csapatoknak. 

Bolgár vereség. 

Konstantinápoly, október 19. Az 
„Almedar" jelentése szerint a bolgárok 
Karabunárnál vereséget szenvedtek s nagy 
veszteségekkel fé lórányira bolgár területre 
vonultak vissza. Juszuf albán vezér jelenti, 
hogy Éelső-Dibrából az összes albánok a 
harc té r re vonultak. 

Győznek a törököK. 

Konstantinápoly, október 19. Török 
katonák és albán önkéntesek Hasszán bey 
és Zain Ulah vezetésével átlépték a s zem 
ha tár t és Podiva és Kuprovanek felé elő-
nyomultak. Útközben szerb csapatokkal 
összeütköztek és heves csata után vissza-
verték őket. Namecka vidékén a törökök 
szintén átlépték a ha tá r t s Kureumlie hely -
séget elfoglalták. A szerbek rendetlen fu-
tásban menekültek az ország belsejébe. 
Egy katonat iszt és több szerb katona tö-
rök fogságba jutot t . 

Konstantinápoly, október 19. A Firsi 
Nationalbank, a National Citybank, a iMor 
gan, Kuhn Löb és társa bankházak Török 
országnak 250 millió frank kölcsönt ajánlói 
tak fel. A pénzügyminisztérium a Dette Pun 
lique iiftézettel megállapodást kötött 150.000 
fontnyi előleg dolgában. 

Athén, október 19, Teljesen megbíz-
ható értesülések szerint a török ko rmány 
azt a parancsot a d t a a f lo t tá jának, hogy 
a görög hajórajt semmisítse meg és a bol-
gár parti városokat bombázza. Emellett a 
török flottának még az a fö ladata , hogy a 
kisázsiai csapatszál l í tásokat biztositsa. 

Nyomulnak a szövetségesek. 

Belgrád, október 19. A szerb csapa-
tok előnyomulnak s a ha tár tó l tizenkét ki-
lométernyire levő Bujanovce helységet 
megszállották. Két bolgár zászlóal j erős 
küzdelem után elfoglalta Musz ta fa -Pasá t . 

A cár és a béke. 

Púris, október 19. Még nem érkezett 
hivatalos hir a r ró l , hogy a cár miképen 
fogadta Szaszonov jelentését, amellyel bé-
kés és mértékletes poli t ikáját igazolni kí-
vánta , de alapos ok van a r r a a föltevésre, 
hogy a cár helyesli Szaszonov politikáját 
s erről legközelebb nyi la tkozatot fog köz-
zétenni, amely Szaszonov állását jelenté-
kenyen meg fogja erősíteni. 

Törökök utja Szófia felé. 

Konstantinápoly, október 19. Itteni 
lapok ma azzal a szenzációs hirrel lepték 
meg a főváros t , hogy a török hadsereg 
egy része betört Bulgár iába, leverte az 
út jába, került ellenséges csapa tokat , körül-
vett és tönkre vert több bolgár zászlóaljat 
és óriási meneteléssel elért már Filipopoly 


