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Angol könyv a békéről. 
iMég mindig nagyon érdekes ós tanulsá-

gos néha-néha bepillantaná az angol diplomá-
cia boszorkánykonyhájára, amelynek leg-
újabb sütete Ceei'l Chestertonnia'k „The Pe r ib 
of Pea.ee" '(A béke veszedelmei.) cimü köny-
ve. Fantaszt ikus módon igyekszik a könyv 
irója magyarázgatni, hogy minden békekö-
tés, amely Németországnak nem teljes tönk-
retevésével végződik, veszélyes és céltalan. 
Németországnak pusztulni kell!-A'földön fet-
rengve, hatalmától teljesen megfosztott Po-
rosz-, illetőleg Németországnak kell a íróké-
ért könyörögnie. Ez a kitűzött cél .és ezt kell 
elérnünk. 

Arra vonatkozólag, hogy Németország 
sohase lehessen -többet életképes, a jeles síró 
kétféle radikális módszert dolgozott k i müve 
ben. Az első Poroszország lefeg gr erezése, a 
másik A német birodalom felosztása, címek 
alatt olvadható. 

A felosztást Chesterton a következőképen 
gondolja: „Természetes, hogy Németország-
nak kötelessége a rablott provinciát, vagyis 
Elszászt és Lotbaringiát .Franciaországnak 
visszaadni." A további felosztás az írónak 
nagy fejtörést okoz. Nem is valami szelleme-
sen oldja meg a nagy kérdést, mert vélemé-
nye szerint egy antant állam sem kap Német 
országból területi kárpótlást. Ugyanis 'háboru 
után mindegyik államnak annyi bája és 
gondja lesz saját állami kezelésével, hogy 
nem fog ráérni a „barbár hordának neveié 
sével és oktatásával." 

Chesterton kérdést intézett angol pöliti 
kai faktorokhoz, hogy mi a véleményük „Po-
roszország letöréséről." A feleletek többsége 
szerint ,az a legjobb megoldás, ha Poroszor 
szagtól egyszersmin denkorra elveszik a fegy-
verkezés jogát. Nagy hiadikárpótlásra kell 
ítélni a „bűnös országot és mindaddig, íuig 
a milliárdokat meg nem fizeti, országát meg 
szállva kell tartani." 

iMásik mód szerint ,az sem lenne utolsé 
dolog, ha Németországgal ugy bánnának el, 
mint Amerikában egy indián-lakta területek-
kel. Chesterton ur ezt a módot nem ajánl ja , 
mert há tha valamelyik európai hatalom újra 
háborút 'kezdene, egyik mostani szövetségesé-
vel és akkor esetleg Németország abból újra 
előnyt 'húzhatna. Tehát mégis a legjobb lenne, 
az in d iánus-barbá r-bGche-ck k.a 1 leszámolni 
valahogy véglegesen. 

•Végül is azt ajánl ja , hogy Franciaország 
nocsak lElszászt és Uotharingiát kapja, meg, 
lmnem a Rajnától b a k a eső területeket is, 
egeszén, iá hollandi határig. (Lengyelországol 
egyesíteni kell Posenmal és Sohlésiával ós 
orosz len hatóság alá kell 'helyezni, Hain.no-
vert szintén önállósítják ós fölötte Francia-
és Angolország fog ellenőrzést gyakorolni. 
Anglia visszakapja iHelgolandöt és a kap-
csolt gyarmatokat. Az Észak-tengeri csator-
nát meg kell semmisíteni vagy •Dániának 
visszaadni, liogy az régi nagyságát .és hatal-
mát visszanyerje. A német flottát fel keli 
osztani az antant államok közt. 

. Szóval Ohestortoln ur valahogy fel tudná 
oszlatni a német birodalmat most már .csak 

az a kérdés, hogy Németország bele 
egyezni. Ausztria-Magyarországot, nem 'akar-
ja Chesterton ur mostan 
rendkívül hálásak vagyunk neki. 

fog-? 

bántani. Amiért 

— Időjárás. A meteorologiai intézet jelenti: 
Hazánkban hiivös idő uralkodott és dér, meg 
éjjeli fagy több helyütt keletkezett. Lecsapó-
dások inkább csak keleten és északon fordultak 
elő. A hőmérséklet makszimuma 22 0 Kecs-

lassu 
keméten, minimuma 5 C Késmárkon. 

Időprognozis: Elvéire csapadék és 
hőemelkedés várható. 

Sürgőn i/prognozis: El rét ve csapadék. Eny-
hébb. 

— A király nevenapja. Október negyedikén, 
a kirá ly nevenapján az egész országban ün-
nepi istentiszteletet tartanak. Szegeden a tp-
knsi templomban délelőtt tiz órakor ünnepé-
lyes hálaadó mise lesz, amelyen a. városi és 
államfr hatóságok képviselői és a szegedi 
iclyőrség tisztikara is megjelenik. 

— A bevonulások uj határideje. Buda-
pestről telefonálja tudósitónk: A bécsi land-
wehr-miniszterium közlése szerint mindazok 
részére, akiknek a legutóbb elhalasztották 
bevonulásukat, a következő ujabb határidőt 
tűzték ki: Az AJ csoporthoz tartozó 1866— 
1871. évfolyambeli osztrák és magyar had-
kötelesek november 3-ikán; a B) osztályú 
1890—1892. és 1880—1884. évfolyambeli osz-
trák hadkötelesek, valamint az október 16-
ikára be'hivott hadkötelesek 1916 november 
16-ikán tartoznak bevonulni. A BUvel jelzett 
hadkötelesek közül névre szóló behívóval 
egyeseket előbbre is fognak behívni. 

— Kitüntetések. Barkász Emil 46. gyalog-
ezredben hadnagynál: az ellenséggel szem-
ben repülői minőségben tanúsított vitéz ma-
gatartásáért a legfelső dicsérő elismerés újó-
lag tudtul adatott, — Rapcsányi Kálmán, a 
3Q2-úk honvédgyalogezrednél beosztott 5-i'k 
1 ion véd gy:a 1 ogezre d bel i hadnagyot az ellen-
ség előtt tanúsított magatar tásának el isme 
réséül a Ihadidiszitményes 3-ik osztályú ka-
tonai érdemkereszttel • tüntették ki. — Ma.) 
thényi Pál, a 307-ik bonvédgyalogezrednél 
beosztott 5-ik honvédgyalogezredbeli őrmes-
ter laz ellenség előtt tanúsított vitéz maga 
tartásáért, a vaskeresztet kapta. 

— Kinevezés. Gravátz Ferenc hódmezővá-
sárhelyi újságírót őfelsége augusztus 1-évei 
számítandó ranggal hadnaggyá nevezte ki az 
5-ilk honvéd gyalogezredben. Gravátz Ferenc 
hónapok óta teljesít szolgálatot a harctéren, 
ahol kötelességtudó és bátor magatartásával 
fölebbvalóinak elismerését miinden alkalom-
mal kiérdemelte. 

— Az Erdélyből menekült nők foglalkoz-
tatása. A Szegedi Jótékony Nőegylet vezető-
sége: lovag Worzsikovszky Károly né, d i . 
Arany Kárólyué, Arany Olga és Meskó An-
talué vasárnap .Dészkre utaztak, ahol báró 
Gerliczy Félixnék tudomására hozták, ihogy 
az egyesület a iDeszkeú elhelyezett, Erdélyből 
mernek ült nőkön munkaalkalmak szerzésével 
segíteni akar. Báró 'Gerliczy közölte a höl-
gyekkel, hogy báró Talliún iBéla kormány-
biztos hétfőn Deszkre érkezik. A kormány-
biztossal is közölni fog ja az egyesület nemes 
ajánlatát , amelyet a maga nevében is köszö-
nettel fogad. A hormáinybiztos tudiavelőleg a 
menekültek ügyében fog .Deszken tartóz-
kodni, . t 

— A Back malom vámőrlési engedélye. 
A Ihaditermény r.-t, Szeged város fogyasztói-
nak könnyebb ellátása céljából mjegengedte, 
liogy a Back-malom vámőrlést is végezhes-
sen. Ennek folytán a Back-malom legalább 
100 •métermázsát kitevő búzamennyiségeket 
vámőrlésre elfogad. 

— A Szegedi Katholikus Nővédő Egye-
sület 3-án délután 5 órakor tartja rendkívüli 
közgyűlését, amelyre a tagokat ez uton hívja 
meg az Elnökség. — Tárgy: Ingatlanvásár-
lás. 

— Preiszné fölmentése jogerős. Nagy-
váradról jelentik: A nagyváradi esküdtszék 
egyik legérdekesebb és legnevezetesebb bün-
pöre nyert jogerős befejezést. A korona -
ügyész özvegy Preisz Károlyné fölmentő Íte-
lete ellen beadott semmiségi panaszókat v i s -
szavonta és igy a főhadnagy felesége jog-
erősen felmentést nyert. Ez a bűnügy any-
nyira emlékezetes, oly nagy port vert fel , 
hogy részletesen nem kell rá visszatérnünk. 
Preisz Károlyné ellen az volt a vád, liogy 
férjét, Preisz Károly főhadnagyot, nagyvá-
radi hadapród iskolai tanárt , meggyilkolta. 
A tárgyaláson egy borzalmas házasélet .min-
den -titka, szomorú intimitása napfémyre ke-
rült. Nyolc napig tartóit a t rgyalás és végül 
az esküdtek 'felmentették Preisz Károlyné!. 
Megállapították a tényállást, de kimondták, 
hogy a főhadnagy felesége nem volt elhatá-
rozása akaratának birtokában, amikor férjéi 
lelőtte. Az ügyész az ítélet- ellen semmiség! 
panaszt jelentett be s igy az iratok felkerül-
tek a Kúriához. Hónapok óta vár ják a leg-
felsőbb bíróság döntését. E r r e azonban most 
már nem kerül a sor. Tegnap leérkeztek a* 
összes iratok a törvényszékhez azzal, hogy u 
koronaügyészlhelyet.tes a nagyváradi királyi 
ügyészség által bejelentette 'semmiségé pa-
naszokat visszavonta és igy az itélet felebbe-
zés hiányában jogerőre emelkedett. 

— Burgonyabeszerzés. A Felebaráti Sze-
retet (Szövetség értesiti összes tagjai t , bogy 
az egyesület vezetősége által a tagok részére 
eszíközlendő jutányos burgonya beszerzésre 
vonatkozó aláírási ivek a szövetség ideigle-
nes irodahelyiségében (Polgár-utca 30. sz.) 
már rendelkezésre állanak és a. jelentkezések 
naponkint délután 3—4 óráig a jelzétt helyen 
eszközölhetők. Legalább 1 métermázsa Inu-
gonyát tehet jegyezni s az aláíráskor mázsán-
kint 28 koronát késajiénzben kéli előre lefi-
zetni. A i,Szövetség ezen elismerésreméltó ak-
ciója iránt, mint értesülünk, már i s nagyon 
biztató érdeklődés mutatkozik, a beszerzési 
akciót a vezetőség terv szerint babra, káposz-
tára, nrákra és dióra is ki fogja terjeszteni. 

— Vasárnapi hivatalos jelentések. Hőfet 
jelentése az erdélyi harcokról a következő-
képen szól: Petorzsénytől nyuigatra a romá-
nok előretörései tegnap is meghiúsultak. A 
Vöröstorony-szorostól délre Cancninél is 
nagy veszteségeik mellett vertük vissza a ro-
mán osztagokat. Fogarastól északnyugatra a 
román előretörés elakadt. iSzékelyudvarhely-
től nyugát ra és északnyugatra az ellenség to-
vábbra is nyomást (gyakorol előretolt csapa-
tainkra. A nagyszebeni harctérről tegnap dél-
előttig több mint 3000 foglyot, 13 ágyút , egy 
repülőosamokot, két, repülőgépet, 10 moz-
donyt, 300 lőszerrel megrakott vasúti kocsit, 
több min t 200 lőszerkocsit, 70 gépkocsit és 00b 
megrakott podigyászkocsit, egy kórházvona 
tot és tömérdek egyéb hadiszert szállitottoni". 
be. Kiegészítő adatok csak később követkéz 
nek. A német csapatoknak Hegentői délr, 
tegnapelőtt intézett, támadásainál az él len sej: 
nyolc ágyút vesztett. — Az oroszokat minde-
nütt visszavertük, csak egy ezred védőszakt. 
szába tudtak behatolni. — Az olasz harctéré, 
élénk ágyú- és aknavetőtüz volt a Karszr 
felisikon. — A német himtalos jelentés az ev 
délyi harcokról a következőket jegyzi fel : A 
keleti arcvonalán a iMaros völgyénél romá 
támadásokat visszavertünk. A gór gén > 
völgyben és tovább délre előcsapataink az ei 
lenség támadása elől részben kitértek. A m 
met csapatoknak a Hégentől délre lefolyt ii 
közétben szerzett zsákmánya nyolc ágyuv: 
emelkedett. Fogarastól északnyugatra az el-
lenség beszüntette támadásait. A u ágyaz 


