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Megegyezés az Unió 
és Németország között. 

Indítvány a munieiószállitás ellen. — Amerika fellépése 
Angliával szemben. — 

A Wotfl-ügynökség | rán Wilson elnököt és Lansing államtitkárt 
tökéletesen ugyanazok áz érzések fogják ve-

Berlin, január il3. 
newyorki képviselője jelenti szikra távirat-
ban: Washingtonból-Január 11-iki kelettel 
közlik, hogy Gor'ee szenátor inditványt nyúj-
tott be, >amely ugy szól, Ihogy nyilvánítsák az 

álfám érdeke ellen elkövetett bűnténynek, ha 

amerikfi áltémpöfgcb\ liadi dúgárut ad et oly 
államnak, akiely 'a lendoni egyezményt alá-
irta. Egy másik indítvány azt hangsúlyozta, 
hogy súlyos vétség, ha .amerikai bankok ily 
állaim vagy szövetségeseinek ügynökeiként 
szerepelnék, illetőleg számukra kölcsönöket 
bocsátanak ki. 

Berlin, Január 13. Newyorkból szikratá-
v háltban jelenti az Wolff-iigynökség ottani 
levelezője: Az 'amerikai sajtóban /és a hiva-
talos körökben egyánánt általános megelé-
gedést keltett az 'a re'mény, hogy a tengór-
nia tt járónaszád-háboru körül kifejlődött min-
den vitás kérdés <a legrövidebb időn belül vég-
legesen el fog simulni. Washingtonból érke-
zett táviiratok közlik, hogy m'ég ezen 'a héten 
az egész helyzet tisztázódni fog, 'akkor aztán 
Amerika minden figyelmét az Angliával való 
doplimáciai tárgyalásokra fogják fordít a ni, 
ámelyek 'az amerikai kereskedelem Akadá-
lyozása miatt váltak szükségessé. 

A Newyork Times azt fejtegeti, hogy a 
brit kormánnyal 'meginduló eszmecsere so-

zérelni, mint Németország irányában 'a vitás 
kérdések tisztázása körül, hogy t'udnillik kö-
telességük a semleges államok jogaiért sik-
ra szállanidk. 

A Newyork World egy washingtoni tá-
virata közli, hogy Lansing államtitkár olyan 
éleshangn jegyzéket 'fog küldeni az a'merikai 
kereskedelem akadályozása miatt London-
ba, amilyet' még sohasem Írtak. A jegyzék-
nek lax lesz az alaphangja, hogy Anglia a 
Léke idején a leghatározottabban állást fog-
lalt amellett, 'hogy élelmiszerek semmi szin 
alatt nem tekinthetők hadidugá-runak. 

Miután az Egyesül-Államok kormánya 
alaposan meg van arról győződve, hogy a 
német birodalom, Magyarország és Ausztria 
mos tón tóí fogva őszintén kívánja a megtor-
pedózott hajókon levő nem harcos utasoknak 
életét kímélni, a leghatározottabban elvárhat-
ja Angliától, Ihogy követeléseit 'feltétlenül tel-
jesítse. A kormányhoz közelálló körökben 
kezd általánossá válni az a felfogás, hogy 
mihelyt ;a tengeralattjáró naszádok kérdése 
véglegesen megoldódik, a kongresszusnak 
olyan eljárást kell követnie, amely kénysze-
rítse Angliát, hogy Amerika követeléseit 
tartsa tiszteletben. 

él len szava zott. Álláspontjuk most egészen 

megváltozott. Az első olvasás végén tartott 
szavazás egészen megváltoztatta a helyzetet 
az ir nemzetiekre nézve. E tisztán angol ja-
vaslat szavazása 10: 1 arányú angol több-
séget (hozott. A többségben benne Volt a leg-
több liberális képviselő, aki az ir jogok és 
szabadságok igazi védője volt. A munkás-
pártnak még csak nem is a fele szavazott a 
javaslat ellen és a párt felelős vezetői a ja-
vaslat mellett voltak. Ezenfelül általánosan 
elismerik, hegy választások esetén túlnyomó 
többsége lenne a javaslatnak. Mindezt figye-
lembe véve az ir nemzetiek, miután már 
egyszer tiltakoztak, nem fognak tovább a 
javaslat ellen küzdeni. Redmond reméli, 
hogy a javaslatból nemsokára törvény lesz. 

Négy angol repülőgépei lelőttek a németek 
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A irek a hadkötelezettség mellett. 
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BERLIN,'január 13. A (nagy főhadiszál-
lás jelenti: Armentiérestöl északkeletre 
visszavertük egy erős angol osztag előre-
töréseit. 

A franciák a Champagneban, Lemesnil-
töl északkeletre ma a kora reggeli órákban 
megismételték támadásukat; könnyűszerrel 
visszavertük őket. Szintúgy meghiusult az 
a támadási kísérletük is, amelyet a Maison 
de Champagne majornál január 9-én álta-
lunk elfoglalt árkok egy része ellen intéz-
tekk. 

Bölke és Imnielmaiui hadnagyok Tour-
koinótól északkeletre és Batume mellett le-
lőttek egy-egy angol repülőgépet. A csá-
szár őfelsége e rettenthetetlen bátorságú 
tiszteknek rendkívüli teljesítményük elis-
meréseül a Pour le Merite-rendjelet ado-
mányozta. Egy harmadik angol repülőgépet 
légi harcban Roubainél és negyediket pedig 
tüzelésünk által Lignyne (Liliétől délnyu-
gatra) szedtünk le. Nyolc angol repülőtiszt 
közül hat meghalt, kettő megsebesült. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az angol alsóház megsza-
vazta a véderőjavaslatot. 

Kopenhága, január 13. Az alsóház teg-
napi ülésén megtörtént a döntő szavazás 
véderőjavaslat felett. A javaslat mellett 431, 
ellene 39 képviselő szavazott. A nagy több-
ség az írek csatlakozása folytán állott elő. 

Tüzérségünk felgyújtott 
egy olasz baraktábort. 

BUDAPEST, január 13. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz tüzér-

ség Judikariákban Kréfo és Por községeket 

vette tüz ,a!á. Ronconera az ellenség repü-

lői bombákat dobtak le, de nem okoztak 

kárt. Nagorivától keletre fekvő vidék szin-

tén az ellenség tüze alatt állt. 

Tüzérségünk a Pontaíeltöl délre fekvő 

olasz baraktábort felgyújtotta. 

A tengermelléki harcvonalon a tóiméin! 

és doberdói szakaszon a tüzérharc mindkét 

részről tovább folyt. 

Höfer altábornagy 
a vezérkari főnök helyettese. 

A cár a harctéren 
Garszkojeszelo, január 13. A cár tegnap 

a harctérre utazott. (M. T. /.) 

Kopenhága, január 12. Az angol alsóház 
tegnapi ülésén kezdődött a véderőjavaslat 
második olvasása. Az ülésterem zsúfolásig 
megtelt. Az ülés elején Thorne munkáskép-
viselő kijelentette, hogy Anderson, aki az 
előző ülésen inditványt nyújtott be a javas-
lat elvetéséire, nem volt felhatalmazva, 
hogy a munkások nevében beszéljen. 

Anderson hangoztatta, hogy az ellenál-
lás az p.i törvény ellen erősbödni fog, mihelyt 

a munkások azt jobban megértik. Azok szá-
ma, akik az önkéntes sorozásnál nem jelent-
keztek, valójában csak jelentéktelen kisebb 
ség és a katonai szükség nem szól a katonai 
javaslat mellett. Hía a javaslatból törvény 
lesz, automatikusan következik az általános 
védkötelezettség. A clydevidéki munkások a 
javaslatot az ipari kényszer bevezetésének 
tekintik. - ' 

Lumbert Richárd, akinek beszédét több-
ször félbeszakították, szintén a javaslat el-

vetését kívánja, mert az elporoszositju Ang-

liát. 

Redmond, az ir nemzeti párt vezére 
szólalt fel ezután. A javaslat .benyújtásánál, 
— úgymond — azon az állásponton volt, 
Ihogy ezt a javaslatot csak .a nemzeti szük-
ség okolhatja mieg s akkor az volt a véle-
ménye, hogy nincs elegendő bizonyíték arra, 
hogy a szükség fenállana. A kétségtelennek 
látszó veszélyeik és bonyodalmak figyelembe 
vételével az ir nemzeti párt akkor a javaslat 

Súlyos vádak Venizelosz ellen. 

Lugano, január 13.A iCorriere della Sera 

athéni tudósítást közöl arról, hogy a görög-
országi hangulat mindinkább kiélesedik Ve-
nizelosz és az antant ellen. A kormány saj-

tcj,a súlyos váddal illeti Venizeloszt, akit a 
Görögország méltóságát és szuverenitását 
súlyosan sértő legutóbbi események szerző* 
jiéül,jelöl meg. Venizelosz az oka annak, hogy 
Sarrail .tábornok Szaloniki .uraként viselke-
dik. Mindettől a szerencsétlenségtől megme-

nekülhetett volna Görögország, ha Venize-

losz mm ihívta volna \az angolokat és fran-

ciákat Szalonikiba. Venizelosz felelős azért 
is, hogy Görögország blokád alatt áll. To-
vábbi vád Venizelosz ellen az, hogy föllázadt 

a korona ellen. Szemére hányják, hogy .az 
uralkodócsaládot meg akarta buktatni és 

köztársaságot akart alapítani. November hó 
21-iki nyi'ltkozata, amelyben ,a kamara fel-
oszlatását alkotmányellenesnek mondta és a 
választókat arra kéri, Ihogy a választásoktól 
tartózkodjanak, dinaglztiaellenesi összeeskü-
vés kezdetének mondják. Ebből ,az okból a 
kormányhoz hü pártők kérik, liogy a kor-

mány szigorúan őrködjék és az ostéomálla-

potot hirdesse ki Athénben. 

Nikita Szkutariba menekült. 

Bécs, január 13. A Neue Freie Presse 
megbízható forrásból közli, hogy Nikita ki-
rály udvarával Szkutariba vonult vissza. 


