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jftrjgol kalózkodás Hollandiában. 
— A Délmagyarország tudósítójától. — 

veszteségeire is kell gondolniok. Igy nem ! 

lesz nehéz törvény és jog alapján a békét 

felépíteni. . * 

Az antant teltétetek olya-
nok, mintha Berlinben 

diktálták volna. 

Amsterdam, január 13. A Newyork 

World az antantnak Wilsonhoz intézett 

jegyzékében felsorolt feltételeket olyan maxi-

mumoknak mondja, amelyet csak Németor-

szág és Ausztria-Magyarország teljes össze-

omlása esetén lehetne elérni. A lap az antant 

feltételeit két kevésbé fontos pontra nézve 

erkölcstelennek tartja, nevezetesen, hogy 

Olaszországnak és Romániának olyan terii-

leteket juttassanak, amelyek — mint a lap 

hangsúlyozza — sohasem tartoztak ezekhez 

az országokhoz. 

A németbarát lapok hangsúlyozzák, 

hogy a válasznak rendkívül nyers a 'hangja. 

Szinte azit hihet nők, hogy a szövetségesek 

feltételeiket Berlinben diktálták. A központi 

hatalmak e feltételeket Sohasem fogják el-

fogadni. Ha a szövetségesek fentartiák kö-

veteléseiket, nem lesz béke, mig egyik fél 

nem győzött, vagy mindkét fél teljesen ki-

terítve nem hever a földön. 

Wilson ujabb jegyséket intéz 
a béke érdekében 

Amsterdam, január 13. Wilson uj jegy-

zéket intéz a hadviselő felekhez, amelyben 

kifejti szándékát, ha a hadviselő felek a há-

borút tovább folytatiák. Ezt a szándékát 

oly szabályosan fejti ki, hogy a hadviselő 

felek előtt nem lehet kétséges, hogy mik az 

elnök tervei. Wilson barátai körében újév-

kor ugy nyilatkozott, hogy az antant vála-

sza felére szűkítette azt a nyílást, amelyen 

a béke-reménységek megvalósulhatnak, de 

ez a nyílás -még mindig elegendő arra, hogy 

a békebarátok tovább munkálkodjanak a 

bék-e létrehozásán. 

Egy kifelejtett 
Hőfer- jelentés. 

Budapest, január 13. Az április 12-i'ki 

hivatalos Hö-fer-j-elentésnek .magyarországi 

kiadványából kimaradt az „Események a 

tengeren" cimii rész, amelyet a bécsi lapok 

azonban közöltek. A kimaradt rész igy 

hangzik: 

„A 11-ről 12-re virradó éjjelen a ten-

gerészeti repülők egy raja a belignai 

ellenséges repülőtelepet, amelyet repü-

lőinknak mult évi november 14-iki és 

december 6-án történt 'elpusztítása után 

ismét felépítették, igen sikeresen bom-

bázta. Az uj épület hangárában több 

telitalálatot állapítottunk -meg." 

Ez a feltűnő dolog, hogy a hivatalos 

jelentés egy része kimaradt, ugy történ-

hetett, hogy a bécsi hadseregparancsnok-

ságról elfelejtették ezt a részt Budapestre 

feladni, de a bécsi reggeli lapokban meg-

jelent. 

II. 

Hága, január 3. 

Megírtam, hogy milyen borzasztó üldö-

zés alatt állnak azok a holland kereskedők, 

akiket fekete listára írtak az angolok. Más 

elbánásban részesülnek azok. kik a gyanú-

sak listáján szerepelnek. Elképzelhetetleri 

zaklatásban van részük. Mindenekelőtt csak 

korlátolt mennyiségben kapnak árut é-s csak 

annyit, amennyire Hollandiának szüksége 

lehet. Az angolok nagyon szűkre -mérve ki-

számították, hogy mennyi élelmioikkre van 

szüksége Németalföldnek. Ennyit átenged-

nek a blokádon. Egy métermázsa áruval 

sem szabad többet bevinni. A kémek egész 

serege nyomoz olyan cégek után, -amelyek 

közvetve, vagy közvetlenül összeköttetés-

ben állnak német cégekkel. Nyomoznak -az-

után, Ihogy ezek a cégek esetleg második, 

harmadik, sőt hatodik kézből ne-m csempész-

nek-e át valamit Németországba? Szinte 

nevetséges imár ez a buzgalom. 

-De nemcsak -az angolokkal van tele Hol-

landia, hanem belgákkal is. Amikor a néme-

tek keresztülvonulták Belgiumon több mint 

egy millió belga Hollandiába és Angliába 

menekült. Azt képzelték, hogy csak néhány 

heti vetidégszereplésről lesz szó. A hetek-

ből hónapok ia hónapokból1 pedig évek let-

tek. Belgium megszállása után sokan haza-

mentek. Most körülbelül nyolcvanezer bel-

ga van holland területen és közel háromezer 

Angliában. A gazdagabbak Hágában, Am-

sterdamban és Rotterdamban élnek, fényes 

hotelekben laknak, költik a pénzt és igye-

keznek minél több hívet szerezni Belgium-

nak. Amsterdamba francia nyelvű napila-

pot alapítottak, amelyben biztatják a mene-

külteket: kitartani, kitartani! Azokat a me-

nekülteket, .akiknek semmijük sincs, kon-

centrációs táborokban helyezték el. 

Több, imint két esztendő óta Hollandia 

vendégszeretetét élvezik ezek -a szerencsét-

len emberek. A holland kormány mindent el-

követ, hogy a belga menekültek lehetőleg 

jól érezzék magukat. Három hatalmas kon-

centrációs tábort építtetett részükre. A ba-

rakkok egészséges helyen vannak és ha n.in-

csennék is nagy luxussal berendezve, min-

denütt ragyogó tisjztásjág .tapasztalható. A 

v-illan yvilágitás ŐS cl vízvezeték a táborok-

ban be van rendezve. Az ellátás nagyon bő-

séges. Reggel íeát, tvagy kávéit, ,é!s nagy 

adag vajaskenyeret kapnak az, internáltak. 

Délben levest, hust, főzeléket.' Este halat, 

vagy főzeléket, esetleg vajat és kávét. Az 

internáltak teljes mozgási szabadságot élvez 

n-e-k, elhagyhatják a tábort és munkát vállal-

hatnak -a városban. Természetesen igen 

élénk összeköttetésben vannak az odahaza 

marad-t belgákkal,- bár a német katonai cen-

zúra szigorúan ellenőrzi a levelezést. 

A belgákon kívül vannak angol inter-

náltak is Hollandiáiban. Antwerpen bevételé 

után ezerötszáz katona a tenger felől Hol-

landiába menekült. Ezeket l-efegyverezték 

és koncentrációs táborba internálták. Nagy-

szerű dolguk van. Egész nap játszanak, tor-

. n áznak, tenniszeznek, futballoznak és olyan 

hangosak, mintha öviék volna egész Hollan-

dia. , - i 

Nemrégiben nagyon s-ok szó esett mos-

tanában Hollandia készülődéseiről. M-iben Is 

állnak az ujabban tett katonai intézkedések? 

Hollandiában három k/ategóriiáíbá osztották 

be a katonaságot. Az első osztályba soroz-

ták a sorkatonaságot, ide tartóznak a 18—26 

évesek. A második kategóriába tartoznak a 

27—33 éves. a harmadikba a 34—40 éves 

népfelkelők. Egymásután hívták be a külön-

böző kategóriáikat, a katonákat nagyszerű-

en 'kiképeztek s -azután a lehetőséghez ké-

vést kisebA-nagyobb szabadságot engedé-

lyeztek nekik. Állandóan háromszázötven-

ezer katona van fegyverben. Ez a szám 

azonban, ha .miniden rendelkezésre álló 

erőt bészáimitunk. állítólag fél-millióra emel-

hető. A hadsereg legmodernebb fegyverek-

kel van felszerelve, a katonai matéria is ki-

tűnő. Láttáim -ezredeket, amelynek soraiban 

imaj-dnam kivétel nélkül csnna erős délceg le-

gény volt. Az eddig használt kék uniformist 

most' levették és az egyenruhákat átformál-

ták. Hollandiában majdnem ugyanolyan 

csukaszürkében járnak a katoná-k, mint a 

miiéi nk. 

IÁ. háboriu következtében HolfandlMban 

minden nagyon megdrágult. Az élelmicikkek 

ára átlag huszonöt százalékkal emelkedett 

és a nyersanyag is majdnem kivétel nélkül 

drágább lett. Hollandia a háború kitöréstí 

óta mérhetetlen károkat szenvedett. Igaz, 

h-ogy a hadsereg-szál,Ütők bevétele több. 

mint egy milliárddal -emelkedett, de ezzel 

szemközt az egyes szakmáikban dolgozó' 

munkások, iparosok és kereskedők kára 

több milliárdra rng. Amsterdamban például a 

háború előtt tízezer gyémántcsiszoló mun-

kás dolgozott. Ezek az emberek máról hol-

napra kenyér nélkül -maradtak. Tgen drága 

a gyapjú, a kaucsuk, a gummiáru, amelyet 

úgyszólván osák grammonkint enged be-

hozni Angliai, mert fél, ihogy Hollandiából 

átcsempészik Németországba. Rotterdam-

nak és Amsterdamnak a háború előtt hatszor 

nagyobb forgalma volt, mint most. Ezrével 

lézengenek a tenger-parton ácsorgó hajó-

munkások, akik sehol sem találnak alkalma-

zást. Es mekkora összeget emészt fel a 

hadsereg mobilizálása és >az internáltak el-

látása. Németalföld nincs senkivel háború-

ban s hónapok óta, csak kevert lisztből sza-

bad kenyeret sütni az országban. Igy akarja 

ezt a kis népek védelmezőj-e Anglia. 

Véosel Miklós. 

Oroszország forradalom 
előtt. 

- Szófia, január 13. Vezető politikai kö-

rökben Oroszország helyzetét ko-molyan íté-

lik -meg. Az orosz nép előtt nem lehet to-

vább is titkolni, hogy Oroszország katonai-

lag teljesen elvesz-ett. Oroszországban nagy 

események várhatók. 

Zürich, január 13. Milanóba és Parisba 

komoly hirek érkeznek Oroszországból. 


