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Wilson bejelentelte a diplomáciai szakifást 
Németországgal. 

WASHINGTON, február 4. A Reuter- | 

ügynökség jelenti: Wilson elnök a kongresz- j 

tushoz intézett üzenetében megemlékezik j 

a mult év április 8-ikán, a Sussex megtor-

Itedózása után az Egyesült Államok részé-

rői a Németországhoz intézett jegyzékről. 

Németország erre május 4-ikén. válaszolt és 

Amerikának május 8-iki válasza az, amely 

a néme Ígéreteket elfogadta. 

Wilson üzenetében igy folytatja: 

— Németország erre a jegyzékre nem 

válaszolt. 

Ezután Wilson üzenetében idézeteket 

olvas fel a január 31-iiki német jegyzékből 

és hozzá tette r 

— Tekintettel - erre a nyilatkozatra, a 

mely hirtelen és minden előzetes tárgyalás, 

vagy bejelentés nélkül visszavonja a május 

4-iki ünnepélyes Ígéreteket, az Egyesült 

Államok kormánya számára nem marad 

más válasz az Egyesült Államok méltósá-

gának és becsületének épsége mellett, mint 

*rra az útra térni, melyet április 8-iki jegy-

zékben bejelentett arra az esetre, ha Né-

metország nem adná fel buvárhajó-mód-

szereit. 

Megbízta ezért Lan&iiig külügyi 

államtitkárt, hogy közölje gróf 

Bernstorff német nagykövettel a 

diplomáciai viszony megszakítását, 

hogy a berlini amerikai nagyköve-

tet azonnal visszahívja és hogy gróf 

Bernstorff azonnal megkapja útle-

velét. 

— A német kormány e váratlan eljá-

rása ellenére és dacára annak, hogy mélyen 

sajnáljuk, hogy ilyen hirtelenül visszavonja 

kormányunknak adott igéretét, a két kor-

mány között fenálló viszony következtében 

*em akarom hinni, hogy Németország tény-

teg megtenni szándékozik azt, amihez a 

hozzánk intézett értesítése szerint feljogo-

sítva tartja magát. Semmiféleképen se tu-

dom hinni, hogy ez a nép a régi barátságra 
es ünnepélyes kötelezettségére nem akar 

tekintettel lenni és irgalmatlan flottaprog-
ramjának keresztülvitelében amerikai hajó-

i t és emberéletet megsemmisíteni fognak. 

Csak igazán nyilvánvaló tényeknek hihet-

ném ezt. Ha ebben vaió hitem szerencsét-

^ módorr indokolatlannak bizonyulna, 

ha amerikai hajó és emberélet a 

nemzetközi jog figyelmen kívül ha-

gyása, vagy megszegése miatt ál-

dozatul esnék, akkor a kongresszus 

felhatalmazását fogom kérni azok-

nak az eszközöknek az alkalmazá-

sára, amelyek szükségesek, hogy 

tengerészetünket és polgárainkat a 

békés és törvényszerű vállalkozá-

saiknak követéséinél a nyílt tenge-

ren megvédelmezzük. 

Nem tehetek ennél kevesebbet. Bizonyos 

dolognak veszem, hogy valamennyi semle-

ges állam ugyanezt az utat fogja követni. 

Nem akarunk mi háborús konfliktus:. 

(Hostiie confliet.) A német kormánnyal 

őszinte barátai vagyunk a német népnek és 

komolyan óhajtjuk fentartani a barátságot 

ezzel a kormánnyal, amely az ő szócsöve. 

Mi nem viseltetünk ellenséges érzelemmel 

irántuk és nem akarunk egyebet, mint meg-

védelmezni népünk kétségtelen jogait. Nin-

csenek egoisztikus szándékaink, csupa* 

hívek akarunk maradni népünk ősi elvéhez, 

ami a jognak és szabadságnak, az igazsá-

gosságnak és a háborítatlan életnek megvé-

désében áli. Ezek a békének és nem a há-

borúnak az alapelvei. Adja isten, hogy a né-

met kormány részéről való előre megfon-

tolt jogtalansági aktusok által ne provokái-

tassunk arra, hogy azokat megvédjük. 

Ufasifás Gerard n a g y k ö v e i n e k a távozásra 
— Spanyolország veszi át az amerikai érdekek képviseletét. — 
WASHINGTON, február 4. (Reuter-

ügynökség.) Az Egyesült Államok 

kormánya utasította Gerard nagy-

követet, hogy a nagykövetséget 

zárja le. Egyben utasította az Egye-

sült Államok összes német konzuljait 

és attaséit, hogy hagyják el az or-

szágot. Az Egyesült Államok Né-

metországban levő érdekeinek vé-

delmét Spanyolország veszi át. 

A blokád bejelentése óta 30 hajót sülyesztettünk el. 
— Számos angol hadihaió megsérült. — 

Rotterdam, február 4. Hajózási körök-

ből származó hirek a szigorított buvár-

hajó-harc bejelentése óta eddig 30 hajót 

sülyesztettek el. 

Angliába visszaérkezett tengerészek 

hirül adják, hogy a mult hó utolsó nap-

ján feltűnően nagy számmal érkezteit 

vissza angol kikötőkbe hadihajók, főleg 

torpedózuzók, amelyek többé-kevésbéi 

meg voltak rongálva. A Humber torko-

latánál több súlyosan megrongált torpe-

dónaszád visszaérkezését figyelték meg. 

Elsülyesztett amerikai 
gőzös. 

LONDON, február 4. A Reuter-ügy-

nökség jelenti: A Housafaniic 3149 ton-

nás amerikai gőzöst elsüllyesztették. 

Amerika készülődése. 
Genf, február 4. Mint a Daily Ghronicle 

jelenti, az amerikai tengerészeti minisztérium 

részletes terveket dolgozott ki, hogy az 

Egyesült-Államok semmi eshetőséggel szem-

ben se álljanak készületlenül. A hajók be-

vonása meglehetős könnyen fog menni. Ha 

szükségesnek mutatkozik, még a mai nap 

folyamán megparancsolják a Panama-csa-

torna igazgatóságának, hogy fokozottabb 

t-ittá. -

figyelemmel ügyeljen a csatornára és ne en-

gedje meg aknák elhelyezését. Minden más 

külpolitikai bonyodalom elkerülése végett a 

szövetségi kormány megkereste az idaihói 

államkormányt, hogy ne tárgyaltasson olyan 

külföldiek ellen irányuló törvényjavaslatokat, 

amelyek Japánra nézve kellemetlenek lőhet-

nének. 

Anglia és Hollandia köztftt 
megszakadt a postaforgalom 

Berlin, február 4. Hágából jelentik a 

Berliner Tageblatt-nak: Az angol postagőzös 

már tegnap nem érkezett meg és igy telje-

sen megszakadt a postaforgalom is Anglia 

és Hollandia között. Részletesebb jelentések 

még nem érkeztek. 
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