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LEGÚJABB. 
BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti 

5-én este: A frontokról nagyobb harci ese-

ményt nem jelentenek. 

A Reuter-ügynökség jelenti Washing-

toniból; A külügyminiszter táviratot kapott 

a plimouthi amerikai konzultól, hogy a Hou-

satanic gőzöst az elsülyesztés előtt német 

tengeralattjáró figyelmeztette és alkalmat 

adott a legénység megmentésére. A kapi-

tányt és a legénységet partratették. 

RÓMA: Nivelle francia generalisszi-

niuszt az olasz főhadiszálláson a király ki-

hallgatáson fogadta. Nivelle ezután hossza-

san tanácskozott Cadornával és azután 

megnézte a Karszton levő olasz hadálláso-

kat. (M. T. I.) / 

BÉCS: Az Egyesült Államokkal való 

diplomáciai viszony megszakítása a hétfői 

tőzsdén észrevehető nyomást gyakorolt. 

Izgalom nem mutatkozott. A forgalom tar-

tósan csekély. 

BUDAPEST: Rudnyánszky György 

munkapárti képviselő hétfőn levelet intézett 

gróf Khuen-Héderváry Károlyhoz, amelyben 

bejelentette, hogy mandátumáról lemond. 

Levelében tagadja, hogy ötvenezer koro-

nát kért vagy kapott, amiért az erzsébet-

falvai szerszámgyár részére háromszázezer 

korona állami szubvenciót járt ki. Mégis 

ugy véli, hogy a pártnak tartozik azzal, 

hogy a további támadásoknak elejét vegye 

és ezért mandátumáról lemond. 

BERLIN: Helifferieh államtitkár egy 

norvég laptudósitónak a következő nyilat-

kozatot tette: 

— A korlátlan tengeralattjáró-harcban 

biztos és hatásos eszközét látjuk a háború 

megrövidítésének és annak, hogy Anglia 

tengeri zsarnokságát egyszersmindenkorra 

megdöntsük. Kétségtelen, ihogy a semlege-

seknek egy és más dolgot el kell szenvedni. 

De vájjon eddig is nem volt-e ez igy? 

Az államtitkár hiszi, hogy Németország 

mindent meg fog tenni, hogy a nehézsége-

ken könnyítsen, különösen a szénkérdést 

iüetőleg. 

BERN: Az Amerikából származó azt a 

hirt, hogy Svájcot bízták meg Németország 

amerikai érdekeinek képviseletéve!, nem 

erősitik meg. A Svájci Távirati Iroda arról 

értesül, hogy nincs kétség az iránt, hogv 

Svájc adott esetben elfogadja ezt a megbí-

zást. ' ' tt U "wi H r 

Tisza a kíméletlen buvárhajó-
harc szükségességéről. 

- Most is hajlandók vagyunk béketárgyalásokat 
kezdeni, garanciák mellett. — 

A képviselőház hétfői ülésén a zárt ülés 

után gróf Tisza István nagyfontosságú nyi-

latkozatot tett a háború uj fázisáról és a kül-

politikai helyzetről, az erről szóló tudósítást 

ép ezért vezető 'helyen közöljük. A minisz-

terelnök, akinek kijelentéseit a Ház általános 

helyesléssel kisérte, annak a reményének 

adott kifejezést, hogy a központi hatalmak 

jegyzéke, amelyben a kíméletlen buvárhaió-

harcot bejelentik, a semleges államok leg-

nagyobb részénél megértésre talál. Tiszának 

ez a kijelentése igen biztató és megnyugtató, 

mert az európai semleges államok maga-

tartása sokkal fontosabb a központi hatal-

makra, mint az Egyesült-Államoké. Kiemel-

kedő része volt a miniszterelnök beszédének 

az a kijelentés is, hogy a központi hatalmak 

még a mostani helyzetben is hajlandóak le-

mondani a hadviselésnek legkíméletlenebb 

módjáról, ha ellenfeleinktől garanciát kap-

nak oly béketárgyalások megkezdésére, a 

melyek létüket és szabad fejlődésüket bizto-

sítják. Beszédének további során meggyő-

zően és határozottan mutatott rá a minisz-

terelnök arra, hogy az antant megsemmisifő 

hadicéljaival .szemben olvan eszközöket kei-

lett választanunk, amelyek a siker biz.tositá-

sára és a háború gyors befejezésére a'kal-

miasak. Gróf Tisza István miniszterelnök 

végül kijelentette, hogy nyilatkozatát a kül-

ügyminiszterrel való tanácskozás alapján és 

vele tel.ies egyetértésben tette meg. 

Jelentős eseménye volt még a képvisek'í-

báz ülésének az ellenzéki pártvezérek fel-

szólalásai, amelyek a világháború legelső 

napjaiban megnyilvánult impozáns szolidari-

tásra emiékeztetőek voltak. Gróf Apponyi 
Albert, gróf Andrássy Gyula és Rakovszky 
István egyértelmű helyesléssel vették tudo-

másul a miniszterelnök nyilatkozatát. Csu-

pán gróf Károlyi Mihálynak volt eltérő vé-

leménye az Amerikában élő honfitársaink 

sorsáért való aggódás miatt. 

A hétfői napnak még két jelentős ese-

ménye volt a buvárlhaj'ó-harcoal kapcsolato-

san: az egyik, hogy Gerard, az Egyesül t-

Glamok berlini nagykövete 'kikérte útleve-

lét, a másik pedig az Egyesült-Államok kor-

mányának az a cselekedete, hogy az ameri-

kai kikötőkben levő segédcirkálókat is le-

I foglalta, 

Az európai semleges államok döntő ál-

lásfoglalásáról még nem érkezett jelentés. 

(A miniszterelnök beszéde.) 

Délután hat órakor kezdődött isimét a 

nyilt ülés. Gróf Tisza István miniszterelnök 

emelkedett szólásra és a következőket 

mondta: 

— Kapcsolatban a mai zárt ülésen le-

folyt eszmecserével, nyilatkozni óhajtok a 

buvárhajó-h arcról. Uj fegyverrel állunk 

szentben, amely főképen a blokád, majd a 

tengerzár eseteiben válik aktuálissá. A bü-

várhajók alkalmazásánál nem lehet ugyan-

azokat a jogszabályokat szem előtt tartani, 

mint a tengerzárt alkalmazó más hajóknál. 

Hiszen ellenségeink is felfegyverezték ke-

reskedelmi hajóikat és buzdították őket, 

hogy a buvárhajókat legázolják. Ellenfeleink 

is zárlati fegyvert alkalmaznak egész ten-

ger-részeken, amelyek a semlegesekre leg-

alább is oly veszedelmesek, mint a buvár-

hajók. Minden semleges hajó magára veszi 

a kockázatot, ha ezen a területeken jár és 

fellobban. Ez ellen nem foglaltak állást a 

semlegesek. Most ne volna szabad a tengert 

buvárhajókkal zárlat alá venni? Nem ki-

fogásolta ezt más, csaik az Egyesült Államok. 

Mindannyian emlékezünk még az Unió 

és a központi hatalmak között támadt né-

zeteltérésekre, jegyzék-váltásokra. Akkor 

célszerűnek láttuk elállani a korlátlan ten-

geralattjáró-harc alkalmazásától, ma azon-

ban máskép áll a dolog. Ellenségeink fellé-

pése, akik a'mi ibékeajánlatunkra és Wilson 

békelépésére a legbrutálisabban proklamál-

ták megsemmisítési szándékukat, — Ily ki-

jelentéseikkel szemben meg kell védenünk 

létünket minden jogosult fegyverrel. Feles-

legessé tesz minden tartózkodást Angliának 

pár nap előtti eljárása, amikor aknamező-

nek jelentett ki oly óriási tenger-részt és 

pedig támadó jelleggel, ahol egyenest Észak 

Európa neutrális államainak hajózását aka-

dályozza és veszélyezteti. 

— Abban a tudatban fordultunk ebhez 

az eszközhöz, hogy a teljes sikernek mfe-

Hep előfeltétele megvan: hogv ez eszköz 

sikeres alkalmazásának időpontja ©'érkezett. 

Semmi okunk nincs eddig arra 

a feltevésre, hogy elbatározá-


