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sunk a neutrális államok legna-

gyobb részénél kellő megértés-

re ne találjon. 

Csak az Egyesült Államok szakitotta ímeg 

Németországgal a diplomáciai viszonyt de 

mi nem zárkózunk el az elől, hogy megfon-

tolja, mielőtt oly lépést tenne, mely sérel-

mes az emberiségre és a békére épugy, mini 

az Egyesült Államok érdekeire. Hiszen mi 

azért nyultunk ebhez a fegyverhez, mert 

ezt tartjuk a gyors béke elérésére az egyik 

leghathatósabb eszköznek. 'Közelebb hoz-

zuk vele a békét, amely ugyanazon az elvi 

alapon áll, amelyet Wilson hirdet, amely 

nem akar senkit életfeltéísleiben megtámad-

ni, senkiit megaláz,ni és alkalmas a tartós 

béke alapjainak lerakására. (Általános he-

lyeslés.) 

Mi ma is készen állunk a tárgyalá-

sokra, ha garanciát kapunk, hogy 

ellenfeleink hajlandóik tárgyalni. 

Mindaddig azonban, amig ellenfeleink lé-

tünkre törnek, az embertelen gonosz me-

rényletnek a vi'sszautasitásával élnünk kell, 

élni fogunk minden jogos eszközzel, amely 

a siker biztosítására alkalmas. (Éljenzés.) 

Kijelentéseimet a külügyiminiszterrel 

teljes egyetértésben és vele megbeszélve 

tettem, méltóztassanak azt tudomásul ven-

ni. (Általános helyeslés.) 

(Apponyi beszéde.) 

Gróf Apponyi Albert: Mikor a központi 

hatalmiak békeajánlata megtörténíf ellensé-

geink részéről gúnyos visszautasítást ész-

leltünk. És felállítottak egy programot, a 

mely nemcsak Németország, hanem Török-

ország, Ausztria, de különösen Magyaror-

szág ellen irányult. Európa térképének re-

vízió alá vételében látják az egyedül el-

fogadható békéalapot, ami szerintük más-

kép, mint Magyarország feldarabolásával 

nem is képzelhető el. A tartós békéről 

mindaddig, amig egy magyar ember él a 

világon, nem lehet szó, ha ez a béke Ma-

gyarország feldarabolásának alapján jött 

létre. Él a hitem, hogy még nem fajult el ez 

a nép és ilyen esetben minden erejével a 

végsőkig küzd, amig a régi Magyarország 

isimét feltámadna. 

Nem marad egyéb hátra, mint a leg-

energikusabb eszközökhöz nyúlni. Helyesli 

a kíméletlen buvárhajó-harc felvételét és 

reméii, hogy Amerika is még majd meggon-

dolja magát. Bizik abban, hogy ez uj had-

járattal biztosíthatjuk .a béke létrejövetelét, 

(Andrássy, Károlyi és Rakovszky.) 

Gróf Andrássy Gyula: Ha végig gon-

dolja az eseményeket, feltámad benne az 

emberi érzés a háború ellen. De épen mert 

a békét akarja elérni, az a véleménye, hogy 

előállott a legerélyesebb harc ideje. Idézi 

Lloyd George beszédéből azt a részt, hogy 

a béke győzelem nélkül nem jelentene bé-

két, ezért addig nem lehet békéről beszélni, 

mig a központi hatalmakat meg nem törik. 

Ilyen kijelentéssel szemben csak egy marad 

hátra: a harc. Miután az összes felelős té-

nyezők azt hiszik, hogy a buvárhajó-harc 

meghozza a várt eredményt, bizalommal 

van eltelve iránta. Tudomásul veszi a mi-

niszterelnök kijelentését és óhajtja, hogyrf 

derék tengerészetünk a németekkel együtt I 

kivívják a győzelmes békét. 

Gróf Károlyi Mihály: Ö nincs oly meg-

nyugvással és bizalommal, de ennek okát 

nem fejtegeti. Elmondotta már a zárt ülés-

ben az okokat, amelyek nem az_ uj harcmód 

miatt keletkeztek, hanem részint szociális 

szempontokból. Nem tartja helyesnek az 

Egyesült Államokkal való háborút már az-

ért sem, mert Amerikában két millió ma-

gyar él, akiknek helyzete háború esetén 

tarthatatlanná válna és rendkívüli szenve-

déseknek volnának kitéve. Főleg ez a szem-

pont vezeti, amikor annak a reményének ad 

kifejezést, hogy dacára a megszakadt dip-

lomáciai viszonynak, nem fog háborúra 

vezetni a dolog. Pacifista elveken áll és 

legfőbb célnak vallja a világbéke helyre-

állítását. 

Rakovszky István nem osztja Károlyi 

nézetét. Ö is pacifista, de teljes mértékben 

helyesli a központi hatalmak lépését, amely-

nek nem mi vagyunk az okai. A harcot meg 

kell harcolni, a mielőbbi béke érdekében. 

Az elnök a vitát ezután berekesztette; 

a miniszterelnök jelentését a Ház tudomá-

sul vette. 
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BUDAPEST, február 5. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Tegnap reggel 

a 30-ik tábori vadász-zászlóalj egyik ősz-

éig,a behatolt a Plöcken-szorosíól nyugatra 

(Karai gerinc) fekvő állásba és egy tisztet, 

28 főnyi legénységet elfogott, egy géppus-

kát, egy aknavetőt és több puskát zsákmá-

nyolt Az ellenség elfoglalt védelmi müvei-

nek elpusztítása után vadászaink anélkül, 

bogy említésre méltó veszteséget szenved-

tek volna, visszatértek saját állásaikba. 

Egyéb Jelentős esemény nem volt. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

Narajovkánál uissiaüzfürtk ellenséges 
osztagokat, 

tábornagy arcvonala: A Narajovka mentén 

kis orosz osztagok biztosító csapataink el-

len előre tapogatództalk. Tüzeléssel vissza-

vertük őket. 

József főherceg vezérezredes harcvo-

nalási és Mackensen had csoportjánál a hely-

zet csekély tüzérségi tüz és előtéri ütköze-

tek mellett változatlan. 

LUDENDORFF. első főszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, február 5. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Ellenséges osz-

tagokat, amelyek Brzezemytól délnyugatra 

fekvő állásaink ellen előre tapogatództak. 

tüzelésiünkkel elűztünk. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, február 5. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-

A németek sikeres ellentámadása 

BERLIN, február 5. A' nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-

csoportja: Az Ancré északi partjától a Som-

ir.-elg erős tüzérségi tüz mellett néhány 

szakaszon gyalogsági harcok is folytak. A 

BesuiwHirttóJ keletre fekvő árkok legna-

gyobb részét ellentámadással visszavettük 

ez angoloktól; ez alkalommal egyszáz fo-

goly maradt kezünkön. Délután Beaucourt-

téí északra meghiusult egy heves angol tá-

M a c e d é r s t i b a r i v á l t o z a t l a n 

a 

BUDAPEST, február 5. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Délkelet! hare-

tér: A helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 

BERLIN, február 5. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Macedóniai harcvonal: A 

helyzet változatlan. 

LUDENDORFF, első főssáltósmeséer, 

m-adás, Éjjel Graudecourttól keletre egész a 

Pysíól délre fekvő vidékig nagy erők ismé-

telten rohamot intéztek állásaink ellen, A 

Baatfettcourttó! Gnedsceurtha vezető v ut 

mentén 'is harc folyt. A Sommetől délre ro-

hsmesspatiaiink több mint 20 franciát és an-

golt hoztak maglikkal az ellenséges vona-

lakbél. 

LUDENDORFF, első ffcsáUásmestsr. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Grerard kikérte útlevelét 

BERLIN, február 5. Gerard amerikai 

nagykövet hétfőn délután kikérte útlevelét. 

BERLIN, február 5. Az amerikai nagy-

követséghez érkezett hivatalos távirat, a 

mely Gerard nagykövetet visszahívja, in-

strukciókat tartalmaz a nagykövet számára, 

de az elutazás időpontját Gerard belátásá-

ra 


