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LEGÚJABB. 
WASHINGTON: A Reuter-ügynökség 

j e l e n t i : A szenátus 87 szóval 5 ellen ratifi-

kálta Wilsonnak a Németországgal való dip-

lomáciai szakítást elhatározó lépését. 

KRISZTIÁNJA: A tőzsdetanács elhatá-

rozta, hogy egyelőre beszünteti a hajósvál-

ialatok részvényeinek jegyzését. 

LONDON: Az admiralitás közli: Ten-

gerészeti repülőink 2-ikán portyázó utat 

végeztek a brüggei kikötő ellen. Számos 

nehéz bombát dobtak a kikötőre. Épülete-

ket és dokkokat felgyújtottak. Egy másik 

sikeres bombázó portyázás másnap éjszaka 

hajtatott végre. Megfigyeltük, hogy a bom-

bák dokkokat és vasutvonalakat megron-

gáltak. (M. T. I.) 

BERLIN: A Wolíf-ügynökség jelenti 

8-ikán este: A Somime-terüleben időnkint 

erős tüzelés. Saillynél kisebb harcok foly-

nak. A többi fronton nem történt lényeges 

esemény. 

'BERLIN: Az egyik visszatért tenger-

alattjárónk az Atlanti-óceánon tiz hajót sü-

lyesztett el, összesen 19.000 tonnatartalom-

mal. Azonkívül elsüiyesztett az Északi-ten-

geren egy 3000 tonnás ismeretlen angol 

gőzöst, a Shamerock Tishle angol halász-

gőzöst és egy francia halászbárkát. 

ROTTERDAM: Az angol alsóház ülé-

sén Bonnar Law miniszter a katonai hely-

zettel foglalkozott. Kifejtette, hogy minden 

jel arra vall, hogy hamarosan fordulat fog 

bekövetkezni a harctereken a szövetsége-

sek javára. Az olaszok a zord időjárás miatt 

jelenleg csak portyázásokat végez!vetnek. 

Ha a rettenetes hideg felenged, akkor na-

gyobb sikerek várhatók ezen a fronton. 

Riga környékéit az oroszok szép haladást 

tettek. Úgyszintén sikereket értek el Buko-

vinában is, ha az előrehaladásuk itten ki-

sebb is. Romániára vonatkozólag beismeri, 

hogy erre a kis országra rettenetes szeren-

csétlenség nehezedik. Erre nem lehet gon-

dolni bánat nélkül. Románia megrobanása 

borzasztó szerencsétlenség a szövetsége-

sekre nézve is, de viszont nem volt katona? 

nyereség a német ellenség számára. A sza-

lonikii fronton a rossz időjárás miatt szin-

tén csak kisebb portyázó harcok folynak. 

Wilson nem vette át nagy-
követünk megbízó-levelét. 

Az eddig érkezett jelentések alapján 

most már meg lehet állapítani, hogy egy 

semleges állam sem fogja követni Wilson 

lépését. A semleges államok a szigorított 

blokád miatt tiltakozást jelentenek be a 

német kormánynál, de nem hajlandók arra, 

hogy Wilson felszólalására a diplomáciai 

viszonyt megszakítsák, ami arra vall, hogy 

helyesen ismerték föl a helyzetet, amely 

arra inti őket, hogy továbbra is megőriz-

zék semlegességüket. Jelentés érkezett ar-

ról is, hogy Németország kérelmére a svájci 

kormány elvállalta a német érdekek képvi-

seletét az Egyesült-Államokban, ami teljes 

pozitívum arra nézve, hogy Svájc nem adja 

föl semlegességét és egyben a szimpátiának 

a jele is Németország iránt. 

Egy másik híradás szerint Wilson nem 

volt hajlandó átvenni gróf Tarnovszkynak, 

a monarchia nemrégiben kinevezett wa-

shingtoni nagykövetének megbízólevelét, a 

miből az eddigi jelentésekkel szemben arra 

lehet következtetni, hogy Wilson velünk is 

ROTTERDAM, február 8. A Newyork 

Herald arról értesül, hogy gról Tarnov-

szky Ádám osztrák-magyar nagykövet át 

a diplomáciai viszony megszakítására készül. 

A mai napnak szintén fontos eseménye, 

hogy az Egyesült-Államok komolyan szá-

mol a diplomáciai viszony megszakításának 

konzekvenciáival, a hadikészülődések erő-

sen folynak és Wilson már meg is állapo-

dott abban, hogy az antantnak a jelen kö-

rülmények között milyen alkalmas módon 

lehet segítségére. Az Egyesült-Államok hadi 

hajói őrszolgálatot fognak teljesíteni az At-

lanti-óceán kijelölt részén, hogv az ott mű-

ködő angol és francia hajókat a tengerek 

más részein használhassák fel. 

A német tengeralattjárók eredményes 

tevékenységéről is érkezett jelentés. Több 

hajót elsülyesztettek és az antantot a ten-

geren ujabban is érzékeny veszteség érte. 

Az események közül érdekességével 

tűnik ki Bryanna-k, az Unió volt külügyi 

államtitkárának Lloyd Georgehoz intézett 

távirata, amelyben felszólítja a béketárgya-

lások azonnali megkezdésére. 

akarta adni megbízó-levelét Wllsotmak, 

az elnök azonban megtagadta az át-

vételt. 

Az Unió a tengeri harctéren segíti az antantot. 
ROTTERDAM, február 8. A Mornsng 

Pest jeleníti Washingtonból: Wilson elnök 

ugy határozott, hogy az Egyesüli-Államok 

egyelőre a tenger 1 harctéren segíti az an-

tantot. Az Egyesült-Államok elvállalja az 

északi és déli Atlanti-óceánon az őrszolgá-

latot, hogy a tengert a német zsákmányoló 

hajóktól és a tengeralattjáróktól megszaba-

dítsa. Megvédi továbbá azokat a hajókat, 

amelyek az amerikai ós canadai kikötőkbe 

jönnek és ezzel lehetővé teszi, hogy az an-

gol és francia cirkálókat, amelyek eddig az 

amerikai partok előtt őrszolgálatot teljesí-

tettek, másutt használják fel. Arról Is sző 

volt, hogy minden hajót hadihajóvad kicse-

réltessenek, a tengerészetügy] minisztérium 

azonban oólszarübbmok találta, hogy a hadi-

hajókat a tenger bizonyos területein helyez-

zék el. A tengerószetügyl miniszter javas-

latot tett Wilsonnak, hogy az állam vásá-

rolja meg a kereskedelmi hajók egy részét 

és alakíttassa át azokat segédcirkálókká. 

Bryan távirata Lloyd Georgehoz 

a béke érdekében 

HÁGA, február 8. A Newyork Tnfoustia 

közli Bryatmak Lloyd Georgehoz intézett 

táviratát, amelyen Bryan felszólítja Lloyd 

Oeorget, bogy vesse latba egész befolyását 

az angol kormányban, hogy a békekonfe-

renciát mielőbb egybehívják. A vitás kér-

dések egyike sem olyan, bogy háborúval 

kellene megoldani. Ne vegye magára a fe-

lelősséget — hi* Bryan — a háború folyta-

tásáért. Az ö döntése az emberek mMóhtak 

életét vagy halálát jelenő. 

Svájc elvállalta a német 

érdekek védelmét 

Berlin, február 8. A német kormány 

megkérte Svájcot, hogy vállalja el a német 

érdekek képviseletét az Egyesült-Államok-

ban. A szövetségtanács eleget tett a kére-

lemnek és Svájc washingtoni követe szerdán 

már be is jelentette ezt a kormánynak és 

Wilsonnak, 


