
ÍÜlSmáÖYAmEI^AÖ 1917. f&broir 18. 

A háborús Amerika. 

Az Egyesült-Államokból háborús izga-
lom hire érkezik. A háborús párti sajtó lá-
zasan készíti elő a ' közvéleményt a had-
üzenetre. A szenvedélyeket felkorbácsoló 
híreivel mesterségesen szítja a háborús ked-
vet. Newyorki és Washingtoni jelentések 
szerint a háboru kitörése elkerülhetetlennek 
látszik, a nép hangulata egyre izzóbb lesz 
és Wilson — ha a jelek nem csalnak —-
nemsokára alkalmasnak fogja találni a pilla-
natot arra, hogy a világháborúba fegyvere-
sen beavatkozzék. A központi hatalmakat 
nem éri váratlanul ez az ujabb hadüzenet, 
amelyet a szokásos és már igen jól ismert 
pszichológiai momentumok előznek meg az 
Unióban is. A központi hatalmakra nem lesz 
tehát meglepetés az uj iháborus konfliktus, 
amit hangsúlyoztak már akkor, amidőn a 
kíméletlen buvárhajóharcot bejelentették. És 
minden bizonnyal számoltak ennek az ujabb 
-háborúnak következményeivel és a védeke-
zés módjaival is. Nem fér kétség tehát ahoz, 
hogy az Unió beavatkozása nem fog változ-
tatni az általános hadihelyzeten. Wilson 
valójában a háboru eddigi folyamán serr, 
volt semleges és olyan barátságot színlelt 
irányunkban, amelyről a közmondás az; 
tartsa, hogy mentsen meg az Isten. Wilson-
nal, mint ellenséggel a központi hatalma' 
sokkal inkább végezhetnek, mert nem keh 
tekintettel lenniök az Egyesült-Államok ái-
szenteskedő és lesben álló politikájára, ameh 
az emberiesség és nemzetközi jog paiz'sáí 
tartotta állandóan a központi hatalmak felé. 
mig ugyanakkor az antanttól a leg-
gyalázatosabb fegyverek alkalmazását is szó 
nélkül tűrte. 

Ennek az igazságtalan és ferde helyzet-
nek végét kellett vetni, hogy cselekvési sza-
badságunkat minden irányiban- megóvjuk. 
Ha az Unió jóakaratulag lett volna semle-
ges, a szigorított btókdára nem került volna 
a sor, mert régen módjában lett volna a 
háborút a befejezés felé terelni. De Wilson, 
ha nyíltan nem is, tetteiben az antant szö-
vetségesének mutatkozott. Az Unió Angiiá-
nak busás haszonnal fizetett hadseregszálli-
tója volt. Nem lehetett tovább tűrni ezt a 
kétszínű játékot, ezt a vakmerő üze!ír,ec a 
legdrágább emberi javakkal. Bekövetkezett 
annak a szükségessége, hogy Angliát 'élet-
ereiben támadjuk meg, amire a leghatáso-
sabb eszközéül a központi hatalmak nem 
választhattak mást, mint a kíméletlen buvár-
,hajó-harcot az Unióval szemben is, amely 
municiószűllitásával Anglia konok kitartását 
lehetővé tette. Hogy az antant a központi 
hatalmak békeajánlatát olv mérvben vissza-
utasította,, annak _ egyik legfőbb oka az volt, 
hogy Anglia bízott kiéheztetés] tervének si-
kerében. 

A hadüzenet .még nem hangzott el. Az 
Unió népe izgalommal várja a sorsdöntő 
pillanat eljövetelét, a központi hatalmak pe-
dig azzal a nyugalommal, amelv az erőnek 
és a győzelem tudatából -fakad. A központi 
hatalmak erkölcsi fölénye és az igazság, 
amely fegyvereinek sujtását megacélozza, 
bizalommal tekintenek a világháború közeli 
fejleményei elé. Bizalommal és azzal a re-
ménységgel, hogy minél elszántabb lesz a 
küzdelem, annál hamarább elérkezik a béke. 
A központi hatalmak legfőbb törekvése ez 
most, amit visszautasított az antant, nem 
támogatott őszintén Wilson sem. aki az 
örök béke aposolának szerette vallani ma-
gát. A béke talán sokkal előbb meglesz, ha 
ledől ez a hamis bálvány is. amelv, amig a 
béke templomába hívogatta a hadviselő fe-
leket, önmaga titkon arra készüli, hogy a 
meggyöngültnek vélt ellenfelekkel, szemben 

becstelen előnyökre tegyen szert. 
; 

K i s z c i l b ö ü á l l a z a m e r i k a i h a d ü z e n e t ? 

LUGANO, február 12. Az összes 

Amerikából érkező hitek közvetlenül 

küszöbön állónak mondják Ameriká-

nak Németországhoz intézendő had-

üzenetét. 

Németország kérdése az 

Uniohoz 

Besiliia, február 12. Esti lapok jelentik: 

A német kormány felkérésére Svájc kér-

dést intézett az Egyesült-Államokhoz, vaj • 

Ion az 1799-iki megegyezést, amely a há-

ború esetére a hadviselő államok alattvalói-

nak jogát elismeri, érvényben levőnek te-

kintse. 

Háborús izgalom Amerikában. 

Hága, február 12. A Daily News jelenti: 

Szerdán nagy rémület támadt Newyorkban. 

mert. megdördültek a partvédő ágyuk San-

dy Hookon. Ezeket az ütegeket ugyanis 

most állították fel, tehát ki kellett próbálni. 

Ezrével rohantak az emberek, asszonyok, 

arjukon gyermekekkel, ki a lakásokból, be-

felé a városba, messze a kikötőtől, mert 

mindenki azt hitte, hogy a németek már 

bombázzák Newyorkot. 

A pánik rémes .gyorsasággal terjedt és 

sehogy sem akart lecsillapodni, mert a tizen, 

hat hüvelykes ágyuk szakadatlanul dörög-

tek egész nap a kikötő és Long Island fölött. 

Másnap még nagyobb volt az izgatott-

ság, mert hirp terjedt, hogy a kormány 

ujabb, hadihitelt kért a törvényhozástól légi 

támadások elhárítására szolgáló ágyuk "be-

szerzése céljából. 

Amerikában kímélik a német állam-
polgárokat. 

Newyork, február 12. A Welff-ügynök-

ség jelenti: Az Associated Press-ne'k jelen-

tik Washingtonból: Hivatalosan közlik, hogy 

nem szándékoznak a német hajókat lefog-

lalni. A spanyol követ közvetitésével táv-

iratokat küldtek Németországba, amelyek 

biztosítanak a volt német állampolgárok kí-

méléséről. Remélik, hogy Németországiban 

semmiféle félreértés nem fog felülkereked-

ni Amerika magatartása felől. 

Nem hadüzenet, hanem „intézkedés 
az amerikaiak védelmére." 

Frankfurt, február 12. A Frankfurter 

Zeitung jelenti Newyorkból: Ha Németország 

félreérthetetlen cselekedetet követ el ameri-

kai hajók ellen, az elnök a kérdést a kong-

resszus elé terjeszti, de nem fog hadüzenetet 

indítványozni, hanem csupán fölhatalmazást 

fog kérni, hogy intézkedéseket tehessen az 

amerikaiak védelmére. 

M u n k á b a n a n é m e t t e n g e r a l a t t j á r ó k . 

Berlin, február 12. A B. Z. am Mittag-

•flk jelentik Luganoból: Londoni jelentések 

zerint az utolsó huszonnégy órában 39.000 

onna hajót sülyesztettek el a német tenger-

alattjárók. 

London, február 12. A Lloyd-ügynök-

ég jelenti: A 6330 tonnás angol Vedamore 

Isülyesztése alkalmával huszonöt ember 

•letét vesztette, harmincöt pedig megmene-

kít. A hajót előzetes figyelmeztetés nélkül 

iríe a német tengeralattjáró torpedólövése. 

1 hadviselő államok szocialistái 
nemzetközi értekezletei fognak 

találkozni. 

Berlin, február 12. A Vorwarts 'jelenti, 

hogy a háboru kitörése óta most merült fel 

először határozott alakban egy nemzetközi 

munkáskongresszus összehívásának a terve. 

Berlin, február 12. Az Internationale 

Ccrrespondenz jelenti: A svéd országos 

szakszervezeti központ felkérte a nemzet-

közi szakszervezeti központot Bernben, hogy 

tegyen kérdést az egyes államok szakszer-

vezeténél, vájjon hajlandók volnának-e ma-

gukat a szakszervezetek nemzetközi konfe-

renciáján képviseltetni. A francia, belga -és 

német szakszervezeti központok igennel vá-

laszoltak, angol részről azonban nem jött 

kedvező felelet, a svéd központ pedig attól 

a feltételtől tette függővé hozzájárulását, ha 

a többi északi állam szakszervezetei is kép-

viselve lesznek. 

Krisztiánjából jelentik: Norvégia mun-

kásainak szakszervezeti központi titkársága 

értesítést kapott a nemzetközi szakszerve-

A 6228 tonnás Manbola angol hajó is elsü-

ly-edt. Az elmúlt éjjel a tersellingi világító-

hajó néhány elsüllyesztett vitorlás személy-

zetét felvette. 

•Rotterdam, február 12. A Japanese Prin-

ce és Beecihtree angol, továbbá az Ellavors 

és Havgard norvég hajókat elsüllyesztették. 

Az Dllavore kapitányát megmentették, kor-

mányosa és tizenegy embere elveszett. 
(A Beecihtree 1277 tonnás eardiflfi, a Ja-

panese Piánee 4876 (tonnás newcastlei, az QE1-
lavore 2732 tonnás fareundi hajó.) 

zeti tanácstól, hogy a svájci központot, a 

mely a francia szakszervezetek karácsonyi 

konferenciájának összehívása körül olyan, 

eredményesen fáradozott, megegyezést léte-

sített, amelynek értelmében a francia, spa-

nyol, olasz, belga és lehetőleg az angol or-

szágos szakszervezeti központok is hajlan-

dóknak fognak nyilatkozni arra, hogy ma-

gukat egy nemzetközi konferencián képvi-

seltessék, ha azt a svájci szakszervezeti ta-

nács fogja összehívni. 

A kiíitéleEeti buvárhajóharc és 
az orosz haditerv. * 

Stockholm, február 12. Az IJtro Ruszkij 

arról értesül, hogy közvetlenül azután, hogy 

Németország bejelentette a szigorított bu-

várhajóharcot, egy igen ismert orosz tábor-

nok külön küldetésben Angolországba uta-

zott. Itteni források szerint Bruszilovról van 

szó. Föladatának a legnagyobb fontosságot 

tulajdonítják. A tábornok tisztában akar len-

ni azzal, hogy a szigorított buvárhajöharc 

megindítása után hogyan fog alakulni az 

orosz hadsereg ellátása, mert ennék a kér-


