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51.800 tonnát sülyeszfeft el egy német tengeralatt-
járó 24 óra alatt. 

A döntés előjelei. 
A 'kemény tél a /frontokon megbénította 

a hadműveleteket. Az időjárási viszonyok 
aránylagos nyugalmat parancsoltak a had-
viselő delekre. A nagyobb arányú hadmű-
veletekben beállott szünetet az ellenfelek 
a front mögötti szervezkedésre 'és 'előkészü-
letekre használták föl. IAZ antant nagyhan-
gon hirdette, hogy ez a iirontmögötti munka 
biztató sikerrel folyik és hogy a tavaszi 
offenzíva meghozza végre a várva-várt 
döntést, természetesen 'Németország teljes 
legyőzésével. Az antant hadikritikusai a 
döntés helyét a nyugati harctéren jelölték 
meg, ahol a hosszú szünet .alatt /hatalmasan 
fölkészült francia-angol haderő szétmorzsol-
ja a német hadsereget. 

Nem első izben vállalkozik az 'antant a 
nyugati front áttörésére, de eddig készlet-
sikereknél egyebet nem tudott elérni és a 
német front szilárdságát nem volt képes 
megingatni. De rncst az antant 'nagyobb 
bizakodó kedvvel kiisérte a (hadikészülődé-
seket és kápráztató szinekkell festette a — 
még hinni tudó <— közvélemény elé a győ-
zelmes jövőt. 

Az antant ,a központi hatalmak béke-
ajánlatát is azzal utasította Vissza, hogy az 
a meggyöngült ellenség menekvő kísérlete 
a közeledő megsemmisülés ellen. Az antant, 
amely a központi hatalmak feldarabolására 
törekszik, meg akarta fosztani ellenfeleit 
attól a lehetőségtől, hogy a hékeajánlat el-
fogadásával a megtorlást elkerüljék. Az 
antantot ebben az elhatározásában is az a 
konok és vak elbizakodottság vezette, a 
mely a világháború borzalmait zúdította az 
emberiségre. 

Németország mindent megtett, nehogy 
az antant a nagylelkű békeaiánlatunkat a 
gyöngeség jelének tekinthesse, de ez az 
igyekezete sikertelen maradt. Ismét a fegy-
verek szavára kellett tehát bízni a döntést. 
A kíméletlen buvárliajó-harc megkezdése 
már is hatalmas csapást mért az antantra 
és a központi hatalmak ereiének és támadó 
szellemének ez az ujabb bizonyítéka ala-
posan keresztezte az antant számítását. 
Nem változtatott ezen a kellemetlen fordu-
laton Wilson sem, aki a diplomáciai viszony 
megszakításával sietett a szorult helyzetbe 
jutott antant segítségére. 

A központi hatalmak ezalatt a front mö-
götti előkészületekben sem maradták tétle-
nek. Az antant fogadkozásaival szemben 
komoly és kitartó munka folyt a- gyárakban, 
a hadsereg szervezetében. Á rend és fegye-
lem, amelyben Németország mindig elől-
járt, most is megelőzte a megriadt, kapko ó 
és erejüket vesztő ellenfeleket. A kezdemé-
nyezést a háboru egész folyamán nem tud a 
az antant elragadni a .köziponti hatalmaktói 
átmeneti kivételeket nem számítva, az an-
tant mindig a központi hatalmak akarata 
után volt kénytelen indulni és ezért nagy 
gonddal és hosszú tanácskozásodon meg-
állapított haditervét sosem vólt képes vég-
rehajtani. 

Most is, épen akkor, amidőn a d'ntő 
tavaszi offenziáról kiáltoz teli torokkal az 
antant, a németek hatalmas előretörést tet-
tek a nyugati fronton, a Ghampagneban, a 
hol négy éílenséges vonalat foglalt el a né-
met támadó lendület. A meglepett ellenség 
ellentámadásait a németek visszautasítot-
ták. A champagnei sikeres 'támadás azt bi-
zonyítja, hogy Németország a tavaszi offen-
zívára való szervezkedést alaposabban és 
gyorsabban végezte el, ami a győzelemnek 
egyik legfőbb e léi el tét ele. ' 

A champagnei előretörés sikere, ha 
nem döntő jelentőségű is — bár következ-
ményeit nem csmerhetjük — intés és figyel-
meztetés az antantnak, hogy Németország 
teljes harci vértezetben vária a fennen be-
jelentett tavaszi offenzívát. 

BERLIN, február 16. A Wolff-ügy-

nökség jelenti: 24 órán belliül egyik ten-

ger&laititjárónk ujabban elsüllyesztett egy 

20.000 tonnás segédcirkűlót, két segéd-

cirkálót vagy torpedógőzöst; egyedként 

13.600 bruttó regiszter tonsiiatartalommal 

és egy 4600 tonnás szállítógőzöst össze-

sen 51.800 regiszter tonnáiartalotr.mail. 

A 13-lkán elsUlyesztetlnek jelentett 

Három nap - negyvenegy 
hajó. 

Berlin, február 16. Hollandiából és Skan-

dináviából minden Angliába való élelmiszer-

bevitel megszűnt. Az utolsó három napon 

negyvenegy hajót sülyesztettek el 75.000! 

TONNA>TARTALOLMIMAL,. 

Bécs, február 16. Arról a kísérletről, | 

amely azt célozta, hogy az Egyesült-

Államok és Németország közt tárgyalást 

hozzanak létre, ma még csak annyi mond-

ható, hogy eddig nem járt pozitív ered-

ménnyel. Általános az a vélemény, hogy 

a jelek szerint Amerika keresi a kritikus 

helyzetből való kivezető utat. Wilson po-

litikája nem merev 'és azt a benyo-

mást kelti, hogy Washingtonban a diplo-

máciai szakítást nem könnyű szivvel 

rendelték el. Még neim lehet előre meg-

mondani, vájjon ez a hangulat a legköze-

lebbi időben kedvező eredményt szül-e. 

Japán segítséget ígér az Uniónak. 

Hága, február 16. A Daily News-nek 

6 gőzös és egy vltorláshajó közül, ame-

lyek összesen 25.000 tonnát képviselnek, 

az egyik gőzös ezer tonna szénát, 15.000 

tonna búzát, 2000 tonna zabot, egy másik 

5000 tonna petróleumot szállított Angliá-

ba. Fogolyként beszállítottak három hajós 

kapitányt, két mérnököt és egy szikra-

távíróinál alkalmazott távirászt. A gőzö-

sök közül kettő fel volt fegyverezve. 

Zátonyra futott olasz hajó. 

Lugano, február 16. A Bologna nevü 

olasz tengeralattjáró gőzös Génuába érke-

zett jés magával hozta a spanyolországi Cap 

Calos mellett zátonyra futott Luiziana olasz 

gőzös ötszáz utasát, nagyobbrészt asszo-

nyokat és gyermekeket. A súlyosan meg-

rongálódott gőzös megmentésére még foly-

tatják a munkát. 

| jelentik, hogy a japán kormány az Egye-

sült-Államokhoz jegyzéket intézett, amely-

ben egy német-amerikai háboru esetére 

messzemenő támogatását helyezi kilátásba. 

A jegyzék 'következtében az Unió keleti 

államaiban a háborús hangulat domináló. 

Változás a monarchia és Amerika 
viszonyában. 

Kopenihága, február 16. A párisi lapok 

azt jelentik, hogy a monarchia és Ame-

rika közti viszonyban változás állott be, 

miután Magyarország és Ausztria telje** 

sen szolidáris Németországgal és el van 

szánva arra, hogy ennek a szolidaritás-

nak összes következményeit viseli. 

A német nagykövet szerdán elhagyta Amerikát. 
KOPENHÁGA, február 16. SlKawdlnáv-

ameríkai Vonal közli: Newyorki képvise-

lőnlk jelenti, hogy Fredcric VIII. dán gőzös, 

csütörtökön 611 utassal, akik között van 

Bemstorff német nagykövet, a követség 

262 tagjának kíséretében, Newyoríkbó! el-

indult. 

Washington, február 16. Szerdán dél-

után két órakor hagyta el gróf Bernstorff 

Amerikát. Külön vonat vitte őt és kíséretét 

Washingtonból Hobokenbe. A különvonaton 

a nagyköveten kívül még 21Ó-en utaztak, 

valamennyien német alattvalók. Nyolc óra-

kor érkezett a vonat a Hounstontóhoz s a 

kikötőbeli állomásig ment, egészen közel a 

Frederik VIII. horgonyhelyéhez. 

Körsköriil rendőrség kordont vont, a 

kikötőben pedig a révhatáság három gőzöse 

vigyázott, hogy idegen hajó ne közeledhes-

sék. Egy torpedóvadászhajó állott a Fre-

deric VIII. közelében. Ennek a hadihalónak 

az volt a parancsa, hogy a Frederic VIII. 

gőzöst a parttól tizenöt mértföld távolságra 

kisérje. Azok a német alattvalók is gróf 

Bernstorffal utaztak el, akik azért jöttek 

Amerikába, hogy Németország mellett han-

gulatot keltsenek. 

Egy őrölt merényletet akart 
elkövetni gróf Bernstorff ellen. 

Genf, február 16. A Havas-ügynökség 

közli: Abban a pillanatban, mikor gróf Bern-

storff Washingtonban automobilra ült, hogy 

a vasútállomáshoz menjen, egy férfi utat 

tört magának a gépkocsihoz. A rendőrök' 

nyomban lefogták és ártalmatlanná tették. 

Az a hír terjedt el Washingtonban, hogy 

ez az ember, akiről állítólag kiderült, hogy 

őrült, merényletet akart elkövetni gróf 

Bemstorff ellen. 

Bernstorff hivatalos pályája 
Amerikában véget ért. 

Amsterdam, február 16. Az Associated 

Press levelezője Newyorkban beszélt gróf 

Bernstorff német nagykövettel. Bernstorff 

azt mondta, hogy a VIII. Frederic hajót, a 

melynek fedélzetén ő és társai Európába 

akarnak utazni,, csak egy veszély fenyegeti, 

az tudniillik, hogy aknára futhat. Ha az 

megtörténik és mii elpusztulunk, — foly-

tatta a nagykövet — engem ez a sors nem 

ta'lál készületlenül. Azt hiszem, hivatalos 

pályám Amerikában amúgy is véget ért és 

ugy látszik, a mostani pillanat a legalkal-

masabb arra, hogy visszavonuljak. 

Wilson keresi a kibontakozást. 


