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ΔΥΤΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
Κατά τάς τελευταίας ήμέρας έκενώθη παρ’ ήμών σκοπί

μως τμήμα έδάφους μεταςυ τής περιοχής τοΰ Ά ρράς και τοΰ 
ΑΓσν. Αί προ μικροΰ προπαρασκευαζόμεναι στρατηγικοί κινήσεις 
έξετελέσθησαν ά'νεο ένοχλήσεως υπό του μόνον βραδέως άκο- 
λουθοΰντος έχθροΰ· άσφάλείαι έχάλυψαν διά προσεκτικής κα'ι α
ποφασιστικής στάσεως τήν έγ/ατάλειψιν τών θέσεων και τήν ά- 
ποχώρησιν τοΰ στρατοΰ.

Είς τήν έγκαταλειφθεϊσαν περιοχήν κατεστράφησαν αί είς 
τόν έχθρόν χρήσιμοι έγκαταστοίσεις συγκοινωνίας, μέρος τοΰ 
πληθυσμοΰ έγκατελείφθη, έφοδιασθέν διά τροφίμων διά πέντε 
ήμέρας.

Χθές πλησίον τής παραλίας, είς τό μέτωπον τής Άρτουά 
καί επ’ άμφοτέρων τών όχθών τοΰ Μα'ς ή εντασις τοΰ άγώνος 
ήτο ζωηρά'.

Μετά μεσημβρίαν λόχοι συχνάκις δεδοκιμασμένων αυνταγ- 
μάτων προσέβαλον είς τό νοτιοανατολικόν μέρος τοΰ δάσους 
Μαλανκουρ καί έπί τής ανατολικής κλιτύος τοΰ υψώματος 304 
πολλάς γαλλικάς γραμμάς χαρακωμα'των έπί πλάτους 500 καί 
800 μέτρων καί άπήγαγον 8 αρωματικούς, 485 όπλίτας ώς 
καί πολλά πολυβόλα καί βομβοβόλα. Νυκτερινοί άντεπι!)έσεις 
τών Γάλλων άπεκρούσθησαν.

'ϋσαύτως εις την νοτίαν κλιτύν τού υψώματος «Νεκρός 
άνθρωπος» μία έφοδος περιπόλων άπέφερε πολλούς αιχμαλώτους.,

’ Επί τής ανατολικής δχθης τοΰ Μάς οπέτυχεν ώς καί κα- 
?τά τάς προηγούμενος ήμέρας λίαν πρωί ή έπίθεσις πολλών γαλ
λικών λόχων βορείως τής Σαμπρέτ Fe.

Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
' Η κατάστασις παραμένει αμετάβλητος.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΚ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Οί αγώνες μεταξύ τών λιμνών τής Όχρίοος καί Πρέσπας 

gto't εϊς την λεκάνην τοΰ Μοναστηριού εσυνεχίσΟησαν χθές. Είς 
So στενόν τών λιμνών κοί βορειοδυτικώς τοΰ Μοναστηριού οί 
| άλλοι άπεκρούσθησαν- βορείως τής πόλεως διά αλογίστου 
,βιοθέσεως τών στρατευμάτων των έπέτυχον μικρόν έδαφικόν 
Ιέρδος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8121 ΜΑΡΤΙΟΥ 1917
'Υπεύθυνος έκδότης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ Γίός 
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
’ Εκτύπωσις καί εκδοσις υπό τής ‘ Εταιρίας Γκέρλιτσερ Ναχρί- 
χτεν ουντ ’ Αντσάϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

Άνατολικώς τής λίμνης τής Δοϊράνης κατελήφθη πάλιν 
ύφ’ ήμών ό σιδηροδρομικός σταθμός Πορόγια κατόπιν άπωθή- 
σεως τών Άγγλων.

ΛΟΓΝΤΕΝ ΝΤΟΡΦ 

’ Επίσημρν. Μέγα Στρατηγεΐον. 20 Μαρτίου 1917.

Δ Υ Τ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Είς τήν είς έχθρικήν κατοχήν έγκαταλειφθεϊσαν περιοχήν είς 

άμφοτέρας τάς πλευράς τοΰ Σόμ καί τοΰ Ούάζ διεξήχθησαν 
πολλαί μάχαι τμημάτων πεζικοΰ καί ίππικοΰ μετά πολλών α
πωλειών διά τόν έχθρόν.

' Η προπαρασκευή τοΰ είς έκεΐνο τό μέρος έκλεγέντος πε
δίου μάχης καθιστα στρατιωτικήν ανάγκην, νά καταση) άχρη · 
τον παν δ.τι βραδύτερον θά ήδύνατο νά ευνοήσγ; τόν έχθρόν είς 
στάς έπιχειρήσεις του.

Είς τό τόξον τοΰ "Γπερν οί άνιχνευταί μας άπεκόμισαν 
12 ’Άγγλους έκ τών θέσεών των.

Μεταξύ Λάν καί Ά ρράς ό άγών πυροβολικοΰ ήτο κατά 
καιρούς ζωηρός.

Έπί τής αριστερός δχθης τοΰ Μάς οί Γάλλοι έπεχείρη
σαν μετά μεσημβρίαν καί τήν νύκτα ισχυράς έπιθέσεις κατά τών 
ύφ’ ήμών τήν 18 Μαρτίου κυριευθεισών δέσεων· πανταχοΰ άπε
κρούσθησαν. Είς τό ύ'ψωμα 304 εις τών λόχων μας προσέβα- 
λεν αύθορμήτως τόν υποχωροΰντα έχθρόν καί τοΰ άπέσπασεν Εν 
άκόμη τμήμα χαρακωμάτων πλάτους 200 μέτρων, τοΰ οποίου 
ή φρουρά έξ 2δ άνδρών η χμαλωτίσθη.

Κατά τινα ορμητικήν έπιχείρησιν νοτίως καί πλησίον τής 
διώρυγος τοΰ Ρήνου —Ρον περιήλθον 20 Γάλλοι είς χεΐράς μας.

Κοτά τούς έναερίους άγώνος κατερρίφθησαν 13 έχθριχά άε- 
ροπλάνα, διά δε τών πυροβόλων τής ξηράς 2 τοιαΰτα.

Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
ΕΓς τινας τομείς ζωηρότερα εντασις άγώνος ή κατά τάς 

προηγουμένας ημέρας. ’ Από άνιχνεύσεις είς τήν Μπερεζίνα καί 
παρά τόν Στόχοτ τά άνιχνευτικά τμήματά μας άπεκόμισαν 25 
Ρώσσους αιχμαλώτους.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΚ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Ό  ήδη άπό 9 ημερών’ έξαχολουθών άγών μεταξύ τών λι

μνών Όχρίδος καί Πρέσπας ώς καί έπί τών βορείως τής λεκά
νης τοΰ Μοναστηριού υψωμάτων δεν έ'φερεν ουδεμίαν έπιτυχίαν 
είς τούς Γάλλους. Τά έπι&ετικά τμήματά των προσέβαλον έπι 
εύρεος μετώπου τάς θέσεις μας τόσον είς τό στενόν τών λιμνών 
δσον καί πρός βορραν τοΰ Μανοστηρίου· πρό τοΰ πυρός μας,



είς τινας δέ θέσεις δί άγώνος έκ τοΰ συστάδην, δλοι αί έπι- 
Θεσεις των άπεκρούσθησαν.

Τ ά  ίδικά μας κα'ι τά συμμαχικά στρατεύματα έπολέμησαν 
πολύ καλά.

Βορείως της λίμνης τής Δοϊράνης διεσπάρησαν πολλοί αγ
γλικοί λόχοι διά πυρός πυροβολικού.

ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΖΤΡΟΟΪΤΓΡΙΚΟΪ ΑΗΑΚΟΙΝΟΘΕΗΙΟΣ
Β ι έ ν ν η  18 Μαρτίου.

Ι Τ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Έ π! τής Κοσταμπέλλας άπέτυχε μία άντεπίθεσις τών 

’ Ιταλών πρδ τού πυρός μας φραγμού.

Β ι έ ν ν η  19 Μαρτίου.

ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Είς τδ παραθαλάσσιον μέτωπον ζωηρά δράσις αεροπόρων 

^κα'ι κατά καιρούς ζωηρδν πΰρ πυροβολικού. Είς την κοιλάδα 
τού Έ τς  έβομβαρδίσθησαν πολλά χωρία ύπδ έχθρικοΰ άερο- 
πλοίου. Νοτίως τής ράχεως Στίλφαερ εν τών άλπινιστικών 
τμημάτων μας έκυρίευσε την δεσπόζουσαν βραχώδη κορυφήν 
τής Χόχε Σνάϊντ.

Ο ύπαρχηγος τοΰ Γενικοΰ Επιτελείου 
Στρατηγός φόν Χέφερ.

KATABVBI2I! ΓΑΛΛΙΚΟΪ ΠΟΛΕΜΙΚΟΪ
Βερολΐνον 2 0  Μαρτίου 1 9 1 7 . Επίσημον. 

Έ ν  τών ύποβρυχίων μας υπό κυβερνήτην τόν 6- 
ποπλοίαρχον Μόρατ κατεβύ&ισε τήν 19  Μαρτίου 
είς τήν δυτικήν Μεσόγειον θάλασσαν εν δπό άν- 
τιτορπιλλικών περιπολούμενον γαλλικόν πολεμικόν 
ανοικτής θαλάσσης τόπου Ντάντον διά τορπιλλί- 
σεως. Τό πολεμικόν πλοΐον, τό όποιον επλεεν 
έλικοειδώς, εκλινεν ίσχυρώς μετά τήν τορπίλλι- 
σιν καί μετά 4 5  λεπτά τ?)ς ώρας άνετράπη.

‘Ο αρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ν Ε Α Ι  Α Θ Ρ Θ Α Ι Κ Α Τ Α Β Υ Θ Ι Σ Ε Ι Σ
Β ε ρ ο λ ΐ ν ο ν ,  19 Μαρτίου. Νεωστί κατεβυθίσθησαν ύπό 

τών ύποβρυχίων μας είς τό στενόν τής Μάνχης, είς τόν ’ Ατλαν
τικόν κα'ι τήν Βόρειον θάλασσαν πλοία έκτοπίσματος 116000 
τόννων. Μεταξύ τούτων εύρίσκονται κατά τάς μέχρι τοΰδε άφι- 
χθείσας λεπτομερείς ειδήσεις τό άγγλικόν ώπλισμένον άτμόπλοιον 
«Κονάουγκτ» (2648 τόννων), Εν άγνωστον άγγλικόν ίστιοφόρον 
1000 τόννοιν, τά άγγλικά Εστιοφόρα «’ Αδελαΐδ/ρ, «Μάκ Λέων», 
« ’ Αμπάγια», «Γκαζέλλα», «Ούτόπια», τά άγγλικά αλιευτικά 
«Ρέντκαπ» καί «Η . ’Ίνγκραν», προσέτι τρία άγνωστα άγγλικά 
άτμόπλοια περίπου 3000 τόννων, τό βελγικόν άτμόπλοιον «Χαϊ- 
νάουτ», τό ρωσσικόν ίστιοφόρον « Ά γ .  Θεόδωρος», Εν άγνωστον 
μέγα ύδροφόρον περίπου 6000 τόννων καί Ιν άγνωστον φορτη- 
γόν περίπου 5000 τόννων, τό ισπανικόν άτμόπλοιον «Γκράτστα» 
(3129 τόννων), τό βρεττανικόν άτμόπλοιον «Θεοδορώφ, Πάγκα
λος» (2833 τόννων), τά νορβηγικά άτμόπλοια «Στράτς», «Ντα- 
βάνγκερ», «Λάρς Φαρστενάες», «Τόντε Φάγκελουντ» καί τό νορ
βηγικόν ίστιοφόρον «Ε ρμ ή ς».

'Ο  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΚΑΤΑΒΪΘΙΣΙΪ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
Λονδϊνον 18 Μαρτίου. Τό άμερικανικόν άτμόπλοιον «Βιτ- 

σλάνσια» έτορπιλλίσθη άνευ είδοποιήσεως. Τό αμερικανικόν 
άτμόπλοιον «Ίλλίνοϊς» (5025 τόννων), τό όποιον επλεεν με 
φορτίον Ιρματος άπό Λονδίνου είς Πόρτ - Ά ρθούρ, κατεβυ
θίσθη. Τό αμερικανικόν άτμόπλοιον «Τσίτυ οφ Μέμφις» 5252 
τόννων κατεβυθίσθη διά πυρός πυροβόλων. Τό άτμόπλοιον έπλε- 
εν με Ιρμα άπό Κάρδιφ είς Νέαν 'Υόρχην.

ΕΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΤΟΡΠΙΛΑΟΒΟΑΟΝ ΕΒΪΟΙίΟΝ ΥΠΟ ΓΑΛΛΟΝ
Βέρνη 19 Μαρτίου. Κατά τά μέσα Φεβρουάριου τρ. ε. 

κατεβυθίσθη έν τω  κόλπιρ τής Μασσαλίας εν γαλλικόν τορπιλ- 
λοβόλον ύπό τίνος γαλλικού υποβρυχίου, δπερ ύπέθεσεν, δτι 
ήτο γερμανικόν πλοΐον.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝ
Παρίσιοι 18 Μαρτίου. Οί ύπουργοί συνεδρίασαν χθες τήν 

εσπέραν. ' 0  Μριάν έςεθεσε τάς συνεννοήσεις του περί τών δρων 
'ιπό τούς οποίους θά ήδύνατο νά συμπληρωθώ τό ύπουργεΐον. 
Τό ύπουργικόν συμβούλιον ήτο τής γνώμης, δτι αί περιστάσεις 
άπαιτοΰσι, νά άφεθη πάσα έλευθερία είς τόν ΙΙουανκαρέ, νά 
άποφασίση περί τής καταστάσεως, δπως θεωρεί καλύτερον διά 
τά συμφέροντα τής έθνικάς άμύνης. "Ενεκα τούτου ό Μπριάν 
έπέδωκεν είς τόν Πουανκαρέ τήν παραίτησιν τής κυβερνήσεως,

ΤΟ ΝΕΟΝ
Γ Α Λ Λ Ι Κ Ο Ν  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ϊ Ο Ν

ΙΙαρίσιοι 2 0  Μαρτίου. (Τηλ. τοΰ πρακτορείοα 
Χαβάς.) Τό νέον γαλλικόν 6πουργεΐον έσχηματί- 
σ&η, ώ ς  επεται: Πρόεδρος καί ύπουργός τών ε
ξωτερικών Ριμπό, δικαιοσύνης Βιβιανί, στρατιο)- 
τικών Παινλεβέ, ναυτικών Λακάζ, έξοπλισμών 
Τομάς, οικονομικών Τιερρυ, εσωτερικών Μαλβύ, 
παιδείας Στίγ, δημοσίων έργων Ντεπλά, εμπορί
ου Κλεμαντέλ, γεο>ργίας Φερνάν Νταβί, εφοδια
σμού Βιολέτ, εργασίας καί κοινωνικής προνοίας 
Μπουρζουά, αποικιών Μαζινό, 6φυπουργός τής άε- 
ροπλοΐας Ντανιέλ Βενσάν.I _______

ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
Τ Η Σ  Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν  Τ Ο Υ  Τ Σ Α Ρ Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

Πετρούπολις 16 Μαρτίου. (Τηλεγράφημα τοΰ τηλεγραφώ 
πρακτορείου Πετρουπόλεως.)

Α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ό ν  δ ι ά τ α γ μ α .
Ή μεΐς χάριτι θεία Νικόλαος ό Δεύτερος, αύτοκράτωρ. 

πάντων τών Ρώσσων, Τσάρος τής Πολωνίας, μέγας δούξ τής 
Φιννλανδίας κ.λ.π. καθιστώμεν γνωστά τά κάτωθι πρός τούς 
πιστούς μας ύπηκόους: Κατά τάς ήμέρας τοΰ μεγάλου άγώνος 
κατά τοΰ εξωτερικού έχθροΰ, ό όποιος άπό τριών έτών προ
σπαθεί νά καθυποτάξη τήν πατρίδα μας, ό θεός ήθέλησε νέαν 
δοκιμασίαν διά τήν Ρωσσίαν. ’ Εσωτερικοί δυσκολίαι απειλούσα
ν ά έξασκήσωσιν δλεθρίαν άντίδρασιν έπί τοΰ τελικού άποτελέσμο-) 
τος τού πεισματώδους πολέμου.

Τό μέλλον τής Ρωσσίας, ή τιμή τοΰ στρατοΰ μας, ή εύτυ·« 
χία τοΰ λαοΰ καί τό δλον μέλλον τής πολυτίμου πατρίδος μαί;

άπαιτοΰσιν, ?να ό πόλεμος έξακολουθήση πάση θυσία μέχρι 
νικηφόρου -.τέρατος. ' 0  τρομερός έχθρός έντείνει τάς τελευταίας 
του δυνάμεις καί έπίκειται ή στιγμή, καθ’ ήν ό γενναίος μας 
στρατός έν αρμονίες μετά τών ένδοξων μάς συμμάχων θά έ- 
ξαπλώσή τελειωτικών τόν έχθρόν κατά γής.

Κατά ταύτας, τάς διά τήν ζωήν τής Ρωσσίας κρίσιμους 
ήμέρας, έθεωρήσαμεν ώς καθήκον συνειδήσεως, οτι δφείλομεν 
νά διευκολύνωμεν είς τόν λαόν μας τήν στενήν συνένωσιν καί 
όργάνωσιν δλων τών δυνάμεών του, δπως πραγματοποιήσω τα- 
χεΐαν νίκην. "Ενεκα τούτου έν άρμονίί): μετά τής Δούμας τοΰ 
κράτους άνεγνωρίσαμεν ώς όρθόν, νά παραιτηθώμεν τοΰ στέμμα
τος τοΰ ρωσσικοΰ κράτους καί καταθέσωμεν τήν|άνωτάτην άρχήν. 
’ Επειδή δέν θέλομεν νά άποχωρισθώμεν τοΰ άγαπητοΰ μας υίοΰ, 
ρ,εταβιβάζομεν τά διαδοχικά μας δικαιώματα είς τόν άδελφόν 
μας μέγαν δούκα Μιχαήλ ’1 Αλεξάνδροβιτς, τόν όποιον εύλογοΰ- 
μεν κατά τήν άνοδόν του είς τόν θρόνον τοΰ ρωσσικοΰ κράτους. 
Σονιστωμεν είς τόν αδελφόν μας, νά βασιλξύση έν πλήρει αρ
μονία μετά τών έθνικών άντιπροσώπων, νά τη ρήση τάς νομίμους 
διατάξεις καί έπ’ αύτών νά δώση άπαραβίαστον ορκον έν όνό- 
(ΐατι τής προσφιλούς πατρίδος. Προτρέπομεν δλα τά πιστά 
τέκνα τής πατρίδος, νά έκπληρώσι τό ιερόν πρός τήν πατρίδα 
χαθήκον, νά ύπακουωσιν είς τόν Τσάρον κατά τήν κρίσιμον 
ατιγμήν τών έθνικών δοκιμασιών καί νά συντρέχωσιν αύτόν 
μετά τών άντιπροσώπων τοΰ λαού, δπως όδηγήση τό ρωσσικόν 
Κράτος είς τήν οδόν τής εύτυχίας καί τής δόξης. '0  Θεός νά 
φυλάττη τήν Ρωσσίαν.

Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
ΙΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΟ ΕϊΟΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΟΡΟίΟΟΟϊϊ ΤΗΣ

Π ε τ ρ ο ύ π ο λ ι ς ,  17 Μαρτίου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. πρα
κτορείου Πετρουπόλεως). ' Η ρωσσική κυβέρνησις άπηύθυνε πρός 
τούς έν*τφ έξωτερικιο άντιπροσώπους της μακρόν τηλεγράφη
μα, έν τ ω ’ όποίω άναφέρει, δα  ή ομοφροσύνη τής άγανακτή* 
5εως, τήν όποιαν είχε προκολέσει ή άνατραπεΐσα τάξις τών 
αραγμάτων μεταξύ δλων τών ύγιών στοιχείων τού έθνους καί 
■ζνωσε ταΰτα μέ άξιοθαύμαστον ένθουσιασμόν περί τήν σημαίαν 
ΐής έπαναστάσεως καί ή ταχεία καί άποτελεσματική ύποστήρι. 
;ις τοΰ στρατοΰ, έδωσαν είς τό έθνικόν κίνημα έντός μόλις όκτώ 
ί(μερών τήν άποφασιστικήν νίκην. ' Η ταχύτης αυτη έπέτρεψεν 
δΰτυχώς, νά περιορισθή ό αριθμός τών θυσιών είς άναλογίαν 
τοιούτην, ή όποία είναι ανήκουστος είς τά χρονικά τών άνατρο- 
πών παρομοίας έκτάσεως καί τοιαύτης σοβαρότητας.

Μετά ταΰτα, άφοΰ τό τηλεγράφημα, ποιείται μνείαν τής 
ιφοκηρύξεως τοΰ Τσάρου περί παραιτήσεως καί τής πράξεως, 
δι’ ής ό μέγας δούξ Μιχαήλ ’ Αλεξάνδροβιτς άρνεΐται ομοίως, 
νά άναλάβη τήν άνωτάτην άρχήν μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν 
53ντακτική συνέλευσις θά καθορίση τήν κυβερνητικήν μορφήν καί 
'«ς νέας βάσεις τοΰ πολιτεύματος, κλείει ώ ς επεται: ' Ως πρός 
ΐήν έξωτερικήν πολιτικήν ή κυβέρνησις θά σεβασθη τάς διεθνείς 
«ποχρεώσεις, αί όποΐαι συνωμολογήθησαν ύπό τοΰ καταπεσόν- 
*ος καθεστώτος. Θά συνεχίσωμεν έπιμελώς τάς σχέσεις αί όποΐαι 
!«ς συνδέουν μετά τών άλλων φίλων καί συμμάχων έθνών καί 
6'/ομεν πεποίθησιν, δτι αί σχέσεις αυται θά γίνωσιν άκόμη έν- 
δόμυχοί καί διαρκείς υπό τό νέον καθεστώς, τό όποιον είναι ά- 
/'Οφοσισμένον νά ρύθμιση τήν πολιτικήν του έπι τη βάσει τών 
δημοκρατικών άρχών τού σεβασμού, ό όποιος δφείλεται είς τε 
Τ°υς μικρούς καί τούς μεγάλους λαούς, τής έλευθερίας τής ά- 

^πτύξεώς των, τής κάλής συνεννοήσεως μεταξύ τών έθνών.

Ο ΡΟΤΖΙΑΝΚΟ
Α Ρ Ν Ε Ι Τ Α Ι  Τ Η Ν  Α Μ Ε Σ Ο Ν  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Ν  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Κατά τηλεγράφημα τών «Τάιμς» ή προσωρινή κυβερνη- 
σις έν Πετρουπόλει άρνεΐται έπιμόνως τήν άπαίτησιν τών αρχη
γών τών έργατών περί άμέσου προκηρύξεως γενικών έκλογών. 
‘ Ο Ροτζιάνκο έπιμένει είς τήν άναβολήν τών έκλογών μέχρι 
μετά την συνομολόγησιν τής είρήνης, διότι λόγιο έλλειψεως 
έμπιστοσύνης τής παρούσης δημοσίας γνώμης οί συντηρητικοί 
θά ήδύναντο νά έπιτύχωσι λίαν μεγάλην άντιπροσώπευσιν έν τη 
συντακτική συνελεύσει.

Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΥΞ
Ν  I Κ Ο Λ Α Ι *  Ζ Η Τ Ε Ι  Α Ν Α Β Ο Λ Η Ν

Ώ ς  πληροφορείται ή «Φόσισε Τσάϊτουνγκ», ό μέγας δούξ 
Νικολάί, δστις έν συνεννοήσει μετά τής νέας κυβερνήσεως έμελλε 
νά άναλάβη τήν άνωτάτην διοίκησιν τού στρατοΰ έκστρατείας, 
έζήτησε κατά τήν τελευταίαν στιγμήν παρά τής κυβερνήσεως 
άναβολήν. Ώ ς  διαδίδεται, ύπεδείχθη είς αύτόν έκ μέρους ριζο
σπαστών, δτι δέν δυνανται νά έγγυηθώσι τήν προσωπικήν του 
άσφάλειαν έπί τοΰ πολεμικού πεδίου. Πιθανώς ό μέγας δούξ 
θέλει πρότερον νά άναμείνη, πρός ποιον μέρος θά προσανατο· 
λίσωσι τόν στρατόν έκστρατείας οί είς τά μέτωπα άπελθόντες 
άντιπρόσωποι τών έργατών.

ΣΤΕΡΗΣΙΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2VNE11II W ΠΟΛΕΜΟΙ UH ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
Αουγκανό 17  Μαρτίου. Εκ Βρινδησίου α 

ναγγέλλονται τά έξής: Συνεπεία τοΰ πολέμου τών 
ύποβρυχίων ό πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης π ά 
σχει άπό Ιλλειψιν τροφίμων. ‘Η οκά άραβοσίτου τι- 
μάται ήδη 1 5  γρόσια, ένω πρότερον έτιμάτο μό
νον 5. Ζάχαρις δέν ύπάρχει πλέον. Ο άρτος διά 
τούς άγγλους στρατιώτας είναι άναμεμιγμένος μετ' 
άραβοσίτου, ό όποιος φθάνει ές Αύλώνος.

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
«Γεννηθήτωσανί^ώσεί χνοΰς κατά πρόσω

πον άνέμου καί "Αγγελος Κυρίου έκθλίβων 
αύτούς. Γεννηθήτω ή όδός αύτών σκότος καί 
ολίσθημα καί 'Αγγελος Κυρίου καταδιώκων 
αυτούς». Δαυίδ 34.

Πέρα στά μέτωπα, στ'ις άκρες τής Εύρώπης πλανιέται ά- 
νήσυχη μιά λεβεντόκορμη παρθένα. Χρυσό στέμμα λάμπει στό 
ξανθό μά σοφό της κεφάλι, γυμνό σπαθί άστράφτει στό στιβα- 
ρό της χέρι· Μιά έδώ, μιά έκεΐ γυρίζει, μιά σταματάει κατά 
τό βορριά στην άκτή καί βάνοντας τό χέρι άντήλιο τις μεγάλες 
θάλασσες άγναντεύει. Κάτι βλέπει, κάτι προσμένει, κ’ ένω τό 
σούρουπο άρχινα, τά μάτια της άστράφτουν καί σφιγμένο τό 
χέρι της τή Δύσην άπειλεΐ. "Υστερα γυρνά στόν κάμπο- στό 
σοβαρό της μέτωπο χαράζεται ή ρυτίδα τοΰ πόνου- άπόμακρα 
άπό τό βουητό τών δβίδων ποΰ πίσω τόν ουρανό μέ φωτεινές 
λουρίδες διασταυρώνουν, γονατίζει καί προσεύχεται ετσι:

«Κύριε, τ’ ούρανοΰ καί τής γής ποιητή, Ζωοδότη καί 
Πατέρα, έδώ στόν κάμπο, κάτου άπ’ τόν έναστρον ούρανό. τήν 
ήσυχη τούτη νύχτα μπροστά Σου γονατίζω καί συχώρεσί με.



ΙΙατερα, άν τήν καρδιά μου ή αγανάκτηση ταράζει, άν ματωμέ-
»

τόν πόνο
νο ςιφος στο χερι μου κρατώ 

ν—υ γ χ ω ρ ε ΐε  μ ε  και οεςου την π ρα σευ χ η  μου . 

μ ου  άκου. Κύριε.

Νά, τό θαυμάσιο Σου Σύμπαν τόν αιώνιό του δρόμο 
τραβά. ' Ο όλόαστρος ουρανός δπως πάντα 'Ανοίγεται σ’ άπειρα 
χάη. ' Η εσπερινή αΰρα τήν άνοιξη μηνά' λυόνει τό χιόνι και 
πάλι τά βουνά Θά πρασινίσουν, πάλι θ’ ανθίσουν οί κάμποι, 
πάλι τά πουλιά θά κηλαϊόήσουν. Κι’ ό άνθρωπος, ό άνθρωπος 
θά  βασανίζεται, Κύριε; Τά παιδιά μου σκοτώνουν και σκο- 
τιυνονται και τό αίμα ποτίζει του; κάμπους. Ζ ώ α  και φυτά, 
στις σιερριές καί στις θάλασσες περνούν τό αίμα τους πίσω 
άπ τους ανθρώπους. ' Η Φύσις έκδικεϊται, κι’ οτι οπλο ώς τά 
σήμερα ό άνθρωπος έφτιασε γιά νά ύποτάξτβ τά στοιχεία, 
έστράφη κατ’ έπάνω του. Ά κ ο υ , Κύριε τή δέησή μου. δες τό 
σπαραγμό τής καρδιάς μου. ’ Από βορρά και νότον, άπό δύση 
και ανατολή σηκώθηκαν έναντίον μου dyί>ροι φοβεροί. ’ Ελευ
θερία καί ζωή μοΰ απείλησαν, μέ φοβέρισαν νά μ’ έξολο- 
θρεύσουν άπό τό πρόσωπο τής γής. Μά ή θέλησή σου μέ δυνάμωσε, 
Κύριε, καί τά παιδιά μου βγήκαν ολα ήρωες. Τους έχθρούς 
μου έμώρανες, τους άλλαξες τις γνώμες, σάν τών ανθρώπων 
τής Βαβέλ τους εκαμες άδύνατη τή συνεννόηση. Τά δίκιΊ μοΰ 
δυνάμωσε τό χέρι καί τό χτύπημα ήταν φοβερό. Ό που χτύ
πησα έμεινε λάκκος καί χαράδρα κι’ δπου έσπρωξα τά βουνά , 
υπεχώρησαν. Έ ζεψ α  ποταμούς καί κυρίεψα θάλασσες, κυνήγη
σα τούς έχθρούς μου σάν πρόβατα.

Νά ή άνοιξη γυρίζει, Κύριε· ή αίωνία αγάπη καί καλω- 
σύνη Σου τά δώρά της μάς ξαναστέλνει. Ά κ ο υ  σε. Κύριε, με 
καλωσύνη τήν προσευχή μου ποΰ κάνω μέ σπαραγμένη καρ

διά έδώ στον κάμπο, κάτου απ’ τόν έναστρον ουρανό. "Ο πως 
ώ ς  τώρα έμώρανες τούς έχθρούς μου κι’ ό κεραυνός στό

/ V \ \ V> V 1 >  ̂ / 2· Vσπίτι τους επεσε και το εόαφος εφυγε απ τα ποοια τους, α-
στραψε τώρα καί δώσε φώτησι καί δείξε τους τό δρόμο τής
είρήνης. Ά ρ χ ει πειά, ΙΙατέρα, ή Θυσία. "Άστραψε τώρα καί
δείξε τή μετάνοια στούς έχθρούς μου, στείλε, Κύρι?. τήν ει
ρήνη στον κόσμο».

P e e r  G y n t

ΑΙ ΑΠΟΑΕΙΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΜ Π ΟΡΙΚ ΟΥ Π Ο Λ Ο Υ
13 έ ρ ν η. 19 Μαρτίου. Έ π ί τής κατα στάσεως τοΰ γαλλι

κού έμπορικοΰ στόλου ή «Ένφορμασιόν» γράφει, δτι ή κεντρι
κή έπιτροπή τών γάλλων έφοπλιστών άνεκοίνωσεν, δτι αί άπώ- 
λειαι τοΰ γαλλικού έμπορικοΰ στόλου ανέρχονται είς 4000 00  
τόννους, τούτέστι 17 έκατοστά τού όλικοΰ έκτοπίσματος. ' Η έ
φημερίς έρωτα, τί γίνεται πρός άντιμετώπισιν„ τής σοβαρας κα- 
ταστάσεως καί προτρέπει τόν σχηματισμόν οργανώσεων έπί το> 
σκοπφ κατασκευής καί έξαγοράς έμπορικών πλοίων έν τ<ΰ έξω- 
τερικω.

Ένοικιάζ. έπιπλ. δωμάτιον. Άουγκούστα-στράσσε 12. II. άρ.

Ένοικιάζ. καλώς έπιπλ. δωμ. μέ ήλεκ:ρ. φώς Ζάϊντεβιτς- 
στράσσε. 19 ίσ. δεξιά.

Ε Ι Α Ο Π Ο Ι Η Ι ϊ
Έκτυποΰνται διάφοροι τυπογραφικαί έργασίαι διά τάς στρα 

πωτικάς υπηρεσίας έλληνιστι, έπισκεπτήρια μέ γράμματα τοΰ- 
τύπου ή καλλιγραφικά είς ελληνικήν καί γερμανικήν γλώσ 
σαν μέ στοιχεία διαφόρων είδών, έν τω Τυπογραφεία) μας.

Γ1ΕΡΑΙΤΣΕΡ ΝΑΧΡΙΧΤΕΝ ΟΥΝΤ ΑΗΤΣΑΊ ΓΙΕΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΤΕΜΙΑΗΙ 23/24

^ illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllU lllllllllil 

\ ΕΞ  .......   Ξ  |

ΤΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ί ί

5 5 = c

W I

Ε Ι Ν Α Ι  Κ Α Τ Ε Ι Κ Ε Υ Α Ϊ Μ Ε Ν Α  Α Π Ο  Γ Ν Η Σ Ι Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  Κ Α Π Ν Α
4  ·

ΤΤΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 
„ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ

44

F =  Γι 11111111111111111111111111111111111111Μ11111111111111111111111111111111111Μ11111111111111111111111111111111111111111111111 ■ 111111 ■ 11111111111111........111111111111111111111111111111111111111111Γ7 == '

iilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli


