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ΤΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ
Π Ρ Ο Γ Μ Μ Μ Α  ΤΟΚ ΡΟΙίΙΙΗ ΕΡΓλΤΟΝ

Χ ά γ η ,  17 Απριλίου. Είς μόλις άφιχθείς είς'Ολλανδίαν 
έμπιστος τοΰ ρωσσικοΰ έργατικοΰ κόμματος εφερεν είς γνώσιν 
τών ένταύθα σοσιαλιστικών κύκλων τό πρόγραμμα τών ρώσσων 
σοσιαλιστών, έκ τού οποίου καταφαίνονται μετά πολλής ευκρί
νειας οί σκοποί τών έργατών καί της ύπό τοΰ λαοΰ πραγματο- 
"οιη&είσης έπαναστάσεως. Τό πρόγραμμα τοΰτο είναι κατά τόν 
«Εγχώριον Άγγελιαφόρον» τοΰ Βερολίνου τό έξής:

' Η ρωσσικη έργατική δργάνωσις δεν προτίΟεται, νά έξακο- 
λουί>ήστ( τόν πόλεμον δι’ αγγλικά κατακτητικά σχέδια. Πολυ πε
ρισσότερόν έπιθυμεΐ αυτη νά διαπραγματευθή μετά τών Κεν
τρικών Δυνάμεο^ν περί της είρήνης. Τό ρωσσικόν έργατικόν κόμ
μα δεν θέλει νά ύποπέση είς τά σφάλματα τής γαλλικής έπα
ναστάσεως τοΰ 1793. Γό έργατικόν συμβούλιον δέν σκοπεύει νά 
μεταφέρη τήν ρωσσικήν έπανάστασιν εξω τών ορίων τής χώρας. 
Ινχαστος λαός οφείλει μόνος νά μεριμνήση διά τό αγαθόν του — 

«ΰτη είναι ή γνώμη τών ρώσσων έργατών*' ενεκα τούτου φαίνε
ται είς αύτοΰς απαράδεκτος ή άνάμιξις είς τάς έσωτερικάς υπο
θέσεις μιας χώρας.

Μεγάλα τμήματα τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ άπαιτοΰσι τήν 
αραίτησιν τοΰ Μιλγιουκώφ. Καίτοι ό υπουργός τής δικαιοσύ

νη; (ό Κερένσκι) έξησθένισε τάς δηλώσ ις τοΰ Μιλγιουκώφ. 
«υσπιστοΰσι πρός τόν Μιλγιουκώφ καί θεωροΰσιν αύτόν ώς δρ- 
γανον τής ’ Αγγλίας. Τό έργατικόν κόμμα έπιθυμεΐ τό ταχύτερον 
την ειρήνην, διότι έπιθυμεΐ νά κανονίση κατά ικανοποιητικόν 
τρόπον τό ζήτημα τής γαιοκτησίας, πρός τό συμφέρον τής στε- 
|εώσεως τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος.

' Η σύ’-αψις αμέσων συνεννοήσεων μετά τών ειρηνοφίλων, 
Σοσιαλιστών έν Γαλλία, ’ Αγγλία καί Ιταλία απαιτείται έντονώ- 
τατα παρά τοΰ ρωσσισκοΰ συμβουλίου έργατών. Δεν άπακούσι 
μονόν τό δικαίωμα, νά άποστείλωσιν ίδικούς των απεσταλμένους 
εις τάς χώρας τών συμμάχων, άλλά έλπίζουσι προσέτι, οτι θά 
τιαρασχεθη πασα ευκολία είς/ τους ειρηνοφίλους σοσιαλιστάς τών 
Βταντικών χωρών, δπως ταξειδεύσωσιν εί,ς τό έξωτερικόν. Οί 
Ρ®σσικοί σοσιαλιστικοί κύκλοι έχουσιν αγανακτήσει, διότι άπα- 
Ρρεύεται είς τους αρχηγούς τής έργατικής >ινήσεως τό ταξεί- 
ΐδιον είς ουδετέρας χώρας, ένω οπαδοί τής πολιτικής τής κοσμο- 
*ρατορίας καί τών κατακτησεων δύνανται κατά πασαν ώραν νά 
ι*ςειδεύωσιν. ’ Εάν δέν πραγματοποιηθη Jj έπιθυμία αυτη τοΰ 
ί?«ισσικοΰ έργατικοΰ συνδέσμου, τότε είναι αναπόφευκτος ή προ- 
Λβίρινή διακοπή τών σχέσεων μεταξύ τών μετά τής κυβερνήσε

ως συμβαδιζοντων σοσιαλιστών έν Γαλλία, ’ Αγγλία, Ιταλία καί 
τοΰ ρωσσικοΰ έργατικοΰ συμβουλίου.

Οί ρώσσοι έργάται είναι έναντίον τής ίδρύσεως δημοκρα" 
τίας κατά τόν γαλλικόν ή αμερικανικόν τρόπον. Οΰτοι έπιθυ- 
μοΰ'1  τόν σχηματισμόν ομοσπονδιακού κράτους μετά διοικητι
κής καί έκτελεστικής έξουσίας καί μετά ομοσπονδιακού συμβου
λίου. Κατά τό συμβούλιον τών έργατών έλήφθη προσέτι ή ά- 
πόφασις, δτι ή προσωρινή κυβέρνησις δέον νά φέρη είς γνώσιν 
τοΰ αγγλικού υπουργείου, δτι αί κατώτεραι ρωσσικαί τάξεις έπι- 
θυμοΰσι τήν ειρήνην. ’ Εάν ή κυβέρνησις τοΰ Λονδίνου δειχθη 
αοιάφορος είς τήν άνακοίνωσιν ταύτην, δέον ή προσωρινή κυ- 
βέρνησις νά άπειλήση μέ την μονομερή ειρήνην.

' Η διάθεσις είς τους ρωσσικους λαϊκούς κύκλους προσωρινώς 
δεν είναι είσέτι άντιαγγλική, άλλά άναμένουσι' παρά τής αγγλικής 
κυβερνήσεως επίσημον διάβημα ύπέρ της είρήνης. Τά οικονομι
κά συμφέροντα τής ’ Αγγλίας έν Ρωσσία είναι τόσον μεγάλα, ώ 
στε οί ρωσσικοί έργατικοί κύκλοι έ'χουσι την γνώμην, οτι ή κυ- 
βέρνησις τοΰ Λονδίνου θά αναγνώριση έγκαίρως τάς κακάς συ- 
νεπείας ενός ρήγματος μετά τών ρωσσικών λαϊκών τάξεων καί 
θά κλίνη υπέρ τής. είρήνης. Ή  ’ Αγγλία εχει δανείσει είς τήν 
Ρωσσίάν εν δισεκατομμύριο·/ καί 900 έκατομμύρια ρουβλίων 
καί ελαβε προνόμια είς τά Ουράλια ορη, πηγάς πετρελαίου καί 
δασώδεις περιοχάς. ' Η μέλλουσα έκμετάλλευσις τών αγγλικών 
παραχωρήσεων έν Ρωσσία καί ή έπιστροφή τών χρεών έξαρ- 
ταται κυρίως έκ τών ρωσσικών λαϊκών τάξεων. Λόγφ τούτου 
πιστεύουσιν δτι Θά υποχωρήση ή ’ Αγγλία. 'Ο  είς Χάγην άφιχθείς 

.έμπιστος τοΰ έργατικοΰ συμβουλίου μεταβαίνει είς ’ Αγγλίαν.

ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΚ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
'Η  «’ Αφτονμπλάντετ» αναγγέλλει έκ Χαπαράνδας, κατά 

την « ’ Εφημερίδα τής Κολωνίας» τά εξής : 'Η  μετριοπαθής σο
σιαλιστική «Έφημερίς τών Έργατών» έξαίρει, δτι είς τό συμ
βούλιον τών έργατών έπικρατεΐ μεγίστη ταραχή, διότι οί αρχη
γοί είναι τελείως αυθαίρετοι. Έπιμένουσιν είς τήν ανατροπήν 
τής προσωρινής κυβερνήσεως. ' Η κατάστασις είναι είς άκρον 
κρίσιμος. ’ Αρχίζει νέα έπικίνδυνος περίοδος, διότι ό στρατός αρ
χίζει νά συζητη κοινωνικοπολαικά καί οικονομικά ζητήματα. 'Η  
ατμόσφαιρα είναι βεβαρυμένη μέχρις έκρήξεως.

ΣΟΒΑΡΑ! ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΝ ΠΕΤΟΜ
Κολωνία 19 ’ Απριλίου. (Ιδιαίτερον τηλεγράφημα.) Είς 

τήν «Ε φ ημερίδα τής Κολωνίας» αναγγέλλεται έκ Στοκχόλμης, 
δτι είς Χαπαράνδαν άνηγγέλθη ίδιωτικώς ή έκρηξις νέων σοβα-



Χάρτης τοΰ πεδίου της μάχης παρά τον Αισν.

ρών ταραχών έν Πετρουπόλει κατά της προσωρινής κυβερνήσε
ως, αι όποΐαι είναι σοβαρώτεραι τών ταραχών τοΰ Μαρτίου. 
Ταξειδιώται έκρατήθησαν είς Χαπαράνδαν, διότι εχει όιαταρα- 
χθή ή σιδηροδρομική συγκοινωνία. "Ολον τδ ταχυδρομεΐον έκ 
Ρωσσίας καθυστερεΐται πρδ 4 ημερών.

MIAKOINDBENT* ΤΟ) ΠΟΑΕΜΟΥ
IR M U U  M I0 IH 0 K H U

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 1 9 ’ Απριλίου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς το φλανδρικόν καί τδ μέτωπον της ’ Αρτουά ενεκα 
βροχής και άνεμου ή εντασις τού άγώνος ήτο είς ολίγους αό" 
νον τομεΐς ζωηρά.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Εύρεθεΐσαι διαταγαί δεικνύουσι. πόσον μακράν ευρίσκοντο 
οί έπιθετικοι σκοποί τών είς τδν αγώνα τής 16 ’ Απριλίου ρι- 
φθεισών γαλλικών μεραρχιών. Είς ούδεμίαν θέσιν ή γαλλική 
διοίκησις είδεν έκπληρουμένην τήν έλπίδα της, είς ούδεμίαν* 
θέσιν τά στρατεύματα ουδέ κατά προσέγγισιν έπέτυχον τους 
τακτικούς των, πόλλψ μάλλον τους στρατηγικούς των σκοπούς.

Κατά τήν νύκτα τής 17ης πρός τήν 18ην ’ Απριλίου οί 
Γάλλοι είχον έπιτυχίαν εις τινα τοπικήν έπίθεσιν παρά τήν 
Μπραί· κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας άπέτυχον μετά αιμα
τηρών θυσιών έπανειλημμέναι έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ είς πολ
λάς θεσεις τοΰ δρεινοΰ μετώπου τής Σεμέν-ντε-Ντάμ, μετά 
ιδιαιτέρας έπιμονής παρά την Κραόν.

Πλησίον τής Λά Βίλ-ώ-Μπουά, τής όποιας αί δασώδεις 
θέσεις είχον καταση) ακατάλληλοι δί ήμας, έτοποθετηθημεν 
εις τινα όπισθεν κειμένην ώχυρωμένην γραμμήν.

Παρά τήν Μπριμόν ό έχθρός άπέστειλεν είς τδ πΰρ τούς 
εν Γαλλία μαχομένους Ρώσσους εις ματαίαν, καταστρεπτικήν 
έφοδον.

Είς τήν Καμπανίαν άνεπτύχθησαν χθές τήν μεσημβρίαν 
3ορειοδυτικώς τής Ομπερίβ νέοι αγώνες, οί όποιοι έσυνεχίσθη-

σαν καί κατά τήν νύκτα καί σήμερον τήν πρωίαν διά διαθέσεως 
νέων δυνάμεων ηυξησαν είς σφοδρότητα.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Κατόπιν τινών λίαν ήσύχως παρελθουσών ήμερών έγένετο 

πάλιν ζωηροτέρα ή έ'ντασις τοΰ ρωσσικοΰ πυρός, ιδίως μεταξύ 
Πρίπγετ καί Ντνγέστρ.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Ούδέν νέον.

ΛΟΤΝΤΕΝ ΝΤΟΡΦ

ΝΕλΙ Κ Α ΤΑ Β Ϊ8 ΙΣΕΙΣ
Β ε ρ ο λ ΐ ν ο ν  19 ’ Απριλίου. ’ Επίσημον.— Κατά τάς έκ·* 

θέσεις τών άπδ τής 13 μέχρι τής 18 ’ Απριλίου έπανελθόν- 
των υποβρυχίων κατεβυθίσθησαν νεωστί είς τδ στενόν τής 
Μάνχης, είς τόν ’ Ατλαντικόν ωκεανόν καί τήν Βόρειον θάλασ
σαν 93000 τόννοι έχθρικών καί ουδετέρων πλοίων.

Κατά τάς μέχρι τοΰδε συμπληρωματικός έκθεσεις τών 
υποβρυχίων ευρίσκοντο μεταςυ τών τήν 6 «αί τήν 13 ’ ΑπριΙ 
λίου κοινοποιηθεισών έπιτυχιών τών ύποβρυχίων τά έςής :

Τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον Βεντάτερ (4741 τόν  ̂
νων) μετά ξυλείας, τό άγγλικόν άτμόπλοιον Χιντουστάν (36921 
τόννων) μετά ξυλείας δί ’ Αγγλίαν, τδ άγγλικόν πετρελαιοφόρο»] 
Ποουχάταν (6117 τόννων) μετά 6800 τόννων πισσελαίου, τ ο ϊ  
όποιου ό πλοίαρχος ή χμαλωτισθη, τό άγγλικόν ιστιοφόρο* 
Σιλβία μετά άργίλου διά Ρουέν, τά άγγλικά άλιευτικά Λόρδοι 
Σκάρμπορουγκ, Γιβλαρτάρ, Κίτσεν^ρ, Ρέκτο, Μάγκιε, Ρός.

Τά γαλλικά ιστιοφόρα Πέρς Νέζ μέ άνθρακας διά Βρε· 
στην, Λά Ίούρ ντ Όβέρνι μέ ξυλείαν σηράγκων δί ’ Αγγλίαν»,; 
τό Σέν Μωντέ καί τό γαλλικόν άλιευτικόν ίστιοφόρον Ρολάν. |

Γό ρωσσικόν άτμόπλοιον "Εσπερος (2231 τόννων).
Τό πορτογαλλικδν ίστιοφόρον ’ Αργώ (1563 τόννων) μετά-ί 

ξυλείας, βαμβακοσπόρου, άλεύρου καί γάλακτος / δί ’ Αγγλίαν^
Τδ πρότερον γερμανικόν ίστιοφόρον Ρ . Ρίχμερς με 750® 

τόννους ζακχάρεως, τοΰ όποιου ό πλοίαρχος ήχμαλωτισθη. |

Τά νορβηγικά άτμόπλοια Ντίκτο μέ φορτίον' μεταλλευαά- 
των, Καμίλλα (2456 τόννων), Κονγκσάουκ (380 .τόννων).

Τά νορβηγικά ιστιοφόρα Φίσκαα μέ πλακούντας έλαιοπυ- 
ρήνων, Σνεσποΰρβε μέ έλαιον μηχανών, Φρέματ ό Πρώτος μέ 
πλακούντας έλαιοπυρήνων, Ναγιάντε.

Τό δανικόν άτμόπλοιον Γκοΰρρε (1866 τόννων).
Ιό σουηδικόν άτμόπλοιον Έ στερ (2632 τόννων).

Προσέτι 7 άτμόπλοια καί εν τριίστιον, τών όποιων δέν κα- 
τωρθώθη νά έξακριβωθώσι τά δνόματα, μεταξύ τών όποιων έν 
άτμόπλοιον, τό όποιον επλεεν άπό Μπορντώ πρός δυσμάς, εν 
άτμόπλοιον, πιθανώς γαλλικής έθνικότητος καί ώπλισμένον, μέ 
πετρέλαιον καί ξυλείαν μέ πορείαν είς Κεσσάν, fv μέγα πετραιο- 
φόρον, εν ώπλισμένον άτμόπλοιον περίπου 5000 τόννων ύπό 
νορβηγικήν σημαίαν, εν ώπλισμένον πλοΐον τύποο ’ Αράμπικ ή 
Κρέτικ.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Κ ίΡ Α ίΙ ί ΤΟΝ ΑΕΡΟΙίΛΑΗΟΚ ΕΙ! ΤΟ ΜΙΙΚΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ Ν 16 ΑΠ ΡΙΛΙΟ Υ

Λόγω συνεφώδους καιροΰ καί βροχής ήμποδίζετο μεγάλως 
ή ένεργεια τών άεροπορικών δυνάμεων άμφοτέρων τών μερών. 
’ Εν τούτοις κατώρθωσαν οι Γερμανοί νά καταρρίψουν κατά τόν 
έναέριον άγώνα 15 καί διά τοΰ πυρός άπό τής ξηράς 3 έχθρι- 
κα άεροπλάνα. Ο ίλαρχος βαρώνος φόν Ριχτχόφεν κατερριψε 
τόν 45 άντίπαλόν του, ό άνθυπολοχαγδς Βόλφ Ιμεινεν διά 16 
φοράν, ό έπιλοχίας Φένστερ διά 12 φοράν νικητής είς τόν ένα
έριον άγώνα, δ άνθυπολοχαγδς βαρώνος φόν Ριχτχόφεν διά 8ην 
φοράν.

Ιοιαιτερως ζωηρός υπήρξεν δ άγών τών γερμανών αερο
πόρων άναγνωρίσεως, καί τοΰ πεζικοΰ. Ένψ οί πρώτοι κατώρ- 
θωσαν είς μίαν θέσιν, νά φέρωσι πολυτίμους πληροφορίας περί 
τών κινήσδων όπισθεν τών έχθρικών θέσεων, ήδυνήθησαν είς τδ 
γαλλικόν μέτωπον έπιθέσεως νά άναγγείλωσιν έγκαίρως, δτι ό 
εχθρός ώδήγει πρός τά έμπρός έφεδρείας προς άπόφασιν τοΰ 
άγώνος καί προητοίμαζε τεθωρακισμένα αυτοκίνητα πρός υπο
στήριξή τής έπιθέσεως πεζικοΰ.

Οί άεροπόροι τοΰ πεζικοΰ, τών όποιων ή άποστολή είναι, 
νά τηρώσι διαρκώς τόν σύνδεσμον μετά τοΰ ίδιου πεζικοΰ καί 
νά προσδιορίζωσι πάσας τάς κινήσεις τοΰ έχθρικοΰ τοιούτου, ό- 
πεστήριξαν μετ’ έπιτυχίας τό βαρέως μαχόμενον πεζικόν.

Τά χαμηλά ιπτάμενα άεροπλάνα πεζικοΰ άνηγγελλον έγ
καίρως, πώς τό έχθρικόν πεζικόν ένίσχοε τάς έφορμώσας δυ
νάμεις. Διά τών έπανειλημμένων έπιθέσεών των έναντίον τών 
πυκνά κατειλημμένων χαρακωμάτων έπέφερον διά τοΰ πυρός 
τών πολυβόλων των άπωλείας είς τό έχθρικόν πεζικόν, προτοΰ 
τοΰτο είσέλθη είς τήν έφοδον. ' Ωσαύτως καί ή ηθική έπίδρα- 
σις τοιούτων έπιθέσεων άεροπλάνων έπί τοΰ έχθροΰ δέν πρέ
πει νά ύποτιμάται· τδ έχθρικόν πεζικόν βλέπει έαυτό διαρκώς 
κατασκοπευόμενον καί δή άπειλούμενον έντός τών βαθέων χα
ρακωμάτων του διά πυρός πολυβόλων άπό έγγυτάτης άποστά- 
σεως.

Τέλος είς τόν έδώ καί έκεΐ κυμαινόμενον άγώνα πεζικοΰ, 
οταν δια τοΰ διαρκούς πυρός τοΰ έχθρικοΰ πυροβολικού διακό- 
πτωνται δλαι αί άλλαι συγκοινωνίαι πρός τά όπίσω, ό άεροπό- 
ρος πεζικοΰ είναι έκεΐνος, ό όποιος θά διατηρώ ένήμερον τήν 
οιοίκησίν του περί τών διατρεχόντων είς τήν γραμμήν. 'Ωσαύ
τως και τήν άποστολήν ταύταν έξεπλήρωσαν λαμπρώς οί γερ- 
μανοί άεροπόροι.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΪ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΟΝ ΜΠΙΠΙΗΓΚ
Μπρυσσελ 18 ’ Απριλίου. 'Ο  Γενικός Διοικητής τού Βελ

γίου, στρατηγός βαρώνος φόν Μπίσσινγκ, άπέθανε σήμερον τήν 
εσπέραν την 8, 30 ώραν είς ήλικίαν 73 έτών. Πρό τινων μη
νών ησθενησεν άπό σοβαράν πνευμονίαν, άπό τήν όποιαν βραδέ
ως μόνον άνελάμβανε. Μετά μεγάλης θελήσεως προσεπάθει νά 
καταβάλη τάς συνεπείας τής άσθενείας του, ίνα έκπληρώση 
μεχρις δλιγον πρό τοΰ θανάτου του τά καθήκοντα τοΰ πλήρους 
ευθυνών άξιώματός του.

ΤΟ ΕΚΤΟΗ (Ε Ρ Μ Α Ν . ΠΟΛΕΜ.ΑΑΝΕΙΟΜ
Βερολΐνον 18 ’ Απριλίου. Τό αποτέλεσμα τοΰ έ'κτου πολε- 

μαοΰ δανείου άνέρχεται κατά τάς μέχρι τούδε ύπαρχούσας αγ
γελίας, μή λαμβανομενων ύπ’ δψει τών πρός άνταλλαγήν άναγ- 
γελθέντων παλαιοτέρων δανείων, είς 12 δισεκατομρύρια κα 
770 έκατομμύρια.

Μικραί άναγγελίαι συμμετοχής καθυστεροΰσιν άίόμη. Ώ  
(Ταυτως περιεχονται εί* το ποιόν τούτον αόνον έν αίρει αί έ'' 
γραφαι του στρατοΰ τών μετώπων, oic( τδν όποιον ή προθε^αια 
έγγραφής λήγει τόν Μάίον. νΗδη είναι έκτος αμφιβολίας, δτι διά- 
τών έγγραφών καί είς τά εξ πολεμικά δάνεια τδ ποσόν ύπερέ 
βη τά 60 δισεκατομμύρια. ’ Εκείνο τό όποιον ούδείς έθεώρε 
ώς δυνατόν, έπετεύχθη.

Τό άποτέλεσμα τοΰ μέχρι τοΰδε πλουσιωτέρου τρίτου πο- 
λεμικοΰ δανείου κατερρίφθη κατά 700 έκατομμύρια. Τό άποτέ
λεσμα τοΰτο άποτελεΐ σαφή άπόδειξιν, πόσον άκατάβλητος εΰ- 
ρίσκεται καί άπό οικονομικής άπόψεως ή Γερμανία μετά τριετή 
σχεδόν πόλεμον. ’ Αποτελεί ωσαύτως άπόδειξιν τής άκλονήτου 
άποφασιστικότητος τοΰ γερμανικού λαοΰ, νά έξακολουθήση νικη- 
κηφόρως τόν πόλεμον καί τής άσφαλοΰς πεποιθήσεώς. του διά 
τήν πλήρη νίκην.

ΕΤΤΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
’ Εξ έπιστολών ληφθεισών πρό μικροΰ έκ Πατρών άποσπώ 

μεν τάς εξής παραγράφους σχετικώς πρός τήν έν Έλλάδι κα- 
τάστασιν :

Ε π ι σ τ ο λ ή  τ ή ς  24)9 Μ α ρ τ ί ο υ  1917. Ή  τελευ 
ταίως είς 160 γραμμάρια κανονισθεΐσα ήμερησίως μερίς άρτου 
ήλαττώ,Θη είς 80 γραμμάρια διά δύο ήμέρας, ήτοι 40 γραμμά. 
ρια ήμερησίως. 'Υπομονή !

’ Εκτός τοΰ άρτου καί τής ζακχάρεως πωλοΰνται καί άλλα 
είδη διά δελτίων, ώς τό · όρύζιον και δλα τά όσπρια, δηλαδή 
φασόλια, κουκιά, φακαί κ.τ.λ.

Ε π ι σ τ ο λ ή  τ ή ς  1)14 Μ α ρ τ ί ο υ  1917. ’ Από τριών 
ημερών έχομεν τελείαν ελλειψιν άρτου, τά δε όσπρια καί τό ό' 
ρυζιον σχεδόν δέν εύρίσκονται πλέον. 'Ω ς σοί εγραφον, τά είδη 
ταΰτα παραδίδονται μόνον διά δελτίων, τοιαΰτα ομως παραχω- 
ροΰνται πολύ σπανίως. Τό κρέας καί οί*ιχθύς εΐναι πολύ σπά
νιοι. Μόνον τά νωπά λάχανα, τά χορταρικά, αί όπώραι καί τά 
λοιπά πωλοΰνται έλευθέρως, είς τιμάς άνυπολογίστους. Είς τάς 
Αθήνας δεν ύπάρχει πλέον φωτισμός άεριόφωτος καί ημείς έν

ταΰθα θά στερηθώμεν τοιούτου μετ’ δλίγας ήμέρας. Ούδείς 
γνωρίζει πώς Θά τελειώσωσι τά πράγμα'τα : Δ ί ενός γενικού έμ-
φυλίου σπαραγμοΰ ; Διά γενικής άσιτίας ; Πόσον πρέπει νά είσαι __ -
ευχαριστημένος,' διότι εύρίσκεσαι αύτοΰ.



Mut Odysseus!
Σάν τόν Ό δυσσέα Πάντα δράση, διώξε
Μόνη.στή μανία Τήν άπελπισία.
Τοΰ πελάου παλεύεις — Μή δειλιάζεις, θάρρος,
Ηάρρος. Γερμανία! Γερμανία !

Ί α νερά ταράζει Τέλευταΐος άγώνας
Μπόρα καί σιφούνι. Καί δοκιμαβία,
Τ’ άγριου Ποσειδόνα Τδ στερνό τό κύμα —
Τό πηροΰνι. θάρρος, Γερμανία !

Μαΰρα νέφη, μαύρο Νά ή στεριά χαράζει
Κύμα κ’ έρημία, Νά κ’ ή σωτηρία,
Νά σωθής παλεύεις— Μιά χεριάν άκόμα —
θάρρος, Γερμανία ! θάρρος, Γερμανία !

Τά στοιχειά κ’ οί άνέμοι Μιά χεριά καί πιάνεις
Καί βροντοΰν κί ουρλιάζουν Στή βλογημένη χώρα,
Κι’ άστραπές τό σύμπαν Ποΰ ή Ναυσικα προσμένει
Κουρελιάζον. Μέ τά χρυσά δώρα.

Καί βουνό τό κύμα Κ’ ή ’ Αθήνα χαράζει
Καί στεριά καμμία, - Τή ζωή καί δίνει
Δούλευε τά μπράτσα— Τήν τιμή, τή δόξα,
θάρρος, Γερμανία ! Ί'ήν ειρήνη.

P eer G ynt.

I  “ 1EA TOY f i i l l l R .
’ Ev x(i) χθεσινω φύλλψ της «G orlitzer  N achrichten  

und A n ze ig e r»  ό έκδοτης τής ελληνικής έφημερίδος κ. Αι
μίλιος Γκλάουμπερ γράφει τά έξής:

«Είς φιλόξενος άνθρωπος χαίρει ιδιαιτέρως, δταν ό παρ’ 
αύτοΰ ξενιζόμενος είναι ευχαριστημένος.» ‘ Υπό τής άρχής ταύ
της έμπνεόμενον τό έκδοτικόν κατάστημα τής «Γκέρλιτσερ Νάχ- 
ρίχτεν» έξέδωκε κατά τόν Νοέμβριον τοΰ 1916 τήν ελληνικήν 
έφημερίδα «Νέα τοΰ Γκέρλιτς.» "Οταν τό έκδοτικόν κατάστημα 
έπραξε τοΰτο, είχε μόνον τόν σκοπόν, νά καθιστά τους" ελληνας 
ξένους μας, οί όποιοι εθεσαν έαυτοΰς υπό τήν γερμανικήν προ
στασίαν, ένημέρους τών σπουδαιοτέρων γεγονότων, τά όποια ή
δη καθημερινώς συμβαίνουσι, καί τής κοομοϊστορικής τούτων 
σημασίας.

Ή  «Νέα τοΰ Γκέρλιτς» έπρόκειτο, νά είναι μόνον τοπική 
έφημερίς, νά πληροφορη περί τών έν ' Ελλάδι γεγονότων καί 
συνοπτικώς περί δλων τών γεγονότων, έπρόκειτο δι’ άνακοινώ- 
σεως δλων τών διοργανώσεων έν Γκέρλιτς νά δίδη τήν ευκαι
ρίαν είς τους "Ελληνας πρός συμμετοχήν είς αύτάς καί νά υπο
κίνηση τήν φιλόξενον πόλιν τοΰ Γκέρλιτς καί τούς κατοίκους της 
πρός στενωτέραν γνωριμίαν μετά τών ξένων μας. Περισσότερον 
δμως τούτου έπετεύχί)η : δταν πάλιν ποτέ έπανέλθη ή ειρήνη
είς τήν πατρίδα μας, δταν τότε θά έπανέλθωσιν οί "Ελληνες 
πάλιν είς τήν εύήλιον πατρίδα των, ή άνάμνησις τής διαμονής 
των θά ύφίσταται άκόμη καί ίσως μεμονωμένα αναμνηστικά 
δώρα θά ύπενθυμίζωσιν ενα αγαπητόν φίλον εκείνου τοΰ καιρού.

Δέν Θά υπήρχεν δμως τίποτε, τό όποιον νά πληροφορη 
περί τής διαμονής τοΰ 4ου έλληνικοΰ σώματος στρατοΰ, έάν 
τό έκδοτικόν κατάστημα τής «Γκέρλιτσερ Νάχριχτεν οΰντ Ά ν -  
τσαϊγκερ» δεν έδημιούργει διά τής ελληνικής έφημερίδος ?ν έγ
γραφον μεγίστης ιστορικής καί έπιστημονικής σημασίας ! ’ Αλλά 
δεν πρέπει ό έκδοτης νά έφιστΐ τήν προσοχήν έπί τής διαφό
ρου σημασίας τής έφημερίδος, αρκεί άπό τάς άναριΟμήτους 
έπιοτολάς, τάς οποίας ή εκδοσις έλαβεν άπό τής συστάσεως

τής «Νέα τοΰ Γκερλιτς», νά άποίπάσωμεν μερικάς, αί όποΐαι 
δεικνύουσιν, όποιαν σημασίαν άποδίδουσ'ν είς τήν έλληνικήν έ
φημερίδα είς ολόκληρον τό κράτος.

Κατόπιν δημοσιεύει τάς κρίσεις πολλών διακεκριμένων Γερ
μανών περί τής «Νέας τοΰ Γκέρλιτς» καί τέλος γράφει περί 
τοΰ περιεχομένου τής έπ’ _εύκαιρια τής εκατοστής έκδόσεως αύ' 
τής έκδοθείσης πολυσέλιδου έκτάκτου έκδόσεως της.

H ΜΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗ! ΜΑΧΗ! ΤΟΥ ΑΙ!Η
'Ωσαύτως ή δευτέρα ήμέρα τής ίσχυρας μάχης παρά τήν 

Ράϊμς δέν έφερεν είς τούς Γάλλους έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώ-· 
που έπιθέσεως ούδεμίαν μεγάλην έπιτυχίαν. Κατά τήν πρώτην 
ήμέραν ού μόνον δέν έπέτυχον τήν διαταχθεΐσαν δίάσπασιν παρά 
τόν Αΐσν είς βάθος 12 χιλιομέτοων μέχρι τής Μπριέν, άλλά κα 
έξησθένισαν τάς έπιτιθεμένας ομάδας των διά τών τεραστίων α
πωλειών κατά τήν σύγκρουσιν μετά τών άμυνομένων, κατά τοι
οΰτον τρόπον, ώστε ήσαν ήναγκασμένοι είς τόν τομέα τοΰτον 
τοΰ μετώπου νά εκτελέσωσι βραχεΐαν διακοπήν καί μόλις μετά 
μεσημβρίαν καί τήν εσπέραν ήδυνήθησαν νά όδηγήσωσι νέα 
στρατεύματα είς τήν μάχην, τά όποια, ώς καί τά χθεσινά ύπέ- 
στησαν καταστροφήν ύπό τοΰ πυρός τών πυροβόλων καί τών πο 
λυβόλων.

Πρό καί είς τάς πρώτας μας θέσεις διεξήχθησαν πεισμα
τώδεις άγώνες. Μικραί άπώλειαι εδάφους κατελήφθησαν πάλιν 
ύφ’ ήμών είς διαφόρους θέσεις, είς άλλα τμήματα οι Γάλλοι 
έπέτυχον ωφελήματα, τών όποιων [ή τακτική άξια ούτε κατά 
προσέγγισιν ισοφαρίζει τάς άπωλείας. Ουτω ό έχθρός κατέλα
βε τό χωρίον Σαβόν καί έδαφος πρός τήν διευθυνσιν τής Μπραί·

Ίσχυρότεραι γαλλικαι έπιθέσεις, έκτελεσθεΐσαι διά πολλών 
έφορμητικών κυμάτων, άπεκρούσθησαν μετά μεσημβρίαν είς τήν 
περιοχήν τής Σερνύ καί άνατολικώς τής Κραόν. Περί τάς πρώ
τας μας γραμμάς δυτικώς τής Κραονέλ καί είς τό χωρίον Κρα
όν διεξήχθησαν σφοδροί άγώνες. Μεταξύ τοΰ Αΐσν καί ρύακος 
Μιετ οί Γάλλοι έπέτυχον, κατά μήκος τοΰ Αίσν νά προχωρή- 
σωσι έως περίπου τρία χιλιόμετρα. Πολύ πλησίον δπισθεν τών 
προτέρων πρώτων θέσεων έσταμάτησαν αυτούς οί έπίμονοι ά- 
μυνόμενοι.

Είς τήν περιοχήν τοΰ ’ Αρράς ή ενέργεια τοΰ πεζικοΰ ήτο 
άσθενής, ένφ ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ άπέκτησεν έντασιν. 
Δυτικώς τής Λάν αί περίπολοί μας εφερον 20 αιχμαλώτους κα 
εν πολυβόλον. ’ Απόπειραι έπανακτήσεως τοΰ έχθροΰ κατά τίνος 
υψώματος, τό όποιον άφηρέσαμεν άπ’ αύτοΰ πρό μεσημβρίας 
πλησίον τής Γκεμάπ, άπέτυχον πρό τοΰ πυρός τών πολυβόλων 
καί τοΰ πυροβολικού.

Βορειοανατολικώς τής Σουασσόν έκαθαρίσθη είς τήν πε- 
ριοχήν τής Μπρουσα (ιόν εν είσέτι είς τάς γραμμάς άπομεΐναν 
γαλλικόν δίκτυον.

Ούτω δλαι αί έκεΐ θέσεις μας, αί όποΐαι τοσοΰτον σφο- 
δράς έπιθέσεις ύπέστησαν χθές, εύρίσκονται τελείως είς χεΐράς

μ«?· _______

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν  Τ Η Σ  Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ
Βερολϊνον 19 ’ Απριλίου, εσπέρα. Νοτιοανατολικώς τοΰ 

’ Αρρας ζωηρόν πΰρ.
' Εκατέρωθεν τής Κραόν ζωηρός άγών πυροβολικοΰ. Κατά 

μήκος τής διώρυγος τοΰ Αΐσν— Μάρν γαλλικαι έπιθέσεις, έκ 
τών όποιων ή ισχυρότατη παρά τήν Μπριμόν άπέτυχεν ήδη.

Είς τήν Καμπανίαν ή άντεπίθεσίς μας έξουδετέρωσε έδα- 
φικόν κέρδος τοΰ έχθροΰ βορειοδυτικώς τής ’ Οαπερίβ.


