
ΝΕΑ TO Y
Ελληνική

ΑΡΙΘ. 215.

Gb'RLITZ
ε κ δ ο σ ι ς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1917
V eran tw ortlicher H era u sgeber: Ε .G la u b e r  ju n .,G o rlitz . 
U ebersetzt von  D ionyssios A g a p i t o s ,  ζ. Z . in  G orlitz . 
D ruok und V erla g  der A k tien -G ese llseh a ft G orlitzer 
N achrichten  und A n zeiger, G orlitz , D em ian ip latz 23/24.

'Τπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ Γίός.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί Ικδοσις όπό της 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν οδντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
βερολΐνον, 17. ’ Ιουλίου. (W .T .B .)  Καί κατά τήν 16. 

Ιουλίου έξηκολούθησεν ό πεισματώδης αγών πυροβολι.οΰ είς 
τήν Φλάνδραν. Τδ Αγγλικόν πΰρ πυροβολικοΰ κα! τορπιλλοβλη- 
τών διηυθύνετο κατά τάς έσπερινάς ώρας ιδιαιτέρως σφοδρδν 
έναντίον τών -εις τδν χώρον της Λ!λ θέσειόν μας. 'Ω ς κατά 
τάς προηγοομένας ήμέρας, διετηρήθη κα! ή δράσις τών άερο
πόρων έξαιρετικώς ζωηρά.

'Η  καθ’ δλην τήν ήμέραν γενικώς μέτρια δράσις τοΰ πυ
ροβολικού εις τήν ’ Αρτουά ηύξήθη κατά τήν διάρκειαν τής νυ
κτδς έναντίον τών εις τήν περιοχήν τής ’ Ομπέρ θέσεων μας, 
ώς κα! νοτίως τής διώρυγας τής Λά Μπασσέ, άνατολικώς τής 
Λος κα! νοτιοανατολικώς τής Λάν. Βαρύ πΰρ διηυθύνετο κατά 
τάς πρωϊνάς ώρας της 17. Ιουλίου έναντίον τών άνατολικώς 
τής Μονσύ θέσεών μας. Μία κατά τήν πρωίαν τής 16. Ι ο υ 
λίου, ώραν 4 .30 ', ύπδ τήν προστασίαν τών καπνογόνων δβίδων 
εϊς τά δυτικώς τής Ούλλούκ χαρακώματά μας εϊσδύσασα περί
πολος έξεδιώχθη με:’ άπωλειών δι άγώνος χειροβομβίδων. 
Μία έκ τών περιπόλων μας εισέδυσε πλησίον τής σιδηροδρομι- 
Λής γραμμής Λά Μπασσέ-Γκρεναί είς τάς έχθρικάς θέσεις κα! 
έφόνευσε μίαν φρουράν.

Αι πυροβολαρχίαι μας έπυροβόλησαν μετά άναγνωρισθεί- 
σης έπιτυχίας άποθήκας πυρομαχικών κα! στρατόπεδα νοτίως 
τής Μπλανγκύ. Είς τδν χώρον τοΰ Σέν Κεντέν έπεκράτει κατά 
τήν νύκτα τής 16. πρδς τήν 17. ζωηρά δράσις τών έκατέρω
θεν περιπόλων εϊς τήν περιοχήν τής Χοννεκούρ, τής Χαρζικουρ 
καί τής Ίτανκούρ.

Ή  άναγγελθεϊσα έπίθεσις μιας άννοβερικής περιπόλου 
πλησίον τής όδηδ Λαδν-Σουασσδν έξετελέσθη μετά έςαιρετικής 

ϊ τόλμης. Αί έχθρικαί θέσεις μετετοπίσθησαν έπί πλάτους 500 
ι μέτρων μέχρι βάθους 200 μέτρων, μεθ’ ο ή περίπολος έπα- 
^νήλθεν εϊς τήν θέσιν τής έςόδου της συμφώνως τη διαταγή. 
Κατόπιν τών άναγγελθέντων άγώνων εϊς τδ μέτωπον τοΰ ΑΓσν 
to πΰρ έξησθένησε κατά τήν νύκτα δλίγον μετά τήν 1. ώραν 
τοΰ μεσονυκτίου. Μόνον μεταξύ τοΰ Βίντερμπεργκ καί τής όδού 
Κορμπενύ-Ράϊμς ένεδυναμώθη παροδικώς. Αί βαρεϊαι γαλλικαί 
«πωλειαι είς τδν ΑΓσν μεταβάλλουσι τδ όψιπέδιον τής Σεμέν 
ν' ε Ντάμ διαρκώς περισσότερον είς νεκοοταφεΐον τοΰ γαλλικού 
Στρατοΰ.

Κατά τάς αντεπιθέσεις μας εϊς τά δρη Χόχ καί Ιΐέλ 
ΐίχμαλωτίσθησαν 1 αξιωματικός καί 63 άνδρες, έκυριεύθησαν 
05 4 πολυβόλα καί 13 ταχυγεμή δπλα. Και είς τήν Καμπα- 
νιαν ή δράσις τών άεροπόρων ήτο λίαν ζωηρά. Ζωηρά έχθρι

κή κυκλοφορία κατά τήν διάρκειαν τής 16. ’ Ιουλίου ήνοχλήθη 
διά βομβαρδισμού τοΰ σιδηροδρομικού σταθμοΰ τής Λέ Ίσλέτ. 
ΙΙερι την 8.30’ π. μ. έγένετο έκεΐ σφοδρά εκρηξις μετά υψη
λό ΰ, πλάτους 300 μέτρων, νέφους καπνού. Περί τήν 10. ώραν 
έγένοντο νέαι έκρήξεις.

Εις τδ άνατολικόν μέτωπον διηυθύνετο πρδ μεσημβρίας 
τής 16. βαρύ πΰρ κατά τών νοτιοανατολικώς τής Λντυάνι θέ" 
σεών μας. Ό  προχωρών έχθρός άπεκρούσθη διά πυρός. 'Ω 
σαύτως μετά μεσημβρίαν άπέτυχον έχθρικαί έπιθεσεις. ’ Εκτός 
τής όπό τών Ρώσσων έσπευσμένως έκκενωθείσης πόλεως Κά" 
λουστς υπό τήν έπίδρασιν τής πιέσεώς μας, περιήλθον πάλιν 
εϊς τήν κατοχήν μαί τά άπολεσθέντα τμήματα τών άνατολικώς 
τής Λάντεστροϋ καί πλησίον τής άνατολικής άκρας τής Ντομ- 
προβλάνυ θέσεών μας. Εϊς τά Καρπάθια, έπικρατοΰντος αί- 
θρίου καιροΰ, ή δράσις τοΰ πυροβολικού ήτο κατά διαλείμματα 
ζηωρά, ιδίως νοτίως τής όδοΰ Όϊτσύτς. Άπεκρούσθησαν άκό 
πως έπανειλημμέναι έπιθέσεις περιπόλων.

Είς τήν Ρουμανίαν ηύξήθη παροδικώς τό πΰρ είς τήν πε
ριοχήν τής Τούλτσεακαί τής Φουντένι. 'Ο  νέος βομβαρδισμός 
τοΰ σιδ. σταθμοΰ τής Τεκού ίσιου προεκάλεσε νέας έκρήξεις, α 
δέ πυρκαϊαί μεγαλυτέρας έκτάσεως έξακολουθοΰσιν.

ANAKOINDSENTA Τ Ο Ϊ  Μ Η
Γ Ε Ρ Η Ι Η Ι Ι Ι  M M M W

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 19. Ιουλίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν .
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Εϊς τήν Φλάνδραν έξηκολουθεΐ ή μάχη τοΰ πυροβολικοΰ. 
Παρά τήν βροχήν ό άγών τών συναθροισθεισών μαζών πυρο
βολικού ήτο λίαν ϊσχυρδς κατά τήν ήμέραν καί τήν νύκτα.

’ Ισχυραί άναγνωρίσεις τών "Αγγλων είς τδν τομέα τής πα
ραλίας καί άνατολικώς τής '1 ’πέρν ήχθησαν εϊς άποτυχίαν πρό 
τών γραμμών μας.

Είς τό μέτωπον τής Ά ρτουά τό πΰρ ήτο ζωηρόν εϊς πολ" 
λάς θέσεις άπδ τής διώρρυγος τής Λά Μπασσέ μέχρι τής νο- 
οτίας δχθης τοΰ Σκάρπ.

Νοτιοδυτικώς τοΰ Σέν Κεντέν κατόπιν ισχυράς δράσεως 
διά πυρός στρατεύματα τοΰ Χέσσεν έπετέθησαν έναντίον τών 
γαλλικών ύψωμάτων εϊς πλάτος 1 χιλιομέτρου. ' Ο έχθρός έγ- 
κατέλειψεν είς χεΐράς μας μέγαν άριθμόν αιχμαλώτων κα! πολ- 
λα πολυβόλα καί ηύξησε τάς άπωλείας του δί άντεπιθέσεων, αι



όποΐαι συντετρίβησαν τήν πρωίαν καί τήν εσπέραν άνευ αποτε
λέσματος πρό τών καταληφθέντων χαρακωμάτων.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι»  Τ Ο Ϊ  ΚΡΟ ΝΠ ΡΙΝ ΤΣ
Ή  μαχητική ένέργεια Ιμεινεν ώς έπι τό πλεΐστον είς μι

κρά όρια* κατά διαλείμματα ένεδυναμώθη είς τινας τομείς εις 
τόν Αίσν, τήν Καμπανίαν καί έπί τής άριστερας όχθης τοΰ Μάς. 
Είς τό δρος Χ όχ  τό πΰρ μας καταστροφής ήνάγκασε το'ος 
Γάλλους νά έκκενώσωσι τμήματα τοΰ έκεΐ πρό Ολίγου καταλη- 
φθέντος έδάφους. Είς τό δάσος τής Άβακούρ μία Εδική μας ε- 
πίθεσις άπέληξεν εις έπανάκτησιν τμημάτων τινών θεσεων μας? 
άπολεσί)εισών μίαν ήμέραν πρότερον.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι»  ΤΟΥ Α ΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ Υ Α ΛΜ Π ΡΕΧΤΟΥ Τ Η Σ  Β ΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗ Σ
Ούδεν νέον.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ Π ΡΙΓΚΗ ΠΟΣ Α Ε0Π0Α Α0Υ Τ Η Σ  Β Α ΥΑΡΙΑΣ

Τό από ήμερών τινων ζωηρότερον πΰρ νοτίως τής Ντύ
ναμπουργκ καί τής Σμόργκον έξηκολούθησε καί χθές.

' Βορειοδυτικώς τής Λο'υκ καί είς τό μέτωπον τής άνατολι
κής Γαλικίας έπιχειρήσεις περιπόλων, αί· όποΐαι είχον ώς συνε- 
πειαν καί αύξησιν τοΰ πυρός, εΐχον άποτέλεσμα τήν σύλληψιν 
πολλών αίχμαλώτων.

Νοτίως τοΰ Ντνγέστρ οί Ρώσσοι έπετέθησαν μετά ισχυρών 
δυνάμεων έναντίον τών νοτίως τής Κάλουστς έπανακτηθέντων 
υψωμάτων· άπεκρούσθησαν πονταχοΰ μετά βαρειών άπωλειών.

Μεταςυ τών Δασωδών Καρπαθίων καί τής Μαύρης θα 
λάσσης ούδεμία μεγαλύτερα πολεμική έπιχείρησις.

Μ α κ ε δ ο ν ικ ό ν  μ έ τω π ο ν
Μεταξύ τών λιμνών Όχρίόος καί Πρέσπας, είς τήν Ντομ- 

προπόλγιε καί έπί τής άριστερας όχθης τοΰ Ά ξιου ζωηρότε
ρον πΰρ.

(W .T .B .)     ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

23 000 ΤΟΝΝΟΙ
Βερολϊνον, 18. Ιουλίου. Έπίσημον. (W .T .B .)  Νέαι έπι- 

τυχιαι τών ύποβρυχίων είς τό στενόν τής Μάνχης 23 000  τόν
νων.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τρία ώπλι- 
σμένα πολύ φορτωμένα άτμόπλοια, έκ τών όποίων Ιν είχε 
φορτίον πυρομαχικών καί άνετινάχθη είς τόν άέρα έντός 5 δευτε
ρολέπτων μετά τήν τορπίλλισιν, προσέτι εν πολύ φορτωμένον 
ώπλισμένον μέγα πετρελαιοφόρον άτμόπλοιον, τό όποΐον άνήκεν 
είς ίσχυρώς φρουρούμενον συρμόν.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ό  ν α υ α ρ χ ο ρ  Τ ί ρ π ι τ ς  π ε ρ ι τ ή ς  δη λώ σε ω ς 
π ε ρ ι τ ή ς  ε ιρ ή ν η ς

(Ν.) 'Ο  ναύαρχος φόν Τίρπιτς άπηόθυνε πρός τόν άρχη- 
γόν τοΰ έθνικοφιλελευθέρου κόμματος, βουλευτήν τοΰ Ράίχσταγ 
Μπάσσερμαν, τό ακόλουθον τηλεγράφημα:

«Μετά χαράς βλέπω έκ τών έφημερίδων, οτι τό έθνικο- 
φιλελεύθερον κόμμα, πιστόν είς τάς παραδόσεις του, άποκρούει 
τήν δήλωσιν περί της ειρήνης,· ή όποία εΐναι καταστρεπτική πρός 
τά εσω καί πρός τά εξω, εΐναι δέ τακτικώς άσκοπος καί είς 
τήν περίπτωσιν άκόμη κατά τήν όποιαν θά έπρεπε νά έπιδιώ- 
ξωμεν ειρήνην άνευ άποζημιώσεων. Τότε άκριβώς έπρεπε νά έ- 
νεργήσωμεν άντιστρόφως.

Ά λ λ ά  δέν εχομεν άνάγκην καθ’ ολοκληρίαν νά έπιδιώξω- 
μεν τοιαυτην είρήνην καί δεν πρέπει νά πράξωμεν τοΰτο, άλλά

όφείλομεν νά διατηρήσωμεν τήν πεποίθησίν, ή όποία έκφράζε- 
ται είς τάς δηλώσεις τοΰ στρατάρχου φόν Χιντενμπουργκ. 
Ουτε παροδικαί κρίσεις τοΰ ζητήματος τών τροφίμων, ουτε ά- 
νησυχίαι διά τό μέλλον περί τοΰ ζητήματος τούτου πρέπει νά 
συντελέσωσι τώρα, ώστε νά χάσωμεν τήν ψυχραιμίαν μας καί 
νά έπιληφθώμεν είρήνης, ή όποία έκθέτει είς κίνδυνον τό μέλ
λον μας καί δλως ιδιαιτέρως τό τών έργατών μας. Διότι ή ά- 
λάνθαστος, έπίμονος έξακολούθησις τοΰ ύποβρυχίου πολέμου 
θά μάς φέρη τήν έπιτυχίαν, βεβαίως όχι σήμερον ή αυριον, 
άλλά άσφαλώς καί έγκαίρως.

Είς άνάμνησιν τής πολυετούς κοινής έργασίας μας ύπέρ 
τών είς τόν γερμανικόν λαόν υπό -τοΰ Αύτοκράτορος του ένόει- 
χθεντων σκοπών, άπευθύνω πρός σας, αξιότιμε κ. Μπάσσερμαν, 
τήν παράκλησιν, νά προσπαθησητε παντί σθένει, δπως έμποδί- 
σητε τήν άποδοχήν τής δηλώσεως ταύτης περί τής είρήνης.»

Α90ΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υ Π Ε Ρ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Σ  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ

(Ν.) Κατά τινα συνέλευσιν έν Βερολίνω τής άνεξαρτήτου 
έπιτροπής ύπέρ γερμανικής είρήνης, είς τήν όποιαν παρέστησαν 
μέλη έξ όλων τών μερών τοΰ κράτους, έλήφθη ή κάτωθι άπό- 
φασις:

«Κρίσιμος εΐναι ή έποχή, άλλά άσφαλής ή νίκη ! » — διε- 
κήρυξε πρό όλίγων ήμερών είς τόν γερμανικόν λαόν ό στρατάρ
χης φόν Χιντενμπουργκ.

'Η  άνεξάρτητος έπιτροπή ύπέρ γερμανικής είρήνης άπευ- 
θύνει δριμυτάτην διαμαρτυρίαν κατά τής ύπό τής πλειοψηφίας 
τοΰ Ράίχσταγ μελετωμένης δειλοπρεποΰς άποφάσεως ειρήνης· 
'Η  άποδοχή τής άποφάσεως ταύτης δέν θά έσυντόμευε τόν 
πόλεμον, άλλά θά τόν παρέτεινεν άτελευτήτως, διότι αυτη θά 
ένίσχυε τήν θέλησιν τών έχθρών διά τόν πόλεμον καί τήν νί
κην, ένω τούναντίον θά συνέτριβε τήν τοΰ γερμανικού λαοΰ.

' Η «ειρήνη διά συνεννοήσεως», όπως τήν φαντάζεται ή 
πλειοψηφία τοΰ Ράίχσταγ θά παρεμέριζε διά παντός τό Γερ
μανικόν Κράτος άπό τήν σειράν τών Μεγάλων Δυνάμεων κα) 
θά ειχεν ώς συνέπειαν μίαν άκριβώς άπαραδειγμάτιστον οικονο
μικήν κατάπτωσιν καί γενικήν δυστυχίαν, πρό πάντων δέ τών 
έργατικών τάξεων.

' Η άνεξάρτητος έπιτροπή ύπέρ γερμανικής είρήνης όιαμφι. 
σβητεΐ είς τό ύπό δλως διαφόρους συνθήκας έκλεγέν Ράίχσταγ 
τό δικαίωμα, νά παίζη κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό μέλλον του 
γερμανικοΰ λαοΰ. ' Ο λαός μας θέλει κατά τήν ώραν αύτήν, 
καθ’ ήν πρόκειται περί ύπάρξεως ή μή, νά ίόη τό μέλλον του 
έξασφαλιζόμενον, ούχί δμως Θυσιαζόμενον είς τά; προσπαθείας 
τών κομμάτων πρός υπερίσχυσή. 'Ο  γερμανικός λαός διαπνέε- 
ται υπό άόιασείστου έμπιστοσύνης πρός τούς κατά ξηράν και 
θάλασσαν άρχηγούς του καί έλπίζει, δτι τέλος καί ή πολιτική; 
διοίκησις θά περιέλθη είς χεϊρας άσφαλεΐς καί στερεάς, αί ο
ποίοι εΐναι ίκαναί, νά φανερώσωσι καί πολιτικώς είς τόν κόσμο» 
τήν γερμανικήν δύναμιν. Τότε ούτος, είμεθα βέβαιοι περί αυ· 
τοΰ, Θά έπιμείνη είς τήν νίκην, θά ύποφερη δλας τάς στερη^ 
σεις καί Θά προσφέρη πάσαν θυσίαν.

Ι Ι Α Μ Α Ρ Π Ρ Ι Α
Π !  E U N I I H 2  U F I I I M !  ID )  ΒΕΡΟλΙΚΟΤ U I I  ΙΟΥ Μ Ζ Ε Ι Π

Βερολϊνον, 18. ’ Ιουλίου. (W .T .B .)  Ή  διακοπή τών σχε* 
σεων τής Ελλάδος πρός τήν Γερμανίαν, καίτοι αυτη 
μετά τήν παραίτησίν τοΰ άγαπητοΰ μας Βασ'λέως, παρήγαγε^

είς τήν ελληνικήν παροικίαν τοΰ Βερολίνου όδυνηράν έκπλξινη. 
Οί ύπογεγραμμένοι, οί όποιοι παρακολουθούσα μετά μεγίστης 
συμπαθείας τόν άγώνα ύπάρξεως τής Γερμανίας έναντίον ολο
κλήρου τοΰ κόσμου, άποδοκιμάζουσι τήν προδοτικήν πολιτικήν 
ενός δοξομανοΰς έπαναστάτου, ό όποιος, δπως ίκανοποιήση τήν 
φιλοδοξίαν του, ούδενός έφείσθη. καί αύτήν δέ τήν τιμήν καί 
τήν ζωήν τής πατρίδος του έπώλησε. Καταγγέλλομεν τόν Βενι- 
ζέλον ένώπιον τοΰ Θεοΰ καί ολοκλήρου τοΰ κόσμου, δτι είναι 
αίτιος νέας αιματοχυσίας καί λυπούμεθα βαθέως, δτι ή άτυχή? 
μας πατρίς, ύποδουλωθεΐσα ύπό τών προστατών τής έλευθερίας 
τών μικρών λαών, έξαναγκάζεται νά είσέλθη είς άγώνα ύπέρ 
άδικου ύποθεσεως.

Βερολϊνον, τη 8. ’ Ιουλίου 1917.
(Έπονται αί ύπογραφαί,)

Τ ά  έ λ λ η ν ικ ά  π ρ ο ξε νε ία  έν Γ ε ρ μ α ν ί α
(Ζ .)  'Η  έν Βερολίνω άστυνομική διεύθυνσις άνεκοίνωσε τά 

έξής: «Συνεπεία τής διακοπής τών διπλωματικών σχέσεων τής 
Γερμανίας πρός τήν Ε λλάδα οί αίρετοί προξενικοί άντιπρόσωποι 
ταύτης έν τω  Γερμανικψ Κράτει δέν δικαιούνται πλέον νά έξα- 
σκώσιν έπίσημον έξουσίαν.»

ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
(Ζ .) I ενεύη, 17. ’ Ιουλίου.'Ο  «Μικρός ΙΙαρισινός» άναγ. 

γέλλει, δτι τό έναντίον τοΰ Βενιζέλου καί τής Άντάντ στρεφό- 
μενον κίνημα έν ’ Αλβανία διευθύνεται τώρα ύπό άφωσιωμένων 
είς τόν βασιλέα Κωνσταντίνον έλλήνων άξκοματικών τοΰ έπιτε
λείου.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΟΕΣΙΣ
ΕΙ Σ  Τ Α  Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Κ Α  Υ Δ Α Τ Α

(Ζ.) Επίσημον. Χάγη, 18. ’ Ιουλίου. (Πρακτορεΐον Α ντα
ποκρίσεων.) Τό ύπουργειον τών ναυτικών άνεκοίνωσε τά εξής : 
Τήν πρωίαν τής 16. ’ Ιουλίου οί σκοποί τής φρουράς τής πα
ραλίας παρετήρησαν επτά φορτηγά πλοΐα άγνώστου έθνικότητος, 
τά όποια επλεον διά τής αίγιαλίτιδος ζώνης πρός βορείαν κα- 
κατεύθυνσιν. Τήν 6.15' παρετηρήθησαν ύπό ένός τών σκοπών 
20 άγγλικά πολεμικά πλοΐα, τά όποια περί τήν 6,50' εφθασαν 
είς τό ύψος τής Πέττεν καί ήρχισαν έντός τής αίγιαλίτιδος ζώ 
νης νά πυροβολώσι κατά τών έμπορικών πλοίων.

Τέσσαρα φορτηγά άτμόπλοια, καίτοι επλεον έντός τής αί
γιαλίτιδος ζώνης, άπήχθησαν ύπό τών πολεμικών πλοίων. Δυο 
έπλευσαν κατ’ εύθεΐαν είς τήν άκτήν, έξηκολούθουν δέ νά βάλ- 
λωνται, καίτοι είχον πλέον έξοκείλει. Πολλά βλήματα έπεσαν 
έπί τής ξηράς. Έ ν  άλλο έμπορικόν πλοΐον ήγκυροβόλησε πλη
σίον τοΰ πλοίου τής νοηψίας είς τήν είσοδον τοΰ Σούλπενγκατ.

"Οταν τό πλοΐον τής νηοψίας εΐδεν 18 άγγλικά άντιτορ- 
πιλλικά, ήρε τήν άγκυραν καί έτοποθετήθη μεταξύ τοΰ έμπορι- 
κοΰ πλοίου καί τών άντιτορπιλλικών, δπότε ταΰτα άπεμακρύνθυ- 
σαν πρός νοτίαν κατεύθυνσιν. "Οταν τήν 6.52' εφθασεν είς Χέλ- 
ντερ ή ειδησις, δτι άγγλικά άντιτορπιλλικά καταδιώκουσι φορτη
γά πλοΐα έντός τής 'αίγιαλίτιδος ζώνης, άπεστάλησαν τό θωρη
κτόν «Κορτενέρ» καί τέσσαρα άντιρορπιλλικά, τά όποια εφθα
σαν έπί τόπου τήν 8 .25 '. Δύο άλλα τορπιλλοβόλα έλαβον διατα
γήν, νά περιπολώσι πλησίον τοΰ Τέξελ είς Σούλπενγκατ. Δύο 
έπεριπόλουν μεταξύ Βλίελαντ καί Τέξελ καί δύο πληί|ίον τοΰ 

. έξοκείλαντος τήν Κυριακήν γερμανικού πλοίου. Είναι βέβαιον,

Μ ε τα κ ιν ή σ ε ις  σ τ ρ α τ ο ΰ  έν Μ α κ ε δ ο ν ία
(Ζ .) Βερολϊνον, 18. ’ Ιουλίου. Κατ’ άξιοπίστους ειδήσεις 

γίνονται κατά τάς τελευταίας έβδομάδας έν Μακεδονία έκτετα- 
μέναι μετατοπίσεις στρατοΰ. Γαλλικά τμήματα στρατοΰ μετα- 
φέρονται άπό τήν Μακεδονίαν είς τήν Γαλλίαν μέσω ’ Ιταλίας. 
Τά έπιστρέφοντα γαλλικά στρατεύματα τοποθετούνται προσωρι- 
νώς είς τά διαμερίσματα τής Σαβόϊεν καί τής Ντε λ’ αίν, διότι 
φοβούνται έπιβλαβή έπίδρασιν αύτών έν Γαλλία λόγφ τής κα
κής των σωματικής καί ηθικής καταστάσεως. Τά ώς έκ τής 
μεταφοράς προκύπτοντα κενά είς τό μακεδονικόν μέτωπον φαί. 
νεται, δτι συμπληροΰνται διά άποικιακοΰ πεζικοΰ καί διά Έ λ 
λήνων καί ’ Ιταλών.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ι  Τ Α Ρ Α Χ Α Ι Ε Ν  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ι
Άμστερνταμ, 18. Ιουλίου. (W .T .B .)  Χθές τήν έσπέραν 

έγένετο μεγάλη ένοπλος διαδήλωσις, ή όποία όιωργανώθη ύπό 
Μαξιμαλιστών. Έ π ί ολοκλήρους ώρας έκυκλοφόρουν είς τήν 
πόλιν αύτοκίνητα μέ στρατιώτας, ναύτας καί πολίτας, οί όποιοι 
ήσαν «οπλισμένοι μέ δπλα. Είς τό Νέβσκυ— Προσπέκτ έρρίπτον- 
το πυροβολισμοί, έκ τών όποίων έφονεύθησαν πολλά πρόσωπα.

Τό κίνημα έπροκάλεσε, φαίνεται, πρό πάντων τό πρώτον 
σύνταγμα πολυβόλων. Μεταξύ τών διαδηλωτών εύρίσκοντο τμή
ματα τών συνταγμάτων Γρεναδιέρων Παβλόβσκι καί Μοσκοβί. 
Οί στρατιώται κατέλαβον τό τυπογραφεΐον τής «Νοβόγιε Βρέ- 
μια» καί έξηνάγκασαν αύτήν πρός δημοσίευσιν προκηρύξεως 
πρός τόν λαόν, νά άνατρέψη τήν προσωρινήν κυβέρνησιν. Τό 
οργανον τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών κατακρί. 
νει τό κίνημα, ώς έκθέτον είς κίνδυνον τήν έπανάστασιν.

Αναρίθμητα, μετά πολυβόλων φορτωμένα φορτηγά όχή
ματα μεταβαίνουσιν είς τήν έξοχικήν οικίαν τής χορεύτριας 
Κρεσινσκάγια, δπου εύρίσκεται τό στρατηγεϊον τοΰ πρώτου συν
τάγματος πολυβόλων. Τά συντάγματα Βολίνσκι, Λετόβσκι, Ίσμ α . 
ίλόβσκι καί Σιμεονόβσκι εΐναι ήσυ^α. Αί φρουραί τής Όράνι- 
ενμπαουμ, Τσαρκόγιε Σέλο καί Πέτερχοφ συμμορφοΰνται ’ πρός 
τάς ύποδείξεις τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών.

0 ΕΝΑΡΚΤΗ ΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ Α Ρ Χ Ι Κ Α Γ Γ Ε Λ Α Ρ Ι Ο Υ

(Ν .) Βερολϊνον, 19. ’ Ιουλίου. 'Ο  πρόεδρος τοΰ Ράίχσταγ 
Διδ. Κέμπφ κηρύττει τήν 3.18' τήν έ'ναρξιν τής συνεδριάσεως. 
Εύχαριστεΐ τόν φόν Μπέτμαν διά τήν όράσίν του καί εύχεται 
έπιτυχίαν είς τόν νέον άρχικαγγελάριον Μίχαέλις. Κατόπιν άνα- 
γιγνώσκει τηλεγράφημα τής ' Ελληνικής ' Ενώσεως τής ' Ελβετίας, 
έν τω όποίιο έγείρεται διαμαρτυρία κατά τής παραβιάσεως τής 
έλευθερίας τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Μετά ταΰτα λαμβάνει τόν λόγον ό άρχικαγγελάριος Μιχαέ- 
λις, είπών τά έξής : Είς κρισιμωτάτην έποχήν τίθεται μέγιστον 
φορτίον έπί τών ώμων μου. Με τήν έλπίόα είς τόν Θεόν καί 
μέ τήν έμπιστοσύνην είς τήν γερμανικήν δύναμιν έτόλμησα τοΰτο 
καί θά έργασθώ μεθ’ δλης τής άφοσιώσεως. Ά π ό  σάς ζητώ 
συνεργασίαν μέ έμπιστοσύνην ύπό τό πνεΰμα, τό όποΐον άπεόεί- 
χθη ύπέροχον κατά τόν τριετή πόλεμον. Κατά τοΰ άξιοτίμου 
άρχικαγγελαρίου ήσκήθη δριμεΐα κριτική, κριτική, ή όποία πολ
λάκις ήτο άναμεμιγμένη μέ εχθραν καί μίσος, ή όποία Θά ήτο 
καλύτερον νά μή ήκούετο. (Πολύ όρθά.) Μόνον ή ιστορία θά 
έκτιμήση, τί έσήμαινε διά τήν Γερμανίαν ή πρωθυπουργία τοΰ 
Μπέτμαν. Έ άν δεν εΐχον πεποίθησίν είς τήν δικαιότητα τής 
ύποθέσεώς μας, δέν Θά άνελάμβανον τό άξίωμά μου. Είς τόν 
πόλεμον τοΰτον έξηναγκάσθημεν νά είσέλθωμεν. 'Υπενθυμίζω 
τούς μυστικούς έξοπλισμούς τής Ρωσσίας. 'Ο  Κάίζερ «ομολόγη
σε ‘ πίστιν πρός τήν Αύστρίαν, άπέ*ρουσεν δμως τήν εύθύνην 
διά τήν παγκόσμιον πυρκαίάν. Οΰτω γράφει είς άνήρ, ό όποιος 
δέν θέλει τόν πόλεμον άλλά παλαίει διά τήν είρήνην.

άνεμένετ® | οτι ή έπίθεσις έγένετο έντός τής αίγιαλίτιδος ζώνης.



' Ο υποβρύχιος πόλεμός μας κατώρθωσε περισσότερα, παρ’ 
δ σα άναμένοντο άπό αυτόν. Ί ευδεΐς ειδήσεις άπό μυστικάς συ
νεδριάσεις έξήλθον εις τήν δημοσιότητα και ψευδείς προφήται 
περί τοΰ άποτελεσματος τοΰ πολέμου δέν ώφέλησαν τήν πατρί
δα. Πλήρεις έμπιστοσύνης άποβλέπομεν εις τά γενναία πληρώ
ματα τών υποβρυχίων μας. Χαιρετίζω ολα τά στρατεύματα τής 
θαλάσσης, τής ξηράς καί τοΰ άέρος. (Ζωηρά μπράβο.) ' Η 
εύγνωμοσύνη μας είναι ανεξάλειπτος. (Μπράβο.) ' Ο χαιρετισμός 
μου άπευΗόνεται και πρός τούς συμμάχους μας. Παραμενομεν 
πιστοί είς τάς συνθήκας μας. ' Η στρατιωτική μας κατάστασις 
είναι πανταχοΰ καλή. ' 11 έπίί>εσις τών ' Αγγλων και τών Γ άλ
λων άπέτυχεν. At αντεπιθέσεις μας άποδεικνύουσι τήν άήττητον 
δύναμιν τών στρατευμάτων μας.

Κατόπιν ό άρχικαγγελάριος αναφέρει εν μόλις φθάσαν τη
λεγράφημα τοΰ στρατάρχου φόν Χίντενμπουργκ, εϊς τό όποιον 
άνακοινοΰται, οτι διεσπάσθησαν σήμερον αί ρωσσικαί θέσεις νο
τίως τής Τσλόξοβ. (Ζωηρά μπράβο.) Κατόπιν έξηκολούθησεν ό 
άρχικαγγελάριος: Ή  Γερμανία δεν ήθέλησε τόν πόλεμον. Λεν 
τόν ήί>έλησεν. δπως έτιτύχη βιαίας κατακτήσεις και ώς έκ 
τούτου ή Γερμανία δεν Οά παρατείνη τόν πόλεμον ούδέ'έπί 
μίαν ήμέραν. ίνα έπιτύχη τοιαύτας κατακτήσεις, έάν δύναται νά 
κλείση έντιμον ειρήνην. ’ Εκείνο τό όποιον πρωτίστως θέλομεν 
είναι νά κλείσωμεν τήν ειρήνην ώς τοιούτοι, ot όποιοι έπεβά- 
λομεν αύτήν μετ’ έπιτυχίας. ' 11 παροΰσα και αί μέλλουσαι γε- 
νεαί θά διατηρήσωσιν ευκρινώς είς τήν μνήμην των τήν έπο
χήν ταύτην τής άνηκούστου δυνάμεως και θυσιών. (Ζωηραί 
έπιδοκιμασίαι.)

' Ί’πό το πνεύμα τοΰτο θέλομεν νά είσέλθωμεν εί; τάς 
διαπραγματεύσεις, δταν έλθη ή κατάλληλος στιγμή. Λεν δυνά
μεθα νά προτείνωμεν καί έκ δευτέρου είρήνην. (Επιδοκιμασία.)

' Η χειρ μας. τήν οποίαν προεβάλομεν έντιμον καί έτοιμον 
διά είρήνην. συνήντησε τό κενόν. ’ Εκείνο τό όποιον πρέπει νά 
έπιτύχωμεν. είναι νά είναι έξη σφαλισμένα διά παντός τά σύνορα 
τοΰ γερμανικοΰ κράτους. (Έπιδοκιμασίαι.) Δέον διά τής όδοΰ 
τής συνεννοήσεω; νά ίδωμεν ήγγυημένους τούς δρους ζωής τοΰ 
γερμανικού κράτους κατά ξηράν καί Θάλασσαν. (Έπιδοκιμασίαι).
' 11 ειρήνη δέον νά άποτελέση βάσιν πρός (διαρκή συμφιλίωσιν 
τών λαών. (Ζωηραί έπιδοκιμασίαι αριστερά). Δέον νά έμποδι- 
σθη, δπως ή ένοπλος συμμαχία τών έχθρών μας μεταβληθη 
είς οικονομικήν τοιαύτην. .

Αί άρχαί αύται δύνανται νά πραγματοποιηί)ώσιν ύπό τό 
πνεΰμα τής άποφάσεώς σας, δπως έγώ αντιλαμβάνομαι αύτήν. 
Έάν οί έχθροί έπιθυμοΰσι νά είσέλθωσιν είς διαπραγματεύσεις, 
ολόκληρος ό γερμανικός λαός καί στρατός μετά τών άρχηγών 
του, οί όποιοι είναι σύμφωνοι είς τήν δήλωσιν ταύτην, είναι 
σύμφωνος, νά ερωτήσωμεν, τί θέλουσι νά μάς είπωσι. Θέλο
μεν νά είσέλί)ωμεν είς διαπραγματεύσεις έντιμοι καί έτοιμοι διά 
είρήνην. (° Επιδοκιμασίαι αριστερά καί είς τό μέσον.) "Εως τότε 
πρέπει νά έπιμείνωμεν με ήσυχίαν και υπομονήν.

'Ως πρός τά έσωτερικά ζητήματα είπεν ό άρχικαγγελάριος: 
Κατόπιν τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Διατάγματος τής 11. ’ Ιουλίου τί
θεμαι φυσικά πρός τό μέρος τής άπόψεως αύτοΰ. Θεωρώ ώ- 
φέλιμον καί άναγκαίον, δπως μεταξύ τών μεγάλων κομμάτων 
καί τής κυβερνήσεως έπελθη στενωτέρα συνάφεια καί είμαι πρό
θυμος, νά πράξω πάν, τό όποιον δύναται νά καταστήση αποτε
λεσματικήν καί εύτυχή τήν συνεργασίαν ταύτην, χωρίς νά βλά- 
ψη τόν ομοσπονδιακόν χαρακτήρα καί τήν συνταγματικήν βάσιν 
τοΰ κράτους.

Θεωρώ ώσαύτως ώς πολύτιμον νά ένισχύσω τήν έμπιστο- 
σύνην μεταξύ βουλής καί κυβερνήσεως, καλουμένων είς τάς 
διευθυνούσας »)έσεις άνδρών. οί όποίοι έκτός τής προσωπικής 
των ίκανότητος διά τάς θέσεις ταύτας νά άπολαμβάνωσι καί 
τής πλήρους εμπιστοσύνης τών μεγάλων κομμάτων τής λαϊκής 
άντιπροσωπείας. (Έπιδοκιμασίαι είς τό μέσον καί αριστερά.)

Φανερά προϋπό&έσις τούτου είναι, νά μή προσβληθη τό 
ύπό τοΰ πολιτεύματος παρεχόμενον δικαίωμα είς τήν διεύθυνσιν 
τού κράτους, νά διευθύνη τάς ύποθέσεις αύτοΰ. Δεν θά έπιτρέ- 
ψω, νά μοΰ άφαιρέσουν τήν διοίκησιν ταύτην άπό τάς χεΐράς 
μου. (Έπιδοκιμασίαι δεξιά.)

' Ο άρχικαγγελάριος έκλεισε τόν λόγον του με λόγους πλή
ρεις πεποιθήσεως διά τό άποτέλεσμα τοΰ πολέμου. (Ζωηραί 
έπιδοκιμασίαι.)

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
143. «Ούτω ένεργεΐό Βενιζέλος. . .». ανοικτή έπιστολή πρός 

τον κ. ’ Ελευθέριον βενιζέλον, πρόεδρον τοΰ έπαναστατικοΰ κο
μιτάτου τής Θεσσαλονίκης, ύπό Βασιλείου Μπαμίχα, εκδοσις τής 
«Έλληνικής Ενώσεως τής Ελβετίας», Γενεύη. Εί; γαλλικήν 
γλώσσαν, σελίδε; 65. τιμή 1 φράγκον.

Έν τω βιβλίο) του :ούτω ό κ. Μπαμίχα; πραγματεύεται- 
τήν πολιτικήν τοΰ Βενιζέλου άπό τής έμφανίσεώς του είς τήν 
πολιτικήν κονίστραν μέχρις δλίγον πρό τών τελευταίων γεγονό
των, τά όποΐα ώδήγησαν είς τήν έκθρόνισιν τοΰ Βασιλέως Κων
σταντίνου καί τήν έγκατάστασιν τής δικτατορίας τοΰ Βενιζέλου.

Κατά πρώτον πραγματεύεται ό κ. Μπαμίχας τήν πολιτι
κήν τοΰ Βενιζέλου μέχρι τοΰ ευρωπαϊκού πολέμου. 'Ο  Βενιζέ
λος κληθείς είς ' Ελλάδα όπό τοΰ στρατιωτικού συνδέσμου κα
τόπιν τοΰ κινήματος τού Γουδή, έγένετο δεκτός παρά τοΰ λαοΰ 
και τοΰ στρατοΰ, οσας έξ άγνοΰ πατριωτισμού ένεπιστεύθη τε
λείως είς αύτόν τάς τύχας του. Ί ’πό τοιαύτην ατμόσφαιραν ήρ- 
γάσθη ό Βενιζέλος έπί διετίαν μένρι τής έκρήξεως τού Βαλκα
νικού πολέμου.

' Η ' Ελλάς εύρέθη έτοιμος κατά τον πόλεμον τοΰτον ούχ! 
χάρις είς αύτόν. άλλά χάρις είς τούς προκατόχους του, οί όποι
οι είχον έφοδιάσει τόν στρατόν διά πολεμικού ύλικοΰ καί τόν 
στόλον διά ισχυρών μονάδων. Αί νίκαι τοΰ ελληνικού στρατού 
ώφείλοντο κατά πρώτον λόγον είς τόν τότε Διάδοχον αρχιστρά
τηγον Κωνσταντίνον καί τήν γενναιότητα μεθ’ ής έπολέμησεν ό 
έλληνικός λαός, έτι δε είς τήν βαλκανικήν συμμαχίαν, διά τήν ό 
ποίαν ό Βενιζέλος έσφετερίσθη χάρις είς τήν προπαγάνδαν αύ
τοΰ τά όνόματα τοΰ Καβούρ και τοΰ Βίσμαρκ, τά όποΐα δμω; 
δέν άνήκουσιν είς αύτόν άφ’ δτου ό Γκέσωφ άπεκάλυψεν έν 
τω έργω αύτοΰ «'Η  βαλκανική συμμαχία», δτι ή Ελλάς έκλή- 
θη νά συμμετάσχη κατά τήν τελεγταίαν στιγμήν.

’ Αναφέρει κατόπιν τάς] ιδέας τοΰ Βενιζέλου περί τής 
Θράκης καί τή; Βορείου ’ Ηπείρου, αί όποΐαι κατεδίκαζον είς 
διαρκή δουλείαν τούς ελληνικούς τούτους πληθυσμούς.

Είτα δ κ. Μπαμίχας έξετάζει τήν πολιτικήν τοΰ Βενιζέλου 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ εύρωπαίκοΰ πολέμου, τήν οποίαν άπο- 
δεικνύει τελείως άστατον καί τυχοδιωκτικήν. ’Λναφέρει τάς δια
φόρους περιστάσεις, καθ’ ας ό Βενιζέλος προσεπάθησε νά συ- 
ρη τήν ' Ελλάδα είς τόν ευρωπαϊκόν πόλεμον, πότε με τήν πε
ριώνυμον μίαν μεραρχίαν τών Δαρδανελλίων καί πότε μέ τού; 
θελκτικούς λειμώνα; τής Μ. ’ Ασίας, καί πώς ό Βασιλεύς έν 
αρμονία ευρισκόμενος πρός δλους τούς πολιτικούς παράγοντας 
τής χώρας, πρός τό Γενικόν Έπιτελεΐον καί πρός τόν ,λαόν ά- 
πέρριψε τάς προτάσεις ταύτας καί άπεπεμψεν αύτόν τή; άρχή;.

Κατόπιν πραγματεύεται τό ζήτημα τή; έλληνοσερβικής 
συνθήκης, τήν όποιαν έπεκαλέσθη ό Βενιζέλος, δπως άναγκάση 
τήν έξοδον τής ' Ελλάδος έκ τής ούδετερότητος μετά τήν έξοδον 
τής Βουλγαρίας έκ ταύτης. Υποδεικνύει τό καθαρώς βαλκανι
κόν τής συμμαχίας ταύτης, παραθέτων τάς γνώμας δλων τών 
πολιτικών τής ' Ελλάδος, διαπρεπών νομομαθών καί άλλων 
ειδημόνων.

Είς δλα αύτά έπιπροστίθεται ή παραβίασις τοΰ ελληνικού 
έδάφους διά τής άποβάσεως κατά τόν ’ Οκτώβριον τού 1915 
άνταντικοΰ στρατοΰ είς Θεσσαλονίκην, ή όποία, παρά τάς δια
μαρτυρίας καί τάς έπισήμους δηλώσεις τοΰ Βενιζέλου έν τη 
βουλή έγένετο τη είσηγήσει αύτοΰ τούτου. Είτα έπακολουθοΰν 
αί διαρκείς καταπιέσεις τής Ελλάδος, ή άπόβασις τού άνταν- 
τικοΰ στρατοΰ έν ’ Αθήναις κλπ. καί τέλος τό έπαναστατικόν κί
νημα τοΰ Βενιζέλου έν Θεσσαλονίκη καί δλαι αί προδοτικαί 
ένέργειαι αύτοΰ, (έπιστολή πρός τόν στρατηγόν Κόρακαν κλπ.)

'Ο κ. Μπαμίχας καταλήγει έν τη πρός τόν Βενιζέλον έ- 
πιστολη του ούτω : «Τό έργον τό όποιον έξετελέσατε δεν θά
συντελέση είς τίποτε άλλο παρά μόνον νά σάς κακύψη δι αί
σχους, καί θά παραμείνη έν τη ιστορία τής Ελλάδος καί ολο
κλήρου τοΰ κόσμου ώς εν παράδειγμα ύψίστης προδοσίας !»

Τοιαΰτα έν γενικάΐς γραμμαΐς τά θέματα, τα όποΐα πραγ- 
ματεύεΐαι ό κ. Μπαμίχας έν τη μι/ρα του ταύτη πραγματεία
μετά μεγίστης ψυχραιμίας καί ιστορικής ακρίβειας.


