
ΝΕΑ TOY
Ελληνική

G O R LITZ
εκδοσις \ f

ΑΡΙΘ. 216. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 8/21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1917
V erantwortlicher Herausgeber: Ε .G la u b e r  jun.,Gorlitz. 
Uebersetzt von Dionyssios A g a p i t o s ,  z. Z . in Gorlitz. 
Druck und Verlag der Aktien-Gesellschaft Gorlitzer 
Nachrichten und Anzeiger, Gorlitz, Demianiplatz 23/24.

Ίπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ Τίός.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί εκδοσις ύπό τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν ουντ Άντσαίγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

I ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
146. Άτυχώς δεν γνωρίζομεν τά έν Έλλάδι συμβαίνοντα, 

τοΰ το μεν λόγω της διακοπής μετ’ αύτής πάσης συγκοινωνίας, 
τοΰτο δε διότι ή μόνη έναπομείνασα οδός τών πληροφοριών 
(Πρακτορεϊον Χαβας) δέν μεταδίδει ήμΐν την άληθή τοΰ τό
που κατάστασιν δι’ εύνοήτους λόγους.

Έ ς δσων δμως γνωρίζομεν μέχρι σήμερον, τό βέβαιον 
είναι, δτι ή κυβέρνησις τοΰ Βενιζέλου ου μόνον δέν ήδυνήθη 
νά έπιστρατεύση τήν χώραν, παρά τήν πρός τήν Άντάντ δο- 
θεΐσαν ύπόσχεσίν της, άλλ’ ούδέ τους κληρωτούς τής ενεστώ
τας άπογραφής νά συγκεντρούση. Τό δέ σπουδαιότερον πάντων 
δτι ή Πελοπόννησος ούδ’ άνεγνώρισεν ουδέ παρεδεχθη τό νέον 
καθεστώς, άλλά και διακυβερναται υπό τοΰ στρατηγού Παπούλα 
καταλαβόντος μετά τών όπαδών του κρατερώς τά ό'ρη.

Έάν δέ λάβωμεν υπ’ δψει, δτι πρό τοΰ τελευταίου πρα
ξικοπήματος τής Άντάντ ειχε συγκέντρωση τη απαιτήσει της 
τό πλεΐστον του έλληνικοΰ στρατοΰ έν Πελοποννήσω, κατ’ ανάγ
κην παραδεχόμενα δτι τό μέγα μέρος τών αξιωματικών τοΰ 
έλληνικοΰ στρατοΰ, παραμεΐναν πιστόν εις τόν βασιλέα Κων
σταντίνον, αγωνίζεται κατά τής έπιδρομής τών τυράννων, Ις ου 
καί ή πληροφορία δτι άπεβιβάσθη έν Πελοποννήσω στρατός ές 
20 000 άνδρών καί δτι άπεσύρθη ούτος βραδύτερον είς τά 
πλοΐα.

Άλλά και περι τής Στερεάς Ελλάδος. υπάρχει ή πληρο
φορία δτι άγωνίζεται κατά τού καθεστώτος μετά τής αύτής ώς 
άνω έντάσεως ίδια ύπό τών κατοίκων τών ορεινών μερών. ' Ο 
άποβιβασθείς άγγλογαλλικός στρατός έν ' Ελλάδι είναι βεβαίως 
ανεπαρκής διά τήν καθυπόταξιν αύτής γνωστόΰ δντος, δτι 
τά μέρη ταύτα είς παρωχημένος έποχάς άντέσχον εϊς πολύ 
μεγαλυτέρας μάζας τακτικού στρατού. Εύνόητον δε τυγχάνε, 
•οτι ή Άντάντ δεν δύναται νά άποσύρη έκ τοΰ μακεδονικοΰ με
τώπου νέας μεγάλας δυνάμεις διά τόν προκειμενον σκοπόν, άνα- 
λογιζομένη τάς συνεπείας τοΰ τοιούτου διαβήματος της.

Αί ’ Αθήναι δέν έφησυχάζουσι. ούχί διότι παραδέχονται τό 
νέον καθεστώς, ούδέ διότι ηνές το τοιοΰτον Θέλουσι νά άποδώ- 
σωσιν εϊς το εύμετάβλητον τοΰ χαρακτήρος τού έλληνικοΰ λαοΰ, 
αλλά διότι τά στόμια τών τηλεβόλων τού άγγλογαλλικοΰ στό
λου καί αί 40 000 λόγχαι ξενικού στρατοΰ έπέβαλον αύτοΐς 
το τοιοΰτον.

' Η δικαιολογητική έ'κθεσις τής κυβερνήσεως Βενιζέλου ή 
<*ποβληθεΐσα πρός τόν νέον βασιλέα περί τής διαλύσεως τής 
~αρούσης βουλής, λέγει δτι εϊς τά κοινοβουλευτικώς διοικού-

μενα κράτη ή θέλησις τοΰ λαοΰ καί ούχί ή τοΰ Στέματός κα
θορίζει τήν γενικήν πολιτικήν.

’ Αλλ’ υπάρχει μεγαλυτέρα ανακολουθία πρός τάς άνω 
άρχάς άπό τήν παρούσαν άθέτησιν τοΰ ύπ’ αύτής πρεσβευομέ- 
νου δοξασμοΰ διά τόν καθορισμόν ύπό τοΰ λαοΰ τής εξωτερι
κής πολιτικής;

Πώς έν οί πρεσβ^ει ή παράνομος κυβέρνησις τά; τοιαύ- 
τας άρχάς έρχεται ήδη άνευ τής θελήσεως τοΰ ελληνικού 
λαοΰ καί κανονίζει τήν πολιτικήν του ;

1 Υπο τίνος λαοΰ έλάβατε τήν έντολήν νά έπιστρατεύσητε 
τήν χώραν καί νά ταχθήτε με τήν μίαν τών άντιμαχομένων 
εύρωπαϊκών ομάδων ;

’ Ι πό τίνος λαοΰ άνεόείχθ^τε ώς νόμιμος κυβέρνησις τοΰ 
τόπου’ ;

Λιατί ισχυρίζεσθε δτι παρενόμησε τό Στέμμα κατά τής 
βουλής τής 31 Μαίου 1915 καί διατί δεν παραδέχεσθε δτι τό 
διορίζειν καί παύειν τούς υπουργούς είναι δικαίωμα τοΰ Στέμ
ματος άπορρέον έκ τοΰ σχετικοΰ άρθρου τοΰ Συντάγματος ;

Λιατί δεν παραδένεσθε τάς προνομίας τού Στέμματος ώς 
έξασκουμένας πρεπόντως ύπ’ αύτού πάντοτε έπ’ άγαθω τού 
τόπου, άφ’ ού μάλιστα έτέθησαν ύπό τού Συντάγματος ακρι
βώς διά τον ώς εί'ρηται σκοπόν ;

Διατί δέν παραδέχεσθε δτι τάς αύθαιρεσίας πάσης κυβερ
νήσεως δύναται νά προλάβη τό Στέμμα διά τής αμέσου έπεμ- 
βάσεώς του ; ’ Εκτός έάν παραδέχεσθε δτι αί κυβερνήσεις ειν</4 
αλάνθαστοι καί αναμάρτητοι, πράγμα τό όποιον δμως έόοκίμα- 
σεν έπί μακρόν ό έλληνικός λαός. δστις έχει άντίθετα φρονή
ματα περί τούτου.

’ Αλλ’ αί θεωρίαι καί δοξασίαι περί τού πολιτεύματος τοΰ 
κ. Βενιζέλου γίνονται παραδεκταί μόνον ύπό τού κ. Ζοννάρ, 
δστις άνέλαβε νά πλέξη τό έγκώμιον τοΰ χαρακτήρος τού άν- 
ορός. ώς έάν ό άνθρωπος ήτο πάντη άγνωστος εϊς ήμάς καί 
τόν έλληνικόν λαόν.

Τόν χαρακτήρα τού άνδρός έγνωρίσαμεν πλειότερον παν
τός άλλου, διότι τόν έδοκιμάσαμεν ώς ατομικόν φίλον έν τη 
ϊδίότητι πολίτου έπί μακρά έτη. ώς κυβερνήτην τής χώρας καί 
ώς αντιπολιτευόμενο'; τήν πατρίδα του.

Είμαι άκραδάντως πεπεισμένος δτι τότε μόνον θά γνωρί
ση τε καί σείς. κ. Ζοννάρ. τόν άνδρα καί θά όμολογήσητε δτι 
ήπατήθητε. δταν άποσύρητε έκ τής ‘ Ελλάδος τά στρατεύματά 
σας καί φανη ολόκληρος ή κατ’ αύτοΰ αγανάκτησις τοΰ έλλη- 
νικού λαοΰ έν δλη της τη μεγαλοπρεπείς

ΚΡΟΝΟΣ



ΜΙΡΜΙΝΙΤ!
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(Ζ .) 'Ω ς αναγγέλλει ή «Βορειογερμανική Γενική Έφημε- 
ρίς», ή 'Ελληνική Ένωσις τής 'Ελβετίας, ώς και αριθμός τις 
'Ελλήνων τής 'Ελβετίας πιστών είς τον βασιλέα Κωνσταντίνον, 
άπηύθυναν διάφορα τηλεγραφήματα προς τήν έπιτροπήν τοΰ συν
δέσμου τών έργατών και στρατιωτών τής Πετρουπόλεως, ή ό
ποία έστάλη είς τήν συνδιάσκεψιν τής Στοκχόλμης και πρός 
τήν προσωρινήν κυβέρνησιν τής Πετρουπόλεως. Τό πρώτον πρός τήν „  
προσωρινήν κυβέρνησιν κα'ι τόν σύνδεσμον τών έργατών και 
στρατιωτών άποσταλέν τηλεγράφημα εχει ουτω :

«.Τά μέλη τής 'Ελληνικής Ένώσεως τής Ελβετίας έ'λαβον 
είς έκτακτον γενικήν συνεδρίασίν γνώσιν τής δηλώσεως τής προ
σωρινής ρωσσικής κυβερνήσεως, ή όποία έκφράζει τήν άπό- 
φασιν τής Ρωσσίας, νά έκμηδενίση τό έναντίον τοΰ έλ- 
ληνίκοΰ πολιτεύματος διαπραχθέν πραξικόπημα, καί έκφράζουσι 
πρός ήμας διά τοΰτο τήν βαθυτάτην των ευγνωμοσύνην. Εϊ'με- 
ί)α οί μόνοι "Ελληνας, οί όποιοι δυνάμεθα υπό τάς παρούσας 
συνθήκας έλευθέρως άνευ βίας καί φόβου νά στιγματίσωμεν 
τήν τρομοκρατίαν, είς τήν οποίαν υπέταξαν τήν πατρίδα μας.

Έ ξ  αυστηρού σεβασμού πρός το:̂ || κανόνας τοΰ δικαίου ε'. 
πρεπεν, έπί τω σκοποί πλήρους έπανορθώσεως τοΰ διαπραχθέν- 
τος αδικήματος, νά άπαιτήση τις τήν άποκατάστασιν έν Έλλάδι 
τής πολιτικής καταστάσεως, ή όποία ύφίστατο πρό τής ξένης 
κατοχής, καί κατόπιν νά άφεθη ό έλληνικός λαός έλεύθερος, νά 
άποφασίση διά τάς τύχας του. ’ Αλλά ή ευγνωμοσύνη μας θά 
ήτο αίωνία, έάν ήδύνασθε διά τής έπεμβάσεώς σας νά άπομα- 
κρύνετε άπό τήν χώραν μας τούς βιαίους σφετεριστάς καί τά 
στρατεύματα τής κατοχής. Τότε θά ήδύνατο νά έξακριβωθη ή 
έπιθυμία τοΰ. έλληνικοΰ λαοΰ περι τοΰ κυβερνητικού καθεστώτος, 
τό όποΐον θέλει νά έ'χη, συμφώνως πρός τήν υπερτάτην άρχήν, 
τήν οποίαν διεκήρυξεν ή έπαναστατημένη Ρωσσία, κατά τήν ό
ποιαν έκαστος λαός είναι κύριος τοΰ έαυ,τοΰ του καί καταδικά
ζεται πάσα άνάμιξις ξένων.

Τοιαύτη ψηφοφορία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, άνεπηρέαστος άπό 
έξωτερικάς έπιδράσεις καί βίαν, θά έπρεπε νά γίνη υπό τόν έ
λεγχον μιας ούδετέρας έπιτροπής καί υπό τήν προεδρίαν αντι
προσώπων τής νέας Ρωσσίας, είς τούς οποίους ό έλληνικός λα
ός εχει πλήρη έμπιστοσύνην. Έ ν η περιπτώσει θεωρείτε αναγκαίας 
περισσοτέρας πληροφορίας, προτείνατε παρακαλοΰμεν είς τήν γαλ
λικήν κυβέρνησιν, νά έπιτρέψη δπως έπιτροπή τής' Ενώσεώς μας με- 
ταβη ύπό τήν προστασίαν σας είς Παρισίους και δυνηθη νά δώ- 
ση έξηγήσεις είς τούς άντιπροσώπους σας κατά τήν προσεχή 
συνδιάσκεψιν.»

Δεύτερον τηλεγράφημα τής Έλληνικής Ένώσεως τής Ε λ 
βετίας πρός τήν προσωρινήν ρωσσικήν κυβέρνησιν καί τόν σύν
δεσμον τών έργατών καί στρατιωτών τής Πετρουπόλεως εχει 
ουτω :

«Οι πρωταίτιοι τής παραβιάσεως τής έλευθερίας τοΰ ελ
ληνικού λαοΰ καί τής στρατιωτικής κατοχής τής πατρίδος μας. 
δπως έλαττώσωσιν ένιόπιον τής ευρωπαϊκής δημοσίας γνώμης 
τήν έπίδρασιν τής ρωσσικής δηλώσεως, ή όποία στιγματίζει τήν 
συμπεριφοράν των έν Έλλάδι, εσπευσαν νά προσελκύσωσι πρό
σωπά τινα έν ' Ελβετία, τά όποια άπηύθυναν δηλώσεις εύγνω- 
μοσύμης πρός τάς προστάτιδας δυνάμεις τής ' Ελλάδος διά τό 
πραξικόπημα, τό όποΐον δύο έξ αύτών μόλις έξετέλεσαν. Ά π ο- 
καλύπτομεν τάς συκοφαντίας καί μηχανορραφίας ταύτας καί έμ- 
πιστευόμεθα είς σάς τήν ύπεράσπισιν τής μικράς μας πατρίδος.

ΑΡΙΘ. 2

είς σάς, τούς πιστούς καί ηρωικούς ύπερασπιστάς τής έλευθερι" 
ας τών λαών».

Τέλος οί "Ελληνες τής Ελβετίας άπηύθυναν πρός τήν 
ρωσσικήν κυβέρνησιν καί τόν σύνδεσμον τών έργατών καί στρα
τιωτών τό κάτωθι τηλεγράφημα, εχον τήν μορφήν υπομνήματος:

«Οί έν Γενεύη, Ζυρίχη, Λωζάνη και Νιουσατέλ διαμένον- 
τες "Ελληνες άπευθύνονται πρός τούς άντιπροσώπους τής Ρ ω σ
σία; κατά τήν προσεχή συνδιάσκεψιν τών Παρισίων, ή όποία θά 
άποφασίση περί τών βαλκανικών ζητημάτων, καί παρακαλοΰσ 
τούτους, έν όνόματι τής έλευθερίας καί τοΰ δικαίου, τά όποια 
διεκήρυξεν ή ρωσσική έπανάστασις καί τά όποια θέλει νά έξα- 
σφαλίση είς τόν κόσμον, νά εύαρεστηθώσι νά έξετάσωσι τα αί- 
τήματά των.

' Η ' Ελλάς, βιασθεΐσα, καταβληθεΐσα διά τής πείνης καί 
τέλος άφοπλισθεΐσα ύπό ξένων, ειδεν έαυτήν καταλαμβανομένην 
ύπό ξένων στρατευμάτων, τά δποΐα έπέβαλον είς αυτήν Ινα 
μισητόν τύραννον.

' Ο πληρεξούσιος τής ’ Αντάντ, κύριος Ζοννάρ, έκδιώκει ύπό 
τό πρόσχημα τής έλευθέρας. Ρωσσίας, χωρίς νά έξουσιοδοτηθη 
πρός τοΰτο παρ’ αύτής καί παρά τήν έντονον θέλησίν της, τόν 
Βασιλέα τών Ελλήνων καί τόν νόμιμον διάδοχόν του. '0  Βε
νιζέλος καταλαμβάνει τήν άρχήν έπί κεφαλής ξένων λογχών, 
άξορίζει τούς πολιτικούς του αντιπάλους, άπολύει μονίμους δικα- 
στάς καί άνωτερους υπαλλήλους καί φυλακίζει εκατοντάδας 
' Ελλήνων.

'Ο  έλληνικός λαός, ό όποιος κατά τήν έκδίωξιν τοΰ Βασι- 
λέως του διεμαρτυρήθη διά πολυπληθούς διαδηλώσεως, εύρί- 
σκεται σήμερον είς τήν φοβεράν καί άπάνθρωπον άνάγκην, νά 
άπαρνηθή τάς πολιτικάς του πεποιθήσεις, έάν δέν θέλη νά ά- 
ποθάνη έκ πείνης. ' Υποβάλλοντες εύσεβάστως τήν διαμαρτυρίαν 
μας είς τούς άντιπροσώπους τής έλευθέρας Ρωσσίας, παρακα
λοΰμεν αύτούς, νά άντιπροσωπεύσωσι κατά τήν άναγγελθεΐσαν 
συνδιάσκεψή τό άκόλουθον πρόγραμμα, τό όποΐον συνταυτίζεται 
τελείως πρό; τάς ύπό τής έπαναστάσεως διακηρυχθείσας άρχάς:

1. Άποκατάστασιν τών τρωθεισών έλευθεριών, αί όποΐαι 
είναι ήγγυημέναι ύπό τοΰ έλληνικοΰ συντάγματος, καί πρό πάν
των
τήν έπιστροφήν δλων τών έκδιωχθέντων, πλήρη έλευθε- 
ρίαν τοΰ τύπου, έπαναφοράν τών μονίμων δικαστών καί διοικη
τικών υπαλλήλων.

2. ’ Απομάκρυνσιν τών ξένων στρατών, τών ξένων έλεγκτι- 
κών δργάνων καί τής ξένης άστυνομίας.

3. 'Τποχρέωσιν τής Άντάντ, νά μή έπεμβαίνη πλέον είς 
τάς έσωτερικάς υποθέσεις τής ' Ελλάδος καί, όποιαδήποτε καί άν 
ήθελεν είναι ή ψήφος τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, νά μή καταπιέζη δι 
άποκλεισμοΰ τήν άτυχή χώραν.

4. Διορισμόν ούδετέρας έπιτροπής πρός έκτέλεσιν καί έξα- 
σφάλισιν τών προηγουμένων μέτρων.

Γενεύη, τη 11. ’ Ιουλίου. 1917
Αί Έπιτροπαί. Ύπογραφαί.

0 ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΤΟΪ ΕΛΛΗΝΙΚΟ* ΛΑΟΪ
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Ν  IΒ Ο Υ Λ Η Ν

(Ζ.) Κατά τήν προχθεσινήν συνεδρίασίν τοΰ Ράϊχταγ ό 
πρόεδρος Διδ. κ. Κέμπφ είπε περί ' Ελλάδος τά έξής:

« Ή  Ελληνική "Ενωσις τής Ελβετίας» έν Γενεύη άπηύ- 
θυνε πρός έμέ ώς πρόεδρον τοΰ Ράίχσταγ έγγραφον, έν τω ό'· 
ποίφ έκφράζει τήν βαθυτάτην της άγανάκτησιν διά τόν ύπό τή; 
Άντάντ διαπραχθέντα εκβιασμόν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί τοΰ

άνδρείου Βασιλέως Κωνσταντίνου (Μπράβο). Διαμαρτύρεται κα
τά τής έγκληματικής παραβιάσεως τής ΙλεοΘερ/ας τοΰ ελληνι
κού λαοΰ καί κατά τών βίαιων μέτρων, διά τών όποίων ό λαός 
ούτος έρρίφθη είς τόν πόλεμον παρά τήν θέλησίν του. (Πολύ 
ορθά ! )  Τό παράδειγμα τοΰτο δεικνύέι, πώς αί δυνάμεις τής 
Άντάντ σέβονται τήν έλευθερίαν καί τό δικαίωμα :ών μικρών 
έθνών, νά άποφασίζωσι μόνα περί τής τύχης των. (Πολύ δρθά.) 
Έκφράζομεν τήν θερμοτάτην μας συμπάθειαν πρός τό ενεκα 
τοΰ έκβιασμοΰ του άξιον|συμπαθείας έθνος καί πρός τόν και έν τη 
δυστυχία του ύπερήφανον καί ειλικρινή βασιλέα. (Ζωηραί έπι- 
δοκιμασίαι έξ δλων τών πλευρών.)

0 ΑΡΧΙΚΑΓΓΕΛΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Ζ.) Κατά τόν έναρκτήριον λόγον του έν τη Βουλή ό 

νέος άρχικαγγελάριος κ. Μιχαέλις εΐπε τά έξής περί τής πολε
μικής καταστάσεως:

«Αί πληροφορίαι περί τής στρατιωτικής καταστάσεων έκ 
μέρους τής άνωτάτης στρατιωτικής διοικήσεως είναι πολύ καλαί. 
Είς τό δυτικόν άπέτυχον αί έπιθέσεις τών Άγγλων καί Γάλλων 
(Μπράβο!), καί αί άντεπιθέσεις τών στρατευμάτων μας δεικνύ- 
ουσι τήν άήττητον δύναμιν καί ικανότητά των. ( Μπράβο!) Είς 
το ανατολικόν δέν έπραγματοποιήθη λόγω τών έσωτερικών τα
ραχών ή έπίθεσις τών έκατομμυρίων στρατοΰ. Έκεΐ έπήλθε 
κατ άρχάς σχετική ήσυχία. '0  ρώσσος στρατιώτης έστράφη 
πρός τό μέτωπον μας με τήν παράκλησιν, νά σταματήσωμεν τάς έχ- 
θροπραξίας. Μόνον άφοΰ ψευδείς ειδήσεις καί έξερεθισμοί έκέντησαν 
έκνέου τούς στρατιώταςέν|Ρωσσία, έγένετο ή παρούσα έπίθεσις.'Ο 
στόχος της ήτο ή Λεμβέργη καί αί πηγαί πετρελαίου πηλσίον 
τής Ντρόχομπιξ, ινα βλάψωσι τόν ύποβρύχιον πόλεμόν μας. 'Ο  
Μπρουσσιλόβ μέ τήν αδιαφορίαν του είς θυσίας έπέτυχεν άσή- 
μαντα πλεονεκτήματα.

Πρό ήμισειας ώρας έ'λαβον τό άκόλουθον τηλεγράφημα 
τοΰ στρατάρχου : «Προκληθεΐσα ύπό τής ρωσσικής έπιθέσεως
είς τήν Γαλικίαν, ήρχισε σήμερον έκεΐ μία μέχρι τοΰδε λόγφ 
ισχυρών βροχών άναβληθεΐσα γερμανική έπίθεσις άνατολικώς 
τής Τσλόξοβ. Γερμανικαί μεραρχίαι, ύποστηριζόμεναι ύπό αύ' 
στροουγγρικοΰ πυροβολικού, ύπό τήν προσωπικήν διοίκησιν τοΰ 
στρατάρχου πρίγκηπος Λεοπόλδου τής Βαυαρίας, διεσπασαν τάς 
ρωσσικάς θέσεις μετά τής δεδοκιμασμένης των όρμής καί στα- 
θεράς πεποιθήσεως.» . (Θυελλώδεις έπιδοκιμασίαι.) Κατόπιν τού
του έξουδετερώθησαν πάλιν τά πλεονεκτήματα έκεΐνα τοΰ 
Μπρουσσιλόβ.

' Η ' Ελλάς, έξαναγκασθεΐσα διά τής βίας, είσήλθεν είς πό
λεμον έναντίον μας. Τό άπό κοινού μετά τών γενναίων βουλγά' 
ρων συμμάχων μας διατηρούμενον μέτωπον, άντέχει. ' Η ’ Ιταλία 
ουδέ διά ένδεκάτης μάχης έναντίον τής γενναίας άμύνης τών 
αύστροούγγρων συμμάχων μας θά έπιτύχη τόν ποθούμενον 
σκοπόν, λόγφ τοΰ όποιου παρέβη τόν λόγον της : τήν κατάλη
ψιν τής Τεργέστης. Είς τόν Καύκασον καί τήν Παλαιστίνην διε- 
κόπη ό άγών λό·;φ τής έποχής. "Οταν έκραγη έκ νέου, ό 
έχθρός θά εύρη τόν τουρκικόν στρατόν έκ νέου ώπλισμένον καί 
με άρίστην πεποίθησίν. (Έπιδοκιμασίαι.)

Γούς πλήρεις έλπίδων λόγους τών άνδρών τής Άντάντ 
περί τής έπεμβάσεώς τής Αμερικής άκούομεν άνευ πολλής άνη- 
συχίας. "Εχει υπολογισθή, πόση χωρητικότης πλοίων άπαιτεΐται 
πρός μεταφοράν στρατοΰ άπό τής Ά μ εριΛής είς τήν ευρωπαϊ
κήν ήπειρον καί πόση χωρηκότης χρειάζεται πρός διατροφήν 
χαί έφοδιασμόν ένός τοιούτου στρατού. 'Η  ’ Αγγλία και ή Γαλ
λία μετά δυσκολίας δύνανται νά έφοδιάσωσι τόν στρατόν των,

χωρίς νά παραβλάψωσιν άκόμη περισσότερον τήν πολεμικήν των 
οικονομίαν. 'Ο  στρατός καί τό ναυτικόν μας θά όυνηθώσι νά 
γίνωσι κύριοι κοί τού νέου τούτου έχθροΰ. (Έπιδοκιμασίαι.) 
Περί αύτοΰ έχομεν πλήρη πεποίθησίν. (Ζωηραι Έπιδοκιμασίαι.) 
Δυνάμεθα λοιπόν μετά τών συμμάχων μας νά άντιμετωπίσωμεν 
έν πάση περιπτώσει μετά ήσύχου άσφαλείας τήν έξέλεξιν τών 
στρατιωτικών γεγονότων.

ΑΝΑΚΟΙΚΟΒΐΝΪΓΓον MUM
m i n i  m m n m !

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 20. Ιουλίου 1917.

Δ υ τ ικ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν .
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν κατόπιν βροχεράς πρωίας, ή όποία εΐ- 
χεν ώς συνέπειαν χαλάρωσίν τινα τής μαχητικής ένεργείας, ή 
μάχη πυροβολικού προσέλαβε πάλιν άπό τής μεσημβρίας μεγί. 
στην σφοδρότητα.

Έχθρικαί έπιθέσεις παρά τήν Λομπαρτσύντε καί άνατολι
κώς τής Μεσσίν άπέτυχον.

Είς τό μέτωπον τής ’ Αρτουά ζωηρόν πΰρ μεταξύ τής διώρυ
γος της Λά Μπασσε καί Λάν, ίδίως νοτιοανατολικώς -ής Λός

Πλησίον τής Γκαβρέλ, άπεδιώχθησαν άγγλικά τάγματα, έ . 
πίτεθέντα κατά τήν νύκτα.

'Ωσαύτως παρά τήν Μονσύ οί ’Άγγλοι έπετέθησαν έκνέου 
κατόπιν σφοδρών κυμάτων πυρός, χωρίς νά κατορθώσωσι νέας 
έπιτυχίας.

Νοτιοδυτικώς τοΰ Σέν Κεντεν οί Γάλλοι ύπέστησαν αίμα- 
τηράς θυσίας κατά τάς τρεις ματαίας έπιθέσεις των έναντίον 
τών υφ’ ήμών καταληφθέντων χαρακωμάτων.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Βορειοδυτικώς τής Κραόν Μαρκικά στρατεύματα καί τοι- 

αΰτα τής Φρουράς κατέλαβον τμήματα τών έπί τού Βίντερ
μπεργκ γαλλικών θέσεων κατόπιν βραχείας, ίσχυράς ένεργείας 
διά πυρός. ' 0  έχθρός παρουσίασεν επίμονον άντίστασιν καί είχε 
βαρείας άπωλείας. ’ Ηχμαλωτίσθησαν ύπέρ τούς 375 άνδρε;, 
έκυριεύθησαν δέ πολυάριθμα δπλα τών χαρακωμάτων. Μόλι; 
τήν έσπέραν έγένοντο άντεπιθέσεις τών Γάλλων, αί όποΐαι ώδή- 
γησαν είς βαρείς νυκτερινούς άγώνας, κατά τούς οποίους έγκα- 
τελείφθησαν πάλιν τινά τών ύφ’ ήμών καταληφθέντων χαρακωμάτων.

Είς τάς λοΜΐάς στρατιάς ούδέν ιδιαίτερον γεγονός έκτο; 
τινών εύνοϊκώ; δι’ ήμάς διεξαχθεισών μαχών προφυλακών.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Α ΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΜΠΡΕΧΤΟΥ Τ Η Σ  ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
' Ομοίως.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  Φ έατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΔΟΥ Τ Η Σ  ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ίήν 1. ’ Ιουλίου ή ρωσσική κυβέρνησις ειχεν οδηγήσει μέ
ρος τού ρωσσικοΰ στρατοΰ είς τήν Γαλικίαν είς έπίθεσιν, ή ό
ποία κατόπιν άσημάντων άρχικών έπιτυχιών έσταμάτησε μετ’ ο
λίγον συνεπεία τεραστίων άπωλειών. '0  ρώσσος στρατιώτη;, τού 
όποιου ή έπιθυμία διά τήν είρήνην έξεφράσθη είς δλας σχεδόν 
τάς Θέσεις τοΰ μετώπου μας διά άποπειρών προεσεγγίσεως. έ- 
Θυσιάσθη πάλιν άδίκψς διά τήν ’ Αντάντ.

Είς άπάντησιν τής έπιθέσεως τών Ρώσσων τά στρατεύμα- 
τά μας ήρχισαν χθές άντεπίθεσιν.

' Τπό τήν προσωπικήν διοίκησιν τοΰ πρίγκηπος στρατηγού 
γερμανικά σώματα στρατοΰ κατόπιν άποτελεσματικής προπαρα- 
σκευή; διά πυρός γερμανικοΰ καί αύστροουγγρικοΰ πυροβολικού



έπετέθησαν κατά τών ρωσσικών θέσεων μεταξύ Σερέθη καί Τσλό- 
τα Αιπα καί διέσπασαν τρεις ισχυράς ζώνας της άμύνης. 'Ο  
έχθρός είχε βαρείας αίματηράς άπωλείας καί ύπεχώρησεν έν 
αποσυνθέσει. Μέχρι τοΰ απογεύματος είχον άναγγελθή χιλιάδες 
τινές αιχμαλώτων.

Πλησίον τής Γιάκοπστατ, Ντύναμπουργκ καί Σμόργκον, 
ώς καί κατά μήκος τοΰ Στόχοτ καί άπό τοΰ Τσλότα Λίπα μέ
χρι νοτίως τοΰ Ντνγέστρ ηυξησεν έν μέρει σημαντικώς το πΰρ. 
’ Ιδικαί μας έπιθέσεις καί βιαΐαι άναγνωρίσεις ώδήγησαν πολλά
κις είς ωραίας μερικάς έπιτυχίας.

Παρά την Χοβίκα είς τον Λόμνικα άπεκρούσθησαν μετ’ 
άπωλειών νέαι ίσχυραί ρωσσικαί επιθέσεις.

ΜΕΤΟΠΟΝ Τ Ο Ϊ ΣΤΡΑΤΗΓΟ Υ ΑΡΧΙΛΟΥΚΟΣ ΙΟ ΣΗ Φ
Είς'τά βόρεια Καρπάθια ίσχυρότερον πΰρ ή κατά τόν τε- 

λευταΐον χρόνον.
' ίίσαύτως είς τά άνατολικώς τής λεκάνης Κετζιβασαρχελυ 

ένεδυναμώθη ή μαχητική ένέργεια.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Α ΡΧΙΣΤΑ ΤΗ ΓΟ Υ ΜΑΧΕΝΣΕΝ
Ούδεν νέον.

Μ α κ ε δ ο ν ικ ό ν  μ έ τω π ο ν  .
' Ομοίως.

(W .T .B .)    ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Έπιψήφισις τών πιστώσεων.
(Ζ .) Βερολΐνον, 20. Ιουλίου. Τό Ράϊχσταγ άπεδέχθη όρι- 

στικώς άνευ συζητησεως είς τρίτην άνάγνωσιν τήν πολεμικήν 
πίστωσιν 15 δισεκατομμυρίων μάρκων έναντίον τής ψήφου τών 
σοσιαλοδημοκρατικών.

Η ΨΗΦΙΪΙΪ Μ !  ΑΗΑΟΣΕΟΣ
πεπ in: ειμης τη: n m w  m rrnzui
(Ζ.) Κατά τήν συνεδρίασιν τοΰ Ράϊχσταγ της Πέμπτης 

μετά τήν συζήτησιν έπι τής γνωστής δηλώσεως τής πλειοψηφί
ας περί τής είρήνης ό πρόεδρος θετει αύτήν είς ψηφοφορίαν. 
'Υπέρ αύτής έψήφισαν οί σοσιαλοδημοκράται, οί προοδευτικοί, 
τό κέντρον καί μέρος τοΰ Γερμανικού κόμματος. Έναντίον αύτής 
έψήφισαν οί συντηρητικοί, οί έθνικοφιλελεύθεροι, μέλη τινά τοΰ 
Γερμανικού κόμματος καί οί ανεξάρτητοι σοσιαλοδημοκρατικοί.

' Η δήλωσις έγκρίνεται διά ονομαστικής ψηφοφορίας διά 
ψήφων 214 έναντίον 116, ήρνήθησαν δέ ψήφον 17. (Ζωηραί 
έπιδοκιμασίαι τής πλειοψηφίας).

ΑΝΑΒΟΑΗ ΤΟΝ ΕΡΓΑΙΙΟΗ ΤΟ» ΡΑΪΧΣΤΑΓ
(Ζ .) Βερολΐνον, 20. ’ Ιουλίου. 'Η  Γερμανική Βουλή άνέ' 

βαλϊ τάς έργασίας της μέχρι τής 26. Σεπτεμβρίου.

ΡΕΣΤΩΡΑΝ “ ΖΒΑΤ ΛΙΝΤΕΝ „
ΕΝ ΡΑΟΥΣΒΑΛΝΤΕ

Έκάστην Τρίτην, Πέμπτην καί Κυριακήν κονσέρτο τής έλ
ληνικής στρατιωτικής μουσικής.

θερμά καί κρύα φαγητά καθ’ ολην τήν ήμέραν, έξαίρετα 
γλυκίσματα, μπύρα, κρασιά, καφφές. Μή εύνοοΰντος τοΰ καιροΰ 
κονσέρτο έντός τοϋ ρεστωράν.

Δίδονται- μαθήματα γερμανικής. Χύμπνερ, Κάλε 20α. Δηλώ
σεις ώραν 1 χ/2 —  2»/* ί1· !*· τήν έσπέραν άπό 7 l/s-
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ΤΑ Ι ΙΓ Α Ρ Π Τ Α  ..ΚΟΝΙΤΑΝΤΙΝ
Ε Ι Ν ΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ Μ ΝΑ Α ΠΟ ΓΝΗΣΙ Α ΑΛΗ ΝΙ ΚΑ ΚΑΠΝΑ

ί ί

ΤΤΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ

Ε Ρ ΓΟ ΣΤ Α ΣΙΟ Ν  ΣΙΓΑ Ρ ΕΤ Τ Ω Ν  
„ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν “  

Μ ΕΤΟ Χ ΙΚ Η  ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ
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