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Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Τ Η Σ  Π Λ Ε ΙΟ Ψ Η Φ ΙΑ Σ  Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Σ  Β Ο Υ Λ Η Σ

(Ζ .) Κατά την συνεδρίασίν της γερμανικής βουλής τής πα- 
ρελθούσης Πέμπτης μετά τον άρχικαγγελάριον ελαβε τον λόγον 
ό βουλευτής τοΰ κέντρου Φέρενμπαχ, είπών τά έξής :

Κατ’ έντολήν τών κομμάτων τοΰ κέντρου, τών σισίαλοδη- 
μοκρατικών και τοΰ προοδευτικοΰ λαϊκού κόμματος λαμβάνω 
τήν τιμήν νά υποβάλω τήν κάτωθι άπόφασιν με τήν παράκλη- 
σιν, ο πως γίνη αποδεκτή.

«Τό Ράίχσταγ δηλοΐ τά έξής : "Οπως κατά τήν 4. Αύ
γουστου 1914 ισχύουν διά τόν γερμανικόν λαόν καί κατά 
τήν είσοδον είς τό τέταρτον πολεμικόν ετος οί λόγοι τής ομι
λίας τοΰ Στέμματος: «Δέν μας ώθεΐ κατακτητική τάσις !» 'Η  
Γερμανία ελαβε τά οπλα πρός ύπεράσπισιν τής έλευθερίας της 
καί τής ανεξαρτησίας της, διά τήν άκεραιότητα τής έδαφικής 
της ιδιοκτησίας.

Τό Ράϊνσταγ έπιδιώκει είρήνην τής συνεννοήσεως καί τής 
διαρκοΰς συμφιλιώσεως τών λαών. (Μ πράβο!) Μετά τοιαύτης 
είρήνης δέν συμβιβάζονται βιαΐαι έδαφικαί κατακτήσεις καί πο
λιτικοί, οικονομικοί ή οικονομολογικοί έκβιασμοί.

Τό Ράίχσταγ αποκρούει έπίσης δλα τά σχέδια, τά όποια 
τείνουσιν εις οικονομικόν άποκλεισμόν καί έχθραν τών λαών με
τά τόν πόλεμον. ' Η έλευθερία. τών θαλασσών πρέπει’ νά έξα. 
σφαλισθη. Μόνον ή οικονομική ειρήνη θά παρασκευάση τό έδα
φος είς φιλικήν συμβίωσιν τών λαών.

Τό Ράίχσταγ θά υποστήριξή ένεργητικώς τήν δημιουργίαν 
διεθνών όργανώσεων πρός τήρησιν τοΰ δικαίου. (Μπράβο!)

Έ φ ’ δσον δμως αί έχθρικαί κυβερνήσεις δέν είσέρχοντα’- 
εϊς τοιαύτην ειρήνην, έφ’ δσον αύται άπειλοΰσι τήν Γερμανίαν 
καί τους συμμάχους της διά κατακτήσεων καί έκβιασμοΰ, ό γερ
μανικός λαός θά συνασπισθη ώς είς άνθρωπος (Ζωηραί έπιδο- 
κιμασίαι), θά  έπιμείνη άκλονήτως καί θά άγωνισθη μέχρις δτου 
έξασφαλισθη τό δικαίωμα τής ζωής καί τής άναπτύξεως δι’ 
εαυτόν καί τούς συμμάχους του. (Μπράβο.)

' Ο γερμανικός λαός είναι αήττητος έν τη ενότητί του. 
(Ζωηραί έπιδοκιμασίαι.) Τό Ράίχσταγ συμφωνεί είς τοΰτο μετά 
τών άνδρών, οί δποΐοι υπερασπίζουσι τήν πατρίδα διά ήρωϊκών 
άγώνων. ' Η ανεξάλειπτος εύγνωμοσύνη ολοκλήρου τοΰ λαοΰ 
πρός αυτούς εΐναι ασφαλής. (Μ π ρ ά β ο !)»

’ Εξ όνόματος τοΰ κόμματος τοΰ κέντρου λαμβάνω τήν τιμήν νά 
κροβώ συγχρόνως είς τάς έπομένας δηλώσεις: ' Η γερμανική βου
λή διέρχεται μίαν άξιομνημόνευτον ήμέραν διά τής δηλώσεως 
του περί τής είρήνης. ’ Από τής ίδρύσεως τοΰ κράτους, έπέβαλεν

είς έαυτήν μεγάλην έπιφυλακτικότητα δσον αφορά τάς έξωτερι-
*κάς υποθέσεις. "Ηδη, είς τά πρόθυρα τοΰ τετάρτου έτους έξέρ- 
χεται άπό τήν έπιφυλακτικότιτά της καί γνωστοποιεί είς τόν 
κόσμον τήν προθυμίαν τοΰ γερμανικοΰ λαοΰ διά μίαν είρήνην 
έντιμον δι’ δλους τούς μετέχοντας τοΰ πολέμου, φίλους |καί έχ· 
θρους. (Μπράβο!) Δέν αναμιγνύεται είς δ,τι αποτελεί εργον της 
κυβερνήσεως, τούτέστι, δέν ύποβάλλει είς τάς έχθρικάς κυβερνή
σεις πρότασιν είρήνης. ' Ο προσδιορισμός τής καταλλήλου στιγμής 
διά τήν είρήνην και αί λεπτομέρειαι αύτής εΐναι εργον τής κυ
βερνήσεως.

"Ο,τι σήμερον έπιχειρεΐ εΐναι μόνον μία δήλωσις ειρήνης· 
Γνωστοποιεί τήν προθυμίαν τού ίδικού μας λαοΰ διά τήν είρή
νην καί προτρέπει κατά πανηγυρικόν τρόπον τούς έχθρικούς λα
ούς, νά έμψυχωθώσιν από όμοίαν θέλησιν τής είρήνης. (Μπρά
β ο !) 'Η  πρό θεσίς της εύρίσκεται 4ν άρμονία πρός τούς πρό ό . 
λίγου άκουσθέντας λόγους τοΰ άρχικαγγελαρίου (Πολύ όρθά ! 
άπό τό κέντρον) περί είρήνης τής συνεννοήσεως. 'Ο  σκοπός της 
εΐναι ή διαρκής συμφιλίωσις τών λαών, ούχί κατακτήσεις, ούχί 
έκβιασμοί, ούχί άναφυομένη εχθρα τών λαών, άλλά έπιστροφή 
είς τά έργα τής είρήνης, είς τήν εύτυχίαν τής μορφώσεως καί 
τοΰ πολιτισμού.

Έ λέχθη, δτι οί έχθροί μας δέν θά πεισθώσι περί τής ει
λικρίνειας τής Θελήσεώς μας διά τήν ειρήνην. Δέν γνωρίζω, τί 
θά πράξωσιν ούτοι, τοΰτο μόνον γνωρίζω : Εμπάθεια καί μί
σος είναι κακοί σύμβουλοι. (Πολύ ό ρ θ ά !) ’ Εσχεδιάσθη είναι 
άληθέί μία φοβερά γελοιογραφία τοΰ γερμανικοΰ λαοΰ. ’ Αλλά 
τέλος, εστω καί βραδέως μόνον, θά έπανέλθη ή ήρεμος σκέ- 
ψις, ή όποία λέγει: ό γερμανικός λαός είναι ισχυρός καί γεν
ναίος λαός, άλλά άκόμη περισσότερον παρά είς τούς άγώνας 
τοΰ πολέμου άνεδείχθη είς τά έργα τής είρήνης. ΈπεδόΘη 
μετά τοιουτου ζήλου είς τά έργα τής είρήνης, ώστε πάσα πο
λεμική άπαίτησις έφαίνετο άποκλειομένη. Έ άν τώρα ολόκληρος 
ό λαός γνωστοποιεί διά σεβαστής πλειοψηφίας τής άντιπροσω- 
πείας του καί κατά τρόπον άποκλείοντα πάσαν αμφιβολίαν τήν 
προθυμίαν του πρός συνεννόησιν καί παραιτεΐται πάσης έκβια- 
στικής καί κατακτητικής πολιτικής, δέν έπιτρέπεται νά άμφι- 
βάλλη τις περί τής ειλικρίνειας του.

’ Απεδοκίμασάν τινες τοιαύτην δήλωσιν, διότι οί έχθροί μας 
θά διέβλεπον είς αύτήν σημεΐον άδυναμίας. (Πολύ όρθά! έκ τής 
δεξιάς καί τών έθνικοφιλελευθέρων.) ’Ίσω ς νά συμβη τοΰτο κα
τά τάς προσεχείς ήμέρας καί έβδομάδας. Ά λ λ ά  οί γενναίοι μας 
στρατιώται δέν θά χαλαρωθώσιν είς τάς ήρωίκάς των πράξεις 
καί ό λαός θά έξακολουθήση νά άνθίσταται, καί μάλιστα άφοΰ 
εις τό μέγιστον μέρος τής πατρίδος μας προμηνύεται_σπανίως



πλούσια έσοδεία. Διά τοΰτο δέν χάνομεν την έλπίδα, δτι οί εχ
θροί μας, έστω και μόλις μετά μήνας, θά άναγνωρίσωσιν, δτι 
ούχί ή ανάγκη άλλά ό πόθος τής ειρήνης ύπηγόρευσεν είς ήμας, 
νά τείνωμεν τήν χεΐρα τής συνεννοήσεως.

Είς τά πρόθυρα τοΰ τετάρτου έτους τοΰ πολέμου δλοι ο1 
λαοί δφείλουσιν έξ ίσου νά άπευθύνωσιν είς τήν συνείδησίν των 
τήν φοβεράν έρώτησιν : Πρέπει νά εξακολούθηση και τέταρτον
έτος ή φοβερά αυτη λύσσα; ( ’ Επιδοκιμασίαι.) Ένώπιον τοΰ 
Θεοΰ καί τής συνειδήσεώς μας θεωροΰμεν ήμάς υποχρεωμένους, 
νά δώσωμεν τέλος είς τήν δυστυχίαν αυτήν, εφ’ δσον τοΰτο ε 
ναπόκειται είς ήμας. ' Η στρατιωτική μας κατάστασις απόκλειε, 
πάσαν παρεξήγησιν τούτου. ( Πολυ ορθά άπδ τά κόμματα τής 
πλειοψηφίας.) 'Ένεκα τούτων ή δήλωσίς μας περι είρήνης. ” Ηδη 
τδν λόγον έ'χουσιν οί έχθροί μας. (Βουλευτής φδν Γκρέφε: Τδν 
έ'χουσι πρό πολλοΰ !— Φωναί αριστερά.) ■ Ο πραγματικώς γεν
ναίος εχει πεποίθησιν είς τήν δύναμιν του καί δεν παράγε1 
κρότον μέ τδ ξίφος του. Κατά τήν παροΰσαν κρισιμωτάτην ώ 
ραν ύποσχόμεθα πανηγυρικώς τδ εξής: ’ Εάν άποκρουσθη ή 
τώρα διά πρώτην φοράν παρά τής αντιπροσωπείας τοΰ γερμα- 
νικοΰ λαοΰ προτείνομένη χείρ είρήνης, τότε ολόκληρος δ γερ
μανικός λαός Θά άνάψη άπδ δικαίαν όργήν, τότε θά ιδη δ κό
σμος, δτι δ γερμανικός λαδς είναι αήττητος έν τη ένότητί του.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΙΟΙ ΑΡΧΙΚΑΓΙΕΑΑΡΙΟϊ
Ο Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ο Σ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ

(Ζ.) ’ Αποκρούομεν τήν μομφήν, δτι δ υποβρύχιος πόλε
μος αντιβαίνει είς τδ διεθνές δίκαιον (πολύ καλά!) 'Η  ’ Αγγλία 
μας έξηνάγκασε νά έφαρμόσωμεν τδ δπλον τοΰτο. Διά τοΰ 
παρά τδ διεθνές δίκαιον Θαλασσίου άποκλεισμοΰ της (πολύ 
ορθά !) διέκοψε τδ ουδέτερον έμπορων μετά τής Γερμανίας καί 
έκήρυξε τδν διά τής πείνης πόλεμον. ' Η άσθενής μας έλπίς, 
δτι ή ’ Αμερική έπί κεφαλής τών ουδετέρων θά έσταμάτα τήν 
έκ μέρους τής ’ Αγγλίας παράβασιν τοΰ διεθνούς δικαίου, άπέ- 
βη ματαία, καί ή τελευταία απόπειρα, τήν όποιαν έδοκίμασεν 
ή Γερμανία, νά άποφύγη τά έσχατα μέσα διά ειλικρινούς προ- 
τάσεως είρήνης, άπέτυχεν. Κατόπιν τούτου ήδύνατο καί ώφει- 
λεν ή Γερμανία, νά έκλέξη τό τελευταΐον τοΰτο μέσον ώς δε- 
δοκιμασμένον άντίποινον έν τη άμύνη καί τώρα δέ νά τό έξα- 
σκήση μέχρι τών άκρων πρός συντόμευσιν τοΰ πολέμου (Πολύ 
ορθά !)

'Ο  υποβρύχιος πόλεμος έκπληροΐ, δ,τι ήλπίσαμεν παρ’ αύ
τοΰ καί άκόμη περισσότερον. (Μπράβο! )  Ί ’ευδεΐς ειδήσεις, αί 
δποϊαι έξήλθον είς τήν δημοσιότητα άπό μυστικάς συνεδριάσεις, 
προεκάλεσαν πλάνην έπί τινα χρόνον. Είς τοΰτο συνετέλεσε ίσως 
τοΰτο, δτι έπιπόλαιοι προφήται έξέφρασαν τήν έλπίδα, δτι συ- 
νεπεία τοΰ ύποβρυχίου πολέμου ό πόλεμος θά λήξη έντός ώρι- 
σμένου χρόνου. Ούτοι δέν ώφέλησαν τήν πατρίδα. Δηλώ, δτι 
ό ύποβρύχιος πόλεμος προσφέρει ώς πρός τήν καταστροφήν έχ
θρικών πλοίων, δτι έ'πρεπε νά προσφίρη. Βλάπτει τήν οικονο
μίαν και τήν διατήρησιν τοΰ πολέμου ύπό τής ’ Αγγλίας άπό \ 
μηνός είς μήνα περισσότερον, ούτως ώστε δέν θά είναι δυνατόν 
έπί πολύ άκόμη νά άντιδρώσι κατά τής άνάγκης τής είρήνης. 
(Μπράβο.) Δυνάμεθα νά άποβλέπωμεν μετά πλήρους έμπιστο- 
σύνης είς τήν έξακολούθησιν τοΰ έ'ργου τών γενναίων μας πλη
ρωμάτων τών ύποβρυχίων. (Μπράβο ! )

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1Η παροΰσα περίοδος τήν οποίαν διερχόμεθα είναι ώς 

πρός τό ζήτημα τής διατροφής ή κρισιμωτάτη, τήν οποίαν διήλ-

θομεν μέχρι τοΰδε. Τοΰτο έγνωρίζομεν, δτι Θά συνέβαινε. Ή  
ξηρασία είχε καθυστερήσει τήν βλάστησιν, καί έπεκράτησε πράγ
ματι πολλάκις στενοχώρια. Ά λ λά  δύναμαι νά έκφράσω τήν εύ- 
χάριστον πεποίθησιν, δτι έντός ολίγου θά έπέλθη άνακούφισις. 
και δτι τότε ό πληθυσμός θά καταστη δυνανόν νά διατραφη 
άφθονώτερον. (’ Επιδοκιμασίαι.)

Περί τής έσοδείας μας δέν γνωρίζομεν ακόμη τί ώρισμέ- 
νον. Ά λ λά  τοΰτο είναι βέβαιον, δτι είναι καλυτέρα παρά κατά 
τό παρελθόν ετος. Δυνάμεθα κατά τό τρέχον έτος νά υπολογί- 
σωμεν είς μίαν μέσην έσοδείαν. Είς εύρέα διαμερίσματα τοΰ 
κράτους έ'βρεξεν άκόμη έγκαίρως, ώστε νά εύνοηθη ή παραγω- 
γή τών γεωμήλων. ’ Ελπίζομεν καλήν έσοδείαν γεωμήλων. Κατά 
τά τρία ετη τοΰ πολέμου άπεδείχθη, δτι καί μέ μίαν τόσον 
κακήν έσοδείαν, όποία ήτο ή τοΰ 1916,· ή Γερμανία δέν δύνα- 
ται νά ύποφέρη άπό πείναν. (Ζωηραί έπιδοκιμασίαι.) Μέ οικο
νομίαν καί πλήρη διανομήν κατ’ άτομον αί προμήθειαι έξαρ. 
κοΰσι καί τοΰτο είναι ανυπολόγιστον πλεονέκτημα απέναντι τής 
’ Αγγλίας. ____________

Η ΚΑΤΑΔΙ&ΞΙΣ ΤΟΝ Ρ9ΣΣ0Ν
ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΡΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΡΥΠΑ

Βερολΐνον, 20. Ιουλίου. (W .T .B .) Είς τήν προκλητικήν 
ρωσσικήν έπίθεσιν μεταξύ Ντνγέστρ καί Καρπαθίων τά στρα
τεύματά μας άπήντησαν τήν 19. ’ Ιουλίου δι’ άντεπιθέσεως νο 
τίως τοΰ άνω Σερέθη. Ή  έπιχείρησις έπέτυχε τελείως. Κατό _ 
πιν έξαώρου προπαρασκευής διά πυρός, ύποστηριχθείσης έξαι. 
ρέτως καί ύπό αύστροουγγρικοΰ πυροβολικού, ή όποία ήρχισε 
κατά τά χαράγματα καί έπροξένησε βαρείας έρημώσεις είς τάς 
ρωσσικάς θέσεις, τά στρατεύματά μας έφώρμησαν κατά τοΰ τρι
πλού συστήματος τών ρωσσικών θέσεων καί διέσπασαν αύτάς,

Τήν 9.30' είχε περιέλθει είς χεΐράς μας τό άνω τών 
400 μέτρων άψηλόν δρος Γκόρα βορείως τής Τσμπόροβ. * Η 
έπίθεσις ηύνοήθη ύπό αίθριου ήλιακοΰ καιροΰ. Τά άποσυντεθέν- 
τα ρωσσικά σώματα ύπεχώρουν πανικόβλητα. Αί άπώλειαι των 
ύπήρξαν έξαιρετικώς αίματηραΐ έκ τοΰ πυρός είς τάς κατεστρο- 
μένας θέσεις καί έκ τοΰ πυρός τοΰ καταδιώκοντος αύτούς στρα
τού μας. Όλίγας ώρας μετά τήν έπίθεσιν κατέστη δυνατόν νά 
μετρηθώσι 3 000 αιχμάλωτοι καί 10 καταληφθέντα πυροβόλα, 
Ρωσσικαί άνΐεπιθέσεις έκατέρωθεν τοΰ Μαλαστρύπα καί πλησί
ον τής Τσαλόστσε, αί δποϊαι έπρόκειτο νά σταματήσωσι τήν ει
σβολήν είς τό ρωσσικόν μέτωπον, άπεκρούσθησαν μετά βαρει
ών ρωσσικών απωλειών.

' Η άριστερά μας πτέρυξ έπροχώρει κατά -μήκος τοΰ ελώ
δους, ύπό λιμνών διακοπτομένου άνω τμήματος τοΰ Σερέθη. 
ένω ή δεξιά μας πτέρυξ έπροχώρει έκατέρωθεν τής σιδηρο
δρομικής γραμμής Τσμπόροβ-Τάρνοπολ. ' Τπερέβημεν τήν γραμ
μήν Τσαλόστσε-Κλέγιοβ καί διερρήξαμεν τό ρωσσικόν μέτωπον 
μέχρ: βάθους 15 χιλιομέτρων.

Πολλαί έκ τών ισχυρών μας περιπόλων κατήγαγον σημαν- 
τίκάς έπιτυχίας πλησίον τής Μπύστσκι καί Κονγιούχη, είς τήν 
περιοχήν τής Μπρτσετσάνυ καί νοτιοδυτικώς τής Μπρόντυ. Είσέ- 
βαλον είς τάς έχθρικάς Θέσεις καί συνέλαβον είς δλας τάς θέ
σεις πολλούς αιχμαλώτους. Πλησίον τής Σμόργκον ό άγών διά 
πυρός ήτο ζωηρός μετά μεσημβρίαν τής 19. καί άπό τήν 
πρωίαν τής 20. Είς τά Καρπάθια ένεόυναμώθη σημαντικώς ή 
μαχητική ένέργεια.

Είς τό όουμανικόν μέτωπον μόνον κατά διαλείμματα ζωη- 
ρότερον πΰρ πυροβολικού. Τό πΰρ μας κατά τών σιδηροδρομι
κών σταθμών τής ’ Ιντεπεντέντα καί Αιέστι έπροκάλεσε πυρκαϊας.

Είς τό · δυτικόν μετώπον τό έχθρικόν πΰρ πυροβολικού είς 
τήν Φλάνδραν απέκτησε πάλιν άπό τής μεσημβρίας μεγίστην 
σφοδρότητα. Ιδιαιτέρως σφοδρόν έχθρικόν πΰρ διηυθύνετο κατά 
τής περιοχής της Λομπαρτσύντε καί άπό Μπιξότε μέχρι νοτίως 
τής Χολλεμπέκε. Έβάλομεν διά πυρός καταστροφής πλήρη έχ
θρικά χαρακώματα καί θέσεις άναμονής, δπως άνατολικώς τής 
'ϊπέρν καί βορείως τής Άρμαντιέρ.

Είς Άρτουά συνελάβομεν άριθμόν τινα αιχμαλώτων από 
περιπόλους '/,αί άποκρουσθείσας έχθρικάς έπιθέσεις. Είς τήν Κα
μπανίαν έξερράγη μία μεγγαλυτέρα πυρκαϊά είς έχθρικήν απο
θήκην πυρομαχικών κατόπιν πτώσεως έπ’ αύτής βλήματος. Πα
ρετηρήθησαν τέσσαρες ίσχυραί έκρήξεις.

Μ Μ Ε Ι Ϊ τ Γ Γ ο ν  Μ Ι Μ Ο Ι
[ΐηιιιιιι iiin im ii

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 21. ’ Ιουλίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν έμαίνετο καί χθές ό άγών διά πυρός 
μέ σφοδρότητα κατά διαλείμματα μόνον έλαττουμένην.

Είς -τήν ’ Αρτουά ένεδυναμώθη ή δράσις τοΰ πυροβολικού 
πρό μεσημβρίας μεταξύ τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ καί τής 
Λάν, μετά μεσημβρίαν δέ καί έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοΰ 
Σκάρπ.

' Ως καί κατά τάς προηγουμένας ήμέρας άπέβησαν άκαρποι 
διά τόν έχθρόν έπιθέσεις ισχυρών τμημάτων άναγνωρίσεως έ
ναντίον πολλών θέσεων τοΰ μετώπου μας.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι*  ΤΟΥ Κ ΡΟ Ν Π ΡΙΝ ΤΣ
Μόνον είς τό μέσον τμήμα τής Σεμέν ντέ Ντάμ τό πΰρ 

ήτο ισχυρόν γαλλικαί έπιθέσεις δέν έγένοντο μέχρι τοΰδε.
Τούναντίον τήν έσπέραν τμήματα ένδς βεστφαλικοΰ συντάγ

ματος είσέδυσαν είς τάς έχθρικάς θέσεις Ινίκησαν τήν φρουράν 
καί έπανήλθον σήμερον τήν πρωίαν άπό τήν τολμηράν έπιδρο" 
μήν είς τάς θέσεις μας δλοι μετά 100 Γάλλων αιχμαλώτων.

'Ωσαύτως πλησίον τοΰ φρουρίοιΓ τής Πομπέλ (νοτιοανατο
λικώς τής Ράϊμς) καί έπ’ άμφοτέρων τών όχθών τοΰ Μάς α
ναγνωρίσεις συνέλαβον διά τολμηρών έπιθέσεων πολλούς αιχμα
λώτους.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Α ΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ Τ Η Σ  ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Ούδέν ιδιαίτερον γεγονός.

’Ανατολικόν -θέατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΔΟΥ Τ Η Σ  ΒΑΥΑΡΙΑΣ

'Η  έπιθετική μας κίνησις εις τήν άνατολικήν Γαλικίαν ε
λαβε τήν ποθουμένην πορείαν. Τά στρατεύματά μας ύπερέβη- 
σαν έπί -μετώπου 40 χιλιομέτρων τήν όδόν Τσλόξοβ-Τάρνοπολ 
έκατέρωθεν τής Γετσίρνα διά ορμητικής άπωθήσεως δπισ&εν 
τών έσπευσμένως υποχωρουσών ρωσσικών δυνάμεων, τών ό
ποιων τμήματα μόνον παρετάχθησαν μέχρι τοΰδε είς άγώνας 
οπισθοφυλακών. "Οπου ό έχθρός άντέστη, άπεδίώχθη διά ορ
μητικής άντεπιθέσεως- δπως είς προηγούμενα ετη καιόμενα χω 
ρία καί μεγάλαι καταστροφαί δεικνύουσι τήν όδόν, τήν όποιαν 
ήκολούθησαν οί Ρώσσοι.

Αναμένονται νέοι άγώνες.

Πλησίον τής Μπρτσετσάνυ αύστροουγγρικά στρατεύματα έ- 
πανέκτησαν κατόπιν έπιπόνου άγώνος τάς άπολεσθείσας τήν 1. 
Ιουλίου θέσεις.

ΑΡΙθ. 3

Βορείως τοΰ Ντνγέστρ άπέτυχον πρό τών θέσεών μας έ- 
πιθέσεις τών Ρώσσων.

Νοτίως τοΰ ποταμοΰ έξεδιώχθη ό έχθρός άπό τήν Μπάμ- 
πιν πλησίον τής Νοβίκα γερμανικά καί αύστροουγγρικά συντάγ
ματα έφώρμησαν κατά τών ρωσσικών έπί τών ύψωμάτων θέσε
ων παρά τήν έπίμονον άμυναν. ’ Από τόν Στόχοτ μέχρι τής ’ Α
νατολικής θαλάσσης ηύξήθη πολλάκις ή εντασις τοΰ πυρός· ιδι
αιτέραν δύναμιν άπέκτησε μεταξύ Κρέβο καί Σμόργκον καί παρά 
τήν Ντύναμπουργκ.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟ ΣΗ Φ
Είς τό βόρειον μέρος τών Δασωδών Καρπαθίων έξηκολού- 

θησε τό ζωηρόν πΰρ.

ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Είς τόν κάτω Σερέθην οί Ρώσσοι καί οί Ρουμάνοι είναι 

ένεργητικώτεροι παρ’ δσον μέχρι τοΰδε.
Μία ίδική μας έπίθεσις είς τάς έκβολάς τοΰ Ρίμνικουλ 

εϊχεν άποτέλεσμα τήν σύλληψιν 80 Ρουμάνων καί πολλά πολυβόλα.

Μακεδονικόν μέτωπον
' Η κατάστασις είναι άμετάβλητος.

(W .T .B .)   ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΪ ΑΝΑΚΟΙΝΟΟΕΝΤΟΣ
Βιέννη, 20. ’ Ιουλίου

Ιταλικόν Όεατρον
Είς τόν Ίζόντσο ηύξημένη δράσις πυροβολικού άμφοτέρων 

τών μερών.
(W .T .B .) 'Ο  Άρχηγός τοΰ Γενικοΰ Έπιτελείου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΪΝΟΝ

Βερολΐνον, 19. ’ Ιουλίου. (W .T .B .) 'Ο  όλλανδός υπουργό- 
τών έξωτερικών έξέφρασε πρός τόν έν Χάγη γερμανόν πρεσβευ. 
τήν τήν βαθεΐαν λύπην τής δλλανδικής κυβερνήσεως διά τήν 
άγγλικήν έπίθεσιν έναντίον γερμανικών πλοίων πλησίον τής ολ
λανδικής παραλίας καί συγχρόνως τήν σταθεράν άπόφασιν τής 
κυβερνήσεώς του, νά ζητήση ίκανοποίησιν παρά τής Αγγλίας^ 

• μόλις έξακριβωθη, κατά ποιον μέτρον πρόκειται περί παραβιά. 
σεως τής ολλανδικής αίγιαλίτιδος ζώνης.

(Ζ .) Χάγη, 16. ’ Ιουλίου. Χ (Τηλεγράφημα τοΰ γραφείου 
άνταποκρίσεων.) ’ Επίσημον. ' Ο ύπουργός τών έξωτερικών άνε- 
κοίνωσε τά έξής: ' Η ολλανδική κυβέρνησις άνεκοίνωσε πρός τήν 
βρεττανικήν κυβέρνησιν διά τοΰ έν Λονδίνψ πρεσβευτοΰ της τήν 
ένέργειαν βρεττανικών πολεμικών πλοίων έναντίον γερμανικών 
έμπορικών πλοίων, τά όποΐα ευρίσκοντο έντός τής ολλανδικής 
αίγιαλίτιδος ζώνης καί έοωσεν έντολήν είς τόν πρεσβευτήν της, 
νά έπιστήση τήν προσοχήν τής κυβερνήσεως έπί τής σοβαρότη- 
τος τοΰ περιστατικού τοΰτου, κατά τό όποιον έγένετο άναντίρ- 
ρητος παραβίασις τής ολλανδικής κυριαρχίας καί ούδετερότητος.

' Ο πρεσβευτής ελαβε προσέτι τήν έντολήν, νά έκφράση τήν 
έλπίδα, δτι ή βρεττανική κυβέρνησις θά δώση πλήρη ίκανοποίη" 
σιν διά τήν πράξιν ταύτην συμφώνως πρός- τό διεθνές δίκαιον 
καί’ ιδίως τό άρθρον 3 τής συνθήκης περί τοΰ δικαίου καί τών 
υποχρεώσεων τών ούδετέρων δυνάμεων έν περιπτώσει πολέμου 
κατά θάλασσαν.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΝΑΑΝΔΙΑΣ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 20. ’ Ιουλίου. (Τηλεγράφηαα τού σουηδΐ" 

κοΰ τηλεγρ. πρακτορείου.) ' Η φιννική βουλή άπεδέχθη διά



C /π 6 r a n a tw e r fe r  

Βομβοβλήτης. Μικρός τορπιλλοβλήτης.

ψήφων 136 έναντίον 55 τό νομοσχέδιον περί τής αυτονομίας 
τής Φιννλανδιας. 'Η  πρότασις τροποποιήσεως, χατά τήν όποιαν 
το νομοσχέδιον έπρεπε νά ύποβληθή είς τήν προσωρινήν κυβερ- 
ηβιν άπερρίφθη διά ψήφων 104 έναντίον 86.

(Ζ.) Πετρούπολις, 20. Ίοολίου. Τδ τηλεγραφικόν πρακτο- 
ρεΐον Πετρουπόλεως άνεκοίνωσε τά έξής: Κατα' τινα ειδησιν 
άπδ τήν Χέλζινκφορς ή φονική γερουσία θά ύποβάλη σήμερον 
ολόκληρος αίτησιν παραιτήσεως λόγω τής άποφάσεως τής βου
λής περί τής αυτονομίας τής Φιννλανδιας. Συγχρόνως ή γερου
σία θά ανακοίνωση είς τήν προσωρινήν κυβέρνησιν τδ διάβημα 
τοΰτο. ’ Επ’ εύκαιρία τής χηρυξεως τής ανεξαρτησίας άνεπετά- 
σθη σήμερον τήν πρωίαν ή φιννική έθνική σημαία έπί τών κτι
ρίων τής γερουσίας και τής βουλής καί άλλων δημοσίων κτι
ρίων της Χέλζινκφορς.

Η  Ε Ν  Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Ψ Ι Σ  
π ε ρ ί  τ ώ ν  β α λ κ α ν ι κ ώ ν  ζ η τ η μ ά τ ω ν

(Ν.) Παρίσιοι, 21. Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρακτο
ρείου Χαβας.) Κατά τήν σύσκεψιν, ή όποία έγένετο τδν ’ Ιού
νιον έν Λονδίνω, δπως καθορίση τήν στάσιν τών προστατίδων 
δυνάμεων άπέναντι τής Ελλάδος, συνεφωνήθη, δπως κατά τδν 
’ Ιούλιον συγκροτηθη νέα σόσκεψις έν Παρισίοις, δπως κανονίση 
τά ζητήματα τά άφορώντα τήν σύνθεσιν τοΰ στρατοΰ κατοχής 
τής Θεσσαλονίκης και τήν γενικήν βαλκανικήν πολιτικήν τών 
συμμάχων.

Χρονολογία τής συσκέψεως ταύτης ώρίσθη ή 25. ’ Ιουλίου. 
’ Επισήμως Θά άντιπροσωπευθώσι καί κατ’ αυτήν μόνον αί δυ
νάμεις, αί όποΐαι μετέχουσι τοΰ πολέμου είς τήν Βαλκανικήν, 
τούτέστιν ή Γάλλία, ή ’ Αγγλία, ή ’ Ιταλία και ή Ρωσσία. 'Π  
Σερβία, ή Ρουμανία καί ή Ελλάς θά εχωσι συμβουλευτικήν 
ψήφον. ’ Επειδή κατά τήν 25. Ιουλίου θά εύρίσκωνται έν Πα
ρισίοις εκτδς τών αντιπροσώπων, οί όποιοι θά μετάσχωσι τής 
συσκέψεως, καί αντιπρόσωποι δλων τών συμμάχων δυνάμεων, 
θά γίνωσιν έΛτδς τών συζητήσεων περί τής Βαλκανικής .και 
άλλαι λίαν σπουδαΐαι συζητήσεις.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΙΟΥ ΚΑΊ ΖΕΡ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΟΝ Κ Ο Μ Η
(Ν.) Βερολϊνον, 20 ’ Ιουλίου .1917. ’ Επίσημον. 'Η  Λ. Μ. 

ό Αύτοκράτωρ μετέβη σήμερον 5.30' μ. μ. πρδς τδν υπουρ
γόν τών έσωτερικών Χέλφφεριχ, δπου. εΐχε μεταβή καί ό άρχι

καγγελάριος Μιχαέλις. Διά τήν 6. ώραν εΐχον προσκληθή :ο 
εχοντες ψήφον πληρεξούσιοι τοΰ ομοσπονδιακού συμβουλίου, τά 
μέλη τοΰ πρωσσικοΰ ύπουργείου, οί υπουργοί τού γερμανικοΰ 
κράτους, τδ προεδρεΐον τοΰ Ράίχσταγ καί οί αρχηγοί τών δια
φόρων κομμάτων τοΰ Ράίχσταγ. Οί προσκεκλημένοι παρέμειναν 
είς τάς αίθούσας τοΰ ύπουργοΰ μέχρι τής 9. ώρας άπασχολη- 
θέντες μέ ζωηράν συζήτησιν, τής οποίας ή Α. Μ. ό Κάϊζερ 
μετέσχεν οίκειότατα.

'Η  «Λοκαλαντσάίγκερ» τοΰ Βερολίνου μανθάνει παράπλη- 
ροφορημένης πηγής, δτι ή συζήτησις περιεστράφη κυρίως είς 
τήν ^έξέλιξιν τοΰ ύποβρυχίου πολέμου, τήν παρά πάσαν προσ
δοκίαν τοσοΰτον εύνοϊκήν και παρασκευάζουσαν ασφαλώς τήν 
καταστροφήν τής ’ Αγγλίας.

Καί κατά τάς άλλας έφημερίδος τοΰ Βερολίνου δέν έγέ
νοντο χατά τήν συνάντησιν ταύτην συζητήσεις πολιτικού περιε
χομένου, είχε δέ μόνον τδν σκοπόν, νά δώση είς τδν Αύτοκρά- 
τορα τήν εύκαιρίαν νά γνωρίση τούς αρχηγούς τής λαϊκής 
αντιπροσωπείας.

Ό  Κ ά ϊζ ε ρ  εις τό  α ν α το λ ικ ό ν .
(Ζ.) Βερολϊνον, 21. ’ Ιουλίου. 'Ο  Κάϊζερ απήλθε σήμερον 

τήν έσπέραν είς τδ άνατολικδν μέτωπον.

Ό  Κ ε ρ έ νσ κ ι δ ικ τά τω ρ
(Ν.) Πετρούπολις, 21. ’ Ιουλίου. (Ρόϋτερ.) 'Η  έφημερίς 

τοΰ Χρηματιστηρίου αναγγέλλει, δτι ό πρωθυπουργδς Λβώβ 
παρητήθη. Ό  Κερένσκι διωρίσθη πρωθυπουργδς καί · μένει προ- 
σωρινώς καί ύπουργδς τών στρατιωτικών. 'Ο  Τσερετέλλι έγέ
νετο ύπουργδς τών στρατιωτικών καί μένει συγχρόνως καί τών 
ταχυδρομείων καί τηλεγράφων. 'Ο  Νεκραζώφ διωρίσθη προσω- 
ρινώς ύπουργδς τής δικαιοσύνης.

Δίδονται μαθήματα γερμανικής. Χύμπνερ, Κάλε 20α. Δηλώ" 
σεις ώραν 1χ/2 —  2 */a μ. μ. καί τήν έσπέραν άπδ 7ι/ζ·

’ Ενοικιάζονται άμέσως ή βραδύτερον 2 έπιπλωμένα δωμά- 
τιμ. Λάντεσκρον-στράσσε 3. I.

’ Ενοικιάζεται άπδ 1. Αύγούστου καλώς έπιπλωμένον δώμα- 
τιον είς άξιωματικόν. Ουντερμαρκτ, 4. II. Χάγιερ.


