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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολϊνον, 28. Ιουλίου. (W .T .B .)  Τήν 27. ’ Ιουλίου ιά 

γερμανικά και αύστροουγγρικά στρατεύματα άπέσπασαν πάλιν 
άπό τους Ρώσσους σημαντικόν τμήμα τής άνατολικής Γαλικίας 
διά ορμητικής' προελάσεως. Έκατέρωθεν τοΰ Ντνγέστρ έπανέ- 
κτησαν τάς πόλεις Γιαγκιέλνικα καί Χοροντένχα, αί όποΐαι εύρί- 
σκονται πλησίον στρατηγίκώς σπουδαίων εις Τσέρνοβιτς άγου- 
σων σιδηροδρομικών γραμμών. ’ Απώθησαν τάς ρωστικάς οπισθο
φύλακάς βαθύτερον εις τόν μεταξύ Σερέθη <αί Ντνγέστρ άγκώνα 
καί έπλημμύρισαν έπί μετώπου πλάτους 40 χιλιομέτρων τήν 
λοφώδη εκτασιν μεταςυ Ντνγέστρ καί Προύθου. Αί φάλαγγες 
έπετέθησαν άπό τά Καρπάθια πρός βορραν καί βορειοανατολάς 
κατά τής κοιλάδος τοΰ Προύθου καί ώθησαν τόν φεύγοντα έχθρόν 
είς τό δίκτυον όδών τής Τσερεμος. Καταστροφαί καί έρημώ- 
σεις δεικνύουσι την όδόν τών ύποχωρούντων Ρώσσων. Διά τής 
καταλήψεως τοΰ χωρίου Τσαμπλότοβ τά μετά άξωθαυμάστου 
σφοδρότητος πρός τά έμπρός όρμώντα στρατεύματα μας διήνυ- 
σαν άπό τής 19. ’ Ιουλίου τήν 100 χιλιομέτρων μήκους εκτασιν 
άπο Κάλουστς μέχρι Λόμνικα. Έπανεκτήθη έδαφος έμβαδοΰ 
10.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Εις τό ρουμανικόν μέτωπον κατεπνίγησαν ύπό τοΰ πυρός 
μας άπόπειραι έπιθέσεως τοΰ έχθροΰ εις τό Καζινουλούη εις 
τά Καρπάθια τής Μολδαυίας. Νοτίως τούτου ή μαχητική δρά- 
σις ήτο ζωηροτέρα κατά τι πλησίον τοΰ φρουρίου Μπούκουρ. 
Είς τήν περιοχήν τής Σαράι άπεκρούσθησαν αίματηρώς έχθρι- 
καί έπιθέσεις άναγνωρίσεως. Μία ίδική μας έπιχείρησις περιπό
λων άπέδωσε μεγαλύτερον άριθμόν αιχμαλώτων καί πολυβόλων.

Είς τήν Μακεδονίαν τό πΰρ ήτο σφοδρόν εις τήν περιοχήν 
τής λίμνης τής Δοϊράνης. Είς την περιοχήν τής Ντομπροπόλγε 
άπεκρούσθη μετά αισθητών άπωλειών εις προχωρών έχθρικός 
λόχος.

Εις τήν Φλάνδραν έμαίνετο καί κατά τήν 27. ’ Ιουλίου ό 
άγών πυρός μετά μεγίστης σφοδρότητος ίδίως νοτίως τής Ντιξ- 
μυΐντε καί εκατέρωθεν τής Χολλεμπέκε. Μετά μεσημβρίαν ένεφα- 
νίιθησαν έχθρικαί έλαφραί έλαφραί δυνάμεις πλησίον τής παραλίας 
είς άπόστασιν έκτός βολής τοΰ πυροβολικοΰ. Ζωηρά δράσις άε
ροπλάνων. Τήν 26. ’ Ιουλίου, ώραν 6. πρωίας, έγκατεστάθη 
ίσχυρότατον τυμπάνου πΰρ μεταςυ Μέρκεμ καί Χοΰτεμ.

Είς τό λοιπόν δυτικόν μέτωπον τό πΰρ πυροβολικοΰ ήτο 
έ-αιρετικώς ίσχυρόν είς πολλούς τομείς. ’ Από ίδικάς μας έπι- 
χειρήσεις περιπόλων νοτίως τής σιδηροδρομικής γραμμής Ά ρ 
ράς — Ντουαί, είς τόν χώρον τοΰ Σέν Κεντεν χαί είς τήν ανα

τολικήν Καμπανίαν συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Είς τό μέτωπον

Υπεύθυνος έκδοτης : Αιμίλιος Γκλάουμπερ Υίός.
Μέταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί εκδοσις ύπό τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν οδντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιανι 23,24,25.

τοΰ Αίσν οί Γάλλοι ύπέστησαν καί πάλιν βαρείας αίματηράς θυ
σίας, ίδίως κατά τάς μεταξύ 9. καί 10. ώρας τής έσπέρας έκ- 
τελεσθείσας δύο σφοδράς έπιθέσεις νοτίως τοΰ Α ίλ  καί κατά 
τινα μετά δίωρον προπαρασκευήν πυροβολικοΰ έπιχειρηθεΐσαν 
πλησίον τής άγροικίας Μεννζάν έπίθεσιν περιπόλων, ή όποια ά- 
πέτυχεν έντελώς. Άπεκρούσθη αίματηρώς μία έπί τοΰ όρους 
Χ όχ έπιχειρηθεΐσα την 27. ’ Ιουλίου, ώραν 5. έσπέρας, ισχυρό
τερα γαλλική έπίθεσις. Περιήλθον είς χεΐράς μας 160 αιχμά
λωτοί, μεταξύ τών όποίων καί τό έπιτελεΐον ένός τάγματος.

0 ΚΑ ΪΖΕΡ
Π Ρ Ο Σ  Τ Α Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  Δ Υ Τ Ι Κ Ο Υ  Μ Ε Τ Ω Π Ο Υ

Βερολϊνον 28. ’ Ιουλίου. Έπίσημον. (W .T .B .)  Έ  Αύτοΰ 
Μεγαλειότης ό Κάϊζερ άπέστειλε πρός τόν άρχιστράτηγον φόν 
Χιντενμπουργκ τό άκόλουθον τηλεγράφημα: “Ά π ό  τά πεδία 
τών μαχών τής Γαλικίας, έπί τών όποίων τά στρατεύματά μας 
δρέπουσι δάφνας διά τής άκαταπαύστου προελάσεώς των καί 
κερδίζουσι την μίαν νίκην κατόπιν τής άλλης, σκέπτομαι μετά 
έύγνώμονος καρδίας τάς άλησμονήτους πράξεις τών δυτικώς 
στρατιών μου, αί όποΐαι άποκρούουσι τόν έχθρόν μετά έθελο- 
θυσίας καί υπομονής και περί τοΰ έπιθετικοΰ πνεύματος τών 
όποίων μαρτυρεί πάλιν ή χθεσινή έκθεσις τών έπιχειρήσεων. 
Ίδιαιτέρώς σκέπτομαι τά γενναία στρατεύματα τής Φλάνδρας· 
τά όποια άπό έβδομάδων ήδη ύπόκεινται είς βαρύτατον πΰρ 
πυροβολικοΰ καί άτρόμητα άναμένουσι τάς μελλουσας έπιθέσεις. 

"Ε χ ω  πεποίθησίν είς αύτά ώς καί ολόκληρος ή πατρίς, τής 
όποιας υπερασπίζουσι τά δρια έναντίον ολοκλήρου κόσμου έχθρών. 
Ό  θεός μεθ’ ήμών.

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  Β.

ANAK0INQ8EHTA T0Y ΠΟΛΕΜ ΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAKOINQBENTA

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 30. Ιουλίου 1917.

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

' Υπό τήν παραλύουσαν έπίδρασιν τής καί κατά τήν νύκτα 
ζωηράς διατηρηθείσης δράσεως τής άμύνης μας ή δρασις τοΰ' 
έχθρικοΰ πυροβολικοΰ είς τό φλανδρικόν μέτωπον μάχης παρέ- 
μεινε χθες μέχρι τής μεσημβρίας άσθενής. Μόλις τότε ηυξησε. 
χωρίς δμως νά φθάση τήν δύναμιν καί τήν έηασιν τών προη
γουμένων ήμερών.

Είς τήν παραλίαν καί είς τόν τομέα τοΰ Χέτ Σάς μέχρι



της Βίελτγε τό πΰρ διετηρήθη και κατά την νύκτα σφοδρόν. 
Άπεκρούσθησαν πολλά χατά των ύπό τοΰ πυρος χατεσκαμμέ- 
νων γραμμών μας προχωροΰντα αγγλικά τμήματα.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ ΤΣ
Εις την Σεμεν ντέ Ντάμ ή γαλλική διοίκησις έπεχείρησε 

χθες πάλιν μεγάλην έπίθεσιν έπί μετώπου 9 χιλιομέτρων μετά 
τουλάχιστον τριών νέων μεραρχιών !

Μετά τυμπάνου πΰρ ό έχθρός έφώρμησε τήν πρωίαν 
πολλάκις άπό τής Σερνυ μέχρι τοΰ ορούς Βίντερ πλησίον τής 
Κραόν αί δεδοκιμασμέναι μεραρχίαι μας άπέκρουσαν αύτόν 
πανταχοΰ διά πυρος κα'ι άντεπιθέσεων. "Εν συχνά διακριθεν 
ρηνοβεστφαλικδν σύνταγμα πεζικοΰ άπέχρουσε μόνον 4 έπιθέ- 
σεις.

Τήν έσπέραν δ έχθρδς έπανέλαβε δ'ις άκόμη τήν έπίθεσιν 
του νοτίως τής Αιλ κατόπιν προπαρα σκευής διά πυρδς διαρκε- 
σάσης ολόκληρον τήν ήμέραν κα! αί έπιθέσεις αυται άπέτυχον.

Βαρεϊαι άπώλειαι άνευ ούδεμιας έπιτυχίας είναι τά άπο- 
τελέσματα τής ήμέρας ταύτης διά τους Γ άλλους !

Οί έχθροί άπώλεσαν εις έναερίους άγώνας 10 άεροπλάνα· 
ί  υπολοχαγδς ιππότης φδν Τοΰτσεκ κατέρριψε τδν 21. αντίπα
λόν του.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗ ΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ Τ Η Σ  Β Α ΥΑΡΙΑΣ  

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟ Υ ΦΟΝ Μ Π Ε Μ -Ε Ρ Μ Ο Α Α Ι
Ρωσσικαί δυνάμεις κατέχουσιν άκόμη τά ύψώματα άνατολικώς 

τοΰ συνοριακού ποταμοΰ Τσμπρουξ, τδν όποιον παρά τήν σφοδράν 
έπίθεσιν ύπερέβημεν είς πολλάς θέσεις και τδν όποιον αί με- 
ραρχίαι μας έπλησίασαν καί νοτίως τής Σκάλα.

’ Επί τής βορείας δχθης τοΰ Ντνγέστρ έκερδίσαμεν έδάφη 
πέραν τής Κορολόβκα.

Μεταςυ Ντνγέστρ καί Προύθου δ έχθρδς άντέταξεν έκ 
νέου πείσμονα άντίστασιν* άπωθήσαμεν δμως αύτδν περισσότε
ρον δι έπιθέσεως νοτιοδυτικώς τής Τσαλεστσύκι.

Μ ΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟ Υ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟ ΣΗ Φ
Κατά μήκος τού Τσέρεμος δ έχθρδς άμύνεται έπί τών 

άνατολικών υψωμάτων τής όχθης. Ή  έπίθεσις μας προχωρεί 
μεταςυ Τσαλοΰτσε καί Βίτσνιτς.

Είς τήν κοιλάδα τοΰ Σουτσάβα τά στρατεύματά μαςπροε- 
λαύνουσι κατά τής Σελέτιν ώσαύτως άνατολικώς τής άνω κοι- 
λάδος τοΰ Μολντάβα έπροχωρήσαμεν μαχόμενοι.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧ ΙΣΤΡ Α ΤΗ ΓΟ Υ  ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Συνελάβομεν πολλάς εκατοντάδας αιχμαλώτων άπδ έπιτυ- 

χεϊς έπιθέσεις βορείως τής Φοξάνι καί είς τάς έκβολάς τοΰ 
Ρ ίμ ν ίΛ ο υ λ .

Μ α κ ε δ ο ν ικ ό ν  μ έ τω π ο ν
Ούδεν σημαντικόν.

(W .T .B .)  ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Ν Ε Α  Λ Ε Ι Α  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν  
46 000 τ ό ν ν ω ν

Βερολΐνον, 28. Ιουλίου. ’ Επίσημον. (W .T .B .)  1. Είς τήν 
περί τήν Αγγλίαν έν άποκλεισμω ζώνην κατεβυθίσθησαν πά λιν 
δπδ τών υποβρυχίων μας πλοία δλικής χωρητικότητος 26 000 
τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τά άγγλικά 
άτμόπλοια «Κίνκ Δαβίδ» (3 680 τόννων) μείά φορτίου 55 
άεροπλάνων καί πυρομαχικών άπδ Βρέστην είς Αρχάγγελον 
«Μούϊρφιελτ» (3 036 τόννων) μετά φορτίου 5 000  τόννων σί
του άπδ Πορτλάνδην είς Δουβλΐνον, «Όμπουάζι» (4 416 τόν

νων) μετά φορτίου φοινικέλαιου καί φοινικοπυρήνων άπδ Ντάκαρ 
είς Αγγλίαν, τδ άγγλικδν ίσνοφόρον «Ντουντχόπε» (2036 τόν
νων) μετά φορτίου ανθράκων, τδ ώπλισμένον κατάφορτον ιτα
λικόν άτμόπλοιον “ Λαμία Λ .„ (2 220 τόννων). "Εν άτμόπλοιον, 
τδ όποιον επλεε μετά συρμοΰ προστατευομένου δπδ δύο άντι- 
τορπιλλικών καί πέντε τορπιλλαλιευτικών άτμοπλοίων, έβλάβη 
σοβαρώ; διά' τορπίλλης, ούτως ώστε ή ναυσιπλοΐα θά στερηθη 
αύτοΰ έπί μακρδν χρόνον.

2. Νέαι έπιτυχίαι τών υποβρυχίων είς τήν Μεσόγειον θά
λασσαν : ’ Αριθμός τις άτμοπλοίων καί ιστιοφόρων χωρητικότη
τος ύπερ τους 20 000 τόννους, μεταςυ τών όποιων τά άγγλικά 
βοηθητικά καταδρομικά “ ΡέτμπρεαστΠ (1 313 τόννων) καί “ No- 
υμάρκετ,, (833 τόννων), ώς καί εν είς Θεσσαλονίκην κατευθυ- 
νόμενον κατάφορτον φορτηγόν, δπερ μετά τήν τορπίλλισιν άνε- 
φλέγη.

“ Εν έκ τών άεροπλοίων μας τής Ανατολικής θαλάσσης 
προσέβαλε κατά τήν νύκτα τής 27. ’ Ιουλίου πυροβολαρχίας κα\ 
οχυρωτικά έργα τών νήσιρν Άλαντ μετά καλοΰ άποτελέσματος 
καί κατεσίγησε μίαν πυροβολαρχίαν. Παρά τδ σφοδρδν πΰρ έ- 
ναντίον του τδ άερόπλοιον Ιπανήλθε σωον. '

Ό  άρχηγδς τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στολου.

Η  Γ Α Λ Λ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ  
Τ ή ς  ενα ερ ίου έπ ιθέ σ ε ω ς κ α τ ά  τώ ν  Π α ρ ισ ίω ν »

(Ζ) Παρίσιοι, 29. Ιουλίου. Τό πρακτορεϊον Χαβάς άναγ- 
γέλλει τά έξής. Σήμερον τήν νύκτα περί ώραν 12,30' έδόθη 
τδ σήμα κινδύνου δι’ άεροπλάνα. ’ Αντηχούν σειρήνες καί κέρατο 
τών πυροσβεστικών άντλιών. Τδ γερμανικόν άνακοινωθεν τής 28. 
’ Ιουλίου άναγγέλλει, δτι κατά τήν παρελθοΰσαν νύκτα γερμανοί, 
άεροπόροι έ'ρριψαν βόμβας έπί σιδηροδρομικών σταθμών καί 
στρατιωτικών έγκαταστάσεων καί δτι μερικά βλήματα έπέτυχον 
τδν στόχον. ' Ο ισχυρισμός ούτος είναι άνακριβής, ' Η έπίθεσις 
τών άεροπλάνων κατά τών Παρισίων δέν έπροξένησεν ούτε υλι- 
κάς ζημίας, ουτε άνθρώπινα θύματα.

ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙ! ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
(Ν.) Παρίσιοι, 27. Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρακτορ. 

Χ α βά ς) Κατά τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας τής 26. ’ Ιουλίου τε- 
λωνειακοί σκοποί τής άκτής τοΰ στενοΰ τοΰ Καλαί παρετήρησαν 
είς άπόστασιν 500 περίπου μέτρων άπό τής παραλίας εν κινου. 
μενον άντικείμενον, τδ όποιον άνεγνώρισαν άμέσως, δτι ήτο όπο- 
βρύχ«ν μήκους 50 μέτρων περίπου, τό όποιον έκάθισεν έπ'( 
άβαθούς πυθμένος. Τδ ύποβρύχιον έξώκειλεν ενεκα έσφαλμένου 
πλοΰ κατά τήν διάρκειαν τής πλημμυρίδος, δεν ήδυνήθη νά δια- 
φυγή πάλιν, καί κατά τήν άμπώτιδα έκάθισεν έπί τοΰ πυθμένος,

' Η παράκτιος φρουρά έπελήφθη κατά καθήκον τής δια- 
σώσεως τοΰ ύποβρυχίου, τοΰ όποιου τδ έπιτελεΐον καί τό πλή
ρωμα παρεδόθησαν χωρίς νά φέρωσι δυσκολίας· άλλά οί Γερ·> 
μανοί ειχον προνοήσει περί τής καταστροφής τοΰ πλοίου, άνοί- 
ξάντες τήν δεικλΐδα τοΰ δοχείου πετρελαίου καί θέσαντες πΰρ. 
Τδ υποβρύχιον έβλάβη σοβαρώς καί πιθανώς κατέστη άχρηστον, 
' Η κυρία άποστολή του ήτο νά τοποθέτησή τορπίλλας είς τά 
άγγλικά καί τά γαλλικά παράλια, πιστεύεται δμως, δτι δέν είχε 
δυνηθή άκόμη νά έκτελέση τοΰτο.

μιιμηι: οι Tim up» r u e  μιμικ dbiim
(Ν.) Βέρνη, 27. ’ Ιουλίου. 'Ο  “ Χρόνος,, άναγγέλλει τά 

έξής : Μία αποθήκη δβίδων είς Μιτρυ-Κλαί (νομός Σέν-Μάρν) 
άνετινάχθη είς τόν άέρα κατά τήν νύκτα τής 25. πρός τήν

26. ’ Ιουλίου. Μία πλησίον εύρισκομένη άπο θήκη πυροτεχνημά
των εύρίσκετο έν κινδύνω. ' Η πυρκαϊά είνεν ήδη έκραγή πρό 
δύο ήμερών. Παρά τάς προσπαθείας τής πυροσβεστικής υπηρε
σίας τών Παρισίων δέν κατέστη δυνατόν νά έμποδισθτ] ή με- 
τάδοσις τοΰ πυρός είς Ιν στρατόπεδον παραπηγμάτων. 'Η  λάμ- 
ψις τών έκρήξεων έφαίνετο είς τούς 25 χιλιόμετρα άπέχοντας 
Παρισίους.

Έ κ ρ η ξ ι ς  π υ ρ ο μ α χ ικ ώ ν  
έ π ί α γ γ λικ ο ύ  ν ο σ ο κ ο μ ε ια κ ο ύ  π λ ο ίο υ
(Ζ .) Άμστερνταμ, 27. ’ Ιουλίου. (W .T .B .)  'Η  «Νταίλυ 

Μαίηλ» τής 29. ’ Ιουλίου γράφει μεταξύ άλλων τά έξής: 'Η  
είς τήν εκθεσιν τής Μεσοποταμίας άναφερομένη φοβερά έκρη- 
ξις, ή όποία έ'λαβε χώραν κατά τήν έκφόρτωσιν πυρομαχικών 
άπό τό νοσοκομειακόν πλοΐον «Βαρέλα», δικαιολογεί τάς είς τδ 
μέλλον καταβυθίσεις νοσοκομειακών πλοίων ύπό τών Γερμανών.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗI ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
(Ν.) λονδϊνον, 27. ’ Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρακτο

ρείου Ρόϋτερ.) 'Η  “ Μάνχεπερ Γκουάρντιανη πραγματευομένη 
τάς χθεσινάς συζητήσεις είς τήν κάτω βουλήν λέγει, δτι ή ά- 
πόφασις τής γερμανικής βουλής δέν είναι αρκετή πρός πραγμα
τοποίησή είρήνης. ' Η έφημερίς κατόπιν μακρών σκέψεων έπί 
τή βάσει τών γνωστών άγγλικών απόψεων απαιτεί, δπως οί 
Γερμανοί καταστήσωσιν δυνατήν τήν είρήνην διά έπανορθώσεως 
τών κάτωθι τριών μεγάλων έγκλημάτων των :

1. Τής εισβολής των είς τό Βέλγιον καί τής ταπεινώσεως 
τής Σερβίας.

2. Τής προσαρτήσεως τής Αλσατίας— Λωρραίνης. τής τε- 
ραστίας ταύτης ύβρεως κατά τής Γαλλίας, ή όποία κατέστρεψε 
τήν είρήνην τής Ευρώπης καί

3. Τής συμμαχίας μετά τής Τουρκίας, ή όποία παρακω
λύει πάσαν είρήνην.

Ή  Ρ ω σ σ ία  π α ρ α ιτ ε ΐτ α ι  τ ή ς  ά να θ ε ω ρ ή σ ε ω ς 
τώ ν  π ο λ ε μ ικ ώ ν  σ κ ο π ώ ν ;

(Ζ .) Γενεύη, 29. ’ Ιουλίου. Κατά πληροφορίας παρισινών 
έφημερίδων έκ Πετρουπόλεως ό ρώσσος ύπουργός τών έξωτερι
κών έδήλωσεν είς τούς έν Πετρουπόλει πρεσβευτάς τής Ά ν 
τάντ, δτι ή ρωσσική κυβέρνησις παραιτεΐται τής παρ’ αύτής ά- 
παιτηθείσης κατά τόν Σεπτέμβριον συγκλήσεως συνδιασκέψεως 
περί τών πολεμικών σκοπών, διότι άναγνωρίζει, δτι ή δημοσία 
γνώμη δύναται νά παρεξηγήση τήν συνδιάσκεψιν ταύτην.

Π λ ή ρ η ς  έ γ κ α τά λ ε ιψ ις τ ή ς  έπ ιχε ιρ ήσε ω ς τ ή ς  
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς ;

(Ζ .) Γενεύη, 29. ’ Ιουλίου. Κατά τηλεγραφήματα έκ Πα" 
ρισίων δ παρισινός τύπος φαίνεται λίαν έπιφυλακτικός είς τάς 
κρίσεις του περί τής άνταντικής συνδιασκέψεως. ύπαινίσσεται 8' 
μως, δτι πιθανώς θά έγκαταλειφθη έντελώς ή έπιχείρησις τής 
Θεσσαλονίκης. Καθ’ δλα τά φαινόμενα Θά συζητηθώσιν είς Λον 
δΐνον δλαι αί λεπτομέρειαι περί τής έκκενώσεως τής Μακεδο
νίας καί τά ληπτέα μέτρα.

0 ΑΡΧΙΚΑΓΓΕΛΑΡΙΟΣ
π ε ρ ι  τ η  m u m  ι ι τ ι ι τ ι τ ι ι ι ι  s h u n

Βερολΐνον, 28. ’ Ιουλίου. ( W .T .B )  'Ο  άρχικαγγελάριος 
έοέχθη σήμερον τήν έσπέραν παρ’ έαυτιΰ μέγαν άριθμόν αντι

προσώπων τοΰ τύπου καί έπί τη εύκαιρέ τούτη είπε πρός 
αυτούς μεταξύ άλλων :

'Ο  λόγος τοΰ άγγλου πρωθυπουργοΰ Λόϋδ Τσώρτς τής^ 
21. ’ Ιουλίου είς τήν Κουένσχαλ καί αί τελευταίοι συζητήσεις 
είς τήν αγγλικήν κάτω βουλήν άπέδειξαν έκ νέου μετά άναντιρ- 
ρήτου ευκρίνειας, δτι ή Μεγάλη Βρεττανία δέν θέλει είρήνην 
διά συνδιαλλαγής, άλλά μόνον τοιοΰτον τερματισμόν -τοΰ πολέ
μου, ό όποιος νά σημαίνη τήν πλήρη καθυπόταξιν τής Γερμα
νίας είς τήν βιαίαν αυθαιρεσίαν τών έχθρΐν της.

Ά λ λη  βεβαίωσις τούτου είναι καί αί τελευταΐαι δηλώσεις 
τοΰ Κάρζον έν Δουβλίνω, δτι συνεννοήσεις οίουδήποτε είδους 
μετά τής Γερμανίας τότε μόνον δύνανται νά άρχίσωσιν, δταν τά 
γερμανικά στρατεύματα άποσυρθώσι πέραν τοΰ Ρήνου. Είναι 
άληθές δτι ό Μπόναρ Λώ είς έπερώτησιν τοΰ Κίνκ έμετρίασε 
τήν δήλωσιν ταύτην, άλλά εχομεν "βάσεις νά πιστεύωμεν, δτι αί 
κυβερνήσεις τών έχθρών μας έπιδοκιμάζουσι τελείως τάς δη
λώσεις τοΰ Κάρζον.

Είναι γνωστόν είς δλους σας, δτι τά πρδ εβδομάδων είς 
τδν ούδέτερον τύπον, κατά πρώτον είς τήν «Τάγβαχτ» τής Βέρ
νης τής 19. Ιουλίου δημοσιευθέντα ακριβή δεδομένα περί κα
τακτητικών σχεδίων τής γαλλικής δημοκρατίας έγκριθέντων ύπό 
τής ’ Αγγλίας καί τής Ρωσσίας δέν διεψεύσθησαν μέχρι σήμερον. 
’ Εννοώ τάς πληροφορίας αύτοπτών καί αύτηκόων μαρτύρων πε
ρί τών μυστικών συζητήσεων τής γαλλικής βουλής τής 1. καί 2. 
’ Ιουλίου έ. έ.

Απευθύνω πρός τήν γαλλικήν κυβέρνησιν δημοσία τήν έ- 
ρώτησιν, έάν θέλη νά άμφισβητήση, δτι οί κύριοι Μπριάν καί 
Ριμπώ δέν ήναγκάσθησαν κατά τήν μυστικήν έκείνην συνεδρία- 
σιν, τής όποιας μετέσχον καί οί έκ Πετρουπόλεως έπανελθόντες 
βουλευταί Μοντε καί Κασέν, νά όμολογήσωσιν, δτι ή Γαλλία 
άκόμη πολύ δλίγον πρδ τής έκρήξεως τής ρωσσικής έπαναστά. 
σεως είχε συμφωνήσει μετά τής κυβερνήσεως τοΰ Τσάρου, τήν 
όποιαν δ Λόϋδ Τσώρτς έχαρακτήρισν κατά τήν τελευταίαν του 
ομιλίαν ώς «στενήν καί διεφθαρμένην άπολυταρχίαν», περί έί- 
τεταμένων κατακτητικών σχεδίων. ’ Ερωτώ, έάν είναι άληθές* 
δτι ό γάλλος πρεσβευτής Παλαιολόγκ, κατόπιν έρωτήσεως τήν 
όποιαν άπηύθυνεν είς Παρισίους, ένετάλη έκεΐθεν τήν 27. Ί α 
νουαρίου έ. ε. νά υπογράψη συνθήκην μετά τής Ρωσσίας, ή ό
ποία είχε προπαρασκευασθη ύπό τοΰ κ. Ντουμέργκ διά συνεν. 
νοήσεων μετά τοΰ Τσάρου.

Εΐναι ορθόν ή όχι, δτι ό πρόεδρος τής δημοκρατίας εδω- 
σε τήν έντολήν ταύτην κατά πρότασιν τοΰ Μπερτελό χωρίς νά 
εχΤ| γνώσιν ό Μπριάν, δ όποΐος*"έκ τών ύστέρων ένέκρινεν αύτήν; 
'Η  συνθήκη αΰτη έξησφάλιζεν είς τήν Γαλλίαν τά κατόπιν προ
ηγουμένων κατακτητικών πολέμων χαραχθέντα δρια τοΰ 1790, 
τούτέστιν τήν Αλσατίαν — Λωρραίνην, προσέτι τήν λεκάνην τοΰ 
Σάαρ καί μεγάλας έδαφικάς μεταρρυθμίσεις^ εις τήν αριστερόν 
δχθην τοΰ Ρήνου έντελώς κατά τήν γνώμην τής Γαλλίας.

Δέν διεμαρτυρήθη ό Τερεστσένκο, δταν άνήλθεν έν Ρο>σ- 
σία είς τήν άρχήν, έναντίον τών γαλλικών κατακτητικών σκοπών, 
οί δποΐοι περιελάμβανον ώσαύτως τήν κατάκτησιν τής Συρίας; 
Δέν έδήλωσεν, δτι ή νέα Ρωσσία, έάν έπληροφορεΐτο τούς 
γαλλικούς τούτους πολεμικούς σκοπούς δέν θά ήθελε πλέον νά 
μετάσχη τοΰ άγώνος; Δεν ήτο τό ταξείδιόν τοΰ Τομα είς Ρ ω σ 
σίαν κατά πρώτον λόγον έπιτυχής άπόπειρα, δπως υπερνικήσω 
τούς δισταγμούς τούτους τοΰ Τερεστσένκο ; Πάντα ταΰτα δέν θά 
δυνηθή νά άρνηθη ή κυβέρνησις τής γαλλικής δημοκρατίας. 
Θά όμολογήστ, ώσαύτως εστω καί διά τής σιωπής της, δτι ό 
Μπριάν έδήλωσε κατά τήν μυστικήν συνεδρίασιν τής βουλής, δτ, 
ή έπαναστατημενη Ρωσσία δφείλει νά τηρήση δ,τι ύπεσχέθη ή



Ρωσσία τοΰ Τσάρου. Ιί άπήντων είς ταΰτα αί κατώτεροι λαϊ
κοί τάξεις τής Ρωσσίας, ήδύνατο ή Γαλλία νά μή δώση καμ- 
μίαν προσοχήν. Φως έπί τής γνώμης τοΰ Ρωσσικοΰ λαοΰ''ρίπτει 
ή ομολογία τοΰ Κανσέν, δτι οί ρώσσοι αντιπρόσωποι έδήλωσαν 
εις αύτόν χατά τάς συζητήσεις, δτι έπι τής Κωνσταντινουπόλεως 
'Αν δίδουν χαμμίαν αξίαν, διότι δέν είναι ρωσσική *όλις. Τοΰτο 
παρεδέχθησαν και οί απεσταλμένοι τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ.

'Ο  χ. Ριμπώ άν υ σεβασμού προς τήν καθαράν τούτην 
άπόδειξιν τής άντιστάσεως τοΰ ρωσσιχοΰ λαοΰ χατά τής κατα
κτητικής πολιτικής του άπέκρουσε κατά τήν μυστικήν συζήτησιν 
τής βουλής την άναθεώρησιν τών γαλλικών κατακτητικών πολε
μικών σκοπών. Έπεκαλέσθη δέ πρός ύποστήριξίν τούτου μεταξύ 
άλλων καί τό γεγονός, δτι καί διά τήν ’ Ιταλίαν έξησφαλίσθησαν 
έξ ίσου μεγάλοι έδαφικαί έπεκτάσεις. "Ινα δέ άπό τάς αξιώσεις 
έπί τής άριστερας όχθης τοΰ Ρήνου, τάς ούχί άμέσως προφα
νείς καί είς αύτούς ακόμη τούς ύπό τής μανίας τής έχδικήσεως 
τετυφλωμένους όφθαλμούς, αφαίρεση τόν κατακτητικόν,. χαρα- χ 
κτήρα, μετεχειρίσθη τέλος τό δικηγορικόν τέχνασμα, νά όμιλή- 
ση περί τής δήθεν αναγκαίας ίδρύσεως ένός ένδιαμέσου κράτους.
' Η άντιπολίτευσις διέκρινεν δμως χαί τό τέχνασμα τοΰτο καί 
κατά τήν θορυβώδη άποδοκιμασίαν ήκβύσθη ή δίκαια φωνή : 
«Αύτό είναι έπονείδιστον! »

'Ο  έχθρικός τύπος προσεπάθησε. νά έρμηνεύση τόν έναρ· 
χτήριον λόγον μου έν τη βουλή, δτι συνήνεσα είς τήν ύπό τής 
πλειοψηφίας τής βουλής ληφθεΐσαν άπόφασιν μόνον ύπό τόν 
κακώς άποχρυβέντο δρον κατακτητικών σχεδίων τής Γερμανίας. 
Γήν άποπλάνησιν ταύτην, περί τοΰ σκοπού τής όποιας δέν δυ- 
νοται νά δπάρχη αμφιβολία, οφείλω νά αποκρούσω. 'Ω ς δμως 
άφ’ ετέρου έννοεϊται άφ’ έαυτοΰ, ή δήλωσίς μου προϋποθέτει, 
δτι καί ό έχθρός παραιτεΐται κατακτητικών σχεδίων. Αί άλή- 
θειαι, τάς όποιας σάς άνεφερον σήμερον, άποδεικνύουβιν, δτι ο̂  
έχθροί μας ουδόλως σκέπτονται τοιαύτην παραίτησίν.

' Η γαλλική κυβέρνησις ειχεν αληθώς πάντα λόγον νά δι- 
εξαγάγη μετά χεκλεισμένων θυρών τάς συζητήσεις έν τή βουλή 
την 1. καί 2. ’ Ιουνίου, διότι αί ήδη άποκαλυφθεΐσαι ένέργειαι 
άποτελοΰσι νέαν άπόδειξιν, δτι ούχί ήμεΐς καί οί σύμμαχοί μας 
άλλά αί έχθρικαί δυνάμεις είναι ένοχοι διά τήν έξακολούθησιν 
τοΰ πολέμου χαί δτι- ούχί ήμεΐς άλλά οί έχθροί μας έμπνεον- 
ται ύπό κατακτητικών σκοπών. 'Η  συνείδησις αυτη περί τής δι
καιοσύνης τοΰ άμυντικοΰ μας πολέμου Θά ένισχύση καί είς τό 
μέλλον τήν δύναμιν μας καί τήν άποφασιστικότητά μας.

Ή  κ ή ρ υ ξ ις  π ο λ έ μ ο υ  ύ π ό  τ ο ΰ  Σ ι ά μ .
(Ν.) Βερολϊνον, 28. ’ Ιουλίου. 'Ο  πρεσβευτής τοΰ Σιάμ ά

νεκοίνωσεν είς τό ύπουργειον τών έξωτερικών, δτι τό Σιάμ θεω
ρεί έαυτό ώς ευρισκόμενον εις έμπόλεμον κατάστασιν πρός τήν 
Γερμανίαν. Είς τόν πρεσβευτήν έδηλώθη, δτι Θά λάβη τά δια
βατήριά του εύθύς ώς ελθη ασφαλής ειδησις, δτι έπετράπη ή 
άναχώρησις είς Γερμανίαν τοΰ έν Μπάνκοκ αύτοκρατοριχοΰ άν- 
τιπροσώπου.

Είς τόν πρεσβευτήν έδηλώθη προσέτι, δτι ή κυβέρνησις 
του θά εχη πλήρη τήν εύθύνην διά πάσαν βλάβην την όποιαν 
θά όφίσταντο γερμανοί ύπήκοοι έν Σιάμ παρά τό διεθνές δίκαι
ον. Οί έν Γερμανία Σιαμΐται, οί ύποκείμενοι είς στρατιωτικήν 
ύποχρέωσιν, θά άπομονωθώσιν, ώς επραξεν ή κυβέρνησις τοΰ 
Σιάμ διά τούς έκεΐ εύρισχομένους γερμανούς στρατευσίμους. ' Η 
ολλανδική κυβέρνησις πορεκλήθη νά άναλάβη τήν προστασίαν 
τών έν Σιάμ γερμανών ύπηκόων.

Η  Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Ι Σ  
τ ο ΰ  ά ν τ α ν τ ι κ ο ΰ  σ τ ρ α τ ο ΰ  έξ Ε λ λ ά δ ο ς
(Ζ .) 'Ω ς πληροφορείται έξ ’ Αθηνών ό παρισινός “ Χρόνος,,, 

ήρχισεν ό άνταντικός στρατός νά έκκενώνη τήν ' Ελλάδα, έφ’ 
δσον έπιτρέπουσι τοΰτο τά διατιθέμενα μεταγωγικά μέσα.

Ή  Ά ν τ ά ν τ  άπε φ άσισε τ ή ν  έ ξ α κ ο λ ο ύ θ η σ ιν  
κ α τ ά  τ ό ν  τ έ τ α ρ τ ο ν  χ ειμώ να

(Ν.) 'Η  «Λοκαλαντσάϊγκερ» τοΰ Βερολίνου πληροφορείται 
έκ Βιέννης, δτι κατά τι τηλεγράφημα τής “Σέκολο,, ή μεγάλη 
συνέλευσις τών συμμάχων έν Παρισίοις άπεφάσισεν όριστικώς 
τήν έξακολούθησιν τοΰ πολέμου κατά τόν τέταρτον χειμώνα καί 
καθώρισε τά στρατηγικά μέτρο διά τόν χειμώνα καί τήν άνοι- 
ξιν τοΰ 1918.

*
' f Z . ) Κολωνία. 28. ’ Ιουλίου. 'Η  “ Έφημερίς τοΰ Λαού 
; Κολωνίας„ άναγγέλλει σήμερον έκ Ζυρίχης τά έ ξ ή ς : ' 0  

άριχισυντάκτης τών “ Νέων Ειδήσεων τής Ζυρίχηςn είχε χθές 
συνέντευξιν μετά τοΰ ek Ζυρίχην άφιχθέντος γερμανοΰ βουλευ- 
τοΰ ’ Ερτσμπέργκερ, κατά τήν όποιαν έδήλωσεν ούτος, δτι ό νέ
ο? άρχικαγγελάριος αντιλαμβάνεται τήν αποστολήν του ώς άρ
χικαγγελάριος τής ειρήνης, ώς καί ή γερμανική βουλή. Τήν ι
δέαν του ταύτην στηρίζει έπί σπουδαίων έγγυήσεων, τάς όποιας 
κατέχει. ' Η πρόσκλησις είς τήν άρχήν τοΰ Μιχαέλις δέν σηιια: 
νει έξασθένησιν τής άποφάσεως τής γερμανικής βουλής περί τής 
είρήνης, άλλά είναι ένίσχυσις ταύτης.

Έ πί τοΰ παρόντος ύπάρχει άκόμη έλπίς, νά άποφύγωμεν 
τέταρτον πολεμικόν χειμώνα. Αί βάσεις πρός συνεννόησιν μετά 
τής ’ Αγγλίας ύφίστανται άληθώς. 'Ο  Έρτμπέργκερ έξηκολούθη- 
σεν : «Έ άν μοΰ έδίδετο προσεχώς ή εύκαιρία νά συνομιλήσω 
μετά τοΰ Λόϋδ Τσώρτς ή τοΰ Μπάλφουρ ή άλλου τίνος τών 
έξεχόντων άνδρών των, θά συνεφωνοΰμεν λίαν πιθανώς έντός 
δλίγων ωρών περί τής βάσεως τής συνεννοήσεως, τούτέστι περί 
τής βάσεως τής είρήνης μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε θά ήδύ
ναντο άμέσως νά αρχίσουν αί έπίσημοι διαπραγματεύσεις τής 
είρήνης.»

'Ο  άρχισυντάκτης είπεν: “ Οί τελευταίοι οδτοι λόγοι είναι 
τοσούτιο μεγάλης σπουδαίοτητος, ώστε σάς έρωτώ ρητώς. έάν 
δύναμαι νά δημοσιεύσω αύτούς κατά γράμμα.Π 'Ο  Έρτμπέρ
γκερ άπήντησεν : “ Πράξατε τοΰτο έλεύθερα, έγγυώμαι δι αύτό.„

ΙΡΜΑ ΣΝΕΤΤΦΕ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ά ν θ υ π ολ οχ α γ ός  τοΰ  Π εζικοΰ 
Ή ρ ρ α β ω ν ίσ θ η σ α ν

Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ε Σ
Ό  στρα τιώ τη ς τοΰ  22ου Σ υντάγμ ατος Π εζικοΰ  κ. 

Γ εώ ργ ιος Κ ατσός καί. ή Αις Iliesbefh Krause ή ρ ρ α βω - 
νίσθησαν·

ΡΕΣΤΩΡΑΝ “ ΖΒΑΤ ΛΙΝΤΕΝ „
ΕΝ Ρ Α Ο Υ Σ Β Α Λ Ν Τ Ε

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

Θερμά καί κρύα φαγητά καθ’ δλην τήν ήμέραν, έξαίρετα 
γλυκίσματα, μπύρα, κρασιά, καφφές. Μή εύνοοΰντος του καιροΰ 
κονσέρτο έντός τοΰ ρεστωράν.

Ενοικιάζεται έπιπλωμένον δωμάτιον μετά ηλεκτρικού φωτός. 
Πληροφορίαι Γιόχμαν-στράσσε 10. III. Γκίρκε.

Ενοικιάζεται άμέσως ή βραδύτερον καλώς έπιπλ. δωμά
τιον. Κρέλ-στράσσε 19. 1. ά.

’ Ενοικιάζ. άμέσως έπιπλ. δωμ. μετά χωριστής εισόδου. Κυρία 
Φόρκμπερ, Πράγκερ-στράσσε 33. II.


