
ΝΕΑ TOY
Ε λ λ η ν ι κ ή

GORLITZ
ε κ δ ο σ ι ς

ΑΡΙΘ. 287. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤ./12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19117
Varantwortlioher H erausgeber: Ε. G la u b e r  , Gorlitz. 
Uebersetzt von DionysSios A g a p i t o s ,  ζ. Z. in  Gorlitz. 
Druck und V erlag  der A ktien-G esellschaft Gorlitzer 
Nachrichten und Anzeiger, Gorlitz, D em ianiplatz 23/24.

ι  i ii ih ii m m m  «οι iiu u i

TON ΠΟλΕΜ. IKOilNTIII (ΕΡΜΑΝΙλΙ
(Ζ.) 'Ο ύπουργδς τών έξωτερικών φόν Κύλμαν έξεφωνησε 

'/ατά την συνεδρίασιν τοΰ Ράϊχσταγ τής 9. ’Οκτωβρίου %όν κά
τωθι λόγον :

' Η διακοπή τών σχέσεων μετά του Περοΰ είναι πλέον ζη* 
τημα ολίγου χρόνου. Γά συμφέροντα μας αντιπροσωπεύει έκε“ 
ή Ισπανία. Ή  Ούραγουάη διέκοψε τάς σχέσεις πρδς ήμας. 
θέλει έκ δικαιοσύνης και συμπαθείας νά ταχθη μέ τδ μέρος 
τών μικρών λαών. (Φαιδρότης.) Τδ ζήτημα τής συμφωνίας 
μεταξύ Γερμανίας κα'ι 'Ολλανδίας διά τους άνθρακας και τας 
πιστώσεις έπροχώρησε τόσον, ώστε υπολείπονται μόνον τύποι 
τινές, δπως πραγματοποιηθώ δριστικώς ή συμφωνία αϋτη. (’ Επι- 
οοκιμασίαι.)

Αί προσπάθειαί μας, νά είσέλθωμεν εις Ανταλλαγήν σκε
λεών μετά τών έχθρών μας πολιτικών, δεν έπροχώρησαν ουδέ 
κατά Ιν βήμα άπδ τής άπαντήσεώς μας πρδς τήν νόταν τοΰ 
Πάπα, δπως όφείλω νά δηλώσω ένταΰθα μετά λύπης μου. Έάν 
οί έχθροί μας θά άπαντήσωσιν εις τήν νόταν τοΰ Πάπα, καί 
τοΰτο δέν δυνάμεθα άκόμη νά είπώμεν μετά βεβαιότητος. δύ
ναμαι δμως νά είπω, σήμερον τδ έξής: δλαι αί ύπάρχουσαι 
δηλώσεις τών κατά τδ μάλλον ή ήττον υπευθύνων πολιτικών 
τών έχθρών μας καί δ,τι Αναγινώσκομεν καθημερινώς είς τδν 
εχθρικόν τύπον, δέν παρέχει έλπίδας, δτι διά τής απαντησεως 

' τής νότας τοΰ Πάπα θά προοδεύση ή διά τής πρωτοβουλίας 
τής Αύτοΰ Παναγιότητος άρξαμένη κίνησις υπέρ τής είρήνης.

'Ο Χοΰρσιλ επρεπε έν πάση περιπτώσει νά εχη διδαχθή 
άπδ τήν δευτέραν εύφυά έπιχείρησιν, ή οποία απεολεπεν είς 
τήν Κωνσταντινούπολή καί εύρεν όλίγον ένδοξον τέλ(5ς *ίς τήν 
Καλλίπολιν πρδ τών τουρκικών λογχών, δτι καί λεπτδν άκόμη 
τείχος δύναται νά παρουσίαση άντίστασιν. δταν τδ τείχος τοΰτο 
άποτελήται άπδ άνδρας. (Έπευφημίαι.) Μεταξύ τής ποντικότρυ
πας είς τήν Βόρειον θάλασσαν, 'ή όποία Αγγλιστί λεγεται 
Χόρνσριφ, καί τοΰ ’ Ιζόντσο εχει στηθή πολύ παχΰ καί Ακλο- 
νητον τεΐχος. Έάν ό Χοΰρσιλ περιμένη νά θραυσθη τοΰτο, 
πρέπει νά όπλισθή μέ πολλήν υπομονήν.

Καίτοι πρδ όλίγων άκόμη ήμερών ό Αξιότιμος πολιτικδς 
φίλος μου κόμης Τσέρνιν κατά την μεγάλην δμιλίαν του είς 
Βουδαπέστην περί τοΰ προγράμματος του ού μόνον έτόνισεν έκ 
νέου την προθυμίαν τών κεντρικών δυνάμεων, νά κλείοωσιν έν
τιμον ειρήνην, άλλά καί άνέπτυξεν έν γενικαΐς γραμμαϊς τάς

'Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Άγαπητδς διαμένων έν γκέρλιτς. 
' Εκτύπωσις καί Ικδοσις ύπδ τής ' Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

βάσεις, έπί τών όποιων Θά ήδύνατο νά ίδρυθή νεα Ευρώπη, 
δέν έπληριάσαμεν περισσότερον πρδς τήν ειρήνην. Ό  πρώην 
ύπουργδς τών ναυτικών τής Αγγλίας Χοΰρσιλ, δ άρχηγδς τής 
εύφυοΰς έπιχειρήσεως κατά τής Άμβερσης (φαιδρότης), ειπεν 
έσχάτως είς Λονδΐνον, δτι ή Αγγλία έλπιζει είς την έσωτερι- 
κήν κατάρρευση» τής Γερμανίας· τδ διάφραγμα, ειπεν, το ο
ποίον χωρίζει τήν Γερμανίαν άπδ τήν τελειωτικήν της συντρι
βήν, είναι πλέον πολύ λεπτόν. Είπε προσέτι, δτι πολιτικός, δ 
όποιος δέν διδάσκεται άπδ τήν πείραν, δέν είναι μονον άνόητος, 
άλλά καί έγκληματίας. ( ’ Επιδοκιμασία.) Δέν θέλω να κρίνω 
τόσον αύστηρώς. (Φαιδρότης.)

'Ο τελευταίος λόγος τοΰ Άσκουϊθ, ό όποιος, απαντών εις 
τινα έπερώτησιν, άπηύθυνε πρδς τήν Γερμανίαν τήν έρωτησιν, * 
τί προθέσεις εχει διά τδ Βέλγιον, έπρεπε νά διδάξη έκείνους, 
οί όποιοι έπίστευσαν, δτι άπδ τον λόγον αύτδν ήδύναντο νά 
συμπεράνωσιν είρηνικάς τάσεις τοΰ πολιτικοΰ τούτου. 'Ο Ά -  
σκουϊθ έθεώρησε κατά τδν τελευταΐόν του τοΰτον λόγον την ά- 
παίτησιν τής Γαλλίας περί έπιστροφής τής Αλσατίας—Λωρραί- 
νης ώς τελείως δεδικαιολογημένην ώς καί την άπαίτησιν τής 
ίκανοποιήσεως τοΰ Βελγίου καί ουτω εθεσε τα πράγματα είς 
την θέσιν, τήν όποιαν όίδουσιν είς αύτά μέ πειστικήν ευκρίνειαν 
ή λεπτομερής έξέτασις τής γενικής καταστάσεως, αί ειδήσεις 
άπδ δλας τάς πηγάς, άπδ τάς ούδετέρας χώρας καί άπδ τδ 
μέρος τών έχθρών μας, τούτέστιν, δτι τδ ζήτημα, λόγω τοΰ 
όποιου μάχονται >ί λαοί τής Ευρώπης δέν είναι κατά πρώτον 
λόγον τδ βελγικόν ζήτημα, άλλά τδ μέλλον τής Αλσατίας 
Λωρραίνης. (Μάλιστα.) Κατ’ Αξιοπίστους ειδήσεις ή ’ Αγγλία ύ- 
πεχρεώθη διπλωματικώς Απέναντι τής Γαλλίας, να υποστηριςη 
τήν έπιστροφήν τής Αλσατίας—Λωρραίνης, έφ’ δσον ή Γαλλία 
έπιμένει είς τήν Απαίτησιν ταύτην. "Ενεκα τούτου φαίνεται έπι- 
βαλλόμενον νά καθορισθη και ή στάσις τής Γερμανίας ώς πρδς 
τδ ζήτημα τοΰτο, καθαρά άλλά καί ώρισμ*νως, διότι κατ’ άξιο- 
παρατήρητον τρόπον ού μόνον άπδ τούς έχθρούς μας, άλλά 
πολλάκις καί άπδ ούδετέρους φίλους μας, έκφράζονται άμφιβο. 
λιαι περί τής στάσεως μας ώς πρδς τδ θεμελιώδες τοΰτο ζή- 
τημα.

Είς την έρωτησιν: Δύναται ή Γερμανία νά προβή είς οί- 
ασδήποτε ύποχωρήσεις Απέναντι τής Γαλλίας ώς πρδς τήν Α λ 
σατίαν - Λωρραίνην; εχομεν νά άπαντήσωμεν : δχι, όχι, ποτέ! 
(Θυελλώδεις έπιδοκιμασίαι.) Έ φ’ δσον αίσθανόμεθα ζωήν είς 
τά νεΰρά μας, ή άκεραιότης τοΰ κράτους, δπως την παρελάβο- 
μεν άπδ τους πατέρας μας, δέν δύναται νά γίνη άντικείμενον 
υποχωρήσεων. ' Η ’ Αλσατία - Λωρραίνη είναι τδ σύμβολον τής 
γερμανικής ένότητος! (ΖωηραΙ έπιδοκιμασίαι.) ΕΤμαι βέβαιος,



δτι δλοι, δεξιά χαί Αριστερά, έχουν την αύτήν γνώμην. (Έπι- 
δοχιμασιαι.) Δέν ανήκω εις Εκείνους, οι όποιοι νομίζουσιν, δτι 
μια δημοσία δήλωσις μ ια ς  το[αύτης αλήθειας, θά ήδύνατο νά 
βλαψη τήν έμφάνισιν ειλικρινούς θελήσεως τής είρήνης είς τόν 
κόσμον. Πιστεύω, δτι τοιαύτη ειλικρινής ίΤ̂ λησις είρήνης δύνα- 
ται να ευδοκίμησή καί νά καρποφορήσω μόνον έπί τοΰ έδάφους 
ΤΤ-ς ειλικρίνειας. Ένεκα τουτου θεωρώ Αναγκαΐον Απέ
ναντι τών άλλων πραγμάτων, τά όποια τελευταίως έτέθησαν 
τοσον ευρέφ, είς τήν δημοσιότητα, νά υπογραμμίσω σήιι,ερον 
με 8λην|τήν δύναμιν χαί τήν ειλικρίνειαν άπέναντι του έσωτε- 
ρικου χαί πολυ μάλλον τοΰ έξωτερικοΰ, δτι έκεΐνο διά τό όποι
ον Αγωνιζόμεθα χαί διά τό όποιον θά Αγωνισθώμεν μέχρι τ ε 

λευταίας ρανίδος αίματος, δέν είναι φαντασιώδεις κατακτήσεις, 
αλλά ή «ίκεραιότης τοΰ γερμανικού κράτους. (Έπιδοκιμασίαι.)

Πολλοί πολιτικοί έν Γαλλί*, δταν ένόμισαν, δτι επρεπε νά 
αποδεχθωσίν τήν άπό τήν Ρωσσίαν προελθοΰσαν άρχήν «άνευ 
καταχτήσεων», έχρησιμοποίησαν εν χονδροειδές τέχνασμα, ώνό- 
μασαν ηλαδη μέ τήν λέξιν «Desannexion» (Αποπ;ίοσάρτησις) 
εκείνο τό όποιον είναι μία καταφανής βιαία κατάκτησις. Έπα- 
vjp ^ωσιν χρειάζεται έπίσης μία ιδέα, τήν όποιαν έπαναλαμβά· 
νει διαρκώς ό έχθρικός τύπος, jgn ή πολιτική στάσις τής Γερ
μανίας θα καθωρίζετο άκριβέστερον μετά τό τέλος τών μεγά
λων μαχών τοΰ φθινοπώρου, όπότε θά είναΙ γνωστά -ά στρα
τιωτικά αποτελέσματα τών,μαχών τούτων. Αύτή είναι πολύ 
πεπλανημενη ιδέα περί τής γερμανικής πολιτικής, νά πιστεύωσι 
βηλαδη, ότι μετά τήν Ικβασιν έκάστης έπιχειρήσεως γινόμεθα 
ακριβωτεροι ή εύθηνότεροι, ύποχωρητικώτεροι ή έπιμονώτεροι. 
Αυτό είναι καθ’ ολοκληρίαν ψευδές. Αί γενικαί γραμμαί τής 
στασεώς μας καθωρίσθησαν κατόπιν προσεχτικής συσκέψεως δ- 
λα,ν τών παραγόντων. Έκτός τής γαλλικής έπιθυμίας διά τήν 

σατιαν-Λωρραινην οέν όιρχρχει ούδέν άλλο Απόλυτον έμπό- 
διον δια τήν ειρήνην, δέν υπάρχει ούδέν ζήτημα, τό όποιον 
? _ ° α ? 5θνατο νά διά διαπραγματεύσεων, ζήτημα, τό 
οποίον να δικαιολογώ ένώπιον τών άνθρώπων καί τής ιστορίας 
την θυσίαν τοσον πολλού αίματος κ? ί ύλικών μέσων.

.  "Εν άχ6Μ  ®εμελιώδες σφάλμα τών έχθρών μας, τό ό
ποιον παρουσιάσθη πολλάκις καί είς τήν χώραν μ « ς ,^ ναι ή 
ίοεα των, οτι είναι δυνατόν καί κατά τό παρόν Ακόμη στάδιον 
του τεράστιου πολέμου νά προαγάγωσιν ούσιαστικώς τό ζήτημα 
του ειρηνικού συμβιβασμού διά δημοσίων δηλώσεων Από τού 
ρήματος. Δεν έπ,τρέπεται, νά λησμονήσωμεν εν σπουδαΐον στ- 
μειον, το όποιον οί έχθροί μας Απέκρυψαν μέ μεγάλην τέχνην. 
Ουδεποτε Ιως τώρα Απέδειξαν τήν Αγάπην των πρός τήν ειρή
νην κατα τροπον, ό όποιος Ιστω καί κατά προσέγγ,σιν ν’ άν- 
ταποκρινεται πρός τάς σημερινάς περιστάσεις. (Πολυ όρθά>)
Ο,τι ανεκοίνωσαν είς τόν κόσμον είναι Sv ούτοπιστιχόν πρό. 

γράμμα υπερβολών χαί κατακτήσεων, τό όποιον δύναται νά έκ- 
πληρωθη μόνον μετά πλήρη ήτταν τής Γερμανίας καί δλων 
των συμμάχων της. 'Ημείς δέν εχομεν καμμίαν Αφορμήν νά 
τους ακολουθήσωμεν είς τόν δρόμον αύτόν. .(Πολύ καλά!) 'Η 
γερμανική κυβέρνησις τό Απέκρουσεν Ιως τώρα καί θά τό άπο-

Γ Τ  X, π0-λΐτΐΧΐ5 μας ε?ναΐ πΡ®ϊματιχή χαί λογική καί ύπο- 
λογιζει έπί των γεγονότων, δπως ταΰτα πραγματικώς ενουσιν.

j ν ,  °' μ«ί προσποιούνται, δτι δέν έννοοΰσι τί θέλει
χαί τι έπιδιωκει ή γερμανική κυβέρνησις χαί δ γερμανικός λαός 
αυτό είναι υποκρισία. (Πολύ όρθά!) 'Η άπάντησίς μας είς τήν 

νοταν του Αγιου Θρόνου καί ή έπ’ αύτής δοθεΐσα δήλωσις είς 
την βουλ/jv έν πλήρει αρμονία μεθ’ δμών—καί τοΰτο θέλω καί 
σήμερον νά τονίσω—δέν άφίνουσιν ούδεμίαν Αμφιβολίαν περί

τών ουσιωδών βάσεων τοΰ πολιτικού μας προγράμματος ειρή
νης. (Πολύ όρθά!) *

Είς τάς παρατηρήσεις, τάς όποιας έξέθεσα είς τήν κεντρι
κήν έπιτροπήν έτόνισα τοΰτο καί έπιτρέψατέ μου νά τό τονίζω 
Οιαρκως έκ νέου καί ζωηρότερον : 'Η έξωτερική πολιτική δυ- 
ναται να στεφθη όπό έπιτυχίας, δταν αυτη τυγχάνη τής έπι. 
δοκιμασίας τής μεγάλης πλειονότητος τοΰ γερμανικού λαού (Ζω- 
ηραί έπιδοκιμασίαι), έάν Αντιπροσωπεύω χαί συγκεντροΐ τήν 
θέλησιν τής πλειονότητος τού λαοΰ. (Έπιδοκιμασίαι.) Ένεκα 
τούτου ό διευθύνων τήν έξωτερικήν πολιτικήν, δέον νά εχη δπ 
οψει του πάντοτε, δτι δσον υψηλά καί άν είναι τά κύματα τών 
οιαφορων ̂ γνώμης εις τήν έσωτερικήν πολιτικήν, σή^ρον κατά 
τήν παροΰσαν σοβαράν καί κρίσιμρν # στιγμήν είναι άνάγκη εις 
έκαστος νά δώση είς τήν έξωτερικήν μας πολιτικήν τήν βαρύτη
τα καί τήν Αποφασιστικότητα έκείνην, τήν οποίαν χρειάζεται, 
δπως διά τής πάλης καί τής καρτερίας έπιτύχη : νίκην καί εί- 
ρηνην. (Θυελλώδεις, διαρκείς έπιδοκιμασίαι.)

0 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ! ΤΥΠΟΙ
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(Ζ.) Βερολινον, ίο . ’ Οκτωβρίου. 'Η βερολιναία «Τάγκεμ. 
πλατ», γράφει: 'Ο υπουργός τών έξωτερικών άνέπτυξε πάλιν 
είς έξόχως συνηρμολογημένον λόγον σαφές κυβερνητικόν πρό. 
γραμμα. 'Η έπιτυχία του ήτο πολυ μεγάλη.

'Η «Τέγκλιχερ Ρουντσάου» λέγει, δτι ό κύριος φόν Κυλ. 
μαν  ̂ έξεφώνησε πολιτικόν λόγον μεγίστης σημασίας, ‘λόγος, ό 
οποίος υπερέβη παν δ,τι άπό πολλών έτών είχε λεχθή Από τής 
αύτής θέσεως, τόσον Από Απόψεως παρρησίας δσον καί άκρι·' 
βείας, προσέτι δέ Από τής Απόψεως λίαν προσεκτικής δ ι α τ υ π ώ -  
σεως τών δι’ ήμάς σοβαρωτάτων ζητημάτων τοΰ παγκοσμίου 
πολέμου.

' Η «Λοκαλαντσάϊγκερ» τοΰ Βερολίνου γράφει: Είς τάς Ε
ρωτήσεις, διά τήν Απάντησιν τών οποίων Αμφιβάλλουσι κατ' 
αξιοπαρατήρητον τρόπον ού μόνον οί έχθροί μας, Αλλά καί τό 
ουδέτερον έξωτερικόν, έάν δηλαδή θά έπιστρέψωμεν τάς γερμα
νικός επαρχίας, τάς οποίας μάς Αφηρεσαν πρό έκατονταετηρί- 
δων, κατόπιν δέ τάς έπανεκτήσαμεν, δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν 
μονον μέ εν δυνατόν «δχι, ούδέποτε!». ’ Ακόμη χαί μεταξύ 
των μελών τοΰ Ανεξαρτήτου σοσιαλοδημοκρατικοΰ κόμματος δέν 
υπάρχει ούδέ είς, ό όποιος θεωρεί δυνατήν συζήτησιν έπί του 
ζητήματος τούτου. "Οσον φυσικόν καί άν έφάνη αύτό τό «όχι, 
ούδέποτε!», τό οποίον συνωδεύετο Από Ιν ισχυρόν κτύπημά 
τής χειρός έπί τής Ιδρας, δπισθεν τής όποιας Γστατο ό ρήτωρ, 
είς όσους ήκο^σαν αύτό, ήτο δμως καλόν, δτι έξεφράσθη μίαν 
φοράν μέ τοιαύτην Αποφασιστικότητα έκ μέρους τής κυβερνή
σεως. Ο λογος ούτος θά διδάξη τούς έχθρούς μας, δτι δέν 
Θά έκπλ.ηρωθή ή προφητεία τοΰ Χοΰρσιλ περί τοΰ λεπτοΰ 
τοίχου, 'ό όποιος μάς χωρίζει άκόμη άπό τήν συντριβήν καί αί 
τό^αι άλλαι πομπώδεις προφητεΐαι τών άτυχων αύτών προ- 
φητών.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 9. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W .T .B .) Είς τήν 

Φλανοραν έχθρικαί περίπολοι έπεχείρησαν κατά τάς πρωϊνάς 
ωρας τής 8. ’Οκτωβρίου νά προχωρήσωσιν είς τήν περιοχήν, 
τής Ντράϊμπανχ, νοτίως τής Πελκαπέλλε καί πλησίον τής Γχε- 
λοΰβελτ,  ̂άλλ’ άπεκρούσθησαν καί είς τάς τρεϊς θέσεις αίματη- 
ρως. Τό παρά τόν θυελλώδη, βροχερόν καιρόν ισχυρόν πΰρ 
μεταξύ τοΰ δάσους Χουτούλστ καί τής Τσαντφόρντε ηύξή*η

μετά μεσημβρίαν καί Απέκττσεν έξαιρετικήν δύναμιν είς τήν περι- 
οχήν τής Πασεντέλε καί νοτίως τής Μολενάρεστχεκ. Έξηχολού- 
θησεν Ιως Αργά τήν έσπέραν μέ τήν αυτήν δύναμή καί κατά 
τήν διάρκειαν τής νυκτός μετεβλήθη είς αιφνιδιασμούς πυρός. 
’ Από τής 6. πρωινής ώρας τό πΰρ ένοχλήσεως ηύξήθη έφ’ 
ολοκλήρου τού κυρίου μετώπου μάχης είς ίσχυρότατον τυμπα- 
νικόν πΰρ, μεθ’ δ νέαι άγγλικαί έπιθέσεις είς τήν σιδηροδρομι
κήν γραμμήν Μπέζινγκε - Στάντεν καί βορείως τής ,όδοΰ Μενέν - 
'Τπέρν. Παρά τά πολύ χαμηλά νέφη καί τόν βροχερόν ομιχλώ
δη καιρόν, ή δράσις τών άεροπόρων καί τών δύο μερών ήτο 
ζωηρά.

Είς τό μέτωπον τοΰ ’Αρρας τό έχθρικόν πΰρ πυροβολί" 
κοΰ ήτο ζωηρόν είς τήν περιοχήν τής Λάν, άνατολικώς τής 
Μονσυ καί νοτίως τής Φονταίν. 'Ομοίως ε ίς ’ τό μέτωπον τοΰ 
Αΐσν ηύξήθη τό πΰρ πυροβολικού είς τήν περιοχήν τοΰ φρου" 
ρίου Μαλμαιζόν καί έκόπασε, μόλις έπήλθε τό σκότος. Είς τήν 
περιοχήν τοΰ φρουρίου Μαλμαιζόν και τής Ζουβενκούρ αί πε
ρίπολοί μας συνέλαβον αιχμαλώτους είς έπιτυχεΐς των επιχει
ρήσεις.

Είς τήν Καμπανίαν κατόπι ίσχυράς προπαρασκευής πυρο. 
βολικοΰ, μικράς διαρκείας, έγένετο μία ισχυρότερα έχθρική έ- 
πίθεσις δυτικώς τής Ταχύρ, ή όποία Απεκρούσθη έντελώς διά 
χειροβομβίδων, περιήλθον δέ καί αιχμάλωτοι είς χεΐράς μας. 
Έκατέρωθεν τοΰ Μάς ηυξησΐ κατά διαλείμματα ή ένέργεια τοΰ 
πυροβολικού.

Είς τήν Μακεδονίαν ηύξησε κατά διαλείμματα τό έχθρικόν 
πύρ πυροβολικού έναντίον τής Ντομπροπόλγε καί έναντίον τών 
νοτίως τής Δοϊράνης θέσεών μας.

ΑΝΑΚΟΙΚΟΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAK0IN1SEHTA

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 11. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟ Ϊ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τόν φλανδρικόν παραλιακόν τομέα καί μεταξύ τής λί
μνης Μπλανκάρτ καί τής Πελκαπέλλε ηύξήθη ό άγών πυροβο
λικού μετά μεσημβρίαν είς μεγίστην δύναμιν. Πλησίον τής 
Ντράίμπανκ οί Γάλλοι έπετέθησαν έκ νέου, χωρίς νά φέρωσιν 
άποτέλεσμά τι.

Έ πί τοΰ άνατολικώς Λ τής 'Τπέρν πολεμικού πεδίου τό 
πΰρ ήτο μεταβλητής δυνάμεως· οί ’Άγγλοι δέν έπετέθησαν.

Κατά τινα τήν έσπέραν ύπεράνω Τσοννεμπέκε Τσαντφόρντε 
διεξαχθέντα έναέριον άγώνα, είς τόν όποιον μετέσχον 80 Αερο
πλάνα, κατερρίφθησαν τρία έχθριχά άεροπλάνα.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΗΤΣ
Έ πί τής άνατολικής δχθης τοΰ Μάς κατωρηνικά καί βεστφα- 

λικά τάγματα άπέσπασαν άπό τους Γάλλους κατόπιν Αποτελε
σματικής προπαρασκευής πυρός διά ίσχυράς έπιθέσεως σημαντι
κόν έδαφος είς τό δάσος τοΰ Σώμ. 'Ο έχθρός έξετέλεσε τέσ. 
σαρας ίσχυράς Αντεπιθέσεις, αί όποΐαι δλαι Απεκρούσθησαν μετά 
πολλών Απωλειών. Περιήλθον είς χεΐράς μας περισσότεροι τών 
100 αίχμαλώτων καί πολυβόλα τινά.

'Ομοίως νοτιοδυτικώς τής Μπωμόν καί νοτίως τής Μπε
ζονβώ έπέτυχον ίδικαί μας έπιθέσεις είς τάς γαλλιχάς γραμμάς.

’Ανατολικόν θέατρον.
Τό είς πολλάς θέσεις τού μετώπου ζωηρόν πΰρ ένοχλή

σεως ένεδυναμώθη κατά διαλείμματα είς τήν ρουμανικήν πε

διάδα καί πλησίον τής Βραΐλας, ή όποία έκανονιοβολήθη 6πό 
τών Ρώσσων. Πρός Ανταπόδοσιν αί πυρβολαρχίαι μας έκανο- 
νιοβόλησαν τό Γαλάτσιον, δπου έξερράγησαν πυρκαϊαί.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ζωηρά ένέργεια πυροβολίκβδ^εις τό στενόν μεταξύ τών

λιμνών Όχρίδος καί Πρέσπας, είς τό τόξον τοΰ Τσέρνα καί
μεταξύ Αξιού καί λίμνης Δοϊράνης. Άπεκρούσθησαν πολλάκις 
έπιτεθέντα τμήματα άναγνωρίσεως τοΰ έχθροΰ.

I 'Ο άριθμός τών κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον καταρρι- 
φθέντων έχθρικών Αεροπλάνων καί άεροστάτων είς τά γερμα
νικά μέτωπα Ανήλθεν είς 22 δέσμια Αερόστατα καί 374 Αερο
πλάνα, έκ τών όποιων 167 επεσαν δπισθεν τών γραμμών μας, 
τά δέ λοιπά πέραν άπό τάς έχθρικάς θέσεις.

'Ημείς Απωλέσαμεν είς Αγώνας 82 Αεροπλάνα καί 5 δέ
σμια Αερόστατα.

(W .T.B .)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΪΙΤΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΪ ΑΗΑΚΟΙΗΟΒΕΝΤΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  10. ’ Οκτωβρίου.

’Ιταλικόν Θέατρον
Εξαιρέσει τοΰ όροπεδίου Μπαϊνσίτσα, τό όποιον καί χθές 

. δπέκειτο · είς πΰρ ένοχλήσεως, καί τοΰ δρους Σάν Γκαμπριέλε, 
τό όποιον ήτο πάλιν θέατρον άγώνων περιπόλων, δέν έπεκράτει 
χθές σημαντική μαχητική ένέργεια είς τό μέτωπον" τού Ίζόν. 
τσο. Πλησίον τής Ίζόλα Μοροζίνι κατερρίφθη καιόμενο* ύπό 
Αεροπόρων μας Ιν ιταλικόν δέσμην Αερόστατον.

(W .T .B .) 'Ο Αρχηγός τού γενικοΰ έπιτελείου.

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
Βερολινον, 9. ’Οκτωβρίου. Επίσημον. (W .T .B .) Είς τό 

στενόν τής Μάνχης κατεβυθίσθησαν πάλιν υπό ένός υποβρυχίου 
μας τέσσαρα πολυ φορτωμένα άτμόπλοια, τά όποια δλα ήσαν 
ώπλισμένα.

Ό  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η  Δ ΡΑ Σ ΙΣ  ΤΟ Υ  “ΖΕΆ Ν ΤΛ ΕΡ ,,
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 10. ’ Οκτωβρίου. 'Η  «Νταίλυ Μαίηλ» 

άναγγέλλει τά έξής: Τό γερμανικόν βοηθητικόν καταδρομικόν 
«Ζεάντλερ» ήτο έκτοπίσματος 4000 τόννων. Είχεν έκπλεόσε( 
άπό τήν Γερμανίαν ώς μετημφιεσμένον νορβηγικόν φορτηγόν ξυ
λείας. Τό έκ ξυλείας φορτίον του είχε τοποθετηθή μόνον πρός 
τήν έξωτερικήν πλευράν, ούτως ώστε ύπελείπ?το έλευθέρα έσω- 
τερική έπιφάνεια διά τό πλήρωμα. Έ ν άγγλικόν Αντιτορπιλλικόν 
έσταμάτησε τό πλοΐον καί έξετέλεσεν έρευναν έπ’ αύτοΰ. ’ Επει
δή δμως τά ναυτιλιακά του έγγραφα εύρίσκοντο έν τάξει, ελαβε 
τήν άδειαν, νά Εξακολούθηση τό ταξείδιόν του, ώς νορβηγικόν 
πλοΐον. #

"Οταν τό . «Ζεάντλερ» εφθασεν είς τό νότιον μέρος τοΰ 
Είρηνικοΰ ώκεανοΰ, έρριψεν είς τήν θάλασσαν το . έκ ξυλείας 
φορτίον του καί ήρχισε τό εργον του. Τό πλήρωμα ισχυρίζεται, 
δτι έντός όλίγου χρόνου κατεβύθισε πλοία άξίας 8 εκατομμυρί
ων λιρών, fo  πλοΐον ήλθε κατόπιν πλησίον τής αύστραλιακής 
παραλίας, δπου έκυρίευσε τό πρώτον πλοΐον, τό δποΐον επλεεν 
είς Χονολουλοΰ μέ φορτίον άνθράκων. Τό «Ζεάντλερ» ευρίσκε.

29 Σεπτεμβρίου—12 ’Οκτωβρίου 
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

• Κ υ ρ ι α κ ο ΰ  ' Οσ ί ο υ .



το έντός τής θαλάσσης συνεχώς έπί δκτώ μήνας καί είχε άνάγ
κην καθαρισμοί». Πρός τοΰτο έκάθισαν αυτό έπί τού πυθμένος 
sic τήν νήσον Μοπεχάν, καί τό πλήρωμα ώς καί οί αιχμάλω
τοι ήσχολοΰντο μετά ζήλου είς τδν καθαρισμόν του, οπότε τρι- * 
κυμία τδ κατέχωσεν έντδ^κής άμμοι».

Τδ πλήρωμα τοΰ «Ζέάντλερ» έκυριευσεν, ώς άνεγράψαμεν 
πρό τινων' ήμερών, τδ γαλλικδν ίστιοφόρον «Λουτές» καί έπ 
αύτοΰ έξέπλευσεν, δπως συνέχιση τάς ήρωίκάς πράξεις του.

ΤΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
(Ζ.) Γενεύη, 9. Οκτωβρίου. 'Ο τύπος τής Μαδρίτης γρά

φει. δτ. οί γερμανοί αξιωματικοί δέν παρέβησαν ύφισταμένας 
διατάξεις τοΰ ναυτικοΰ δικαίου ή διεθνείς συμφωνίας. Είς τδ 
μέλλον έναπόκειται, νά συμπλήρωσή τά κενά είς τδ ναυτικόν 
δίκαιον. Αί παρισινοί έφημεριδες άπαιτοΰσιν, δπως τά ουδέτερα 
ναυτικά κράτη ύποβληθώσιν άμέσως είς ώρισμένας υποχρεώσεις, 
ινα μή έπαναληφθώσ· γεγονότα, δπως τδ τοΰ Κάντιξ. ' Ο τόνος 
τών παρισινών έφημερίδων κατά τοΰ πρωθυπουργοΰ τής ’ Ισπα
νίας Ντάτο είναι πολυ απειλητικός.

Ο ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
(Ζ.) 'Ο τακτικός ναυτικδς συνεργάτης τής «Ντεπές» τής 

Βρέστης γράφε; είς τδ φόλλον τής 30. Σεπτεμβρίου : Δέν πρέ- ■ 
πει νά όμιλώμεν παραπολύ περί «χρεωκοπίας» τών γερμανικών 
υποβρυχίων. 'Ο έπίσημος κατάλογος άπωλειών τής τελευταίας 
έβδομάδος εΐναι ό μεγαλύτερος άπδ ένός έτους καί έντεϋθεν. 
Οί «Μπός» μάς κατεβύθισαν 7 πλοία έκτοπίσματος μεγαλυτέ- 
ρου τών 1 600 τόννων. Αύτός είναι πολυ μεγάλος άριθμός, 
έάν έξετάσωμεν αύτόν καθ’ εαυτόν, καί άκόμη μεγαλύτερος, 
έάν συγκρίνωμεν αύτδν μέ τάς άπωλείας τοΰ βρεττανικοΰ έμπο- 
ρικοΰ στόλου, αί όποΐαι κατά τήν αύτήν έβδομάδα άνήλθον είς 
13 πλοία περισσοτέρων τών 1 600 τόννων. ’ Επειδή ό έμπορι- 
κδς στόλος τών συμμάχων μας εΐναι δεκαπλάσιος άπδ τδν {δι
κόν μας, βλέπει τις τήν δοσαναλογίαν μεταξύ τών άπωλειών 
τών δύο μερών. Πρέπει λοιπδν νά μή πιστεύωμεν, δτι ό δπο- 
βρύχιος πόλεμος δέν φέρει σημαντικά άποτελέσματα.

Η ΕΑΑΠΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓ6ΓΗΣ
(Ζ.) Οί τελευταίοι άριθμοί τής εισαγωγής είς ’Αγγλίαν 

παρουσιάζουσι νέαν μεγάλην έλάττωσιν. Έάν συγκρίν^ τις τους 
8 μήνας τοΰ έτους 1915 μέ τδ αύτδ χρονικδν διάστημα τοΰ 
έτους 1917, προκύπτει, δτι ή εισαγωγή τών ξύλων π. χ. κα- 
τήλθεν άπδ 2 500 000 είς 350 000, ή εισαγωγή σιδήρου καί 
χάλυβος άπδ 766 000 είς 317 000, τής άκαθάρτου γλυκερί
νης άπδ 84 000 είς 5 700, τών φωσφορικών μέσων λιπάνσεως 
άπδ 286 000 είς 116 000, τοΰ λίνου καί καννάβεως άπδ 423 
000 είς 242 000. __________

AHAfiEC W ΚΟΜΗΤΟΣ XEPTAIRK
(Ν.) Μόναχον, 10. ’ Οκτωβρίου. Είς τήν κυρίαν έπιτροπήν 

τής βαυαρικής βουλής ό πρωθυπουργός κόμης Χέρτλινκ προέβη 
τήν έσπέραν τής Τετάρτης είς δηλώσεις δψηλής πολιτικής ση
μασίας. Εΐπε μεταξύ άλλων: «' Η στρατιωτική μας κατάστασις 
εΐναι πολυ καλή. Οί άλλοι ύπολογίζουσιν είς πολκικήν διαίρε- 
σιν τής Γερμανίας, πράγμα τδ δποΐον δέν υπάρχει. Πρέπει νά 
άντικρούσωμεν τδν ψευδή αύτδν ισχυρισμόν. 'Γπδ τοιουτους δ
ρους εΐναι πραγματικώς καλόν, νά μή όμιλώμεν παραπολυ περί 
τής είρήνης. Θέλομεν είρήνην, ή όποία έξασφαλίζει τήν υπό- 
στασιν τής Γερμανίας καί καθιστά δυνατήν την άνάπτυξίν της.

Είς τδ Βατικανόν δέν έδόθη καμμία δεσμεύουσα ύπόσχεσις έκ 
μέρους μάς δσον άφορα τό Βέλγιον. Όφείλομεν έν πάση περι- 
πτώσει νά λάβωμεν πολιτικάς καί οίκονομικάς έγγυήσεις. Μετά 
τήν νόταν τοΰ Πάπα καί τόν λόγον τοΰ κόμητος Τσέρνιν οί έχ- 
θροι μας είναι υποχρεωμένοι, νά δηλώσωσιν έν λεπτομερεία 
τούς δρους των περί είρήνης. Όσον άφορα τήν ’ Αλσατίαν— 
Λωρραίνην ύφίσταται πιθανώς μυστική συνθήκη μεταξύ ’ Αγγλίας 
καί Γαλλίας.»

(Ζ.) Πετρούπολις, 10. ’Οκτωβρίου. (Ρόϋτερ.) ’Επειδή α
ναμένεται κυβερνητικόν διάταγμα, διά τοΰ όποιου γίνονται άπο- 
δεκταί αί κυριώτεραι απαιτήσεις τών σιδηροδρομικών, ή έκτελε- 
στικη έπιτροπή άπεφάσισε, νά περατώσΐβ σήμερον τήν άπεργίαν.

ίο m mum nnrmi
(Ζ.) Στοκχολμη, 11. Οκτωβρίου. Ό  βασιλεύς άνεθεσε τόν 

σχηματισμόν τοΰ ύπουργείου είς τόν Βίντεν. πρόεδρον της δευ. 
τέρας βουλής, ό όποΐος άνηκει είς τούς μέτριους φιλελευθέρους.

ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΑΗΜΜΪΡΑΙ E li THH ΚΙΝΑΝ
(Ζ.) Λονδΐνον, 10. Οκτωβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρακτ. 

Ρόϋτερ.) Κατά τηλεγράφημα έκ Σανγκάης δέν ύφίσταται αμφι
βολία, δτι αί μεγάλαι πλήμμοραι τής βορείου Κίνας θά έχωσι 
φοβεράς οίκονομικάς καί πολιτικάς συνεπείας. Οί ποταμοί μετε- 
βλήθησαν είς χειμάρρους πλάτους δυο μιλλίων καί βάθους 40 
ποδών. Συμπαρέσυραν τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν Πεκίνου— 
Χανκάου καί τήν 22. Σεπτεμβρίου έπλημμυρισαν τάς εύρωπαι- 
κάς συνοικίας καί διέσπασαν τό 'φράγμα τής δχθης τοΰ Κίτρι
νου ποταμοΰ.

'Η  ύπό τής πλημμύρας καταληφθεΐσα ίχτασις εχει μήκος 
300 μιλλίων άπό τό νοτιοδυτικόν σύνορον τής Σανσούνκ πρός 
Τιεντσίν καί περικλείεται ύπό τών σιδηροδρομικών γραμμών 
Πεκίνου - Κάϊφενκ καί Τιεντσίν - Τσινανφοΰ. Μία πυκνώς κατψ- 
κημένη. έκτασις σχεδόν 20000 άγγλικών μιλίων μετεβλήθη είς 
λίμνην βάθους 8 έως 10 ποδών. ’Εάν ό Κίτρινος ποταμός έκ" 
βάλη όριστικώς είς τήν λεκάνην τής Τιεντσίν, ή πόλις αυτη δεν 
θά ( δύναταί πλέον νά κατοικήται, διότι έκαστον έτος Θά ύπόκη 
ται είς πλημμύραν. ’ Εν τοιαυη] περιπτώσει ή συγκοινωνία μετά 
τοΰ Πεκίνου θά εΐναι τόσον άβεβαία, ώστε θά παραστη άνάγ
κη, νά μετατεθη ή πρωτεύουσα. 'Η σιδηροδρομική γραμμή 
I Ιεκίνου - Χανκάου έβλάβη είς 600" θέσεις.
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I  ΠΑΑ ΤΕΙΑΤΑΧΥΔΡΟ Μ ΕΙΟ ΥR T N E P K A Φ Φ Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 120 Κ Τ0 ΒΡ Ι0Υ |

Πρώτον έκτακτον κονσέρτο.
= 0  Π Ε Ρ Α  1 =

| Νέα διαρρύθμισις τμήματος οϊνων. | 
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ίΚΤΠΤλΙ ^“νειρος έκ τω ν  άπολυομένων Ελλήνων Lll I LI I HI στρατιωτών διά τό ελληνικόν Ζν&εστια- 
τόριον “Drei Raben„. Πλατεία Ταχυδρομείου·

Δεσποινίς δίδει εύσυνείδητα μαθήματα γερμανικής γλώσ- 
σης. Πληροφορίαι Ντεμιάνι - πλάτς 32. III.

’Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Ραουσβάλντερ - στράσσε 17. I.
Είς τό ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ έφημερίδος μας έκτε- 

λοΰνται παντός είδους τυπογραφικαί καί λιθογραφικαί έργασίαι 
είς έλληνικήν καί γερμανικήν γλώσσαν με καλλιτεχνίαν καί ά- 
κρίβειαν.


