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'Υπεύθυνος έκδοτης : Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μέταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις χαί εχδοσις όπδ της 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν οΰντ Άντσαϊγκερ* πλατεία Ντεμιάνι 28,24,25.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολίνού 29. ’ Οκτωβρίου. (W .T .B .) 'Η μεγάλη νίκη 

τών συμμάχων είς τδν ’ Ιζόντσο λαμβάνει διαρκώς μεγαλυτέραν 
έκτασιν.

Γερμανικά καί αύστροουγγρικά στρατεύματα εύρίσκονται 
πολυ πλησίον πρδ τοΰ σπουδαίου σημείου σιδηροδρομικών δια
κλαδώσεων της Ούντίνε, ένψ αύστροουγγρικαί μεραρ/ίαι κατέ. 
λαβον τήν Κόρμονς καί πλησιάζουσιν είς τδ παράλιον τμήμα 
τών συνόρων. 'Υπδ την πίεσιν τής συντόνου ταύτης προελάσεως, 
κατά τήν όποιαν δ άριθμδς τών αίχμαλώτων άνήλθεν, ώς άνηγ- 
γέλθη ήδη, είς 100 000 άνδρών, δ δέ άριθμδς τών κυριευθέν- 
των πυροβόλων είς 700, αύξάνουσι δέ διαρκώς, έκλονίσθη κα) 
τδ ίταλικδν μέτωπον τοΰ Κέρντεν.

' Η άλαζονική πεποίθησις τοΰ ίταλοΰ όπουργοΰ τών στρα
τιωτικών είς την νίκην, δ όποιος είπεν: «Δύνανται νά ελθωσι, 
δεν τους φοβούμεθα!» , ή δποία προεκάλεσε παταγώδεις έπιδο- 
κιμασίας, διεψεύσθη ταχέως.

Αί ίταλικαί έφημερίδες θέλουσι νά έξαπατήσωσι τδν κό
σμον καί τδν Γδιόν των λαδν περί τών σοβαρών γεγονότων καί 
δηλώνουσιν, δτι δέν είναι ορθόν, νά αποδίδεται μεγάλη σημα
σία είς, τήν έπίθεσιν, διότι αί δπδ τών κεντρικών συμμάχων 
καταληφθεΐσαι θέσεις είναι ή γραμμή τών προφυλακών, καί 
διότι ή ίταλική διεύθυνσις τοΰ στρατοΰ έφαρμόζει τήν γερμανι
κήν τακτικήν τής κινητικής άμύνης. Σκοπδς τής ιταλικής ύπο
χωρήσεως είναι οικονομία δυνάμεων. Έ ν τω μεταξύ μέγα μέ
ρος τών μαζών τούτων περιήλθεν είς γερμανοαυστροουγγρικήν 
αιχμαλωσίαν. Καί ή ιταλική δέ ανώτατη διοίκησις τοΰ στρατοΰ 
προσπαθεί νά άποκρύψη άκόμη είς τδν λαόν της, τούς συμμά
χους της καί τους ουδετέρους τήν συντριβήν δλοκλήρου τοϋ με
τώπου τοΰ ' Ιζόντσο. Ό  άρχιστράτηγος too ιταλικού στρατοΰ 
Καντόρνα δέν δημοσιεύει πλέον τδ ήμερήσιον πολεμικόν άνα- 
κοινωθέν, άπηγόρευσε δέ καί τήν μετάφρασίν του είς τήν αγ
γλικήν καί τήν γαλλικήν γλώσσαν. Προσέτι δ Καντόρνα προ
σπαθεί, μιμούμενος τδν Κερένσκι, νά ρίψη τήν εύθύνην διά τήν 
τεραστίαν ήτταν είς τήν δειλίαν τής Δευτέρας Στρατιάς του, ή 
δποία δλίγον χρόνον πρδ τής έπιθέσεως έπαινεΐτο ύπέρ παν 
optov κατά τους δημοσίους όπουργικους λόγους.

Βερολινον, 29. ’ Οκτωβρίου. (W .T .B .) Είς τήν Φλάνδραν 
παρά τδν Αδιαφανή καιρδν ή ένέργεια τοΰ έχθρικοΰ πυρδς ήτο 
ζωηρά κατά μήκος τοΰ ' Υζέρ. Είς ιδιαιτέρως σφοδρδν πΰρ ύ- 
«έκειτο ή περιοχή τής Ντιξμυΐντε. Έχθρικά τμήματα, έπιτε- 
θέντα βορείως τής πόλεως κατόπιν σφοδροτάτης προπαρασκευής

πυρός, άπεκρούσθησαν μετά βαρυτάτων απωλειών. 'Ομοίως με
ταξύ τοΰ δάσους Χουτούλστ καί τοΰ Λύς τδ πΰρ απέκτησε με
γάλην δύναμιν. Κατόπιν σφοδροτάτου τυμπανικοΰ πυρδς οί ’'Αγ
γλοι έπετέθησαν τήν 3. ώραν μετά μεσημβρίαν κατά πυκνά 
κύματα βορείως τής σιδηροδρομικής γραμμής Μπέζινγκε—Στάν
τεν. ' Η έπίθεσις αυτη κατεβλήθη αίματηρώς ύπδ τοΰ πυρλς 
τών πολυβόλων μας.

'Ομοίως είς τήν Σεμέν ντε Ντάμ κατεβλήθησαν δύο ίσχυ' 
ραί γαλλικαί έπιθέσεις, αί όποΐαι έγένοντο κατόπι σφοδροτάτης 
προπαρασκευής πυροβολικοΰ. "Οπου τδ δραστικόν μας πΰρ δέν 
έσταμάτησε τούς έπιτιθεμενους πρδ τών άμυντικών κωλυμάτων 
μας, άπώθησεν αύτούς ή άντεπίθεσις μας. Κατά τήν ύποχώςη- 
σίν των συνήντησεν αύτούς τδ πΰρ τοΰ πυροβολικοΰ μας καί 
τούς έπροξένησε βαρυτάτας άπωλείας. Περιήλθον είς χεΐράς μας 
πολλοί αιχμάλωτοι.

Είς τήν Μακεδονίαν* ένεδιίναμώθη εις τινας θέσεις τδ πΰρ

ANAKOINQBENTA ΤΟΪ 18AEMSY
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Μ Α Κ Ο ΙΜ Τ Α

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 31. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τδ μέσον τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου μάχης διεξήχθη- 
σαν χθές πεισματώδεις άγώνες.

Μετά τδ κατά τήν πρωίαν έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου 
άπδ τοΰ δάσους Χουτούλστ μέχρι τής διώρυγος Κομίν—'Υπέρν 
έκτεινόμενον τυμπανικδν πΰρ έγένοντο καθ’ ολην τήν ήμέραν ί- 
σχυραί άγγλικαί έπιθέσεις μεταξύ τών άπδ Ρουλέρ διά μέσου 
Λάνγκεμαρκ καί Τσοννεμπέκε είς 'Υπέρν άγουσών'σιδηροδρομι
κών γραμμών.

Ή  δρμή τής έχθρικής έπιθέσεως διηυθύνετο έναντίον τοΰ 
χωρίου Πασεντέλε, τδ δποΐον προσώρινώς άπωλέσθη. Δί δρμη- 
τικής έπιθέσεως δεδοκιμασμένων συνταγμάτων δποστηριζομένης 
ύπδ συγκεντρωτικού πυρδς πυροβολικοΰ έπανεκτηθη τδ χωρίον 
καί έκρατήθη έναντίον βρίδύτερον έχτελεσθεισών νέων έπιθέσεων 
τών Άγγλων διά πεισματωδών μέχρι τής νυχτδς διαρκεσάντων 
άγώνων.

Τδ παραπλίύρως τοΰ χωρίου μαχόμενον πεζικόν μας καί 
τά δεδοκιμασμένα τμήματα, πολυβόλων άπέκρουσαν μέ άκλόνη- 
τον καρτερίαν τάς κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας πολλάκις έ- 
παναληφθείσας έχθρικάς έπιθέσεις έντδς τοΰ κατεσκαμμένου καί



βορβορώδους πεδίου τών χοανών χαί έπανέκτησαν διά ισχυρών 
αντεπιθέσεων προσωρινώς άπολεσθέν έδαφος.

Έκτός τών χυρίων έπιθέσδων βορειοανατολικώς τής'Γπέρν 
οί Άγγλοι προσεπάθησαν νά έπιτεθώσι χαι έκατέρωθεν τής δ
δοΰ Μενέν-Γπέρν έναντίον τής Γκελοΰβελτ. ' Γπό τήν έπίορασιν 
τοΰ εύστοχου πυρός τοΰ πυροβολικοΰ μας μόνον άσί)ενή τμή
ματα τοΰ έχθροΰ κατώρθωσαν νά προχωρήσωσι, τά όποΐα ά- 
πώ®ησε τό πεζικόν και τά πολυβόλα.

Τά κατά τήν χθεσινήν ήμέραν μετασχόντα τοΰ άγώνος 
τμήματα της 4. στρατιάς κατήγαγον νέαν νίκην δι έξοχου συν
εργασίας δλων τών δπλων.

Οί "Άγγλοι υπέστησαν νέας βαρείας αίματηράς θυσίας, 
χωρίς νά έπιτυχωσι πλεονέκτημά τι.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΤ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τή/ διώρυγα τοΰ Ούάζ-Αίσν καί είς τό δρεινόν 

μέτωπον της Σεμέν ντέ Ντα'μ ένεδυναμώθη σημαντικώς χθές ό 
άγών πυροβολικοΰ· τό γαλλικόν πεζιχόν δέν έλαβε μέρος.

. Έ π ί της ανατολικής δχθης τοΰ Μάς ήμποδίσθησαν ύπό 
τοΰ πυρός μας καταστροφής προπαρασκευαζόμεναι έπιθέσεις 
τών Γάλλων είς τό δάσος Σώμ.

Είς τό
’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν .

καί τό
Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν

ή κατάστασις εΤναι άμετάβλητος.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
. Αί κινήσεις τών άπό τά δρη τοΰ Κέρντεν προελαυνόντων 

στρατευμάτων τής 14. στρατιάς καί τών στρατιών τοΰ Ίζόντσο 
λαμβάνουσι την ύπό τής διοικήσεως έπιδιωκομένην έξέλιξιν.

(W .T .B .) ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
Μ Ε Τ Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Π ΡΟΣΩΠ1ΚΟΤΗΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑΝ
(Ζ.) Ή  «Λάϊψιγκερ Νόϋεστε Νάχριχτεν» δημοσιεύει είς 

τό φύλλον της τής 27. ’ Οκτωβρίου συνέντευςιν έν Ελβετία 
συνεργάτου της μετά έξεχούσης έλληνικής προσωπικότητος. Ή  
συνέντευξις έγένετο είς Ιν άπό τά έλβετιχά έκεΐνα ξενοδοχεία, 
τά όποΐα σήμερον εΐναι κέντρα τής διεθνοΰς διπλωματίας χαί 
πολιτικής.

Είς ποια κατά βάθος αίτια πρέπει νά άποδοθη ή στάσις 
της Άντάντ άπέναντι της Ελλάδος, ήρώτησεν ό άνταποκριτής. 
Ή  έλλειψις αλληλουχίας είς την δλην ένέργειαν τής Άντάντ, 
άπήντησεν ό έλλην συνομιλητής μου, είναι άκατανόητος παρ’ 
ήμών. ‘ Η όμάς αύτη τών δυνάμεων, ή όποία επρεπε νά γνω
ρίζει δτι ή Ελλάς έκλινε πρός τάς δυτικάς δυνάμεις τουλάχι
στον δσον καί πρός τάς χεντρικάς, ένόμισεν, δτι διά συστήμα
τος άδιακόπων έξαναγκαστικών μέτρων, ραδιουργιών καί τέλος, 
διά της πείνης θά ηυξανε την φιλίαν της Ελλάδος πρός τήν 

• Αντάντ μέχρι συμμετοχής της είς τόν πόλεμον. Τό άποτέλεσμα 
έν πάση περιπτώσει δέν ήτο τό ποθούμενον. Ή  άρχική ισχυ
ρά διάθεσις ένός μέρους τοΰ λαοΰ, νά υποστήριξή θετικώτερον 
τήν Άντάντ, μετεβλήθη είς την άντίθετον. Εύθύς άπό τής άρ
χής τοΰ πολέμου ήσπάσθημεν την απόλυτον ουδετερότητα. Έ-

Α ΪΪΤΡ90 ΪΓΓΡ ΙΚ0Η
Β ι έ ν ν η ,  30. ’ Οκτωβρίου.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
'H όπό τής δωδεκάτης μάχης τοΰ Ίζόντσο δημιουργη* 

θεΐσα κατάστασις έπενεργεΐ μέχρι τών δρέων πλησίον τοΰ Τσέρ- 
στεν Ταγγλιαμέντο, δπου ή στρατιά τοΰ Κέρντεν τοΰ στρατη
γού βαρώνου φόν Κρομπά-ttv, ύπερνικώσα πάσαν άντίστασιν, χερ' 
δίζει ταχέως χώρον πρός νότον καί δυσμάς έπί Βενετικού έδά
φους. Αί δυνάμεις τοΰ στρατηγοΰ τοΰ πεζικοΰ Άλφρέδου Κρά- 
ους ήνοιξαν κατά τήν μεσημβρίαν τής 28. ’Οκτωβρίου -:δ πρώ 
τον ρήγμα είς τό έκτεταμένον ώχυρωμένον στρατόπεδον τής Γκε. 
μόνα, ένφ τό γενναΐον σύνταγμα σκοπευτών της κάτω Στάϋερ- 
μαρκ ύπ’ άριθ. 28 κατέλαβε δι’ ,αιφνιδιασμού τό έπί’ τού Μόν- 
τε Λάντσα φρουριον. ,

'Η  άποφασιστική ένέργεια τών συμμαχικών στρατευμάτων 
τού στρατηγοΰ φόν Μπέλο έστέφθη υπό τής καταλήψεως τής 
Ούντίνε. Νοτιώτερον ύποχωρούσιν αί άτακτοι μαζαι τοΰ ήττη- 
μένου έχθροΰ. χωριζόμεναι άκόμη υπό τών είς την Κυστενλαντ 
καταδιωκουσών αύτάς στρατιών, πρός τόν κάτω Ταγγλιαμέντο, 
Ο ί1 δπισθεν τών μετώπων τών συμμάχων χώροι άποκτώσι πολ
λάκις δ(ά τών μακρών σειρών αίχμαλώτων καί τής πολεμικής 
λείας τό θέαμα ιταλικού στρατοπέδου.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν  κ α ι  ’Α λ β α ν ί α
Ούδέν πρός άνακοίνωσιν.
(W .T.B .) '0  άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

Ε ί σ ο δ ο ς  τ ο ΰ  Κ α ρ ό λ ο υ  ε ί ς  Γ κ έ ρ τ ς
(Ν.) Γκέρτς, 29. ’ Οκτωβρίου. 'Η Αύτοΰ Μεγαλειότης «  

Αύτοκράτωρ είσήλθε σήμερον είς την άπελευθερωθεΐσαν Γκέρτς. 
'Ο έχθρός κατέστρεψε κατά μέγιστον μέρος την πόλιν, έλεηλά- 
τησεν αύτήν καί άπήγαγε τόν πληθυσμόν.

τηρήσαμεν μάλιστα πλέον ή φιλικήν ούδετερότητα πρός τήν 
Άντάντ, καί αί κεντρικαί δυνάμεις συχνά έκλεισαν τους Οφθαλ
μούς των, διότι άνεγνώριζον τάς δυσκολίας τής χώρας μας. 
Είναι άχατανόητον, πώς ή Γαλλία, είς τήν όποιαν ή Αγγλία 
έδωσε προθύμως τήν πρωτοβουλίαν, ήδυνήθη νά έγκαταλείψη 
τό σύστημα τοΰτο ύπέρ άλλου τινός, τό όποιαν θά προεχάλει 
τό άντίθετον τοΰ έπιδιωκομένου άποτέλεσμα.

Κατόπιν ό άνταποκριτής ειπεν, δτι ίσως τήν στάσιν έν γέ- 
νει της Γαλλίας καί τής Άντάντ άπέναντι τής Ελλάδος έκαν·- 
νιζεν ή προσωπική'πολιτική τοΰ Βενιζέλου. 'Ο Έλλην συνομι
λητής του άπήντησε: Βεβαίως, έχετε πλήρες δίκαιον. ' Η κυ
ρία αφορμή παντός δ,τι όποφέρει ή Ελλάς είναι ό χαρακτηρ 
τής πολιτικής καί τοΰ προσώπου τοΰ Βενιζέλου. Ό . άνήρ ου-· 
τος εχει έκ φύσεως τόσον άπεριόριστον φιλοδοξίαν, ώστε δέν 
θέλει νά ύποταχθη είς ούδεμίαν άλλην δύναμιν ή γνώμην. ‘ Ο 
Βενιζέλος είχε μάθει είς τήν Κρήτην πρό τής άπελευθερώσε- 
ώς της νά συνεννοήται μετά τών ξένων άντιπροσώπων καί νά 
έπιζητη διάφορα κέρδη άπό μικροτεχνάσματα. Ά λλά είς μίαν 
έλευθέραν χώραν, δπως ήτο ή Ελλάς μετά τόν τελευταΐον της 
μεγάλον πόλεμον, μία τοιαυτη πολιτική της συνωμοσίας, ή ό
ποια άπηυθύνετο έναντίον τοΰ βασιλέως της, τών άποφάσε«*ν 
τής κυβερνήσεως καί της έκπεφρασμένης θελήσεως τοΰ λαοΰ, 
έσήμαινεν ούδέν άλλο παρά «σχάτην προδοσίαν—άπβ προσωπι
κήν φιλοδοξίαν.

Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ
(185)Άνοιξε θλιβερή καρδιά καί πικραμένο χείλι,

Άνοιξε πές μας τίποτα καί παρηγόρησε μας.
Παρηγοριά ’ χει ό θάνατος χ’ έλεημοσύνη ό Χάρος 
'0  ζωντανός ό χωρισμός παρηγοριά δέν έχει·
^ωρίζ’ ή μάνα τό παιδί καί τό παιδί τή μάνα, 
Χωρίζονται τ’ αντρόγυνα τά πολυαγαπημένα.
Πέρα σ’ έκεΐνα τά βουνά, πουναι ψηλά μεγάλα,
Πώχουν άντάρα στήν κορφή καί καταχνιά στά κάτω, 
Ανάμεσα στά δυό βουνά, δυό άδέλφια είναι θαμμένα, 
Κι’ ανάμεσα στά μνήματα ενα κλήμα φυτεμμένο*
Κάνει σταφύλια κόκκινα καί τό κρασί φαρμάκι
Kt’ δσες μανοΰλες κι’ άν τό πιοΰν καμμιά παιδί δέν κάνει.
Νά τώχε πιή κι’ ή μάνα μου νά μή μ’ είχε γεννήσει.

Ο ΟΡΛΑΝΔΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
(Ζ.) Ρώμη, 30. ’ Οκτωβρίου. Σήμερον τήν πρωίαν ό βα

σιλεύς άνέθεσεν είς τόν ’ Ορλάνδο, νά σχηματίση κυβέρνησιν. 
Ουτος άπεδέχθη καί εδωσεν άμέσως τόν δρκον τοΰ πρωθυπουργού.

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
15 000 τ ό ν ν ο ι

^Βερολΐνον, 29. ’ Οκτωβρίου. (W .T.B.) Είς τό βόρειον πο
λεμικόν Θέατρον κατεβυθίσθησαν πάλιν όπό τών ‘ύποβρυχίων 
μας 15 000 τόννοι.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τά δυο ώπλι- 
σμένα άγγλικά ατμόπλοια «Έλμσγ/.αρτ» μέ φορτίον 4 800 
τόννων ζακχάρεως χαί «Άντορίνα».

Βερολΐνον, 29. ’ Οκτωβρίου. ( W .T.B.) Τήν 28. ’ Οκτω
βρίου μετά μεσημβρίαν είς μέγας αγγλικός μόνιτορ (μονόπυργον 
τβθωρακισμένον πλοΐον), περιπολών —ρό τής βελγικής παραλί

ας, ύπέστη αίφνιδίαν έπίθεσιν υπό τών έλαφρών μας πολεμικών 
πλοίων καί έβλάβη σοβαρΐις.

‘ 0  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

(Ζ.) Βιέννη, 30. ’ Οκτωβρίου. Αί βιενναΐαι έφημεριδες 
πληροφορούνται έκ Γενεύης, δτι έκκενοΰνται ή Βιτσένσα, ή Βε
νετία καί ή Τρεβίζο.

(Ν.) Μπάζελ, 31. ’ Οκτωβρίου. Άπό τήν ιταλικήν πρω
τεύουσαν αναγγέλλεται μέσω Παρισίων, δτι τό ιταλικόν στρα
τηγεΐον μετετέθη είς Πάδουαν.

(Ν.) Ζυρίχη, 31. ’ Οκτωβρίου. Αί έφημεριδες πληροφο
ρούνται έκ Μιλάνου, δτι ό πανικός διαδίδεται έκεΐ διαρκώς πε
ρισσότερόν καί φοβούνται πλήρη συντριβήν. Οί υπέρ τοΰ πολέ
μου δημαγωγοί άπαιτοΰσιν έπιμό,νως τήν εισαγωγήν τής δικτα
τορίας.

(Ζ.) Ρόττερνταμ, 31. Όκτωορίου. Πληροφορίαι έκ Ρώ
μης βεβαιοΰσιν δτι έφθασαν έκεΐ οί πρώτοι φυγάδες. Τό ίταλι- 
κόν χρηματιστήριον έκλεισε μέχρι τής δ. Νοεμβρίου.

’Α ν α κ ο ι ν ω θ έ ν  έ σ π έ ρ α ς  31.10.17
(W .T .B .) Είς τήν Φλάνδραν καί την Σεμέν ντέ Ντάμ 

ένέργεια πυροβολικού μεταβλητής έντάσεως.
Είς τό άνατολικόν μέτωπον ούδέν σημαντικόν.
Είς τήν Ιταλίαν έπιτυχεΐς άγώνες είς τήν κοιλάδα τοΰ 

Ταγγλιαμέντο.
'0  άριθμός τών αίχμαλώτων ύπερέβη τάς 120 000, ό 

δέ άριθμός τών πυροβόλων τά 1 000.

Η 4 0 0 ή  ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕ6Σ
(Ν.) Χθές οί διαμαρτυρόμενοι έώρτασαν τήν 400. έπε- 

τειον τής μεταρρυθμίσεως τοΰ ^Λουθήρου. Πλέΐσται οίκίαι είχον 
διακοσμηθή δια σημαιών. Είς τάς έκκλησίας τών διαμαρτυρο- 
μένων έγένοντο ίεροτελεστιαι.

Τήν 18. Αύγούστου 1914 ό Βενιζέλος μοΰ έπροφήτευ- 
βεν, δτι έντός τριών έβδομάδων δέν θά ύπάρχη γερ*μανικόν 
κράτος. Τοΰ έπεστήσαμεν τήν προσοχήν έπί τής τότε πολεμι. 
κής καταστασεως, ή όποία ήτο καθ’ ολοκληρίαν εύνοϊκή διά 
τάς χεντρικάς δυνάμεις καί έπί τής ελληνικής ίστόρίας, ή όποία 
διδάσκει, δτι ούδέποτε κατέστη δυνατόν νά έξαφανισθή άπό τήν 
γήν λαός 14 εκατομμυρίων, πολύ μάλλον λαός 70 έκατομμυ. 
ρίων. Άλλ’ ούτος δέν ήθέ/\φσε νά διδαχθη καί ίσχυρίζετο, δτι 
ακριβώς λόγφ τής τότε στρατιωτικής καταστάσεως ή Ελλάς 
ωφειλεν άμέσως νά ταχθη φανερά μέ τό μέρος τής Άντάντ 
καί νά αετάσχη μετ’ αύτής τοΰ πολέμου. ' Γπενθυμισαμεν είς 
αύτόν τήν άπόφασιν τοΰ ύπουργικού συμβουλίου περί τής ούδε- 
τεροτητος. Ά λλά ό Βενιζέλος δέν Ιπείθετο καί ήκολούθει τήν 
πεποίθησίν του μέχρι ρητής προτάσεως πρός τήν Άντάντ. Ά λ 
λά ό καλός Θεός έδώρησε τότε είς αύτήν τόσην λογικήν, ώστε 
νά απόρριψη τήν -πρότασιν ταύτην.

Τό έπιτελεΐόν μας, τό όποΐον είχεν ανέκαθεν άσχοληθή μέ 
τήν έκστρατείαν έναντίον τής Κωνσταντινουπόλεως, δταν ήρχι- 
σεν η έπιχειρησις των Δαρδανελλίων, Ιξέφρασε τήν γνώμην, δτι 
ή έπιχειρησις αυτη Θά έναυάγει άναποφεύκτως, καθ’ δν. τρό
πον αυτη έπεχειρεΐτο ύπό τής Άντάντ. Τδ άπλούν τούτο κα
θήκον τών άξιωματικών μας πρός τήν άλήθειαν, τό όποΐον μά
λιστα ήτο φιλική υπηρεσία, έθεώοησαν ώς έχθραν, καίτοι τά 
κατόπιν γεγονότα καί αί κριτικοί είς τάς βουλάς της Άντάντ 
έοικαίωσαν τήν γνώμην αύτών. Κατόπιν έπηκολούθησαν αί ά-

ποπειραι, νά μάς παρασύρωσιν είς τόν πόλεμον, αί καταλήψεις 
τών νήσων, ή ίορυσις τής καλουμένης ούδετέρας ζώνης, ό άπο- 
κλεισμός καί ή άφαίρεσις τών σιτηρών μας είς τήν Θεσσαλίαν. 
Πιστεύει κάνεις, δτι είς λαός θά πεισθη νά αύξηση τήν «κιλί- 
λίαν» του διά τής πείνης καί δταν βλέπη, δτι καί αύτός ό βα
σιλεύς του οφείλει νά πεινάση ; Έ γώ ό ίδιος, καίτοι είς τών 
πλουσιωτερων Ελλήνων, είδον τό παιδί μου νά στερήται καί 
νά ύποφέρη. Τοιοΰτον θέαμα δέν δημιουργεί φιλικά αισθήματα.

Έ ξ ίσου όλίγον άποτελεσματικός ήδύνατο νά είναι ό τρό
πος τής στρατολογίας έλληνικοΰ στρατοΰ. "Οταν έπί της ^ήσου 
Νάξου οί άνδρες κατέφυγον είς τά δρη καί αί γυναίκες καί τά 
παίδία έσπευσαν είς τήν παραλίαν, δπως παρακαλέσωσι τούς 
άξιωματικούς τής στρατολογίας, νά τούς άφήσωσι τούς άνδρας 
των καί τούς υίούς των, έπυροβόλησαν έναντίον των πολυβόλα 
καί έφονεύθησαν. πολλαί γυναίκες καί παιδία. Κατόπιν τούτου 
έξήλθον οί άνδρες άπό τάς κρύπτας των καί συλληφθέντες έ- 
στρατολογήθησαν. Είναι αύτοί στρατιώταί, οι όποιοι μάχονται 
μέ πεποίθησίν ύπέρ τής Ά ντάντ; "Η πλησίον τής Χαλκιδικής, 
δπου οί Έλληνες έστρατολογήθησαν μέ τήν βοήθειαν κακοποι- 
ηθέντων ιερέων. (Κύριον ή συνέχεια.)

19/1 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  
ΠΕΜΠΤΗ

Ίωήλ προφ., Ούάρου μάρτ.



« ί  Η  ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ B EM O A N !
(184.) Παρά τοΰ Δρος Ν. Καμπάνη, ήδη λοχίου τοΰ

Δ ' Ελληνικοΰ Σώματος Στρατοΰ, μας άπβστάλη ή χάτωθι έπι-
στολή :

«' Απανταχού τοΰ ' Ελληνισμού εν τε τή ' ΕλΧάδι χαί ταΐς
τοΰ εξωτερικού έλληνικαΐς παροικίαις απο μακροΰ διενεργοΰνται
έρανοι ύπέρ τών θυμάτων της πυρκαϊας' τής Θεσσαλονίκης. Συμ- 
πονουντες οί ένταΰθα Ελληνες οια κψ ζ  σκληρώς δοκιμασθέντας 
κατοίκους τής έλληνικής μεγαλουπόλεως, θλιβόμεθα ετι πλέον 
μή δυνάμενοι, ύφ’ ας συνθήκας ευρισκόμεθα, νά f a νώμεν αύ- 
τοϊς άρρωγοί, ούχ ήττον φρονώ, δτι έρανος ένεργούμενος ύπό 
τής υμετερας αξιολογου και μόνης, έν Γερμανία ελληνοφώνου 
εφημερίδας, καίτοι μή άποφέρων σεβαστόν ποσόν, θά άπετέλε1 
ούχ ήττον φωνήν συμπαθείας καί παρήγορον χαιρετισμόν πρδς 
δεινοπαθοΰντας συμπατρίώτας μας τής πρωτευούσης τοΰ Ε λ 
ληνισμού πόλεως.»

Επιδοκιμάζοντας τας σκέψεις, τοΰ κ. Καμπάνη άνοίγομεν 
άπδ σήμερον εις τήν έφημερίδα μας κατάλογον συνδρομών, δη- 
λοΰμεν δέ συγχρόνως, δτι σήμερον απέναντι ‘τών περιστάσεων, 
είς τάς όποιας εόρισκόμεθα, παν ποσόν όσονδήποτε μικρόν καί 
αν είναι θά γίνη εύγνωμόνως αποδεκτόν παρ’ ήμών. Ώ ς άναγι- 
γνώσκομεν είς τό φυλλον τής 20. Σεπτεμβρίου έ. ε. τής έν 
Γενεύη έκδιδομένης γαλλοφώνου έλληνικής έφημερίδος «Echo 
de Grece», τοιοΰτον κατάλογον ήνοιξε καί ή έφημερίς αυτη. 
Είς τό άνωτέρω φυλλον περιέχεται ό πρώτος κατάλογος εισφο
ρών τών έν ’ Ελβετία 'Ελλήνων άνερχόμδνος εις τό ποσόν τών 
12400 φράγκων. Έ πί κεφαλής τοΰ καταλόγου τούτου είναι 
άναγεγραμμένος ή Αύτοΰ Μεγαλειότης δ Βασιλεύς τών Ελλή
νων Κωνσταντίνος διά ποσόν 10000 φράγκων, τά όποια άπέ- 
στειλε πρός τήν έφημερίδα ό υπασπιστής τής Αύτοΰ Μεγαλει
ότητας συνταγματάρχης κ. Λεβίδης μετά τής ακολούθου έπιστο- 
λή ς. « Η Α. Μ. ο Βασιλεύς μέ διεταξε νά σας άποστείλω 
τήν εσώκλειστον έπιταγήν 10000 δραχμών διά τά θύματα τής 
πυρκαϊας τής Θεσσαλονίκης, διά τά όποια ή «Echo de Grece» 
ήνοιξε κατάλογον συνεισφορών καί νά σάς συγχαρώ έξ δλής 
καρδίας έξ δνόματος τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας διά τήν* πρωτο
βουλίαν τής άξιοτίμου έφημερίδος σας κατόπιν τοΰ έθνικοΰ τού. 
του δυστυχήματος.»

Αί συνεισφοραί Θά παραλαμβάνωνται ύπό τής Συντάξεως 
τής «Νέα τοΰ Γκέρλιτς», Θά δημοσιεύωνται δέ διά τής έφη
μερίδος.

ΕΙΔΟΤΤΟΙΗΣΙΣ
Η έφημερίς μας θά έκδώση καί διά τό ετος 1918 ελ

ληνικόν ήμερολογιον. Κατά τό τρέχον ετος ή προκαταρκτική έρ- 
γασια διά τό νέον ήμερολόγιον ήρχισε πολύ ένωρίτερον παρά 
κατα τό παρελθόν ετος, ούτως ώστε έφέτος θά εΐναι χατά πολυ 
τελεώτερον τοΰ περυσινοΰ. Πολλοί γερμανοί συνεργάται μας ά- 
πέστειλαν ηδη πρός ήμας ένδιαφερούσας πραγματείας των ώς 
χαί ανεκδότους φωτογραφίας. Έπιθυμοΰντες, δπως είς τό νέον 
ήμερολόγιον μας άντιπροσωπευθή έπαρκώς καί ή έλληνική λο
γογραφία—τό όποιον άλλως τε εΐναι ή βάσις προκειμένου περί 
ελλψιχοΰ ήμερολογίου—παρακαλοΰμεν, δπως μας άποσταλώσιν 
ελληνικά διηγήματα, ανέκδοτα, περιγραφαί, ποιήματα κλπ. τό
σον πρωτότυπα, δσον καί άντιγραφαί (άναφερομένου τοΰ δνόμα
τος τοΰ συγγραφέως), ώς καί εικόνες, σκίτσα κλπ. Λίαν εύχά- 
ριστον θα ητο, έαν έλαμβάνομεν καί διαφόρους περιγραφάς άπό 
τήν ζωην τών Ελλήνων είς τήν Γερμανίαν, ούτως ώστε τό ή
μερολόγιον μας νά ύπενθυμίζη καί διά τοΰ περιεχομένου του 
τήν έποχήν καί̂  τάς περιστάσεις, όπό τάς όποιας έξεδόθη. ΕΓ- 
μεθα βέβαιος δτι οί άναγνώσταί μας θά άποδώσωσιν είς τό ερ
γον, τό όποιον πρόκειται νά έκδοθζ, τήν άνήκουσαν είς αύτό

Die AngrifTsFronh ε/η Isonzo

Τό μέτωπον τής τελευταίας έπιθέσεως είς τόν Ιζόντσο-
('Η παχεΐα μέλαινα γραμμή παριστα τό πρό τής έτιθέ- 

σεως μέτωπον, ή δέ διεγραμμισμένη έπιφάνεια τό έντός τών 2 
πρώτων ήμερών καταληφθέν έδαφος.)

σημασίαν καί θά σπεόσωσι νά παράσχωσι τήν πνευματικήν των 
συνδρομήν, Ιχοντες υπ δψει, δτι τοιαΰτα βιβλία δέν εχουσι 
μόνον πρόσκαιρον αξίαν, άλλά άποτελοΰσι διαρκή μνημεία μιας 
ιστορικής έποχής τόσον δι’ ήμας δσον καί διά τήν φιλοξενοΰβκν 
ήμας χώραν. "ίλη τοΰ ήμερολογίου θά γίνη δεκτή μέχρι τής 
7/20 Νοεμβρίου έ. ε. ^

Ό  έκδοτης καί ή σύνταξις τής “ Νέα τοΰ Γκέρλιτς,,.
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Κονσέρτο τής έλληνικής μαντολινάτας. =

1  Είσοδος έλενθέρα. "Εναρξις 7 ι/ζ μ. μ. Ξ
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Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Κονζουλ-στράσσε 29. 111.

Ενοικιάζεται άμέσως ή άπό 15 Νοεμβρίου πολυ καλά 
έπιπλ, δωμ. Κυρία Μπάϊερ, Λουΐζεν-στρ. 18. III. ά.

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. μετά ήλεκτρ. φωτός. "Αν ντέρ 
Φράουεν-κίρχε 2. II.

Ενοικιάζονται άμέσως 1 ή 2 έπιπλ. δωμ. Ντεμιάνιπλατς 
15. πλησίον τοΰ Κάουφχαους.


