
GORLITZΝΕΑ TOY
Ελληνική

ΑΡΙΘ. 313. ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 191?

εκδοσις

Verantwortlicher Herausgeber: Ε. G l a u b e r ,  Gorlitz. 
Uebersetzt von Dionyssios A g a p i t o s ,  ζ. Z. in Gorlitz. 
Druck und Yerlag der Aktien-Gesellsehaft Gorlitzer 
Nachrichten und Anzeiger, Gorlitz, Demianiplatz 23/24.

H Ε Λ λ Η Ν Ο ίΕ Ρ Β ΙΚ Η  ΙΥ Μ Μ λ Χ ΙΑ
VIII

’ Εκτος τούτου ή συνθήκη επέβαλεν είς άμφότερα  τά συμ
βαλλόμενα κράτη περιορισμούς τινας είς τήν έπιδίωξιν τών ίδιο- 
τελών των σκοπών πρδς έπίτευςιν τοΰ κοινού σκοπού. Ουτω 
π. χ. ή Σερβία τδν Μάϊον τοΰ 1914  έν τοϊ δικαίω της συνέ- 
στησεν| εις τήν ελληνικήν κυβέρνησιν, δπως προσπαθήση νά 
ευρη μίαν ειρηνικήν λύσιν τών διαφορών της πρδς τήν Τουρ
κίαν. Διότι είς τδν πόλεμον μετά* τής Τουρκίας, έάν θά έγίνετο 
ούτος, δεν έπρόκειτο πλέον περί τής βαλκανικής ειρήνης, άλλά 
περί ε ν ο ς  π ο λ έ μ ο υ  τ ή ς  ' Ε λ λ ά δ ο ς ,  δ όποιος, έάν 
ύποτεθη δτι ή νίκη θά ήτο μέ αύτήν, θά τής προσέφερεν Γυ
ρισμένα” ώφελήματα, θά έκαλυτέρευε δηλ. τήν θέσιν τής ' Ελ
λάδος ’είς τήν βαλκανικήν ισορροπίαν είς βάρος τής Σερβίας.
' Η ίδια περίπτωσις παρουσιάζετο καί τδν Αύγουστον 1914. 
'Η Σερβία έςεστράτευε πρδς άποκατάστασιν τοΰ «μεγάλου σερ- 
βικοΰ κράτους». ’ Απέρριπτε δηλ. τούς περιορισμούς τής συμ- 
μαχιας της με τήν 'Ελλάδα καί κατά συνέπειαν καί τήν συμ- 
μαχίαν αύτήν. Τό άρθρον δ. τής στρατιωτικής συμβάσεως κα-' 
θορίζει σαφώς, δτι «έν περιπτώσει καθ’ ήν μία τών συμβαλ- 
λομένων δυνάμεων ήθελε κηρύξει τόν πόλεμον κατά τής Βουλ
γαρίας η κατ άλλης τίνος δυνάμεως άνευ προηγουμένης συμ
φωνίας καί άνευ τής συγκαταθέσεως τής έτέρας. αΰτη απαλλάσ
σεται τών υποχρεώσεων αΓτινες έπιβάλλονται διά τών άρθρ 1. 
και 2. τής παρουσης συνθήκης». ’Απαλλάσσεται δηλ. κάθε 
ύποχρεώσεως,* δπως σπευση είς βοήθειαν τής πρώτης.· Ή  στά
σις τής «φιλικής ούδετερότητος» είναι έκείνη ή όποία καθορί
ζεται διά τόν ετερον τών συμβαλλομένων διά τοΰ αύτοΰ άρ
θρου. Καί ή μέν Σερβία δέν έχήρυξεν μέν τόν πόλεμον απ’ 
ευθείας κατά τής Αύστριας, τόν προεκάλεσεν δμως διά τής έ- 
πιθετικής της άντιαυστριακής πολιτικής καί τής έντονου παν- 
σερβικής προπαγάνδας της μεταξύ τών νοτιοσλαύων τής Αυ
στρίας. Διά τούς σέρβους πολιτικούς ή συμμαχία μέ τήν 'Ελ
λάδα απεβλεπε μονον είς την έςασφάλι"ιν τών νώτων τής 
Σερβίας απέναντι τής Βουλγαρίας, ώστε νά δύναται αυτη νά 
άφοσιωθη τελείως είς τό πανσερβικόν σχέδιόν της, τίθεμένη είς 
τήν υπηρεσίαν τής πανσλαυϊκής πολιτικής τοΰ Τσαρισμού. 'Η 
Ελλάς δμως δέν είχε καμμιά δουλειά μέ τάς σερβορωσσικάς 

αύτάς έπιχειρήσεις. ΕΤναι δέ τό μεγαλύτερον σφάλμα τής μυω- 
πουσης έλληνικής πολιτικής, δτι, δέν κατέστησεν έγκαίρως προ
σεκτικήν τήν σερβικήν κυβέρνησιν, δτι ό πατριωτικός της δργα- 
σμός τήν Ιφερεν εξω άπδ τά δρια τής συμμαχίας της, καί νά

'Ιπευθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μέταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Εκτύπωσις καί εκδοσις ύπό τής 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 

τεν ουντ "Άντσαϊγκερ, πλατεΤα Ντεμιάνι 23,24,25.

τής υπόδειξη τούς κινδύνους, είς τούς όποιους εκτίθεται διά τής 
αντιαυστριακής πολιτικής της, νά τονίση δέ προσέτι δτι άοο- 
σιωμένη είς τήν έπιδία>ξ·ν τών πανσερβικών της ονείρων, έξήρ- 
χετο κατ’ ανάγκην τών όρίων τής συμμαχίας της μέ τήν Ε λ 
λάδα. Όπως καί πράγματι έγένετο.

"Οταν ή σερβοαυστριακή ρήξις Ιφερεν είς τήν Εύρώπην 
τόν πόλεμον, ή Σερβία εύρέθη έξαφνα είς τήν άνάγκην νά άφο
σιωθη τελείως είς τό «πανσερβικόν» της δνειρον, νά προδώση 
δηλ. τήν σύμμαχόν της. Τό άρθρον 4. τής στρατιωτικής συμ
βάσεως λέγει δ τ ι: «ή έλάττωσις τών είς τό άρθρ. 2. άνα©ε· 
ρομένων δυνάμεων (δηλ. 150 000 διά -ρήν Σερβίαν καί 90 000  
διά τήν 'Ελλάδα) είτε δι’ άποστρατεύσεως, είτε διά μεταφοράς 
στρατού άλλαχόθι, δέν έπιτρέπεται παρά κατόπιν γραπτής συμ
φωνίας μεταξύ τών γενικών έπιτελείων τών συμμαχικών στρα* 
τών». 'Η Σερβία δμως, προετοιμάσασα τόν πόλεμον μετά τής 
Αύστριας, καί δεχθεΐσα αύτόν χωρίς καν νά έρωτήση τήν 'Ελ
λάδα, συνεκέντρωσεν άμέσως άπό τής πρώτης ήμέρας τής έκ- 
ρήξεώς του τάς δυνάμεις της είς τό αύστριακόν μέτωπον, έπέ' 
φερε δηλ. «έλάττωσιν τών άναφερομένων δυνάμεων διά μετα" 
φοράς στρατοΰ άλλαχόθι» χωρίς νά ύπάρχη προηγουμένη γρα 
πτή συμφωνία καί χωρίς νά σκοτισθη διά τήν Ελλάδα, έν η 
περιπτώσει προσεβάλλετο αυτη ύπό τής Βουλγαρίας ! Τό δτι ή 
Βουλγαρία δέν έκινήθη, τοΰτο δέν άποτελεΐ κατ’ ούδένα λόγον 
έλαφρυντικόν διά τήν άντισυμμαχικήν διαγωγήν τής σερβικής 
κυβερνήσεως. Ή  σύμβασις είχε παραβιασθη. Έάν ή Βουλγα
ρία έπετίθετο κατά τής Ελλάδος τήν έποχήν έκείνην, ή Ε λ 
λάς, μολονότι είχε σύμμαχον τήν Σερβίαν, θά ήτο υποχρεωμένη 
νά άντεπεξέλθη μόνη της έναντίον τής Βουλγαρίας.

Διά ποιον τάχα λόγον ή 'Ελλάς ύπεχρεοΰτο, νό\ σπευση 
είς βοήθειαν τής Σερβίας, δταν εύρέθη αΰτη έκτεθειμένη απέ
ναντι τής Βουλγαρίας, τής Σερβίας αύτής ή όποία δέν ήτο είς 
θέσιν νά τήν βοηθήση δταν τά έλληνικά σύνορα ήσαν ανοικτά 
είς τούς Βουλγάρους ; Πολύ δέ περισσότερον, δταν άκριβώς τήν 
έποχήν της βουλγαρικής έπιθέσεως ή ίδια ή Σερβία δέν ήτο 
είς θέσιν νά ύπερασπίση τά σύνορά της, παρατάσσουσα τάς 
150 000 άνδρας, τούς οποίους ορίζει τό άρθρ. 2. τής στρατι
ωτικής συμβάσεως; Μέ ποίαν λογικήν είμπορούσε νά άπαιτή- 
ση κανείς άπδ τήν 'Ελλάδα νά σώση τήν Σερβίαν, δταν ή ιδία 
δέν ήτο είς θέσιν νά σώση έαυτήν;

‘ Ωρισμένως χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια Θρασύτητος καί 
τόλμης, διά νά τολμά κανείς, νά κατηγορη έπί προδοσία τήν 
'Ελλάδα. "Οπως είπομεν δμως είς τήν άρχήν, ή δυστυχισμένη 
αύτή συμμαχία παίζει ενα άνόητον παραβάν, πίσω άπό τό ό
ποιον ή Σερβία προσπαθεί νά κρόψη τήν αθλιότητά της, ή



’ Αντάντ τό έγκλημα της καί ό κ. Βενιζέλος τους πολεμικούς 
σκοπούς του.

ΑΝΑΚ6ΙΝ&ΘΕΝΤΓΓθΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΚ0ΙΝ01ΕΝΤΑ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 10. Νοεμβρίου 1917 .

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Σφοδρόν τυμπανικόν πΰρ προηγήθη αγγλικών επιθέσεων, 
αί όποΐαι έγένοντο κατά τά έξημερώματα βορειοανατολικώς της 
Πελκαπέλλε καί άπεκρούσθησαν δι’ άγώνος έκ τοΰ πλησίον.

Κατά μήκος τοΰ 'Υζέρ καί άπό τοΰ δάσους Χουτούλστ 
μέχρι τής Τσαντφόρντε ή ένέργεια τών ^πυροβολικών ηύςήθη 
μετά μεσημβρίαν πάλιν εις μεγάλην σφοδρότητα.

ΣΤΡΑ Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟ Κ Π Ρ ΙΙΤΣ
Κατωσαςωνικά καί τάγματα τής Φρουράς μετά μηχανικού 

καί τμημάτων ένός τάγματος έφορμήσεως άπέσπασαν άπό τους 
Γάλλους κατόπιν ίσχυράς προπαρασκευής πυρός πυροβολικού καί 
τορπιλλοβλητών θέσεις είς τό δάσος Σώμ.

Ίσχυραί μέχρι , τής νυκτός έπαναληφθεΐσαι άντεπίθέσεις 
τοΰ έχθροΰ κατεβλήθησαν μετά πολλών άπωλειών. Περιήλθον 
είς χεΐράς μας 240 αιχμάλωτοι, μεταςύ τών όποιων 7 άςιιυ- 
ματικοί.

'Ο άνθυπολοχαγός βαρώνος φόν Ριχτχόφεν εφθασε την 
2δ. εναέριον νίκην του.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
και

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
ούδέν σημαντικόν.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Αόστροουγγρικά στρατεύματα προήλασαν είς τήν Βάλ 

Σουγκάνα καί τήν κοιλάδα τοΰ άνω Πιάβε.

Κατόπιν πεισματωδών άγώνων έντός τών όδών κατελήφθη 
ή ’Αζιάγκο. ' *

Ίταλικαί όπισθοφυλακαί, αί όποΐαι παρετάχθησαν έκ νέου 
είς άγώνα εις τό άκρον τών όρέων καί είς τήν πεδιάδα παρά 
τούς ρύακας δυτικώς τοΰ Λιβέντσα, έξετοπίσθησαν.

’ Από τής Σουσεγκάνα μέχρι τής θαλάσσης τά συμμαχικά 
στρατεύματα εφθασαν τόν Πιάβε.

'W.T.B.) ‘ __________  ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 11. Νοεαβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν  
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Τό πεδίον χοανών μεταξύ Πελκαπέλλε καί Πασεντέλε ήτο 
χθές πάλιν τό θέατρον πεισματώδους πάλης.

Οί * Αγγλοι ερριψαν είς τόν άγώνα άκμαίας μεραρχίας? 
οπως καταλάβωσι τό βορείως τής Πασεντέλε ορεινόν έ'δαφος- 

111 συντάγματά των έπετέθησαν κατά διαδεχόμενα άλληλα 
κύματα. Είς τό μέσον τοΰ μετώπου τής έπιθέσεως είσέβαλον 
είς τήν άμυντικήν μας ζώνην καί κατέλαβαν δι’ έφόδου τήν έ- 
πιδιωκομένην κορυφογραμμήν, άλλά κατόπιν έξετόπισεν αύτούς 
ή άντεπίθεσις πομμερανικών καί δυτικοπρωσσικών ταγμάτων.

Ό  έχθρός έπανέλαβε πεντάκις τήν έπίθεσιν του· αί έπι- 
θέσεις του κατεβλήθησαν ύπό τοΰ πυροβολικού μας ώς έπί τό 
πλεΐστον πρό τών γραμμών μας. "Οπου ό έχθρός έκέρδισεν έ
δαφος, τόν έξεδίωξε τό πεζικόν μέ έφ’ δπλου λόγχην. Βραν- 
δεμβουργικά στρατεύματα άντεπετέθησαν κατά τοΰ έχθροΰ καί 
τού αφή ρεσαν τμήματα τών άρχικών θέσεών του.

Ό  άγών πυροβολικού διήρκεσε μέχρι τής έσπέρας καί 
μετεδόθη καί είς τάς γειτονικάς τοΰ πεδίου έπιθέσεως θέσεις, 

Άπεκρούσθη μία έπιχειρηθεΐσα τήν έσπέραν άνατολικώς 
τής Τσοννεμπέκε άγγλική μερική έπίθεσις.

Ή  χθεσινή ημέρα μάχης είς τήν Φλάνδραν έκόστισεν είς 
τόν έχθρόν βαρείας άπωλείας καί 100 αιχμαλώτους.]

Κατά τινα ίδικήν μας έπίθεσιν άναγνωρίσεως νοτίως τής 
Ρισεμπούρ ήχμαλωτίσθησαν 1 άξιωματικός καί 10 Πορτογάλοι·

Μ Ι Μ Ι Ι Μ  ? ! > Ι Ι ί !

ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΦΟΝ S c h m o l l e r
ύ π ό  Δ ρ ο ς  Δ η μ η τ ρ .  Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι ,  Δικηγόρου.

(1.)
Ώς έκπλήρωσις καθήκοντος στοιχειώδους εύγνωμοσύνης 

τών κατά χρόνον καί τόπον διεσπαρμένων Ελλήνων μαθητών 
τοΰ μεγάλου διδασκάλου Γουσταύου φόν Schmoller άς θεω- 
ρηθώσιν αί κατωτέρω γραμμαί ένός τών μαθητών του, είς ον 
έλαχε, δπως καί τό τελευταΐον άλγεινόν καθήκον έπιτελέση, 
συνοδεύων τόν διδάσκαλον αύτοΰ, ίσως ώς μόνος ξένος—λόγω 
τών περιστάσεων — έκ τών άναριθμήτων ξένων μαθητών αύτοΰ 
μέχρι τής τελευταίας διαμονής του. ν

I
Μετά βίον «άπεριγράπτω: εύτυχή», ώς αύτός ό ίδιος ποτέ 

τόν ώνόμασε, βίον πλήρη τιμών, άξιωμάτων, άγαθών, δόξης, 
άλλά πρό πάντων έπιτυχιών έπιστημονικής καί ηθικής διδασκα
λίας ολοκλήρων δεκαετηρίδων, έτελεύτησεν άπροσδοκήτως λόγω 
τής πλήρους διανοητικής διαύγειας, ώς έφαίνετο δέ καί σωμα
τικής εύρωστίας, καί παρά τήν ύπέρβασιν τοΰ βιβλικού ορίου 
τόν εύτυχή βίον του ό Schmoller δι ευτυχούς θανάτου έν 
BacT Harzburg, άνθ’ ου μετά τόν πόλεμον τάς ιδιαζόντως 
τερπούσας αύτόν έν η) άναψυχή του νοτιοτυρολικάς Άλπεις

άντήλλαξε, τη 27. ’ Ιουνίου 1917 κατά τάς πρώτας ημέρας 
τών 80, έτών του. Τη 26. μετά μεσημβρίαν άνευ έξωτερικών 
αίτιων προσεβλήθη ύπό αποπληξίας, περιπεσών δέ είς αναισθη
σίαν έξέπνευσε περί τήν 1. πρωινήν ώραν τής 27. άνευ ούδε- 
νός άγώνος, ζωή διαρκώς άπό τής έπιγνώσεως αύτής ύπέρ 
ιδεωδών άγωνισθεΐσα, πνευματικώς ήγηθεΐσα, πρακτικώς δέ ζ»ο- 
δοτήσασα καί ποδηγετήσασα τήν γερμανικήν κοινωνικήν ναμόρ- 
φωσιν άπό τών πρώτων άρχών της. Τη 24. Ιουνίου, ήμερα 
τών 80. γενεθλίων του, έτόνιζεν είς έπιστολήν του τινά, τήν ά- 
κάματον χλίσιν του πρός έργασίαν. ’ Ησχολεΐτο μέ τήν περισυλ
λογήν καί τακτοποίησιν νεανικών άναμνήσεών του, χωρίς έκ τού
του τό παράπαν τό διαφέρον αύτοΰ πρός τά ζητήματα τής ή
μέρας. πρός τάς έρεύνας τής έπιστήμης νά μειωθή Τό μετά 
τινας ήμέρας έκδοθέν χρονικόν του (τριμηνιαΐον) περιελάμβανεν 
ώς συνήθως τήν έργασίαν του καί τάς κριτικάς του. Έκ τής 
φιλολογικής του δέ κληρονομιάς έπί μακρόν είσέτι θέλομεν δι- 
δασκόμεθα. *

Ό  Γουσταΰος φόν Schmoller έγεννήθη ε ίς  Heilbronn 
τής Βυρττεμβέργης τη 24. ’ Ιουνίου 1838 έκ πατρικίων γονέ
ων άρχαίας καμεραλιστικής οίκογενείας. Σχεδόν απαράβλητος 
εΐναι ή σταδιοδρομία του. Μετά τήν περάτωσιν τών γυμνασια
κών σπουδών του έφοίτησε ώς Βυρττεμβέργιος είς τό Πανεπι- 
στήμιον τής Τυβίγγης, παρακοΛ ουΘ ήσας αυτόθι μαθήματα π ο 

λιτικών έπιστημών, φιλοσοφίας καί ιστορίας. Μετά .τήν άναγό-

Άγώνες προφυλακών είς τήν Άρτουά καί πλησίον τού 
Σέν Καντέν ήσαν ευνοϊκοί δι ήμας.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τό δάσος Σώμ τό πύρ διετηρήθη ηύξημένον καθ’ ολην 

τήν ήμέραν. Ό  άριθμός τών κατά τήν 9. Νοεμβρίου συλλη- 
φθέντων έκεΐ · αίχμαλώτων άνήλθεν είς S, αξιωματικούς καί 280  
όπλίτας.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗ Σ ΒΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗΣ
Ίδικαί μας περίπολοι συνέλαβον 37 γάλλους εύζώνους 

κατά τινα έπιτυχοΰσαν έ.τιχείρησίν των είς τό Χάρτμανσβαϊλερ- 
κοπφ.

Ό  άνθυπολοχαγός Βύστχοφ έ'φθασε τήν 26. έναέριον νί
κην του.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
κ α ί

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Ούδέν σημαντικόν.

Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Ίσχυραί ίταλικαί δυνάμεις έρρίφθησαν κατά τών πέραν 

τής Άζιάγκο πρόο άνατολάς προελαυνόντων τμημάτων καί είς 
μίαν θέσιν άπώθησαν αύτά κατά τι.

'Η Μπελλοΰνο κατελήφθη ύπό τών συμμαχικών στρατευ
μάτων.

Είς τόν κάτω Πιάβε ό έχθρός παρετάχθη πρός μάχην.
(W.T.B.) __________  ΛΟΥΤΕΝΝΤΟΡΦ

Μ ί α  ν έ α  π ρ ο κ ή ρ υ ξ ι ς  τ ο ϋ  σ υ ν δ έ σ μ ο υ  τ ώ ν  
έ ρ γ α τ ώ ν  < κ α ί  σ τ ρ α τ ι ω τ ώ

(Ζ.) Πετρούπολις, 9. Νοεμβρίου. (Τ.Π.Π.) Τό γενικόν 
συνέδριον τών συνδέσμων τών έργατών καί στρατιωτών άπηύ- 
Θυνε τήν έπομένην προκήρυξιν πρός τούς έργάτας, στρατιώτας 
καί χωρικούς.

«Έπί τή βάσει τής θελήσεως τής πλειοψηφίας τών έργα
τών, στρατιωτών καί χωρικών καί ύποστηριζόμενον ύπό τού έπι-

ρευσιν αύτοΰ είς διδάκτορα καί μικράν τινά ένασχόλησιν έν τφ 
στατιστικω γραφεία) τής πρωτευούσης Στουττγάρτης ήρχισε 
26τις (1864) τήν πανεπιστημιακήν αύτοΰ σταδιοδρομίαν έν τψ  
πανεπιστήμιο» τής Χάλλης ώς έκτακτος καθηγητής. Έν Ιτος 
μετά ταΰτα άναγορεύεται τακτικός καθηγητής τών πολιτικών 
Έπιστημών έν τφ αύτα) πανεπιστήμιο). Έν Χάλλη έξελέγη 
καί έν τω δημοτικω συμβουλίω. Ουτω δέ ό Schmoller, νεα
ρός έτι ών, ζώσαν ιδέαν τοΰ πραγματικού βίου έκτάτο και τόν 
δημιουργοΰντα οικονομικόν άνθρωπον έν ταΐς άντικειμενικαΐς δυ- 
νάμεσι τοΰ δικαίου καί τής ηθικής διεγίγνωσκε. Μέχρι τοΰ 
1872 παρέμεινεν ό Schmoller έν Χάλλη, όπόθεν συχνάκις 
έπεσκέπτετο τό Βερολινον. Τό στατιστικόν γραφεΐον τοΰ Βερο
λίνου διηύθυνε τότε ό Έρνέστος Engels. Είς τοΰτο συχνάκις 
έφοίτα ό Schmoller, έπιμελώς δέ ένησχολεΐτο έν τή βιβλιο
θήκη αύτοΰ. Πρό παντός δμως εΐλκυον αύτόν τά έν τή Κίο- 
sterstrasse έπίσημα άρχεΐα τοΰ κράτους, είς ά πληθύν αρ
χαίων έγγράφων άνεγίγνωσκε καί περικοπάς τούτων έλάμβανε. 
’ Ησχολεΐτο μέ τήν σπουδήν τής συνετής έσωτερικής διοικήσεως 
τοΰ“μεγίστου έν τοΐς έσωτερικοΐς τών πρώσσων βασιλέων Φρει’ 
δερίκου Γουλιέλμου I. τοΰ πατρός Φρειδερίκου τοΰ Μεγάλου. 
Πολλά ετη, ύπέρ τάς δύο καί ήμίσειαν δεκαετηρίδας, ησχολεΐτο 
μέ τάς σπουδάς ταύτας, πολλάς δέ διατριβάς σχετικάς μετά 
ταύτα έδημοσίευσεν. "Ήθελε μάλιστα καί έκτενή τινά βιογραφί
αν τοΰ βασιλέως τούτου νά συγγράψη, φαίνεται δμως δτι πα-

τυχόντος κινήματος τών έργατών καί τής φρουράς τής Πετρου
πόλεως τό συνέδριον άναλαμβάνει είς χεΐράς του τήν άρχήν. 
Θά προτείνη είς δλους τούς λαούς δημοκρατικήν είρήνην καί 
άμεσον άνακωχήν, ή όποία νά επέλθη άμέσως είς ολα τά μέ
τωπα.

' Η δύναμις τών συνδέσμων τών έργατών καί στρατιωτών 
θά έξασφαλίση τήν άνευ άποζημιώσεως παραχώρησιν είς τάς 
έπιτροπάς τών γεωργών τών ιδιωτικών, τών κυβερνητικών καί 
τών μοναστηριακών κτημάτων, θά υπεράσπιση τά δίκαια τών 
στρατιωτών, πραγματοποιούσα πλήρη δημοκρατοποίησιν τοΰ στρα
τοΰ, θά δημιουργήση έ'λεγχον τών έργατών έπί τής παραγωγής, 
θά έξασφαλίση τήν πρόσκλησιν τής συντακτικής συνελεύσεως είς 
άρμόδιον χρόνον, θά φροντίση διά τόν έφοδιασμόν τών πόλεων 
μέ τά άντικείμενα τής πρώτης ανάγκης καί θά έγγυηθή είς 
δλας τάς έθνικότητας, αί όποΐαι κατοικούσιν είς τήν Ρο»σσίαν, 
τό άληθές δικαίωμα, νά κανονίσωσι τό μέλλον των.

Τό συνέδριον άποφ&ίζει, δπως ολόκληρος ή τοπική διοί- 
κησις περιέλθη είς τούς τοπικούς συνδέσμους έργατών καί στρα
τιωτών, οί όποιοι δέον νά δημιουργήσωσι διαρκή έπαναστατι- 
κήν τάξιν. Τό συνέδριον παρακινεί τούς στρατιώτας τών χαρα
κωμάτων, νά παραμείνωσιν άγρυπνοι καί σταθεροί. Τό συνέδρι- 
ον εΐναι πεπεισμένον, δτι ό έπαναστατικός στρατός θά προστα- 
τεύση τήν έπανάστασιν έναντίον δλων τών ιμπεριαλιστικών απο
πειρών μέχρι τής στιγμής, κατά τήν όποιαν ή νέα κυβέρνησις . 
θά πραγματοποίηση τήν δημοκρατικήν είρήνην, τήν όποιαν θά 
προτείνη άπ’ εύθείας είς δλους τούς λαούς.

Ή  νέα κυβέρνησις θά λάβη δλα τά μέτρα, δπως έξασφα
λίση δλα τά άναγκαΐα διά τόν στρατόν διά ένεργοΰ πολιτικής 
δασμών καί φόρων δι’ δλας τάς εύπορους τάξεις. Θά βελτιώση 
ώσαύτως τήν οικονομικήν κατάστασή τών στρατιωτικών οικογε
νειών. Οί οπαδοί τοΰ Κορνιλώφ. τοΰ Κερένσκι καί άλλων 
προσπαθοΰσι νά στείλωσι στρατεύματα έναντίον τής Πετρουπό
λεως. Τμήματά τινα, τά όποΐα ειχον έξαπατηθή ύπό τού Κε- 
ρένσκι, μετεπήδησαν τώρα πρός τό μέρος τοΰ έπαναστατημένου 
λαού. Στρατιώται! Άντισταθήτε ένεργητικως κατά τοΰ Κερέν-

ρητήθη τούτου. Τό άπειρον ύλικόν, δπερ εΐχε συλλέξει, ή βα- 
Θυτάτη γνώσις τής έποχής έκείνης, τά μύχια αίσθήματά του, 
δλα ταΰτα ίσως δέν ήσαν ευκολον, δπως είς διαγεγραμμένην 
τινά περίπτυξιν διατυπωθώσιν.

Έν ταΐς μελέταις του ταύταις παρηκολούθησε τά ίδιάζον- 
τα προσωπικά αύταρχικά χαρίσματα τών πρώσσων βασιλέων, 
έξήτασε τήν δράσιν τής ύπαλληλίας κατά·τόν 18. αιώνα, έσπού- 
δασε τούς άγώνας τοΰ έμποροκρατικοΰ συστήματος, δπερ άπό 
τοΰ Άδάμ Smith καί έξής είχε δυσφημισθή. Ή  έπικρατού- 
σα τότε έλευΟ̂ έρα Οικονομία δέν ένδιαφέρετο πρός ταΰτα· αΰ
τη άπέβλεπε είς μόνην τήν δογματικήν θεμελίωσιν καί έπεξερ- 
γασίαν τού συστήματος της. 'Ο Schmoller ήτο δμως ούτως 
είπεΐν άντικρυς άδογμάτιστος- ήθελέ τι δλως διάφορον. Αί ά. 
φαιρέσεις καί αί θεωρίαι δέν τόν εΐλκυον, μάλλον ή πράξις 
διέφερεν αύτόν, .ή παρατήρησις. ή περιγραφή, ή έξέτασις τών 
πραγματικών γεγονότων ώδήγει μόνον κατ’ αύτόν είς βέβαιον 
έπιστημονικόν συμπέρασμα. Οΰτω άπέβη ώς κατωτέρω θέλει 
άναπτυχθή ό κύριος αντιπρόσωπος τής γερμανικής ιστορικής 
οικονομικής σχολής, ής τήν πρώτην κατεύθυνσιν ό Roscher 
μόνον νά ύποδηλώση ήδυνήθη, μή παραμείνας ανεπηρέαστος ύπό
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σκι. τοΰ όπαδοΰ αυτοΰ τοΰ Κορνιλώφ. Σιδηροδρομικοί! ’ Εμπο
δίσατε τον στρατόν, τόν δποΐον στέλλει ό Κερένσκι έναντίον της
Πετρουπόλεως !»

' Η προκήρυξις αΰτη έγένετο αποδεκτή δι’ δλων τών ψή
φων πλήν δύο- δώδεκα άπέσχον τής ψηφοφορίας.

ΤΟ ΠΟΛΩΝΙΚΟΙ! ΖΗΤΗΜΑ
(Ν.) ’ Εκ Βερολίνου αναγγέλλονται τά έξής : Αί υπό μέ

ρους τοΰ τύπου δημοσιευθεϊσαι ειδήσεις περί οριστικής λύσεως 
τών ζητημάτων τών κατεχομένων έδαφών είς τό άνατολικόν μέ
τωπον ύπό τοΰ άνακτορικοΰ συμβουλίου ή έπ’ ευκαιρία τών 
συνεννοήσεων μετά τοΰ κόμητος Τσέρνιν είναι έν μέρει μέν ανύ
παρκτοι, έν μέρει δέ έσφαλμέναι. Κυρίως καί αί'τωριναί συνεν
νοήσεις μετά τοΰ κόμητος Τσέρνιν εΐναι μόνον έξακολούθησις 
τών συνεννοήσεο>ν μετά αΰστροούγγρων πολιτικών,δπως έγένοντο συ
χνά τοιαΰται κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου.'Όπως πάντα συνεζη- 
τήθησαν δλα τά ιδιαιτέρως έπίκαιρα ζητήματα, καί μεταξύ αύ
τών πρό πάντων τό πολωνικόν ζήτημα. 'Οριστική τις λύσις τοΰ 
πολωνικού ζητήματος δον έδόθη κατά τάς συζητήσεις. Αί συν
εννοήσεις έπί τοΰ ζητήματος τούτου θά έξακολουθήσωσιν.

Η ΤΣΑΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΜΠΟΛΣΚ
(Ζ.) 'Ελβετικά Σύνορα, 9. Νοεμβρίου. 'Ως πληροφορούν

ται αί παρισινοί έφημεριδες έκ Πετρουπόλεως, ή τσαρική οικο
γένεια είς Τομπόλσκ παραπονεϊται πολύ διά τό ψύχος παί ζη
τεί θερμά ένδύματα. 'Ο τσάρος είναι πολύ μελαγχολικός· αύ
τός καί ή τσαρική οικογένεια δέν ύποφέρουσι τόν μονήρη βίον, 
ό δποΐος καθίσταται περισσότερον αφόρητος άπό τήν ελλειψιν 
βιβλίων πρός άνάγνωσιν.

ΑΝΑΧΟΡΗΪΙΙ ΤΟΥ Μ Μ Α Ν Μ ;
(Ζ.) Στοκχόλμη, 10. Νοεμβρίου· 'Η «’Αφτονμρλάντετ» 

αναγγέλλει έκ Χαπαράνδας: νήμερον αναμένεται ένταΰθα ή α~
φιξις τών μελών της άγγλικής πρεσβείας Πετρουπόλεως. Διά 
τό ταξείδιον πρός νότον ήτοιμάσθησαν δύο έκτακτα ‘ οχήματα.

τοΰ Άδάμ Smith, εις τά κατά τά άλλως μάλλον συστηματι
κά εργα αύτοΰ.

Εις τάς άρχειακάς αύτοΰ μελέτας ταύτας οφείλεται ή ά- 
νακήρυξις αύτοΰ είς έπίσημον ιστοριογράφον τής Βρανδεμβουρ- 
γικής ιστορίας, καθώς καί ή πολύτομος εκδοσις τής ίδιαζούσης 
συλλογής «Acta Borassiea», ύπ’ αύτοΰ καί τοΰ Sybel προ- 
παρασκευασθεΐσα, έν η μνημεία δυσεύρετα τής πρωσσικής 
διοικήσεως τής 18. έκατονταετηρίδος περιληπτικώς έταξινομή- 
θησαν καί έξεδόθησαν.

Τω 1872 δ Schmoller ήτο είς τών έκλεκτών. μεταξύ 
τών δημοσιολόγου Laband, τοΰ νομοϊστορικοΰ Sohm, τοΰ νο- 
μοφιλοσόφοο Merkel, ους τό άναδιοργανούμενον πανεπιστή- 
μιον, τό σέμνωμα τής αύτοκρατορικής χώρας, είς τό Στρασ
βούργον έκάλει. Μετά δεκαετή δέ έπιτυχή δράσιν έν τω πανε
πιστήμια» τούτιρ καί πρωτότυπον διά τούς χρόνους έκείνους 
φροντιστηριακήν έργασίαν, μετά τών δλίγων έκλεκτών ους τό 
Στρασβούργειον πανεπιστήμιον τότε προσείλκυε, καλείται τ<ρ 
1882 ώς διάδοχος τοΰ ’Αδόλφου Held έν τω Βερολινείω 
πανεπιστημίψ, δπερ ύπέρ τάς 3 δεκαετηρίδας έλάμπρυνε, εις 
έκ τών κορυφαίων μέχρι τής άποχωρήσεως αύτοΰ παραμείνας, 
τήν φήμην καί έπιστημονικήν ύπόληψιν αύτοΰ τε καί εαυτού 
πέραν πολύ τών γερμανικών ορίων περιαγαγών.

(Έπεται συνέχεια)

(Ζ.) Κοπεγχάγη. 10. Νοεμβρίου. 'Ο έν Στοκχόλμη αν
ταποκριτής τής «Μπερλίνσκε Τίντεντε» πληροφορείται άπό τήν 
έκεΐ άγγλικήν πρεσβείαν, οτι βεβαιοΰται, δτι είς Χαπαράνοαν 
ήτοιμάσθησαν δύο οχήματα, δπως μεταφέρωσι τόν έν Πετρου- 
πόλει άγγλον πρεσβευτήν Μπουχάναν μέσιρ Σουηδίας. Ά λλά  τ« 
ταξείδιον τοΰτο έπρόκειτο νά γίνη πρό πολλοΰ χρόνου καί τώρα 
άνεβλήθη πάλιν, ούτως ώστε πραγματοποιείται μόλις μετά 
τρεις εβδομάδας.

ΕΓΚΑΤΑΑΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΟΠΟΥ;
(Ζ.) 'Η «Έφημερίς τής Φρανκφούρτης» πληροφορείται’ 

δτι, ώς φαίνεται άπό ύπαινιγμούς τινας τών γαλλικών έφημερΓ 
δων, πολύ περικεκομμένους ύπό τής λογοκρισίας, οί άνταντικοί 
κύκλοι μελετώσι σοβαρώς τό σχέδιον_ τής έγκαταλείψεως τοΰ 
μακεδονικού μετώπου, δπως άποστείλωσι τόν στρατόν τ ω ν  είς 
Ιταλίαν, διότι καί ή Ιταλία θά έξαναγκασθή έντός ολίγου νά 

άποσύρη τόν στρατόν της άπό τήν Αλβανίαν.

/ lie frarHime
F/ussiibergang am  4. XI. f?  w. t.b . v m

Ο ανωτέρω χάρτης δεικνύει τήν Θέσιν, είς τήν όποιαν τά 
γερμανοαυστριακά στρατεύματα παρά τήν έχθρικήν άντίστασιν 
διήλθον τόν Ταγγλιαμέντο ‘καί μετέφεραν ουτω τό πεδίον της 
μάχης είς τήν βενετικήν πεδιάδα.

ΚΑΤΑ ΤΗ Σ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ;
(Ζ.) Άμστερνταμ, 10. Νοεμβρίου. Έκ Λονδίνου αναγγέλ

λονται τά έξής: Τά τελευταία τηλεγραφήματα έκ Πετρουπό
λεως άναγγέλλουσιν, δτι δ Κερένσκι, ό Κορνιλώφ καί ό Καλεν
τίν άπέστειλαν στρατεύματα έναντίον τής Πετρουπόλεως. Κατό
πιν τής ένώσεως τών τριών τούτων άνδρών δύναταί τις νά άνα. 
μένη δραματικήν έξέλιξιν τών γεγονότων. (Έπιβεβαίωσις τής εί- 
δήσεως ταύτης έξ άλλης πηγής δέν ύπάρχει. Σ. Σ.)

Ενοικιάζεται είς άξιωματικόν καλώς έπιπλ. δωμ. μετά 
προγεύματος. Μπάνοφ - στράσσε 50. II.

Είς τό Ελληνικόν Καπνοπωλεΐον I. ΔΗΜΑ Γίάκοπ-στρ. 
42 πλησίον ταχυδρομείου πωλοΰνται κουτιά εύθηνά 

διά τοΰς μεταβαίνοντας είς εργασίαν στρατιώτας.


