
ΝΕΑ T O Y fli
Έ  λ λ η ν  ι χ ή ^ Ι Ρ ^

GORIITZ
ε χ ό ο σ ι ς

ΑΡΙΘ. 339. ΠΕΜΠΤΗ 30H3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1917
Verantwortlicher Herausgeber: Ε. G la u b e r  , Gorlitz. 
Uebersetzt von Bionyssios A g a p ito s ,  ζ. Z. in Gorlitz. 
Brack und Y erlag der Aktien-Gesellsohaft Gorlitzer 
Nachrichten und Anzeiger, Gorlitz, Bem ianiplatz 23/24.

'Υπεύθυνο-, έκδοτης : Αιμίλιος Γχλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός, διαμένων έν Γχέρλιτ;. 
Έχτύπωσις κα'ι Ιχδοσις όπό τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν ούντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

0 ΗΟΛΕΗΟΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΗΙλΙ
Οί ζ η τ ω π ό λ ε μ ο ι .

θά μείνη μοναδικόν είς τήν ιστορίαν τών λαών, ώς δείγμα 
πολιτικής άσυνειδηβίας καί στρατιωτικής μυωπίας. Εύρίσκετο 
βίς θέσιν πολύ χαλοτέραν άπό έχείνην τής Ελλάδος. Ό  πόλε
μος ήτο χαί δι αύτήν, δπως καί διά τά λοιπά ουδέτερα κρά
τη, πηγή πλούτου. Εύρίσκετο εις τάς φιλικωτέρας τών σχέσεων 
μέ άμφοτέρας τάς έμπολέμους μερίδας. Μέ τάς χεντρικάς μά
λιστα δυνάμεις συνεδέετο χαί διά συμμαχίας. Κανείς δέν τήν 
ά-ειλοΰσεν. Πολλοί τήν έζήλευαν. "Εξαφνα τής έμπήκεν ή ιδέα, 
<5τι άπό τήν εύτυχίαν της ελλειπαν αί δάφναι τής δόξης. Και 
εσυρε τό σπαθί διά νά τάς θρέψη. Έλαβε τά δπλα έναντίον 
τών πρώην συμμάχων της, είς τούς δποίους τόσα ώφειλεν ή 
χώρα, τήν άνάπτυξιν της, τήν ευημερίαν της, τήν πολιτικήν 
της ίσχυν. Ήθελε νά έλευθερώση τά υπόδουλα τέχνα της. 

.'Υπόδουλα τέχνα ,εΐχε καί είς την ρωσσικήν Βεσσαραβιαν, χαι 
αύτά είχαν μάλιστα πραγματικήν άνάγκην έλευθερίας. Έπροτί- 
μησεν δμως νά φέρη τόν πολιτισμόν είς τούς Ρουμάνους τής 
Αυστροουγγαρίας, οί όποιοι είναι είς θέσιν νά έκπολιτίσουν τούς 
Ρουμάνους τοΰ έλευθέρου Βασιλείου ! ' 0  λαός μεθυσμένος άπό 
τό κρασί τοΰ ψεύδους καί τής άπάτης, πού τόν έπότισαν έπί 
ολοκλήρους μήνας, έζήτει τήν χεφαλήν της Αύστροουγγαρίας 
έντός λεκάνης. Οί άνθρωποι, πού δέν τούς έτύφλωσαν τά πο
λιτικά πάθη, έφ’ δσον διετήρησαν άκόμη μερικά δράμια λογι
κού κατεδιώχοντο ώς προδόται χαί ώς άπάτριδες. Τό μονοπώ- 
Atov τοΰ πατριωτισμού έχουν άλλοίμονον παντού οί ζητωπόλε- 
μοι! Τέλος τό έθνος δλόκληρον έρρίφθη μέ δεμένα μάτια εις 
τήν φωτιά. Μέ δεμένα μάτια. 'Η ψευτιά εχει κάμει τόσον 
χαλά τό εργον της, ώστε κανείς, ουτε οί πολιτικοί ουτε οί 
στρατιωτικοί, εχει συναίσθησιν τής πραγματικότητος. Τήν έχουν 
χάσει άπό τά μάτια των κι έκεΐνοι πού έκοπίασαν διά νά τήν 
κρύψουν άπό τά μάτια τών άλλων. « 0  έχθρός» ψυχομαχεί.
! Η Γερμανία εύρίσκεται είς τό τέλος τών δυνάμεών της. Τό 
έπιτελεΐον νομίζει δτι μπορεί νά κάμη δ,τι τοΰ καπνίση. Άφοΰ 
i  έχθρός εΤναι έκ τών προτέρων έκτός μάχης. Προέλασις είς 
τήν Τρανσυλβανίαν. Πρώται νίκαι. Οί ζητωπόλεμοι Ιορτάζουν. 
Τά βλέπετε ; "Ο,τι σάς έλέγαμε !

"Έξαφνα τά πρώτα σύννεφα άρχίζουν νά φαίνωνται είς 
τόν αΐθριον ρουμανικόν ούρανόν. Ό  Ιτοιμοθάνατος έχθρός προ
βάλλει τό τεράστιον άνάστημά του καί έπέρχεται ή καταστροφή. 
Έντός ένός μηνός ή Ρουμανία είναι έκτός μάχης. Άποτέλε

αμα: Προβιβασμός τών ένοχων της καταστροφής είς ήρωας 
καί ενα σκοτεινόν μέλλον διά τήν χώραν.

* *
*

Οί σ ύ μ μ α χ ο ι .
Έπίστευαν καί οί Ρουμάνοι ήρωες τής έλευθερίας τών 

λαών είς τό άήττητον τής Αγγλίας, δπως καί είς τά ψεύδη, 
μέ τά όποΐα εχει δηλητηριάσει αυτη τήν παγκόσμιον κοινήν 
γνώμην. Έπίστευαν είς τήν άκοπον νίκην, είς τά πολλά κέρδη, 
είς τήν δόξαν. Οί «σύμμαχοι» κατέβαλον δλας τας προσπά
θειας των είς τό Βουκουρέστι διά νά υπερνικήσουν την τελ ευ 
ταίαν άντίστασιν τών «γερμανοφίλων» δηλ. τών προδοτών. Διοτ 
“ γερμανόφιλος Π είναι διά τήν Άντάντ κάδε ενας πού δέν προ
σκυνά είς αύτήν. Γνωρίζουν κάλλιστα, δτι ή έπεμβασις τής Ρου
μανίας δέν θά τελειώση τόν πόλεμον. ΕΤναι έπίσης σχεδόν πε
πεισμένοι διά τήν καταστροφήν της. Επιμένουν δμως. Γήν υ
ποχρεώνουν “φιλικώς„, νά κλείση τά σύνορά της εις τάς γερ- 
μανικάς αμαξοστοιχίας, πού προορίζονται διά τήν Ιουρκίαν 
καί έξαναγκάζουν τήν Γερμανίαν νά στρ αφή πρός τήν Σερβίαν 
καί τής ύποδεικνύουν τήν διά τών δπλων διάνοιξιν τής διοδου 
διά τής Βαλκανικής. Άποτέλεσμα, συντριβή τής Σερβίας, ή ό
ποία ίσως Θά άψιμαχοΰσεν εως τώρα έπί τοΰ Δουνάβεως και 
τοΰ Σάβου, έάν ή Γερμανία είχεν εις τήν διάθεσίν της τήν διά 
τής Ρουμανίας σιδηροδρομικήν γραμμήν. Τέλος κατορθώνουν να 
τήν σπρώξουν είς τόν πόλεμον. Είναι άνίχανοι νά τής παράσχουν 
καμμίαν βοήθειαν. 'Ο Σαρράϊγ πέρνα τάς ήμέρας του εις τη 
Θεσσαλονίκην, κ*ταγινόμενος μέ τάς μεταβολάς τοΰ αθηναϊκού 
ουρανού. Έντός ένός μηνός ή Ρουμανία εΐναι πτώμα. Μέ τήν 
μεγαλυτέραν άπάθειαν “οί σύμμαχοι,, παρακολουθούν απο μα
κρυά τά; φάσεις τοΰ θανάτου της. Καί μέ τούς φλυάρους έπι- 
κηδείους, τούς δποίους τής κάμνουν είς τό τέλος νομίζουν, δτ 
έχουν έχτελέσει χήν τελευταίαν ύποχρέωσιν άπέναντι τοΰ θύ
ματός των.Γ * **
Τ ά δ ι δ ά γ μ α τ α :

' Η Ρουμανία τρέφει θερμάς συμπαθεία; πρός τήν Αντάντ. 
Πιστεύει καί αύτή είς τόν «ίερόν άγώνά» της ύπέρ τοΰ πολιτι- 
σμοΰ. Πιστεύει είς τήν άνιδιοτέλειαν τών σκοπών της. Έ χει πε. 
ποίθησιν είς τήν έντιμότητα τών πεπολιτισμένων δυνάμεων, πού 
τήν άποτελοΰν, και θέλει νά παραδώση είς αύτάς τήν τύχην της. 
Προσφέρει τήν συνδρομήν τη; τήν άνοιξιν τοΰ 1915. Ilp0x8rtat 
νά έπέμβη μετά τής ’ Ιταλίας. Νά βάλουν τήν Αύστρίαν μεταςύ 
δύο πυρών. Τρέμε Αυστρία! 'Η ’ Ιταλία δμως νομίζει, δτι μπο
ρεί νά χαρίση τήν νίκην εί; τούς συμμάχους χωρίς τήν Ρου
μανίαν, καί νά κράτηση φυσικά δι αύτήν καί τά άνταλλάγματα·



που ή σαν προωρισμενα δι εκείνην. ' Π Ρουμανία λοιπόν τίθεται 
κατά μέρος, διότι έτσι το άπαιτοΰν τά συμφέροντα της κινδυ- 
νευοόσης άν»ρωπότητος. Έν τουτοις ή Ρουμανία έπιμένει νά 
συμβάλη είς την διαφύλαξίν των. 'Η Ρωσσία δμως Ιχει άλλην 
γνώμην. 'Καί ή Ρουμανία μένει ούδετέρα. Έξαφνα αί υποθέ
σεις των συμμάχων λαμβάνουν είς τά διάφορα μέτωπα δυσά- 
ρεστον τροπήν. Ό  πολιτισμός ευρίσκεται πάλιν έν κινδύνψ. Ή  
Ιταλία ένθυμείται την κοινήν καταγωγήν των Ρουμάνων, που 

τους ενώνει μέ αυτήν, 3,τι είχε ξεχάσει δηλ. τδν Μάϊον 1915. 
Ή  Ρωσσία, ή όποια ουτε ήθελε νά γίνη λόγος Ιως τώρα περί 
ρουμανικής έπεμβάσεως, την απειλεί διά τοΰ ογκου τοΰ στρα
τού της. Καί ή Ρουμανία ρίχνει τον κύβον. Εις τδ Ίάσιον Οά 
έδόθη άπδ τότε συχνά ευκαιρία εις τους φίλους καί όμοϊδεάτας 
του κ. Βενιζέλου νά σκεφθοΰν, άν δέν ήσαν τά άποτελέσματα 
καλύτερα διά τήν Ρουμανίαν, και τους συμμάχους της ίσως, 
έάν τής έ π έ τ ρ ε π α ν νά δράση, δταν ήθελεν αότή, καί νά 
φιλοσοφήσουν διά τήν αθλιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. 
"Αν θά πιστεύουν άκόμη είς τά ωραία πράγματα, που φαίνεται 
δτι επίστευαν μιά φορά'; 'Η πρώτη πράξις των «συμμάχων» 
άπέναντί των είναι άπάτη. Οί Ρώσσοι τους υπόσχονται δέκα 
καί τους δίνουν ενα. Τους άφίνουν νά συντρίβουν, καί φαίνονται 
ικανοποιημένοι είς τοΰτο, Ιξάγοντες τδ πολιτικόν συμπέρασμα, 
δτι ή καταστροφή τής Ρουμανίας τους απαλλάσσει από ένα έ- 
νοχλητικδν γείτονα ! Δέν ήτο διόλου ανάγκη νά δημοσίευση ή 
κυβέρνησις τών Μαξιμαλιστών τά μυστικά έγγραφα τοΰ ρωσσι- 
κοΰ υπουργείου των έξωτερικών, διά νά μά»η δ κόσμος τάς 
φρικαλεότητας αύτάς. Τά ίδια πράγματα έκοπάνιζαν έπί μήνας 
οι «γερμανόφιλοι» τοΰ Βουκουρεστίου, οί όποιοι, άν καί ή Ρου
μανία άπήλαυεν έλληνικών ελευθεριών, θά εύρίσκοντο τώρα ίσως 
είς την Σιβηρίαν. Κανείς δμως δέν ή!>ελε νά τους πιστεύση. 
Κανείς δέν Θέλει νά πιστεύση σήμερον τους «γερμανοφίλους» 
της ' |5λλάδος . . . .

* *
C *
Η τ ε λ ε υ τ α ί α  π ρ ά ξ ι ς  τ ή ς  τ ρ α γ ψ δ ί α ς .

Έ  έπαναστατική Ρωσσία συνθηκολογεί σήμερον μετά των 
εχθρών της. 'Η Ρουμανία έγκαταλείπεται είς έαυτήν. Τί στ. 
μαίνει δμως ; Έ  ’Αμερική τής υπόσχεται τήν υποστήριξή της. . .  
μετά τον πόλεμον !

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Μ Μ Ε Ν Η
Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 12 . Δεκεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον
'Η μαχητική ένέργεια διετηρήθη μετρ ία.

Κατά τδν Νοέμβριον αί άπώ/ ειαι τών έχθρικών έναερίων 
δυνάμεων είς τά γερμανικά μέτωπα άνήλθον είς 22 δέσμια άε- 
ροστατα καί 205 άεροπλάνα, έκ τών όποιων 85 κατέπεσαν όπι
σθεν των γραμμών μας, τά οέ λοιπά πέραν τών ένθρικών 
γραμμών. Λ r

Ανατολικόν Όεατρον
Οόδέν νεώτερον.

Μακεδονικόν μετωπον
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

Ιταλικόν Θέατρον
Εις τινας τομείς μεταξύ τοΰ Μπρέντα καί τοΰ Πιάβε έλα-

ΧωΡαν τοπίΜΪ «γώνες κατά τους οποίους συνελάβομεν αίν- 
μαλώτους. ' κ

(W.T.B.) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Βερολίνον, U . Δεκεμβρίου. (W .T.B .) 'Ο έτήσιος άπολο- 
γισμδς τοΰ υποβρυχίου πολέμου,: τοΰ δποίου ή μεταβολή είς 
απεριόριστον τοιοΰτον ήτο ή γερμανική άπάντησις είς τήν χλευ- 
αστικήν άπόκρουσιν τής προτάσεως είρήνης τής 12 . Δεκεμβρίου 
1916, ευρίσκεται είς μεγάλην άντίθεσιν πρδς τήν άρχικήν αι
σιοδοξίαν τών άνταντικών κυβερνήσεων. Άπό τήν μικροτεραν 
τα,ν 50 έκατομμυρίων τόννων παγκόσμιον χωρητικότητα κατε- 
βυθισ&η περισσότερον τοΰ ένδς τετάρτου αύτής, έκ τοΰ όποιου 
τά 8 047 0 0 0 .τόννων είς τούς δέκα μήνας, άπδ 1 . Ίανουαοί- 
ου μέχρι 31. ’Οκτωβρίου.

Έάν ύπολογισθη μόνον είς 1000 μάρκα ή άξια έκάσταυ 
τοννου, προκύπτει άπώλεια 8 047 000 000 αάρκων έντος τοΰ 
βραχέος τούτου χρονικοΰ διαστήματος. Πρδς έξουδετέρωσιν τής 
απώλειας ταύτης ή Άντάντ κατέφυγεν είς νέας ναυπηγήσεις, 
εις δια καταπιεσεως άφαίρεσιν ουδετέρων πλοίων καί είς καά  
σχεσιν γερμανικών πλοίων. Άλλά τά είς χεΐρας ουδετέρων β* 
ρισκομενα γερμανικά πλοία έξηντλήθησαν καί τδ άπδ τους οά 
δετερους δυνάμενον νά άφαιρεθη έκτόπισμα δέν είναι πλέον « ' 
ξιολογον. Γδ δυνάμενον νά ναυπηγηθή έντος ένδς έτους νέον 
έκτόπισμα ανέρχεται είς 2 ,5  Ιως τδ πολυ 4 έκατοααύρια τόν
νων Εν τούτοις αί άνταντικαί ναυτικαί έφημερίδες 'τοΰ ’Οκτω
βρίου περιέργως δέν κάμνουν λόγον περί νέων ναυπηγήσεων 
και εκφραζουσι πολυ μικράς έλπίδας διά τήν έξ Άαερικής βο
ήθειαν. ’

ΙΜΠΙΪΗΣ ?ΜΙΜΙ ΑΙΙ02ΤΡΑΤ£ΥΣ£02
Κοπεγχάγη, 11 . Δεκεμβρίου. (W .T .B .) ' Η Ρωσσικί- ά- 

ποστράτευσις ήρχισεν. 'Ο στρατηγός Τσερμπάτσεφ, διορίζεις 
αρχιστράτηγος του ρωσσικοΰ στρατοΰ κατόπιν δποστηριξεως έκ 
μέρους τής Άντάντ, έλαβεν έντολήν, νά προβη* είς διαπραγμα
τεύσεις  ̂ ειρήνης μετά τής Γερμανίας, μόνον δσον άφορϊ τδ 
ρωσσικδν μέτωπον.

m i  mm I B  ρ κ ι ΐ Η 2 i r i f p i u a j
BepoXivov, 1 1 .  Λ „ 5μ6ρί,„. (W .T .B .)  

φημα της ρωσσικής κυβερνήσεως άπδ τδ Τσαρσκόγε Σέλο. Ϊ 4 
συμβούλιον τών λαϊκών πληρεξουσίων σκέπτεται νά ανακοπών» 
κατά τήν'διάρκειαν τών διαπραγματεύσεων είρήνης άαέσως διά 
τοΰ άσυρμάτου τηλεγράφου τάς προτάσεις καί τάς δηλώσεις 
τών Αντιπροσώπων τών έμπολέμων δυνάμεων είς τους στρατούς 
tSw συμμάχων καί τών έχθρικών λαών. Επίσης θά γνωστό' 
ποιήται δλοκληρος ή πορεία τών διαπραγματεύσεων.

Κατά συμπληρωματικός ειδήσεις οί σύμμαχοι συγκάτεχε- 
θησαν κατ’ άρχήν είς τήν έκ μέρους μας έναρξιν διαπραγμα. 
τευσεων ανακωχής διά τδ ανατολικήν μέτωπον, λαβόντες δμ*<ς 
όπ οψει καί τδ ίδικόν των μέτωπον, καί δπό τδν δρον, δτι δέν 
θά όποχωρήσωμεν ουδέ κατά εν χιλιόμετρον καί δτι δέν ·ά - 
δ ίδωμεν τρόφιμα είς τδν γερμανικόν στρατόν. Έάν χϊ)ές διεψοό. 
σθη, δτι οι σύμμαχοί μας συγκατετέθησαν είς τάς διαπραγμα
τεύσεις ανακωχής έκ μέρους μας, πρέπει νά δηλώσωμεν, ίτι 
οί αρχηγοί τών συμμαχικών αποστολών παρά τφ γενικψ στ(Μΐ- 
τηγείφ, περί τών όποιων έγίνετο λόγος είς τδ τηλεγράφημα 
τής γενικής έπιτροπής τοΰ στρατοΰ πρδς τήν προσωρινήν έκτε- 
λεστικήν έπιτροπήν τών σιδηροδρομικών, εόρίσκονται είς άμεσον 
έπιτοινωνίαν μέ τάς κυβερνήσεις των, διότι δέν έξαρτώνται άπδ 
τάς πρεσβείας των.

' Η «Μπερλίνερ Τάγκεμπλατ» παρατηρεί τά έξής : ' Η ίη-

λωσις αυτη τής ρωσσικής κυβερνήσεως δεικνύει άκόμη μίαν φο
ράν, δτι αί άνταντικαί δυνάμεις δέν φέρουσι πλέον καμμίαν άν- 
τίστασιν είς τάς διαπραγματεύσεις ανακωχής. Έ κ τοΰ περιεχο- 
μένβυ τής δηλώσεως ταύτης φαίνεται, δτι οί αρχηγοί τής άγ- 
γλικής, τής γαλλικής καί τής Αμερικανικής άποστολής παρά τφ 
γενικφ στρατηγείω τηροΰσι στάσιν, ή όποια χαρακτηρίζεται 
ύπδ τών Μπολσεβίκι ως υποχωρητική, ένφ οί έν Πετρουπόλει 
-ρεσβευταί τής Άντάντ έξακολουθοΰσι νά τηρώσιν έπιφυλακτι" 
κήνή καί έχθρικήν στάσιν. 'Ολόκληρος ή τακτική τής Άντάντ 
τείνει είς τδ νά άποκτήση έπιρροήν έπί τών διαπραγματεύσεων, 
χωρίς δμως νά υποστήριξή τήν παροΰσαν ρωσσικήν κυβέρνησιν 
καί νά διευκολύνη τάς διαπραγματεύσεις διά έπισήμου τίνος 
διαβήματος τών έν Πετρουπόλει αντιπροσώπων της.

'Η παρατήρησις, δτι οί σύμμαχοι—τούτέστι προφανώς οί 
αρχηγοί τών έν τφ γενικψ στρατηγείω αποστολών—έλαβον
όπ’ οψει οΰ μόνον τδ ρωσσικδν άλλά καί τδ ίδικόν των μέτω
πον, σημαίνει ίσως, δτι οί στρατιωτικοί ουτοι άντιπρόσωποι τών 
άνταντικών δυνάμεων ήγειραν ώρισμένας άξιώσεις, δπως έλατ- 
τώσωσι τδν κίνδυνον, ό δποΐος θά προέκυπτε διά τδ δυτικόν
μέτωπον έκ της άνακωχής είς τδ άνατολικόν. Τδν σκοπόν δέ
αδτδν έχει φυσικά καί ή άξίωσις, δπως μή άπομακρυνθη πλέον 
στρατός άπό το ανατολικόν μετωπον κατά τήν διάρκειαν τής 
ανακωχής.

Ή κατάληψις τής Ιερουσαλήμ υπό τών 
"Αγγλων

Αονδΐνον, 10. Δεκεμβρίου. (Πρακτορεϊον ΡόΟτερ.) 'Ο 
Μπόναρ Λώ άνεκοινωσεν είς τήν Κάτω Βουλήν, Τ5τι ή ' Ιερου
σαλήμ πολιορκηθεΐσα ήναγκάσθη νά παραδοθη.

ΒερολΓνον, 11 . Δεκεμβρίου ( W .T .B .)' Η' Ιερουσαλήμ έξεκε. 
νώθη, πρώτιστος δέ λόγος τής έκουσίας αύτής έκκενώσεως ήτο, 
δτι ή παρ’ δλων τών λαών τοΰ κόσμου ως ίερδν έ'δαφος θεω- 
ρουμένη πόλις δέν έπρεπε νά γίνη τδ θέατρον αιματηρών άγώ- 
νων. Απέναντι τούτου ούδένα ρόλον έπαιζεν ή κατοχή τής 
*πδ στρατιωτικής άπόψεως ούδεμίαν έχούσης σημασίαν πόλεως.

ΜΕΓΙΜίωΐ ΤΟΠδϊΡΙ
(Ζ.) Χάγη, 11 . Δεκεμβρίου. 'Ο Χοΰρσιλ είπε κατά τινα 

λόγον του είς Μπράντφορντ, δτι ή καρδία τής Ρωσσίας συνε- 
τρίβη δχι μόνον άπδ τήν γερμανικήν δύναμιν, άλλά καί άπδ 
τδν γερμανικόν χρυσόν καί τάς γερμανικάς μηχανορραφίας. Ή  
Ρωσσία κεΐται τώρα κατά γής, καί κανείς δέν γνωρίζει, ποΐαι 
τρομεραί περιπέτειαι θά έπακολουθήσοον, οΰτε πώς καί πότε 
θά συνέλθη. Άλλά θά -συνέλθη πάλιν. (Έπιδοκιμαβίαι.) Τδ 
λυπηρόν γεγονός τής άνακωχής τής Ρωσσίας παρατείνει τδν 
πόλεμον καί άποστερεϊ τους στρατούς τής Γαλλίας καί τής ’ Ι
ταλίας άπδ τδ σχεδόν άποκτηθέν βραβεΐον. Τδ γεγονός αυτό 
καθ’ έαυτδ έκθέτει τους συμμάχους είς κινδύνους καί άπωλείας, 
τάς όποιας δέν έπεθύμουν, άλλά καί μέ δλας αύτάς δέν θά 
συντριβώσιν. (Ζωηραί έπιδοκιμασίαι.) “Οί πολεμικοί μας σκο. 
ποι„, είπεν, “είναι άκριβώς οί ίδιοι, δπως καί τήν νύκτα τοΰ 
Αύγούστου τοΰ 1914 (παρατεταμέναι έπιδοκιμασίαι), κατά τήν 
όποιαν έγνωρίζαμεν, δτι οί Γερμανοί θά παρεβίαζον τά βελγι
κά σύνορα, άθετοΰντες τήν πανηγυρικώς παρ’ αΰτών όπογρα- 
φεΐσαν συνθήκην.,,

Λ Ο Γ Ο Ι  Τ Ο Υ  Α Σ Κ Ο Υ Τ Θ
(W .T.B.) Αονδΐνον, 12. Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ.) *0 Ά -  

σκουϊθ έξεφώνησεν είς Μπίρμινγκχαμ λόγον, έν τψ όποίφ είπε

μεταξύ άλλων: Δέν δύναμαι νά λησμονήσω, δτι έγώ καί ό 
Γκρέϋ φέρομεν ευθύνην μεγα>.υτέραν άπό δλας, που άναγράαε'- 
ή ιστορία. Είναι πραγματικώς βαρεία ή εύί>ύνη δλων έ κείνων, 
οί όποιοι έ'λαβον μέρος είς τήν έκρηξιν τής πυρκαϊάς, ή όποια 
λυμαίνεται τδν κοσμον. Θά ήδυνάμεθα νά μείνωμεν μακράν τοΰ 
πολέμου μέ τήν δικαιολογίαν, δτι τδ καθήκον μας απέναντι τοΰ 
Βελγίου ήτο κοινόν καί δχι ίδικόν μας, μέ άλλους λόγους: Θά 
ήδυνάμεθα νά μείνωμεν έν ειρήνη, πληρώνοντες αδτήν μέ ■ μίαν 
παράβασιν τοΰ δικαίου, μέ ίν αίσχος. Ά λλά ήμεθα τής ιδέας, 
οτι η ειρήνη δέν έπρεπε νά πληρωθη τόσον άκριβά. Αέγω ν>- 
ρισμενως, δτι καί σήμερον μεθ’ δλας τάς γνώσεις, τάς όποιας 
απεκτησαμεν, θα έλαμβανον τήν ίδιαν άκριβώς άπόφασιν. f  II- 
πιδοκιμασίαι.)

il EltMllUn EH Π9ΡΪ0ΓΑΑΙΑ
(Ζ.) Αισσαβών, 11 . Δεκεμβρίου. (Χαβάς.) *Η ήσυχία 

άποκατεστάθη. 'Η κυοέρνησις άπεφάσισε, νά διαλύση τήν βου
λήν. Προετρεψε τδν πρόεδρον τής δημοκρατίας, νά παραιτηθη, 
έπειδή δέ ούτος ήρνήθη, τοΰ άνεκοινωσεν, δτι θά συλληφ^.

(Ζ.) Αισσαβών, 9. Δεκεμβρίου. (Χαβάς.) 'Η έΛαναστοι- 
τικη έπιτροπη διεταξε την άπελευθέρωσιν τών πολιτικών κατα
δίκων, έπανέφερε τήν έλευθερίαν τοΰ τόπου, έπέτρεψε τήν a n . 
στροφήν τών άπελαθέντων υπό τοΰ παλαιοΰ καθεστώτος δημο
σιογράφων. ' Η επιτροπή μένει πιστή πρδς τήν συμμαχίαν μετά 
τής Αγγλίας καί τών έθνών, τά όποια μάχονται έναντίον τή: 
Γερμανίας.

Ρόττερνταμ, Ί1 . Δεκεμβρίου. (W .T .B .) Κατά τδν «Νέον 
Άγγελιαφόρον τής Ρόττερνταμ» τά «Κεντρικά Νέα» πληρο
φορούνται τήν Κυριακήν έκ Αισσαβώνος : Κατά τάς ταραχάς 
έφονευθησαν 100 καί έτραυματίσθησαν 500.

(Ζ.) Βέρνη, 11. Δεκεμβρίου. Αί έφημερίδες τής Αυόνος 
άναγράφουσι καί τάς έξής άκόμη λεπτομερείας έκ Αισσαβώνος : 
Τδ θωρηκτόν «Βάσκο ντά Γκάμα» έβλάβη Ώοβαρώς κατά το;>ς 
αγώνας καί ως έκ τούτου έξώκειλεν είς τήν παραλίαν. Είς τήν 
πρωτεύουσαν έβλάβησαν κατά τδ μάλλον ή ήττον δλαι σχεδόν 
αί οίκίαι υπό τοΰ πυροβολικού. Αί κατοικίαι τής Κόστα, τής 
Κράγκα καί τής Ρέγκο έλεηλατήί>ησαν όπό τοΰ πλήθους.''Ο 
αριθμός τών νεκρών υπολογίζεται είς 70 καί ό τών τραύμα, 
τιών είς 300 εως 400.

(Ν.) Κατά τηλεγράφημα έκ Αισσαβώνος έσχηματίσβη τό 
νέον υπουργεΐον δπό πρόεδρον καί δπουργόν τών έξωτερικών 
καί τών στρατιωτικών τόν Σιντόνιο Πάες.

Ή Σιβηρία, ό Καύκασος καί ή Κριμαία
(Ζ.) Τδ τηλεγραφικόν πρακτορεϊον Πετρουπόλεως αναγ

γέλλει τά έξής : Αί δπό τοΰ πρακτορείου Χαβάς προς τδ πρα· 
κτορείον Ρόϋτερ καί μέρος τοΰ τύπου μεταδοθείσαι είδήσεις 
περί άποχωρισμοΰ τής Σιβηρίας, τοΰ Καύκασού καί τής Κρι
μαίας είναι τελείως ψευδείς.

Η ΑΝΑΚδΧΗ ΕΙΣ TO NGII0AKAT8AIKQN « Ν
(Ζ.) Βιέννη, 11. Δεκεμβρίου. 'Ο «Χρόνος» πληροφορεί

ται άπδ άξιόπιστον πηγήν, δτι κατά τάς διαπραγματεύσεις της 
Ρουμανίας δέν πρόκειται περί ρητής άνακωχής, άλλά περί δια-
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κοπής τών έχθροπραξιών μέχρι συνομολογήσεως γενικής ειρή
νης εις το ανατολικόν μέτωπον. Προσεχώς θά έπαναληφθώσι 
αί γενικαί συνεδριάσεις τών πληρεξουσίων, αί δποΐαι παραδέ
χονται, δτι Ι)ά καταλήξωσιν είς συνομολόγησιν ειρήνης εις τδ 
ανατολικόν μέτωπον.

(Ζ.) Κοπεγχάγη, 11. Δεκεμβρίου. ’ Αναγγέλλεται άπδ το 
’ Ιάσιον. δτι μόλις έ'φί)ασεν ή ειδησις τής άνακωχής εις το ρου
μανικόν μέτωπον έξερράγη μεταξύ τών ρώσσων στρατιωτών 
πλήρης λιποταξία. Παντού γίνεται άποστράτευσις. Αί έπιτροπαι 
τών στρατιωτών δεν ήδύναντο νά ΙπιβληΘώσι. ’ Ηναγκάσθησαν 
νά έχχενώσωσι πολλά χαρα<ώματα καί δχυρά όπισθεν τοΰ 
μετώπου, διότι ο εν ειχον στρατιώτας.

Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
Βερολινον, 11 . Δεκεμβρίου. (W .T.B.) Μαρκονοτηλεγρά- 

φημα τής ρωσσικής κυβερνήσεως από τδ Τσαρκόγε Σέλο. ‘ Ο 
πρεσβευτής τής Ιαπωνίας έδήλωσεν. δτι ή ’ Ιαπωνία οΰ'τε είχε 
ποτέ ουτε έχει την πρόβεαιν νά κήρυξή πόλεμον κατά τής Ρωσ- 
σίας. Είς όπάλληλος τής πρεσβείας διεψευσε την φήμην, δτι ύφί_ 
σταται συνθήκη μεταξύ ’ Αγγλίας καί Ιαπωνίας, κατά την δ. 
ποίαν ή ’ Ιαπωνία δφείλει νά χηρΰξη πόλεμον κατά τής Ρωσ- 
σίας, έν η περιπτα>σει αυτή έκλειε μονομερή ειρήνην μετά τής 
Γερμανίας.

Ή  μ υστική  συνεδρ ίασ ις έν Γαλλία
(Ζ.) Γενεύη, 12. Δεκεμβρίου, Ή  „Πρόοδος τής Λυδν“ 

πληροφορείται έκ Παρισίων, δτι έντδς ολίγου θά συγκληθη 
μυστική συνεδρίασις [τής βουλής κα'ι τής γερουσίας, κατά την 
οποίαν θά συζητηθώσιν τά έκ τοΰ αποχωρισμού τής Ρωσσίας 
άνακινηθέντα ζητήματα τής είρήνης.

Κ αταβύΰχσις αύστροουγγρικού πολεμικού
(Ζ.) Κατά την νύκτα τής 9. πρδς τήν 10. Δεκεμβρίου 

κατεβυθίσ&η τδ πολεμικδν «Βιέννη» διά τορπιλλίσεως.
Τδ πολεμικδν «Βιέννη» είναι εν τών παλαιοτάτων θωρη- 

κτών τοΰ αύστροουγγρικού πολεμικού ναυτικοΰ. Είχε ναυνηγη- 
θή τδ έτος 1895, είχε έκτόπισμα 5600 τόννων καί ταχύτητα 
μόνον 17 ναυτικών μιλλίων. Τδ πλήρωμά του άνήρχετο είς 
441 άνδρας, οί δποΐοι δλοι σχεδδν έσώθησαν.

H Μ Η Κ Η  ί Κ ΐ :  Π ίΡ Ι ΤΗΣ (Η Μ Η Ψ ίϋ ϊ  [Η !  ΙΕΡΟΗΜ ΗΜ
(Ν.) Ή  «’Εφημερίς τών Ξένων» τοΰ Αμβούργου» πλη

ροφορείται έκ Ρόττερνταμ τά εξής: Τδ Ρόϋτερ μεταδίδει την 
κάτωθι έκτενή περιγραφήν τής καταλήψεως τής Ιερουσαλήμ, 
την όποιαν έξε&εσεν δ Μπόναρ Λώ εις την κάτω βουλή» κατά 
τήν συνεδρίασιν τής Δευτέρας :

Ό  στρατηγδς Άλλενμπυ άνήγγειλεν, δτι δ στρατός του 
έπετεθη τήν 8 . τρ. μ. έναντίον έχθρικών θέσεων νοτίως και 
ουτικώς τής ' Ιερουσαλήμ. Στρατός προήλασεν άπδ τήν διεύθυν- 
σιν τής Βηθλεέμ καί απώθησε τδν έχθρόν, κατέλαβε δέ θέ
σεις έπί τής δδοΰ άπδ 'Ιερουσαλήμ είς 'Ιεριχώ. Συγχρόνως 
έπετέθη πεζικδν και πεζοπόρον ίππικδν έναντίον τών ισχυρών 
έχθρικών θέσεων δυτικώς καί βορειοδυτικώς αυτής καί έχαρα- 
κώθη είς άμφοτέρας τάς πλευράς τής λίμνης 'Ιερουσαλήμ—Σι- 
χέμ. 'Η άγια πόλις, περικυκλωθεΐσα, παρεδόθη.

Πολίτικοι υπάλληλοι μετά τοΰ άγγλου διοικητοΰ τής πό- 
λεως καί συνοδευόμενοι ύπδ ένοπλου αγγλικού, γαλλικού, ιτα
λικού και άγγλομωαμεθανικοΰ στρατού μεταβαίνουσιν, δπως 
φροντίσωσι διά την προστασίαν τής πόλεως καί τών αγίων τό

πων. 'Ο στρατηγδς Άλλεμπυ προέτεινε, νά είσέλθη τήν Τρί
την έπισημως είς την πολιν, συνοδευόμενος υπό τών αρχηγών 
τοΰ γαλλικού καί τοΰ ίταλικού στρατού. 'Η κατάληψις τής 'Ιε
ρουσαλήμ έβράδυνε επί τινα χρόνον λόγψ τών μέτρων, τά ό
ποια έλαμβάνοντο, δποκ αή υποστώσι βλάβην οί άγιοι τόπο1 
καί τά- πέριξ αύτών.

Ό  βασιλεύς τής Ρ ουμανίας φεύγε ι ά π ό ΐτό  
γενικόν στρατηγεΐον.

(Ν.) 'Η «Νταίλυ Τέλεγκραφ» πληροφορείται έκ Στοκχόλ' 
μης, δτι κατ’ άφιχθείσας έκεΐ ίκ Ρωσσίας είδήσεις λέγεται, ζτ 
ό β»σιλευς τής Ρουμανίας και ή βασιλική αύλή ετοιμάζονται’ 
να φύγο>σιν άπδ τδ ρουμανικόν γενικόν στρατηγεΐον. Κατ’ ίλλας 
ειδήσεις έχουσιν ήδη' φύγει από τδ στρατηγεΐον. Κατά τάς τε
λευταίας ημέρας έγένοντο βιαστικαί προετοιμασίαι διά τήν άνα- 
χώρησιν. Λέγεται, δτι ίσχυραί μαξιμαλιστικοί δυνάμεις βαδίζουσι 
κατά τοΰ Ίασίου.

Η συνέχ ισ ις τώ ν δ ιαπραγματεύσεω ν ανα
κωχής.

Βερολινον, 12. Δεκεμβρίου. Ή  «Β. Ζ. τής μεσημβρίας» 
γράφει τά εξής : ’ Απδ σήμερον θά συνεχισίίώσιν αί διαπραγ
ματεύσεις ανακωχής είς τδ ρωσσικδν μέτωπον. 'Ο Τρότσκι άνε- 
κοίνωσε πρδς τάς κεντρικά; δυνάμεις δι έπισήμου έγγραφου, 
δτι τήν 12. Δεκεμβρίου θά συνεχισθώσιν αί διαπραγματεύσεις, 
αί βποίαι διεκόπησαν την 5. Δεκεμβρίου, άφου έκλείσθη μία 
προσωρινή ανακωχή, ή όποια λήγει τήν 17. Δεκεμβρίου.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΪΟΝ ΝΟΜΠΕΛ ΔΙΑ ΤΟ 1917
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 11 . Δεκεμβρίου. Διά πρώτην φοράν άπο 

τής έκρήξεως τοΰ πολέμου άπονέμεται τδ βραβεΐον ειρήνη; 
Νόμπελ. 'Ο πρόεδρος τής έπιτροπής τού βραβείου άνεκοίνωσεν. 
δτι τδ βραβεΐον Νόμπελ του 1917 άπονέμεται είς τήν Διεθνή 
Επιτροπήν τοΰ ΈρυΘροΰ Σταυρού έν Γενεύη.

Κ αι ή ’Α γγλ ία  δεν εχει τρόφ ιμα
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 13. Δεκεμβρίου. 'Ο έπίτροπος τής δια

τροφής τού λαοΰ Ιν τή φονική βουλή, καθηγητής Βέντ έν 
-τοκχολμ,η, ελαβε παρά του Λόϋδ Τσώρτς &ς άπάντησιν τη
λεγραφικής π«ρακλήσεώς του, δπως ή ’Αγγλία δώση τρόφιμα 
δια τήν Φιννλανδίαν, οτι ή Αγγλία ευριίκεται δυστυχώς έπι 
του παροντος είς τοιαύτην κατάστασιν, ώστε ή άγγλική κυβέρ- 

δ®ν είναι είς θέσιν, νά βοηθήση τήν Φιννλανδίαν. ’Αλλά 
οΛουό Ισώρτς συμβουλεύει αύτήν νά διαπραγματευθη μετά 
της αμερικανικής κυβερνήσεως καί έκφράζει τήν έλπίδα, δτι 
αι διαπραγματεύσεις θά καταλήξωσιν εις εόνοϊχόν άποτέλεσμα.

1 sg " ΚΟ Ι ΝΩΝΙ  ΚΑ gg §g §
Έπί τη σημερινη έορτη τοΰ 'Αγίου Άνδρέου εύχομαι 

χρόνια πολλά, εις τδν έν τφ ένταΰθα στρατιωτικφ νοσοκομείψ 
νοσηλευόμενον λοχαγδν τοΰ πεζικού κ. Ύνδρέαν Κάτρην, καί 
ταχεΐαν άνάρρωσιν. *

Λ Α Χ Ε Ι Α  
τής 1. κληρώ σεω ςτήςΙΙ.σειράςτούΠ ρω σ- ϊ  
σικού Ν οτιογερμανικού (237. σειράς το ύ  i 

Β ασιλικού Π ρωσσικού) Λαχείου.
1/s,1/*,1/a χάι όλόκλ. λαχεΐον άντί 5. 10, 20 καί 40 μάρκων. 5
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