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Κ Α ϋ  I A 8 A T E !
Χθες τήν εσπέραν συνηνΐή&ησαν έν τ ω  

καταστήματι τοΰ 19ου Συντάγματος ΙΙεζικοΰ πο
λυάριθμα μέλη τής Γερμανοελληνικής 'Εταιρίας 
μετά πολλών έκ τών ένταΰ&α ξενιζομένων Ελ
λήνων, οπονς εορτάσοισι τό Νέον ’ Ε τος.. Ιΐαντα- 
χόθεν έσπευσαν ουτοι, ινα μετά τών Ελλήνων 
άπό κοινοΰ προπέμψωσι τό απερχόμενον Ιτος 
και δποδεχθώσι τό νέον ετος. Μέλη τής Γερμα
νοελληνικής Εταιρίας, σάς εύχόμεθα άπό καρ- 
^ίας τό “ καλώς ήλθατε ! „  Πλήρεις άπό τήν αυ
τήν έπι&υμίαν, νά προαγάγωμεν εάς γερμανοελ- 
λη νικάς σχέσεις, αέσ&ανόμε&α ημάς συμφο>νους 
με&’ υμών έν τη επιδιώξει τοΰ σκοποΰ μας καί 
έλπίζομεν με&’ δμών, δτι ταχεία ειρήνη &ά μάς 
δώση τήν ευκαιρίαν νά στερεώσωμεν καί νά 
προαγάγωμεν έν ήσυχία τάς συναφί>είσας σχέ
σεις μας.

'Ο  έκδοτης της « X in τοΰ G orlitz»
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΚΛΑΟΓΜΠΕΡ

Α Ι  Τ Ρ Α Γ Ι Κ Α !  Σ Υ Ν  Ε Π  Ε Ι  Α Ι
ΤΗ! ΕΥΜΕΝΟΥΣ Μ ίΤΜ ΤΗ ΤΟ ί

Ά ρθρον -ου Καθηγητοΰ Δρος Κ. Δ. Σφυρή (Ά θήναι) 

IV
Οί σύμμαχοι κηρύσσουν τον αποκλεισμόν της χώρας και 

■όμιλοΰν περί προδοσίας και δόλιας απόπειρας, ώς έάν είναι ά- 
πηγορευμένον εις ενα ελεύθερον και αυτεξούσιον πεπολιτισμένον 
λαόν νά υπεράσπιση την ανεξαρτησίαν του και νά πολεμήση διά 
τά τελευταία ίχνη της τρωθείσης τιμής του καί διά τήν δπαρ- 
ξίν του. ' Υβρίζουν με τάς χυδαιοτάτας λέξεις Ενα εύγενή λαόν, 
καί ζητοΰσιν ίκανοποιήσιν διά το χυθεν αίμα τών συμμάχων 
στρατιωτών καί τιμωρίαν. Εφαρμόζουν έναντίον τής ' Ελλάδος 
τάς γνωστάς μεθόδους τής άποικιακής πολιτικής καί πιστεύουν 
μετ’ άξιοσημεκυτου άπλότητος, ότι ή πρωτεύουσα ενός έλευθέ- 
ρου Κράτους δύναται νά καταληφθη άνευ άντιστάσεως. Πρέπει

Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ Υίός 
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
’ Εκτύπωσις καί εκδοσις υπό τής 'Εταιρίας Γκερλιτσερ Ναχρί- 
χτεν οίϊντ Άντσάϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

νά μή λησμονή τις, οτι είς τό κλασσικόν έδαφος τής ' Ελλάδος 
δεν ζοΰν απλώς άνθρωποι, οί όποιοι μορφώνουν οίκογενείας καί 
άγαπώσι τά ειρηνικά έργα, άλλά είς α ρ χ α ί ο ς  π ε π ο λ ι τ ι -  
σ μ έ ν ο ς  λ α ό ς  ένοικεί, ό όποιος άπό χιλιετηρίδων, ώς ό αρ
χαιότερος ευρωπαϊκός πεπολιτισμένος λαός. ήγωνίσθη διά τήν 
έλευθερίαν/καί τόν πολιτισμόν καί παρ’ δλας τάς δυσμενείας τής 
τύχης καί όλας τάς έσωτερικάς διχονοίας εζησε διά μέσου τών 
αιώνων. ,

Αί ειδήσεις τής Άντάντ περί διαμαρτυρίας τοΰ Βενιζέλου 
καί τής παραιτήσεως τών πρεσβευτών έν Αονδίνω καί Παρισί- 
οις, τους όποιους ίσως δυνατόν νά άκολουθήση καί ό πρώην 
βενιζελικός υπουργός καί ήδη πρεσβευτής έν Ρώμη, δέν δύναν- 
ται πλέον νά παραγάγουν τήν ποθουμένην έξέργεσιν είς τά ου
δέτερα Κράτη· διότι ολόκληρος ό κόσμος γνωρίζει σήμερον πο
λυ καλά. παρά τήν ε'λλειψιν άξιοπίστων ειδήσεων, ότι αί συγ
κρούσεις'" της 1. Δεκεμβρίου είνα^ συνέπεια μόνης τής έθνικής 
όργής καί άγανακτήσεως καί ή εκφρασις τής θελήσεως τού 
’Έθνους νά τηρήση ειρήνην, ουδετερότητα, νά υπεράσπιση την 
άνεξαρτησίαν του καί νά έπιτύχη τήν σωτηρίαν του. ' Η προ
παγάνδα, ή όποία διεξάγεται με τό όνομα τοΰ παραιτηθεντος 
π ρ ε σ β ε υ τ ο ΰ Ρ ω μ ά ν ο υ ,  δεν δυναται ουδόλως νά έπι- 
δράση έπί έκείνων, οί όποιοι ευρίσκονται οπωσδήποτε έν γνώσει 
τών πολιτικών γεγονότων έν ' Ελλάδι καί οι οποίοι γνωρίζουν, 
δτι ό πρεσβευτής ούτος, ό όποιος άλλως τε δέν θεωρείται ώς 
έξέχουσά τις προσωπικότης. κατά τήν άνοιξιν καί τό φθινόπω- 
ρον τοΰ 1915 άπό τυφλόν φανατισμόν διά τάς ύποθεσεις τής 
Άντάντ καί άπό τυφλήν πεποίθησιν είς τάς πολιτικάς σκέψεις 
τοΰ Βενιζέλου τοσοΰτον έ σ φ α λ μ έ ν α  ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς  
καί μεροληπτικής ειδήσεις μετέδιδεν, ώστε τό Κράτος ολίγου 
δειν δίς νά παρεδίδετο είς τόν πόλεμον και την καταστροφήν.

"Ο,τι ήδη συμβαίνει έν 'Ελλάδι, προσκρούει πρός τους 
-στοιχειώδεις νόμους τής φιλανθρωπίας καί τοΰ άνθρωπισμοΰ. 
Άναφέρομεν μόνον τήν ούτε υπό στρατιωτικών, ουτε υπο, πο
λιτικών αναγκών δικαιολογουμένην β ι α ί α ν  σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α ν  
εις τά κ α τ ε ι λ η μ μ έ ν α  μ έ ρ η  ύπό τών .γαλλικών στρα
τιωτικών άρ'/ών καί ύπό τής παρα τής Ανταντ ιορυθεισης και 
συμφώνως πρός τό δίκαιον καί πρός τήν άλήθειαν δλως άστη- 
ρίκτου Κυβερνήσεως τοΰ Βενιζέλου. τάς ά θ ρ ό α ς  σ υ λ -  
λ ή ψ ε ι ς  ' Ελλήνων πολιτών τών ivroc και έκτος τής πολεμι- 
κής ζώνης ευρισκομένων μερών, τον βομβαρδισμόν τής πρω- 
τευούσης διά πυροβόλων τών πλοίων, τόν άπάνθρωπον άπο- 
κλεισμόν, τάς προκληθείσας, δλως άδικαιολογήτους καί τήν έ- 
νοχήν διά τό χυθεν ελληνικόν αίμα φερούσας αποβάσεις είς



ΝΕΑ ΤΟΓ ΓΚΕΡΛΙΤΣ

Αθήνας χαι τήν ύποκίνησιν δλων τών διχονοιών χαί έμφυλίου
εμου δια too ιςοπλισμοΰ καί της διοργανώσεως άντιστά- 

σεως.

, ’ § * ?  άπο'αένει ει’< ™  Ελληνικόν λαόν, ό όποιος ήγωνίσθχ
μέχρι σήμερον διά την ουδετερότητα χαί την είρήνην έναντίον 
~«σης δημαγωγίας, μόνον μία οδός, τούτέστιν ή όδος τής άντ- 
στασεως μέχρι; έσχατων διά τήν τιμήν, τήν ανεξαρτησίαν χαί 
την ουδετερότητα. Ιοΰτο είναι μέσον άπογνώσεως, άλλά χαί τό 
μονόν το οποίον άνταποκρίνεται είς τάς απαιτήσεις τής στιγ- 
F ??· Βοήθειαν φυσικως Ουναται νά περιμένη τό Κράτος αόνον 
«πο τας Κεντριχάς Δυνάμεις, αί όποΐαι πρέπει νά ένδιαφέρων- 
ται οια την σωτηρίαν του χαί ένδιαφέρονται αληθώς διά ταύ-
•Την Χαί αί οποΓο"  δύ™ ι  νά βοηθήσωσι τοΰτο δνι μόνον 
στρατιωτιχως διά τών νιχών έν Ρουμανία χαί δι’ έπιθέσεως 

ιον τοΰ αράγι άλλα χαί πολιτιχοηθιχώς δι’ αντεκδικήσεων 
είς τα κατεχομενα μέρη.

Ή  'Ελλάς ομως παρ’ δλα ταΰτα θά έλησμόνει δλα κα, 
θα τα συνεχωρει καί θά εμενεν έν ειρήνη, έάν ή Άντάντ έδέ' 
χετο τε ος νά παραιτηθή πασης περαιτέρω άναμίξεως είς τάς I 
εσωτερικας υποθέσεις της, και νά άφίση τό Κράτος είς έαυτό 

! · '  ’Τ  ™ΖΤ/ν ΤΟυ· Η άσφα'λεια τοΰ στρατού τής Άνατο- I 
Αης δέν εχει καμμίαν σχέσιν μέ μέτρα καί απαιτήσεις, αί ό- 

° 1« ' °εν δύναν™  νά T‘v^v άνεχταί παρ’ ούδενός λαοΰ. Μία 
τοιαυτη αναγνώρισις καί ύποχώρησις θά ήτο διά τήν Άντάντ 
πολιτικως, στρατιωτιχώς καί ηθικώς πολύ ώφελιμωτέρα άπό 

«5 κενοδοξίας, τους άποκλεισμούς καί τάς άπειλάς.

____________________ Τ Ε Α Ο Σ

ANAKOINQBfHTA ΤΟΥ ΠΟλΕΜ ΟΥ
im u in  uugmeaii

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 11 Ίανουαρίου.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
Εις τα τόξα τοΰ "ϊπερν καί τοΰ Βυτσάετ. είς τόν Άνκρ

t  ~ ^ ; t r Tr &sv τοα Μ*ς ό ^
των βομβοβολων εφθασε κατά τινας ώρας τής ημέρας ση

μαντικήν εντασιν. 1

„  Ηο^ ως τ0υ "r7rsPv έχθριχή έφοδος άπεκρούσθη μετά 
οαρειων απωλειών τοΰ έχθροΰ. Άγγλοι είσδύσαντες είς στενήν 
Θεσιν απεκρουσθησαν πρός τά δπίσω δι’ άντεπιθέσεως. 'Ομοίως 
νοτιως του ϊπερν έπιθέσεις ίσχυρών εχθρικών περιπόλων' άπέ- 
οησαν ανευ επιτυχίας τινός.

Παρά τό Μπωμόν κατώρθωσεν ό έχθρός νά καταλάβ* 
προκεχωρημενον τι τμήμα τών χαρακωμάτων μας.

Τα άεροπλάνα μας κατέρριψαν δύο δέσμια αγγλικά άεοό- I 
στατα, τα οποία κατέπεσαν καιόμενα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΟΕΑΡΟΝ
Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Υ  Π Ρ ΙΓ . Λ ΕΟ Π Ο Α Δ Ο Υ Τ Η Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ

 ̂ Κατόπιν ζωηρού πυρός πυροβολικού μεταξύ Ρίγας χαί 
—μοργκον επηκολούθησαν κατά τήν χθεσινήν ημέραν, καί νύκτα, 
και σήμερον την πρωίαν έναντίον διαφόρων θέσεων τοΰ αετώ-
π°υ τ,°υτου πολλα1 f a ™ * *  έπιθέσεις καί προελάσεις ίσνυοών 
τμημάτων, αι οποΐαι άπεκρούσθησαν έντελώς.

Ή  χθεσινή ήμέρα εφερεν είς τά γερμανικά καί αύστρο- 
ουγγρικα στρατεύματα κατά τόν έπίπονον άγώνα έπί τών δρέων 
μεταςυ των κοιλάδων τοΰ Ούτς καί τοΰ ’ Οίτός νέας έπιτυχία; 

ΙΙοΛλα σημεία τής άμύνης τοΰ έχθροΰ χατελήφθησαν.

' ,  όδοΰ τοΰ Όίτός τό ύπ’ αριθ. 189 σύνταγμα
*.-,ικου^ πο τήν οδηγίαν τοΰ γενναίου διοιχητοΰ του κατέλαβε 
οι =φοδου ίσχυρώς ώχυρωμένα καί πεισματωδώς άαυνόαενα 
υυωματα. Παρά την Μαράστη καί τήν Ροτικάζα έκρατήθη ή 
καταληφθεισα γραμμή έναντίον έχθρικών έπιθέσεων.

Η λεια ανηλθεν είς 6 αξιωματικούς καί ύπέρ τους 800 
οπλιτας καί είς 6 πυλοβόλα. ‘ '

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ρ Χ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Μ Α Κ Ε Ν Σ Ε Ν
Ούδεν σημαντικόν γεγονός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Αγώνες τών περιπόλων μας παρά τόν Στρυμόνα ύπήοξα> 

επιτυχείς. Λ

ΑΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Α !  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

Η ΡΩΣΣ1ΚΗ
Ε Π Ι Θ Ε Σ Ι Σ  Κ Α Τ Α  Τ Ο  Θ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  1 9 1 6

Υπο τής Α. Ε. τοΰ Άνηστρατήγου 
κ. Rhazen.

(Μεταφρασι, Π. Καρακαλου, συνταγματάρχου Πυροβολικοί 

Ι 1*· (Συνέχεια)
,  ΒοΡεί°δυτικώς τής Tarnopol, μεταξύ Sereth καί τής σι- 
οηροορομικής γραμμής T a r n o p o l-Z lo c z o  w τά στρατευαατα 
της στρατιας B othm er προσέβαλον καί πάλιν τήν έξαιρετικώς 
σημαντικην Θέσιν τής W orob ijow b a , ή δέ όμάς τοΰ L m sin- 
gen  έξηκολουθησε τάς έπιθέσεις αύτής. «Καθ’ δλας τάς άξιο- 
,ίστους πληροφορίας αί πρός τόν στρατόν τής έκστρατείας δια- 
τεθεισαι ουναμεις, έν συνόλφ μέχρι τών τριών τετάρτων τής 6- 
λικως μαχομένης δυνάμεως, δέν έξήρχεσαν, Γνα συμπληρώσωσι 
τα σώματα, οπως άνακτήσωσι τήν έμπόλεμον δύναμιν αυτών. 
Ανάγκη να προσκομισθώσι καί άλλοι άνδρες ώς λεία τών πυ- 

ρορολων εκ των έμπέδων σωμάτων τοΰ έσωτερικοΰ. 'Ο  πρό- 
| τό νοτιοδυτικόν μέτωπον ρωσσικός στρατός άπώλεσεν έντός ενός-

μ- ν0ί η ί η Λ Γ “ &έντίί ελάχιστα δλιγωτέρους-
τ υν 000,000 ανορών». Ταΰτα έγράφησαν έξ άνταποκρίσεως τοΰ 
τύπου του Στρατηγείου κατά τήν 1 ’ Ιουλίου. Μετά τήν αίαατο- 
χυσιαν το κέρδος τής έπιθέσεως υπελείφθη κατά πολύ.'παο’ 
Ολην την μεγάλην άριθμητικήν υπεροχήν τών Ρώσσων. Ούδέν. 
ρήγμα εγενετο ουτε είς τό μέτωπον K ow e l— W lad im ir—  
W olhynsb , ούδέ διά της έπιθέσεως της έχούσης ώς άντικει- 
μενικον σκοπον τήν L em berg . Ούδεμία νίκη είς τήν μεγάλην 
μάχην του τόξου τοΰ Styr, ούδεμία αποκοπή τού κέντρου έ- 
πετευχθηδιά τής προελάσεως τής άριστεράς πτέρυγος τοΰ 
έχθροΰ. Πρό τοΰ Bothm er, έπί τοΰ άπειλουαένου δεξιοΰ αύ-' 
του πλευρόΰ Ινεκα τής ύποχωρήσεως τής δεξιάς αύστριακής 
παραταςεως, έσχηματίσθησαν σωροί άπό τούς άνωβελώς πρός 
τον θανατον φερομενους ρώσσους ιππείς.

Παρ’ δλους τούς άγώνας πρός άντίπαλον Ιχοντα αεγάλτν 
αριθμητικήν ύπεροχήν, παρ’ δλην τήν άθρόαν προσέλευ^ιν όωσ- 
σικων έφεορειων, πρό τοΰ μετώπου τής όμάδος τοΰ Liijsin- 
gen , ουτικώς τοΰ K olk i καί μεταξύ Zu b iln o  καί Zw in iacz 
το τοςον έπιέσθη ^μαντικώς, ή δέ ρ,οσσική διεύθυνσις άπώλε- 
σ\ τών κινήσεων, ήν έπεζήτησε νά άνακτήση
και παλιν οια λυσσαλέων έπιθέσεων μεταξύ Sokul καί K olk i' 
καθώς καί έν τη γενική γραμμή V e r b e n -R a d z iw ilo w . 'Η  
προς νοτον, κατά τοΰ αύστροουγγρικοΰ μετώπου άποσταλείσα 
ρωσσιχη ουναμις κατά τήν προέλασιν αύτής πρός Czernow itz

εύρε μιχροτέραν άντίστασιν καί έπροχώρησαν πέραν τοΰ Czerno
witz κατά 50 χιλιόμετρα. ’ Εν τω  χώρω τής K olom ea πα- 
ρίστατο μεγάλη ανάγκη, λαμγανομένου ύπ’ δψει τοΰ μετώπου 
τοΰ Strypa, νά άνασχαιτισθώσιν οί Ρώσσοι καί ει δυνατόν νά 
γίνη ένέργεια ής τό άποτέλεσμα νά εχη σημασίαν ού μόνον 
έπί τοΰ έν Βουκοβίνα ρωσσικοΰ μετώπου, άλλά ώσαύτως στρα
τηγικήν καί πολιτικήν. Δέν πρέπει δμ^ος νά λησμονή τις τήν 
τεραστίαν άριθμητικήν ύπεροχήν τών Ρώσσων, οίτινες παρ’ δλας 
τάς σοβαράς απώλειας τής στρατιάς Letzschitzki έφαίνοντο 
πραγματικώς ανεξάντλητοι. Πρός τό κ^ντρον ούδεν σημαντικόν 
γεγονός έσημεκόθη. Τοιαύτην κρίσιν δύναταί τις νά έκφερη διά 
τό χρονικόν διάστημα τής. τελευταίας έβδομάδος τοΰ Ιουνίου, 
κατά την Ιην ’ Ιουλίου ημέραν καθ’ ήν πρός τό δυτικόν μέτω
πον έγένετο ή άγγλογαλλική έπίθεσις έν τφ Som m e ποταμω. 
Κατά τάς πληροφορίας τών φύλλων τής συνεννοήσεως ή γαλλι' 
κή αυτη έπίθεσις, καθώς καί ή τοΰ Sarrail, άνεμένετο νο γΓ 
ν  ̂ συγχρόνως μετά τής ρωσσικής. ' 0  « Χρόνος » δμως τοΰ 
Λονδίνου έξήγησε κατόπιν, δτι καί κατά τήν 1 ’ Ιουλίου ακόμη 
ήτο πρόωρος ή άγγλογαλλική έπίθεσις, καθόσον δέν είχον είσέ- 
τι συμπληρωθή πάσαι αί προπαρασκευαί.

Νοτιοανατολικώς ταΰ Tlum acz, κατά τήν 2 ’ Ιουλίου 
ή στρατιά τοΰ B othm nr είχε καί πάλιν τό Θέαμα ίππικοΰ, έπί 
1 1/ζ χιλιομέτρου, συντριβείσης έκ νέου διά τοΰ πυρός. Ή  έ- 
πίθεσις αυτη προφανώς είχε τόν σκοπόν νά πιέσΐβ καί πάλιν τό 
δεξιόν τής παρατάξεως τοΰ Bothm er, άλλ’ άπέτυχεν ώς έπίσης 
καί αί βορείως καί νοτιοδυτικώς τής L u zk  ρωσσικαί άντεπιθέ- 
σεις κατά τής όμάδος τοΰ L insingen  δέν κατώρθωσαν νά ά- 
νακόψωσι τήν προέλασιν ήμών. Είς τό μέτωπον τοΰ πρίγκηπος 
Λεωπόλδου τής Βαυαρίας ήρξατο κατά τήν αύτήν ήμεραν ή 
άσυνήθους σφοδρότητος καί πολλάς ήμερας όιαρκέσασα μάχη 
άνατολικώς τοΰ Baranow itschi. Μετά πολύωρον προπαρασκευ- 
ήν διά τοΰ πυρός έγενοντο κατά την 2αν ’ Ιουλίου βορειοανατο- 
λικώς καί άνατολικώς τής G orod isze καθώς καί έκατέρωθεν 
τής σιδηροδρομικής γραμμής B acaranow itsch i— Snow  έπί- 
θέσεις πεζικοΰ άποκρουσθεϊσαι διά τοΰ πυρός καθώς καί δι 
άντεπιθέσεως. Τό μέτωπον τοΰ στρατάρχου von  H indenburg 
προσέβαλον οί Ρώσσοι, μετά τήν εντασιν τοΰ πυρός αύτών είς 
διαφόρους θέσεις μόνον παρά τό M ink}, βορείως τοΰ Smor- 
gon , κατορθώσαντες δέ νά φθάσωσι μέχρι τής γραμμής ήμών 
άπεκρούσθησαν μετά πολλών άπωλειών, χωρίς φυσικώς νά έπι- 
τύχωσι τοΰ σκοποΰ των, δηλαδή χωρίς νά κατορθώσωσι νά ά- 
νακουφίσωσι τά αλλαχού μαχόμενα στρατεύματα αύτών.

("Επεται συνέχεια)

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β έ ρ ν η ,  10.1. 'Η  «Κορριέρε ντελασέρα» άναγγέλλει έξ 

Αθηνών τά εξής: Τό τελεσίγραφον τής Άντάντ έπεδόθη ύπό 
τοΰ πρεσβευτοΰ τής Ιταλίας. Πιστεύεται, δτι ή ελληνική Κυ- 
βέρνησις θά δεχθή τό τελεσίγραφον, άλλά θά ζητήση, νά μή 
άποβιβασθή έπαναστατιχός στρατός. Τό τελεσίγραφον άπαιτεϊ, 
να έχπληρωθώσιν έντός 14 ημερών τελείως δλαι αί άπαιτήσεις 
αί περιεχόμεναι έν τή νότα τής 31.12. Ό  λαός ειΛι τελείως 
ήσυχος. Χθές συνεκροτήθη άνακτορικόν συμβούλων, είς ο μετε- 
σχον δλοι οί πρώην πρωθυπουργοί. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
άνακτορικοΰ συμβουλίου ό πρωθυπουργός Λάμπρος μετέβη έπ 
ολίγον χρόνον παρά τω πρεσβευτή τής ’ Ιταλίας Μποσδάρι, 
δπως συνε'Λοηθή μετ’ αύτοΰ. Τήν εσπέραν συνεκροτήθη υπουρ
γικόν συμβούλιον.

Β έ ρ ν η  10 Ίανουαρίου.—  'Η  «' Ημερήσια τής Βέρνης» 
γράφει διά τό τελεσίγραφον πρός τήν 'Ελλάδα τά έξής: Τώρα 
πετα άπό τήν έν Ρώμη ύπό τών πολιτικών άνδρών τής ’ Αντάντ 
έκ νέου πληρωθεΐσαν φαρέτραν τό πρώτον βέλος. Τοΰτο έχει 
στόχον τήν άοπλον πλήν ούχί έντελώς άκίνδυνον 'Ελλάδα, ή 
όποια οφείλει νά ύποταχθή είς τούς «ύψηλοτέρους» στρατιω
τικούς σκοπούς ένός πανισχύρως προβαίνοντος συνασπισμού. 
Σφοδρός έγωϊσμός άπέναντι καί τών μικρών ούδετέρων Κρα
τών, έπ’ αύτοΰ πομπωοώς στηρίζεται ή .πολιτική τής βίας τών 
συμμάχων.

' Η ρωσσική άποικία άνεχώρησεν ήδη έκ Πειραιώς, ώς 
πληροφορούνται διάφοροι έφημερίδες. Είς τήν Κρήτην καί είς 
τάς νήσους τοΰ Αιγαίου πελάγους, ώς καί έν Μακεδονία συ
νελήφθησαν εκατοντάδες οπαδών τού Βασιλεως. Ό  Βενιζέλος 
είδοποίησεν έν Αθήναις, δτι είς πρώτην περίπτωσιν, καθ’ ήν 
θά τυφεκισθοΰν βενιζελικοί έν ’ Αθήναις, θά τυφεχισθοΰν δλοι 
οί ύπό τής προσωρινής Κυβερνήσεως έν Θεσσαλονίκη συλλη- 
φθέντες καί κρατούμενοι ώς δμηροι πιστοί είς τόν Βασιλέα πο- 
λΐται.

Διαρκούσης τής συσκέψεως τής ’Αντάντ έν Ρώμη, ώς πληρο
φορείται ή «Αοκαλαντσάϊγκερ» έ'φθασεν είς Ρώμην υπόμνημα τής 
Ελλάδος, έν τω όποίω ή 'Ελλάς ύπέβαλεν άντιρρήσεις πολι
τικής και νομικής φύσεως έναντίον δλων σχεδόν τών έν τή νότα 
τής Άντάντ ζητουμένων έξασφαλίσεων καί έγγυήσεων. ' Υπό 
τής συνελεύσεως άπεφασίσθη κατόπιν τούτου νά άπευθυνθή είς 
τήν ' Ελλάδα τελεσίγραφον με βραχεϊαν προθεσμίαν. ' Η άνεπι- 
φύλακτος προσχώρησή τής Ιταλίας είς τάς προστάτιδας Δυνά
μεις έχρειάσθη εξαιρετικήν προσπάθειαν έκ μέρους τών συμ
μάχων.

Είς τηλεγράφημα άποσταλέν έκ Πειραιώς είς τούς «Τάϊμς» 
παρίσταται ώς δυνατόν, νά άπορρίψη ό Βασιλεύς τό τελίσιγρα- 
φον τής Άντάντ. ’ Εν τοιαύτη περιπτώσει ή Άντάντ θά δια- 
κόψη τάς διπλωματικάς σχέσεις πρός την ' Ελλάδα. ’ Εάν ή 
Άντάντ θά προβή είς στρατιωτικά μέτρα έναντίον τού στρατού 
τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου δέν είναι γνωστόν ακόμη. Έ ξ  άλ
λου ό αποκλεισμός θά έξακολουθήση μετά μεγίστης αύστηρό- 
τητος. Έ ν Ρώμη άντηλλάγησαν μεταξύ τοΰ Σαράγι καί τοΰ 
Καντόρνα σκέψεις περί τών μέτρων έν Έλλάδι έν περιπτώσει 
άπορρίψεως τοΰ τελεσιγράφου.

'Η  έφημερίς « Νταίλη Τέλεγκραφ» αναγγέλλει τά έξη;. 
Πρός άποφυγήν νέων περιπλοκών ό γάλλος ναύαρχος άπέσυρεν 
έκ Πειραιώς τό άγημα τών γάλλων ναυτών, τό όποιον έφρου- 
ρει τό δημαρχεϊον, ούτως ώστε ή πόλις τοΰ Πειραιώς εύρίσκε- 
ται πάλιν τελείως είς χεΐρας τών ' Ελλήνων. Συνεπείς τούτου 
έκλείσθη καί τό γραφεΐον τοΰ λιμενικού έλέγχου τών συμμάχων 
Μέχρι τοΰδε διετηρήθη υπό τών συμμάχων ή συγκοινωνία αύ - 
τη μετά τής ξηράς, άν καί αί ελληνικαί άρχαί πολλάς δυσκολίας 
παρενέβαλον είς τό ναυτικόν τών συμμάχων ώς πρός τήν προ
μήθειαν τών τροφίμων. ” Ηδη δμως άπεκόπη πάσα συγκοινωνία 
τών πλοίων τής Άντάντ μετά τής ξηράς.

Η ΕΛΛΑΣ
Α Π Ε Δ Ε Χ Ο Η  Τ Ο  Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν  Τ Η Σ  Α Ν Τ Α Ν Τ

’ Α θ ή ν α ι ,  10 .1 . <*>ρα 4 .3 0  μ. μ. (Τηλε
γράφημα τοΰ ΓΙραζτορ. Ρό υτερ). Η άπάντησις 
τ^ς έλληνίκης Κυβερνήσεως έπεδόθη μετά μεσημ
βρίαν. 'Η  'Ελλάς αποδέχεται τό τελεσίγραφον 
της Άντάντ.



ΝΕΑ t o r  ΓΚΕΡΛΙΤΣ
ΑΡΙΘ. 4

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
Μετά μεγάλης έπιτυχίας έλαβε χώραν χθες ή |π’ εύκαι 

pij τού Νέου 'Έτους διοργανωθβΕϊα ύπό της Γερμανό-' Ελληνι 
κής ' Εταιρίας πρός τιμήν του IV  Ελληνικού Σώματος Στρατοΰ 
εορτή. Κατ’ αυτήν παρέστησαν αντιπρόσωποι της Γερμανό- Ελ
ληνική, Εταιρίας και τοΰ σώματος τών 'Ελλήνων αξιωματικών. 

. Ρ* κεχλημενοι παρεκάθησαν εϊς̂  δεΐπνον. κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
όποιου ορχήστρα εςετέλεσεν έκλεκτόν μουσικόν πρόγραμμα. Τόν 
πανηγυρικόν έξεφώνησεν ό πρόεδρος τής Γερμανο-Έλληνακής 

Εταιρίας, καθηγητής τής μεσαιωνικής και τής νεωτέρας 'Ε λ
ληνικής φιλολογίας έν τω Πανεπιστήμιο» τοΰ Μονάχου κ. Χάϊ- 
,ενμπεργκ ηδη έφεδρος λοχαγός, αντιπρόσωπος τοΰ 'Υπουργείου 
τών Στρατιωτικών παρά τω επιτελείο» τοΰ IV  'Ελληνικού σ ώ 
ματος στρατοΰ. 'Ο  κ. Χάϊζενμπεργκ έχαιρέτισεν έκ μέρους της 
I ορμανο- Ελληνικής Εταιρίας τους αρωματικούς καί τους όπλί
τας του έν I κέρλιτς ελληνικού στρατοΰ καί όί αυτών ολόκλη
ρον τον πιστόν πρός τόν Βασιλέα του ελληνικόν στρατόν διά λό
γου μεστοΰ θερμών έκδηλώσεων διά τήν 'Ελλάδα, τόν Βασι
λέα της και τόν στρατόν της. ηύχήθη δέ τήν ταχεϊαν έπάνοδον 
τοΰ ελληνικόΰ στρατοΰ είς τήν ώραίαν πατρίδα του. Είς τοΰτον 
άπήντησεν ό Αρχηγός τοΰ έν Γκέρλιτς έλληνικοΰ στρατοΰ κ. 
1. Χαντζόπουλος έκφράσας τήν ευγνωμοσύνην τών Ελλήνων διά 
τήν εορτήν ταύτην καί διά τήν φιλοφροσύνην, μεθ’ ής έγένοντο 
δεκτοί παρά τοΰ Γερμανικού λαοΰ, δπερ θά μείνη άνεξάλειπτον 
εν τη μνήμη των.

’ Ελλείψει χώρου σήμερον, θά δημοσιεύσωμεν αϋριον ολό
κληρον τό κείμενον τοΰ λόγου τοΰ κ. Χάϊζενμπερ καί τήν άπάν- 
τησιν τοΰ κ. Χαντζοπούλου.

01 ΪΕ Ρ Β Ο ΙΑ Π Ε Κ Α Μ Α Ν  H i ΠΟΛΕΜΟΥΝ
'Ω ς αναγγέλλει ό «Νέος ’ Ελεύθερος Τύπος» τής Βιέννης 

απο τό μέτωπον τοΰ Μοναστηριού, τά σέρβικά στρατεύματα, 
τά όποια είχον μεταφερθή έκεΐ, άπεσύρθησαν δλα έκεΐθεν. 
Ταΰτα ήρνήθησαν νά έξακολουθήσωσι τόν αγώνα, αφού ήδη ή 
οοθεΐσα είς αυτά ύποσχεσις, δτι τό Μοναστήριον θά έγένετο 
ή πρωτεύουσα τοΰ Σερβικοΰ Κράτους, φαίνεται ήδη πολυ απί
θανος καί χάνουν ήδη ολίγον κατ’ ολίγον τήν έμπιστοσυνην είς 
τοιούτους είδους ωραίας υποσχέσεις. ’ Επειδή αυτά άπέκαμον 
τελείως εις τόν πόλεμον, είναι αδύνατον νά τά χρησιμοποιήσουν 
πλέον είς τόν αγώνα καί τοιουτοτρόπως δέν ύπελείφθη άλλο τι, 
παρά νά άπομακρυνουν δλους τους Σέρβους άπό τό μέτωπον.

Ε Π Ι1 0 Σ Ι!  ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΝΣΕΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΤΛΣΟΝ

Π α ρ ί σ ι ο ι 10 Ίανουαρίου.—  Σήμερον τήν 2.30' μ. μ. 
ο Μπριάν επεδωκεν είς τόν άμερικανόν πρεσβευτήν τήν άπάν- 
τησιν τής Αντάντ είς τήν νόταν τοΰ Ούιλσον τής 19ης Δεκεμ
βρίου. Συγχρόνως ό Μπριάν έπέδωκε καί νόταν τής βελγικής 
Κυβερνήσεως, έν η αυτη, δηλοΰσα δτι είναι σύμφωνος είς τήν 
άπάντησιν τής Αντάντ, έκφράζει συγχρόνως τήν ευγνωμοσύνην 
της πρός τήν αμερικανικήν Κυβέρνησιν διά τάς εύγενεϊς ύπτ- 
ρεσίας καί τήν συμπάθειαν της πρός τό Βέλγιον. 'Η  νότα θά 
δοθη πρός δημοσίευσιν τήν πρωίαν τής Παρασκευής, Γνα λάβη 
γνώσιν αυτής ό Ούιλσον πρό της δημοσιεύσεώς της.

ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΑ  Κ ΑΙ ΑΜ ΕΡΙΚΗ
Κατά τηλεγράφημα τής «Νταίλυ Τέλεγκραφ» έκ Νέας 

) 1 6Ρ*Υις· 6 ^άνζινγκ, ό όποιος άπό τών δηλώσεων του, δτι ή 
’ Αμερική εύρίσκεται είς τό χείλος τοΰ πολέμου, ήτο λίαν έπι- 
φυλακτικός, εδήλωσε πρός φίλους του σχετικώς πρός τήν ομιλί
αν του I κεραντ διά τάς γερμανοαμερικανικάς σχέσεις, δτι ό 
Γκέραντ δύναται νά ώμίλησε μόνον έκ μέρους εαυτού του, καί 
δτι τό γερμανικόν μαρκονοτηλεγράφημα δέν δίδει έν πάση πε- 
ριπτώσει ουδόλως τήν πραγματικήν εικόνα τών σχέσεων μεταξύ 
Γερμανίας καί ’ Αμερικής, αί όποΐαι είναι λίαν τεταμέναι λόγω 
τού πολέμου τών υποβρυχίων.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Η «Βγεντομόστι» αναγγέλλει τά έξής: Κατά τάς έξα- 
κριβωθείσας ήδη πληροφορίας ό Ρουμανικός στρατός άπώλεσε 
/-ατ έλαχιστον τα τρια τέταρτα τού αρχικού τού οπλισμού, ό 
οποίος πρέπει ήδη καθ’ ολοκληρίαν νά άνανεωθη. Μέγα μέρος 
του Ρουμανικού στρατοΰ πιθανόν νά όπλισθη διά νέου συστή
ματος οπλου. Οι καθ’ ολοκληρίαν άποσυντεθέντες Ρουμανικοί 
σχηματισμοί άνασχηματίζονται καί συμπληροΰνται είς τούς τό
πους συγκεντρώσεως τής Βαρσλούγιας. τής Μπορλάτης καί | τής 
Μποτοζάντι. Έάν ή γραμμή τού Σερέθη δέν κρατηθη έν α ντι 
της έχθρικης έπιθέσεως, τά Ρουμανικά άναδιοργανωθέντα στρα
τεύματα θα μεταφερθοΰν είς Ρωσσίαν. Αί πόλεις Μπάκαου καί 
Τεκούτσιου έκκενοΰνται ύπό τών * ρ / ών. Οί Γάλλοι, Άγγλοι. 
’ Ιταλοί καί Ρώσσοι πρόξενοι τής Βραΐλας καί τοΰ Γαλατσίου* 
εφθασαν είς Ίάσιον. Ούτοι άφηγοΰνται, δτι πολλά βιομηχανικά 
κτίρια καί άποθήκαι δημητριακών άνετινάχθησαν. 'Η  έκ τών 
άνατινάξεων έν Βραΐλα προελθοΰσα ζημία έκτιμάται είς 20 ε. 
κατομμύρια ρουβλίων.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
'Β ,δ ί » , ,  -W  1ν Μ„( ίχ ,,, > ώ ,ι1ητού „

Μπυρχνερ ο ελληνικός εθνικός ύμνος κατ’ έμμετρον μετάφρασιν 
τοΰ ίδιου. Τήν έναρμόνισιν έπεξειργάσθη ό έν Μονάχω καθη
γητής ωδείου κ. Γ. Συριώτης. Ή  εκδοσις έγενετο ύπό τοΰ 
τμήματος τής ' Ελληνικής έφημερίδος τής ' Εταιρίας «Γκέρλιτσερ 
Χαχρίχτεν».

Ίο  τεύχος είναι καλλιτεχνικώτατον. Τό έξώφυλλον διακο
σμείται διά τής Ελληνικής σημαίας, περιέχει δέ’ τό ελληνικόν 
κείμενον τοΰ έθνικοΰ μας , ύμνου, τήν γερμανικήν του μετάφρα- 
σιν καί τήν μουσικήν. ΕΙμεΘα βέβαιοι, δτι δλοι οι Έλληνες θά 
προμηθευτούν τό φυλλάδιον τούτο, δπερ είναι πολύτιμος άνά. 
μνησις τής ένταύθα διαμονής. Πωλείται είς τό Κατάστημα τής 
έφημερίδος μας. Πλατεία Ντεμιάνι 23)24.

Ε ΙίΟ Η Ο ΙΗ ΙΙΣ
’ Εκτυπούνται  ̂ διάφοροι τυπογραφικαί έργασίαι διά τάς στρα 

Γωτικας υπηρεσίας ελληνιστί, επισκεπτήρια με γράμιχατα τού 
τυπου^ ή καλλιγραφικά είς ελληνικήν καί γερμανικήν γλώσ
σαν με στοιχεία διαφόρων ειδών, έν τω Τυπογραφείο» μας.

ίΚ Ε Ρ Λ ΙΤ ΣΕ Ρ  ΝΑΧΡ1ΧΤΕΗ  ΟΥΝΤ Α Ν Τ Σ Α ΐ ί Κ Ε Ρ .  ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΕΜ ΙΑΝ Ι 2 3 / 2 4 .
’ Ενοικιάζεται άπό 1 Φεβρουαρ. 
καλώς έπιπλ. δωματ. Ντρέσντε- 
νερ στράσσε 18 I αριστερά.

’ Ενοικιάζεται αμέσως ώραΐον 
έπιπλ. δωμάτ. Πόστπλατς 11,
III. (Πλατεία Ταχυδρομείου).


