
Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΤΓΑΤΡΟΣ

Ό στρατηγός Καστελνώ, δσον ύπήςξεν εϋτυχής 
ώς στρατιώτης, τόσον ύπήρξεν άτυχης ώς πατήρ. 
Τρεις υίοί του, οί δύο Αξιωματικοί καί ό τρίτος 
στρατιώτης, έπεσαν ύπέρ τής Γαλλίας. ’Επάνω 
άπό τόν νεκρόν τοϋ ένός παιδιού του ό στρα
τιώτης - πατέρας ώρκίσθη νά έκδικηϋή * *
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΟΠΩΣ ό Αύγουστος, οΰτω καί ό Σεπτέμβριος διέρρευσεν έν άβεΰωότητι 
καί φόβφ. Χαώδης κατάστασις, άπό τήν όποιαν κανείς δέν είναι εις 

θέσιν νά γνωρίζη πώς θά έξέλθωμεν. Γύροι μας τά πάντα δονοΰνται 
άπό τόν χορόν τοΰ Θανάτου ποΰ έξαπλοΰται άπό τά σύνορά μας έως τό 
άλλο άκρον τής Ευρωπαϊκής ηπείρου καί τό έδαφος κραδαίνεται ύπό 
τούς πόδας μας μέ μίαν, σαν εφιάλτης, διαρκή Απειλήν νά παρασυρ- 
θώμεν καί ημείς είς τήν εξωτικήν αύτήν δίνην.

Τόν χορόν αυτόν τόν ήρχίσαμεν πρώτοι ήμεΐς καί θά ήδύνατό τις νά 
εϊπη ότι, ό ίδικός μας χορός έχρησίμευσεν ώςίρντέβρ είς τούς μεγάλους. 
Τώρα κινδυνεύομεν νά τήν πάθωμεν όπως ό άφελής εκείνος χωροφύλαξ, 
δστις διετάχθη νά συλλάβη ένα λωποδύτην.

— Τόν έπιασα τόν κλέφτη· έφώναξε είς τόν προϊστάμενόν του Αστυ
νόμον.

— "Αοτονε· τοϋ φωνάζει έκεΐνος.
— ΜΑ δέν μ’ άφίνει.
Πώς θά όρΟοποδήσωμεν; Πώς θά άνανήψωμεν; Πώς θά Απαλλαγώ- 

μεν τοϋ τρομερού ’Εφιάλτου;
Κύριος μόνος οίδε.

Προβλέπεται μακρύς ό πόλεμος, έν άντιθέσει πρός τάς κατά τήν 
έναρξιν αΰτοΰ προβλέψεις τών είδότων. Τότε έπιστεύετο οτι, Αν ένίκων 
οί σύμμαχοι, ή διάρκεια του θά ήτο βραχεία, μακρά δέ τουναντίον αν 
ή νίκη έστεφε τά Γερμανικά δπλα.

Πράγματι, αν ευθύς έξ άρχής ήρχιζεν ή υπεροχή τών Γερμανών, οί 
σύμμαχοι, Αποφασισμένοι νά διεξαγάγουν μέχρις έξοντώσεώς των τόν 
άγώνα καί διαθέτοντες ποικίλα μέσα, θά προσέδιδον είς τόν πόλεμον 
πολλάς φάσεις.

Έ6ε6αιώθη τοΰτο πρός στιγμήν, δταν, διά νά δοθή καιρός είς τήν 
'Ρωσσικήν κινητοποίησιν, χωρίς ένταυτω νά εξαντληθούν τά Γαλλικά 
στρατεύματα είς άκαίρους μάχας, δυναμένας νά διακυβεύσουν τήν τύχην 
τοϋ δλού άγώνος, ύπεχώρησαν μέχρι Παρισίων, ένφ ή Γαλλική πρω
τεύουσα μετεφέρετο είς Μπορντώ, καί θά ύπεχώρουν ούτω μέχρι τών 
Πυρρηναίων.

Καί ιδού τώρα έπί ένα ολόκληρον μήνα τά Άγγλογαλλικά στρατεύ
ματα δέν κατορθώνουν νά ελευθερώσουν τελείως τό Γαλλικόν έδαφος 
άπό τό εχθρικόν πέλμα, τό όποιον μέ πείσμα διαμφισβητεϊ κάθε σπι
θαμήν γής ποϋ έχει καταλάβει.

Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία οτι, είς τό τέλος θά νικήσουν οί σύμ
μαχοι. ’Αλλά πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψει οτι, καί ό Γερμανικός όγκος δέν 
θά καταβληθή εύκόλως, οΰτω δέ τό τέρμα απέχει πολύ ήδη.

«
Δυστυχισμένο Βέλγιον! Ή γωνία έκείνη τής Ευρώπης, ή σμικρογρα- 

φία τής Γαλλίας, έπέπρωτο νά πληρώστ] τής αμαρτίες τών μεγάλων.
'Ολόκληρος ή Βελγική χώρα έγεινε Γή Μαδιάμ. Ή άκμαιοτάτη Βιο

μηχανία της, τό Έμπόριόν της, τά τεμένη τών ’Επιστημών, οί ναοί τών 
Τεχνών, δλα της κατεστράφησαν. Οί αγροί της άνεσκαφησαν καί ι'ίλας 
έσπάρη.

Τής Καρχηδόνος ή τύχη μόνον δύναται νά συγκριθή πρός τήν περι
πέτειαν αύτήν τοΰ Βελγίου. Διότι πρός τό παρόν δέν υπάρχει Βέλγιον, 
Αφού ούτε πρωτεύουσαν έχει, ούτε έδαφος, ούτε σύνορα, ή δέ κυβέρ- 
νησίς του καί αί άλλαι άρχαί μετεφέρθησαν είς κάποιαν Αγγλικήν νησίδα.

Άλλ’ υπάρχει άκόμη Βελγικός στρατός, γενναίος, ακμαιότατος καί 
έπί κεφαλής του είς Βασιλεύς, είς Κοίρανος. Οί άριστοι τών οιωνών!

«
Καί διαρρέουν ό ένας μετά τόν άλλον οί μήνες. Δύο μήνας τώρα οί 

Ευρωπαίοι πολεμούν. Ή Εύρώπη ολόκληρος σχεδόν μετεβλήθη είς ένα 
άτέρμον θέατρον πολέμου καί αίματοκυλίεται.

Δέν πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους. Δέν πρό
κειται περί τής Ζουλουλάνδης. Τό έπαναλαμβάνομεν: 
Ή Εύρώπη αίματοκυλίεται.

Ό Πολιτισμός, ή Πρόοδος, τά Γράμματα, αί Έπιστή- 
μαι, αί Τέχναι. τό Έμπόριόν ή Βιομαχανία, ή Συγκοι
νωνία έκαλλιεργήθησαν χρόνια τιάρα διάνα εξυπηρετή
σουν τό μακελϊο τοΰ 1914, διά νά τροφοδοτήσουν τήν 
τεραστίαν αύτήν πυρονεφέλην ποΰ μ’ ένα φύσημα άναψε 
ό Θεός τοϋ Πολέμου, ό όποιος εξακολουθεί νά φυσρ τήν 
φωτιά μέ τά δύω του μάγουλα, όπως δ έπί τών Ανέμων 
συνάδελφός του.

Τί θά βγή άπό αύτήν τήν σύρραξιν τών εθνών; Θά έχη 
κάτι άπό τήν καταστροφήν τοϋ Σύμπαντος. Οί αστρονόμοι 
υπολογίζουν, δταν χαλαρωθή ή παγκόσμιος έλξις, οτι δ ένας 
πλανήτης θά πέση επάνω είς τόν άλλον, οτι άπό τήν φοβε
ρόν αύτήν σύγκρουσιν θά πυρακτωθούν οί Κόσμοι καί θά 
έξαερωθοΰν είς μίαν τεραστίαν πυρονεφέλην ή όποια θά 
άπλωθή είς τό διάστημα καί θά κυματίζη είς έκατομμύρια 
χιλιομέτρων έπί έξ μήνας. "Επειτα θά άρχίση ψυχόμενη 

— πάντοτε κατά τούς αστρονόμους — νά συστέλλεται, θά γίνη ένα 
νεφέλωμα, σφαιροειδές, θά πάρη κάποιαν περιστροφικήν κίνησιν, θά 
άρχίσουν τότε νά άποσπώνται δακτύλιοι καί νέα σφαιρώματα καί έτσι 
μετά, τις οίδε, πόσα έτη, θά ψυχθούν καί θά γίνουν νέοι Κόσμοι, νέον 
σύστημα πλανητικόν.

Έχαλαρώθησαν λοιπόν οί μεταξύ τών ’Εθνών δεσμοί, τό ένα έπεσε 
έπάνω είς τό άλλο, έπυρακτώθησαν, τό Βέλγιον πρώτον-πρώτον έπαθε 
τήν έξαέρωσιν, καί τώρα όλοι μαζή οί εμπόλεμοι έχουν γίνει μία μάζα 
αίματοζυμωμένη.

Τά Αποτελέσματα θά τά ίδωμεν είς τόν μετά, άδηλον πόσον, χρόνον 
έκδοθησόμενον Χάρτην τής Εύρώπης, άπό τόν όποιον θά λείπουν 
ασφαλώς μερικά Κράτη, άλλά θά φιγουράρουν καί νέα.

«

Σιγά σιγά δ εφιάλτης πού μάς έπάτησε βαρεία είς τό στήθος, μόλις 
έξερράγη ό πόλεμος, έφυγε καί ή Άνθρωποτης άνεκουφίσθη. "Ενας έκ 
παραδόσεως πανικός είχε καταλάβει τόν κόσμον. Αί αφηγήσεις άπό 
στόματος είς στόμα περί μακροχρονίων πολιορκιών τοΰ περασμένου 
καιρού καί μαχών καί περί στερήσεων καί περί έλλείψεως άρτου καί 
περί προσφυγής είς τούς γάτους καί τούς ποντικούς δΓ έλλειήιιν κρέα
τος καί άρτου, μάς έκληροδότησαν τόν έκ παραδόσεως πανικόν. Άλλά 
σήμερον μέ τήν πρόοδον τών πολεμικών μέσων, τήν πρόοδον τών 
’Επιστημών, τής Συγκοινωνίας κλ. τοιούτοι κίνδυνοι δέν ήτο δυνατόν νά 
άπειλήσουν τόν κόσμον.

Μέ τήν έκρηξιν τού πολέμου αί κυβερνήσεις έσπευσαν νά λάβουν 
δλα εκείνα τά μέτρα, άτινα ύπηγόρευε ή μελέτη καί ή πείρα, ούτω δέ 
όλοι έπέτυχον επάρκειαν τροφίμων, υλικών καί χρυσού.

Ζημίαι μεγάλαι βεβαίως θά σημειωθούν άκόμη, άλλά ό πόλεμος τοϋ 
1914 δέν θά είναι, ώς έφοβήθη ή Άνθρωποτης πρός στιγμήν, ή κατά 
τόν Ευαγγελιστήν Συντέλεια τού Αίώνος.

Θά έχη δέ καί τά καλά του ό πόλεμος αύτός. Χρόνια τώρα οί μεγά
λοι έθησαύριζαν, παρασκευαζόμενοι δΓ αύτόν καί άπεταμίευον. ’Ιδού 
τώρα έκλεισαν δύω μήνες εμπολέμου καταστάσεως, κατά δέ τούς υπο
λογισμούς τών είδότων οί δύω αύτοί μήνες έστοίχισαν έως τώρα είς 
τούς εμπολέμους 10,000.000,000, φρ. Δέκα δισεκατομμύρια φράγκα ! 
Ποΰ εϋρέθησαν αύτά καί έδαπανήθησαν; Αύτό θά εΐπη ότι βαθμηδόν 
είχον άποσυρθή έκ τών αγορών διά τής μεθόδου τών φόρων, τών άπο- 
θεματικών κλπ.

ί
Είπομεν Ανωτέρω περί τοϋ κατά παράδοσιν πανικού. "Ομοιος πανι

κός καταλαμβάνει τόν κόσμον μέ τήν γειτνίασα· τής Χολέρας καί τής 
Πανώλους."Αλλοτε είς εποχήν, ποΰ έπιστεύετο άκόμη οτι, αί δύω αύταί 
έπιδημίαι ήσαν γράΐδια νωδά, άτινα έπληττον καθ’ ύπνον τόν άνθρω
πον, μόλις ένέσκηπτε ή Χολέρα είς ένα τόπον δέν έμενε παρά νά σπεί
ρουν αλάτι. ’Εννοείται δέ ότι μέ τήν άγνοιαν τών χρόνων εκείνων ή 
μεγαλητέρα πανωλεθρία ώφείλετο είς τόν πανικόν. Καί περιέσωσε 
μέχρις ημών ή παράδοσις τόν πανικόν αύτόν, χωρίς ήμεΐς νά έχωμεν 
ιδέαν τής έκτάσεως τής καταστροφής ήν επιφέρει

Άλλ’ έδέησε νά μάς έπισκεφθοϋν καί αί δύω αύτιιί Κυρίαι, νά παρε
πιδημήσουν αρκετόν καιρόν έν ΙΙειραιεϊ καί έν ΆΟήναις, νά πεταχθή 
μάλιστα ή ΙΙανιόλης ένα ταξειδάκι έως τήν Χίον, τήν Μυτυλήνην καί 
τήν Σύρον, νά τσακίσουν μίαν κάρταν p. ρ. c. είς τοΰ κ. Ρέπουλη, διά 
νά πεισθοΰμε οτι δέν άξίζει νά γίνεται πολύς λόγος περί αύτών.

Καί τώρα ποΰ τελείως έκαθαρίσθημεν καί άπό μακροΰ χρόνου δέν 
έσημειιόθη κρούσμα τό διακηρύσσομεν: Πέρυσι έπί 2 μήνας έφιλοξε- 
νήθη παρ’ ήμϊν ή Χολέρα καί έφέτος έπί 3 μήνας ή Πανώλης.

Δύσκολα τό πιστεύει κανείς. "Ετσι είναι. "Ενα κρούσμα άλλοτε είς 
Κωνσταντινούπολη- έγίνετο Αφορμή φοβερού κατρακυ- 
λίσματος τών Αξιών είς τό Χρηματιστήριον καί έξόδου 
τών Αθηναίων. Τώρα έρχεται ή Πανώλης μέσα είς τήν 
βρώμαν καί δυσωδίαν καί Αντί, ώς Ανεμένετο, νά γίνη 

χρόνιοι· νόσημα πλέον καί νά καταντήσουν οί Αθη
ναίοι, μή έρχόμενοι είς επιμιξίαν μέ άλλους, διά τής 
έξελίξεως, νά έχουν χρονίως τούς αδένας έξοιδημένους, 
όπως οί κάτοικοι ενός άλλου δήμου, οί όποιοι είναι 

όλοι λεπροί, φεύγει καί γίνεται άφαντη καί ό κόσμος.. . 
ούδ’ δταν ήλθεν έγνω, ούδ’ άν μενή μελήσεται.

Έξεφυλίσθη, λέγουν, ή νόσος. Κάθε άλλο. 'Απλώς έμελε- 
τήθη καί έκ τής μελέτης έλειψε ό δεισιδαίμων φόβος, ό 
κυρίως παραίτιος τής πανωλεθρίας.

«

Ήμέραι διωγμού τής Φυλής άνέτειλαν καί πάλιν. Άπό 
τήν Θράκην καί άπό τήν Μικρόν Ασίαν οί Τούρκοι λυσσώ
δεις εκδιώκουν τούς "Ελληνας. Ή Μητέρα άνοιξε τήν Αγκα
λιά της καί δέχεται τά ριγοΰντα παιδιά της, γυμγά καί 
ξετραχηλισμένα.

Άνδρες καί παιδιά κυρίως εκδιώκουν. Τό 
πρόγραμμά των είναι πρόδηλον. Κρατούν τάς 
γυναίκας καί τά κορίτσια καί δταν δέν θά 
ύπάρχη πλέον ό άκμαϊος εκείνος 'Ελληνισμός 
θά έξισλαμίσουν πέρα-πέρα τήν Μ. Ασίαν.

Καί δμως έπιστεύετο δτι, μετά τούς πολέ
μους τού 1912 καί τοΰ 1913 μία λέξις τών έν 
Σόφιφ καί Κωνσταντινουπόλει Πρεσβευτών τής 
'Ελλάδος θά ίσοδυνάμει μέ μίαν Συλλογικήν 
Διακοίνωσιν τών Πρεσβευτώντών Μ.Δυνάμεων.

«

Τό άνοιγμα τής Βουλής περί τά μέσα τοΰ 
Σεπτεμβρίου ήλθεν σαν άκτίς έλπίδος νά έγκαρ- 
διώση μέ δηλώσεις τής κυβερνήσεως περί τών 
έξωτερικών μας πραγμάτων.

Άτυχώς καί ή έλπις αύτή ύπήρξε φρούδη. 
ΊΙ Βουλή ήνοιξεν, άλλ’ αί προσδοκίαι τής 
Φυλής δέν ίκανοποιήθησαν. ’Ολίγα μασσημένα 
λόγια, γριφωδέστερα τών χρησμών τής Πυ
θίας, ποΰ είπε ό κ. Πρωθυπουργός, δέν έχυσαν 
φώς καθόλου είς τά παχυλά σκοτάδια ποΰ 
απλώνονται γύρω μας.

Και κατόπιν νομοσχέδια, ώς έπί τό πολύ 
προσωπικά, δημιουργοΰντα νέας θέσεις καί 
αύξάνοντα τάς βδέλλας τοΰ προϋπολογισμού.

Ώς εάν δέ μή ήρκουν δλα αύτά, προσήχθη 
και νομοσχέδιον, δι’ ού έζητεϊτο ή ύπό τής 
Βουλής κύρωσις τών ύπό τοΰ 'Υπουργού τών 
Ναυτικών διαπραχθέντων κατά τήν απουσίαν 
της, δηλαδή τής ναυαρχοποιήσεως τών υπερα
ρίθμων κ.λ.

’Αλλοτε μέ τρία καράβια εΐχομεν τρείςξύπο- 
ναυάρχους έν ένεργεία καί τρεις άποστράτους, 
τώρα μέ έξ καράβια έχομεν .... Μετρήσατε. 
Τρεις Αντιναύαρχοι έν ένεργείφ, ών εϊς ό Πρίγ- 
κηψ, εις ό Κουντουριώτης καί εις ό Εγγλέζος, 
δκτόι υποναύαρχοι, ών δύω είς διαθεσιμότητα
καί δύω ’Εγγλέζοι, καί εννέα υποναύαρχοι έν άποστρατείρ. Έν δλφ 
τό Δημόσιον πληρώνει είκοσι (άρ. 20) ναυάρχους.

Αξίζει τώρα νά μάθωμεν πόσοι είναι εϊς τόν στόλον. Ό ΙΙρίγκηψ 
Γεώργιος είναι είς Εύρώπην, ό Κουντουριώτης είναι είς άδειαν, οί εν
νέα υποναύαρχοι είναι άπόστρατοι, δύω είναι εις διαθεσιμότητα καί 
ένας είναι έπίσης εις άδειαν. Μένει λοιπόν έπί τοΰ Στόλου ό Άγγλος 
Αντιναύαρχος καί δύω υποναύαρχοι Άγγλοι, ένας "Ελλην υποναύαρχος 
είς τό Έπιτελεϊον τοΰ Υπουργείου καί άλλος ένας "Ελλην υποναύαρχος 
ώς διευθυντής τών Τεχνικών ύπηρεσιών είς τό Ύπουργεϊον, λόγφ ειδι
κότητας. Άπό τούς είκοσι ναυάρχους δηλαδή τοΰ'Ελληνικού Ναυτικού, 
τρεις .... Άγγλοι μόνον υπηρετούν έπί τοΰ Στόλου.

ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ
Φυοικοθεραπευτής.—’Ιατρός τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως.

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ

Η«Έλληνο-Γαλλική ’Ιατρική Ένωσις ένός έτους μόλις ζωήν αριθμούσα, 
τοιαΰτα μέχρι σήμερον έπβτέλβσεν, ώστε ή ’Επιστημονική καί Εθνική 

αΰτής δράσις νά θεωρήται αξία ιδιαιτέρας μνείας.
Ή ιδέα τής ίδρύσεως αύτής, όφείλεται εις τόν μαθητήν τοΰ Institut 

Pasteur, ιατρόν κ. Δαμιανόν Σωτηριάδην, δστις έξέθεσε τάς ιδέας του 
εϊς κύκλον Ιατρών, αίτινες ασμένως έγένοντο άποδεκταί. Μεθ’ 8 μεταβάς 
παρά τφ πρεσβευτή τής Γαλλίας κ. Deville παρεκάλεσεν όπως, εΰαρεστηθή 
καί δεχθή τήν επίτιμον προεδρεία·/ τής Ένώσεως, ήν προθυμότατα άπε- 
δέχθη, ένθαρρύνας τόν κ. Σωτηριάδην είς τό έργον του λίαν κολακευτικώς.

Τήν αύτήν προθυμίαν έδειξε και δ τέως οργανωτής τής τοΰ Στρατού 
Υγειονομικής 'Υπηρεσίας Γεν. ’Αρχίατρος κ. Arnaud, εϊς 8ν άνετέθη τό αξί
ωμα τοΰ επιτίμου αντιπροέδρου. Καταρτισθέντος μετά ταΰτα τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου έκ τών κ. κ. Καββαδία, Μπένση, Τσάκωνα, Μαλανδρί- 
νου, Λιβιεράτου, Ψαραύτη, Κούζη ΰπό τήν προεδρεία·/ τοΰ καθηγητοΰ 
κ. Φωκά, ήρξατο σοβαρά ή δρασις τής “Ένώσεως·, ση- 
μειωθείσα διά τής έκδόσεως περιοδικού ύπό τόν τίτλον 
«Revue des Sciences Medicales et Biologiques».

Τήν πρώτην ώθησιν πρός τόν σκοπόν τούτον έδωκεν δ 
ιατρός κ. Τσάκωνας, ένθερμον μέλος τής ένώσεως, διά 
γεναίας προσφοράς δραχμών πεντακοσίων, σήμερον δ' ή 
έκδοσις τοΰ περιοδικού έχει εξασφαλισθή δΓ άθρόων 
δωρεών Γάλλων καί Ελλήνων ιατρών.

Τό περιοδικόν τοΰτο Γαλλιστί συντεταγμένον καί εϊς 
πολυτελή έκόοσιν έν Παρισίοις έκδιδόμενον κατά δίμη- 
νον, διασπείρει τό Ελληνικόν δνομα άνά τήν Γαλλίαν, 
Ρουμανίαν, Σερβίαν, Τουρκίαν, Αίγυπτον κτλ. κυκλοφο
ρούν είς 5,000 αντίτυπα.

«

Ή μετάβασις εις Παρισίους τών έκ τών ιδρυτών κ. κ. 
Τσάκωνα καί Σωτηριάδη νέαν δλως ώθησιν έδωκε εϊς τήν 
πορείαν τής ένώσεως, κατορθωθείσης πραγματικής συν
εργασίας έν τφ μεγάλφ τούτφ έργφ πολλών καθηγητών καί ια
τρών,οίτινες πλήν τής έπιστημονικής καί ήθικής αρωγής προσέ- 
φερον καί τήν ύλικήν τοιαύτην.

Ή ίδρυσις Γαλλικής ιατρικής βιβλιοθήκης έν’Αθήναις, ώς καί τά 
κατ’ έτος όργανωθέντα μαθήματα καί φροντιστήρια ύπό Γάλλων 
καθηγητών καί επιμελητών, έπί τούτω ερχομένων ενταύθα καθ’ 
υπόδειγμα τών έν Παρισίοις τοιούτων, είναι αποτέλεσμα τής νέας 
ταύτης φοράς τών Ελλήνων.

Ό Βασιλεύς Κάρολος τής Ρουμανίας άπέ- 
θανε. Τό πλήγμα διά τόν Αδελφόν καί σύμμα
χον λαόν είναι Αληθώς βαρύ.

Ή Ρουμανία οφείλει είς αύτόν τό παν 
Τήν παρέλαβε ηγεμονίαν υποτελή καί τήν 
άφίνει κυριώτατον παράγοντα καί ρυθμιστήν 
έν τή Ανατολή.

Πράγματι ό Βασιλεύς Κάρολος είχε συνδέ
σει τήν ΰπαρξίν του μέ τήν ΰπαρξιν τής νέας 
του πατρίδος καί είχε ταύτίσει τήν τύχην του 
μέ τήν τής Ρουμανίας, Αφοσιωθείς είς τήν 
εύημερίαν καί τό μεγαλεϊον της. Ήτο δηλαδή, 
μέ δύω λέξεις:

Αληθινός Βασιλεύς.»
Ό νέος Βασιλεύς, ή Α. Μ. ό Φερδινάνδος, 

άνδρωθείς καί διαπαιδαγωγηθείς πλησίον τοΰ 
Αειμνήστου ήγεμόνος, άπό τήν βαθεϊαν πείραν 
τοϋ όποιου ήντλει διδάγματα πολύτιμα, θά 
βαδίση εις τά ίχνη έκείνου, οδηγών τήν Ρου
μανίαν είς νέους θριάμβους.

«

Ό νικητής τοΰ Σαρανταπόρου, ό πορθητής 
τοΰ Μπιζανίου, ό δορυκτήτωρ τής Θεσσαλονί
κης, ό Βουλγαροκτόνος, έπειτα άπό τά ξενύ- 
χτια, έπειτα άπό τά χιόνια καί τά νερά, έπειτα 
άπό τήν πολύωροι· ιππασίαν καί έπειτα άπό 
τήν καλοπέρασι τοΰ Χατζηγώγου καί τοΰ Λι- 
βούνοθου ήσθάνθη τήν Ανάγκην νά ύποβληθή 
είς θεραπείαν. Πόνοι δριμεϊς κατά ισχία, ιδία 
δταν ήθελε νά ίππεύση, προέδιδον τήν Αρχήν 
άρθρίτιδος.

Τήν έπιστημονικήν συνδρομήν τότε έκλήθη 
νά παράσχη ό διακεκριμένος φυσιοθεραπευτής 
κ. Δημ. Βασιλείδης, δστις μέ σειράν τοπικών 
ήλεκτρολούτρων, έξήλειψε παν κακόν καί ό 
πολεμοχαρής στρατιώτης ήσθάνθη εαυτόν καί

πάλιν έτοιμον διά νά πηδήση είς τό άλογό του καί νά τρέξη έπί κεφα
λής τών γενναίων συμπολεμιστών Του.

Καί ή Α. Μ. δ Βασιλεύς έκτιμών τήν Αξίαν τού έπιστήμονος καί τήν 
τελειότητα τών συσκευών του καί τοΰ έργαστηρίου του ηύδόκησε νά 
τόν προσλάβη ώς ιατρόν Του.

Τοιρα ή Α. Μ. διανύει δευτέραν σειράν ήλεκτρολούτρων καί συνο- 
δευόμενος ύπό τοΰ ύπασπιστοΰ τής υπηρεσίας μεταβαίνει καθ’ έκάστην 
σχεδόν είς τό έργαστήριον τοΰ κ. Δ. Βασιλείδου.

Τής Φυλής δλης τά μάτια λοιπόν τώρα έκεΐ στρέφονται καί μίαν εύχήν 
εύχόμεθα δλοι διά τόν άριστον έπιστήμονα.

— Σώζοι τόν Βασιλέα!

Διά τής τελέσεως τών μαθημάτων τούτων καί τής συγκεντρώσεως 
κορυφαίων ιατρών Γάλλων καί Ελλήνων αί Άθήναι θέλουσιν άποβή τό 
ιατρικόν κέντρον τής Ανατολής ή δ’ έκ τούτου ήθική ωφέλεια κατα
φαίνεται σπουδαιοτάτη.

«
Πλήν δ έπελθών Ευρωπαϊκός πόλεμος άνέκοψε τήν δράσιν τής «Ένώ

σεως · ύπό τήν έπιστημονικήν αύτής δψιν. Έν μέσφ δμως τών περιστάσεων 
τούτων τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/ έθεώρησε καθήκον όπως, άποδίδον εϊς 
τήν Γαλλίαν μικρόν φόρον ευγνωμοσύνης διά τάς ΰπέρ τής Ελλάδος με
γάλας εκδουλεύσεις τής Γαλλικής ’Επιστήμης, όργανώση καλλιτεχνικήν 
έσπερίδα τή συνδρομή τών κορυφαίων Ελλήνων καλλιτεχνών, τής δποίας 
τάς εισπράξεις νά διάθεση πρός αποστολήν μικρών δώρων είς τούς Γάλ
λους τραυματίας, διατρανοΰν οΰτω τά πρός αυτούς αισθήματα άγάπης 

καί θαυμασμού.
Ή έσπερϊς αΰτη έν συρροή τής έκλεκτοτέρας Αθηναϊ

κής κοινωνίας επέτυχε θαυμασίως, χάρις εις τούς διακε
κριμένους ήμών καλλιτέχνας Κ“ν Κυβέλην, Δ8“ Κοτο
πούλη, τούς κ. κ. Σαμάραν, Βονασέραν, Παπαγεωργίου 
καί τάς συμπαθείς έρασιτέχνιδας Δεσποινίδας Ζερβού 
καί Κωνσταντοπούλου, τής δποίας τό μοναδικόν τάλαν- 
τον διά τήν Ελλάδα έπέσπασε τόν θαυμασμόν τοΰ εκλε
κτού κοινού.

Ή φδή πρός τήν Γαλλίαν τού κ. Νιρβάνα, άπαγγελ- 
θείσα ύπό τής Δεσποινίδος Ζερβού, ύπήρξεν ύπέροχος.

Ή έπιτυχία τής έσπερίδος ύπήρξε τοιαύτη ώστε, οί 
ενταύθα Γάλλοι άνταποκριταϊ εφημερίδων διεβίβασαν 
τηλεγραφικώς είς τάς εφημερίδας των τό τε πρόγραμμα 
τής έσπερίδος καί τά τής έορτής έν γένει, τά δέ Γαλλικά 
φύλλα εϋφήμως καί διά κολακευτικών λόγων πρός τήν 
Ελλάδα Αναφέρουν τά τής έορτής.

Πλήν τής έσπερίδος ταύτης, τής όποιας αί εισπράξεις άπέβη- 
σαν ίκανοποιητικώταται, διενεργεΐται καί έρανος πρός συλλογήν 
διαφόρων προϊόντων Ελληνικών, άτινα θά άποσταλώσιν ώς μι
κρόν ενθύμιο·/ εϊς τούς Γάλλους τραυματίας. Οΰτω έν καλλιτε
χνικές κυτίοις κεκαλυμμένοις διά τών Ελληνικών καί Γαλλι
κών σημαιών θά άποσταλή μεγάλη ποσότης σταφίδος εϊς J0 
χιλιάδας τραυματίας. Μέχρι σήμερον αί εισπράξεις έκ χρημά
των καί εϊδών έφθασαν εϊς 1β χιλ. δραχμών.
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ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
1 Σεπτεμβρίου. ΊΙ ήττα τής αριστερός πτέρυγος τών Αυστριακών 

παρά τό Τομαζώφ, τό όποιον κατέλαθον οί 'Ρώσσοι, προύκάλεσε πλήρη 
αποτυχίαν τοΰ σχεδίου τών Γερμανών, κατά τό όποιον τό άριστερόν των 
θά προήλαυνεν είς ένίσχυσιν τοϋ αριστερού τών Αυστριακών.

100 χιλιάδες Μπόερς καί άλλαι 30 χιλιάδες ’Ινδών έρχονται είς τήν 
Ευρώπην όπως πολεμήσουν μέ τήν Άντάντ.

Είς 88 χιλιάδας, έκ τών όποιων 1000 αξιωματικοί, ανέρχονται οι είς 
Γερμανίαν μετακομισθέντες Γάλλοι αιχμάλωτοι, είς 31 χιλιάδας οί Βέλ
γοι, έξ ών 440 αξιωματικοί, είς 93 χιλιάδας οί Ρώσσοι,, έξ ών 1800 αξι
ωματικοί καί είς 8000 οί "Αγγλοι, έκ τών όποιων 160 αξιωματικοί.

Ούτε ή ’Ιαπωνία, κατά δήλωσιν τοΰ 'Υπουργού τών Εξωτερικών της 
πρός τόν έν Τόκιο πρεσβευτήν τής 'Ρωσσίας, θά ύπογράψή ειρήνην 
μονομερή μετά τής Γερμανίας.

Έν τή ’Ανατολική Ηρωσσίρ. ίσχυραί Γερμανικοί δυνάμεις απώθησαν 
τήν έκεϊ δρώσαν 'Ρωσσική'· στρατιάν μέχρι τών συνόρων, τά όποια καί 
διέθησαν.

Ό ’Αγγλο - Γαλλικός στρατός έξακολουθει καταδιώκων τήν αριστε
ρόν πτέρυγα τών Γερμανών. 175 πυροβόλα ακόμη περιήλθον είς χειρ,ας 
τών Γάλλων. Ή στρατιά τοϋ Κρόμπριντς ύπεχώρησε πρός τήν Λογκιγιόν. 
Ή στρατιά τοϋ Φόν Χάουζεν καί τοΰ ΙΙρίγκηπος τής Βυττεμβέργης, 
άπεκρούσθησαν πέραν τοΰ Σαλόν, αί δέ στρατιαί τοΰ διαδόχου τής Βαυ
αρίας καί τοΰ Φόν Χέριγκεν έγκατέλιπον τάς έν Λωρραίνη θέσεις των.

300 χιλιάδες Αυστριακών συνελήφθησαν ακόμη έν Λεμπέργ ύπό τών 
Ρώσσων. Κατά χιλιάδας μεταφέρονται είς Βιέννην οί τραυματίαι. Τά 
νοσοκομεία έγέμισαν.

Παρά τό Λίκ τό 220ν σώμα τοΰ Ρωοσικοΰ στρατού τής Φιλανδίας 
θέλησαν νά είσβάλη είς τό Πρωσσικόν έδαφος, ήττήΟη μέ μεγάλος 
άπωλείας.

'Η προέλασις τών Γαλλικών στρατευμάτων, άπωθούντων τάς Γερμα
νικός στρατιάς, έξακολουθει ακατάσχετος. Μετά τήν διάθασιν τοΰ Μόρ
νου καί τήν κατάληψιν του Σουασόν ήνώθησαν μέ τάς στρατιάς Βοσγίων 
καί Λωρραίνης.

Ή δεξιά καί τό κέντρον τοϋ Βελγικοϋ στρατοΰ ήρχισαν νά προελαύ
νουν καί νά απωθούν τούς Γερμανούς.

Πλήν τής Άμιένης οί Γερμανοί έξεκένωσαν καί τήν Βαλανσιεν παρά 
τά Γάλλο - Βελγικά σύνορα.

Τό άκρον δεξιόν τών Ρώσσων είς τήν βόρειον Πρωσσίαν έφθασε Β. Α. 
τοϋ Καίνιξμπεργκ. 2 Γερμανικοί μεραρχίαι, θελήσασαι νά αναχαιτίσουν 
τήν προέλαση·, έξεμηδενίσθησαν έγγΰς τοϋ Μπλάζ. Τό πυροβολικόν 
των, πολλά πολυβόλα καί χιλιάδες αιχμαλώτων περιήλθον είς χεΐρας 
τών Ρώσσων.

Οί Γερμανοί ύποχωροΰν γενικώς έκ τοΰ Γαλλικού εδάφους. Τήν υπο
χώρηση· υποστηρίζει ή στρατιά τοΰ Φόν Κλούκ. 'Η στρατιά τοΰ Κρόμ- 
πριντς μέ μεγάλας άπωλείας διώκεται κατά πόδας, άπειλουμένη δι’ άπο- 
κοπής, καθ’ όσον Βελγικά στρατεύματα, διώκοντα 2 Γερμανικά σώματα 
φθάνουν είς τάς δδούς 
δι’ ών άναγκαστικώς θά 
διέλθη ή στρατιά τοΰ 
Κρόμπριτς,έκ τής όποιας 
πάλιν 50 χιλιάδες άπε- 
κλείσθησαν νοτίως τής 
Άργκόν.

Ό Γάλλος άρχιστρά- 
τηγος Ζόφρ άναγγέλλων 
πρός τήν Γαλλικήν Κυ
βέρνηση· τήν νίκην του 
άναφέρει ότι, αί ύπ’ αυ
τόν δυνάμεις τοΰ κέν
τρου εύρίσκονται βο
ρείως τοΰ Μόρνου. Είς 
τήν Άργκόν ό έχθρός 
έγζατέλειψε τό Ρεβινύ. 
άλλ’ άνθίσταται ακόμη 
πρός άνατολάς τοΰ Λαι
μόν. Πρός νότον αί Γαλ
λικοί δυνάμεις κατέλα- 
βον τό Σαίντ-Ντιέ, Ράν - 
Έτάν - Μπακαραί.

80 χιλ. ’Ινδών τακτι
κού στρατοΰ άπεβιθά- 
σθησαν εις Μασσαλίαν.

2 Σεπτεμβρίου. Ή 
Κυβέρνησις άπεφάσισε 
νά καλέση τήν Βουλήν 
είς νέαν σύνοδον διά τήν 
10 Σεπτεμβρίου.

Τό δεξιόν τών Γερ
ΚΑΤΑ ΓΗΣ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ. —Τά γενναία στρατεύματα τού Τσάρου δεν γνωρίζουν τι ύά είπή άνάπαυσις. 
"Ογκοι άτέρμονες, καθώς προελαύνουν, δίδουν τήν είκόνα τοΰ έκχειλίζοντος ποταμού δστις κατακλύζει 

καί παρασύρει παν τό προστυγχάνον.

μανών καί τό κέντρον των έξακολουθοΰν ύποχωρούντα έξ όλων τών 
σημείων. Ή ΰποχώρησις είναι γενική. Έξεκενώθη δέ τελείως τό Γαλ
λικόν έδαφος πρός εκείνο τό σημεϊον.

Έν Βελγίω ή Οέσις τών Γερμανών είναι λίαν έπισφαλής. Τά Βελγικά 
στρατεύματα, άπωθήσαντα τά έπιτηρητικά σώματα, τά όποια άφήκαν οί 
Γερμανοί, μετά τών "Αγγλων καί τών άποβιβάσθέντων Ρώσσων άπει- 
λοΰν σοβαρώτατα τούς ύποχωρούντας.

Ίσχυραί Γερμανικοί ένισχύσεις φθάνουν έν σπουδή είς τό Ρωσσικόν 
μέτωπον. Εναντίον τής Καινιξθέργης έτοποθετήθησαν βαρέα πυροβόλα 
μεγάλης ολκής. Απόπειρα εισβολής τών Γερμανών είς Πολωνίαν πρός 
νότον άπεκρούσθη.

Ό περίφημος Πολωνός συγγραφεύς Ερρίκος Σιέγκεβιτς, τοΰ οποίου 
3-4 έργα άνέγνωσαν οί συνδρομηταί τής «Εικονογραφημένης», συνε- 
λήφθη αιχμάλωτος ύπό τών Αυστριακών, καί έκρατηθη έν Κρακοβίρ- 

Οί κατά τών Σέρθων δρώντες Αυστριακοί άπεπειράθησαν νά διαβοΰν 
τόν Δρϊνον μεταξύ Ράστα καί Κιμάνσκαδα. άλλ’ άπεκρούσθησαν, άφή- 
σαντες είς χεΐρας τοΰ έχθρού μίαν πυροβολαρχίαν οβιδοβόλων, μίαν 
πεδινήν καί έξ πολυβόλα.Επίσης άπεκρούσθησαν άλλαι άπόπειραί των, 
οΰτω δέ οί Σέρβοι έπροχώρησαν 40 χιλιόμετρα πέραν τοΰ Σεμλήου.

Τό Γερμανικόν καταδρομικών «Έλα· έβυθίσθη ύπό ’Αγγλικού ύπο- 
βρυχίου.

Οί Γερμανοί τού κέντρου μετά τήν ύποχώρησίν των είς τήν γραμμήν 
Φέμς - Βερντέν άντιτάσσουν πεισματώδη άντίστασιν είς τό Σαίν - Μενε- 
ούλ διά νά έξασφαλίσουν τήν ύποχώρησίν τοΰ δεξιοΰ των. Οί Γάλλοι 
ύπερέχουν. ’Ισχυρά σώματα προελαύνουν Β. Α. τοΰ Βερντέν. Άπό 
Σαίν-Κεντέν μέχρι Βερντέν οί Γερμανοί εύρίσκονται είς δυσχερή Οέσιν.

Ή στρατιά τής Βυττεμβέργης άδυνατούσα νά άποφύγη τήν κύκλωσιν 
έγκατέλιπε έν αταξία τό Τριαγκούρ, ένθα έπεχείρησε νά άνασυνταχθή.

3 Σεπτεμβρίου. Οί Γερμανοί κατέχουν ισχυρός θέσεις πρός βορράν 
τοΰ Α’ίσν καί άνασυντασσόμενοι μάχονται λυσσαλέως, άλλά ύποχωροΰν 
τες καθ’ δλην τήν γραμμήν. Ό στρατός τοΰ Κρόμπριτς άπωθήθη έκ 
νέου πέραν τής Βαρέν.

Ή ύπό τόν Κλούκ στρατιά έσημειιόθη είς τά Γάλλο - Βελγικά σύνορα 
καταδιωκομένη ύπό τών Γάλλων.

Οί Βέλγοι έξιλΰόντες τής Άμβέρσης έπιτίθενται κατά τών Γερμανών 
είς τό τρίγωνον Βρυξελλών - Λουθαίν - Μαλίν, οΰτω δέ μέ τήν πρός τό 
Γαλλικόν μέτωπον μετακίνηση· τοΰ 3«ν Γερμανικού σώματος οί έν Βελ- 
γίφ Γερμανοί περιήλθον είς κρίσιμον θέσιν.

4 Σεπτεμβρίου. Τό μέτωπον τών Γερμανών εκτείνεται άπό Νουα- 
γιόν μέχρι Βερντέν, δπου αί όπισθοφυλακαί των συνάπτουν κρατεράς 
μάχας, ύποχωροϋσαι. μέ τούς ζαταφθάσαντας αύτάς Γάλλους.

Οί Ρώσσοι έν Γαλλικά; κατέλαθον τό Τυρό-Μισέν, κυριεύσαντες κατά 
τάς αυτόθι μάχας 36 πυροβόλα, ών πλεϊστα βαρέα καί συλλαθόντες 
5 χιλιάδας αιχμαλώτους. Κατόπιν τής πανωλεθρίας των τά Αυστριακά 
στρατεύματα μετά τών συμπραττόντων Γερμανών εκκενώνουν τήν Γαλ- 

λικίαν, έγκαταλείποντα 
δπισθεν αυτών 250 χιλ. 
άνδρών έκτος μάχης, νε
κρούς καί τραυματίας.

Έν τή Άνατολ. Πρωσ- 
σίρ οί Ρώσσοι συνήψαν 
πολυημέρους μάχαςπρός 
ισχυρότατα σιόματα Γερ
μανών, ών ή μεταφορά 
έκ τοΰ Δυτικού μετώπου 
διήρκεσε άπό τής 2815 
Αύγούστου μέχρι τής 7η? 
Σεπτεμβρίου, έσχον δέ 
άτυχίας σημαντικός. Ή 
έπίθεσις τών Γερμανών 
ήρχισε διά μέσου τών 
Μαζουριανών ελών, οΰ- 
τοι δέ άναπτύσσοντες τήν 
δεξιάν των καί προτιθέ- 
μενοι νά συγκεντριόσουν 
μεγάλας δυνάμεις είς τό 
μέτωπον Νορδεμπούγ - 
Σουθάλκυ ήπείλησαν σο- 
βαρώς τήν στρατιάν τού 
Ραίνενκαμφ. Άλλ’ αί 
πτέρυγες τής προκαλύ- 
ψεως τών Ρώσσων άνε- 
χαίτισαν τήν προέλασιν 
τοΰ έχθροϋ, ήτις έστοί- 
χισεν είς αύτόν και οΰτω 
οί Ρώσσοι έξήλΟον τής 
δυσχερούς θέσεως.

Οί Μαυροβούνιοι κατήγαγον νέαν νίκην είς τό Κουρίλοβο. Οί Σέρβοι 
κατέλαθον τό Βίσσεγκραδ τής Βοσνίας καί προελαύνουν εις τό έσωτερι- 
κόν διελθόντες τόν Δρϊνον.

40 συντάγματα έφιππων κοζάκων έπετέθησαν κατά τοΰ έν ύποχωρή- 
σει διαθαίνοντος τόν Σάν Αΰστριακοΰ στρατοΰ, είς τόν όποιον έπέφεραν 
μεγάλας άπωλείας. Οί Γερμανοαυστριακοί συγκεντροΰνται πρός άμυναν 
είς τά φρούρια Πρεμύσλ καί Γιαροσλάθ.

5 Σεπτεμβρίου Οί Γερμανοί ύποχωροϋντες άνθίστανται μεταξύ Οΰάζ 
καί Μόζα. Οί Γάλλοι έκτελοΰν κινήσεις σκοπούσας είς κύκλωσιν τών 
εχθρικών πτερύγων.

Οί Λύστριακοί έκκενώνουν τήν Ι’αλλικίαν, ύποχωροΰν δέ καί τά πρός 
βοήθειάν των δραμόντα Γερμανικά σώματα.

Οί Σέρβοι διαθάντες τόν Δρινον κατέλαθον τό Πασσίν - Ρέτ καί προε
λαύνουν πρός τήν Σβινίτσαν. Οί Μαυροβούνιοι έφθασαν είς απόσταση· 
50 χιλιομέτρων άπό τοΰ Σεραγέθου κατέλαθον δέ τήν Γκοράτζαν.

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΒΙΣΤΟΥΛΑΝ. ΟΙ Ρώσσοι δέν προφτάνουν νά κατασκηνώσουν σχεδόν. Δίδουν μάχην, 
συντρίβουν καί άρχίζουν νά καταδιώκουν. Μόνον περί τον ποταμόν Βιστούλαν, συνάντησαντες 

μεγάλην άντίστασιν, κατώρθωσαν νά κατασκηνώσουν.

6 Σεπτεμβρίου. Γερμανικά πολεμικά, έκλαθόντα Γερμανικήν μοίραν 
ως έχθρικήν, τήν κατεναυμάχησαν.

Μεγάλαι μάχαι έξακολουθοΰν μεταξύ Γερμανών καί Γάλλων καθ’ δλον 
τό μέτωπον. Οί Γάλλοι προελαύνουν βραδέως. Έσημειώθησαν προελά
σεις των έπί τών υψωμάτων τοΰ Αϊσν. Ή πτέρυξ τών Άγγλο - Γάλλων 
άπώθησε τήν ύπό τόν στρατηγόν Κλούκ στρατιάν, ήτις καί ύπεχώρησε.

Αί έν Βρυξέλλαις Γερμανικοί δυνάμεις έπέστρε- 
ψαν είς Τερμόν.

Γερμανικόν σώμα τηρούν τήν επαφήν μέ τούς 
ύποχωρούντας Αυστριακούς, ήττήθη παρά τό Λουμ
πλίν, προσθληθέν ύπό τών Ρώσσων. 4 1 χιλάδες 
αιχμάλωτοι περιήλθον είς χεΐρας των.

Πλησίον τοΰ Νόθι - Παζάρ Αυστριακή μεραρχία 
δυνάμεως 20 χιλιάδων άνδρών έπιτεθεϊσα κατά τών 
Σέρθων άπεκρούσθη μέ πολλάς άπωλείας.

Σώματα Γερμανών, δρώντα έν τή έπαρχίρ Κίλ- 
τσε, ύπεχώρησαν έν σπουδή μετά τάς ήττας τών 
Γερμανών έν Κράσνιε καί Τομαζώφ.

Τό Αγγλικόν έκπαιδευτικόν «Φίσγαρδ 2 , κατα- 
ληφθέν ύπό θυέλλης έν τή Μάγχη έθυθίσθη. 21 έκ 
τοΰ πληρώματος του έπνίγησαν.

7 Σεπτεμβρίου. Έπί τοΰ μετώπου Ούάζ - Βέβρ 
έξακολουθει κρατερά ή μάχη. Τό άριστερόν τών 
Γάλλων κατέχει τό Μάρκ-Έκλιζέ, Κορλπόν καί 
Κούτς βορείως τοΰ Αϊσν. Οί Γερμανοί άπέτυχον 
τρις άποπειραθέντες έφοδον κατά τών "Αγγλων είς 
τό Τρογιόν καθώς καί εις άλλας επανειλημμένος 
νυκτερινός έπιθέσεις κατά τών Γάλλων. Επίσης 
άπέτυχον καί είς τάς εναντίον τής Ρέμς νέας άπο- 
πείρας των. Μεταξύ Ρέμς και Άργκόν οί Γερμα
νοί έκτελοΰν μεγάλα οχυρωματικά έργα διά νά 
άντιτάξουν λυσσώδη άντίστασιν.

Ό έν Κωνσταντινουπόλει διωγμός κατά τών Ελλήνων, επινεύσει τών 
Γερμανών, έχει φθάσει είς όξύτατον σημεϊον.

Τό άριστερόν τών Γάλλων προήλασε πρός τήν δεξιάν όχθην τοΰ Ούάζ. 
Είς τό δεξιόν Γαλλικόν άκρον ή στρατιά τοΰ Διαδόχου εξακολουθεί νά 
ύποχωρή μεταξύ Μονφωκόν καί Τανβιλέρ. Είς τήν Λωρραίνην οί Γάλ
λοι προελαύνουν. Παρά τό Κραόν μετά τρομερός μάχας τό 2«» καί τό 
10ον Γερμανικόν σώμα ύπεχώρησαν καθώς καί ή Αύτοκρατορική φρουρά. 
Βορείως τοΰ Ρέμς οί Γάλλοι βομβαρδίζουν τάς ώχυρωμένας θέσεις 
τοΰ έχθροΰ.

Βορειοανατολικώς τοΰ Σουδομίν τό άριστερόν τών Ρώσσων συνήψε 
κρατεράν μάχην πρός τήν δεξιάν πτέρυγα τών Αυστριακών, ήτις υπερη- 
σπιζε τήν Σαμπόρ ύπό τόν Κόίρα. Οί Αυστριακοί άπεσύρθησαν είς 
Σιμόθα, οί δέ Ρώσσοι κατέλαθον τά οχυρώματα καί έξηκολούθησαν 
τήν καταδίωξη· τοϋ Κόίρα, δστις ύποχωρών πρός τήν Λίσκα-Σανάκ 
κατέστρεψε τάς γεφύρας τοϋ Σάν καί έπυρπόλησε τά ενδιάμεσα χωρία.

Γερμανική μεραρχία ιππικού, έκ τών είς τό Άνατ. μέτωπον, άπομα- 
κρυνθεΐσα τού Κίελς πρός άναγνώρισιν, έκυκλώθη ύπό κοζάκων καί 
ήχμαλωτίσθη όλόκληρος.

Παρά τόν Βιστούλαν αί Γερμανικοί προφυλακαί οχυρώνουν τό μέτω
πον Τσεντοσόφ - Μπεζεσίν.

Οί Σέρθοι διά λόγους στρατηγικούς άπεσύρθησαν έκ Σεμλίνου έν 
πλήρει τάξει, μεθ’ δλου τοΰ ύλικοΰ των.

S Σεπτεμβρίου. Ό Πρίγκηψ Γεώργιος τής Σερβίας έπί κεφαλής τοϋ 
τάγματός του έτραυματίσθη ύπό βολίδος είς τήν σπονδυλικήν στήλην 
άκινδύνως, μετεφέρθη δέ είς Καδενφάν.

Οί Αυστριακοί πρό τής ορμητικής προελάσεως τών Ρώσσων έγκατέ- 
λειψαν τά οχυρώματα τοΰ Σαντομίρ τά όποια κατέστρεψαν προηγουμένως.

Οί Ρώσσοι μετά σφοδρός μάχας είς τό μέτωπον τής Ανατολικής 
ΙΙρωσσίας απώθησαν τούς Γερμανούς, κυριεύσαντες πολλά πυροβόλα 
καί οβιδοβόλα.

Οί Γερμανοί ώχύρωσαν τήν γραμμήν Ναμούρ -Μωμπέζ.
Μετά σφοδρόν μάχην ci ύποχωροϋντες Αυστριακοί παρά τό Μπαρα- 

κώφ ένικήθησαν καί αύθις ύπό τών Ρώσσων, οΐτινες έθομβάρδισαν τό 
Γιαροσλάθ, προελάσαντες δέ κατώρθωσαν νά άπο- 
μονώσουν τήν Πρεμύσλ.

Έπί τής γραμμής Ούάζ - Μέζ έξακολουθει λυσ
σαλέα ή μάχη άνευ άποτελέσματος οριστικού.

Ή πόλις Ρέμς βομβαρδίζεται. Ή Μητρόπολίς 
της κατεστράφη.

9 Σεπτεμβρίου. Έπί τοϋ μετιόπου Λιουμποβία- 
Σθόρνικ-Λόζνιτσα καθώς καί Μιτροβίτσα-Σαμπάτς 
συνήφθησαν λυσσώδεις μάχαι μεταξύ Σέρθων καί 
Αυστριακών, οΐτινες έν τέλει άπεσύρθησαν πρός τά 
ένδότερα. Οί Μαυροβούνιοι άφ’ έτέρου καταλαθόν- 
τες τό φρούριον Φότσα καί τό χαρακωμένον στρα- 
τόπεδον Γκορίτσα προήλασαν ένδότερα καί κατέ
λαβαν τό χαρακωμένον στρατόπεδον Γιαμποϋκα 
καί τήν Ρογκατίτσαν.

Τό άριστερόν τών Γάλλων διήλθε τήν περιφέ
ρειαν Σουασόν καί κατέλαβε τήν γραμμήν ΛΙπερ- 
ζομπάκ - Κομιένη, ένώ οί Γερμανοί ύπεχώρησσν 
βραδέως έγκαταλείποντες πυρομαχικά, άλλά καί 
όχυροΰντες τάς δδούς τοΰ έπισιτισμοΰ των διά τόν 
φόθον έπιθέσεως έκ τοΰ Βελγίου.

Ή μάχη τοΰ Λίαν έξακολουθει. Ενισχύσεις μεγά
λαι έστάλησαν είς τό Γαλλικόν μέτωπον, ένφ άλλα 
σώματα στρατοΰ κινούνται είς πλευρικήν κίνησιν 
κατά τών Γερμανών.

Τό Ρωσσικόν κέντρον κατατροπώσαν τούς Αύ- 
στριακούς είς Γιαροσλάβ, περιεκύκλωοε τά φρούρια 
τής Πρεμύσλ. Έν τή Ανατολική Πρωσσίρ οί Ρώσ- 

σοι κατέχουν πάντοτε τάς έν Τιλσίτ καί Καίνιξμπεργκ θέσεις των. 
Άλλο τμήμα Αυστριακού στρατοΰ, ύποχο>ροΰν διά τοΰ Βιστούλα 

διευθύνεται εις Κρακοβίαν, δπου συγκεντροΰται 1,200,000 Αύστρο- 
Γερρανικοΰ στρατού, ένφ άλλα Γερμανικά σιόματα έκ Μπρεσλάου 
κατέρχονται έν σπουδή εις τήν Κρακοβίαν διά νά έμποδίσουν τήν 
πρός τά Καρπάθια προέλασιν τοΰ Ρωοσικοΰ στρατοΰ.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΖΕΣΜΥΖΛ. *Ογκοι μεγάλοι Ρωοσικοΰ στρατού Απέκλεισαν σφιγκτά τήν Πρζεσμύζλ 
καί ή πολιορκία της προβλέπεται μακροχρόνιος.

Τό άριστερόν τών Γάλλων προήλασε πρός δυσμάς τοΰ Νουαγιόν. 
Οί Γερμανοί εύρίσκονται νοτίως τοΰ Ροά πρό τοΰ Μονδιδιέ, δπου συνή
φθησαν σφοδραί λογχομαχίαι, άποκρουσθέντων τών Γερμανών μέ άπω
λείας μεγάλας. Είς τό κέντρον έν Καμπανίφ οί Γάλλοι κατέλαθον το 
Μινίλ - Λέζ - Ίρλές καί τό Μεσίζ. Είς Βέθρ οί Γερμανοί κατέχουν τό 
Τριογκούρ. Είς τό μέτωπον τής Λωρραίνης συνεχίζονται σφοδρότατοι 
μάχαι. Οί Γερμανοί ένεργοΰντες άντεπιθέσεις έν ι'όρι; νυκτός άποκρού 
ονται, τήν δέ ημέραν ύπό τήν προστασίαν τοΰ πυροβολικού των ύπο
χωροΰν καί δχυροΰνται είς στρατηγικά σημεία.

Επίσης οί Γερμανοί άπωθήθησαν έκ τοΰ Νουαγιόν, είς δέ τό Μέτς 
έχασαν επίσης έδαφος.

Είς τό Βέλγιον οί Γερμανοί συνεκέντροισαν 250 χιλιάδας στρατοΰ 
καί όχυροΰνται πρός άμυναν παρά τούς ποταμούς Σάπ, Μέζ καί Ούάζ.

Οί Τούρκοι έκλεισαν τά Δαρδανέλια διά τορπιλλών, ένίσχυσαν δέ τήν 
οχύρωση· διά νέων φρουριακών πυροβόλων.

Οί Μαυροβούνιοι έφθασαν 20 χιλιόμ. έξωθεν τοΰ ΣεραγέθΟυ.
10 Σεπτεμβρίου. Αί άπώλειαι τών Αυστριακών κατά τό διάστημα 

τών 17 τελευταίων ήμερων είς μάχας πρός τούς Ρώσσους άνέρχονται 
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είς 180 χιλιάδας ανδρας καί 1400 πυροβόλα, ένφ τό ιππικόν των άπο- 
συνβτεθη πλήρως.

Τά ’Αγγλικά πολεμικά Άβουκίρ <Χόκ· καί Κοεσοΰ» έβυθίσθη- 
σαν ύπό Γερμανικών υποβρυχίων είς τήν Βόρειον θάλασσαν. Τό ’Αγγλι
κόν πολεμικόν Πήγασσος» άφ’έτέρου, βύθισαν τό Γερμανικόν «Μόεμπε 
έν Νταρεσσαλάμ τής Γερμανικής ’Αφρικής, έβυθίσθη ύπό τοΰ Γερμανι
κού καταδρομικού Καίνιξμπεγκ».

Άπό οκταημέρου οί Γερμανοί επιτίθενται λυσσωδώς κατά τού Βερδέν, 

ΤΑ ΣΚΙΑΧΤΡΑ. — Οί Γερμανοί μεταχειρίζονται παντός είδους τεχνάσματα διά νά 
έξαπατοΰν τόν έχθρόν. Ίδέτε πώς μ’ Ενα κράνος, Ενα μανδύαν καί τρεις λόγχας 

τοποθετούν δύω σκοπούς.

μέ βαρύτατον πυροβολικόν, άριθμοΰντες μέχρι τοΰδε 10 χιλιάδας νεκρούς 
καί 15 χιλιάδας τραυματίας. Τό δεξιόν τών Γερμανών ύπεχώρησε έλα- 
φρώς είς έπίθεσιν τών Γάλλων. Μεταξύ Οΰάζ καί Μέζ δέν μετεβλήθη 
ή κατάστασις. Είς τό κέντρον μεταξύ Ρέμς καί Σουαίν οί Γάλλοι άπέ
κρουσαν άντεπίθεσιν τών Γερμανών, ένφ μεταξύ Σουαίν καί Άργκόν 
προήλασαν ολίγον. Κατά τά λοιπά ή αύτή στασιμότης αγγέλλεται. Είς 
τήν Λωρραίνην οί Γερμανοί διήλθον τά σύνορα, καί άνακατέλαβον τό 
Νοεμέβ πρός δυσμάς τοΰ Μπλαμόν.

Τό «Γκαΐμπεν» καί τό «Μπρεσλάου ■ έξήλθον τού Βοσπόρου είς τόν 
Εΰξεινον Πόντον.

Μετά σφοδρός μάχας τά συμμαχικά στρτεύματα προήλασαν καθ’ δλον 
τό μέτωπον, έπί τών γραμμών Λεκατιελή - Ροαζέλ - Πασσινύ - Νουα
γιόν - Κραόν - Ρέμς - Μονφωκόν -Κονσουνοά -Έταίν - Λουνεβύλ - Σαντιέν.

Ό Ρωσσικός στρατός κατέλαβε παρά τό Γιαροσλάβ ώχυρωμένον σιδη
ροδρομικόν σταθμόν. Οί Αυστριακοί ύποχωρήσαντες ώχυρώθησαν είς τό 
Γ ιαλόβ.

Περί τό Νουαγιόν Αγγλικόν σώμα συγκρουσθέν μετά πολυαριθμο- 
τέρου Γερμανικού ύπεχώρησε νοτίως τής πόλεως, άνασυνταχθέν δέ 
έπετέθη κατά τών Γερμανών καί ανέκτησε τάς θέσεις του.

11 Σεπτεμβρίου. Οί Μαυροβούνιοι δρώντες έν Βοσνίφ κατέ
λαβον τό Μπεμπράτσο, άπέχουν δέ 10 περίπου χιλιόμετρα τοΰ 
Σεραγέβου, έντός τοΰ όποιου κατέφυγον οί ήττηθέντες Αυστριακοί.

Οί Βέλγοι προελάσαντες έφθασαν είς Όντεν-'Ορντ πρός δυσμάς 
τών Βρυξελλών, ήλθον δέ ούτω είς επαφήν μέ τούς Γερμανούς.

Αί μεταξύ Γάλλων καί Γερμανών μάχαι έξακολουθοΰν λυσ
σώδεις χωρίς οριστικήν έκβασιν.

Τό Ρωσσικόν θωρηκτόν Μπαγιάν» είς τήν Βαλτικήν θάλασσαν 
έβύθισε 2 Γερμανικά τορπιλλοβόλα καί ένα άντιτορπιλλικόν.

Είς Γαλικίαν οί Ρώσσοι προελαύνουν καταδιώκοντες τούς Αυ
στριακούς. Τό Βισλόκ κατελήφθη ύπό τών Ρώσσων, έκυριεύθη δέ 
πολύ πυροβολικόν καί συνελήφθησαν χιλιάδες αιχμαλώτων, μεταξύ 
τών όποιων καί ό Γερμανός στρατηγός Ντανιήλ.

12 Σεπτεμβρίου. Είς τό Αντίβαρα άπεβιβάσθησαν 2 όρειναί 
Γαλλικοί πυροβολαρχίας αί όποίαι προορίζωνται διά τόν βομ
βαρδισμόν τοΰ Καττάρου άπό τοΰ Λόβτσεν έν συμπράξει μέ τά 
Άγγλο - Γαλλικά θωρηκτά.

Οί Γερμανοί ένισχυθέντες άνέλαβον τήν έπίθεσιν κατά τών 
Ρώσσων. Τό Κάλιτς ώχυρώθη, ίσχυραί δέ δυνάμεις βαδίζουν κατά 
τής Λόδζ, δπόθεν οί Ρώσσοι, όλυγαριθμότεροι, ήναγκάσθησαν νά 
υποχωρήσουν είς όχυράς θέσεις.

Τρία Γερμανικά σώματα καί ένα Αυστριακόν συνεκεντρώθησαν 
μεταξύ Έταίν καί Μπουλινύ παρά τό Βερντέν, δπου διεξάγεται τρο
μακτική μονομαχία μεταξύ Γερμανικού καί Γαλλικού πυροβολικού.

13 Σεπτεμβρίου. Ή Τουρκία έπέβαλεν άπό 1Ί5 ’Οκτωβρίου 
φόρον έπιτηδεύματος είς τούς ξένους ύπηκόους.

Πέριξ τοΰ Καττάρου δ συμμαχικός στόλος ήλίευσε 1000 τορ- 
πίλλας, 2 Αυστριακά τορπιλλικά, 1 άντιτορπιλλικόν καί 1 ταχυδρο
μικόν άνετινάχθησαν, προσκρούσαντα είς έπιπλεούσας τορπίλλας.

Κατά τάς περί τήν Μωμπέζ πεισματώδεις μάχας αί Γερμανικοί 
άπώλειαι άνήλθον είς 40 χιλιάδας άνδρών.

Ή έν Νέφ Γουινέα πόλις Φρειδερίκος Γουλιέλμος κατελήφθη 
ύπό τοΰ Αυστραλιανού στρατοΰ.

Τό άριστερόν τών Γάλλων διεξάγει πεισματώδη μάχην μεταξύ 

Σόμ - Ούάζ, προύχώρησε δέ μετά τού κέντρου μέχρι Μορομβιλλέρ 
καί Μωμόν.

Ή ’Ιταλία συνεκέντρωσε περί τήν Βενετίαν 500 χιλιάδας στρατοΰ.
14 Σεπτεμβρίου. ’Εξακολουθεί ή μάχη λυσσώδης είς τό αριστερόν 

τών Γάλλων, χωρίς καμμίαν μεταβολήν είς τάς θέσεις τών μαχομένων. 
ΓΙαρά τό Νουαγιόν οί 'Αγγλοι ύπεχώρησαν ολίγον, εύρεθέντες πρό ύπερ- 
τέρων Γερμανικών δυνάμεων, άλλ’ ένισχυθέντες άνέλαβον έκ νέου τήν 
έπίθεσιν καί άνακατέλαβον τάς θέσεις των.

Οί Ρώσσοι κατέλαβον τήν Συενιάβα αίχμαλωτίσαντες αρκετούς Αυστρι
ακούς. Έπίσης δι' εφόδου κατέλαβον τά οχυρώματα τού Γιαροσλάϊί. 
προελάσαντες δέ. ένώ δ έχθρός φεύγων άνετίνασσε τάς γέφυρας, κατέ
λαβον τό Γιαροσλάβ. Οί Αύστριακοί φεύγουν έν αποσυνθέσει.

Είς τό Δόρουσκινίκη οί Ρώσσοι άπέκρουσαν λυσσαλέας Γερμανικός 
επιθέσεις.

Καθ’ δλον τό μέτωπον τής Γαλλικής παρατάξεως οί Γερμανοί άπε- 
κρούσθησαν. ΊΙ Βαλανσιέν άνακατελήφθη ύπό Γάλλων.

15 Σεπτεμβρίου. Οί Σέρβοι καί οί Μαυροβούνιοι βαδίζοντες κατά 
τοΰ Σεραγέβου έφθασαν είς τό όρος Λουμάνιε. Οί χωρικοί πληθυσμοί 
τούς υποδέχονται ένθουσιωδώς.

Κατά τάς συγκεντρωθείσας πληροφορίας αί κατά τάς μέχρι τοΰδε 
μάχας άπώλειαι τών Γερμανών καί τών Γάλλων άνέρχονται είς τόν 
τεράστιον αριθμόν τών 160 χιλιάδων νεκρών καί 400 χιλιάδων τραυ
ματιών.

Τά Ρωσσικά στρατεύματα κατέλαβον πολλά οχυρώματα τής Πρεμύζλ.
Τό ’Ιαπωνικόν ιππικόν βαδίζον έντός τοΰ Γερμανικού έδάφους τοΰ 

Τσίγκ - Τσάο κατέλαβε τό Σΐμο.
Ή δίωξις τών Αυστριακών εξακολουθεί. Οί Ρώσσοι έξεβίασαν τό στε

νόν τοΰ Νεζόκ. 'Αλλην μάχην κρατεράν συνάπτουν είς Τόρνια, ύπερέ- 
χοντες καταφανώς. Οί Αυστριακοί άπεκρούσθησαν καί είς Λοροφ. οί 
δέ Ρώσσοι έφθασαν μέχρι τοΰ ποταμού Βιστούλα καί κατέλαβον τό ΙΙρι- 
βόσκ καί Λαντσαμάκ.

Έν τή ’Ανατολική Πρωσσίφ οί Γερμανοί έπειράθησαν νά προελά- 
σουν πρός τά σύνορα τοΰ κυβερνείου Σουβάλκι διά νά έξέλθουν πρός 
νότον τοΰ Κράγιεβο, άλλ’ άπεκρούσθησαν μέ μεγάλας άπωλείας.

Οί Γερμανοί έπετέθησαν διά τής λόγχης κατά τού άριστεροΰ τών Γάλ
λων καί άπεκρούσθησαν. Άπό Ούάζ μέχρι Ρέμς συνάπτονται σφοδραί 
μάχαι. Τά χαρακώματα τών Αντιπάλων άπέχουν μόλις εκατοντάδας τινας 
μέτρων. Ή Πρωσσική φρουρά έπιχειρήσασα σφοδρόν έπίθεσιν είς τό 
κέντρον τοΰ Ρέμς καί Σουαίν άπωθήθη καί κατεδιώχθη μέχρι τοΰ Μπερί.

Οί Γάλλοι έφθασαν πλησίον τής Βίλ - Σίρ - Τουρμή. Οί Γερμανοί 
πρός νότον τής Βέβρ κατέχουν μέτωπον άπό Σαίν - Μισέλ πρός τό 
Πόν - Α - Μουσόν.

’Ισχυρά μοίρα ’Αγγλικού στόλου είσήλθε είς τόν μεταξύ Νορβηγίας 
καί Δανίας πορθμόν Κατεγκάτ.

Οί Ρώσσοι, νικήσαντες κατά κράτος είς Σανόκ καί Οΰζόκ τούς Αυστρι
ακούς, τούς έτρεψαν εις φυγήν καί είσήλασαν είς τό Ουγγρικόν έδαφος.

Τά Λαρδανέλλια έκλείσθησαν δριστικώς.
16 Σεπτεμβρίου. Ό Κάϊζερ άφίκετο είς τό στρατόπεδον τοΰ ’Ανα

τολικού μετώπου, δπου ήδη ύπάρχουν δρώντα 22 Γερμανικά σώματα.
Οί Σέρβοι προελαννοντες έν Βοσνίφ κατέλαβον τό Χάν - Πεζάκ, κυρι- 

εύσαντες καί μίαν Αμαξοστοιχίαν μέ πυρομαχικά.
Ή Νιουάλα πρωτεύουσα τοΰ Κάμερουν καί ή Μποναμπέρα τής Δυτι

κής ’Αφρικής, μετά παρατεταμένον βομβαρδισμόν τοΰ Αγγλικού στόλου 
παρεδόθησαν άνευ δρων είς τάς ύπό τόν ταξίαρχον Ντομπέϊλ Άγγλο- 
Γαλλικάς δυνάμεις.

Τά ύπό τοΰ Άγγλικοΰ στόλου κατασχεθέντα μέχρι τής ΙΟΊ·; Σεπτεμ
βρίου Γερμανικά πλοία άνέρχονται εις 387 έχουν δέ χωρητικότητα

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.—Δύω Γερμανοί οτρατιώται οδηγούν είς τούς άζιωματικούς των χωρικόν 
Γάλλον συλληφθέντα. Ένώ τό στρατόπεδον κοιμάται καί πέραν πρός τό Άρράς ή 
πυρκαΐά ποΰ άναψαν την ήμέραν τά βλήματα μαίνεται, «γιά τά μάτια» τόν ύποβήλλονν 

ύπό άνάκρισιν καί.... Συνήθης σκηνή τοΰ Γερμανικού στρατοπέδου.

Τι ΕΜΕΙΝΕ. Παρά τό Δανό οί Γερμανοί ύποχωρήσαντες άνετίναςαν τήν γέφυραν, 
διά νά άνακόψουν τήν προέλασιν τοΰ έχθροΰ. ’Ιδέτε τί έμεινε άπό τό τεχνικόν έργον. 

[Φίατ. Ckusseau - Flavieus, Paris/.

1,140,000 τόνων· τά είς χεΐρας τών Γερμανών περιελθόντα πλοία τών 
Συμμάχων, είς 86 μέ χωρητικότητα 220 χιλ. τόνων.

Γερμανικόν άεροπλάνον έρριψε βόμβας κατά τοΰ πύργου "Αϊφελ, διά 
νά καταστρέψη τόν Ασύρματον. Είς γέρων έφονεύθη.

Τά Γαλλικά πολεμικά έβομβάρδισαν σφοδρότατα τό Κάτταρον. κατα- 
στρέψαντα δύο φρούρια. Αυστριακόν πολεμικόν έμφανισθέν είς τό 
στόμιον τοΰ λιμένος έτορπιλλίσθη ύπό Γαλλικού καί έβυθίσθη.

Οί Γερμανοί ήρχισαν σφοδρόν βομβαρδισμόν κατά τής Άμβέρσης. 
400 χιλιάδες Γερμανών συνεκεντρώθησαν είς τάς Βρυξέλλας, διά νά απο
κρούσουν τήν πρός άνάκτησιν αυτών προέλασιν έκ τής παραλίας τών 
συμμάχων. Παρά τό Τερμόν ταξιαρχία Γερμανών ήττήθη καί ύπε- 
χώρησεν άτάκτως.

Ή Γερουσία τής Αλβανίας έξέλεξεν ώς ήγεμόνα της τόν Αύτοκρα- 
τορικόν Πρίγκηπα Μπουρχανεδίν. Έν Δίβρη οί Αλβανοί στασιάσαντες 
έξεδίωξαν τούς Σέρβους ολοκλήρου τοΰ διαμερίσματος.

Τά συμμαχικά στρατεύματα μετά πεισματώδεις μάχας άπέκρουσαν 
νέας Γερμανικάς επιθέσεις, προξενήσαντα μεγάλην φθοράν είς τάς φάλαγ
γας τών Γερμανών, καί κυριεύσαντα 150 τηλεβόλα μετά πληθύος αιχμα
λώτων. Οί Γερμανοί ύποχωροΰντες καθ’ δλην τήν γραμμήν οχυροΰνται 
έκ νέου, φοβούμενοι δέ καί έκ τών νώτων έπίθεσιν ύπό τών έν Βελγίφ 
συμμάχων, ώχύρωσαν τήν απέναντι τής Λιέγης γραμμήν μέ 
μέτωπον πρός τήν πόλιν.

17 Σεπτεμβρίου. Οί Ρώσσοι μετά τήν μάχην τοΰ Δρουσκε- 
νίσκη, ήτις άπέληξεν είς ΰποχώρησιν τών Γερμανών, κατέλα
βον τήν Δέμπιτσαν καί άφθονον υλικόν πολέμου, προελαύ- 
νοντες όρμητικώς πρός τό δάσος τοΰ Αύγουστώφ. Ή φρουρά 
τοΰ Πρεμύζλ άπεπειράθη επανειλημμένος εξόδους. Γερμα
νικόν Ζέπελιν έρριψε βόμβας κατά τοΰ σχολείου Βιελοστόκ, 
αϊτινες έφόνευσαν 11 παιδιά. Σώμα Γερμανών περιήλθεν είς 
κρισιμωτάτην θέσιν, συνεπεία κυκλωτικής κινήσεως τών Ρώσ
σων παρά τό Αΰγούστοβον.

Τά έν Κωνσταντινουπόλει ξένα ταχυδρομεία, κατόπιν τής 
καταργήσεως τών Διομολογήσεων, έκλεισαν.

Λυσσαλέαι έπιθέσεις καί συρράξεις τρομεραί έξακολουθοΰν 
είς τό δυτικόν μέτωπον καθ' δλην τήν παράταξιν.

18 Σεπτεμβρίου. Οί Σέρβοι καί Μαυροβούνιοι έν Βοσνίρ 
προελαύνοντες καί συνάπτοντες σφοδράς μάχας κατέλαβον 
τό Κουμάνιε, τό Ίγνιστέ καί τό Κραλιέβα -Βιόρα.

Τό άριστερόν τών Γάλλων εξακολουθεί νά δρρ πρός βορ
ράν. Έπίσης μεταξύ Άργκόν καί Μόζα συνήφθησαν σφοδραί 
μάχαι. Άπό τήν Βέβρ προήλασαν πρός τό Σαίν - Μισέλ.

Οί Ρώσσοι μετά λυσσαλέας μάχας παρά τό Αύγουστιίιφ 
καί τό Κορπτσιέβο έξετόπισαν τούς Γερμανούς άπό τάς θέ
σεις των, κατέλαβον δέ τά στενά πρός τήν Σΐμνο - Σερεΐγε 
καί Λίπβνι. Έπίσης τούς άπέκρουσαν πρός τό Σουβάλκι 
Σεΐνι καί Μαριανπόλ. Οί Γερμανοί μέ πολιορκητικά πυρο
βόλα βομβαρδίζουν τό Άσσοβέτς.

Ή Αγγλική Κυβέρνησις διεμήνυσε είς τόν έν Κωνσταντι- 
νουπόλει διαμένοντα Κεδίβην νά έπανέλθη άμέσως είς τήν 
έδραν του. -

Έφοδος τών Γερμανών είς τό Ανατολικόν μέτωπον πρός 
διάβασιν τοΰ ποταμού Νίεμεν άπεκρούσθη σθεναρώς ύπό 
τών Ρώσσων. ’Ισχυρόν Γερμανικόν σώμα προχωρεί πρός τήν 
Βίλναν τής Λιθουανίας διά νά ένισχύση τήν προσπάθειαν, 
άλλ’ οί Ρώσσοι έποόφθασαν καί τούς Απώθησαν.

Είς τήν δυτικήν Γαλικίαν πλησίον τής Δούγκλαήττήθησαν οί Αυστρι
ακοί, έγκαταλείψαντες παρά τό Φρισάκ κατά τήν ΰποχώρησιν τό πυρο
βολικόν των καί ύπέρ τάς 400 μεταγωγικός άμάξας. Μεγάλαι Γερμανι
κοί δυνάμεις κατέρχονται έν σπουδή άπό Μπρεσλάου καί Κιέλς πρός 
ένίσχυσιν τών Αυστριακών, οχυρώνουν δέ τά υψώματα τών συνόρων τής 
Σιλεσίας καί τής Γαλικίας. Έν Κρακοβίρ συνεκεντρώθησαν δύο καί 
ήμισυ εκατομμύρια Αΰστρο - Γερμανικού στρατοΰ.

Ό έν Άθήναις πρεσβευτής τής Βουλγαρίας διέψευσε τάς διαδόσεις 
περί κινητοποιήσεως τοΰ Κράτους του, διαβεβαιώσας τήν Κυβέρνησιν 
κατηγορηματικώς, δτι ή Βουλγαρία δέν θά έξέλθη τής ούδετερότητος καί 
δέν θά έπιστρατευθή.

Μεταξύ Ούάζ καί Αϊσν οί Γερμανοί έπιτεθέντες κατά τοΰ Τρανού-Λέ- 

Μόν άπεκρούσθησαν μέ μεγάλας άπωλείας. Μεταξύ Ρέμς 
καί Μέζ πλήρεις Απραξία Αγγέλλεται. Μετάξι' Άργκόν καί 
Μέζ οί Γάλλοι προσχώρησαν ολίγον καί κατέλαβον τό Μα- 
λανκούρ. Είς τήν Λωρραίνην καί τά Βόσγια οΰδεμία μετα
βολή έσημειώθη.

Επανειλημμένοι άπόπειραι εξόδου τής φρουράς τοΰ Πρε- 
μΰσλ άπέτυχον. Νοτίως αυτού σώμα Ρωσσικόν καταστρέψαν 
Ουγγρικήν Μεραρχίαν εισέβαλε είς τήν Ουγγαρίαν.

Ό βομβαρδισμός τών φρουρίων τής Άμβέρσης ύπό τών 
Γερμανών έξηκολούθησε σφοδρότατος. Τά φρούρια Βάελ- 
λεμς. Ούάβρ καί Αγίας Αικατερίνης ύπέστησαν άγρίαν έπί- 
θεσιν πυροβολικού, τά δέ φρούρια Λιέζελ καί Μπριτοΰκ 
προσεβλήθησαν ύπό πεζικού, δπερ έν τέλει ύπεχώρησε μέ 
πολλάς άπωλείας.

19 Σεπτεμβρίου. Οί Γάλλοι προήλασαν άπό τού άριστε
ροΰ πρός τό Σεχίε - ΙΙρέϋ, δπερ καί κατέλαβον, καίτοι ίσχυ- 
ρώς ώχυρωμένον. άπωθήσαντες τόν έχθρόν μέχρι τού Άρτ- 
Ρούπτ-Δεμάδ. Τό φρούριον Τρουαγιόν ύπέστη πεισματώδη 
έφοδον τών Γερμανών, οί οποίοι ύπεχιόρησαν Αφέντες 7 
χιλιάδας νεκρών.

Οί Σέρβοι καί οί Μαυροβούνιοι κατέλαβον τήν Βαθρε- 
σνίτσαν.

Ή Ρουμανία κατεκράτησε πολυάριθμα βαγόνια μέ πυρο
μαχικά προερχόμενα έξ Αύστρίας διά τήν Τουρκίαν καί τήν 
Βουλγαρίαν.

Οί Βέλγοι δι' ορμητικής εξόδου έξ Άμβέρσης Απώθησαν 
τούς Γερμανούς πρός δυσμάς τής Λίερ.

Ό Ιαπωνικός στρατός περισφίγκει στενώς τήν Τσίνκ - Τάο.
Άπό τού δεξιού των οί Γερμανοί έπετέθησαν μετά βιαιότητος κατά 

τών Γάλλων μέ τήν πρόθεσιν νά άποκόιρουν τήν ενεργούσαν τήν κυκλω
τικήν κίνησιν συμμαχικήν στρατιάν, άλλ’ οί σύμμαχοι άπέκρουσαν αύτούς 
έξ δλων τών σημείων καί κατέλαβον τό Περόν.

Ό διάπλους τοΰ Άδρία, ώς έκ τοΰ κινδύνου τών έπιπλεουσών Αυστρι
ακών τορπιλλών, διεκόπη.

20 Σεπτεμβρίου. Οί Πρεσβευταί Γαλλίας, ’Αγγλίας καί Ρωσσίας έν 
Κωνσταντινουπόλει, καθιος καί δ τής ’Ιταλίας ιδιαιτέρως, διεμαρτυρή- 
θεισαν έντόνως πρός τήν Πύλην διά τήν κατάργησιν τών Διομολογήσεων.

Αύστριακοί πράκτορες αποβιβάζουν είς τά παράλια τής Αλβανίας 
κρυφίως δπλα καί πυρομαχικά καί διεγείρουν τούς Αλβανούς κατά τής 
’Ιταλίας.

Φάλαγξ τού άριστεροΰ τών Γάλλων, προελαύνουσα πρός τό ύψος τοΰ 
Άρράς, προσεβλήθη ύπό Γερμανικών δυνάμεων καί ύπεχιύρησε πρός τό 
Ντουαί. Τά πρό τοΰ Σόμ Γαλλικά στρατεύματα Απώθησαν τούς Γερμα
νούς πρός βορράν τοΰ Άλ(ΐπέρ. Τό μεταξύ Ρουά καί Νανσινύ μέτωπον 
τών Γάλλων προσεβλήθη ύπό ισχυρών δυνάμεων τοΰ έχθροΰ, αϊτινες 

ΕΙΣ ΤΑ ΒΟΣΓΙΑ. Ένώ είς τό άκρον άριστερόν συνάπτονται αί. δεινότατοι μάχαι, είς τά Βόσγια 
ό Γαλλικός στρατός καί ό Γερμανικός διανύουν στάδιον έκεχειρίας μάκρος, ήν μόνον μικρο- 

έπιθέσεις διακόπτουν, διά τάς όποιας δμως οί Γάλλοι άγρυπνοΰν νυκτός τε καί ήμέρας.

άπεκρούσθησαν μέ μεγάλας άπωλείας. Έπίσης οί Γερμανοί πλευροκο- 
πηθέντες ύπό τής φρουράς τής Τούλ έξεκένωσαν τό Σαίν- Μισέλ.

Οί Βέλγοι έβομβάρδισαν τήν Μαλίν σφοδρότατα. Είς 4 διαμερίσματα 
τοΰ Βελγίου οί Γερμανοί έτουφέκισαν 5 χιλιάδας άτομα έπί άπλαΐς 
ύπονοίαις.

Είς τόν Ατλαντικόν τό Γερμανικόν καταδρομικόν «Καρλσρούη έβύ- 
βισεν 7 Αγγλικά πλοία.

ΊΙ παρά τό δάσος τοΰ Αύγουστό) φ μεγάλη μάχη άπέβη ύπέρ τών 
Ρώσσων διά κυκλωτικής κινήσεως τμήματος αύτών, δπερ διελθόν τήν 
διώρυγα έπετέθη αίφνιδίως έκ τών όπισθεν.

Τό άριστερόν τών συμμάχων κατέρχεται άπό Άρράς πρός Φουά. Οί 
Γερμανοί ώχύρωσαν τό Λάν, ένισχύσαντες σημαντικώς τήν γραμμήν 
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των μέχρι τών συνόρων τοΰ Βελγίου, φοβούμενοι ύπερφαλάγγισιν.
21 Σεπτεμβρίου. Είς τήν Άργκόν ή στρατιά τοϋ Κρόμπριτς προσε- 

πάθησε νά είσδύση διά τοϋ δάσους Λά - Γκρυρή άλλ άπωθηθη. Είς τήν 
περιφέρειαν τοΰ Ρουά συνήφθη σφοδρά μάχη, καθ' ήν λυσσαλέοι επι
θέσεις τών Γερμανών άπεκρούσθησαν. Οί Γάλλοι έξακολουθοΰν νάπρο
ελαύνουν πρός τά ύψώματα τοΰ Μόζα.

Ή Ρουμανική Κυθέρνησις έπισήμως έδήλωσεν εις τούς έν Βουκουρε- 
στίφ Πρεσθευτάς τών Μεγάλων Δυνάμεων ότι, θά παραμείνη ούδετέρα.

Είς τά Δαρδανέλλια ύπό τήν έπίβλεψιν τών Γερμανών αξιωματικών 
έτοποθετήθησαν νέα πυροβόλα.

Τά φρούρια τής πρώτης γραμμής τής Άμβέρσης ύπέκυψαν είς τό 
λυσσαλέον πϋρ τοΰ εχθρού.

Ή Α. Λ. Μ. ό Τσάρος άνεχώρησεν έκ Πετρουπόλεως διά τό στρατο
πέδου. Οί Ρώσσοι μετά σφοδρόν άγώνα κατέλαθον τό Πάγκορτ.

Ή περί τό Άρράς πολυήμερος μάχη άπέβη ύπέρ τών Γάλλων. 
3,500 Γερμανών συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Αί εις νεκρούς καί τραυ
ματίας άπιόλειαι τών Γερμανών είναι ανυπολόγιστοι.

Είς τάς τάξεις τών Γερμανών καί τών Αυστριακών έξερράγη χολέρα.
22 Σεπτεμβρίου. Οϊ Σέρβοι καί οί Μαυροβούνιοι ένεφανίσθησαν 

πρό τών φρουρίων τοΰ Σεραγέθου.
Οί Βέλγοι μεθ' αίματηράν έφοδον κατέλαθον τό Τουρναί παρά τά 

Γαλλικά σύνορα.
Καί άλλα φρούρια τής Άμβέρσης έπεσαν. Αναμένεται ή πτώ- 

σις της.
Νοτίως τοΰ Άρράς έξακολουθει πεισματώδης ή μάχη, άνευ 

οριστικής τροπής, ώς έπίσης καί είς τήν κοιλάδα τοΰ Άγκρ. 
είς Σόμ καί Ούάζ. Είς τήν περιφέρειαν τής Σουασόν έσημειώθη 
προέλασις τών Γάλλων, οΐτινες κατέλαθον τά Γερμανικά χαρα
κώματα διά τής λόγχης καί προελαύνουν είς Βέβρ. 8 χιλιάδες έκ 
τής στρατιάς τού Κλούκ ήχμαλωτίσθησαν ύπό τών Γάλλων.

23 Σεπτεμβρίου. 'Εν Άλσατίφ οί Γάλλοι προελαύνοντες είς 
Στόσβάίερ καί Σιέντ ύπεχώρησαν, εύρεθέντες πρό ύπερτέρων 
δυνάμεων.

Άπό τών Δαρδανελλίων πρός τό Αίγαΐον Τουρκικά αεροπλάνα 
διά συνεχών πτήσεων μέ Γερμανούς αξιωματικούς κατοπτεύουν 
τόν περιπολοΰντα Αγγλικόν στόλον, ό όποιος βάλλει κατ’ αυτών 
διά σφοδρού πυρός.

Ή μεταξύ τών συνόρων Ανατολικής Πρωσσίας καί Νιέμεν 
δεκαήμερος μάχη άπέληξεν είς ήτταν καί γενικήν ύποχώρη- 
σιν τών Γερμανών, οΐτινες έξεκένωσαν τά κυβερνεία Σουθάλκι 
καί Λόμζα.

Είς τήν άριστερόν πτέρυγα έξακολουθοΰν σφοδρόταται μάχαι. 
Οί Γερμανοί έλαθον σημαντικός ενισχύσεις 'ιππικού μεταξύ 
Τουρκοά καί Λέν. Είς τό Άρράς έξακολουθει σφοδρότατου τό 
πΰρ. ΤΙ στρατιά τοΰ Κλούκ ενισχυθεΐσα επιχειρεί κυκλωτικήν 
κίνησιν. Οί Γάλλοι έφθασαν είς Άργκόν καί Μόζα. Βορείως 
τοΰ Ούάζ έσημειώθη ύποχώρησις τών Γάλλων.

Οί Γερμανοί συντριθέντες παρά τόν Νιέμεν καί καταδιωκό- 
μενοι άπηνώς ύπό τών Ρώσσων ύπεχώρησαν 150 χιλιόμετρα.

24 Σεπτεμβρίου. Οί Σέρβοι περιεκύκλωσαν τό ΣεράγεΟον
καί κατέλαθον τάς σιδηροδρομικός γραμμάς βορείως τής πόλεως.

Οί Γερμανοί καταδιωκόμενοι ύπό τών Ρώσσων έπεχείρησαν νά άντι- 
τάξουν άντίστασιν κατά μήκος τών συνόρων παρά τό Βιρμπάλεν - Λύκ, 
άλλ’ άπωθήθησαν καί έκεΐθεν.

Τό άριστερόν τών Γάλλων άναπτύσσεται πρός τήν Λίλλην, ένφ ίσχυ
ραί δυνάμεις έχθρικοΰ ιππικού προελαύνουν μεταξύ Τουρκοά καί Άρμαν- 
τιέρ. Πλησίον τοΰ Λασινύ οί Γάλλοι απώθησαν τούς Γερμανούς, προή- 
λασαν δέ είς τήν περιφέρειαν τοΰ Μπερύ - Ο - Μπάκ.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΛΛΗΝ. — Δεινοί Ιππομαχίαι σννήφΟηααν ίξωΟι τής παρά τά Γάλλοβελγικά σύνορα πόλεως. Ταξιαρχίοι 
όλόκληροι Ιππικού έπέπιπτον κοτ'άλλήλων καί έκατύμβαι Αληθινοί πολεμιστών προσεφέροντο είς τόν Θεόν τοΰ Πολέμου.

Έν Άμθέρση οί Βέλγοι άπέκρουσαν τάς έπιθέσεις τών Γερμανών καί 
κατέλαθον τήν γραμμήν Ραπέλ - Νέφ.

25 Σεπτεμβρίου. Είς τάς Δαλματικάς άκτάς 3 Αυστριακά τορπιλ- 
λικά, προσκρούσαντα έπί τορπιλλών πλανισμένων, έβυθίσθησαν.

Κατά διαταγήν τοΰ Κάίζερ ή Μεγάλη Δούκισσα τοΰ Λουξεμβούργου 
ήτις είχε συλληφθεϊ κατά τήν εισβολήν τοΰ Γερμανικού στρατοΰ είς 
Γαλλίαν, έγκαθείρχθη είς τό φρούριον τής Νυρεμβέργης.

Βορείως τοΰ Αύγουστώφ, έν Βακαλάτζωφ. σφοδρά μάχη συνάπτεται 
μεταξύ Γερμανών καί Ρώσσων. Οί Γερμανοί ένισχυθέντες επειράθησαν. 
καί αύθις νά άνακόψουν τήν έχθρικήν δίωξιν, άλλ’ οί Ρώσσοι άκάθε- 
κτοι προχωρούν, είσελθόντες διά πολλών σημείων καί αύθις είς Ανατο
λικήν Πρωσσίαν. Ή άλλη στρατιά τών Ρώσσων απέχει τής Βουδαπέ
στης 130 χιλιόμετρα. Έπί κεφαλής τών Αυστριακών είναι ήδη ό Διάδο
χος τής Αύστρίας. Μετά μάχας είς Κανοβάλθα καί Τέζιλ ό Ι’ωσσικός 
στρατός προελαύνει έπί Ουγγρικού έδάφους πρός τήν Βουκοθίναν, τής 
οποίας οί κάτοικοι πανικόβλητοι φεύγουν πρός τά Ρουμανικά σύνορα.

Ό Διοικητής τής Άμβέρσης ειδοποίησε τούς κατοίκους νά εκκενώ
σουν τήν πόλιν, τήν οποίαν ήρχισαν οί Γερμανοί νά βομβαρδίζουν.

Βορείως τοΰ Ούάζ συνεχίζεται λυσσαλέα μάχη. Οί σύμμαχοι περί τό 
Βερντέν έκέρδησαν άρκετόν έδαφος. Είς τήν περιφέρειαν Άρμαντιέρ 
διεξάγεται φοβερά ιππομαχία. Είς τήν Βέβρ οί Γερμανοί δέν ήδυνήθη- 

Η ΕΞΟΔΟΣ.—Δυστυχισμένα Βελγικά χωρία. Μέ τήν προοέγγισιν τών Γερμανών, τών όποιων 
οί ηρωισμοί ήσάν γνωστοί πλέον, οί κάτοικοι σΰν γυναιξί καί τέκνοις μέ κάρρα καί 
μέ κΰάε μεταγωγικόν μέσον έγκατέλειπον τάς έστίας αύτών γυμνοί καί ξετραχηλισμένοι.

σαν νά αναχαιτίσουν τήν προέλασιν τών Γάλλων. Τό μέτωπον τής μάχης 
εκτείνεται άπό Λάν μέχρις Άρμαντιέρ. Ιππικά σιόματα τοΰ έχθροΰ έση- 
μειώθησαν είς τήν Βελγικήν περιφέρειαν Κουτραί καί Ύπρ. ΤΙ γραμμή 
Έπινάλ - Βερντέν τής Γαλλικής παρατάξεως ένισχύθη σημαντικώς πρός 
προέλασιν.

26 Σεπτεμβρίου. Έπί τών Ρωσσο - Γερμανικών συνόρων δυτικώς 
του κυβερνείου Σουθάλκη συνάπτεται σφοδρά μάχη μεταξύ Ριόσσων 
καί Γερμανών. Μεγάλαι Ρωσσικαΐ φάλαγγες συγκεντρούμεναι οδεύουν 

κατά τής Κρακοβίας.
Αυστριακόν άεροπλάνον διελθόν άνωθεν 

τοΰ Άντιβάρεως ερριψε τρεις βόμβας κατά 
τής πόλεως άνευ άποτελέσματος, πυροβολη- 
Οέν δέ έπεσεν είς τήν θάλασσαν.

Ό βομβαρδισμός τής Άμβέρσης, άρξάμε- 
νος άπό τοΰ μεσονυκτίου τής προτεραίας μέ 
βλήματα τών 42, εξακολουθεί. Οί Βέλγοι 
άντιτάσσουν κρατεράν άμυναν μέ τόν Βασι
λέα των έπί κεφαλής. Σώμα ’ Αγγλικού στρα
τοΰ, σπεύδον είς ένίσχυσιν τών Βέλγων, άπε
κρούσθη ύπό τών Γερμανών είς Τέμπς καί 
Λιέρ. ΊΙ Βελγική πρωτεύουσα μεταφέρεται 
είς Όστάνδην.

Βορείως τοΰ Άρράς, τό όποιον συνεχώς 
βομβαρδίζουν οί Γερμανοί, οί Γάλλοι προή- 
λασαν. Λί έχθροπραξίαι τών δύο ιππικών 
σωμάτων έκτείνονται μέχρι τής Βορείου Θα
λάσσης. Μεταξύ Σόμ καί Ούάζ, καίτοι ό 
έχθρός ένισχύθη, οί Γάλλοι άνακατέλαθον 
τάς δέσεις των. Μεταξύ Βερντέν καί Σαίν- 
Μισέλ, ό έχθρός ύπεχώρησε βορείως τοΰ 
Σατω-Σατέλ, κατέχει όμως πάντοτε τό Σαίν- 
Μισέλ καί τινα σημεία βορείως τής πόλεως 
έπί τής δεξιάς τοΰ Μόζα.

Έν Άλσατίφ οί Γάλλοι άπέκρουσαν έπί- 
θεσιν τών Γερμανών είς Ζιέστ-Χάίνέν καί 
ήνάγκασαν αυτούς νά υποχωρήσουν είς 
Μυλούζην.

27 Σεπτεμβρίου. Ό Βασιλεύς τής Ρου- 
ανίας Κάρολος άπέθανεν. Ό Διάδοχος Φερ- 
ινάνδος άνήλθεν είς τόν θρόνον.
ΤΙ Αμβέρσα κατόπιν τοΰ σφοδροΰ πυρός

200 τοπομαχικών πυροβόλων παρεδόθη, 2 
χιλιάδες Βέλγοι συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, 

τοΰ λοιπού Βελγικού στρατοΰ τραπέντος πρός τήν ’Ολλανδίαν καί 
πρός τήν Όστάνδην. "Απειρον ύλικόν πολέμου περιήλθεν είς χεΐρας 
τών Γερμανών.

Έπί τών συνόρων τής Ανατολικής Πρωσσίας φοθεραί μάχαι συνά- 
πτονται. Οί Ρώσσοι κατέχοντες τό Λύκ έξακολουθοΰν πολιορκοΰντες 
τήν Πρεμύζλ., τής οποίας τά κυριώτερα οχυρώματα καί φρούρια περιήλ
θον εις χεΐρας τών Ρώσσων.

Βορειοδυτικώς τής Λίλλης έξακολουθοΰν σφοδρόταται ίππομαχίαι.
Έπίσης είς Άρράς καί Βερντέν σφοδραί συγκρούσεις έξακολουθοΰν.
28 Σεπτεμβρίου. Τούρκοι καί Γερμανοί πράκτορες έν' Περσίςι δια

νέμουν προκηρύξεις παροτρυνούσας τόν λαόν είς ιερόν πόλεμον κατά 
τής Άντάντ.

500 χιλιάδες στρατοΰ τών Αποικιών καί έξ Αγγλίας σπεύδουν είς 
ένίσχυσιν τών συμμαχικών στρατευμάτων.

Είς τό άριστερόν τών Γάλλων έσημειο'ιθησαν δεινότατοι συρράξεις 
μεταξύ Λά - Μπασέ, Άρμαντιέρ καί Κασσέλ. Βορείως τοΰ Ούάζ οί Γάλ
λοι προήλασαν καθώς καί είς Σαίν - Μισέλ. Ή Ρωσσική φρουρά κατέ
χει τήν περιοχήν Γκομεκούρ. Είς τήν περιφέρειαν Ρόϋ οί Γάλλοι συνέ- 
λαβον 1600 αιχμαλώτους.

Ή Ρουμανική Κυβέρνησις άπηγόρευσε τήν εξαγωγήν σίτου έκ Ρου
μανίας.

Οί Βασιλείς τής ’Αγγλίας έπέστρεψαν είς τόν Κάίζερ τά Γερμανικά 
παράσημά των.

Σμήνος Γερμανικών άεροπλάνων διελθόν άνωθεν τών Παρισσίων 
έρριψαν βόμβας, έκ τών όποιων μία έπεσε έπί τοΰ περίφημου ναού τής 
Παναγίας.

29 Σεπτεμβρίου. Έν Λασινύ οί Γάλλοι κατετρόπωσαν τόν Γερμα
νικόν στρατόν.

Ό Βασιλεύς τοΰ Βελγίου Αλβέρτος έτραυματίσθη είς τήν χεϊρα κατά 
τάς πρό τής Άμβέρσης μάχας.

Οί Ρώσσοι άπέκρουσαν έν Βιρμπαλέν καί Φιλιππώφ τάς επιθέσεις 
τών Γερμανών, κατέλαθον δέ τό χωρίον Βόσοσκα, έκτοπίσαντες αύτούς 
έκ τοΰ δάσους Μασσαλετεχίσνα. Δυτικώς τής Ράτσκα οί Ρώσσοι έκύ- 
κλωσαν έν ώρφ νυκτός Γερμανικόν σώμα, τοΰ όποιου μέρος κατεστράφη, 
τό δέ υπόλοιπον διεσκορπίσθη καί κατέλαθον τήν πόλιν Μπιέλα.

Οί Άγγλο - Βέλγοι έσχημάτισαν γραμμήν άντιστάσεως μεταξύ Άμβέρ- 
σης - Όστάνδης.

Οί Γερμανοί συνεκέντρωσαν ίσχυράς δυνάμεις έκ τριών μεραρχιών 
πρό τοΰ Μπελφόρ, απέναντι τοΰ οποίου έτοποθέτησαν τοπομαχικά 
πυροβόλα τών 42. ΤΙ έκπορθήσασα τήν Αμβέρσαν στρατιά σπεύδει πρός 
ένίσχυσιν τοΰ Φόν Κλούκ.

Λόγφ πυκνής ομίχλης δέν έσημειώθη σπουδαία μεταβολή είς τό άρι
στερόν τών Γάλλων. Μόνον μεταξύ Άπρεμόν καί Μόζα οί Γερμανοί 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΚΟΝ. — Γύρω άπό τό δάσος τής Άργκόν ή τύχη τών όπλων έκλινε ότέ 
Γάλλους, άλλοτε δέ πρός τούς Γερμανούς. Έπί τέλους χάρις είς τό πυροβολικόν των οι 
όριστικήν τροπήν τής μάχης ύπέρ αύτών.

μέν πρός τούς 
Γάλλοι έπέτιιχον

[Φωτ. ('husseau-Flavicns, Paris]

έπεχείρησαν τετράκις έφόδους, καθ' ας τά Γαλλικά στρατεύματα έτήρη- 
σαν τάς θέσεις των.

Ό άγων περί τό Πρεμύζλ εξακολουθεί σφοδρότατος.
Γαλλικαί πυροβολαρχίας αί όποϊαι είχον ένισχύσει τούς Μαροθουνίους 

είς τό Λόβτσεν, διά σφοδροΰ πυρός έξετόπισαν τούς Αυστριακούς έκ 
τών θέσεων των.

30 Σεπτεμβρίου. Νέα έπιδρομή άεροπλάνων Γερμανικών έσημει- 
ώθη άνωθεν τών Παρισσίων. Έκ τών ριφθεισών βομβών καί έκρηκτι- 
κών μηχανημάτων έφονεύθησαν 13 άτομα καί 23 έτραυματίσθησαν.

Οί Γερμανοί έπέθαλον είς τήν περιοχήν τής Άμβέρσης πολεμικόν 
φόρον 900 εκατομμυρίων φράγκων. Είς Κολωνίαν έφθασαν 30 άμαξο- 
στοιχίαι πλήρεις τραυματιών έξ Άμβέρσης. Υπολογίζονται οΰτοι είς 
40 χιλιάδας.

Ό Τουρκικός στόλος μέ τό «Γκαϊμπεν» καί τό «Μπρεσλάου» έξέπλευσε 
έκ τοΰ Βοσπόρου είς τόν Εύξεινον καί .... άναζητεΐ τόν Ρωσσικόν είς 
τά Ρουμανικά παράλια.

'Εξακολουθεί λυσσώδης ό άγιον είς τά σύνορα τής ’Ανατολικής Πρωσ
σίας. Βορειοδυτικώς τοϋ Λύκ οί Γερμανοί ύποχωροΰν καταστρέψαντες

Ο ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ ΟΛΕΘΡΟΣ.-Σαν νά μή έφϋανβ ή μετά λυσσαλέον βομβαρδισμόν 
κατάληψις τής Άμβέρσης καί Γερμανικά άεροπλάνα διερχόμενα ΛνωΟέν της έρριπτον 
βόμβας, πολλαι τών όποίων έξερράγησαν έπί οίκοδομών μέ ΑλέΦρια όποτελέσματα.

τάς γέφυρας. Εις τήν μεσημβρινήν Πολωνίαν, έκτος τών παρά τό Ί6αγ- 
κορόδ καί Σαντομίρ μαχών, συνάπτεται καί μονομαχία πυροβολικού 
παρά τόν Βιστούλαν.

Τά Άγγλο - Βελγικά στρατεύματα τής Άμβέρσης διεπεραιώθησαν έξ 
Όστάνδης έπί συμμαχικών πλοίων ύπό τήν προστασίαν ίσχυράς μοίρας 
είς Δουγκέρκην, όπόθεν σπεύδουν νά συνενωθούν μετά τοΰ άκρου Αρι

στερού τής Γαλλικής παρατάξεως. Γερμανικόν ιπ
πικόν άνελθόν πρός τήν Φλάνδραν προτίθεται νά 
άποκόψη τήν προέλασιν των.

Οί Γάλλοι κατέλαθον τήν Λίλλην καί άπώθησαν 
τούς Γερμανούς πέραν τοΰ Σεκλέν-Γκαρβέν-Ντουαί. 
Οί Γερμανοί έπιχειρήσαντες έπιθέσεις είς Μπαν- 
βιλέρ - Ούάζ - Ρουά καί Λασινύ άπεκρούσθησαν. 
Έπίσης άπεκρούσθησαν καί είς Μπισλέ παρά τό 
Σαίν - Μισέλ.

Γερμανικόν άεροπλάνον έρριψε κατά τών Παρι
σίων 6 βόμβας μέ άσημάντους ζημίας.

01 ΚΑΚΟΥΡΓΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

Ποια είνε ή διαγωγή τών κακούργων κατά τόν 
. πόλεμον; Τό έρώτημα όμολογουμένιος άξίζει 
τόν κόπον μεγάλης έρεύνης, διότι τό πρόβλημα, τής 

καταλληλότερος χρησιμοποιήσεως τών καταδίκων 
δύναται άφ’ έαυτοΰ πλέον νά λυθή.

Τήν σκέψιν ταύτην αποδεχόμενος ό ’Ιταλός άρ- 
χίατρος Κονσίλιο, παρηκολούθησε κατά τόν πόλε
μον τής Τριπολίτιδος, τήν διαγωγήν 225 στρατιω
τών, οΐτινες είχον καταδικασθή πρό τοΰ πολέμου 
καί είχον έκτίσει τήν ποινήν των. ’Ιδού τό συμπέ
ρασμα τών έρευνών του, τό όποιον παραθέτει είς 
τήν όποβληθεΐσαν έκθεσίν του.

«Καθ’ δν χρόνον οί άποσκληρυνθέντες κακούργοι, οντες βάναυσοι 
καί έπιθετικοί έναντίον τών άνωτέρων των καί τών συναδέλφων των, 
υποδεικνύονται άνανδροι ένώπιον τοΰ έχθροΰ σχεδόν πάντοτε, ύπάρχουν 
έν τούτοις μεταξύ τών έκ περιστάσεως έγκλη ματιών, οΐτινες έξετράπη- 
σαν τής ευθείας όδοΰ λόγφ κακής μορφώσεως ή κακών παραδειγμάτων 
ή καί ένεκα τοΰ άλκοολισμοΰ, ύπάρχουν τινές, οί όποιοι διεκρίθησαν 
πραγματικώς έν τφ πολέμιο.

• Άλλά καί αυτοί έπίσης καθίστανται ένοχοι καί προεκάλουν πειθαρ
χικός ποινάς, άποδεικνύοντες δτι ήσαν ανίκανοι πρός κανονικήν εργα
σίαν, πρός ηθικήν τινα καί εύγενή ορμήν. Ό στρατιιότης, ό άριστος, ό 
κατάλληλος διά τόν πόλεμον είναι έκεΐνος, δ όποιος ήτο καλός καί δρα
στήριος καί ισόρροπος πολίτης. Φαίνεται δτι, παρήλθον οί χρόνοι κατά 
τούς όποιους τό τυφλόν θάρρος τοΰ ριψοκίνδυνου τυχοδιώκτου, άγνο- 
οϋντος τόν κίνδυνον, διεδραμάτιζε σπουδαϊον παράγοντα είς τούς μεταξύ 
τών λαών πολέμους.

•"Ωστε διά νά είναι κανείς καλός καί γενναίος δπλίτης, πρέπει νά 
υπήρξε καί νά είναι άγαθός πολίτης·.
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Ζ~\ καθηγητής Μαρί τών Παρισίων έδη μοσίευσεν εσχάτως περιέρ- 
γους στατιστικός έπί τής παραφροσύνης εϊς τά διάφορα επαγ

γέλματα. Ό καθηγητής Μαρί εϊνε διευθυντής άπό δεκαετίας τοΰ εις 
τό προάστειον τών Παρισίων Βιλζουΐφ καί επομένως είς θέσιν νά 
γνωρίξη υπέρ πάντα άλλον τό θέμα του.

Πρό πεντήκοντα περίπου ετών ό καθηγητής Πάρσαπ είχε δημο
σιεύσει παρομοίας στατιστικάς. τό δέ συμπέρασμα τό όποιον έξη- 
γαγεν ήτο ότι, τά έπαγγέγματα τά όποια πρό παντός πλήττει ή 
παραφροσύνη είνε τά λεγάμενα ελεύθερα. Ιατροί, δικηγόροι, καθη- 
γηταί κ.τ.λ. Κατόπιν ακολουθούν οί στρατιωτικοί, οί ναΰται, ο 
ύπηρέται, οί ημερομίσθιοι έργάται. οί εΐσοδηματίαι, οί ΐδιοκτήται 
καί γαιοκτήμονες, οί βιομηχανικοί έργάται, οί γεωργοί, οί έμποροι.

Έκτοτε εδημοσιεύθησαν πολλαί στατιστικαί, τόσον έν Γαλλίφ, 
όσον καί ε’ις τό εξωτερικόν, άλλά μέ πολύ διάφορα συμπεράσματα 
ώς πρός τήν σειράν τών επαγγελμάτων. Τό γενικόν δμως συμπέρ
ασμα, τό όποιον θά ήδύνατό τις νά έξαγάγη έξ όλων εϊνε ότι, αί 
έκ τοΰ επαγγέλματος δηλητηριάσεις, αί τοξίναι έκάστης εργασίας 
προκαλοΰν τήν παραφροσύνην καί ότι ή συνηθεστέρα έκδήλωσις 
εϊνε ή παραλυσία τοΰ εγκεφάλου.

"Ηδη δ καθηγητής Μαρί, τή συνεργασία μετ’άλλου τινός καθη- 
γητοϋ διευθυντοΰ άλλου άσύλου, κατέστρωσε στατιστικήν αριθμη
τικήν τών έν Παρισίοις παραφρονησάντων, κατατάξαντες τούτους 
κατ’ έπαγγέλματα.

Κατά τήν στατιστικήν ταύτην, εκείνοι οί όποιοι είς Παρισίους 
εϊνε περισσότερον εκτεθειμένοι είς τήν παραφροσύνην εϊνε ιδίως οί 
έργάται οί ασχολούμενοι είς τάς εργασίας τοΰ λίθου, κτΐσται, λιθο
ξόοι μαρμαρογλύπται κλπ.

Έπί 24.012 τοιούτων εργατών παρεφρόνησαν 492, ήτοι 2,04 °/0. 
Μετ’ αυτούς συχνότερον παραφρονούν οί επιδιδόμενοι είς τό ζωεμ- 
πόριον έν γένει ή είς πάσαν έργασίαν, σχέσιν έχουσαν πρός τό 
ζωικόν βασίλειον· ζωέμποροι, κρεοπώλαι, δαμασταί, ιπποκόμοι 
κ.λ.π. Έπί 57,891 τοιούτων έργατών παρεφρόνησαν 671, ήτοι 
1,17’/j. Μετ’αύτούς οί έργάται είς βιομηχανικά εργαστήρια χημι
κών προϊόντων έπί 63.220 τοιούτων έργατών παρεφρόνησαν 649, 
ήτοι 1,02 “/ο·

Είς τά λεγάμενα έλεύθερα έπαγγέλματα καί τό έμπόριόν ή 
παραφροσύνη έπιφέρει τήν αύτήν καταστροφήν, ήτοι πλήττει 1,02"/0 
έκ τών είς αύτά έπιδιδομένων.

Μεταξύ τών έπαγγελματιών ο’ίτινες έν Παρισίοις όλιγώτερον 
προσβάλλονται ύπό τής παραφροσύνης εϊνε οί έργαζόμενοι είς τήν 
βιομηχανίαν τοΰ ξύλου, είς τάς μεταφοράς έν γένει. Ή αναλογία τών 
παραφρόνων είς τά έπαγγέλματα ταΰτα ποικίλλει μεταξύ 0,48 °/0 
μέχρι 0,89 έπί τοΰ αριθμού τών έργατών των.

Κατά τά συμπεράσματα τοΰ Μαρί, αί συνηθέστεραι μορφαί τής παρα
φροσύνης είς τούς ανωτέρω έργατικούς πληθυσμούς εϊνε ή άδυαμία 
τοΰ έγκεφάλου, ή μονομανία, ή μελαγχολία, ασθένεια τής σκέψεως 
καί παραλήρημα.

Σχετικώς πρός τόν αλκοολισμόν, διά τόν όποιον έχει ήδη κατα-

ΠΩΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ.—"Αν έξήρδη έως τώρα ή άνδρεία τών Βέλγων, δ ήρωϊσμός 
τών Γάλλων καί τών Γερμανών ή λύσσα, δέν πρέπει νά πιστευθή δτι ύστέρησαν καί οί 
“Αγγλοι. ’Αρκετά λέγει ή'εϊκών μας. Άπό μίαν πυροβολαρχίαν Αγγλων έμεινεν ένας 
πυροβολητής, άφοΰ είδε νά πέσουν γύρω του οί άλλοι τρεις τοΰ κανονιού του. Αύτός 

δμως έξηκολούβησε νά βάλη καί έσίγησε δώδεκα Γερμανικά κανόνια.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑ. — Ή θάλασσα παρέσυρε τάς τορπίλλας μέ τάς όποιας 
ώχύρωσαν τό στόμιον τοΰ Άδριατικοΰ οΐ ΑύστριακοΙ καί ό είς αύτόν εϊσπλους 
έχει καταντήσει κινδυνώδης. ’Ιταλικά τινα πλοιάρια άλιεύοντα έκεϊ άνετινάχθησαν 

προσκρούσαντα έπί τορπιλλών πλεουσών.

στρωθή γενικός στατιστικός πίναξ όλων τών φρενοκομείων τής Γαλ
λίας, ό Μαρί συμφωνεί δτι οί αλκοολικοί κατέχουν τήν πρώτην θέσιν 
είς τήν αναλογίαν τών παραφρόνων.

"Ο,τι δμως επιτείνει τήν τάσιν, ούτως εϊκεΐν, πρός παραφροσύνην, 
περισσότερον καί τοΰ αλκοολισμού άκόμη, εϊνε ή τρομερά βιοπάλη 
τών τελευταίων τούτων χρόνων. ’Ιδού έπί λέξει τί λέγει δ Μαρί.

«Ένα νέον γεγονός φαίνεται δτι έπήλθεν είς τάς έπαγγελματικάς 
τάξεις καί τό όποιον δύναται νά έχη βραδύτερον σχέσεις μέ τήν παρα

φροσύνην. Εϊναι τοΰτο ή έπίτασις τής βιοπάλης καί τοϋ 
πολέμου».

& * *

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ TOY MOYNE

Εκ βιβλίου έκδοθέντος εσχάτως έν Παρισίοις καί περιέ- 
χοντος άναμνήσεις έκ τής ζωής τοΰ Μουνέ, άποσπώμεν 

τό κάτωθεν χαριέστατον καί ένδιαφέρον άνέκδοτον τοΰ με
γάλου Ηρακλείου είς τήν «’Άλκιστιν». Ή παράστασις έδί- 
δετο είς τό υπαίθριον θέατρον τής Όρανζ. Κατά τό δράμα 
ό Ηράκλειος έπικαλεϊται τήν Σελήνην, δτε δέ ό Μουνέ έπρό- 
κειτο νά φθάση εις τό μέρος έκεϊνο, εϊδεν δτι όπισθεν τοΰ 
όρους έπεφάνη τό άμυδρόν φώς, δπερ προηγείται, κατά τάς 
αιθρίας εσπέρας, τής ανατολής τής Σελήνης. Συνέλαβε παρευ
θύς τήν ιδέαν νά χρησιμοποίηση τήν ευτυχή έκείνην σύμπτω- 
σιν, όπως έμποιήση, διά τής άπαγγελίας τής έπικλήσεως πρός 
τήν Σελήνην, ζωηράν έντύπωσιν εις τούς θεατός.

Άλλ’ ή στιγμή, καθ’ ήν, συμφώνως πρός τό δράμα έπρεπε 
νά έπικαλεσθή τήν Σελήνην έπέστη, έν ω ή πραγματική Σε
λήνη, Θά έβράδυνεν έπ’ όλίγον είσέτι ν’ άνατείλη. Μή δυνά- 
μενος τότε νά διακόψη τήν παράστασιν, ϊνα άναμείνρ τήν 
εύθετον στιγμήν καί συνέχιση ταύτην, ήρξατο άπαγγέλλων 
αύτοσχέδιον παρέκβασιν, κατά τό ύψος τής δλης τραγω
δίας, πρός γενικήν κατάπληξιν τών λοιπών μελών τοΰ θιά
σου. Τό κοινόν, εννοείται, ούδόλως άντελήφθη τά έπί σκηνής 
τελούμενα, νόμισαν ότι ό μονόλογος έκεΐνος τοΰ Μουνέ, άπε- 
τέλει μέρος τής τραγωδίας. Ό Μουνέ, άπαγγέλλων, παρηκο- 
λούθει συγχρόνως καί τήν πρόοδον τής ανατολής τής Σελή
νης, δτε δέ τό άστρον τής νυκτός έπρόκειτο μετά τινας στιγ- 
μάς ν’ άνατείλη ήρξατο άπαγγέλλων τήν έπίκλησιν αύτοΰ 
πρός τήν Σελήνην. Έφ’ δσον οί στίχοι άπηγγέλλοντο, ό 
δίσκος τής Σελήνης έπεφαίνετο ύπέρ τήν κορυφήν τοΰ όρους.

Φαντάζεται κανείς τήν έντύπωσιν τών έκ τής μοναδικής 
έκείνης ευτυχούς συγκυρίας, τήν όποιαν ύπεβοήθησε κυρίως 
ή έμπνευσις τοΰ Μουνέ.

* * *
* Ή ευτυχία ή αληθής είνε νά αισθάνεται τις την ψυχήν του καλήν. 
* Ζητήσατε είς τήν αρετήν το μυστικόν τής ευτυχίας.

ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΕΙΣ ΕΞΩΤΙΚΑΣ ΧΩΡΑΣ Ο Ο 

ο ο ο ο ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΤΑΪΤΗ

ΤΑ προσεχή έγκαίνια τής διώρυγος τοΰ Πα
ναμά θά έχουν ώς πρώτον καί άμεσον άπο- 

τέλεσμα τήν μεταβολήν είς τά διομολόγια τών 
πλοίων, τά όποια έξετέλουν τήν συγκοινωνίαν 
τής Νέας'Υόρκης μέ τούς λιμένας τής ’Ιαπω
νίας καί τής Κίνας. Τοΰ λοιπού τά πλοία τών 
Ηνωμένων Πολιτειών δέν θά περιπλέουν τό 
έπικίνδυνον άκρωτήριον Χόρν. Άλλά τό σπου
δαιότεροι·, κυρίως δι' ημάς τούς Ευρωπαίους, 
είναι ότι θά γίνη συντομωτέρα κατά τό ήμισυ 
περίπου ή άπόστασις μεταξύ τής Δυτικής Ευρώ
πης καί τής Απώτατης Ασιατικής Ανατολής.

Ταυτοχρόνως θά δημιουργηθοΰν νέες σκά
λες» — διά νά μεταχειρισθώμεν τόν ναυτικόν 
όρον — σταθμοί τροφοδοτήσεως καί ανεφοδια
σμοί διά τούς υπερπόντιους κολοσσούς, διά τά 
υπερμεγέθη υπερωκεάνια.

*
Τό άρχιπέλαγος τών νήσων Ταϊτή παρά 

τήν Ωκεανίαν θά εϊν’ ένας άπό τούς σταθ
μούς αύτούς.

Αί Ταϊτή άποτελοΰνται άπό πλήθος νήσων 
καί νησιδρίων, έκ τών οποίων σημαντικώτεραι 
είναι ή κυρίως λεγομένη Ταϊτή κ'αί Μαρκίζαι. 
Τά νησάκια αύτά, ποΰ αποτελούν τρόπον τινά 
ένα κομβολόγι είς τήν Πολυνησίαν είναι ηφαι
στειογενή. Έπί τοϋ φλοιού των ορθώνονται 
κορυφαί απότομοι καί υψηλοί, βελονοειδείς 
καί τραχύτατοι βράχοι. Άνάμεσ’ άπό τά υψώ
ματα ταΰτα τά μεγαλοπρεπή, μόλις ανέρχονται 
όφειοδεϊς μερικοί δρόμοι, οί όποιοι χάνονται 
μέσα είς τάς πολύπλοκους συστοιχίας τών όρέων. 
Κάθε τόσο, τό τοπίον λαμβάνει άλλην δψιν έμ- 
πρός είς τά μάτια σου. Έδώ ό όρίζων φράσσε
ται άπό ένα καταρράκτην, άπό τόν όποιον κρη
μνίζονται νερά διαυγή, έξ ύψους πολλών εκα
τοντάδων μέτρων. Έκεΐ, μία μικρά έσωτερική 
λίμνη, ζωσμένη άπό γιγάντιες φτέρες καθρεφτίζει παράξενα τόν 
άσπρον ήλιον. Μακρύτερα, ένα μικροσκοπικόν δάσος, εις τό όποιον 
είναι συμφυρμένα δλα τά δένδρα τών τροπικών, διανοίγεται άνάμεσα 
άπό δύο γαλάζιους άποκρήμνους βράχους, βράχους ποΰ είναι ώσάν νά 
προκαλοΰν τάς νεφέλας. Ή άσωτος Φύσις έσπατάλησεν εϊς τάς μικράς 
■αύτάς νήσους δλας της τάς εύεργεσίας, καί ή Ταϊτή είναι σωστός 
παράδεισος. Άνα|ΐφι6όλως υπάρχει καί κάτι δυσάρεστοι· είς τάς νή
σους αύτάς. Τό έδαφος δέν φαίνεται ποτέ ήρεμον. Τό εσωτερικόν 
πυρ, ποΰ άλλοτε έσπειρεν είς τάς θαλασσίας άβύσσους τόσα νησί- 
δρια. υπολανθάνει, καί δλον τό άρχιπέλαγος διατρέχει ένας διηνε
κής φρικιασμός.

Ή υπερβολική θερμότης παράγει πυρετούς, εναντίον τών όποιων πρέ
πει νάμυνθή κανείς δΓ δλων τών μέσων.

Άλλ’ ή ζωή εϊναι τόσο γλυκειά, τόσον εύκολη, ποΰ τά μικρά αύτά 
δυσάρεστα είναι τίποτε.

Δώδεκα χιλιάδες ιθαγενών κατοικούν τάς νήσους αύτάς. Οί ιθαγενείς 
ούτοι είναι σήμερον ειρηνικοί άνθρωποι, είναι προσκολλημένοι είς τήν 
γήν των, εϊναι ολιγαρκείς, άρκοΰνται είς μερικά λάχανα, είς κάποια 
χόρτα ποΰ φυτρώνουν γύρω άπό τάς πατρικάς των καλύβας, καί είς τά 
-ψάρια, τάφθονα ψάρια. Ή δυσάρεστος άνάμνησις μερικών άνθρωποφά- 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΒΙΔΟΣ. — ΠβρΙ τό δάσος τοΰ 
Άργκόν έγιναν φοβτραΐ γιγαντομαχίαι. Τό πυρο
βολικόν έλύσοα κυριολεκτικώς έκατέρωΟεν. Ίδέτε 
τί έκαμαν είς τά δένδρα Γαλλικά βλήματα τών 7,5. 

!Φο>τ. Chusseau - Flavieuv. Paris]

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΓΟΛΑΝΔΗΣ. — Παρά τήν Έλιγολάνδην οί “Αγγλοι έστρύμωξαν τά Γερμανικά καί τά έξετίναξαν. Τά καταδρομικά «Μάΐντς. 
καί «Κέλν» έβυΰίσΐίηααν, άλλο δέ έξηφανίσΰη μέσω φλογών, ένώ ή γύρω θάλασσα έφαίνετο άπό τάς όβίδας, σάν νά έβραζε.

γων φυλών έξηφανίσθη άπό πολλοΰ. Έν τού- 
τοις είς τάς νήσους Μαρκίζας υπάρχει ένας 
εκατοντούτης Ταϊτινός, τιτλοφορούμενος ό έσχα
τος τών άνθρωποφάγων. Εϊνε δ καλύτερος σύν
τροφος τοΰ μόνου χωροφύλακας, δστις έπαγρυ- 
πνεϊ τήν τήρησιν τής τάξεως καί τήν τήρησιν 
τών Γαλλικών νόμων έπί τής μεγαλυτέρας Μαρ- 
κίζας.Άναμφιβόλως ό εκατοντούτης αύτός απο
μένει ώσάν ένα σύμβολον βαρβαρότητος. Αί 
άναμνήσεις του μολαταύτα είναι άμυδραί. Οί 
Ταϊτινοί άρέσκονται νά διαιωνίζουν έλευθέρως 
καί ήρέμα μίαν ράτσαν άπό τάς μάλλον θελ
κτικός. Άνδρες καί γυναίκες καλοπλασμέναι. 
Τό δέρμα τους είναι σκούρο. Τά μάτια τους, 
μαύρα καί παράξενα, φωτίζουν πρόσωπα κανο
νικά καί γαλήνια. Δέν φορούν Εύρωπαϊκά ένδύ- 
ματα. Μάλλον περιορίζονται είς τ’ άπολύτως 
Αναγκαία διά τήν εύπρέπειαν καλύμματα.

Εκτός τούτου, άπό τινων έτών πολλοί μιγά- 
δες έγεννήθησαν, οί όποιοι είναι τά ώραιό- 
τερα πρότυπα του τοιούτου είδους. "Ενας έξ 
αύτών ϊδρυσεν έκεΐ-κάτω σχολήν πυγμαχίας 
καί αύτοκαλεΐται «Βασιλεύς τών πυγμάχων 
τής Ταϊτής».

«Παπιέτε» λέγεται ή πρωτεύουσα τοΰ Αρχι
πελάγους. Είναι μία. μικρά θελκτική πόλις, ή 
όποια έκτείνεται κατά μήκος τής βόρειας άκτης 
τής νήσου. Άνάμεσ’ άπό τις φτέρες είναι κτι
σμένα τά Εύρωπαϊκά σπίτια καθώς καί τά σπί
τια τών ιθαγενών, ένφ πρός την θάλασσαν 
ανοίγεται λιμήν έκ τών ασφαλέστερων, εις τόν 
όποιον χωροΰν καί μεγάλα πλοία.

Άναμφιβόλως μερικοί καρχαρίαι συχνάζουν 
είς τά πλησίον τοΰ δρμου μέρη. Άλλά τό μανιώ
δες κυνήγι, τό όποιον τούς γίνεται, τούς άπο- 
μακρύνει δλοέν άπό τάς άκτάς.

Ή Παπιέτε θά είναι ή μεγάλη σκάλα διά τά 
ύπερωκεάνεια, μετά τό προσεχές άνοιγμα τής 
διώρυγος τοΰ Παναμά. Ή Φύσις ύπεβοήθησε 
τό έργον τών άνθρώπων.

Οί περιηγηταί ήρχισαν νά έπισκέπτωνται 
άθρόοι τήν Ταϊτήν καί τάς νήσους τοΰ ομωνύ

μου 'Αρχιπελάγους. Φεύγουν μέ τάς ώραιοτέρας τών έντυπώσεων. Επί
γειος παράδεισος, άν καί μέ τάς άτελείας παντός επιγείου πράγματος.

« « »

ΣΟΦΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
* ' Η φιλία εϊνε ή μικρά ομογάλακτος άδελφή τοΰ έρωτος.

* 7/ φιλία είνε ή τελ.ειοποίησις του έρωτος.

* 'Η φιλία Η ένωβις δύο ψυχών, τών οποίων ή μία άνιανακλφ τήν άλλην.
* Ό έρών λησμονεί. 'Ο φίλος λησμονεί εαυτόν.

* Γνωρίζω έρωτα, ό όποιος δεν έχει επίδεσμον έπί τών οφθαλμών καί τοΰ 

όποιου τά βήματα καθοδηγεί ή φρόνησις· είνε ή φιλία.

* Έν τιμ βασιλείιο ουδέποτε ουνι/ντηοα έν είδος, μίαν τάξιν ή μίαν οικο

γένειαν ήτις, νά μϋ πτοήσι/ περισσότερον άπό τήν πολυάριθμον οικογένειαν 

τών άέργων.

* ’ Ο πρώτος ό όποιος υπήρξε Βασιλεύς ήτο είς ευτυχής στρατιώτης.

* Τά πάντα είνε πικρά είς εκείνον, ό όποιος έχει χολήν έν ττβ στόματι.
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“Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ - ΕΤΟΣ Γ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΛΕΚΑ ΑΡ. 2-1Α

Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ιδιόκτητης

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ I Εσωτερικού Δραχ. 20. — ’Εξωτερικού Φρ. 22. 
I Ρωσσίας Ρούβλ. 8 .— Ρουμανίας Δραχ. 20.

Οΰδείς νέος συνδρομητής έγγράφεται δν δέν προπληρώση τήν συνδρομήν τον.

Αί ίπιστολαϊ δέον νά διευθΰνωνται οϋτω: κ. Α. Βρατοάνον, ’Ιδιοκτήτην 
τής · Εικονογραφημένης», Βουλευτήν Ψαρών, 'Οδός Δέκα 21-1, Ά&ήνας.

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *

ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΥΣ. Μικρόν πρό τής ένάρξεως τού 'Ελληνο
τουρκικού πολέμου εϊχομεν απευθύνει έκκλησιν πρός τούς Απανταχού 

συνδρομητάς ήμών, δπως, έκτιμώντες τάς περιστάσεις 
καί τάς άνάγκας τής έπιχει’ρήσεως, Οελήσωσι νά διευκο- 
λύνωσι τό έργον τής «Εικονογραφημένης», έμβάζοντες 
ήμϊν τό ταχύτερον τό ισότιμον τής συνδρομής αύτών.

Καί εύρέθησαν τότε — μέ υπερηφάνειαν τό είδε αύτό 
ή «Εικονογραφημένη»— άπό περάτων Γής οί στοργικοί 
ύποστηρικταί της καί σωρηδόν ήρχοντο τά έμβάσματα 
καί κατώρθωσεν ούτω αύτή μόνη, μέσφ τού οικονομικού 
κλύδωνος, δ όποιος ήπείλησεν έκ τού σύνεγγυς τό οικο
δόμημα τής Ελληνικής αγοράς, ή «Εικονογραφημένη» 
μόνη, ένφ άλλα περιοδικά διέκοπτον ή άνέστελλον τήν 
έκδοσιν των, νά έκδοθή ανελλιπώς καί νά άνταποκριθή 
πλήρως εις τάς προσδοκίας τών πονετικών φίλων της.

'Αρκεί νά εϊπωμεν δτι, συνδρομηταί της, ερχόμενοι 
έδώ διά νά ταχθούν ύπό τάς Σημαίας ή φεύγοντες διά 
τήν έκστρατείαν, ήρχοντο είς τά Γραφεϊά μας διά νά 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΦΥΡΑ. — Τί κανόνι και κακό ποϋ έπηρανί οί Γάλλοι άπό τούς Γερμανούς ! 
Διακόσια μόνον έκνρίευσαν είς τήν Άμιένην κατά τήν έφϋήμερον μάχην τοϋ Μάρν.

κανονίσουν τάς ύποχρεώσεις των. Άκόμη καί άπό τά πεδία τών μαχών 
—-τά φαντάζεσθε; — έλάβομεν συνδρομήν.

Καί άντεπεξήλθε τότε ή «Εικονογραφημένη» καί μετ' εύγνωμοσύνης 
όμολογεί δτι, όφείλει τό πάν είς τούς συνδρομητάς της.

Ήδη νέα κρίσιμος περίοδος ήρχισε, φοβερωτέρα πιθανώς αύτή. Ή πυ- 
ρολαΐλαψ μαίνεται έν Εύρώπη, ή Τουρκία καί ή Βουλγαρία είναι κλειστά! 
διά τήν Είκονογραφημένην» καί μεγάλα κενά έσχηματίσθησαν έκ τής 
άπωλείας 250 περίπου συνδρομητών μας άγρίως καί άπηνώς διωκόμενων 
έκ τών χωρών αύτών.

Ποιούμεθα έκκλησιν πρό τε τούς ύπολειφθέντας συνδρομητάς αύτής καί 
έκκλησιν πρός τούς άνταποκριτάς της καί τούς όπωσδήποτε άντιπροσω- 
πεύοντας ή προστατεύοντας τά συμφέροντά της καί τούς παρακαλούμεν 
νά έπισπεύσωσι πάν έμβασμά των. Ή «Εικονογραφημένη» δέν περιμένει 
άπό άλλον τινά, παρά μόνον άπό τούς συνδρομητάς της, άνταποκριτάς, 
άντιπροσώπους καί δλους έκείνους πού μέ άδελφικήν στοργήν προστα
τεύουν τά συμφέροντά της, καί άπό αυτούς θά έξαρτηθή ή απρόσκοπτος, 
άνελλιπής καί άμειώτως πολυτελής έκδοσις αύτής κατά τήν άρξαμένην 
περίοδον κρίσεώς.

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ

Μετά χαρά; άγγέλλομεν τού; γάμου; τού έκ Γυθείου τής Λακωνίας καί 
είς Nossi-Βέ τής νήσου Μαδαγασκάρης τής ’Αφρικής πρό δεκαοκταετίας 
έκεϊ μεγαλεμπόρου Βανίλιας καί άλλων τής νήσου προϊόντων, Δημητρίου 
Βασιλάκου, μεγαλειτέρου αδελφού έκ των ϊξ αδελφών Βασιλάκου, μειά 
τής χαριτοβριθούς καί καλής, καί μόλις εικοσαετούς νεάνιδος Emilie de 
Roland, καταγόμενης έξ αρχαιότατης καί ευκλεούς Γαλλικής οικογένειας, 
θυγατρός δέ μονογενούς τού τέως Δημάρχου τής νήσου Reunion, παρά τήν 
Μαδαγασκάρην κείμενης.-

Ή «Εικονογραφημένη» εύχεται εις τό ζεύγος βίον εύτυχή καί τρισόλβιον 
καί πάν αγαθόν. «

ΜΕΘΥΣΑ
Μέθυσα, ζαλίσθηκιι 
καί παραπατώ 
λουλουδάκια ώμορφα 
δές, γιά σέ κρατώ.

“Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ,,

Ψεΰτρα' εσύ μέ μέθυσες.
Τώρα θά τά πώ.
Μέθυσα, δέν ντρέπομαι- 

πόσον σ αγαπώ.'
ΔΟΓΗΣ «

Ό Νέος Κόσμος τό παράδοξον καί έκπληκτικόν αύτό σύνθημα πρωτοτυ
πίας, ικανοτήτων, δυνάμεως ύπερανθρωπικής, ψυχικότητος πρωτοφανούς 
έν τή Ίστορίφ, ή Ανθρώπινη αύτή Σκηνή, εις τήν όποιαν ή πνευματικότης 

ΚΑΙ ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ.—Ή Γερμανική έπιμελητεία δέν μεταφέρει ψωμί 
διά τόν μαχόμβνον στρατόν άπό τάς πλησίον πόλεις. “Έχει φορητά 
ζυμωτήρια καί φορητούς φούρνους. Άλλ’ βΐς τήν μάχην τού Μάρν 
οί Γερμανοί φεύγοντες άφήκαν καί ζυμωτήρια καί φούρνους .... 
μέ καρβέλια. [Φωτ. Chusseau - Mavir.Hs, Paris].

καί ή ήθικότης, ή διανοητική καί ή ήθική δημιουργία, 
έξεπυρπολήθησαν καί άνέλαμψαν εις μοναδικά; μορφάς, είς 
καταπληκτικός έκδηλώσεις.Ό Κόσμος αύτός, είς τόν όποϊον 
ή πρακτική έκδήλωσις τής άνθρωπίνης ζωτικότητος παρου- 
σιάσθη ύπό τήν πλέον θαυμαστήν γονιμότητά της, δ κόσμος 
τών κολοσσιαίων άντιθέσεων, τών παραδόξων άστυνομιών, 
άλλά καί τής πληρώσεως πάσης προσδοκίας καί φαντασίας, 
ή πατρίς τού Πόε καί τού Φραγκλίνου καί τού Βάσιγκτων, 
τού Έδισσων καί τού "Εμερσον καί τοδ Λογγφέλλου καί 
τού Ούϊτμων καί τού Ούόσδγωρθ, τού Κάρνεζυ καί τοΰ 
Ροΰζδελτ, εΰρε καί μεταξύ τών 'Ελλήνων τόν βαθύτερον, τόν 
άληθέστερον, τόν ζωγραφικώτερον καί τόν σοφώτερον είκο- 
νιστήν του.

Ό Σάμιος κ. Μενέλαος Νικολάου, λόγιος δστις δύνατα 
νά θεωρηθή ώς συνεχίζων άπαράθραυστον καί αμιγή τήν σει
ράν 'Ελλήνων ανθρώπων τών Γραμμάτων καί τής σπουδής 
τοΰ παρελθόντος, μή άντιπροσωπευομένων, είμή γλισχρό- 
τατα έν τή παρούση γενεφ, έκ τού σύνεγγυς γνωρίσας τόν 

’Αμερικανικόν κόσμον, μέγας εγκυκλοπαιδικός καί βαθύς κάτοχος τών ξένων 
φιλολογιών, τών όποιων τήν γνώσιν έξησφάλισε καί διά μελετών καί παρα
μονής είς μεγάλα κέντρα τού έξω κόσμου, παρέχει διά τοΰ συγγράμματος 
του, τής «Μεγάλης ’Αμερικής», θαυμασιώτατον πίνακα τής δλης ζωής τής 
Αμερικής, πολιτειακής, κοινωνικής, έπιστημονικής, φιλολογικής, φιλοσο
φικής, καλλιτεχνικής, ηθικής, πρακτικής, δυνάμενον νά ταχθή παρ’ αυτός 
τάς μοναδικός μεγαλογραφίας, τάς περί αύτής χαραχθείσας ύπό μεγάλων 
καί διασημοτάτων συγγραφέων τής Εύρώπης.

«
’Εκείνος πρός τόν μικρόν άδελφόν έκείνης:
— Άν κατορθώσης Γιάγκο καί μού φέρεις μερικές 

τρίχες άπ’ τά μαλλιά τής άδελφής σου θά σού δώσω 
ένα φράγκο.

— Κι’ άν σού φέρω όλη τήν πλεξούδα της, τί θά 
μού δώσης;

«
— Αλήθεια δτι είς τάς ’Ινδίας ύπάρχει έθιμον νά θά

πτουν καί τήν ζώσαν σύζυγον μαζή μέ τόν άποθνήσκοντα 
σύζυγόν της;... Δέν είνε φρικώδες;

— Φρικώδες πράγματι. Ό ατυχής ούτε εις τόν τάφον 
δέν ευρίσκει άνάπαυσιν.

Έν ’Αθήναις, Τυποχραφειον «Εστία» Κ. Μά'ίσνερ καί Ν. Καργαδούρη— 10221.


