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ΠΕΡΙ i n :  E l  E W IM I U I K I B I K
(161) Περίλυπος τη άληδβίφ χαθίβταται πας "Ελλην, χαι 

οή ειλικρινής πατριώτης, ίναμίμνηβχόμενος τά έν τη πατρίδι 
too έκτυλιχδέντα πρδ πολλοΰ ποικίλα καί κοσμοϊστορικά γεγο
νότα, άτινα ώς έχ της πρωτογενούς αύτών έμφανίσεως έν τη 
κοινωνία τής ανθρωπότητας άφήκαν ισχυρά τά ίχνη τής διαβασε- 
ώς των έπι τών κατοίκων τοΰ ' Ελληνικού Βασιλείου.

Ή  ή δική ισχύς τοΰ δικαίου τοσοΰτον παρωράδη υπδ τών 
ισχυρών, ώστε άντ αύτοΰ έγκαδιδρύδη ίδιάζουσα και πρωτο
γενής πολιτική, βάσιν έχουσα τδ άδικον καί τήν ιδιοτέλειαν, ά- 
xtva έπρυτάνευον έν πάσαις ταΐς ένεργείαις καί άποφάσεσιν αύ
τών έπι τής μικρας ' Ελλάδος.

Τούτου ένεκα είδομεν τήν κυριαρχίαν τοΰ κράτους παρα- 
βιαζομένην είς πολλά σημεία τών ορίων αύτοΰ, έν ταύτψ δε 
και τήν έπέμβασιν τών ξένων είς τήν έσωτερικήν διοίκησιν τοΰ 
τόπου, ού μήν άλλά και είς τήν βαδμιαίαν κατάργησιν πάσης 
λαϊκής έλευδερίας.

'Ο άποβιβασθείς είς τήν Βαλκανικήν ξενικδς στρατός μετέ- 
βη ούχί πράγματι διά στρατιωτικάς έπιχειρήσεις άλλά μάλλον 
διά ποντικούς σκοπούς, έν συννενοήσει μετά τών κυβερνήσεων 
τής Άντάντ και ένίων τών πολιτική τών βαλκανικών κρατών 
ώς τοΰτο έξάγεται έκ τών δηλώσεων τοΰ κ. Μπριάν, είπόνΐος 
■OTt «μετέβημεν είς τήν Βαλκανικήν, διότι μας έκάλεσαν.» Μή 
γενομένης δε άποδεκτής παρά τοΰ έλληνιχοΰ λαοΰ τής πολιτι
κής τής έξόδου έκ τής ούδετερότητος, ήρξατο ή έφαρμογή τών 
καταπιεστικών κατ’ αύτής μέτρων, έξ ών προέκυψεν ό έξ άσι- 
τίας θάνατος, ή στερησις τών ειδών τοΰ καθ’ ήμέραν βίου καί 
ή τελευταία παρά τήν θέλησιν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ διενεργη- 
δεϊσα μεταπολίτευσις.

’ Αλλ’ ή τοιαύτη πολιτική, ή τοσαΰτα δεινά συσσωρεύσασα 
είς τήν άτυχή έκείνην χώραν, δέν είναι κατακριτέα; Μέχρι 
τοΰδε έγνώριζεν ό κόσμος, δτι ό άνθρωπος άνήκεν είς Ιαυτόν. 
είς τήν οικογένειαν καί τήν πατρίδα καϊ δτι εις τήν έξυπηρέ- 
τησιν 'τής τρισυπόστατου ταύτης ιδέας άφιέροι δλόκληρον τδν 
βίον του. Οί δέ πολιτικοί άνδρες, οί διαχειριζόμενοι τά κοινά, 
έκυπτον τδν αύχένα πρδ τοΰ κοινοΰ συμφέροντος, τιθέμενοι τδ 
άτομικδν συμφέρον πάντοτε έν ήσσονι μοίρα τοΰ γενικοΰ. Ού- 
δέποτε τά ατομικά αύτών πάδη έχρησιμοποιήδησαν ύπ’ αύτών 
έπί βλάβη τών συμφερόντων τής χώρας των.

Άλλά, ταΰτα έγένοντο, διότι τους άνδρας τούτους διέκρι- 
νεν ή πολιτική άρβτή καί ή χρηστότης τής συνειδήσεως καδ 
-δλον τδν βίον των, άτινα καί παρέδωσαν τοΐς μεταγενεστέρου

Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Άγαπητδς διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί Ικδοσις ύπδ της Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

πρδς άπομίμησιν. ' Η έξυπηρέτησις ξενικών συμφερόντων καί 
έπιρροών ήσαν άγνωστα είς τους χαρακτήρας τών έντιμων πο
λιτικών.

Ά ν ή 'Ελλάς παρίστατο Ινιαία έν τη έξωτερικη αυτής 
πολιτική καί ήκολουθει τάς άρχάς τής ούδέτεροτητος, ας υπε- 
στήριξεν έκθύμως ό έθνομάρτυς βασιλεύς Κωνσταντίνος, ή χώρα 
θά άπελάμβανεν ού μόνον τών άγαθών τής είρηνης, αλλα και 
χρησιμοποιούσα τάς πλουτοπαραγωγικάς δυνάμεις της, ήτοι τήν 
ναυτιλίαν, τδ έμπόριον κ.τ.λ. θά καθίστατο κράτος εύδαϊμον 
καί εύτυχές.

Ποίαν δδεν έκ τών δύο όδών έδει νά ακολουθηση ο το- 
πος, ήτοι τήν άνάμιξιν αύτοΰ είς τδν παρόντα πόλεμον, η την 
αποχήν αύτοΰ έκ τούτου, είναι εύνόητον είς πάντα "Ελληνα νά

"Οσον δμως καί άν παρεγνωρίσδη ή θέλησις τοΰ έλληνι-
κοΰ έθνους παρά τε. τών ιθαγενών καί τών ξένων, δσον καί άν 
δ λιμδς καί ή σπάνις τών έπιτηδείων κατέδλιψαν τήν ψυχήν 
τοΰ εδνους, δσον καί άν ή έξορία καί ή φυλακή έπέδρασαν 
έπί τών ψυχικών ιδιοτήτων τοΰ ελληνικού λαοΰ, έν τούτοις έφ 
δσον υπάρχει έν τω κόσμω έλληνική ψυχη, δεν Θελει απαρ-
νηδή τάς προγονίκάς αύτής άρετάς, αΐτινες διά μέσου τών
αιώνων διατηρηθεϊσαι παρέδωσαν είς την ιστορίαν αθάνατον το 
Ιλληνικδν όνομα.

_________  ΚΡΟΝΟΣ

H ΑΠΑΗΙΗΙΙΙ ΤΟΪ Οϊ ΓλϊΟΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ
(Ζ.) Χάγη, 31. Αύγούστου. 'Ο έν Χάγη άμερικανδς πρε

σβευτής άνεκοίνωσε τδ κείμενον τής άπαντήσεως τοΰ προέδρου 
Ούΐλσον είς τήν νόταν τού Πάπα. ' Ο πρόεδρός παρεκάλεσε τον 
πρεσβευτήν νά έπιδώση είς τήν Α. Παναγιότητα τήν ακόλουθον 
άπάντησιν :

«Πασα κυβέρνησις, ή οποία δέν έχει τυφλωθή καί σκλη- 
ρυνδή άπδ τδν φοβερδν τοΰτρν πόλεμον, δέν είναι δυνατδν παρά 
νά συγκινηθή άπδ τήν προτροπήν τής Αύτοΰ Παναγιότητος τοΰ 
Πάπα καί νά αίσδανθή τήν άξίαν καί τήν δύναμιν τών φιλαν- 
θρώπων καί εύγενών έλατηρίων τής νότας ταύτης. Πας τις έπι- 
δυμεΐ, δπως ή νότα τής Αύτοΰ Παναγιότητος τοΰ Πάπα προ- 
παρασκευάση τήν όδδν τής είρήνης, άλλά θα ήτο ανοησία, νά 
βαδίση τήν δδδν ταύτην, έάν δεν είναι πεπεισμένος, δτι αΰτη 
άγει πράγματι είς τήν ειρήνην.

' Η πρότασις τής Αύτοΰ Παναγιότητος οφείλει νά έξετασθη 
άπδ τής άληθοΰς άπόψεως τών πραγμάτων. Δέν είναι άναγκαία 
μόνον άνακωχή, άλλά διαρκής ειρήνη. Αί μελλουσαι γενεά· 
πρέπει νά έξασφαλισδώσιν άπδ τής έπαναλήψεως τοΰ δανατη-



φόρου τούτου άγώνος. Ή Αύτοΰ ΙΙαναγιότης προτείνει τήν άπο- 
κατάστασιν τοΰ πρώην καθεστώτος, προσέτι δέ, δτι πρέπει νά 
έπακολουθήση γενική συμφιλίωσις τών λαών έπί τη βάσει διαι
τητικού δικαστηρίου, οί όποιοι έν συνδιαλλακτικά) πνεύματι νά 
συνεννοηθώσι διά τήν έλευθερίαν τών θαλασσών, τάς έδαφικάς 
απαιτήσεις τής Γαλλίας και της Ιταλίας καί τό πολυπλοκον 
πρόβλημα τών βαλκανικών κρατών και τήν άποκατάστασιν τής 
Πολωνίας, έν συνεργασία μετά τών λαών, τών οποίων τήν τύ
χην άφορώσι τά ζητήματα ταΰτα.

Είναι προφανές, δτι ούδέν μέρος τοΰ προγράμματος τού-^ 
του δύναται νά έκτελεσθη, έάν ή άποκατάστασις τοΰ πρώην κα
θεστώτος μέλλη νά άποτελέση τήν στερεάν καί Ικανοποιητικήν 
βάσιν τούτου. Σκοπός τοΰ πολέμου είναι νά σωθη ή έλευθερία 
τών λαών τοΰ κόσμου άπό τήν απειλήν τής δυνάμεως, ή όποία, 
βασιζομένη έπί τής ίσχυροτάτης στρατιωτικής δργανώσεως, ευ- 
ρίσκεται ύπό κυβέρνησιν, μή κατέχουσαν τό αίσθημα τής εύθύ- 
νης, ή όποία έχάλκευσεν έν κρύπτω ένέδραν πρός κυρίευσιν τοΰ 
κόσμου καί ή όποία κατά τήν ώς κατάλληλον φανεΐσαν στιγμήν 
προέβη είς τήν πραγματοποίηση» τών σχεδίων τούτων. Εις τάς 
ένεργείας της ταύτας δέν έπηρεάσθη άπό φιλάνθρωπα αισθήμα
τα ή διεθνείς κανόνας καί μετέβαλε τήν Εύρώπην είς σφ«(γεΐον 
ού μόνον τών στρατιωτών, άλλά καί τών γυναικοπαιδών καί τών 
αδυνάτων.

' Η δύναμις αυτη δέν είναι ό γερμανικός λαός. ' Η δύνα- 
μις, περί τής οποίας πρόκειται, είναι ή άσπλαγχνος δυνάστης 
τοΰ γερμανικού λαοΰ. Δέν είναι εργον μας νά έρωτήσωμεν, πώς 
ό μέγας γερμανικός λαός περιήλθεν υπό τήν κυριαρχίαν ταύτην 
καί πώς ήδυνήθη παροδικώς νά ύποταχθη εύχαρίστως είς τήν 
τήν κυριαρχίανταύτην,άλλά εργον μας είναι νά συντελέσωμεν, δπ ως 
ή ήσυχία τοΰ κόσμου μή έξαρταται και είς τό μέλλον άπό τήν 
έξάσκησιν της δυνάμεως ταύτης.

Συνεννόησις έπί τοΐ σκοπώ είρήνης μετά τοίαύτης δυνά
μεως, δπως προτείνει ή Αύτοΰ Παναγιότης, θά είχεν ώς συ
νέπειαν, έφ’ δσον δυνάμεθα νά άντίληφθώμεν τοΰτο, άποκατά- 
στασιν τής δυνάμεως ταύτης καί άνανέωσιν τής πολιτικής της 
καί Θά καθίστα άναγκαΐον, νά δημίουργηθη διαρκής σύνδεσμος 
τών λαών πρός προστασίαν έναντίον τοΰ γερμάνικοΰ λαοΰ, Θά 
είχεν ώς συνέπειαν, δπως ή νεογέννητος Ρωσσία μένη πάλιν 
έκτεθειμένη είς τάς ραδιουργίας τής δυνάμεως ταύτης, τής ό
ποιας ή πολύτροπος άνάμιξις θά προεκάλει ασφαλή αντεπανά
στασή, καί δλας τάς χακάς έπιρροάς, είς τάς οποίας ή γερμα
νική κυβέρνησις έχει συνηθίσει τόν κόσμον. Ούδεμία ειρήνη 
δύναται νά θεμελιωθη έπί άναστηλώσεως τής δυνάμεως ταύτης 
ή-, έπί οίουδήποτε λόγου τιμής, τόν όποιον θά ήδύνατο ίσως νά 
δώσγι είς συνθήκην πρός διακανονισμόν καί συνδιαλλαγήν.

Οί υπεύθυνοι πολιτικοί δφείλουσι τώρα νά διίδωσι παντα
χοΰ, έάν ούδέποτε προηγουμένως διεΐδον τοΰτο, δτι ειρήνη 
ούδέποτε δύναται νά στηριχθη έπί πολιτικών ή οικονομικών πε
ριορισμών, οι όποιοι Θά συνετέλουν μόνον, νά εύνοήσουν έθνη 
τινά ή νά έξασθενήσωσιν ά>λα, διότι ταΰτα παρουσιάζονται ώς 
έκδικηταί διαπραχθείσης θρασείας άδικίας. ' Ο άμερικανικός λαός 
έπαθεν άνυπόφορον άδικίαν έξ αιτίας τής Αύτοκρ. Γερμανικής 
Κυβερνήσεως, άλλά δέν ζητεί έκδίκησιν άπό τόν γερμανικόν 
λαόν, δ όποιος χαί αύτός πολλά επαθε κατά τόν πόλεμον. 'Ο 
άμερικανικός λαός νομίζει, δτι ή ειρήνη πρέπει νά στηριχθη 
έπί τοΰ δικαίου τών λαών, ούχί έπί τοΰ δικαίου τής κυβερνή
σεως. 'Όλα τά εθνη, μεγάλα ή μικρά, ισχυρά ή ασθενή, πρέ' 
πει νά λάβωσι τό ίσον δίκαιόν των άπέναντι τής έλευθερία?. 
τής ασφαλείας, τής αύτοδιοικήσεως, έπί δικαίας βάσεως είς τούς 
οικονομικούς αγώνας τοΰ κόσμου, φυσικά συμπεριλαμβανομένου

’Επί τής βορείας δχθης τοΰ Προύθου κατελήφθησαν δι’ έφό- 
δου ύπό ρηνικών, βαυαρικών καί αύστροουγγρικών συνταγμάτων 
αί ίσχυρώς ώγυρωμέναι θέσεις έπί τοΰ υψώματος Ντόλτσεκ 
καί τό χωρίον Μπόγιαν. Ή  πεισματώδης άντίστασις τών Ρώσ- 
σων έθραύσθη μετά σκληρόν άγώνα καί έπί τών βορειοανατολι
κώς τού Ντόλτσεκ λόφων. Περιήλθον είς χεΐρας τών Γερμανών 
πλέον τών 1 000 αιχμαλώτων, 8 πυροβόλα καί πολυάριθμα πο
λυβόλα. Οί Ρώσσοι έξηναγκάσθησαν, νά ύποχωρήσωσιν δπισθεν 
τοΰ ιομέως τής Ρακίτνα, τοΰ ορίου μεταξύ Βουκοβίνας καί Ρωσ
σίας. Αί αίματηραί άπώλειαι τών Ρώσσων ήσαν μεγάλαι.

καί τοΰ γερμανικού λαοΰ, έάν παραδέχεται τήν ισότητα καί έγ-
καταλείπη δλας τάς κυριαρχικός τάσεις του.

"Ενεκα τούτου ή λυδία λίθος τής είρήνης ταύτης δέον νά
είναι ή καλή πίστι; δλων τών λαών καί νά μή στηρίζεται μόνον,
έπί τοΰ λόγου μιας φιλοδόςου κυβερνήσεως άφ’ ένός καί άφ 
έτέρου έπί μιας όμάδος έλευθέρων λαών. Ή  λυδία αυτη λίθος 
αποτελεί τήν καρδίαν δλοκλήρου τοΰ προγράμματος. Οί σκοποί 
τών ' Ηνωμένων Πολιτειών κατά τάν παρόντα πόλεμον είναι γνω
στοί είς ολόκληρον τόν κόσμον καί είς πάντα λαόν, είς τδν ό
ποιον εισδύει ή αλήθεια. Δέν είναι ανάγκη νά έπαναληφθώσι, 
Δέν έπιδιώκομεν υλικά προνόμια οίουδήποτε είδους. Νομίζομεν, 
δτι ή ανυπόφορος άδικία, ή δποία διεπράχθη κατά τόν παρόν
τα πόλεμον υπό λυσσώδους καί κτηνώδους δυνάμεως, πρέπει 
νά έπανορθοιθη ούχί δμως είς βάρος τής ανεξαρτησίας λαοΰ 
τίνος, άλλά τούναντίον διά τής διατηρήσεως τής άνεξαρτη- 
σίας τόσον τών ασθενών δσων καί τών. ισχυρών έθνών.

Τάς ζημίας διά διαμελισμοΰ τών κρατών, διά ίδρύσεως 
έγωϊστικοΰ συστήματος οικονομικής άποφάσεως θεωροΰμεν ούχί 
ώς σκόπιμους, καί δή μάλιστα ώς χειροτέρας παρά ανωφελείς 
καί ώς έλάχιστα καταλλήλους δι ασφαλή βάσιν διαρκούς είρή
νης, ή όποία πρέπει νά στηρίζεται έπί τής δικαιοσύνης καί τών 
κοινών δικαίων τής άνθρωπότητος. Τόν λόγον τής παρούσης 
γερμανικής κυβερνήσεως δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς έγ- 
γύησιν διά τι διαρκές, έκτος έάν αυτη ύποστηρίζεται ρητώς 
υπό τής άπεριφράστου δηλώσεως τής θελήσεως τοΰ γερμανι
κού λαοΰ περί τών σκοπών του, Γνα οί λοιποί λαοί δυνηθώσι 
νά παραδεχθώσι τδν λόγον τοΰτον. "Ανευ τής έγγυήσεως ταύ
της ούδεις άνθρωπος καί ούδείς λαός δύναται νά έμ/πιστευθη 
είς συνθήκας, είς συμφωνίας άφοπλισμοΰ ή συμφωνίας, αί 6-

ποιαι έγκαθιστώσι διαιτητικά δικαστήρια άντί τής δυνάμεως, 
έάν αί συμφωνίαι αυται κλεισθώσι μόνον μετά τής γερμανικής 
κυβερνήσεως. ’ Οφείλομεν νά άναμείνωμεν νέαν άπόδειξιν περί 
τών προθέσεων τών μεγάλων λαών τών κεντρικών δυνάμεων. 
'Ο Θεός νά δώση, ίνα ή άπόδειξις αυτη δοθη κατά τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε νά σχηματισθη έκ νέου ή πεποίθησις δλων τών 
λαών περί τής καλής πίστεως τών κρατών τούτων καί περί 
τοΰ δυνατού, δτι δύναται νά έξασφαλισθη ειρήνη διά συμφω
νίας μετ’ αύτών.

(ύπογρ.) Αάνζινκ
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’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 2. Σεπτεμβρίου 1917. 

Δ υτικόν Θέατρον 
ΣΤ ΡΑ Τ Ι*  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΠΡΕΧΤ

'Ο ισχυρός άγών πυροβολικού κατά τοΰ μέσου τοΰ φλαν- 
δρικοΰ μετώπου έξηκολούθησε κατά τήν ήμέραν καί τήν νύκτα. 
Μάχαι προφυλακών διεξήχθησαν εύνοϊκώς δι’ ήμάς.

Πλησίον τοΰ Σέν Κεντέν καί είς τόν Ούάζ ηύξησεν ή έ- 
νέργεια τοΰ πυρδς σ/ετικώς πρός τάς προηγουμένας ήμερας. 
Συνελάβομεν αιχμαλώτους κατά τινα έπίθβσιν άναγνωρίσεως δυ
τικώς τής Αά Φέρ.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Πλησίον τής Άλεμάν βορειοανατολικώς τής Σουασσόν έ" 

προξενήθησαν αίματηραί άπώλειαι είς τόν έχθρδν καί τοΰ αφη- 
ρέθησαν αιχμάλωτοι κατά τινα ίσχυράν άναγνώρισιν.

’ Επί τής ράχεως τής Σεμέν ντε Ντάμ κατά τόν τερματι
σμόν τών άγώνων εμεινεν είς χεΐρας τοΰ έχθροΰ εν περιωρι. 
σμένον τμήμα τών γραμμών μας πλησίον τής άγροικίας Ούρτεμπίζ.

Πρό τοΰ Βερντέν μόλις τήν εσπέραν ένεδυναμώθη τό πΰρ· 
τήν νύκτα έχαλαρώθη.

'Ο ίλαρχος βαρώνος φόν Ριχτχόφφεν έφθασε χθές τήν 
60. έναέριον νίκην του.

’Α νατολικόν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0ΛΔ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Κατά μήκος τοΰ Ντύνα, πλησίον τής Σμόργκον και τής 
Μπαρανοβίτσι ένδυναμώθη ή ένεργεια τοΰ πυρος.

Νοτιοανατολικώς τής Ρίγας, πλησίον τής Φρίντριχστατ καί 
της Ίλλούξτ έπέτυχον ίδικαί μας επιχειρήσεις. Δυτκώς τή5 
Λούκ άπεκτήσαμεν κέρδος αιχμαλώτων καί λείας εκ τίνος έπι 
θέσεως περιπόλων μας.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Μεταξύ Προύθου καί Σοϋτσάβα έφοδος, πΰρ καί συμπλο' 

καί προφυλακών.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΜΣΕΝ

Είς τά βορειοδυτικώς τής Φοξάνι δρη Ρουμάνοι καί Ρώσ- 
σοι έπεχείρησαν νά διαφιλονικήσωσι τδ υπό τοΰ στρατοΰ μας 
καταληφθέν έδαφος. Πεισματώδεις αντεπιθέσεις τοΰ έχθροΰ ά
πέτυχον μετά πολλών άπωλειών πρό τών γραμμών μας.

Μ ακεδονικόν μέτωπον
Πλησίον τοΰ Μοναστηριού οί Γάλλοι έπετεθησαν μετα 

ίσχυρίΰν δυνάμεων. Έχθρός είσβαλών κατά μήκος τής δδοΰ 
κρός ΓΙερλεττέν έφονεύθη ή γ,χμαλωτ.'σθη, ή δέ έφοδος έχεΐ- 
θεν τής όδοΰ άπεκρούσθη πανταχοΰ υπό τού βουλγαρικού 
βτρατου.

Ε?ς τήν Ντομπροπόλγε κατεβλήθησαν νέιι έπιθέσεις τών 
Σέρβων. '

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 3. Σεπτεμβρίου. 1917.

Δ υτικόν Θέατρον.
Αόγφ βροχής καί καταιγίδος δ άγών πυροβολικοΰ ήτο 

ισχυρός είς τμήματα τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου, ένω είς τάςλοι- 
πάς στρατιάς, ώς καί τόν Μάς, γενικώς άσθενής.

Είς τήν όδδν Καμπραί—’ Αρράς άπέτυχε μία ισχυρά άγ- 
γλική έπίθεσις, πλησίυν δέ τής άγροικίας Ούρτεμπίζ περιωρί- 
σθη σημαντικώς τό έδαφικόν κέρδος τών Γάλλων κατά τήν 
διάρκειαν άγώνων χαρακωμάτων.

’Α νατολικόν -θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0ΑΔ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Κατόπιν έπιμελοΰς προπαρασκευής γερμανικαί μεραρχίαι 
διέβησαν τήν πρωίαν τής 1. 9. τδν Ντύνα έκατέρωθεν τήςΎξκυλ.

’ Ισχυρά ένέργεια πυροβολικού καί τορπιλλοβλητών προη- 
γήθη τής έπιθέσεως τοΰ πεζικοΰ, τό οποίον κατόπιν άγώνος 
μικράς διαρκείας έπάτησεν έπί τής βορείας δχθης του'ποταμού. 
Όπου οί Ρώσσοι άντεστάθησαν έξεδιώχθησαν διά ισχυρών 
άντεπιθέσεων.

Αί κινήσεις τού στρατοΰ μας εύρίσκονται ύπό εκτέλεσιν 
καί πρωχωροΰσι συστηματικώς.

'Ο έχθρδς έγκατέλιπε τάς δυτικώς τής Ντύνα θέσεις του 
ύπό τήν έπίδρασιν τής προελάσεώς μας· καί έκεΐ προελαύνοϋ- 
σιν αί μεραρχίαι μας μαχόμεναι πρδς ρωσσικας δπισθοφυλακάς

Πυκναί φάλαγγες δλων τών ειδών διευθύνονται πρός βο- 
ρειοανατολάς έπί τών έκ τής Ρίγας έκκινουσών όδών· καιόμενα 
χωρία καί κτήματα δεικνύουσι τήν δδδν τής ύποχωρούσης δυτι
κής πτέρυγος τής 12 ρωσσικής στρατιάς.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Είς τάς κοιλάδος τών ποταμών είς τάς βορειοανατολικας 

κλιτύας τών Δασωδών Καρπαθίων ζωηρότερα μαχητική ένέργεια.
Νοτίως τής κοιλάδος τοΰ Τρότους άπέτυχον πολλαΐ νυκτε

ρινά! ρουμανικαί έπιθέσεις πλησίον τοΰ Κόσνα και τήςΓκροτσεσι.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Είς τά δρη μεταξύ τών κοιλάδων τοΰ Σουσίτα καί τοΰ 

Πουτνα τά συντάγματα μας άπέκρουσαν ίσχυράς ρωσσορουμανι 
κάς έπιθέσεις δι άντεπιθέσεων.

Μετά 200 αιχμαλώτων, οί όποιοι περιήλθον είς χείράς 
μας κατά τάς έπιθέσεις ταυτας, δ άριθμός τών άπό τής 28.8. 
συλληφθέντων είς τό πολεμικόν τοΰτο πεδίον αιχμαλώτων άνήλ- 
θεν είς 20 άξίωματικούς καί 1650 όπλίτας, ή δέ λεία είς 6 
πυροβόλα μετά βλητοφόρων, 60 πολυβόλα, πολλούς τορπιλλο. 
βλήτας καί δχήματα.

'Ωσαύτως πλησίον τής Μαρασέστι οί Ρουμάνοι έπετέθησαν 
είς μάτην.

Μ ακεδονικόν μέτωπον
Σήμερον τήν πρωίαν κατεβλήθησαν μετά πολλών άπωλειών 

γαλλικαί έπιθέσεις πλησίον τής Μπράτιντελ βορειοδυτικώς τοΰ 
Μοναστηριού- οί Σέρβοι ύπέστησαν πάλιν αίματηράν ήτταν είς 
τήν Ντομπροπόλγε.
(W .T.B.) ________ ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΐ A U K O I H O i
Β ιέ ν ν η ,  1. Σεπτεμβρίου.

’Ιταλικόν θέατρον
Χθές πρό μεσημβρίας δέν έγένοντο εις τδν Ίζόντσο με

γαλύτερα! πολεμικαί έπιχειρήσεις. Με:α μεσημβρίαν έςερράγη 
έκ^νέου ή μάχη είς πολλάς Θέσεις μεταξύ Τολμάϊν καί τοΰ



Βίππαχ. Βορείως τής Κάλ, πλησίον τής Μαντόνι χαί τής 
Μπρίτοφ άπεκρούσθησαν ίσχυρότεραι ίταλικαί επιθέσεις.

"Οπως κατά τάς προτγουμένας ήμέρας τδ δρος Σάν 
Γκαμπριέλε ήτο πάλιν θέατρον πεισματώδους πάλης. Οί κατ’ 
άριθμδν πολΰ υπέρτεροι έπιτιθέμενοι είσώρμησαν κατά τής 
γενναίας μας φρουράς. Τδ κεντοοβαρές τοΰ άγώνος εύρίσκετο 
iitU τοΰ βορείου μέρους τοΰ δρους. Τό ύπέρ πάντα έπαινον 
ύπέροχον πεζιχόν μας άπέκρουσεν δλας τάς έπιθέσεις, πολλάκις 
άντεπιτεθέν.

Πλησίον τοΰ Γκέρτς καί εις* τήν κοιλάδα τοΰ Βίππαχ έγέ
νοντο κατόπιν σχοδρών αιφνιδιασμών πυρδς πυροβολικοΰ πολ
λαί μεμονωμέναι επιθέσεις τοΰ έχθροΰ, αί όποΐαι δλαι άπε
κρούσθησαν ευκόλως. Άνατολικώς τοΰ Γκέρτς αί περίπολοί μας 
καταλαβοΰσαι Ιν ιταλικόν τμήμα χαρακώματος ή χμαλώτισαν 6 
ίταλούς αξιωματικούς, 140 άνδρας καί έκυρίευσαν 4 πολυβόλα.

'Η Τεργέστη ήτο πάλιν ό έπιθετικδς στόχος ίταλών αερο
πόρων. Τδ έπισκοπικόν μέγαρον έβλάβη.

Βιέννη, 2. Σεπτεμβρίου 1917.
Ιτα λ ικ ό ν  Θέατρον

'Η ανοχύρωτος πόλις Τεργέστη ύπέστη καί χθές συχνά 
έπιθέσεις ίταλών αεροπόρων, οί όποιοι ερριψαν έν συνόλφ 70 
βόμβας.

Είς τόν ’ Ιζόντσο δέν έγένοντο χθές μεγαλύτεροι άγώνες. 
Ίταλικαί μερικαί έπιθέσεις έπί τοΰ όροπεδιου Μπαϊνσίτσα-Χάϊ- 
λιγκενγκαϊστ, πλησίον τής Γκέρτς καί πλησίον τής Γιαμιάνο ά
πέτυχον, άπηντήσαμεν δέ δι’ έπιτυχών άντεπιχειρήσεων.

Είς τήν περιοχήν τοΰ δρους Σάν Γκαμπριέλε^ τά πυροβό
λα μας έκράτησαν ακινήτους τάς έχθρικάς μάζας. Κατά τήν 
νύκτα πρός τήν 1. Σεπτεμβρίου έ'μειναν έδώ είς χεΐρας τών 
γενναίων ύπερασπιστών ώς αιχμάλωτοι 10 αξιωματικοί καί 315 
όπλΐται Ιξ ίταλικών συνταγμάτων.

(W .T.B.) Ό  άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

48 000 ΤΟΝΝΟΙ
Βερολΐνον, 31. Αύγουστου. Επίσημον. (W .T.B.) 'Έν έχ 

τών ύποβρυχίων μας μέ κυβερνήτην τδν ανθυποπλοίαρχον Ρό
ζε, κατεβύθισεν έσχάτως είς τήν δυτικήν αγγλικήν παραλίαν 7 
ατμόπλοια ολικού έκτοπίσματος 48 000 τόννων, τούτέστι τά ώ- 
πλισμένα αγγλικά ατμόπλοια «Άτενικ» (12 234 τ.) μέ φορτίον 
σιτηρών καί πιθανώς ζώων, «Μπονιφάτσε» (3 799 τ.), «Κε- 
μουόρε» (3 919 τ.), «Ντουράνγκο» (3 008 τ.), τδ μεταγωγι
κόν «Βέρντι» (7 120 ΐ.), ώς χαί δύο πολύ μεγάλα τετραΐστια 
ατμόπλοια, τά όποΐα άνήκον είς ίσχυρώς συνοδευομένους συρμούς.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΓΙΟΥΤΑΑΝΔΗΣ
Βερολΐνον, 2. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) Τήν 

πρωίαν τής 1. Σεπτεμβρίου μία τών περιπολιών μας άσφαλείας 
συνήντησε βορείως τοΰ Χόρνς Ρίφ άγγλικά άντιτορπιλλικά καί 
τορπιλλοβόλα. ' 0  έχθρός. ό όποιος έβομβαρδίσθη ύπό ένός τών 
αεροπλάνων μας, άπέφυγε τήν έπέμβασ» ισχυρότερων δυνάμεων. 
Έκ τών πλοίων μας έβλάβησαν τέσσαρα άλιευτικά, χρησιμο- 
ποιηθέντα ώς προφυλακαί, καί έξώκειλαν έντός τής δανικής αί- 
γιαλίτιδος ζώνης, Τό μέγιστον μέρος τών πληρωμάτων των φαί
νεται, δτι άπεβιβάσθη είς τήν ξηράν.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

’Α ναβολή τής  δ ιεθνούς τή ς  Στοκχόλμης
(Ζ.) Στοκχόλμη, 2. Σεπτεμβρίου. 'Π συνέλευσις άνεβλήθη 

μέχρι νεωτέρας άποφάσεως λόγψ τής άρνήσεως τής χορηγή- 
σεως διαβατηρίων.

KATAAHVII Μ ! ΡΙΓΑΣ
Β ε ρ ο λ ΐ ν ο ν ,  3 Σεπτεμβρίου. ’Επίσημον. 

(W .T.B.) Η Ρίγα κατελήφθη.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ν.) ’ Λθήναι, 2. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ πρακτορ. Χαβάς.) 

Έφθασεν ένταΰθα άγγλική ναυτική άποστολή έξ 6 άξιωματι
κών πρός διοργάνωση/ τοΰ έλληνικοΰ ναυτικού.

' Η έπιτροπή τής βουλής ύπέβαλεν είς αύτήν τήν κατηγο
ρίαν έναντίον τών μελών τών κυβερνήσεων Σχουλούδη καί Λάμ
πρου, έξαιρέσει τοΰ ναυάρχου Κουντουριώτη, ό όποΐος άνήκεν 
είς τήν πρώτην έξ αύτών. Οί κατηγορούμενοι θά παρουσιασθώ- 
σιν ένώπιον ειδικού δικαστηρίου συγκειμένου έκ βουλευτών, έ/.- 
λεγησομένων ύπδ της βουλής.

0 Ι Ι Ρ ί ϊ Ι  ΚΕΡΙ T1H 1HAQHPN T in  Β Ε Ι ΙΖ Ε ΙΠ
(Ζ.) Λουγκάνο, 3. Σεπτεμβρίου. ' 0  πρώην ύπουργδς Στρέϊτ 

άπέστειλεν έκ Σέν Μόριτς τηλεγράφημα πρός τήν «Σέκλοο», 
δπως διαψεύση τάς δηλώσεις, είς τάς όποιας προέβη έσχάτως 
ό Βενιζέλος έν τη βουλή. Οί ισχυρισμοί τοΰ Βενιξέλου περί 
τής παραιτήσεως τοΰ Στρέϊτ άπδ τδ ύπουργεϊον τήν 5. Αύγού
στου 1914 είναι ψευδείς. Τούναντίον ό Στρέϊτ έδήλωσε τήν πα- 
ραίτησίν του έν μέσιο τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου, δταν ό Βε_ 
νιζέλος έξέφρασε τήν πρόθεσιν, νά έγκαταλείψη τήν ουδετερότη
τα καί κατά τήν αύτήν άκόμ.η ήμέραν νά προσχώρηση είς τήν 
Άντάντ. 'Ο Στρέϊτ έδήλωσεν. δτι δέν θέλει νά άναλάβη τοιου- 
την ευθύνην καί ύπέβάλε τότε είς τδν Βασιλέα εκθεσιν περί τής 
γνώμης του, υποβληθεΐσαν καί είς τδν Βενιζέλον. '0  Στρέϊτ έ- 
ξαιρει δλως ίδιαιτέρως τό σημεΐον τοΰτο, διότι δι αύτοΰ ρίπτε- 
ται πλήρες φώς έπι τής άναληθείας τών τελευταίων δηλώσεων 
τοΰ Βενιζέλου έν τη βουλή.

Διαστροφή τής άπαντήσεω ς τής ’Α μερικής  
ύπ ό  τού Χ αβάς

.(Ζ.) Βέρνη, 31. Αύγούστου. 'Η «Έντελλιζάνς» τής Βέρ
νης γράφει τά έξής : Έκ τοΰ πρωτοτύπου τής άπαντήσεως τοΰ 
προέδρου Ούΐλσον πρός τόν Πάπαν, τδ όποιον έχομεν είς χεΐράς 
μας, έπείσθημεν, δτι ή μετάφρασις τής άπαντήσεως υπό τοΰ 
πρακτορείου Χαβάς δέν είναι άκριβής είς πολλά σημεία. Περιέ. 
χει προσθήκας, αί όποΐαι δέν ύπάρχουσιν είς τό πρωτότυπον. 
Τό πρακτορεΐον Χαβάς πληροφορείται έκ Λονδίνου τήν 30. Αύ
γούστου, δτι τό κείμενον τής άπαντήσεως τοΰ Ούΐλσον θά δη- 
μοσιευθή συγχρόνως είς δλας τάς πρωτευούσας τής Εύρώπης.
' Η «’ Εντελλιζάνς» προσθέτει: Τό Χαβάς έχει λοιπόν προφανώς 
υπ’ ό'ψει, νά προλάβη τήν άναπόφευκτον άποκάλυψιν τής πρά- 
ξεώς του. Αύ'ριον θά δημοσιεύσωμεν τό άληθές κείμενον.
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j  "Ωραν 8ην έσπέρας |§
Ξ Μέγα κονσέρτο τής ελληνικής στρατιωτικής μου- Ξ 
Ξ σικής ύπό τήν διευθυνσιν τοΰ αρχιμουσικού της j| 

κ. Δη μ η τ ρ ι ο ύ  Β α ρ α γ κ ο ύ λ ή .
Ξ Έν περιπτώσει κακοκαιρίας έντός τοΰ καφφενίου· = 
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Ενοικιάζονται άπδ 15. Σεπτεμ. καλώς έπιπλ. δωμάτια. 
Τσέπγκερ. Λεμπάουερ-στράσσε 28. 11. ά.


