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H Hit ΜΑΧΗ llVPOBOAlKQy E l!  ΤΗΗ ΦΛΑΗίΡΑΗ
Βερολινον, 4. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) 'Η νέα μάχη πυ

ροβολικού εις την Φλάνδραν έςακολουθεΐ. Ιήν 3. Σεπτεμβρίου 
το έκατέρωθεν πΰρ ήτο ιδιαιτέρως ισχυρόν εις τήν παραλίαν και 
εις το τόξον της 'Υπέρν. Το γερμανικόν πυροβολικήν εβαλε 
μετά άναγνωρισθείσης καλής έπιτυχίας έναντίον άγγλικών πυρ- 
βολαρχιών και σκειτάστρων. Οί άγώνες οί όποιοι έπηκολουιΗ;- 
σαν τήν ίσχυροτάτην αύξησιν τοΰ πυρός εις τήν περ·οχην τοΰ 
Σέν Ζουλιέν, ήγαγον είς άγγλικήν ήτταν. Αί έπανειλημμεναι 
βρεττανικαί έπιθέσεις άπεκρούσθησαν κατά μέγιστον μέρος όπό 
τοΰ άμυντικοΰ πυρός· δσοι Ιφθασαν είς τα γερμανικα χαρακώ
ματα, έςεόιώχ'ίησαν δι άγώνος έκ τοΰ πλησίον καί έν μέρει 
η χμαλωτίσθησαν.

' Η ένέργεια τών άεροπόρων διετηρήθη ζωηρά. I ερμανοί 
αεροπόροι έπετέθησαν έκ νέου έναντίον τοΰ άπό τήν τελευταίαν 
έπίθεσιν άκόμη καιομένου Καλαί. Προιέτι έβομβαρδίσθησαν 
-πολλοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, άεροδρόμια καί άλλαι ,στρατιω- 
τικάι έγκαταστάσεις. ’ Αεροπόροι τής ’ Αντάντ έφόνευσαν πολλά; 
γυναίκας καί παιδία διά βομβαρδισμού τοΰ έσωτϊρικοΰ μέρους 
της πόλεως Μπρύγγε.

Είς τήν Άρτουά οί Άγγλοι έπετέθησαν πάλιν μεταξύ τοΰ 
συνοικισμού τοΰ Αγίου Αύγούστου καί τής Λάν κατά τήν 4. 
Σεπτεμβρίου περί ώραν 1. 30' καί άπεκρούσθησαν πάλιν. Είς 
τήν περιοχήν τοΰ Σέν Κεντέν τό πΰρ πυροβολικοΰ ήτο ζωηρόν. 
Νοτιοδυτικώς τής πόλεως οί Γερμανοί έπεχείρησαν μίαν έπι- 
τυχή έπίθεσιν περιπόλων.

’ Από τό μέτωπον τοΰ Αισν δέν υπάρχει τι ιδιαίτερον πρός 
άναγγελίαν έκτός έπιτυχοΰς δράσεως τών γερμανών άεροπόρων. 
Βορείως τής Ράιμς άπεκρούσθη πλησίον τής Λά Νεβίλ μία γαλ
λική έπίθεσις κατόπιν άγώνος χειροβομβίδων μικράς οιαρκείας. 
Είς τήν Καμπανιάν οί Γάλλοι είχον αυξήσει άπό πολλών ημε
ρών τό πΰρ τοΰ πυροβολικού των έκατέρωθεν τής όδοΰ Σομ- 
Ιΐύ-Σουαιν. Κατά τήν 3. Σεπτεμβρίου τό πΰρ ηύξήθη εις τυμ- 
πανικόν τοιοΰτον. Περί τήν 7. έσΛερινήν ώραν οί Γάλλοι ήρχι- 
σαν νά προετοιμάζωσιν ισχυρά στρατεύματα είς τά έμπρόσθια 
χαρακώματα. Οί Γερμανοί άντελήφθησαν έγκαίρως τάς συγκεν
τρώσεις ταύτας καί εβαλον αυτάς διά συγκεντρωτικού πυρός κα
ταστροφής. * Η συνέπεια ήτο βαρύταται άπώλειαι τών εις τα 
στενά χαρακώματα συνεσωρευμένων μαζών. Μόνον εν μέρος τοΰ 
έτοιμασθέντος γαλλικού στρατοΰ ήδυνήθη νά έπιτεθή. Ισχυρόν 
πύρ ύπεδέχθη τά ήδη κλονισμένα κύματα τής έπιθέσεως. Τοΰ 
άγώνος μετέσχον άποτελεσματικώς καί οί γερμανοί άεροπόροι 
πεζικού διά τών πολυβόλων των. Μόνον περί τούς 150 άνδρες

έφθασαν είς τάς γερμανικάς θέσεις, άπό τάς οποίας άπεδιώχθη- 
σαν πάλιν δι άντεπιθέσεως.

Είς τό μέτωπον τοΰ Βερντέν έξακολουθεΐ τό πΰρ πυροβο
λικού. Συνελήφθησαν αιχμάλωτοι κατά γερμανικάς έπιχειρήσεις 
περιπόλων είς τό δάσος τής Κωριέρ καί δυτικώς τής Πόντ-ά 
Μουσσόν. Γερμανοί άεροπόροι εβαλον άπό μικρού υψους διά 
βομβών καί πυρός πολυβόλων γαλλικάς κατασκηνώσεις καί 
στρατόπεδα έντός δασών. Παρετηρήθησαν πολλαί πυρκαιαί και 
έκρήζεις.

Είς τό Ανατολικόν μέτωπον αι έπιχειρήσεις έςακολουθοΰσι 
τήν διαγεγραμμένην πορείαν μετά τήν κατάληψιν τής Ρίγας. Από 
τό λοιπόν ρωσσικόν μέτωπον δέν υπάρχει τι πρός άναγγελίαν 
έκτός ένεργείας περιπόλων είς τόν Τσμπρούτς καί τόν Ντνγέστρ 
καί μιας γερμανικής έπιθέσεως νοτιως τοΰ Προυθου είς την πε
ριοχήν τής Τσαρντάκι. Είς τήν Μολδαυΐαν οί Ρωσσορουμάνοι 
επαθον νεας βαρείας άπωλείας πλησίον τής Μόντσελ διά πολ
λών έπιτυχών έπιθέσεων. Είς τάς έκβολάς τοΰ Ρίμνιε μία γερ
μανική περίπολος έπανήλθε μετά αιχμάλωτων καί λεια,.

0 ΑΡΧΙΚΑΓΓΕΛΑΡΙΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

(Ν.) 'Ο άρχικαγγελάριος έδέχθη τόν διευθυντήν τοΰ τηλ. 
πρακτ. Βόλφ κ. Μάντλερ, έρωτηθείζ δέ περί τής γνώμης του 
δσον άφορά τάς έκ τής δίκης τοΰ Σουχομλινώφ άποκαλόψεις
έξεφράσθη ώς έξής :

Αί καταθέσεις τοΰ πρώην ρώσσου ύπουργοΰ τών στρατιω
τικών καί τοΰ άρχηγοΰ τοΰ έπιτελείου άνατρέπουσι τελείως τόν 
μύθον τών έχθρών μας περι τής ένοχης τής Γερμανίας διά την 
εκρηξιν τοΰ πολέμου, θά άναγκάσωσι δέ αύται την ευρωπαϊκήν 
καί τήν λοιπήν δημοσίαν γνώμην, νά μεταβάλη τήν κρισιν της 
περί τής Γερμανίας. ’ Εν τη νότα τοΰ Λάνζινκ ή γερμανική κυ- 
βέρνησις χαρακτηρίζεται ώς άνεύθυνος κυβέρνησις, ή όποία έ- 
σχεδίασεν έν κρύπτω τήν παγκόσμιον κυριαρχίαν, ή όποια έξε- 
λεξϊ τήν κατάλληλον δι αύτήν στιγμήν διά τόν πόλεμον, έπραγ- 
ματοποίησεν άπανθρώπως καί αίφνιδίως τά σχέδιά της, δέν έσε- 
βάσθη ούτε τους περιορισμούς τοΰ νόμου ούτε τούς τής άλη- 
θείας καί έπλημμύρισε μίαν μεγάλην ήπειρον μέ τό αίμα ου 
μόνον στρατιωτών, άλλά καί άναριθμητων γυναικών καί παιδίων 
καί άπροστατεύτων άνθρώπων.

Προφανώς ή άμερικανική κυβέρνησις δέν είχεν άκόμη 
γνώσιν τής πορείας τής δίκης κατά τοΰ Σουχομλινώφ, δταν 
ήσπάζετο τήν έκ τοΰ συκοφαντικού έργαστηρίου της Άνταντ 
προερχομένην ταύτην κατηγορίαν. Ποιος έξέλεξε την στιγμήν



τοΰ πολέμου, είναι τώρα πλέον άναντίρρητον. Τήν στιγμήν δεν 
έξέλεξεν ή Γερμανία, άλλά Sv στρατιωτικόν κόμμα, τό όποιον 
περιστοίχιζε τόν ρώσσον Τσοίρον και τό όποιον έσύρετο άπό τήν 
Γαλλίαν καί τήν ’Αγγλίαν. Τό κύριον σημεΐον τών νέων αποκα
λύψεων είναι, δτι ό Τσάρος, ό' όποΐος είχε τό δικαίωμα νά 
άποφασίση περι είρήνης καί πολέμου, είχε πραγματικώς πεισθή 
έκ τών προσπαθειών τοΰ γερμανοΰ αύτοκράτορος, δτι ή Γερ
μανία δέν ήθελε τόν πόλεμον. Συνέπεια τής πεποιθήσεώς του 
ταύτης ήτο ή διαταγή του, νά άνακληθή ή έπιστράτευσις. 
’ Αλλά μερικοί έγκληματίαι, οί όποιοι έψεύσθησαν είς τόν Τσά
ρον* πάρήκουσαν τήν διαταγήν τοιί καί Ιματαίωσαν τήν έκτέλε- 
σιν αύτής.

ΓΙοΐος κρύπτεται όπισθεν δλων τούτων τών άνθρώπων; Εί
ναι γνωστόν, δτι ήδη ή έκλογή τοΰ Ποοανκαρέ έγένετο 6πό τό 
σύμβολον. ρωσσογαλλικοΰ Ιπιθετικοΰ πολέμου έναντίον τής Γερ
μανίας, καί δτι τότε ό Σουχομλινώφ άπεατάλη είς Παρισίους, 
δπως ένεργήση, Γνα ό Πουανκαρε άναλάβη * τήν διεύθυνσιν τής 
γαλλικής δημοκρατίας. Τότε ό Σουχομλινώφ προέβη έν ΙΙαρι- 
σίοις είς δηλώσεις περί τής έπι θετικής δυνάμεως τοΰ ρωσσικοΰ 
στρατοΰ καί τής μεταρρυθμίσεως τοΰ σχεδίου τής ρωσσικής έπι
στρατεύσεως, τάς όποιας δλίγον πρό τοΰ πολέμου έπανέλαβον 
είς προκλητικόν τόνον είς τά γνωστά άρθρα τής ρωσσικής «Έ- 
φημερίδος τοΰ Χρηματιστηρίου» περί τοΰ έτοιμοπολέμου τής 
Ρωσσιας.

Τά έπι θετικά σχέδια έναντίον τής Γ ερμανίας είχον πρό 
πςλλοΰ ήδη προπαρασκευαστή υπό μιας άρκετήν έπφροήν έ- 
χούσης πολιτικής όμάδος έν Γαλλία, ’ Αγγλία καί Ρωσσία. Ένφ 
ή Ρωσσία προπαρεσκεύαζε τοιουτοτρόπως τόν, έπιθετικόν πόλε
μον καί μυστικώς έκινητοποίει ού μόνον έναντίον τής Αυστροουγ
γαρίας, άλλά καί κατά τής Γερμανίας, έπεχείρησαν νά έξαπα- 
τήσωσι τήν Γερμανίαν, ινα κερδίσωσι χρόνον, δπως μετακινή- 
σωσι τόν ίδικόν των στρατόν είς τά σύνορα. Μ) λόγος τιμής 

τοΰ κ. Γιανούσκεβιτς θά παραμείνγ) είς τήν ιστορίαν!
Ώς έτηλεγράφησε πρό όλίγου ό άλλοτε έν Πετρουπόλει 

στρατιωτικός άκόλουθος, ταγματάρχης φόν Έγγελίνκ, ό λόγος 
τιμής τοΰ ρώσσου άρχηγοΰ τοΰ έπιτελείου άφεώρα ρητώς καί 
τοΰτο, δτι· μέχρι τής 29. Ιουλίου μϊτά μεσημβρίαν δέν είχεν 
έκδοθή άκόμη διάταγμα έπιστρατεύσεως.

Καί ή Γερμανία έπρεπε γά άπατηθή διά προτάσεων περί 
λύσεως τής διαφοράς ύπό τοΰ διαιτητικού δικαστηρίου τής Χά
γης, ένφ ή Ρωσσία έξηκολούθει νά έργάζεται μετά σπουδής, 
δπως προετοιμάσω τάς στρατιάς της διά τήν σχεδιαζομένην έπί- 
Θεσιν.

Ή  Γερμανία ήναγκάσθη νά είσέλθη είς τόν βαρύτατον 
πόλεμον πρός άμυναν τής ύπάρξεώς της, διότι ήπειλεΐτο υπό 
τών" λείαν καί δύναμιν όρεγομένων γειτόνων της Γαλλίας καί 
Ρωσσίας, αί όποΐαι ήθελον νά καταστρέψωσιν αύτήν, καί διότι 
τό νησιακόν κράτος τό έκεΐθεν τοΰ στενόΰ ήτο τής ιδέας, δτι 
έπρόκειτο περί άγώνος διά τήν ήγεμονίαν τής Ευρώπης, δπως 
είχεν έκφρασθή κάποτε ό Γκρέϋ. Ή  ’ Αγγλία δέν ήθελε νά 
άφήσΐβ νά άμφι^βητηθή ή ήγεμονία αυτη, τήν όποιαν ένόμιζεν 
ώς διατρέχουσαν κίνδυνον.

Οΰτε ή γερμανική κυβέρνησις. ούτε ό γερμανικός λαός ό 
όποιος είναι άφοσιωμένος πρός τήν κεφαλήν τοΰ κράτους του 
μετ’ αμοιβαίας άπαραβάτου πίστεως, ένεπνέοντο τότε ή άλλοτε 
ποτε άπό τους είς αύτούς άποδιδομένοος πόθους άποκτήσεως 
δυνάμεως καί καταχτήσεων. Έάν ήλήθευε τό έναντίον, ή Γερ
μανία δέν θά άφηνε νά τής διαφύγ^ ή πλέον ή άπαξ κατά τό 
διάστημα τών 43 έτών, τά όποΐα έμεσολάβησαν μεταξύ τοΰ τέ-

Ό  άνω χάρτης δεικνύει τήν Ρίγαν κειμΙνην είς τήν δεξιάν 
όχθην τοΰ Ντύνα καί τά περίχωρα αύτής. Ό  γερμανικός στρα
τός κατώρθωσε νά όιαβή τόν Ντύνα νοτιοανατολικώς τής Ρί
γας, οπότε οί Ρώσσοι έξεκένωσαν τάς άκόμη έπί τής άριστε- 
ρας όχθης τοΰ Ντύνα κειμενας θέσεις των, κατόπιν δέ καί αυ
τήν τήν Ρίγαν, τήν όποιαν, ούσαν άνοχύρωτον, δεν ήδύναντο 
νά κρατήσωσιν. ' Η Ρίγα είχε πρό τής έκρήξεως τοΰ πολέμου 
300 000 κατοίκων, έκ τών όποιων 46°/0 Γερμανοί, 20% 
Λέττοι, 20°/ο Ρώσσοι καί 12ο/0 Ίσραηλιται. Έπί τής άριστε- 
ράς όχθης τοΰ Ντύνα εύρίσκεται τό προάστειον Μιτάου, τό ό
ποιον οί Ρώσσοι είχον τώρα ώχυρώσει ώς κεφαλήν τής γέφυ
ρας. 'Η Ρίγα έκτίσθη τφ 1201 ύπό τοΰ άρχιέπισκόπου ’ Αλ
βέρτου τής Λιβλανδίοίς καί είσήλθεν άμέσως είς τόν εμπορικόν 
σύνδεσμον τών έλευθέρων πόλεων. Τφ 1253 έγένετο έδρα τοΰ 
άρχιέπισκόπου τής Πρωσσίας καί τής Λιβλανδίας. Μετά τόν 
θάνατον τοΰ άρχιέπισκόπου Γουλιέλμου τοΰ Βραδεμβούργου έν 
ετει 1569 ή έδρα τής έπισκοπής μετετέθη είς Βέντεν. Τφ 
1582 ή Ρίγα έγένετο πολωνική, τφ 1621 σουηδική καί τφ 
1721 ρωσσική.

λους τοΰ τελευταίου πολέμου έναντίον τής Γαλλίας καί τής κυρύξε- 
ως τοΰ παγκοσμίου πολέμου, δοθεΐια είς αύτήν εύκαιρία νά 
άρχίση τόν πόλεμον υπό περιστάσεις όλιγώτερον δυσκόλους. Κα( 
έν τούτοις ή χειρ μας δέν έξήγαγε τό ξίφος παρά μόνον, δταν 
ήνάγκασε πλέον αύτήν ή άπειλουμένη θέσις τής Γερμανίας είς 
τήν καρδίαν τής Εύρώπης. δπως ώμολόγησεν ό ίδιος Λοϋδ 
Τσώρτς.

Τίποτε άλλο παρά ή άσεβής θέλησις έχθρικών έγκλημα- 
τικών πολεμεγερτών μας έξηνάγκασε νά είσέλθωμεν είς τόν αι
ματηρόν τούτον πόλεμον άμύνης ύπέρ ζωής καί έλευθερίας. ’Α
πέναντι τής ιστορικής ταύτης αλήθειας, ή όποία έπιχυροΰται έκ 
νέου ύπό τού Σουχομλινώφ καί τοΰ Γιανούσκεβιτς, ούδεμια α
μερικανική νότα δύναταί νά μεταβάλη τι καί άχόμη όλιγώτερον.

θά δυνηθή μία τοιαύτη νότα νά κλονίση τήν σταθεράν μας Θέ
ληση», δπως έν πιστή συνεργασία στέμματος* κυβερνήσεως καί 
λαοΰ μαχόμενοι έπιτύχωμεν τόν σκοπόν̂  διά τόν όποιον έπί 
περισσότερα τών τριών έτών μέχρι σήμερον μάχονται καί φο
νεύονται -οί ήρωές μας, τούτέστι ή προστασία τοΰ ίεροΰ δικαιώ
ματος μας έπί τής άκεραιότητος τής Γερμανίας καί έπί τής έ
λευθερίας τής άσφαλοΰς ειρηνικής προόδου της.

Μ Ο Ι Μ Η Τ Γ ί ΐ ν  Μ Η
m u i u  t u n i u i E n i

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 6. Σεπτεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον 
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΤ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν ή μαχητική ένέργεια τών πυροβολικών 
διετή ρήθη ισχυρά, πρό πάντων μεταξύ τοΰ δάσους τής Χου- 
τούλστ χαί τής διώρυγος ' Υπέρν-Κομίν.

Μετά τήν έπέλευσιν τοΰ σκότους οί Άγγλοι έπετέθησαν 
δίς μετά ισχυρών δυνάμεων έναντίον τών γραμμών μας μεταξύ 
τών άπό 'Υπέρν είς (Ιοελκαπέλλε καί Τσοννεμπέκε άγουσών 
οδών. ’ Αμφότεραι αί έπιθέσεις κατεβλήθησαν μετά μεγάλων α
πωλειών καί χωρίς νά φέρωσιν άποτέλεσμα διά τοΰ πυρός μας 
καί άγώνος έκ τού πλησίον.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟ Ϊ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
' Εκατέρωθεν τής όδοΰ Λαόν—Σουασσον και είς τό ανατο

λικόν μέρος τής Σεμέν ντε Ντάμ ή ένέργεια τοΰ πυρός ηύξήθη 
κατά διαλείμματα σημαντικώς. Τήν έσπέραν έπετεθη γαλλικόν 
πεζικόν κατόπιν τυμπανίκοΰ πυρός νοτιοδυτικώς τής Παρνύ — 
Φιλαίν, άλλά πρό τοΰ άμυντικοΰ πυρός μας δέν εφθασε πρό τών 
κωλυμάτων τής άμύνης μας.

Πλησίον τής Βωξαγιόν καί είς τό Βίντερμπεργκ διεξήχθη- 
σαν έπιτυχώς ίδικαί μας έπιχειρήσεις άναγνωρίσεως, συνελή- 
φθησαν δέ αιχμάλωτοί.

Κατόπιν ίσχυροΰ πυρός βορείως τής Ράίμς έπηκολουθησε 
μία μερική έπίθεσις τών Γάλλων έναντίον τοΰ δάσους Σουλαίν, 
ή όποία άπεκρούσθη.

Είς τήν Καμπανίαν ή μαχητική ένέργεια ήτο ζωηρά είς 
τινας τομείς.

Πρό τοΰ Βερντέν έξακολουθεΐ ό ισχυρός άγών πυροβολι
κού. ιδίως έπί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς. Μέχρι τοΰδε 
ούδεμία ένέργεια πεζικού.

Κατά τήν νύκτα τής 4. πρός τήν 5. Σεπτεμβρίου οί αε
ροπόροι μας έπέδραμον κατά τοΰ Λονδίνου, τοΰ Σοΰθεντ και 
τής Μαργάτε. Άνεγνωρίσθησαν έμπρησμοί προξενηθέντες υπό 
τών ριφθεισών βομβών. Έ ν έκ τών άεροπλάνων μας δέν έπανήλθεν.

Χθές κατερρίφθησαν 14 έχθρικά αεροπλάνα καί εν δέ_ 
σμιον άερόστατον. 'Ο άνθυπολοχαγός Φός εφθασε την 40. κα\ 
41. έναέριον νίκην του.

’Α νατολικόν θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0ΑΔ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Οί Ρώσσοι έξηκολούθησαν έν βία τήν ύποχώρησίν των 
πρός βορραν καί βορειοανατολάς πρό τοΰ μετώπου τής 8. 
στρατιάς.

Παρά τόν Ντύνα ό έχθρός έξεκένωσε τάς ίσχυράς του θέ
σεις μέχρι τής Φρίντριχστατ.

'Ο κατά τήν ταχεΐαν προέλασιν μας συλληφθεις αριθμός 
αίχμαλώτων καί ή κυριευθεΐσα λεία, τά όποΐα άτελώς μόνον

δύνανται μέχρι τοΰδε νά καθορισθώσιν, ανέρχεται είς 120 αξι
ωματικούς, ύπέρ τούς 7 500 όπλίτας, 180 πυροβόλα, 200 πο
λυβόλα, πολλά τεθωρακισμένα αυτοκίνητα καί πλούσιον πολεμι
κόν υλικόν δλων τών ειδών.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Είς τήν βορειοδυτικήν Μολδαυίαν κατά διαλείμματα ζωηρά 

ένέργεια πυροβολικού καί μάχαι προφυλακών.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Είς τά όρη βορειοδυτικώς τής Φοξάνι άπέτυχε μια ρου

μανική έπίθεσις πλησίον τής Μουντσελούλ, κατά μίαν δέ ίδικήν 
μας έπίθεσιν συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

Μ ακεδονικόν μέτωπον
Βορείως τής λίμνης τής Πρέσπας έπέτυχον γερμανικαί έ- 

πιχειρήσεις άναγνωρίσεως. άνατολικώς δέ τής λίμνης τής Δοϊ
ράνης βουλγαρικαί τοιαΰται.
W .T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΥ Α Η Τ Ο Σ
Β ι έ ν ν η ,  5. Σεπτεμβρίου.

’Ιταλικόν Φέατρον
'Η δεκάτη έννάτη ήμερα τής ένδεκάτης μάχης τοΰ Ίζόν- 

τσο ήτο πλήρης βαρέων αιματηρών άγώνων. Πλησίον τής 
Μαντάνι τά προχωροΰντα στρατεύματά / μας συνήντησαν μίαν 
έκ πολλών άλλεπαλλήλων κυμάτων συγκειμένην ιταλικήν έπίθε- 
σιν καί έσταμάτησαν αύτήν. Τέσσαρες άκόμη έπιθέσεις άπε
κρούσθησαν.

Τό όρος Σάν Γκαμπριέλε” εύρίσκεται άπό χθες τήν πρωί
αν έκ. νέου είς τό κέντρον μιας είς μεγίστην σφοδρότητα αύ- 
ξηθείσης πάλης. Ό  έχθρός έφορμα διαρκώς κατά τής βραχώ
δους κορυφής, ή όποία έπανειλημμένως περιήλθεν είς χεΐράς 
του, ινα ολίγον μετά. ταΰτα έπανακτηθή ύπό τοΰ ένδοξου πεζι
κού μας.·' 0  έξ άμφοτέρων τών μερών μετά μεγίστου πείσμα
τος διεξαγόμενος άγών έξακολουθεΐ μέχρις ώρας μετ’ άμειώτου 
δυνάμεως. Πλησίον τοΰ Γκέρτς οί Ιταλοί έπεχείρησαν ματαίας
τινάς έπιθέσεις. ·. /

Μία πλησίον τής Σέλο καί τής Μεντεάτσα πρός βελτιωσιν
τών θέσεων έκτελεσθεΐσα έπιχείρησις τών στρατευμάτων μας 
προεκάλεσε σφοδράς συγκρούσεις έφ ολοκλήρου τοΰ όροπεδίου 
τού Κάρστ. 'Όλαι αί ύπό τοΰ έχθροΰ έπιχειρηθεΐσαι έπιθέσεις 
κατεβλήθησαν χάρις είς τήν ηρωικήν στάσιν τών δεδοκιμασμέ- 
νων υπερασπιστών τοΰ Κάρστ. Εκατόν ίταλοί άξιωματικοί και 
ύπέρ τούς 4 000 δπλΐται περιήλθον είς χεΐράς μας ώς αιχμά
λωτοι.

'Ο ολικός αριθμός τών άπό τής αρχής συλληφθέντων 
αίχμαλώτων ανέρχεται είς 15000 άνόρας.

'Η Τεργέστη ύπέστη πάλιν δύο φοράς έπίθεσιν υπό ιτα
λικών άεροπ) άνων. -

<0 αρχηγός τοΰ Γεν. Ε*τ:ιτελειου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
Κατά " τήν νύκτα τής 3. πρός τήν 4. Σεπτεμβρίου μεγα

λύτερος άριθμός έχθρικών άεροπλάνων έβομβάρδισε τήν Πόλαν 
διά 100 βομβών περίπου, αί όποΐαι έπροξενησαν ίδιωτικάς τι- 
νας ζημίας έντός τής πόλεως- είς έν μικρόν άχύρινον στρατό- 
πεδον έξωθεν τής πόλεως έξερράγη πυρκαίά. Στρατιωτικά άντι- 
χείμενα ύπέστησαν μόνον άσήμαντον ζημίαν. ’ Ανθρώπινα θύματα 
δέν υπάρχουν.

(W .T.B.) Ναυαρχεΐον



ΤΟ ΕΡ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠ ΟΒΡΥΧΙΩΝ
16 ατμόπλοια 65 000 τόννων

Βερολινον. 4. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W.T.B.) Γά υπο
βρύχια τών κεντρικών δυνάμεων είργάσθησαν πάλιν μετ’ έπιτυ
χίας είς τήν Μεσόγειον θάλασσαν καί κατεβύθισαν 16 άτμό- 
πλοια ολικού έκτοπίσματος περίπου 65 000 τόννων.

Μεταξύ τούτων εύρίσκοντο τά ώπλισμένα άγγλικά ατμό
πλοια «Χάτορ» (3 820 τόννων), «Κίλβινινκ» (3 071 τόννων), 
«Νάίρου» (3 627 τόννων), «Βίνλατον» (3 270 τόννων). Τά 
πλεΐστα τών βυθισθέντων άτμοπλοίων ήσαν πολύ φορτωμένα, 
πολλά μετά τροφίμων, Ιν μετά 4 000 τόννων άνθράκων, φω
τιστικού έλαίου έντός βαρελίων και τεμαχίων άεροπλάνων.

Έν αύστροουγγρικόν ύποβρύχιον, με κυβερνήτην τον ύπο- 
πλοίαρχον ιππότην φόν Τράπ, κατεβύθισεν έντός 7 ήμερων 5 
πολύτιμα άτμόπλοια. άνήκοντα εις συνοδευομένους ύπό πολεμι
κών συρμούς.

Γερμανικά ύδροπλάνα έβομβάρδισαν μετ’ έπιτυχίας τήν 3. 
Σεπτεμβρίου λιμενικάς έγκαταστάσεις τοΰ Σουλινά (έκβολαί τοΰ 
Δουνάβεως). Παρετηρήθησαν δύο ίσχυραί πυρκαϊαί είς τήν πε
ριοχήν τοΰ λιμένος.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Άνταντικόν άεροπλάνον 
ύ π ε ρ ά ν ω  τ ή ς  ’Ό φ φ ε ν μ π α χ

(Ν.) Καρλσρούη, 5. Σεπτεμβρίου. Σήμερον τήν πρωίαν 
εν έχθρικόν άεροπλάνον ερριψε δύο βόμβας πλησίον τής Ό φ 
φενμπαχ, αί δποΐαι επεσαν έπί άκατοικήτου έδάφους, χωρίς νά 
έπιφέρωσιν ούδεμίαν ζημίαν.

1 Α Π Α Η ΙΗ ΙΙΣ  ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ
(Ν.) Ό  έν Βιέννη άνταποκριτής τής «Άτς Έστ» τής 

Βουδαπέστης πληροφορείται παρ’ έγκύρου πηγής, δτι τό πρώ
τιστον θέμα κατά τάς συνεννοήσεις τοΰ γερμανοΰ ύπουργοΰ τών 
έξωτερικών φόν Κύλμαν εις Βιέννην ήτο ή νότα τοΰ Πάπα. Α{ 
τέσσαρες κεντριχαί δυνάμεις θά άπαντήσωσι κεχωρισμένως πρός 
τόν Πάπαν, άλλά έπί τή βάσει κοινών άρχών. Αί βάσεις τής 
άπαντήσεως καθορίζονται κατά τήν διάρκειαν τών παρουσών 
συνεννοήσεων. ’Από σήμερον δμως δύναται νά άνακοινωθή, δτι 
α ί κεντρικαί δυνάμεις δέν θά δειχθώσιν άποκρουστιχαί πρός τήν 
ύπέρ τής είρήνης κίνησιν τοΰ Πάπα. Ά φοΰ δμως αί'Ηνωμέναι 
Πολιτεΐαι άπεδοκίμασαν ήδη τήν νόταν, αί δέ λοιπαί άνταντικαί 
κυβερνήσεις ύπεδέχθησαν ψυχρώς αύτήν, είναι πιθανόν, δτι xa't 
ή άπάντησις τών κεντρικών δυνάμεων δέν θά είσέλθη εις λε- 
πτομερείας.

Φυλάκισις μεγάλων δουκών
(Ν.) Πετρούπολις, 4. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. Πρακτ. Πετρου

πόλεως.) 'Ως άναγγέλλουσιν αί έφημερίδες, ή κυβέρνησις διέ
ταξε. σχετικώς πρός τήν άντεπαναστατικήν συνωμοσίαν, ή όποία 
άνεχαλύφθη έν Μόσχα, δπως οί μεγάλοι δοΰκες Μιχαήλ Άλε- 
ξάνδροβιτς καί Παύλος Άλεξάνδροβιτς διατελώσιν έν φυλακίσει 
εις τάς κατοικίας των.

ΣΤΥΡΜ  Ε Ρ  t
(Ν.) Πετρούπολις, 3. Σεπτεμβρίου. ' Ο πρώην πρωθυπουρ

γός Στύρμερ άπέθανεν είς ηλικίαν 77 έτών.
(Ό Στύρμερ έγένετο πρώτον το> 1916  υπουργός τών έ

σωτερικών καί πρωθυπουργός. Κατά τόν ’ Ιούλιον τοΰ αύτοΰ έ
τους άνέλαβε καί τό ύπουργεΐον τών έξωτερικών. Τήν 23. Νο

εμβρίου 1916 άπεμακρύνθη τής έξουσίας καί κατά τόν Απρί
λιον τοΰ 1917  κατηγορήθη μετά τοΰ Σουχομλινώφ έπί προδο
σία τής πατρίδος.)

Πάλιν συνδιάσκεψις τών συμμάχων
(Ν.) Λονδΐνον, 4. Σεπτεμβρίου. 'Η «Έξσάνζε Τέλεγραμ 

Κόμπανυ» άναγγέλλει έχ Βασιγχτώνος, δτι διαδίδεται, δτι Θά 
συγκροτηθή πάλιν συνέλευσις τών συμμάχων έν Παρισίοις. Πι
στεύεται, δτι τήν συνδιάσκεψιν ταύτην καθιστώσιν άναγκαιάν 
ή συντριβή τής Ρωσσίας καί τό ζήτημα τής εισαγωγής είς 
’ Ιταλίαν.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΑΗ ΙΑΠΟΜΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΣ EYPQflHN
(Ν.) ' Η «Ργετς» πληροφορείται έκ Τόκιο τά έξής: Αί 

έν Τόκιο συνεννοήσεις μεταξύ τής ιαπωνικής κυβερνήσεως καί 
τών συμμάχων έληξαν. ' Η ιαπωνική κυβέρνησις είναι τής γνώ
μης, δτι τά τεχνικά έμπόδια ένεργωτέρας συμμετοχής τής ια
πωνικής στρατιωτικής δυνάμεως είς τά ευρωπαϊκά πεδία μαχών 
δέν έξέλ:πον άκόμη καί ώς έκ τούτου δέν δύναται άκόμη νά 
γίνη λόγος περί άποστολής ιαπωνικοΰ στρατοΰ είς Ευρώπην. 
Τούναντίον ή κυβέρνησις δεικνύει πλήρη προθυμίαν νά διάθεση 
περισσότερον παρά μέχρι τοΰδε τόν στόλον της πρός έκτέλεσιν 
τοΰ κοινοΰ προγράμματος τής Άντάντ. 'Η κυβέρνησις συνήνεσε 
προσέτι, δπως τά οικονομικά μέσα τής Ίοπωνίας τεθώσιν έντε- 
λώς είς τήν διάθεσιν τών συμμάχων, χρησιμοποιτ(θή δέ έπω- 
φελέστερον καί 6 ιαπωνικός έμπορικός στόλος.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΡΑΎΧΣΧΑΛΛΕΝ
Άπό τό πρόγραμμα τό όποιον παίζεται είς τό θέατρον 

ποικιλιών «Ράϊσχαλλεν» (οδός Βερολίνου) άπό 1. μέχρι 15  
Σεπτεμβρίου δέν λείπει άληθώς τίποτε άπό δ,τι απαιτείται γιά 
νά περάσίβ κανείς μίαν' καλήν έσπέραν ί Μία καλή άοιδός δπε- 
ρεττών, ένας άστεΐος κωμικός, sva ςπολύ επιτήδειος θαυματοποιός 
χλπ. Προσέτι ίν α  περίεργο σκυλί, ποΰ σκέπτεται σάν άνθρωπος 
καί μία πολύ αστεία κωμωδία. Τέλος νέαι κινηματο'ραφικα 
ταινιαι άπό τά πολεμικά μέτωπα καί—τό μάλλον ένδιαφέρον 
διά τούς "Ελληνας—μία ωραία  κινηματογραφική! ταινία, είς τήν 
οποίαν έμφανίζεται ό βασιλεύς Κωνσταντίνος χαί ό διάδοχος 
Γεώργιος κατά τινα τελετήν είς Θεσσαλονίκην.

Θ ΕΑ ΤΡΟ Ν  ΡΑΤΧΣΧΑΛΛΕΝ
Π α ρ ά σ τ α σ ις  κ α θ ’ έ κ ά σ τ η ν -  ώ ρ α ν  8 η ν  ε σ π έ ρ α ς .  

■ · ■ 
■ Σ κ η ν ή  π ο ικ ιλ ιώ ν :  Ά σ μ α τ α ,  κ φ μ ικ ο ί ,  τ α χ υ δ α κ τ υ -  ■ 

λ ο υ ρ γ ία  κ α ί  λ ο ιπ ά  ν ο ύ μ ε ρ α .  

« Ό λ α  μ έ  3 3  π φ έ ν ν ι χ »
■' (mpaία χωμ,φδία) J

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμάτιον Άουγκούστα-στράσσε 12. II. ά.

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. μετά 2 παραθύρων καί ήλεκτρ. 
φωτός είς ήλικκυμένον ελληνα αξιωματικόν. Ζάϊντενμπεργκερ- 
στράσσε 2. άνω παρτέρ, δ. Χέλντ.

Ενοικιάζονται 2 έπιπλ. δωμ. ή δωμάτιον ύπνου καί δια
μονής. Μπλοΰμεν-στράσσε 1. πλησίον τής Βίλελμσπλατς.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. άπό 15.9.17. Πληροφο- 
ρίαι Μπλοΰμεν-στράσσε 60. I.

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Λεμπάουερ-στράσσε 30. II. δ.


