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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 16. Σεπτεμβρίου. (W.T. B)  Κατά τάς περι

στάσεις σφοδρά κύματα πυρός ώς καί μονομερείς έπιθέσεις δια- 
κόπτουσιν άπό καιρού είς καιρόν την είς τό φλανδρικόν μέτω
πον διαρκούσαν παΰσιν τού άγώνος. Ουτω την 15. Σεπτεμβρίου 
περί την 6. εσπερινήν ώραν οί Άγγλοι έπετέθησαν πάλιν διά 
πολλών ταγμάτων άνατολικώς τής 'Υπέρν. Εισβολή κατωρθώθη 
μόνον είς μίαν μικράν, τοπικώς περιωρισμένην φωλεάν βορείως 
τής οδού 'Υπέρν—Μενέν. 0? Άγγλοι έπιδιώκουσι διά τών έπιθέ
σεων τούτων, αί όποΐαι πάντοτε κοστίζουσιν είς άνθρώπους καί πυρο- 
μαχικά μάλλον ηθικούς παρά ύλικούς καί τακτικούς σκοπούς. Δι’ ά- 
καταπαύστου καταναλώσεώς πυρομαχικών καί αίματηρών θυσιών έ- 
πιζητοΰσι νά διεγείρωσι τήν έντύπωσιν, οτι διαρκεΐ ακόμη ή έπί- 
θεσις τής Φλάνδρας* καί προσπαθοΰσι τοιουτοτρόπως^ά άναβά- 
λωσι κατά τό δυνατόν τήν ομολογίαν τού καταστρεπτικού της 
ναυαγίου.

'Ωσαύτως αί άγγλικαί έπιχειρήσεις είς τήν παραλίαν ειχον 
ώς φαίνεται μάλλον σκοπόν έπιδείςεως. Τάς άγγλικάς έναερίους 
μοίρας, αί όποΐαι κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας διήλθον πολ
λάκις πρό τής φλανδρικής παραλίας, ήκολοόθησε κατά τήν νύ
κτα τής 15. πρός τήν 16. Σεπτεμβρίου κανονιοβολισμός τών 
άπό τής Όστάνδης έγκαρσίως διευθυνομένων γερμανικών προ
φυλακών υπό άγγλικών άντιτορπιλλικών καί ανεπιτυχής ρίψις 
βομβών. 'Ωσαύτως αί γερμανικαί μοΐραι άεροπλάνων ερριψαν 
βόμβας έπί στρατοπέδων καί πυρβολαρχιών καί παρετηρήθησαν 
πολλαί μεγάλαι έκρήςεις. Έ ν έχθρικόν άερόστατον κατερρίφθη 
καιόμενον διά ρίψεως βομβών. 'Ωσαύτως οί Άγγλοι ούδεμίαν 
έπιτυχίαν είχον κατά τάς έπανειλημμένας έπιθέσεις των είς τήν 
Άρτουά μεταξύ τής δδοΰ Άρράς — Καμπραί καί τής Φονταίν, 
έ'παθον έν τούτοις σημαντικώς μεγάλας άπωλείας.

Είς τό γαλλικόν μέτωπον ή έξάντλησις είναι άκόμη μεγα- 
λυτέρα. ’ Εκτός ηύξημένης ένεργείας πυρός μεταξύ Βωξαγιόν καί 
τής αγροικίας Λαμότ καί μιας έπιχειρήσεως περιπόλου, ή ό
ποία άπεκρούσθη είς τό Χόχμπεργκ, δέν υπάρχει τι πίός άνα- 
κοίνωσιν άπό τήν γαλλικήν μαχητικήν ένέργειαν. Ή  γαλλική 
στρατιωτική διοίκησις, δπως κάλυψη τήν χαλάρωσιν τής μαχη
τικής ένεργείας, ή δποία άποδεικνυει τό πολύ ταχύ ναυάγιον τής 
τελευταίας έπιθέσεως είς τήν Καμπανίαν καί τό μέτωπον τού 
Βερντέν, καταφεύγει είς Ιν παλαιόν μέσον, δηλαδή έφευρίσκει 
επιθέσεις. 'Ο γαλλικός πύργος Ά ϊφφελ άναγγέλλει τήν 15. Σε
πτεμβρίου μίαν έπαυχοΰσαν γαλλικήν έπίθεσιν έπί τής δεξιάς 
δχθης τοΰ Μας βορείως τοΰ δάσους τής Κωριέρ. 'Η έπίθεσις

αυτη ελαβε χώραν μόνον είς τήν φαντασίαν τού άνταποκρτοιΰ 
τού πύργου Ά ϊφφελ. Πράγματι ο ύ δεις άγών έγένετο έκεΐ.

Είς ολόκληρον τό άνατολικόν μέτωπον ή μαχητική ένέρ- 
γεια ήτο μόνον είς τινας θέσεις ζωηροτέρα. Γερμανικαί περίπο
λοι έπανήλθον. πολλάκις μετά αίχμαλώτων καί λείας.

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
13 000 τόννοι

Βερολΐνον, 16. Σεπτεμβρίου. Επίσημον, (W .T .B .) Είς τόν 
Ατλαντικόν ώκεανόν, τήν Μπισκάγια καί τήν Βόρειον ίΐάλασσαν 
κατεβυθίσθησαν πάλιν ύπό τών ύποβρυχίων μας 4 άτμόπλοια 
καί 1 ίστιοφόρον όλικοΰ έκτοπίσματος 13 000 τόννων, μεταξύ 
τών οποίων εύρίσκοντο τά ώπλισμένα άγγλικά άτμόπλοια «Μάλ- 
ντα» (7884 τόννων) καί «Ροανόκε» (3775 τόννων) μέ φορτίον 
έμπορευμάτων κατά τεμάχιον, μία παγίς ύποβρυχίων ύπό μορ
φήν τριϊστίου ιστιοφόρου, ή όποία ήτο ώπλισμένη διά δύο πυ 
ροβόλων καί επλεεν ύπό σουηδικήν σημαίαν. 'Ο πλοίαρχος τοΰ 
άτμοπλοίου «Ροανόκε» η χμαλωτίσθη.

'0  άρχηγός του ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙ! ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
(X.) Αί πληροφορίαι τριών κατά τούς έναερίους άγώνας 

καταρριφθέντων άγγλων άεροπόρων άξιωματικών δίδουσι διά 
πρώτην φοράν αυθεντικήν εικόνα τών τεραστίων έρημώσεων, 
τάς όποιας έπροξένησαν είς τό Λονδΐνον αί γερμανικαί έναέριο ι 
έπιθέσεις. Περί τής έπιθέσεως τών μεγάλων γερμανικών άερο
πλάνων μάχης τών μέσων ’ Ιουλίου άφηγοΰνται, δτι μία βόμβα 
επεσεν έντός τού κεντρικού τηλεγραφείου καί έπροξένησε μεγά
λας καταστροφάς. Λίοίν σοβαρά ήτο έπίσης ή ζημία, τήν όποιαν 
μία βόμβα έπροξένησεν είς τήν Τράπεζαν τής Αγγλίας. Άλλά 
ή κυβέρνησις ελαβεν άμέσως αυστηρά μέτρα, ώστε τό κοινόν 
νά μή μάθη λεπτομερείας. Ιδιαιτέρως μεγάλαι ήσαν αί άπώ- 
λειαι είς τήν Ραμσγκάτε, -δπου έφονεύθη μέγας άριθμός στρα
τιωτών, τών όποιων τά ονόματα δεν έδημοσιεύθησαν είς τούς 
καταλόγους άπωλειών.

Οί άξιωματικοί άφηγοΰνται, δ-t έν Άγγλίφ είναι κοινώς 
γνωστόν, δτι αί έφημεριδες δέν δύνανται νά γράψωσι τάς άλη- 
θεΐς είδείσεις, ούτως ώστε μόνον αύτόπται δύνανται νά γνωρίζω- 
σι τήν αλήθειαν. Κατά τήν προκειμένην έπίθεσιν κατερρίφθη εν 
άγγλικόν άεροπλάνον πλησίον τής Μαργκάτε, τοΰ όποιου οί τρεις 
έπιβάται έκάησαν. Έν άλλο άγγλικόν ύδροπλάνον κατερρίφθη έν
τός τής θαλάσσης καί κατεβυθίσθη. Κατά τόν ’ Ιούλιον Ιν Τσεπ- 
πελίν ερριψε μίαν βόμβαν είς μίαν αποθήκην πυρομαχικών πλη
σίον τής Μαργκάτε. Μόνον ή ζημία έκ τής θραύσεως ύαλοπινά-



κων ύπελογίσθη ύπό τών αξιωματικών είς. 1 500 λίρα; στερλί
νας· έπομένως δόναταί τις εόκόλως να φαντασθή, ποια τά άπο- 
τελέβματα της έκρήξεως ταύτης.

Προς τάς πληροφορίας ταύτας συμφωνοΰσι κοί οί λόγοι μι
ας έπιστολής έκ Λονδίνου τής 26. ’ ϊουλίου: «Μοΰ γράφεις, δτι 
έάν Ιχωμεν καί άλλας τοιαότας έναερίοος έπιθέσεις, δέν θά μεί- 
νη καί πολύ άπο την πόλιν τοΰ Λονδίνου καί φοβούμαι μήπως 
εχεις δίκαιον.»

ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Τ Ο Υ  Σ Υ Ν & Ε Σ Μ Ο Υ  Τ Ο Ν  Ε Ρ Τ Α Τ 5 Ν  Κ Α Ι  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ο Τ Ο Ν

(Ζ.) Πετρούπολις, 16. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. του τηλεγρ. 
πρακτ. Πετρουπόλεως.) 'Ο σύνδεσμος τών έργατών καί στρα
τιωτών άπεφάσισεν, δπως εύ&ύς ώς καταστη δυνατόν συγκληθή 
γενική συνέλευσις ολοκλήρου τής «οργανωμένης δημοκρατίας 
πρδς λύσιν τοΰ ζητήματος τοΰ σχηματισμοΰ κυβερνήσεως, ή 
όποία νά είναι ικανή, νά διοικήση τήν χώραν. Μέχρι τής συγ- 
κλήσεως τής συνελεύσεως ταύτης θά παραμείνη είς τήν αρχήν 
ή παροΰσα κυβέρνησις, έργαζομένη είς στενόν σύνδεσμον μετά 
τής έπαναστατικής δημοκρατίας, τήν οποίαν προτρέπει, νά προσ- 
φέρη είς τήν κυβέρνησιν τήν ένεργόν της ύποστήριξιν. Είς τό τέλος 
τής συνεδριάσεως ό πρόεδρος Τσάίσε έγνωστοποίησεν, οτι ή 
δημοκρατική αυτη συνέλευσις θά συγκροτηθη εις Πετρούπολιν 
τό βραδύτερον μέχρι τής 15. Δεκεμβρίου.

(Ζ.) Πετρούπολις, 15. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. 
πρακτορ. Πετρουπόλεως.) Κατά τινα συνεδρίασιν τοΰ συνδέσμου 
τών έργατών καί στρατιωτών, ή όποία συνεκροτήθη είς τήν Πε- 
τρούπολιν, έγένετο δεκτή διά ψήφων 279 έναντίον 115 ή ακό
λουθος άπόφασις :

Ό  σύνδεσμος τών έργατών καί στρατιωτών θεωρεί καθή- 
κόν του νά δηλώση, δτι είς τό μέλλον πρέπει νά τεθή χατά 
μέρος πάσα δύναμις τών αστών καί τών Καντέτ, τών οποίων ή 
συμμετοχή είς τήν συνωμοσίαν τοΰ Κορνιλώφ εύρίσκεται έκτός 
αμφιβολίας, άλλ’ δτι προσέτι πρέπει νά έγκαταλειφθή όριστικώς 
πασα πολιτική άνευθύνου συνδυασμού, Γνα έμποδισθη, δπως ή 
στρατιωτική άνωτάτη διοίκησις καί ή κυβερνητική έξουσία γί- 
νωσι πάλιν έστία άντεπαναστατικής συνωμοσίας. 'Ο σύνδεσμο; 
τών έργατών χαί στρατιωτών είναι τής γνώμης, δτι ή μόνη διέ. 
ξοδος άπό τήν παροΰσαν ασταθή κατάστασιν είναι ή δημιουργία 
έξουσίας, συγκειμένης άπό άντιπροσώπους τών έπαναστατικών 
λαϊκών τάξεων καί τών χωρικών, τών όποιων ή δρασις πρέπε1 
νά εδράζεται έπί τών έπομένων βάσεων :

1. Κήρυξις τής δημοκρατίας. 2. Άμεσος παράδοσις τών 
κτημάτων, τά όποια άνήκουσιν είς τούς γαιοκτήμονας, πρός 
τάς έπιτροπάς τών χωρικών μέχρι συγκλήσεως τής συνταγματι
κής συνελεύσεως. 3. Είσαγωγή έλέγχου έκ μέρους τών έργα
τών είς τήν βιομηχανικήν παραγωγήν καί τήν διανομήν τών προ
ϊόντων, δημοσιοποίησις δλων τών σπουδαίων βιομηχανικών κλάδων, 
δπως τής παραγωγής τής νάφθης, τής μεταλλουργικής βιομη
χανίας καί τής έξορυξεως άνθράκων, σημαντική φορολογία τών 
μεγάλων κεφαλαίων καί περιουσιών, είσπραξις πολεμικών κερδών, 
δπως άπελευθερωθή ή χώρα άπό τήν οικονομικήν άταξίαν. 4. 
Άκύρωσις δλων τών μυστικών συνθηκών καί άμεσος πρότασις 
γενικής δημοκρατικής είρήνης πρός δλας τάς έμπολέμους χώρας.
5. Συγχρόνως πρέπει νά διαταχθώσιν άμέσως τά ακόλουθα 
μέτρα:

1. Κατάργησις δλων τών καταπιέσεων έναντίον τών έργα- 
τικών τάξεων, κατάργησις τής θανατικής ποινής είς τό μέτω
πον, έπαναφορά τής άπολύτου έλευθερίας πολιτικής προπαγάν

δας, καί μάλιστα δι’ δλας τάς δημοκρατικάς καί στρα- 
τιωτικάς όργανώσεις, άπομάκρυνσις δλων τών άντεπανα- 
στατικών στοιχείων άπό τήν άνωτάτην διοίκησίν τοΰ στρατοΰ.
2, Τό δϊκαίωμα τών τοπικών συνδέσμων, νά έκλέγωσι 
πληρεξουσίους. 3. Άναγνώρ·σις τοΰ δικαιώματος τών έθνών, νά 
καθορίζωσι μόνα τόν πολιτικόν των βίον, τούτέστι πλήρης ίκα- 
νοποίησις δλων τών άπαιτήσεων τής Φιννλανδίας καί τής Ου
κρανίας. 4. Διάλυσις τής Δούμας καί τοΰ Συμβουλίου τοΰ Κράτους 
ώς καί άμεσος σύγκλησις τής συνταγματικής συνελεύσεως. 5· 
Κατάργησις τών προνομίων τών κοινωνικών τάξεων καί ίσότης 
δλων τών πολιτών ένώπιον τοΰ νόμου.

ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
(Ζ.) Είς άγγλος άξιωματικός, ό όποΐος η’ χμαλωτίσθη ύπό 

τών Γερμανών τήν 5. Σεπτεμβρίου πλησίον τής Μέρκεμ, προέβη 
είς άποκάλοψιν, ή όποία Θά παραγάγη πρό πάντων είς τήν' Ολ
λανδίαν μεγίστην έκπληξιν. Έ ν η περιπτώσει ή Αγγλία δεν 
καταλάβη μέχρι τής άνοίξεως τούς γερμανικούς λιμένας τών υ
ποβρυχίων, θά έπιχειρήση βιαίαν διέλευσιν διά τής'Ολλανδίας. 
Ή  εΐδησις αΰτη καθίσταται πιθανή διά τών καθημερινώς έπα. 
ναλαμβανομένων προσβολών τής ολλανδικής ούδετερότη εος, διά 
τής παραβιάσεως τής ολλανδικής αίγιαλίτιδος ζώνης καί διά τών 
άγγλικών βομβαρδισμών ύπό άεροπλάνων ολλανδικών πόλεων.

'Ο άξιωματικός ουτος έπληροφόρησε προσέτι, δτι έν Α γ 
γλία Θεωροΰσι τάς μάχας πρός διάσπασιν τοΰ μετώπου ώς ήτ
τας καί παραδέχονται ώς αδύνατον τήν διάσπασιν είς τήν Φλάν
δραν. Προσέτι, δτι ή έίωτερική κατάστασις έν ’ Αγγλία, ή 
όποία καθίσταται βαθμηδόν έπικινδυνωδεστέρα υπό τών γερμα
νικών ύποβρυχίων, δέν έπιτρέπει πλέον παράτασιν τοΰ πολέμου, 
διότι δέν ύπάρχει πλέον ασφάλεια έκ μέρους τών έργατών.

Ή ά π ά ντη σ ις  τή ς  Γερμανίας προς τή ν  νό ταν  
το ΰ  Π άπα

(Ζ.) Χάγη, 17. Σεπτεμβρίου. 'Ο έν Μιλάνο» άνταποκριτής 
τής «Νταίλυ Τέλεγκραφ» άναγγέλλει, δτι τό Βατικανόν έλαβε 
τήν γερμανικήν καί άύστροουγγρικήν άπάντησιν είς τήν νόταν του, 
περιέχουσαν νέας καί έκπληκτικάς λεπτομερείς προτάσεις.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ
(Ζ.) Χάγη, 17. Σεπτεμβρίου. Τό «'Ολλανδικόν Νέον 

Πρακτορεΐον» άναγγέλλει έκ Νέας 'Υόρκης, δτι ή άμερικανική 
έπιτροπή έξα'ωγής διέταξεν, δπως άπό τής 20· Σεπτεμβρίου 
μή έξάγωνται έξ Αμερικής φορτία διά τά Σκανδιναυϊκά 
Κράτη, τήν Ελβετίαν, τήν 'Ολλανδίαν, τήν ’ Ισπανίαν, καί τήν 
' Ελλάδα, ώς καί τάς ύπό τών κεντρικών δυνάμεων κατεχομένας 
χώρας άνευ προηγουμένης άδειας. Τοιουτοτρόπως έμποδίζεται 
καί ή έξαγωγή τροφίμων διά τό Βέλγων. (Σ.Σ. "Ωστε ή ' Ελ
λάς θεωρείται παρά τής Αμερικής ώ ; οΰδετέρα, δταν πρόκει
ται νά τής χορηγήση τρόφιμα; Άλλά έλησμονήσαμεν: ή Ελλάς 
είχε τά σιτηρά τής Θεσσαλίας, τά όποΐα ήσαν τόσον άφθονα, 
ώστε ή Άντάντ έ'λαβε παρ’ αυτής άντί νά τής δώση. Αυτή εί
ναι ή προστασία τής Άντάντ πρός τά μικρά κράτη.)

Κ ΙΥΗΕΛΕΥΣΙ! ΤΗΙ ΪΤΟΚΧΟλΜΗ!
(Ν.) Στοκχόλμη, 17. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ σουηδικού 

τηλεγ. πρακτορείου.) Ή  διοργανωτική έπιτροπή της συνελεύσεως 
τής Στοκχόλμης άπηύθυνε πρός τά κεκηρυγμένα ύπέρ τής «Διε
θνούς» κόμματα δήλωσιν, έν τή όποία δηλοΐ, δτι τό σχέόιον 
τής συγκλήσεως διεθνούς σοσιαλιστικής συνελεύσεως είς Στοκ

χόλμην ουτε έγκατελείφθη, ούτε θά έγκαταλειφθή. ' Η συνέ- 
λευσις θά πραγματοποιηθή ευθύς ώς κανονισθη τό ζήτημά τών 
διαβατηρίων. 'Η  θρασεία άρνησις τών διαβατηρίων δέν τρομά
ζει τάς λαϊκάς τάξεις. Ά πό τής άρχής ταύτης όρμώμενοι προ- 
τρέπομεν τούς έργάτας τής Γαλλίας, ’ Ιταλίας, Μεγάλης Βρετ- 
τανίας καί ' Ηνωμένων Πολιτειών, νά μή έπιτρέψωσι τήν στέρη- 
σιν τής στοιχειώδους έλευθερίας της άνταλλαγής τών γνωμών των.

' Η τύχη τής συνελεύσεως τής Στοκχόλμης εχει συνδεθή 
στενώς μετά τής ρωσσικής έπαναστάσεως. Αί έργατικαί τάξεις 
δλων τών χωρών, αί όποΐαι έχαιρέτισαν μετ’ ένθουσιασμοΰ τήν 
πτώσιν τοΰ Τσαρισμού, θά άντισταθώσιν είς τάς ένεργείας τής 
διεθνούς άντιδράσεως. Έκφράζομεν συγχρόνως τήν έλπίδα, δτι 
οί σοσιαλισταί τής Γερμανίας καί τής Αυστροουγγαρίας θά δια- 
μαρτυρηθώσιν έντόνως κατά παντός σχεδίου, τό όποιον θά έ
τεινε νά καταβάλη τήν έπανάστασιν καί νά καταστήση τήν Γερ
μανίαν συνένοχον τής άντεπαναστάσεως. 'Η συνέλευσις τής 
Στοκχόλμης θά είσαγάγη νέαν περίοδον είς τόν άγώνα τών 
λαϊκών τάξεων έναντίον τοΰ ιμπεριαλισμού. ' Η έργατική τάξις 
θέλει πραγματικώς, δπως ό πόλεμος ούτος είναι ό τελευταίος. 
Θέλει νά δημοκρατικοποιήση τά κράτη, νά άποσοβήση νέας 
συγκρούσεις, νά έμποδίση οικονομικούς πολέμους, καί πρό πάν
των θέλει διά συμφωνιών καί διαιτητικών δικαστηρίων νά θεμε- 
λιώση ειρηνικόν, κατά ξηράν καί θάλασσαν άοπλον λαόν, Εύ- 
ρώπην τής δημοκρατίας καί τής άληθοΰς έλευθερίας.

λ Μ λ Κ Ο Ι Ν Η Ε Ν η  ΤΟΤ Ι Ν Μ Ε Μ ΙΪmu mum
Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 18. Σεπτεμβρίου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν οί Άγγλοι έπανέλαβον καί χθές τό 
ισχυρόν των πΰρ έναντίον τομέων τινών μεταξύ τοΰ δάσους Χου- 
τούλστ καί τοΰ Λύς. Έλαβον χώραν μόνον μικροί άγώνες πε- 
ζικοΰ, κατά τούς οποίους τά έπιτιθέμενα άγγλικά τμήματα άπε
κρούσθησαν τελείως. Τό πυροβολικόν μας έπανέλαβε μετά πλή
ρους δυνάμεως τόν άγώνά του έναντίον τών έχθρικών πυρβο
λαρχιών.

Μεταξύ τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ καί τής Λάν ώς 
καί άπό τοΰ Σόμ μέχρι τοΰ Ούάζ ή μαχητική ένέργεια ήτο 
ζωηρά.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Έκατέρωθεν τής όδοΰ Λαάν Σουασσόν καί έπί τής δεξιάς 
όχθης τοΰ Μάς ή μαχητική ένέργεια τών πυροβολικών εφθασε 
κατά διαλείμματα σημαντικήν δύναμιν; Είς πολλάς θέσεις 'άνε
πτύχθησαν μάχαι προφυλακών, οί όποΐόι διεξήχθησαν εύνοϊκώς 
δί’ ημάς.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΗΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

Δυτικώς τής Άπρεμόν μία περίπολος έπανήλθεν άπό μίαν 
αίφνιδίαν έπίθεσιν τών γαλλικών θέσεων μετά άριθμοΰ τίνος αιχ
μαλώτων.

' Ο ύπολοχαγός Μπέρτολντ κατέρριψε πάλιν δύο αντιπά
λους του είς τόν έναέριον άγώνα.

’Α νατο λ ικόν θέατρον
Εις τό τόξον περί τήν Λούκ, είς τό παρά τάς έκβολάς τοΰ 

ποταμοΰ Τσμπρουτς τμήμα καί είς τά άνατολικώς τής λεκάνης 
τοΰ Κετζυβασαρχελύ δρη, ό έχθρός έδείχθη ήσυχώτερος παρά 
κατά τόν τελευταΐον χρόνον.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΝΕΝΣΕΙ

Οί Ρουμάνοι έπεχείρησαν κατόπιν άφθονου προπαρασκευής 
διά πυρός πολλάς μερικάς έπιθέσεις δυτικώς τοΰ Σερέθη πλη
σίον τής Βαρνίτα και τής Μουντσελούλ, αί όποΐαι άπέτυχον 
μετά πολλών άπωλειών.

Είς τάς έκβολάς τοΰ Ρίμνικ συνελάβομεν αίχμαλώτους κατά 
τινα έπιχείρησίν μας.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

(W .T .B .) ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Ε Ι ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΥ ΑΝΑΙΟΙΝΟΒΕΝΤΟΙ
_ Β ι έ ν ν η ,  17. Σεπτεμβρίου.

Είς τό άνατολικόν πολεμικόν Θέατρον καί τήν Αλβανίαν 
ούδέν ιδιαίτερον γεγονός.

Είς τόν Ίζόντσο πολλάκις ζωηρός άγών πυροβολικοΰ κατά 
τήν διάρκειαν τής ήμέρας. Μετά τήν έπέλευσιν τοΰ σκότους ό 
έχθρός έπετέθη τρεις φοράς άνευ έπιτυχίας νοτίως τής λίμνης 
Πόντλε.

Είς τήν βορειοδυτικήν κλιτύν τοΰ δρους Σάν Γκαμπριέλε 
ουγγρικά τμήματα έπετέθησαν κατά "ών έχθρικών χαρακωμά
των καί έπανήλθον μετά αίχμαλώτων καί πολυβόλων.

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

(Ζ.) Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως 
τά έξής: Τό πλήρωμα τοΰ πολεμικού πλοίου «Πετροπαβλοσκ1.» 
είς Χέλζινκφορς έφόνευσε τέσσαρας άξιωματικους, οί όποιοι ήρ- 
νήθησαν, νά ύπακούσωσιν εις τινα διαταγήν τής τοπικής δημο
κρατικής ^συνελεύσεως καί νά ,ύπογράψωσιν ομολογίαν πίστεως 
πρός τήν προσωρινήν κυβέρνησιν. * Η έπανασταιική έπιτροπή τής 
Χένζινκφορς, ώς καί ό δπουργός τών ναυτικών άπηύθυναν προς 
τον στολον προκηρύξεις, διά τών όποιων άποδοκιμάζουσι τοιαύ- 
τας βιαιοπραγίας.

ΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
(Ζ.) Ή  « Έβενμάν» τών Παρισίων άπευθύνει πρός τόν 

γαλλικόν λαόν τήν προτροπήν, νά υποδέχεται δσον τό δυνατόν 
φιλικώτερον τόν είς Γαλλίαν καταφθάνοντα άμερικανικόν στρα- 
τον. Είναι άληθές, γράφει, δτι ή άφιξις τοΰ άμερικανικοΰ στρα
τού θά έχη ώς συνέπειαν μεγαλυτέραν άκρίβειαν τών τροφίμων, 
διότι δέν εΐναι δυνατόν νά έλθωσιν έξ Αμερικής δλα τά τρό
φιμα διά τόν στρατόν. Πρέπει δμως, γράφει, νά λάβωσιν έν 
Γαλλία ύπ1 ό'ψιν, δτι ή άκρίβεια τών τροφίμων θά πληρωθη 
μέ τήν άπόλυσιν τών άρχαιοτέρων ηλικιών. Προσέτι οί ’ Αμερι
κανοί θά έρχωνται είς άνεξάντλητον ποσότητα καί θά φέρωσι 
τήν τελικήν νίκην.

ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΡΝΙΛΩΦ (;)
(Ζ.) Στοκχόλμη, 17. Σεπτεμβρίου. Ή  προσωρινή κυβέρ- 

νησις άπεφάσισ?ν έπ’ ευκαιρία τής κηρύξεως τής ρωσσικής 
δημοκρατίας γενικήν «μνηστείαν διά πολιτικά έγκλήματα, ή 
όποία λέγεται, δτι περιλαμβάνει καί χάριν διά τόν Κορνιλώφ.

Κατά πληροφορίας τής «Ντγέν» άφέθησαν έλεύθερον ό 
είς τό έν Γκατσίνα άνάκτορόν του ύπό περιορισμόν διατελών
μέγας δούξ Μιχαήλ καί ό εις τό Τσαρκόγιε Σέλο κρατούμενος
μέγας δούξ Παύλος, διότι έκ τής άνακρίσεως προέκυψεν, δτι
καί οι δύο μεγάλοι δούκες δέν μετέσχον του *άντέπαναστ£·&κοΰ
κινήματος.



(Ζ.) Βέρνη, 17. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) 'Ο βασιλεύς 
Κωνσταντίνος τής Ελλάδος εφθασε σήμερον μετά, μεσημβρίαν 
είς Ζυρίχην μετά της οίκογενείας τοο καί. τής άκολουθίας του, 
δπου θά διαμείνη είς ένοιχιασθείσαν επαυλιν είς τό ορος της 
Ζυρίχης. ' Η βασιλική οικογένεια σκοπεύει, νά παραμείν^) είς 
Ζυρίχην καθ’ δλον τδν χειμώνα, καθώς καί ή έξ 60 περίπου 
προσώπων συγκείμενη ακολουθία, μετάξι» της όποιας εύρίσκεται 
καί ό πρώην υπουργός τών έξωτερικών Στρέϊτ.

ΝΕΑΙ ΪΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ANQ ΙΤΑΛΙΑΝ I ; )
Βέρνη, 17. Σεπτεμβρίου. (W '.T.B.) 'H «Μπούντ» πλη

ροφορείται τά έξής περί τοΰ αποκλεισμοί τών ίταλβιών συνό
ρων : Είς τους τραπεζιτικούς καί χρηματιστικους κύκλους δια
τρέχει ή φήμη, δτι χθές έγένοντο πάλη» ταραχαί είς την άνω 
Ιταλίαν. Ή  έφημερίς πληροφορείται προσέτι, δτι καί αυτοί οι 
διπλωματικοί ταχυδρόμοι δέν έπιτρέπεται νά διέλθωσι τά σύ
νορα. 'Ο έλβετός ταχυδρόμος έκρατήθη χθές είς Μιλάνον, ό 
δέ ίταλός ταχυδρόμος δέν ήδυνήθη είς Κιάσσο νά φέρη τόν 
σάκχον του πέραν τών' συνόρων» Δέν διεκόπη μόνον τελείως ή 
σιδηροδρομική συγκοινωνία άλλά χαί πασα ταχυδρομική συγ
κοινωνία· τό έλβετικόν ταχυδρομεΐον τοΰ Σεμπλόν έκρατήθη εις 
Ίζέλλε. Τηλεγραφήματα διά ’ Ιταλίαν γίνονται άκόμη δεκτά, 
άλλά τηλεγραφήματα άπό την ’ Ιταλίαν δέν έλήφθησαν χθές.

1 0  Ζ ΗΤ ΗΜΑ  ΤΗΣ Ε Ι Ρ Η Ν Η !
(Ζ.) Καλσρουη, 18. Σεπτεμβρίου. Ή  «Νταίλυ Μαίηλ» 

αναγγέλλει έκ Ρώμης, δτι μεταξύ τοΰ Πάπα καί τοΰ Ούίλσον

άντηλλάγησαν λεπτομερή τηλεγραφήματα. Λέγεται, δτι ό Πάπας 
κατόπιν τών τηλεγραφημάτων τούτων εΐναι πολυ ευχαριστημέ
νος έκ τών γενομένων είς αυτόν άνακοινώσεων, ή δέ ακολουθία 
του όποθετει, δτι έπίκεινταί χαί νέα πολυ σπουδάΓα διαβήματα 
υπέρ της είρήνης έχ μέρους τοΰ Πάπα.

(Ν.) Κατ’ Ιλβετικάς ειδήσεις έκ Λονδίνου ή 1 «Μάνχεστίερ 
ΓκΟυάρντιαν» γράφει, δτι ό Λόϋδ Τσώρτς έξεφράσθη εις τινα 
ανταποκριτήν τοΰ αγγλικού έργατικοΰ κόμματος περί τών αναγ
καίων δρών πρός εναρξιν διαπραγματεύσεων είρήνης. 'Η σπου
δαία δήλωσις τοΰ Λόϋδ Τσώρτς θά γίντβ γνωστή είς την δημο
σιότητα έκ τής άπαντήσεως τής ’ Αγγλίας πρός τόν Πάπαν. ' Η 
γνώμη τοΰ Λόϋδ 1’σώρτς είναι, δτι ή ειρήνη δέν άπέχει πλέον πολύ.

ΕΙΔΟΤΤΟΙΗΣΙΣ
’ Εξεδόθησαν παρά τής ’Εκδοτικής 'Εταιρείας «Γκέρλιτσερ 

Νάχριχτεν» κάρτ-ποστάλ άπό μίαν φωτογραφίαν τοΰ Βασιλέως 
Κωνσταντίνου καί τής Βασιλίσσης Σοφίας είς τόν Σέν Μόριτς 
τής 'Ελβετίας. ’ Από σήμερον πωλοΰνται δπό τών Εφημεριδοπω
λών μας καί είς τάς Λέσχας πρός 71/2 πφ. έκαστον.

παραθ. πρός τόν δρόμον. Ντεμιάνι - πλάτς 32· 111.
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ΙΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝΙI! 
„ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ“ !!!

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ I |
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