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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ
Βερολΐνον, 20. Σεπτεμβρίου. (W .T  B )  Εις τήν Φλάνδραν 

ή ηύξημένη μαχητική ένέργεια τών τελευταίων ήμερών σύνεπυ- 
κνώθη είς νέαν αγγλικήν έπίθεσιν. 'Ολόκληρον τήν 19. Σεπτεμ
βρίου διηυθύνετο πΰρ έξαιρετικής σφοδρότητος έναντίον τών 
γερμανικών θέσεων. Τρεις φοράς, τήν πρωίαν, τήν 11. ώραν 
καί τήν 5. ώραν μ,μ.ηόξήθη εις τυμπανικόν πΰρ. Τδ πρωϊνόν τυμ- 
πανικδν πΰρ εις τήν περιοχήν τοΰ Σέν Ζουλιέν έπηκολούθησαν 
δυο έπιθέσεις πολλών ταγμάτων, αί δποΐαι άπεκρούσθησαν. Μία 
προπαρασκευαζομένη έπίθεσις είς τήν περιοχήν τής Λάνγκεμαρκ 
δέν άνεπτύχθη πρδ τοΰ γερμανικοΰ πυρδς καταστροφής.

Μετά μεσημβρίαν διεσκορπίσθησαν υπδ τοΰ αμυντικού πυ
ρδς ίσχυραί άγγλικαί περίπολοι, αί όποΐαι έπετέθησαν μεθ’ έ- 
νδς τεθωρακισμένου αυτοκινήτου νοτίως καί πολύ πλησίον τής 
οδοΰ 'Υπερν—Με^εν. Τδ τεθωρακισμένον αύτοκίνητον κατεστρά

φη υπδ τοΰ πυρός. Τήν έσπέραν έθεάθησαν πάλιν τεθωρακι
σμένα αυτοκίνητα, τά όποια έπροχώρουν έπί τής όδοΰ 'Υπέρν 
- Μενεν και κατά τών όποιων διηυθύνθη πΰρ. Συγχρόνως οί 
Αγγλοι έκάλυψαν διά καπνού τάς γερμανικάς θέσεις άπδ τοΰ 

Σέν Ζουλιέν μέχρι τής Λάνγκεμαρκ. Τδ ισχυρόν πΰρ διήρκεσεν 
όλοκληρον τήν νύκτα. Περί τήν 5.30' ώραν τής πρωίας ηύξή
θη εις ΐσχυρότατον τυμπανικδν πΰρ άπδ τής Λάνγκεμαρκ μέχρι 
τής διώρυγος 'Υπέρν—Χουτέν. ’ Ολίγον μετά ταΰτα έπετέθη τδ 
αγγλικόν πεζικδν έπί εύρεος μετώπου. ' 0  άγών εύρίσκεται είς 
πλήρη ακμήν. 'Ομοίως καί είς τδ λοιπόν αγγλικόν μέτωπον τδ 
πΰρ ηύξήθη έν μέρει είς μεγάλην δυναμιν. Εις τήν Άρτουά 
κατερρίφθη εν αγγλικόν. δέσμιον άερόστατον. Πλησίον τοΰ Σεν 
Καντέν άπεκρούσθησαν πολλάκις προχωροΰσαι έχθρικαί περίπολοι. 

Etc το μέτωπον τοΰ Αίσν βορείως τής Ράϊμς καί είς τήν 
Καμπανίαν παρά τδ ζωηρότερον πΰρ Ιγένοντο μόνον μάχαι μετά 
ίσ/υρών έχθρικών περιπόλων, αί δποΐαι άπεκρούσθησαν. Είς
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τήν περιοχήν τής Μπραί μία γερμανική περίπολος συνέλαβεν 
11 αιχμαλώτους. ' Ομοίως συνελήφθησαν αιχμάλωτοι μεταξύ 
τοΰ Αισν καί τής Βερμβρκοόρ.

Εις τί» μέτο)πον τοΰ Βερντέν ο! Ι’άλλοι έπετέθησαν πάλιν 
μετά ισχυρών δυνάμεων εκατέρωθεν τοΰ υψώματος 344 παρά 
τάς φοβεράς των άπωλείας τής 18. Σεπτεμβρίου. ' Η έπίθεσις 
έγένετο έγκαίρως αντιληπτή και έδέχθη καταστρεπτικόν πΰρ. 
Τά γαλλικά κύματα της έπιθέσεως κατεβλήθησαν πανταχοΰ. 
Εις ούδεμίαν θέσίν εφθασαν είς τάς γερμανικάς γραμμάς ΙΙερί 
τήν 8. ώραν τής εσπέρας οί Γάλλοι έπανέλαβον τήν έπίθεσιν 
των μετά τής αύτής αποτυχίας. 'Ομοίως άπεκρούσθη μία γαλ
λική περίπολος είς τό δάσος Σώμ. 'Ο έναέριος άγών ήτο ζωη
ρός. ’ Εκτο; τών υπό τοΰ πολεμικοΰ άνακοινωθέντων ώς καταρ- 
ριφθέντων έχθρικών άεροπλάνων κατερρίφθη καί εν γαλλοιον 
δέσμιον άερόοτατον.

h ΑπατΥχανίλ imm m i  «μταητ ε ι π η κ  αλβαηιακ
(Ζ.) 'Ο πολεμικός άνταποκριτής τής «Τάγκεμπλατ» τοΰ 

Βερολίνου άναγγέλλει εις τήν έφημερίδα του άπό το αύστρο- 
ουγγρικδν πολεμικόν γραφεΐον τοΰ τύπου όπό χρονολογίαν 20. 
Σεπτεμβρίου τά εξής :

'Η έπίθεσις τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ στρατηγού Σαρράϊγ έ
γένετο κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ μηνος προ τοΰ Μοναστη
ριού, δπου οί Γάλλοι έπετέθησαν μετά άρκετά ισχυρών δυνά
μεων, άλλά άπεκρούσθησαν αίματηρώ; ύπό τών Βουλγάρων 
καί τών Γερμανών. 'Ομοίως οί Σέρβοι, οί όποιοι έπετίθενιο 
έπί τρεις ήμέρας είς τήν Ντομπροπόλγε έναντίον τών βουλγα
ρικών θέσεων, ύπέστησαν βαρείας άπωλείας είς άνδρα; και πο
λεμικόν υλικόν. Πρό τοΰ τομέως ενός μόνον βουλγαρικού τάγ
ματος έμετρήθησαν' ύπέρ τά τετρακόσια σέρβικά πτώματα. Ο 
σέρβικός στρατός άπετελεΐτο άπό τετρακόσια; χιλιάδας άνδρών, 
δταν εΐσήλθεν είς τό πόλεμον. Καί σήμερον τά αξιο
λύπητα ύπολείμματά του άριθμοΰσι μόλις δεκαπέντε Ιως είκοσι 
χιλιάδας άνδρών.

Μετά τήν άποτυχίαν τής έπιθέσεως έναντίον τών Γερμα
νών καί τών Βουλγάρψν πλησίον τοΰ Μοναστηριού οί Γάλλοι 
έπεχείρησαν περικυκλωσιν τής δεξιάς γερμανικής πτέρυγος, έπι. 
τεθέντες άπό τό δροπέδιον τής Κορυτσάς, νοτίως τής λίμνης 
Μαλίκο. Αί αύστροουγγρικαί προφυλακαί ύπεχώρησαν πρό τής 
πιέσεως τών ύπερτέρων έχθρικών δυνάμεων καί κατόπιν ένεργη. 
τικώς έκτελεσθεισών μαχών οπισθοφυλακών άπεσύρθησαν είς τάς 
κυρίας θέσεις των εις τήν δυτικήν όχθην της λίμνης τής Όχρί. 
δος. *·0 έχθρός παρηκολούθει μετ’ έπιφυλάξεως καί ώχυρώθη 
καί αύτός έντός τοΰ ό’ρους, τό όποιον παρουσιάζει ύψώματα μέ
χρι ύψους 1600 καί 1800 μέτρων. Οί είς τήν άριστεράν πτέ. 
ρυγα τών Γάλλων δρώντες ’ Ιταλοί διέβησαν πλησίον τής Γσαμ- 
πάνι τόν ποταμόν Όσούμ, άλλά άπεκρούσθησαν ύπό τών αύ. 
στροουγγρικών στρατευμάτων. Τά ίταλικά ύδροπλάνα, τά όποια 
ύπεστήριζον τήν δράσιν τοΰ στόλου ε·'ς τήν παραλίαν, εβαλον 
διά τών πολυβόλων έναντίον τοΰ άλβανικοΰ πληθυσμού, ό όποιος 
έφευγε πρό τοΰ βομβαρδισμοΰ τών πυροβόλων τών πλοίων.

H ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗίΙΪ ΠΡ02 ΤΗΝ ΗΟΤΑΗ ΤΟΪ ΠΑΠΑ
(Ν.) Περί τοΰ περιοχομένου τής γερμανικής άπαντήσεως 

πρός. τήν νόταν τοΰ Πάπα ή « '  Ημερήσια Έπιθεώρησις>> άνα- 
γράφει τά έξής: ' Η νότα χαιρετίζει θερμότατα τό διάβημα τοΰ 
Πάπα, διότι τούτο φαίνεται δτι παρέχει τάς ιφοϋποθέσεις έ- 
κείνας, αί όποΐαι καθιστώσι δυνατήν τήν έναρξιν καί έκμετάλλευ- 
σιν θεμελιωδών συζητήσεων περί τών προβλημάτων τής ειρή

νης. Καί ήμεΐς, δπως ό Πάπας, είμεθα τής γνώμης, δτι προϋ- 
πόθεσις πάση; λεπτομερεστέρα; περιγραφής τών πολεμικών σκο
πών είναι πρώτον ή έξέτασις έκείνων τών άρχών τοΰ δικαίου 
καί τοΰ δυνατού τής τεχνικής των έκτελεοεως, τάς όποιας και 
ό Πάπας εθεσεν ώς δρον τών συγκεκριμένων προτάσεών του.

"Οσον δύσκολος καί άμφίβολος καί άν εΐναι ή ευρεσις καί 
ή έξασφάλισις έγγυήσεων διαρκοΰς είρήνης έπί τη βάσει τοΰ 
δικαίου, είμεθα έν τούτοις πρόθυμοι, νά μετάσχωμεν ’ πάσης 
προσπαθείας τεινούσης πρός τοΰτο, μετά ειλικρίνειας καί άνευ 
έπιφυλάξεως.

Κατόπιν άκολουθούσι σκέψεις περί τών δυσκολιών τής πρα
κτικής έκτελέσεως τών θεμελιωδών άπαιτήσεων. Προσεκτική έςέ- 
τασις τοΰ κειμένου τής νότας θά πείση ευκόλως πάντα διπλω- 
ματικώς πεπειραμένον, δτι ή κυβέρνησις άπέφυγε πάσαν πρόω
ρον καί άσύνετον ύποχρέωσιν τόσον πρός τήν δήλωσιν τοΰ Ρά- 
ίχσταγ τής 19. ’ Ιουλίου 1917. δσον καί πρός τόν Παπικόν 
Θρόνον καί έν αρμονία πρός τήν μεγάλην πλειονότητα τοΰ γερ
μανικού λαοΰ έξησφάλισε πάσαν έλευθερίαν άποφάσεως ώς πρός 
παν ζήτημα. Τοΰτο αληθεύει ού μόνον διά τό Βέλγιον, άλλά 
καί διά τά έν Γαλλία κατεχόμενα έδάφη.

ΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΪΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΕΝ ΙΤΑΜΑ
(Ν.) Αί καθημεριναί έφημερίδες δημοσιεύουσι τό κείμενον 

μιας προκηρύξεως τής ριζοσπαστικής όμάδος τής μειοψηφίας 
τού έπισήμου σοσιαλιστικού κόμματος, είς τό όποιον άνήκουσιν 
οί τοπικοί καί έπαρχιακοί σύνδεσμοί τοΰ Μιλάνου, τοΰ Τουρί- 
νου, τής Φλωρεντίας, τής Νεαπόλεως κλπ., πρός τά μέλη ολο
κλήρου τής ’ Ιταλίας, διά τής όποιας προσκαλοΰσιν αύτά νά 
προσχωρήσωσιν είς τήν ομάδα των, δπως κατά τήν προσεχή 
δεκάτην πέμπτην έθνοσυνέλευσιν ολοκλήρου τοΰ κόμματος, ή 
όποία προσεκληθη είς Φλωρεντίαν διά τόν Σεπτέμβριον, αίφνι- 
δίως δμως άνεβί.ήθη δι όλίγον χρόνον, δυνηθώσι νά έπιβλη- 
θώσιν είς τήν πλειοψηφίαν.

' Η προκήρυξις κηρύσσεται άπεριφράσαος ύπέρ τής άμεσου 
έπαναστάσεως, δπως παρεμποδισθη νέα χειμερινή έκστρατεία 
καί έπιτευχΰη άμεσος ειρήνη, προσέτι δέ έν συνεργασία μετά 
τών σοσιαλιστών τής Ρωσσίας καί τών. λοιπών χωρών συντελε- 
σθγί ή κοινωνική άναγέννησις τών λαών έπί τή βάσει τής γενι
κής άπαλλοτριώσεως * τών κεφαλαίων. ' Η «Κορριέρε ντέλλα 
Σέρα» προσθέτει, δτι ή δημοσίευσις 'τής προκηρύξεως ταύτης 
προεκάλεσε μεγίστην εκπληξιν.

(Ζ-) 'Η « ’ Επίσημος Έφημερίς» δημοσιεύει διάταγμα, 
κατά τό όποιον ό δπό τοΰ δικαστηρίου τής Κόμο καταδιχασθείς 
είς 4 μηνών φυλάκισιν καί πρόστιμον 500 δραχμών δήμαρχος 
τής Άλμπέζε—Κόμο, Λουΐγκι Φριγκέριο, συνεπεία τή; συστη
ματικής του προπαγάνδα; έναντίον τοΰ πολέμου, άπελύθη τή; 
θέσεώς του καί έστερήθη έπί τρία ετη τού δικαιώματος τής έκ 
νέου έκλογής. 'Ο έν λόγω δήμαρχος προσεπάθησε τήν 16. ’ Ι
ουνίου νά διοργανώση είς Κόμο - διαδήλωσιν γυναικών έναντίον 
τοΰ πολέμου.

(Ζ.) Έξήκριβώθη τώρα πλέον, δτι ό τελευταίος άποκλει- 
σμός τών ιταλικών συνόρων είχε σκοπόν δχι μόνον νά έμποδίση 
τήν διάόοσιν ειδήσεων περί τών ταραχών, άλλά είχε καί τόν 
σκοπόν νά άποφυγ-g νά γίνωσι γνωσταί έκτός τής ’ Ιταλίας με- 
ταφοραί γαλλικού καί άγγλικοΰ στραΐοΰ εις ’ Ιταλίαν.

(Ζ.) ’ Από τά ίταλικά σύνορα άναγγέλλονταί τά έξής : ' Η 
άμεσος συνέπεια τής γνωστοποιηθείση; προσαρτήσεως τής Ανω 
’ Ιταλίας είς τήν εμπόλεμον ζώνην εΐναι ή έγκατάστασις στρατο
δικείων είς Μιλάνον καί Τουρϊνον, εί; τά όποια άνετέθη ή έκ-

δίκασις τών κατά τήν διάρκειαν τών ταραχών συλληφθέντων 
προσώπων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
(Ν.) Μετά τόν λόγον τοΰ πρωθυπουργού Παινλεβέ περί 

τοΰ προγράμματος τής κυβερνήσεως δ πρώην πρωθυπουργός καί 
ήδη ύπουργός τών έξωτερικών Ριμπό άπήντησεν είς σχετικήν 
έπερώτησιν, δτι ή διπλωματία τής Γαλλίας δέν είναι μυστική. 
Eivat πρόθυμος νά δημοσίευσή τάς μεταξύ τών συμμάχων συν- 
θήκας. ’ Αλλά ή Ρωσσία συνεβούλευσεν, νά άναβληθη πάλιν ή 
δημοσίευσις. « ’ Απαιτοΰμεν», έξηκολούθησεν δ Ριμπό, «τό δί
καιον, άνευ τοΰ όποιου δέν δύναται νά έξασφαλισθη outs διαρ
κής ειρήνη, ούτε συμβίωσις τών έθνών. Ζητοΰμεν τήν ’ Αλσα
τίαν— Λωρραίνην. ’Απαιτοΰμεν, δπως εκείνοι, οί όποιοι παρε- 
βίασαν δλα τά άνθρώπινα δίκαια, συναινέσωσιν είς τήν έπανόρ- 
θωσιν τών έρημωθεισών χωρών. 'Ωσαύτως εΐναι άναγκαΐαι έγ- 
γυήσεις. Δέν θά ύπογραψωμεν ειρήνην, ή δποία θά άναγκάση 
τά τέκνα μας, νά λάβωσι πάλιν τά δπλα. Δέν άπηντήσαμεν είς 
τήν νόταν τοΰ Πάπα, άλλά είμεθα σύμφωνοι μετά τής ’ Αγγλί
ας, ’ Ιταλίας καί Ρωσσίας. ’ Ανεκοινώσαμεν τούς πολεμικούς μας 
σκοπούς, ένιο οί έχθροί μας δέν επραξαν τοΰτο. Δέν εχομεν 
νά προσθέσωμεν τίποτε.»

'Ο Ρενωντέλ έδήλωσεν, δτι ευθύς ώς ή κυβέρνησις άνα- 
όειχθή θά τύχη τής ύποστηρίξεως τών σοσιαλιστών. Κατόπιν 
άλλοι ρήτορες κατηγόρησαν τήν κυβέρνησιν διά τό μέχρι τοΰδε 
κυβερνητικόν της σύστημα. 'Όλοι έν Γαλλία: εΐναι πεπεισμένοι, 
δτι τό ύπουργεΐον Παινλεβέ δέν Θά παραμείνη έπί πολύ είς τήν 
άρχήν. Οί σοσιαλοδημοκράται δεν είναι ύπέρ τοΰ νέου όπουρ- 
γείου καί δέν άφησαν καμμίαν άμφιβολίαν, δτι θά καταπο- 
λεμήσωσι μέχρι τών άκρων τήν νέαν κυβέρνησιν, είς τήν ό
ποιαν άνήκει ό άρνηθεί; τά διαβατήρια τών σοσιαλιστών διά 
τήν Στοκχόλμην Ριμπό. ’ Επειδή δέ καί ή ύποστήριξίς του έκ 
μέρους τών λοιπών κομμάτων δέν είναι καί πολύ ισχυρά, τό 
νέον ύπουργεΐον δέν είναι προωρισμένον νά παραμείνη έπί πολύ 
είς τήν άρχήν.

' Ο Λεμερύ είπε : Τό σύνθημα τοΰ σημερινού πολέμου
είναι: ’ Αποκλεισμός. Μέ άνθρακας, άρτςν καί δβίδα; δυνάμεθα 
/ά άντισταθώμεν κατά τοΰ έχθροΰ καί κατά 50 χιλιόμετρα άν 
προέλασή άκόμη. Είναι άπολυτως άναγκαΐον, νά άπολυθώσι 
300 000 άνδρών διά γεωργικάς έργασίας. 'Ο βουλευτής Μπρυνέ 
είπεν, δτι ή νότα τοΰ Πάπα ένεπνεύσθη ύπό τής Γερμανίας.
' Ο βουλευτής Γκρουσσάν άντέκρουσεν αύτόν σφοδρώς καί είπεν, 
οτι ή νότα τοΰ Πάπα εΐναι άντίθετος πρός τάς γερμανικάς προ
τάσεις ειρήνης. 'Ο Μπρυνέ .άπητησεν, δπω; ή Γαλλία άναλύση 
πρός. τόν Πάπαν τούς πολεμικούς τη; σκοπούς.

'Ο βουλευτής Μπορέ έδήλωσεν, δτι ό έφοδιασμός τής 
Γαλλίας γίνεται βαθμηδόν χειρότερος. Κατά τό ετος τούτο πα- 
ρουσιάσθη ελλειμμα 48 εκατομμυρίων χιλιόγραμμων σιτηρών. 
Κατά τό παρελθόν Ιτος κατέστη δυνατόν νά είσαχθώσν μόνον 
24 εκατομμύρια χιλιόγραμμων. Τί θά γίνη σήμερον μέ τόν 
ύποβρύχιον πόλεμον;

Έ ν τέλει ό Ρενωντέλ έδήλωσεν, δτι οι σοσιαλισταί ούχί 
έξ άντιπαθεία; δέν μετέσχον τοΰ υπουργείου. Φαίνεται, δτι ό 
Παινλεβέ δέν θέλει σήμεραν νά είπη, ποιοι εΐναι οί πολεμικοί 
σκοποί τής Γαλλίας. Πρέπει νά περιμένωμεν, μέχρι; δτου ήτ- 
τηθή στρατιωτικώς: ή Γερμανία, Γνα γνωστοποιήσωμεν τού; δ
ρους τοΰ δικαίου, ένφ δέν γνωρίζομεν, έάν ή Γερμανία θά πα- 
ραδεχθη αύτούς; (Ζωηρά έξέγερσις είς τό κέντρον καί τήν δε
ξιάν πτέρυγα.) ' Η πολεμική έπιτροπή τοΰ Παινλεβέ δέν άντα-

ποκρίνεται είς τάς περιστάσεις. 'Ο Ρενωντέλ άπητησε κατόπιν 
παρά τού Παινλεβέ νά τη ρήση τήν ύπόσχεσιν, τήν όποιαν Ιδω- 
σεν είς τήν τελευταίαν μυστικήν συνεδρίασιν τής βουλή;. At δη
λώσει; του δέν παράγουν τήν έντύπωσιν, δτι ή κυβέρνησις είναι 
ισχυρά. Οί σοσιαλισταί θά άπόσχωσι τή; ψηφοφορίας, Γνα ά- 
ναμείνωσι. Κατά τήν ψηφοφορίαν τή; ήμερησίας διατάξεω; ά- 
πέσχον 160 Ιω ; 170 σοσιαλισταί, καθώ; καί 30 περίπου ρι- 
ζοσπάσται σοσιαλισταί.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΝΤαΓ οΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ AHAX0IND8ENTA

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 22. Σεπτεμβρίου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον. .
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Κατόπιν σφοδροΰ -πυρός,' τό όποιον μόνον πλησίον τοΰ Σέν 
Ζουλιέν έπηκολούθησαν άκαρποι μερικαί έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ, 
δ άγών πυρός έχαλαρώθη χθές ττρό μεσημβρία; είς τό φλαν- 
δρικόν μέτωπον.

Άπό τή; μεσημβρίας ηύξήθη πάλιν είς τήν παραλίαν καί 
άπό τοΰ ' Υζέρ μέχρι τοΰ Ντέλ είς μεγάλην σφοδρότητα.

Περί τήν 6. έσπερινήν ώραν έγκατεστάθη αίφνιδίως ίσχυ- 
ρότατον τυμπανικόν πΰρ διαρκεία; μια; ώρα; άπό τή; Αάνγκε- 
μα3κ μέχρι τής Χολλεμπέκε. Κατόπιν τούτου έπετέθη πάλιν τό 
άγγλικόν πεζικόν είς πολλάς θέσεις τοΰ μ?τώπου. Όπου ή έχ
θρική έπίθεσι; μεταξύ τών σιδηροδρομικών γραμμών Μπεζινγκε 
—Στάντεν καί 'Υπέρν—Ρουλέρ έπροχώρησε πρό τοΰ καταστρε
πτικού άμυντικοΰ πυρός τοΰ πυροβολικού μας, άπεκρούσθη δί 
άγώνος έκ τού πλησίον. Νοτιώτερον μέχρι τής διώρυγος πλη
σίον τή; Χολλεμπέκε ή δρμή τοΰ καταστρεπτικού πυρός μα; 
έθραυσε τήν έπιθετικήν θέλησιν τοΰ έχθροΰ· μόνον μεμονωμένα 
άγγλικά τμήματα έξήλθον άπό τά; έντός τών χοανών θέσεις των, 
τά όποια άπεκρούσθησαν.

Σήμερον τήν πρωίαν άνεπτύχθησαν κατόπιν νέα; προπαρα- 
σκευή; διά πυρός τοπικοί άγώνες πεζικού, οί δποΐοι διεξήχθη- 
σαν τελείω; εύνοϊκώ; πρό; ήμα;.

Εί; τά; λοιπά; στρατιά; τοΰ δυτικού μετώπου έπεκράτησε 
σχεδόν πανταχοΰ μικρά μαχητική ένέργεια.

Είς τού; άγώνα; τής Φλάνδρα; οί άεροπόροι συμμετέσχον 
μετά έξαιρετική; έπιτυχίας.

Κατά τά; δύο τελευταίας ημέρα; κατερρίφθησαν 39 έχ
θρικά άεροπλάνα κάί 2 δέσμια άερόστατα· έκ τών άεροπλάνων 
μας κατερρίφθησαν 3.

'Ο ύπολοχαγός Σλάϊχ εφθασε τήν 21. καί τήν 22. έναέ
ριον νίκην του, ό άνθυπολοχαγό; φόν Μπυλο τήν 21., ο οέ 
άνθυπολοχαγό; Βύστχοφ καί ό άνθυπολοχαγός Άνταμ κατέρρι- 
ψαν άνά δύο έχθρικά άεροπλάνα.

’Α νατο λ ικόν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Είς τήν δυτικήν δχθην τοΰ Ντύνα αί ύπό τά; διαταγάς 
τοΰ άντίστρατήγου κόμητος φόν Σμέττο (Έγκον) μαχόμεναι 
μεραρχίαι κατώρθώσαν διά καλώ; προπαρασκευασθείση; καί 
μετά δυνάμεω; έκτελεσθείσης έπιθέσεό»; νά διασπάσωσι τάς ρωσ- 
σικάς θέσει; βορειοδυτικώς τής Γιάκοπιτατ. ’ Εξαίρετο; δράσι; 
πυροβολικού και τορπιλλοβλητών προπαρεσκεύασε τήν όδόν εί; 
τό πεζικόν, τό όποιον υπεστηρίχθη πολύ κ?λά καί άπό τού; 
αεροπόρου; ύπό τήν δδηγίαν τοΰ ίλάρχου πρίγκηπος Φρειδε
ρίκου Σιγισμούνδου τή; Πρωσσίας παρά τόν δυσμενή καιρό».



Δι ορμητικής έφόδου ό έχθρός άπεκρούσ&η πρός τόν πο
ταμόν. 'Υπό τήν έπίδρασιν τής πιέσεως τών στρατευμάτων μας 
έγκατέλιπε τό προγεφύρωμα πλάτους 40  χιλιομέτρων καί εφυγε 
έσπευσμένως έπί τής ανατολικής δχθης.

'Η Γιάκοπστατ εύρίσκεται εις χεΐράς μας!
Μέχρι τοΰδε άνηγγέλθησαν πλέον τών 4000 αιχμαλώτων 

χαί λεία περισσοτέρων τών 50 πυροβόλων.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Εις τήν ορεινήν περιοχήν μεταξύ τής λίμνης Όχρίδος χαί 

τής κοιλάδος Σκούμπη έπετέθησαν ίσχυραί γαλλιχαί δυνάμεις. 
Γερμανικά καί αύστροουγγρικά στρατεύματα άπέκρουσαν τόν 
έχθρόν κατόπιν πεισματώδους άγώνος.
(W .T.B .)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΗΠΡΟΟΙΓΓΡΙΚΟν AHAKOIMQBEHTOI
Β ιέ ν ν η ,  21. Σεπτεμβρίου,
Μία ιταλική έπίθεσις κατά τών είς Ζίλ θέσεών μας άπε

κρούσθη ύπό τής γενναίας φρουράς δι άγώνος έκ τοΰ πλησίον" 
συνεργασία καί τής έξαιρέτου δράσεως τοΰ πυροβολιχοΰ. 'Ο έχ
θρός έκτος τών σημαντικών αιματηρών του άπωλειών άπώλεσε 
καί 4 άξκοματικούς καί ύπέρ τούς 100 άνδρας ώς αίχμαλώτους. 
Είς τά λοιπά πολεμικά θέατρα ούδέν ιδιαίτερον γεγονός.

(W .T .B .) 'Ο άρχηγός τοΰ γενικού έπιτελείου.

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
20 000 τόννοι.

Βερολΐνον, 20. Σεπτεμβρίου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) Είς τόν 
’ Ατλαντικόν ώκεανόν έβυθίσθησαν πάλιν ύπό τών ύποβρυχίων 
μας 20 000 τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκον- 
το δύο μεγάλα ώπλισμένα άτμόπλοια, ώς καί Sv πολύ φορτω
μένον φορτηγόν άτμόπλοιον, πιθανόν μέ φορτίον πυρομαχικών, 
τό όποιον άνήκεν είς ισχυρόν συρμόν.

' 0  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ
(Ν.) Άπό τήν στρατιάν τοΰ Γερμανοΰ Διαδόχου άναγγελ- 

λεται βάρβαρος πράξις έναντίον γερμανών αίχμαλώτων. Κατά 
τούς τελευταίους άγώνας τοΰ Βερντέν ή χμαλωτίσθη είς γερμα- 
νός αξιωματικός μετά τινων στρατιωτών, οι όποιοι ώδηγήθησαν 
ένώπιον ένός γάλλου έπιλοχίου. 'Ο έπιλοχίας, άφοΰ άνέκρινεν 
αύτούς έλεγεν είς έκαστον τών γερμανών στρατιωτών νά βαδίη], 
μόλις δέ άπεμακρυνετο περί τά 10 ίω ς 20 βήματα, έπυροβό- 
λει κατ’ αύτοΰ έκ τών δπισθεν καί έφόνευεν αύτόν. Κατόπιν 
τούτου έγέλα θορυβωδώς διά τήν γενναίαν πραξίν του.

Ά φοΰ κατ’ αύτόν τόν τρόπον έφόνευσεν άνάνδρως τέσσα- 
ρας αίχμαλώτους, εΐπε καί είς τον γερμανόν άξιωματικόν, ό 
οποίος, πληγωμένος καί άοπλος, ήτο ήναγχασμένος νά βλέπη τήν 
δολοφονίαν τών στρατιωτών του, νά βαδίση χαί ούτος. Τότε ό 
γερμανός άξιωματικός άφη ρεσε τό χιτώναν του, εδειξεν είς τόν 
έπιλοχίαν τό στήθος του καί τοΰ είπε : Δολοφόνησέ με τουλά
χιστον άπό έμπρός, έάν θέλης νά μέ δολοφονήσης. 'Ο γάλλος 
έπιλοχίας έιτράφη πρός άλλην διευθυνσιν^ δταν δμως ό άξιω
ματικός εΐχεν άπομακρυνθή βήματά τινα έπυροβόλησε κατ’ αύ
τοΰ. Μία σφαίρα διετρυπησε τόν μηρόν του. Οί Γάλλοι ένόμι- 
σαν ώς νεκρόν τόν λιπόθυμον γερμανόν άξιωματικόν, ό όποΐος 
δταν συνήλθεν άνεκάλυψεν, δτι τόν είχον έντελώς ληστεύσει. 
Κατόπιν κατώρθωσε νά έπανέλθη είς τό σώμά του.

κεινας, __________
σιν θεμελι»

ΕΚ ΡΩΣΣΙΑΣ
(Ζ.) Ζυρίχη, 21. Σεπτεμβρίου. 'Η «Νέα ’Εφημερίς της 

Ζυρίχης» άναγγέλλει έχ Πετρουπόλεως τά έξής: ' Η προσωρινή 
κυβέρνησις έδημοσίευσε διάταγμα, διά τοΰ όποιου δίδεται είς 
τήν φιννλανδικήν γερουσίαν τό δικαίωμα νά άποφασίζη έπί ζη
τημάτων τινών, τά όποΐα πρότερον έλυοντο ύπό τοΰ Τσάρου. 
Αλλά ή πρόσκλησις καί ή διάλυσις τής φιννλανδικής γερουσίας, 

ή καταδίκη καί ή χάρις έγχληματιών, ώς χαί ό διορισμός τοΰ γε
νικού διοικητοΰ έξακολουθοΰσι νά είναι δικαιώματα τής προσω
ρινής κυβερνήσεως.

(Ζ.) Στοκχόλμη, 21. Σεπτεμβρίου. Αί έφημεριδες τής 
Πετρουπόλεως γράφουσιν, δτι ό Κερένσκι, ό όποΐος άμέσως 
μετά τήν έπανάστασιν διέλυσε τόν πρώτον του γάμον, ένυμφεύθη 
τώρα τήν ηθοποιόν τοΰ αύτοκροτορικοΰ θεάτρου Τιέμε.

Η ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 20. Σεπτεμβρίου. 'Ως άναγγέλλεται έκ 

Πετρουπόλεως ή προσωρινή κυβέρνησις άπεφάσισε τήν έκκένω- 
σιν άκόμη άριθμοΰ τίνος μεγαλυτέρων έργοστασίων. 'Η άπομά- 
κρυνσις τών αρχών θά έκτελεσθη συμφώνως πρός άκριβές σχέ- 
διον. Λέγεται, δτι ή κυβέρνησις ένοικίασεν είς τήν νότιον Ρωσ
σίαν κτήματά τινα, δπως διάθεσή ταΰτα έν περιπτώσει έκκενώ- 
σεως τής Πετρουπόλεως διά τούς ύπαλλήλους. Λέγεται έπίσης. 
δτι τό ύπουργεϊον τών οικονομικών άπεφασίσθη νά μεταφερθη 
είς Ταμπώφ, τά άρχεΐά του δμως μένουσιν άκόμη είς Πετροό- 
πολιν. Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα εφευγον έκ Πετρουπό
λεως τουλάχιστον 12 000 πρόσωπα ήμερησίως. Οί πλεΐστοι 
μεταβαίνουσιν είς τό Βέλγιον, είς τήν νότιον Ρωσσίαν, είς τόν 
Καύκασον καί τήν Σιβηρίαν. Πολλοί φεύγουσι πρός τό έσωτε- 
ρικόν τής Φιννλανδίας.

Τό λαμπρόν άποτέλεσμα  τώ ν  ύπ ο βρ υχ ίω ν  
κατά  τόν Α ύγουστον  

808 0 0 0  ΤΟΝΝΟΙ
Βερολΐνον, 22. Σεπτεμβρίου. ’ Επίσημον. (W .T.B.) Κατά 

τόν μήνα Αύγουστον κατεβυθίσθησαν διά πολεμικών μέσων τών 
κεντρικών δυνάμεων έν συνόλω 808 000 τόννων. Μετ’ αύτών 
κατεβυθίσθησαν άπό τής άρχής τοΰ άπεριορίστου ύποβρυχίοο πβ- 
λέμου R 303 000 τόννων άπό τήν ύπό τών έχθρών μας χρησι· 
μοποιουμένην χωρητικότητα έμποριχών πλοίων.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ά πό σήμερον θά πωληθώσι παρά τοΰ έφημεδοπώλου μας 

κάρτ-ποστάλ: « 'Ο  Βασιλεύς Κωνσταντίνος καί δ Πρίγκης Α 
λέξανδρος είς τήν στήλην τών κατά τήν 18. Νοεμβρίου 1916 
πεσόντων έν ’ Αθήναις ' Ελλήνων», τά όποΐα έξεδόθησαν παρά 
τής Εκδοτικής Εταιρίας «Γκέρλιτσερ Νάχριχτεν» άπό μίαν 
φωτογραφίαν ληφθεΐσαν έξ ’ Αθηνών.

’ Ενοικιάζονται δύο μεγ. φωτεινά δωμ. μετά έξώστου, ώς δα>μ. 
φαγητού, ήλεκτρ. φωτ. καί συνεχόμενης κουζ; μέ γκάζ μαγειρεύμα- 
τος πρός 75 μ- συμπεριλαμβ. φωτισμού καί γκάζ μαγειρεύματος. 
Χάρρερ Μπερλίνερ-στράσσε 36.

ΐ ΐ ^  _  ΗΝΟΙΞΑΝ ΠΑΛΙΝ _ _
Τ Α  Λ Ο Υ Τ Ρ Α  Χ Ο Φ Φ Μ Α Ν

ΛΙΝΤΕΝΒΕΓ. (Lindenweg)

’ Ενοικιάζεται άμέσως καλώς έπιπλ. δωμ. Λάίψιγκερ-στράσσε
3. II. δ. Μέφφερτ.


