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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Π Α Π Α Ν

(Ν.) Βερολΐνον, 21. Σεπτεμβρίου. 'Η άπάντησις τής Αύ- 
τοκρ. γερμανικής κυβερνήσεως πρδς τήν νόταν τοΰ Πάπα περι 
τής ειρήνης έχει ώς έξής :

Βερολΐνον, 19. Σεπτεμβρίου. 1917.
Κύριε Καρδινάλιε!

' Π ' Υμετέρα ’ Εξοχότης έ'σχε τήν καλωσύνην, νά διαβιβά
σω πρδς τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα τδν Αύτοκράτορα καί Βασι
λέα, τδν ' Υψηλόν Κύριόν μου, δι εγγράφου άπδ 2. π. μ. δή- 
λωσιν τής Α. Π. τοΰ Πάπα, έν τη όποία ή Αύτοΰ Παναγιό- 
τηςς πλήρης πόνου διά τάς έρημώσεις, τάς όποιας προξενεί ό 
παγκόσμιος πόλεμος, απευθύνει ζωηράν εκκλησιν είρήνης πρδς 
τους ήγεμόνας τών έαπολέμων λαών.

'Η αύτοΰ Μεγαλειότης δ Αύτοκράτωρ και Βασιλεύς ηύ- 
δόκησε, νά μοΰ ανακοίνωση τδ έγγραφον τής 'Υμετέρας Έξο- 
χότητος και νά μοΰ άναθέσχ) τήν άπάντησιν του.

Άπδ πολλοΰ χρόνου ή Αύτοΰ Μεγαλειότης παρακολουθεί 
μετά μεγάλης προσοχής καί ειλικρινούς ευγνωμοσύνης τάς προ- 
σπαθείας τής Αύτοΰ Παναγιότητος, δπως έν πνεύματι άληθοΰς 
άμεροληψίας καταπραΰνη δσον εΐναι δυνατόν τά δεινά τοΰ πολέ
μου καί έπισπεύση τδ τέλος τών έχθροπραξιών. 'Ο Αύτοκράτωρ 
διαβλέπει είς τδ διάβημα τής Αύτοΰ Παναγιότητος νέαν άπόδειξιν 
εύγενών καί φιλανθρώπων αισθημάτων καί έκφράζει τήν ζωη
ράν εύχήν, νά καρποφορήσω ή έπίκλησις τοΰ Πάπα πρδς σω
τηρίαν δλοκλήρου τοΰ κόσμου.

' Η προσπάθεια τοΰ Πάπα Βενεδίκτου τοΰ X V ., δπως 
προπαρασκευάσω τήν συμφ’λίωσιν μεταξύ τών λαών, δέν ήτο 
δυνατδν παρά νά τύχη συμπαθούς υποδοχής καί πλήρους πε- 
ποιθήσεως ύποστηρίξεως υπδ τής Αύτοΰ Μεγαλε'ότητος τοΰ 
Αύτοκράτορος, δ δποΐος άπδ τής άναλήψεως τής κυβερνή
σεως έθεώρησεν ώς τδ υψηλότερον καί ίερώτερον καθήκον του, 
νά διατηρήση °1® τ°ν γερμανικόν λαδν καί τδν κόσμον τά ά- 
γαθά τής ειρήνης. Εις τδν πρώτον του βασιλικόν λόγον κατά 
τήν εναρξιν τοΰ γερμανικοΰ Ράϊχσταγ, τήν 25. ’ Ιουνίου 1888, 
ό Κάΐζερ διεβεβαίωνεν, δτι ή άγάπη του πρδς τδν γερμανικόν 
στρατόν καί ή θέσις του ώς πρδς αυτόν οδδέποτε θά τοΰ έ- 
πέτρεπον νά έτηχειρήση. νά άποστερήση τήν χώραν άιτδ τά 
άγαθά τής είρήνης, έάν ό πόλεμος δέν καθίστατο άπαραίτητος 
άνάγκη λόγιο έπιθέσεως έναντίον τοΰ κράτους ή τών συμμά
χων του. Ό  γερμανικός στρατός ήτο προωρισμένος νά μας 
έξασφαλίζη τΨ βίρήνην δταν δέ θά παρεβιάζετο αυτη, νά 
εΐναι είς θέσιν νά έπαναφέρω αύτήν δ ϊ έντιμου άγώνος^

Ό  Κάΐζερ έπραγματοποίησεν έμπράκτως τήν υπόσχεσή 
τήν' οποίαν έ'δωσε τότε, κατά τήν διάρκειαν 26εταΰς κυβερνή' 
σεως παρά τάς έ'χθρας καί τάς προκλήσεις. ' Ωσαύτως κατά 
τήν κρίσιν, ή όποία κατέληξεν είς τήν παρούσαν παγκόσμιον 
πυρκαϊάν, at προσπάθειαι τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας ετεινον μέ
χρι τής τελευταίας στιγμής είς τήν δι’ ειρηνικών μέσων έξο- 
μάλυνσιν τής διαφοράς· άφοΰ ό πόλεμος έξερράγη, ό Αυτοκρά- 
τωρ δμοΰ μετά τών ' Υψηλών Συμμάχων του έξεφρασε πανη 
γυρικώς τήν έπιθυμίαν ένάρξεως διαπραγματεύσεων είρήνης.

"Οπισθεν τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας ιστατο δ γερμανικός 
λαός, έπιθυμών πραγματικώς τήν είρήνην. ]'Η Γερμανία έζήτει 
έντός μέν τών έθνικών της ορίων έλευθέραν άνάπτυξιν τών πνευ
ματικών της καί υλικών της άγαθών, έκτός δέ τοΰ κράτους ά- 
κώλυτον συναγωνισμόν μετά τών ίσα δικαιώματα καί ΐσην υπόλη 
ψΐν άπολαμβανόντων έθνών. Άκώλυτον παίγνιον τών είρηνικώς 
έν τφ κόσμο) παλαιουσών δυνάμεων θά ώδήγει είς ύψίστην πρό
οδον τών εύγενεστάτων άγαθών τής ανθρωπότητας. Μία άπαισία 
διαδοχή γεγονότων διέκοψεν άποτόμως τό πλήρες έλπίδων στά 
διαν άναπτυξεως καί μετέβαλε τήν Εύρώπην είς αίματηράν πα- 
λαίστραν.

' Η Αυτοκρατορική Κυβέρνησις έκτιμώσα τήν σημασίαν, 
ή οποία άνήκει είς τήν δήλωσιν τής Αύτοΰ Παναγιότητος, δέν 
παρέλειψε νά υποβάλω τάς έν αυτω περιεχομένας προτροπάς 
είς σοβαράν καί εύσυνείόητον έξετασιν· τά έκτακτα μέτρα, τά 
όποΐα έν στενωτάτω έπαφω μετά τής άντιπροσωπείας τοΰ γερ
μανικού λαοΰ έ'λαβε διά τήν συζήτησιν καί άπάντησιν τών προ- 
ταθέντων ζητημάτων,· μαρτυροΰσι, πόσον έγκαρδίως έπιθυμεΐ. 
νά ευρω πρακτικώς δυνατάς βσάεις πρός έπίτευξιν δικαίας καί 
διαρκοΰς είρήνης συμφώνου πρδς τήν εύχήν τής Αύτοΰ Πανα
γιότητος καί τήν περί τής είρήνης δήλωσιν τοΰ Ράϊχσταγ τής 
19. Ιουλίου έ. έ.

' Η Αυτοκρατορική Κυβέρνησις χαιρετίζει μετά ιδιαιτέρας 
συμπαθείας τήν κυριαρχούσαν σκέψιν είς τήν έπίκλησιν ύπέρ τής 
ειρήνης, έν τω όποια ή Αύτοΰ Παναγιότης έκφράζει εύκρινώ; 
τήν πεποίθησιν, δτι είς τό μέλλον ή υλική δυνίμις τών δπλων 
δφείλει νά άντικατασταθω υπό τής ηθικής δυνάμεως τοΰ δικαί
ου. Καί ήμεΐς ειμέθα πεπεισμένοι, δτι τό ασθενές σώμα τής 
άνθρωπίνης κοινωνίας δυναται νά έξυγιανθω μόνον διά ένισχύσε- 
ως τής ήθικής δυάμεως τοΰ δικαίου. ’ Από τήν άρχήν ταύτην 
πηγάζει κατά τήν ίδέαν τής Αύτοΰ Παναγιότητος ή σύγχρονος έ- 
λάττωσις τών στρατιωτικών δυνάμεων δλων τών κρατών καί ή 
όργάνωσις υποχρεωτικής διαιτησίας διά διεθνείς διαφοράς. Συμ- 
μεριζόμεθα τήν γνώμην τής Αύτοΰ Παναγιότητος, δτι ώρισμεναι 
έγγυήσεις περί συγχρόνου καί άμοιβαίου περιορισμού τών έξα-



ττλισμών κατά ξηράν, κατά θάλασσαν κα'ι έν τω αέρι ώς και 
—spi της άληθοΰς έλευθερίας και κοινοκτημοσύνης της ανοικτής 
θαλάσσης άποτελοΰσι τά αντικείμενα κατά τήν συζήτησιν τών ό
ποιων θά επρεπε νά εύρη προθυμοτάτην εκφρασιν τό νεον 
πνεΰμα, τό όποιον πρέπει νά κυριάρχησή είς τάς μελλούσας σχέ
σεις τών κρατών πρός άλληλα.

Τότε Θά έπηκολούθει άμέσως ά'νευ περαιτέρω δυσκολιών 
τό ζήτημα τής λύσεως τών προκυπτουσών διεθνών διαφορών 
γνώμης ούχί διά τής παρατάξεως τών πολεμικών δυνάμεων, 
άλλά δι ειρηνικών μέσων, ιδίως δέ καί διά τής όδοΰ τής διαιτησίας, 
τής όποιας τήν μεγάλην υπέρ τής τηρήσεως τής ειρήνης έπί- 
δρασιν άναγνωρίζομεν τελείως μετά τής Αύτοΰ Παναγιότητος. 
Διά τοΰτο ή Αύτοκρατορική Κυβέρνησις θά υποστήριξή πάσαν 
πρότασιν ή όποία συμβιβάζεται πρός τά ζωτικά συμφέροντα 
του γερμανικοΰ κράτους κα'ι του γερμανικού λαοΰ. ' Η Γερμα- 
νία λόγψ τής γεωγραφικής της θέσεως και τών οικονομικών 
ιης αναγκών έξαρτάται άπό τήν ειρηνικήν συγκοινωνίαν μετά 
τών γειτόνων καί τών μεμακρυσμένων έθνών. 'Ως έκ τούτου 
ούδείς λαός έχει μεγαλύτερον λόγον νά έπιθυμη, δπως άντί 
τοΰ γβνικοΰ μίσους καί ~ού άγώνο; έπικρατήση συνδιαλλακτικόν 
καί άδελφικόν πνεΰμα μεταξύ τών έθνών.

"Οταν οί λαοί, άγόμενοι υπό τοΰ πνεύματος τούτου, θά I- 
χωσι κατανοήσει πρός τό συμφέρον τής ευτυχίας των, δτι είς 
τάς σχέσεις των πρέπει νά προάγωσι περισσότερον παν το ενώ- 
νον αύτούς παρά τό χωρίζον αυτούς, τότε θά κατορθώσωσι να 
έξομαλύνωσι καί τά καθ’ Ικαστα άκόμη άλυτα ζητήματα, ού
τως ώστε νά δημιουργηθώσιν ικανοποιητικοί δροι ύπάρξεως δι 
έκαστον λαόν καί τοιουτοτρόπως νά φαίνεται ώς άδύνατος ή έπα- 
νάληψις τής μεγάλης καταστροφής τών λαών. Μόνον υπό τήν 
προϋπόθεσιν ταύτην δύναταί νά έδραιωθη διαρκής ειρήνη, ή ό
ποια εύνοεΐ τήν έκ νέου πνευματικήν έπικοινωνίαν καί τήν έκ 
νέου οικονομικήν άκμήν τής άνθρωπίνης κοινωνίας.

' Η σοβαρά καί ειλικρινής αυτη πεποίθησις μάς ένθαρρύνει 
νά είμεθα πεπεισμένοι, δτι καί οί έχθροί μας θά έπεθύμουν νά 
ιδωσι διά τάς ύπό τής Αύτοΰ Παναγιότητος όποβαλλομένας πρός 
μελέτην σκέψεις κατάλληλον βάσιν, Γνα υπό δρους, οί όποιοι άν 
ταποκρίνονται είς τό πνεΰμα τής δικαιοσύνης καί τής θέσεως 
της Ευρώπης, πλησιάσωσι περισσότερον πρός τήν προπαρασκευήν 
μελλούσης είρήνης.

Παρακαλοΰμεν τήν 'Υμετέραν έξοχότητα κλπ.
('Υπογραφή τοΰ άρχικαγγελαρίου).

Πρός τήν Αύτοΰ Έξοχότητα τόν υπουργόν τής Αύτοΰ 
Παναγιότητος τοΰ Πάπα Βενεδίκτου XV. Κύριον Καρδινάλιον 
Γκάσπαρρι, εις Ρώμην.

'Ομοίως έπεδόθη πρός τόν πρεσβευτήν τοΰ Βατικανοΰ 
ή αύστροουγγρική άπάντησις, υπογεγραμμένη παρ’ αύτοΰ τοΰ 
Καισαροβασιλέως Καρόλου, τήν οποίαν θά δημοσιεύσωμεν 
αύριον.

ΑΝλΚΙΙΝΟΒΕΝΤλΤον ΟΟΑΕΜΟΥ
I t n i U I I I  m i M U H H

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 23. Σεπτεμβρίου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Χθές τήν πρωίαν Ιν άγγλικόν πολεμικόν έβομβάρδισε τήν 
Όστάνδην μετά παρατηρήσεως άεροπλάνων. ’ Οβίδες τινές έπε
σαν έπί τής Μητροπόλεως κατά τήν διάρκειαν τής θείας Λει- 
τουργείας. Έφονεύθησαν 7 Βέλγοι καί 24 έτραυματίσθησαν

βαρέως. Τό πολεμικόν έξεδιώχθη υπό τοΰ πυρός τΐ>ν έπακτίων 
πυροβολείων μας.

Είς τό φλανδρικόν μέτωπον μετά τό πέρας τών πρωινών 
τοπικών άγώνων τό πΰρ πυροβολικοΰ έξηκολούθησε μετά μετα
βλητής δυνάμεως. Περί τήν έσπέραν ή έχθρική ένέργεια συνε- 
κεντρώθη πάλιν βορειοανατολικώς τής 'Υπέρν είς τυμπανικόν 
πΰρ. Έπηκολούθησαν ίσχυραί μερικαι έπιθέσεις τών ’ Αγγλων 
βορειοανατολικώς τοΰ Σέν Ζουλιέν ό έχθρός άπεκρούσθη.

Τήν νύκτα, χαλαρωθέντος τοΰ πυρός, ούδεμία ένέργεια 
πεζικοΰ.

Πλησίον τής Μονσύ, νοτιοανατολικώς τοΰ ’Αρράς, άπωθή- 
σαμεν δι άγώνος έκ τοΰ πλησίον Ινα άγγλικόν λόχον, ό όποΐος 
κατόπιν σφοδροΰ πυρός είσέβαλεν είς τά χαρακώματά μας.

Είς φγώνας προφυλακών νοτίως τής όδοΰ Καμπραι—Μπα- 
πώμ ώς καί πλησίον τοΰ Σόμ καί τοΰ Ούάζ περιήλθον αιχμά
λωτοι είς χεΐράς μας.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Κατά μήκος τοΰ Αί'σν, είς τήν Μπριμόν καί είς τινας το

μείς τής Καμπανίας κατά διαλείμματα ζωηρά ενέργεια τών πυ
ροβολικών.

Είς πολυαρίθμους έπιθέσεις άναγνωρίσεως, κατά τάς ό
ποιας αί περίπολοί μας έφθασαν πολλάκις μέχρι τών οπίσω γαλ
λικών γραμμών μάχης, συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, καίτοι ό έχ
θρός σχεδόν πανταχοΰ έτράπη είς φυγήν. Αί φρουραί τών χα
ρακωμάτων μας άπέκρουσαν είς τινας θέσεις γάλλους άνιχνευτάς.

Πρό τοΰ Βερντέν τό πΰρ άπέκτησε μετά μεσημβρίαν με
γάλην δύναμιν.

Οί έχθροί άπώλεσαν χθές 14 άεροπλανα καί Ιν δέσμιον 
άερόστατον.

'Ο ύπολοχαγός Μπέρτολντ εφθασε τήν 23. έναέριον νίκην
του, ό δέ έπιλοχίας Τόμ κατέρριψε πάλιν δύο έχθρικά άερο
πλάνα είς τούς έναερίους άγώνας.

’Α νατολ ικόν Φέατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0ΛΑ0Υ ΤΗ Σ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Είς τό προγεφύρωμα τής Γιάκοπστατ εόρέθη πολύ πολε
μικόν υλικόν είς τάς έσπευσμένως έγκαταλειφθείσας ρωσσικάς 
θέσεις.

Τά στρατεύματά μας έφθασαν πανταχοΰ τόν Ντύνα άπό 
τής Λίβενχοφ μέχρι τής Στόκμανσχοφ.

Είς τήν Πίνσκ έξερράγησαν πυρκάίαι έκ τοΰ ρωσσικοΰ κα-
νονιοβολισμοΰ.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Λόγψ τής μεγάλης θερμότητος—65 βαθμών είς τόν ή- 

λι0ν—έγένοντο μαχι?τίκαί έπιχειρήσεις μόνον δυτικώς τής λί
μνης ’ Οχρίδος. ’ Εκεΐ άπεσπάσθη πλησίον τής Κρέκοβα εν ύ
ψωμα ύπό τών γερμανικών καί αύστροουγγρίκών στρατευμάτων 
δι έφόδου.
(W .T .B .) χ ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 24. Σεπτεμβρίου. 1917. 

Δ υτικόν Θ έατρον 
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν ό άγών πυροβολικοΰ εφθασε. μετά με
σημβρίαν μεγάλην δύναμιν είς ]τήν παραλίαν καί άπό τού δά
σους τής Χουτούλστ μέχρι τής· Βέστεχεκ. Είς τό μέτωπον μά
χης ή μαχητική ένέργεια έξηκολούθησε ζωηρά καί κατά τήν 
νύκτα καί τήν πρωίαν, χωρίς νά έπακολουθήσωσι μέχρι τοΰδε 
νέαι άγγλικαί έπιθέσεις. 'Η καλή ένέργεια τής άμύνης τοΰ πυ
ροβολικού μας άπεδείχθη έκ τής σιγήσεως τών ύφ’ ήμων κα-

νονιοβοληθεισών πυρβολαρχιών καί τής καταστροφής πολλών ά- 
ποθηκών πυρομαχικών.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς /πολλούς τομείς τοΰ μετώπου τοΰ Αίσν καί τής Καμ

πανίας τό πΰρ ηύξήθη πολλάκις είς μεγάλην σφοδρότητα. 'Ο 
έχθρός εΐχεν έπωλείας είς μάχας άναγνωρίσεως.

Πρ ό τοΰ Βερντέν ό άγών πυροβολικοΰ- ήτο λίαν ζωηρός 
 ̂ μετά μεσημβρίαν καί κατά τήν νύκτα. Καί σήμερον τήν πρωίαν 
έπεκράτει ζωηρά μαχητική ένέργεια έπί τής άνατολικής δχθης 
τοΰ Μάς.

Κατερρίφθησαν 14 έχθρικά άεροπλάνα. 'Ο άνθυπολοχα- 
γός Βύστχοφ εφθασε τήν 20. έναέριον νίκην του, ό δέ άνθυπο- 
λοχαγός Κίσσενχερτ κατέρριψε δυο έχθρούς του είς τούς έναε
ρίους άγώνας.

’Α να τολ ικό ν θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕ0Π0ΛΔ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Μεταξύ τής είς τό προγεφύρωμα τής Γιάκοπστατ κυριευ- 
θείσης λείας έκ 55 πυροβόλων εύρίσκονται μια έζευγμένη πυρ- 
βολαρχία καί 5 βαρέα πυροβόλα διαμετρήματος 26 Ιως 28 I- 
κατοστών. ’Επίσης έντός τής πόλεως περιήλθον είς χεΐράς μας 
πολλαί προμηθείαι, ώς καί άρτος καί άλευρα.

Βορείως τής Μπαρανοβίτσι καί δυτικώς τής Λούκ τό ρωσ- 
σικόν πυροβολικόν άνέπτυξε ζωηράν ένέργειαν.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Είς τά δρη βορειοδυτικώς τής Φοξάνι καί είς τόν Σερέ- 

θην πολλάκις ζωηρά ένέργεια πυρός καί μάχαι προφυλακών.
'Ο σιδηροδρομικός σταθμός τοΰ Γαλατσίου έκανονιοβολήθη 

μετά παρατηρηθείσης έπιτυχίας.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
' Η κατάστασις είναι άμετάβλητος.

(W .T.B .)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΠΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΪ ΜΑΚΟΙΜΒΕΝΤΟ!
Β ιέ ν ν η ,  22. Σεπτεμβρίου.

Ιτα λ ικ ό ν  Θ έατρον
Είς τά αύστροουγγρικά στρατεύματα ούδέν ιδιαίτερον γε

γονός.

Βιέννη, 23. Σεπτεμβρίου.
Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον

Ζωηρόν πΰρ πυροβολικού κατά τοΰ νοτίου μέρους τοΰ ο
ροπεδίου τής Μπαϊνζίτσα καί τοΰ δρους Σάν Γκαμπριέλε.

(W .T .B .) 'Ο άρχηγός τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
18 000 τόννοι.

Βερολΐνον, 21. Σεπτεμβρίου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) Νέαι 
έπιτυχιαι τών ύποβρυχίων μας είς τό στενόν τής Μάνχης, είς 
τήν Μπισκάγια καί τήν Βόρειον θάλασσαν : Τέσσαρα άτμόπλοια 
καί Ιν ίστιοφόρον μετά όλικοΰ έκτοπίσματος 18 000 τόννων, 
μεταξύ τών όποιων τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον «Βέντ- 
βορτ» (3828 τόννων) μέ φορτίον έμπορευμάτων κα-ζά τεμά- 

.χιον, εν.- άγγλικόν πολύ φορτωμένον φορτηγόν άτμόπλοιον, τό 
όποιον άνήκεν είς συρμόν, ώς καί εν μεγαλύ^ρον ύδροφόρον 
άτμόπλοιον καί τό άγγλικόν ίστιοφόρον «Ελισάβετ» με φορτίον 
άνθράκων άπό Νιοΰπορτ διά Χερβοΰργον. 'Ο πλοίαρχος καί 
δύο πυροβοληταί τοΰ. άγγλικοΰ άτμοπλοίου «Βέντβορτ» ^χμα· 
λωτίσθησαν.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΕΞΟΡΙΑ 90 ΑΝΟΤΕΡΟΗ AIIDMATIKON
164. 'Ο κ. Δ. Α. Γσιμπούκης γράφει ήμΐν έξ 'Ελβετίας 

ύπό ήμερομηνίαν 1/14 Σεπτεμβρίου τά έξής :
'Η Α. Μ. ό βασιλεύς μεθ’ ολοκλήρου τής οίκογενεία; 

του άναχωρεΐ τήν προσεχή Δευτέραν 17. τρέχοντος μηνός έκ 
Σέν Μόριτς διά Ντόλντερ, τό όποιον είναι παρά τήν Ζυρίχην. 
Έκεΐ παραπλεύρως τοΰ Grand Hotel ένοικιάσθη δι’ αύτόν 
μία ωραία επαυλις. Οί πρίγκηπες άδελφοί του θά μείνουν είς 
’’ό Grand Hotel τοΰ Ντόλντερ έκτός τής Α. Β. Υ. τοΰ 
πρίγκηπος Νικολάου, δστις θά μείνη έντός τής Ζυρίχης.

Έξ Ελλάδος υπάρχει ή θ ε τ ι κ ή  είδησις, δτι πρό 12 
ήμερών ό Βενιζέλος εστειλεν ύπό συνοδείαν 90 άνωτέρους ά- 
ξιωματικούς, μεταξύ τών όποιων καί ιόν στρατηγόν Μοσχόπου- 
λον, έ ξ ο ρ ί α ν είς τήν Μήλον τούς συνώδευσαν Σενεγαλέζοι. 

*
' Η σύντομος αυτη είδησις μας παρέχει σαφή εικόνα τοΰ 

φρονήματος τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ έπί τοΰ νέου καθεστώτος. 
Ούτε αί άπειλαί τοΰ Βενιζέλου καί τής ’Αντάντ, ού'τε τά γεν
ναιόδωρα έπιμίσθια Ιπεισαν τούς έντιμους Ιλληνας άξιωματικούς, 
νά άλλάξωσι τό φρόνημά των καί νά συνυπηρετήσωσι μετά τών 
όλιγων έπιόρκων συναδέλφων των, οί όποιοι είσήλθον ε ίς ’ Αθή
νας μέ γαλλικόν πηλήκων καί άγγλικόν μανδύαν. Ή  Άντάντ 
διδάσκεται, δτι δύναταί ίσως νά μεταχειρίζηται δπου θέλει καί 
δπως θέλει τούς Σενεγαλέζους, τούς Καναδούς, τούς Άνναμΐτας 
κλπ. ούχί δμως καί στρατόν μέ ιστορίαν καί παραδόσεις, όποΐος 
ό έλληνικός.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ν.) Άθήναι, 24. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρα

κτορείου Ρόϋτερ.) Είς τάς έπαρχίας Λακωνίας, Αρκαδίας καί 
Λαρίσσης έκηρόχθη ή κατάστασις πολιορκίας. Ή  κυβέρνησις 
άπέλυσε τούς ύπάσπιστάς τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου, οί όποιοι 
ειχον μείνει πλησίον τοΰ βασιλέως Αλεξάνδρου, διότι έξήγει- 
ρον τήν κοινήν γνώμην κατά τής νέας κυβερνήσεως.

ΕΚ ΡΩΣΣΙΑΣ
(Ν.) ’Άμστερνταμ, 22. Σεπτεμβρίου. Ή  «Γεν. ’ Εμπορική 

Έφημερίς» πληροφορείται έκ Λονδίνου τά έξής: Ή  «Νταίλυ 
Έξπρες» πληροφορείται τηλεγραφικώς έκ Πετρουπόλεως, δτι έ
πικρατεΐ έκεΐ τρομοκρατία. Οί Μπολσεβίκι άπη τη σαν τον θάνα
τον τού Μιλγιαυκώφ, τοΰ Ροτζιάνκο καί 20 άλλων μελών τής 
Δούμας, τούς όποιους κατηγορούση», ο δτι ύπεστήριξαν τόν Κορνι- 
λώφ. ‘ Ο Κερένσκι είναι άνίσχυρος άπέναντι τών Μπολσεβίκι, 
ώς καί άπέ αντί τοΰ Κορνιλώφ, τόν όποιον δεν τολμά νά τι
μώ ρήση διά θανάτου. Έκάστην στιγμήν είναι ένδεχόμενον νά δι- 
οργανωθώσιν είς Πετρούπολιν χοι Μόσχαν ένοπλοι διαδηλώσεις 
τών Μπολσεβίκι ύπέρ τής είρήνης.

Ρόττερνταμ, 22. Σεπτεμβρίου. ' Η «Νταίλυ Νόϋ» πληρο
φορείται έκ Πετρουπόλεως, δτι ή δημοκρατική συνέλευσις, ή ό
ποία συνέρχεται τήν Δευτέραν, έάν άποφασίση έναντίον μικτού 
ύπουργείου, θά προτείντβ σοσιαλιστικόν ύπουργεϊον, διά τό όποι
ον ύφίσταται ό κατάλογος τών υπουργών. 'Ο Κερένσκι θά πα
ραιτηθώ είς τήν περίπτωσιν ταύτην.

(Ζ.) Κατά τηλεγραφήματα τών έφημερίδων τής ν.Άμστερ
νταμ έκ Πετρουπόλεως, ό Άλεξεγέφ παρητήθη τής θέ
σεως τοΰ αρχηγού τοΰ γενικού έπιτελείου, διότι ό Κερένσκι έ- 
πιμένει, : οπως δλοι οί άξιωματικοί, κατά τών όποιων ύπάρχει 
ύπόψία, δτι μετέσχον τής συνωμοσίας τοΰ Κορνιλώφ, άπομα-



• ν

χρυνθώσίν άπό τδ έπιτελείον, χωρίς νά λάβη ύπ’ οψει του, 
ott είναι δύσκολον, νά τους άντικαταστήση.

(Ν.) Πετρούπολις, 24. Σεπτεμβρίου. Τηλεγρ. τοΰ τηλεγρ, 
πρακτορείου Πετρουπόλεως.) Ό  Κερένϊκι έδημοσίευσεν ήμερη
σίαν διαταγήν, διά τής όποιας έξαίρει τάς έξοχους υπηρεσία? 
τοΰ στρατηγού Άλεξεγιέφ κατά τήν άναίμακτον καταστολήν τοΰ 
κινήματος τοΰ Κορνιλώφ, ό όποιος διά τής συνετής και δραστή
ριας στάσεως του έπανεφερε τήν τάξιν κ*ί τήν κανονικήν λει
τουργίαν τοΰ μεγάλου γενικού έπιτελείου. Δήλοι πρός τούτοις, οτι 
αποδέχεται τήν παραίτησιν τοΰ ’ Αλεξιγιέφ καί θέτει αυτόν είς τήν 
οιάθεσιν τής προσωρινής κυβερνήσεως, δπως χρησιμοποίήση τήν 
μεγάλην του στρατιωτικήν πείραν εις τήν διεύθυνσιν τών στρατι
ωτικών επιχειρήσεων.

ΓΝΟΜΑΙ ΙΟΥ ΤΥΠΟΙ l i t  ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΑΠΑΝΤΗΙΙΝ
(Ζ.) Λουγκάνο, 23. Σεπτεμβρίου. Κατά τάς έλβετικάς .1- 

φημερίδας ό γαλλικός τύπος ευρίσκει τήν άπάντησιν τών κεν
τρικών δυνάμεων πρός τόν Πάπαν ώς μηδέν ώρισμένον περιέ- 
χουσαν. ’ Επειδή έν αυτη δέν γίνεται καθόλου λόγος περι τών 
συγκεκριμένων δρων τής είρήνης, δεν δύναται νά παραδεχτή 
τις, δτι αυτη σημαίνει πρόοδόν τινα ώς πρός τό ζήτημα τής 
είρήνης.

Αί ίταλικαί έφημερίδες δέν εΐναι γενικώς ευχάριστημέναι 
άπό τήν άπάντησιν τών κεντρικών πρός τόν Πάπαν λόγω τής 
έλλείψεως ώρισμένων δρων διά τήν ειρήνην.

'Η « Βεστμινίστερ Γκαζέττε» υπενθυμίζει τήν δήλωσιν τοΰ 
Ούΐλσον, δτι ό λόγος τής παρούσης γερμανικής κυβερνήσεως δέ/ 
δύναται νά θεωρηθη ώς έγγύησις, έκτός έάν υποστηρίζεται ύπό 
τοΰ γερμάνικοΰ λαοΰ. Έ ν τούτοις, γράφει, εΐναι γεγονός 'μεγί
στης σημασίας, δτι ή παροΰσα κυβέρνησις τών κεντρικών δυνά
μεων συγκατατίθεται κατ’ άρχήν είς τόν περιορισμόν τών έξο- 
πλισμών καί τήν διαιτησίαν.

Είς τό παρελθόν ή Γερμανία εΐναι έκείνη, ή όποία ηύ- 
νόησε τήν πολιτικήν τής σιδήροφράκτου πυγμής καί έφραξε 
τήν όδόν τοΰ περιορισμού τών έξοπλισμών κα'ι τής ειρηνική*, 
διευθετήσεως τών διεθνών διαφορών. ’ Αλλά ουτε ή γερμανική 
ουτε ή αυστριακή άπάντησις άναφέρουσί τι περί τών δρων, οί 
όποιοι άπαιτοΰνται διά τό νέον καθεστώς, τό οποίον πρέπει νά 
διατηρηθή διά τοΰ περιορισμού τών έξοπλισμών καί τών διαι
τητικών δικαστηρίων. Είς τους δρους τούτους άνήκει—καί ταΰ
τα εΐναι μόνον παραδείγματα—ή έκκένωσις τοΰ Βελγίου καί ή 
άπελευθέρωσις τής ’ Αλσατίας-Λωρραίνης.

Ή  «Πέλ Μέλ Γκάζετ» γράφει τά έξής: Έν έγγραφον, 
τό όποιον δέν αναφέρει ούτε τό Βέλγιον, ούτε τους λοιπούς 
ρητούς σκοπούς, διά τούς όποιους μάχονται αί σύμμαχοι δυ
νάμεις, δέν δύναται ν’ άποτρέψη ούδέ έπί μίαν στιγμήν αυτάς 
άπό τά μέτρα των πρός άποκατάστασιν τής είρήνης καί έξα- 
σφάλισιν αύτής διά τό μέλλον. Προτού αί δηλώσεις τοΰ άϊζερ 
δυνηθώσι νά άποκτήσωσι σημασίαν τινά, πρέπει νά λάβωμεν 
αποδείξεις τής μετανοίας του. Αύται δέ συνίστανται είς έ.τανόρ- 
θωσιν, άποζημίωσιν καί έγγυήσεις.

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α
Επειδή κατά τήν πρώτην εσπερίδα πρός τιμήν τοΰ θεο

δώρου Κέρνερ, έθνικοΰ ποιητοΰ και άγωνιστοΰ τής Γερμανίας. 
(1813), ή ζήτησις τών εισιτηρίων ήτο τοιαύτη, ωστε πολλοί 
δέν ήουνήθησαν νά παραστώσιν, ή έσπερίς αυτη θά έπαναληφθή

τήν Πέμπτην, ώρα 41/2 μετά μεσημβρίαν είς τό Σταττεάτερ 
καί μάλιστα μέ μικράς τιμάς. (Ίδ έ  τήν σχετικήν άγγελίαν.) ·

Κ Ο Ν Σ Ε Ρ Τ 0 . Διά τό κονσέρτο τής . Στατχάλλε τής 
15· ’ Οκτωβρίου ύπέρ τών ορφανών πολέμου .τής πόλεως Γκέρ
λιτς άνέλαβε τό μέρος τών άσμάτων ή έκ Μπρεσλάου άοιδός 
κονσέρτων δεσποινίς Φριντα Ντόϋτς. ' Η «Λαϊκή ’ Εφημερίς» 
τής Μπρεσλάου γράφει τά έξής περί τής άοιοοΰ : « '  Η δεσποι
νίς Φρίντα Ντόϋτς έτραγούδησε κατά τό πρώτον καί τρίτον μέ- j  
ρος τοΰ κονσέρτου άνά τρία άσματα τοΰ Χένσελ, τοΰ Λέβε, 
τοΰ Χίλνταχ, τοΰ Βαϊνγκάρτνερ καί τοΰ Ρέριχτ έκτός τών κα
τόπιν τών ζωηρών έπιδοκιμασιών έπακολουθησάντων ά3μάτων 
έκτός τοΰ προγράμματος. ' Η δεσποινίς Ντόϋτς κατέχει καλώς 
έξησκημένον δργανον σημαντικής δυνάμεως. 'Ο τόνος ήτο καθα
ρός, ή προφορά καλή. Είς έκάστην στροφήν απέδωσε μέ πολ- 
λήν χάριν τόν άρμόζοντα χαρακτήρα, τόν σοβαρόν ή φαιδρόν 
χρωματισμόν.» Τά δύο κουαρτέττα διά πιάνου,G—Moll τοΰ Μό- 
ζαρτ καί Es—Dur τοΰ Σοΰμαν έκτελοΰνται υπά τών κυρίων 
Γεωργίου Βιάλας, Ξάβερ φόν Μακομάσκι, Ροβέρτου Ζόττα καί 
τοΰ βιολοντσελλιστοΰ Όσβαλντ Ρόνε, δυνάμεων, αί όποΐαι εΐναι 
ένταΰθα άρκεταί γνωσται ώς πλήρεις. Πληροφορίας ίδέ είς τήν 
σημερινήν άγγελίαν. ^

Ε1ΔΟΤΤΟΙΗΣΙΣ
’ Από σήμερον θά πωληθώσι παρά τοΰ έφημεριδοπώλου μας 

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

1 §Β §Β III Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α □Ρ QP
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Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν άνεδέξαντο έκ τής 
κολυμβήθρας οί αξιωματικοί τοΰ 21. Πεζικοΰ Συν)τος 
τόν υιόν τοΰ ύ π ο λ ο χ α γ ο ΰ  τοΰ αύτοΰ συντάγματος κ. 
Χατζήμιχαηλίδου Σ. δώσαντες αύτφ τό όνομα τοΰ λα
τρευτόν των βασιλέως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

Τ ελευτα ία  έσπερ ις πρός τ ιμ ή ν  
το ϋ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΕΡΝΕΡ.

Τιμαί έλαττωμέναι· Εισιτήρια είς τοΰ Πατερνόστερ, 
Μπερλίνερ - στράσσε 6.

Στατχάλλε, Δευτέραν 15. ’Οκτωβρίου, ώραν 8ην έσπέρ. 
είς τήν αίθουσαν τών έορτών (Μπανκέτ-ζάλ)

Κ Ο Ν Σ Ε Ρ Τ Ο Ν
-ύπέρ τών ορφανών πολέμου τής πόλεως Γκέρλιτς

διοργανούμενον ύπό τοΰ Κυρίου διευθυντοΰ κονσέρτων 
Ξάβερ cpov Μακομάσκι 

τη συνεργασία τής άοιδοΰ κονσέρτων Δος Φρίντας Ντόϋτς έκ 
Μπρεσλάου καί τών κυρίων: Ξάβερ φόν Μακομάσκι, Γεωργίου 
Μπιάλας, Ζόττα καί, τοΰ βιολοντσελλιστοΰ Ρόνε.—Εισιτήρια προς 
2., 1.50 καί 1 μάρκον είς τοΰ Πλάτ, Πλατεία Ταχυδρομείου 11.

’ Ενοικιάζ. κα^ώς έπιπλ. προσηλ. δωμ. Μπάνοφ-στράσσε 53 παρτέρ

Ένοικιάζ. καλώς έπιπλ. δωμ. παρά τη κ. Μάρσνερ. Λάντσκρον- 
στράσσε 34. I.

Ένοικιάζ. 2 καλώς έπιπλ. δωμ. (υπνου καί διαμονής). Έλί- 
ζαμπετ-στράσσε 5. II.


