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Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
TOY ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ 

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Π Α Π Α Ν
Μονάχον, 24. Σεπτεμβρίου. ( W .T Β.) Το πρακτορεΐον 

Χόφφμαν αναγγέλλει τά έξής: ' Η νότα τοΰ Πάπα περί τής 
ειρήνης ειχεν έπιδοθη έν καιρψ καί προς τόν βασιλέα Λουδο
βίκον μέσψ τοΰ παρά τη βασιλική αύλή έμπεπιστευμένου πα
πικού έπιτρόπου. Έ πι τής νότας ό βασιλεύς άπήντησεν ώς έςής :

«Α γιε Πάτερ! 'Η 'Υμετέρα Παναγιότης άπηύθυνε διά 
τοΰ έγγράφου της τής 2. Αύγούστου έ. I. πρδς τάς κεφαλάς 
τών έμπολέμων λαών πανηγυρικήν έπίκλησ», δπως διά δικαίας 
και διαρκοΰς είρήνης δώσωσι τέλος είς τά δεινά τοΰ φοβερού 
πολέμου καί φέρωσι πάλιν τήν ειρήνην είς τδν κόσμον. 'Η ‘ Υ
μετέρα Παναγιότης Ισχε τήν υψηλήν καλωσύνην, νά άποστείλη 
και πρδς έμέ το σημαντικώτατον τοΰτο έγγραφον, έφ’ φ  παρα
καλώ νά δεχθήτε τάς είλικρινεστάτας μου ευχαριστίας.

Μετά βαθύτατης συγκινήσεως άνέγνωσα τους λόγους τής 
1 μετέρας Παναγιότητος. ’ Απδ έκάστην φράσιν τοΰ έγγράφου 

τούτου, τοΰ αφιερωμένου είς τήν προπαρασκευήν τής είρήνης, 
καταφαίνεται ή θερμή καί ειλικρινής προσπάθεια τής 'Υμετέρας 
ΓΙαναγιοτητος, ως άντιπροσώπου τοΰ θείου ήγεμόνος τής είρή- 
νης, νά χαρίση πάλ» είς τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα τά άγα- 
θα τής είρήνης. Τοιουτοτρόπως ή ' Γμετέρα Παναγιότης στέφει 
κατά τδν εύγενέστατον τρόπον τδ εργον, τδ όποιον ή ' Γμετέρα 
Παναγιότης είχε πρδ όφθαλμών απδ τής πρώτης ήμέρας τοΰ 
παπικοΰ αξιώματος της, τούτέστι δι άδιακρίτου πατρικής άγά- 
πης καί άμεροληψίας νά συντόμευση κατά τό δυνατόν τόν τρό
μον τής παγκοσμίου ταύτης πάλης καί νά καταπραΰνη τά δει
νά τοΰ πολέμου. 'Η άφθιτος ευγνωμοσύνη ολοκλήρου τής άν- 
θρωπότητος πρός τήν Ύμετέραν Παναγιότητα διά τό άκούρα- 
στον τοΰτο εύγενές εργον σας είναι βέβαια.

Έκαστον διάβημα, τό όποιον έπεχείρησεν ή 'Υμετέρα Πα
ναγιότης πρός προπαρασκευήν διαρκοΰς και δι’ δλους ένΐίμου 
είρήνης παρηκολουθήσαμεν έγώ ώς καί ή Αύτοΰ Μεγαλειότης. 
ό Γερμανός Αύτοκράτωρ καί Βασιλεύς τής Πρωσσίας, καί δλοι 
οί άλλοι ήγεμόνες τής γερμανικής ομοσπονδίας, ώς καί ολόκλη
ρος ό γερμανικός λαός μετά έγκαρδιωτάτης συμπαθείας. 'Η ι
στορία άποδεικνύει, δτι δ γερμανικός λαός άπό της ίδρύσεως 
τοΰ γερμάνικοΰ κράτους δέν ειχεν ούδένα άλλον καί ούδένα δια- 
καέστερον πόθον, παρά νά συντελέση έν ειρήνη καί τιμή κατά 
τας δυνάμεις του είς τήν λύσιν τών ύψίστων προβλημάτων τοΰ 
πολιτισμού ιής άνθρωπότητος καί νά έπιδοθη εί τήν άκώλυτον 
άνάπτυξιν τοΰ οικονομικού του βίου.

Υπευθυνος έκδοτης : Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς.
Εκτυπωσις καί εκδοσις ύπό τής 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 

τεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία ίΝτεμιανι 23,24,25-

Ως έκ τούτου ούδέν άλλο ήδύνατο νά κεΐται μακρότερον 
από τόν φιλειρηνικόν γερμανικόν λαόν καί την κυβέρνησιν του 
άπό τήν σκέψιν έπιθέσεως έναντίον άλλων λαών καί άπό τήν 
τάσιν βίαιων κατακτήσεων. Διότι ούδεμία νίκη καί ούδεμία έδα- 
φική έπέκτασις ήδύνατο ουδέ κατ’ ιδέαν νά ισοστάθμιση πρό 
τών δμμάτων του τά φοβερά δεινά ενός πολέμου και τήν κατ’ 
ανάγκην συνοδεύουσαν αύτδν καταστροφήν έκπολντιστικών καί 
οικονομικών αξιών. ' Η έν πλήρει αρμονία μετά τών γερμανικών 
ήνωμένων κυβερνήσεων έξασκουμένη πολιτική τοΰ γερμανοΰ αύ- 
τοκράτορος καί τής γερμανικής κυβερνήσεως, ή δποία ειχε 
πάντοτε πρό όφθαλμών τήν τήρησιν καί έξασφάλισιν τής ειρή
νης, καίτοι συχνά τά πράγματα εφθασαν είς τό δριον σχεδόν 
τοΰ άνεκτοΰ διά τά γερμανικά συμφέροντα, έτυχεν ώς έκ τού
του τής πλήρους έγκρίσεως τοΰ γερμανικού λαοΰ καί τής άντι-
προσωπείας του. Μόνον δταν ή Γερμανία είδεν άπειλουμένην
τήν ΰπαρξίν της, μόνον δταν δ γερμανικός λαός μετά τών πι
στών συμμάχων του εΐδεν εαυτόν προσβαλλόμενον έξ δλων τών 
πλευρών, δέν ύπήρ'χεν άλλη έκλογή παρά νά πολε^ήση δι’ δ-' 
λων τών δυνάμεών του διά τήν τιμήν, τήν έλευθερίαν καί τήν 
υπαρξίν του.

Άλλά καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ είς ήμας επιβληθέντος 
τούτου πολέμου, τοΰ άνευ όμοιου του υπέρ τά τρία έτη μαι- 
νομίνου, ή γερμανική κυβέρνησις παρέσχε σαφείς άποδείξεις τής 
προθυμίας της διά ειρήνην καί πρό πάντων διά τής από συμ
φώνου μετά τών συμμάχων μας κατά τό τέλος τοΰ έτους 1916 
άπευθυνθείσης πρός τούς έχθρούς μας πανηγυρικής προσκλή- 
σεως, νά είσέλθωσιν έίς διαπραγματεύσεις είρήνης μεθ’ ήμών. 
Έάν ή πρώτη αυτη σοβαρά απόπειρα, δπως δοθη τέλος είς 
τά δεινά τοΰ πολέμου, άπέτυχεν, ή εύθύνη δι’ αύτό πίπτει έπί 
τών έχθρών μας, οί όποιοι άπέκρουσαν οίανδήποτε συζήτησιν 
της προτάσεως. "Ενεκα τούτου εΐναι άκόμη ειλικρινέστεροι αί 
εύχαί έμοΰ, ώς καί τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος τοΰ Γερμανοΰ 
Αύτοκράτορος μεθ’ ολοκλήρου τοΰ γερμανικού λαοΰ υπέρ εύο- 
δώσεως τοΰ ύπό τής 'Υμετέρας Παναγιότητος τώρα έπιχειρου- 
μένου διαβήματος, δπως έξ αύτοΰ δυνηθή νά προέλθη διαρκής 
καί δι δλα τά μέρη έντιμος ειρήνη έπ’ άγαθψ δλοκλήρου τής 
άνθρωπότητος.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 24. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) Τήν 23. Σεπτεμ

βρίου δέν έγένοντο πλέον μεγαλύτεροι άγώνες πεζικού είς τό 
μέτωπον τής Φλάνδρας παρά τήν ζωηράν μάχην πυροβολικοΰ. 
Οί Άγγλοι έπεχείρησαν τήν πρωίαν έπιθέσεις περιπόλων είς 
τήν περιοχήν τής Λάνγκεμαρκ. Πανταχοΰ άπεκρούσθησαν. Τό



πΰρ πυροβολικοΰ άπέκτα κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας βαθ
μηδόν μεγαλυτέραν σφοδρότατα, μέχρις δτου τήν 5 ώραν μετά 
μεσημβρίαν ηύξήθη είς τυμπανικόν πΰρ βορειοανατολικώς τής 
'Γπέρν. Οί * Αγγλοι, οί δποΐοι έπί δύο ώρας έβαλον τυμπανικόν 
πΰρ δλων τών διαμετρημάτων, έσκόπουν ώ; φαίνεται μεγαλυτε- 
ραν έπίθεσιν. Άλλά υπό τήν έπίδρασιν τοΰ γερμανικού πυρός 
πυροβολικοΰ, τό όποιον διηυθύνετο μετά καταστρεπτικής ένερ
γείας εναντίον τών κατεστραμμένων άγγλικών θέσεων, τό άγγλι
κόν πεζικόν δεν ήδύνατο νά έξελθ^ άπό τάς χοάνας του.

'Ωσαύτως είς τήν παραλίαν ή ένέργ«*β τοΰ πυροβολικοΰ 
ήτο ζωηρά. 'Ως έκδίκησις διά τόν κανονιοβολισμόν τής Όστάν- 
δης, ό δποΐος έκόστισεν τοσούτον αίματηράς 6υσίας μεταξύ τοΰ 
βελγικού πολίτικου πληθυσμοΰ, έκανονιοβολήθη ή Ντυνκίρχεν.
' Ο καιρός, ό όποιος μέχρι τοΰδε ηύνόει πολύ τήν άγγλικήν 
έπίθεσιν, έγένετο πάλιν άδιαφανής.

Είς τό λοιπόν άγγλικόν καθώς καί είς τό γαλλικόν μέτω
πον δέν έγένοντο πολεμικαί έπιχειρήσεις σημασίας. Είς τήν 
Άρτουά ώς καί πλησίον τοΰ Σέν Καντέν άπεκρούσθησαν αγ
γλικοί καί γαλλικαί περίπολοι. Άνατολικώς τής Ράϊμς οί Γάλ
λοι έπεχείρησαν κατόπιν αιφνίδιας προπαρασκευής διά πυρός 
ίσχυροτέραν έπίθεσιν, ή όποία άπεκρούσθη ευκόλως. Είς τό μέ
τωπον τοΰ Βερντέν τό πΰρ πυροβολικοΰ άπέκτησε μεγαλυτέραν 
σφοδρότητα μετά μεσημβρίαν έπί τής άνατολικής δχθης. Είς 
τήν όδόν Φόρζ-Κουμιέρ άπεκρούσθη μία ισχυρά γαλλική περί
πολος δι’ άγώνος χειροβομβίδων.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον δέν συνέβη τι σημαντικόν. Οί 
Γερμανοί άπασχολοΰνταί άκόμη μέ τήν συγκέντρωσή τής λείας, 
τής οποίας τό ποσόν δέν δύναταί άκόμη νά καθορισθη. Μέγα 
μέρος αύτής εύρίσκεται άκόμη έντός τών δασών. Έκτός τών 
μέχρι τοΰδε άναγγελθέντων πυροβόλων έκυρίεύθησαν άκόμη 
πολλά πολυβόλα καί τορπιλλοβλήται, μαγειρεία έκστρατείας καί 
νοσοκομειακά αυτοκίνητα. '0  άριθμός τών αίχμαλώτων άνήλθεν 
είς 4710.
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Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 26. Σεπτεμβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν .
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τό μέτωπον μάχης τής Φλάνδρας ένεδυναμώθη πάλιν 
πολυ άπό χθές δ άγών διά πυρός.

Τήν πρωίαν τά στρατεύματά μας έπανέκτησαν διά ίσχυράς 
έπιθέσεως εν μέρος τοΰ κατά τήν 20. τρέχ. μηνός βορείως τής 
όδοΰ Μενέν 'Υπέρν άπολεσθέντος έδάφους. Οί ’Άγγλοι προσεπά- 
θησαν διά στενωτάτης συγκεντρώσεως τοΰ πυρός των καί διαθέ
σεως πολλών δυνάμεων νά άπωθήσωσι πάλιν ήμάς διά έπανει- 
λημμένων σφοδρών άντεπιθέσεων. 'Ο έχθρός άπεκρούσθη, τό δέ 
μεταξύ τοΰ δάσους Πολυγώνου καί τής Μεγάλης όδοΰ καταλη- 
φθέν έδαφος έκρατήθη ύφ’ ήμών. Οί Άγγλοι έκτός τών αιμα
τηρών των θυσιών άπώλεσαν καί 250‘αίχμαλώτους.

Τήν εσπέραν τό πΰρ ηύξήθη είς τήν παραλίαν, δπου έκα" 
νονιοβολήθη πάλιν ή ίΟστάνδη άπό θαλάσσης καί ξηράς, κ α ί 
άπό τοΰ 'ϊζ έρ  μέχρι τοΰ Λός.

Κατόπιν ισχυρού πυρός κατά τήν διάρκειαν τής νυχτός σή
μερον τήν πρωίαν ηύξήθη ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ άπό τοΰ 
δάσους Χουτούλστ μέχρι τής .διώρυγος Κομίν—'Υπέρν είς τυμ
πανικόν πΰρ.

'Η Πετρούπολις καί τά περίχωρα.
' 0  άνωτέρω χάρτης δεικνύει τάς διαφόρους τοποθεσίας 

(Βίντερ - Παλαί. Τσαρκόγιε Σέλο κλπ.) της Πετρουπόλεως, αί 
όποΐαι είναι ίστορικαί διά τά γεγονότα, τά όποΐα άπό |πολλοΰ 
χρόνου διαδραματίζονται είς Πετρούπολιν, τήν πόλιν αύτήν, εις 
τήν όποιαν εκτοτε δέν κατωρθώθη νά έπανελθ^ ή τάξις καί ή 
άσφάλεια.

Είς τό μέγιστον μέρος τοΰ μετώπου τούτου έγένοντο κατό
πιν έπιθέσεις άγγλικοΰ πεζικοΰ-

'Η μάχη εύρίσκεται είς πλήρη άκμήν.
Είς τήν Άρτουά καί έκατέρωθεν τοΰ Σέν Καντέν ηύξήθη 

πολλάκις ή ένέργεια τοΰ πυρός.
Τήν έσπέραν οί ’Άγγλοι έπετέθησαν πλησίον τής Γκοννε- 

λιέ καί είσήλθον προσωρινώς είς τάς γραμμάς μας. At’ άντέπι- 
θέσεων άπωθήσαμεν τόν έχθρόν.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΗΠΡΙΝΤΣ
Είς πολλούς τομεΐς τοΰ μετώπου τοΰ Αισν καί τής Κομ

πανίας διηυθύνετο ζωηρόν πΰρ κατά τών θέσεών μας καί τών 
πυρβολαρχιών, αι όποΐαι άπήντησαν μετά δυνάμεως. Μάχαι 
άναγνωρίσεως διεξήχθησαν εύνοϊκώς δι’ ήμας.

Πρό τοΰ Βερντέν τό πΰρ ηύξήθη κατά διαλείμματα είς 
μεγάλην σφοδρότητα έπί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς. Νο- 
τίως τής Μπωμόν οί Γάλλοι έπεχείρησαν μίαν ματαίαν έπίθε-

σιν κατά τών έσχάτως καταληφθέντων έκεΐ ύφ’ ήμών χαρακω
μάτων.

Οί 1 άεροπόροι μας έπετέθησαν τήν έσπέραν πάλιν κατά 
τοΰ Λονδίνου καί τών έκατέρωθεν τής διώρυγος άποβαθρών. 
Βόμβαι ριφθεΐσαι έπί τής Ραμσγκάτε, τής Μαργκάτε, τοΰ Ντό
βερ, ώς καί τής Μπουλόνι, τι*ΰ Καλαί, τής Γκραβελίν καί τής 
Ντυνκίρχεν έπροξένήσαν άναγνωρισθέντα έμπρηστικά άποτελέ- 
σματα. "Εν έκ τών άεροπλάνων μας δέν έπανηλθεν.

Οί έχθροί άπώλεσαν χθές 15 άεροπλάνα. Ό  υπολοχαγός 
Μπέρτολντ κατέρριψε τόν 24. άντίπαλόν του είς τόν έναέριον 
άγώνα.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν .
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0ΛΑ0Υ ΤΗ Σ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Πλησίον τής Γιάκοπστατ, τής λίμνης Ντρυσβιάτυ, δυτικώς 
τής Λούκ καί πλησίον τής Γάρνοπολ τό ρωσσικόν πυροβολικόν 
ήτο ένεργητικώτερον παρά κατά τόν τελευταΐον χρόνον.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Νοτίως τοΰ Σερεθη γερμανικά στρατεύματα είσέβαλον μέ

χρι τών όπισθεν γραμμών τών ρωσσικών θέσεων, έπανήλθον 
δέ κατόπιν καταστροφής τών έχθρικών κατασκευών τώ» χαρα
κωμάτων μετά περισσοτέρων τών 150 αιχμαλώτων καί πολλών 
πολυβόλων.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
' Η κατάστασις είναι άμετάβλητος.

(W .T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΙΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΪ ΑΝΑΚΟΙΝΟΟΕΝΓΟ!
Β ιέ ν ν η ,  25· Σεπτεμβρίου.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Είς τόν Ίζόντσο ίσχυρότερον έχθρικόν πΰρ πυροβολικού 

καί ζωηροτέρα ένέργεια άεροπλάνων.
(W .T .B .) '0  άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

01 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΥΠΕΡΑΝΟ ΤΟΥ ΑΟΝΑΙΝΟΥ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 25. Σεπτεμβρίου. ’ Ιδιωτικόν τηλεγράφη

μα τοΰ πρακτορείου Ρόϋτερ άναγγέλλει τά έξής: Τό Λονδΐνον έ- 
τρομαξε χθές τήν έσπέραν άπό τάς βροντάς τών άμυντικών πυ
ροβόλων καί τους κρότους τών βομβών. Τό πΰρ πυροβολικοΰ δι- 
ήρκεσε μετά διαλειμμάτων μίαν καί ήμίσειαν topav. Ο' έπιδρο- 
μεΐς ήλθον άπό τόν νότον καί διήυθύνθησαν πρός βορειοδυτικά. 
Περί τήν 9. ώ,ραν ευρίσκοντο ύπεράνω τοΰ Λονδίνου. Μία βόμ
βα Ιπεσεν έπί ένός μικροκαταστηματος καί έφόνευσε τάς γυναί
κας ύπαλήλλους. Επίσης έβλάβη εν οίνοπνευματοπωλεΐον καί έ- 
τραυματίσθησαν οί καθήμενΟι εντός αύτοΰ. Είς άλλο διαμέρισμα 
τής πόλεως κατεστράφη τό άνω πάτωμα ένός στρατώνος.

’Άλλη βόμβα έξερράγη πρό ένός ξενοδοχείου, έφονεύθη- 
σαν δέ πολλά πρόσωπα. "Οταν έσήμαναν τά σαλπίσματα κινδύ
νου, τά ξενοδοχεία ήσαν πλήρη πελατών, οι όποιοι όλοι έτρά- 
πησαν είς φυγήν, διά νά κρυβώσιν είς ασφαλή μέρη. Πολλοί 
κατέφυγον είς τους σταθμούς τοΰ ύπργείου σιδηροδρόμου, οί ο
ποίοι ήσαν κατάμεστοι κόσμου. "Οταν ένεφανίσθησαν τά άερο
πλάνα at όδοί ήσαν σχεδόν έρημοι καί ή συγκοινωνία είχε δια
κοπή, είς τοΰτο δέ οφείλεται ό. μικρός άριθμός θυμάτων. Οί 
άστυνομικοί ελαβον άμέσως, μόλις έγνωστοποιήθη ή έπιδρομή 
τών άεροπλάνων, τά προγεγραμμένα μέτρα καί ήνάγκασαν τό 
πλήθος νά κρυβζ, άντί νά παρατηρώ πρός τόν ουρανόν. Ία άε
ροπλάνα ήσαν πολύ ύψηλά καί δέν έφαίνοντο. Παρετήρει τις

μόνον φώτα κινούμενα ταχέως είς τόν ουρανόν. Τό πΰρ πυρο- 
βολικοΰ ή"ο λίαν σφοδρόν, πολύ σφοδρότερον άπό τάς έκρήξεις 
τών βομβών.

Κατ’ άλλας ειδήσεις άπό Έσεξ έπέρασαν έκεΐ άνωθεν τής 
παραλίας τρεις μοΐραι άεροπλάνων, αί όποΐαι κατ’ άρχάς ήσαν 
ήνωμέναι, έπειτα δμως έχωρίσθησαν καί όιηυθύνθησαν πρός τό 
Λονδΐνον, έπέστρεψαν δέ διά τής αύτής όδοΰ. (Τό πρακτορεΐον 
Ρόϋτερ άποσιωπ^ τάς ζημίας, αί όποΐαι έπροξενήθησαν ύπό 
τών βομβών, αί δποΐαι έπεσαν έπί τών στρατιωτικών έγκατα
στάσεων καί τ]ίν δεξαμενών.)

(Ζ.) Λονδΐνον, 25. Σεπτεμβρίου. Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ 
αναγγέλλει έπισήμως τά έξής : Τό πΰρ τών πυροβόλων τής ά
μύνης έναντίον άεροπλάνων άπεδίωξε τά έχθρικά άεροπλάνα, τά 
οποία έπλησίασαν χθες τήν έσπέραν τό Λονδΐνον. Μόνον εν ή 
ίσως δύο έξ αύτών διέβησαν τήν γραμμήν τής άμύνης. Κατά 
τάς μέχρι τοΰδε ειδήσεις έφονεύθησαν 15 πρόσωπα καί έτραυ- 
ματισθησαν 70. Αί ύλικαί ζημίαι είναι άσήμαντοι.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
23 000 τόννοι.

Βερολΐνον, 25. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) 'Υπό 
τών ύποβρυχίων μας κατεβυθίσθησαν πάλιν είς τήν .πέριξ τή: 
Αγγλίας έν άποκλεισμω ζώνην 23 000 τόννων. Μεταξύ τών 
βυθισθέντων πλοίων ευρίσκοντο τό άγγλικόν άτμόπλοιον «Τέο- 
λες» (3 122 τόννων) με φορτίον μεταλλευμάτων χαλκού κάί 
φελλόν, τό γαλλικόν τετραΐστιον ίστιοφόρον «Ταραπακά» (2 506 
τοννων) μέ φορτίον νιτρικών αλάτων ώς καί εν άγνωστον πετρε- 
λαιοφόρόν άτμόπλοιον, τό όποΐον συνωδεύετο ύπό δύο άντιτορ- 
πιλλικών.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ο ΚΑΤΖΕΡ ΕΙΣ ΖΙΜΠΕΝΜΠΥΡΓΚΕΝ
Βερολΐνον, 25. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) ' Η Α. Μ. ό Κάΐζερ 

έπεσκέφθη τήν 24. Σεπτεμβρίου τά πεδία μαχών τής Σινάια 
καί τής Πρεντεαλ καί κατόπιν δι’ άύτοκινήτου μετέβη είς· Κρον- 
στάτην, δπου έγένετο δεκτός ύπό τοΰ άρχηγοΰ στρατοΰ άρχι- 
δουκός ’ Ιωσήφ. Άφοΰ ήκουσε παρ’ αύτοΰ άφήγησιν τών σφο
δρών άγώνων τοΰ „ θέρους καί έπεσκέφθη τήν περιώνυμον 
μαΰρην έκκλησίαν, άνήλθε Bt’ άύτοκινήτού είς τόν αύχένα Τέρτσ- 
μπουργκ, έπευφημούμενος πανταχοΰ υπό γερμανικών καί αύ- 
στροουγγρικών στρατευμάτων ώς καί ύπό τοΰ πληθυσμού.

ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΧΙΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ
ΕΤΟ ΙΜ Ο Ι i l l  ΤΗΝ ί ϊ Κ Ε Χ Ι Σ Ι Η  TOT 1 Π 1 Ν 0 2  Μ Ι  ΤΗΝ Ν Ι ΙΗ Ν !

Μέγα Στρατηγεΐον, 25. Σεπτεμβρίου. (W .T .B) Μοΰ άνε- 
κοινώθη παρά τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιωτικών, δτι άναρμόδια 
πρόσωπα ισχυρίζονται, δτι συμφώνως πρός δηλώσεις έμοΰ καί 
τοΰ στρατηγοΰ Λουντενντορφ άπειλή οικονομικού ναυαγίου καί 
έξάντλησις τών πηγών τής στρατιωτικής δυνάμεως μά; έξαναγ- 
κάζουσιν είς είρήνην μέ πάσαν θυσίαν.

Δέν θέλω, τά δνόματά μας νά άναμιγνύωνται μέ το^υτους 
άρδην ψευδείς ισχυρισμούς.

Δηλώ έν πλήρει συμφωνία πρός τήν κυβέρνησιν, ότι οικο
νομικές καί στρατιωτικώς ειμεθα έίς Θέσιν να συνεχίσωμεν τόν 
άγώνα καί νά νικήσωμεν.

Αρχιστράτηγος φόν Χίντενμπουργκ.

ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΠΕΖΙΚΟΝ ΕΙΣ ΙΤΑΑΙΚΑΣ ΠΟΛΕΙΣ
(Ν.) Άπό τό μέτωπον τοΰ Ίζόντσο άναγγέλλεται, on κατ/ 

πληροφορίας ίταλών αίχμαλώτων είς πολλάς ιταλικά; πόλΐΐ:.



οπως έπί παραδείγιχατι εί; τό I ουρΐνον, άγγλικόν πεζικόν έκτε- 
λε'. τήν υπηρεσίαν άσφαλείας, οπως έν περιπτώσει ταραχών έπ- 
εμβ'β άμεσοι; μετά μεγίστης ένεργείας πρός καταστολήν αυτών.

ΤΙ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΗ Ο ΠΑΠΑΣ
(Ζ.) Λουγκάνο, 25. Σεπτεμβρίου. Ώ ς άναγγέλλει τό «Κεν

τρικόν Πρακτορεΐον», ό ΙΙάπας Βενέδικτος έδήλωσε πρός άνω- 
τερους κληρικούς, δτι αί άπαντήσεις τών κεντρικών δυνάμεων, 
ίδίως τής .-Αυστροουγγαρίας, παρέχουσιν έλπίδας καί δτι σκέ
πτεται να έςακολουθήση μέχρι τέλους τήν ειρηνικήν του απο
στολήν. Είς τό Βατικανόν ελπίζουσι μετά πεποιθήσεως, δτι 
μετά τήν άπάντησιν τών κεντρικών θά άπαντήσωσι καί αί δυ
νάμεις τής Αντάντ, εστω καί άν μόνον, δπως άποκρούσωσι τάς 
διαπραγματεύσεις. Ό  Πάπας δεν θά άποθαρρυνθή έξ αύτοΰ 
καί άν δεν δύναται νά γίνη άπό τώρα λόγος περί νέας νότας, 
Θα προβη δμως είς σειράν διπλωματικών διαβημάτων καί συν
εννοήσεων, δπως δημιουργήση πρώτην τινά βάσιν διαπραγμα
τεύσεων.

ΑΦ I Ξ I Σ 
τής έλλην. βασιλ. οίπογενείας εις Ζυρίχην

(Ζ ) Ιό είκονογραφημένον παράρτημα τής «Λοκαλαντσάϊγ- 
κερ» τοΰ Βερολίνου δημοσιεύει μίαν εικόνα άπό τήν άφιςιν τής 
ελληνικής βασιλικής οίκογενείας είς Ζυρίχην καί γράφει τά 
έξής:

Κατόπιν τριμήνου σχεδόν διαμονής είς Σέν Μόριτς εφθα- 
σαν προ τινων ήμερών είς Ζυρίχην ό βασιλεύς Κωνσταντίνος 
τής Ελλάδος, ή βασίλισσα Σοφία, ό διάδοχος Γεώργιος, ό 
πρίγκηψ Παύλος καί αί τρεις θυγατέρες τοΰ βασιλικού ζεύγους, 
πριγκήπισσαι Ελένη, Ειρήνη καί Αικατερίνη ώς καί ή άκολου- 
θία των. 1Η βασιλική οικογένεια θά διαμείνη καθ’ δλον τόν 
χειμώνα εις τινα έπαυλιν, ή δε ακολουθία της είς δύο ξενοδο
χεία τής Ζυρίχης. 1Η άφιξις έγένετο είς τινα σταθμόν παρά 
την λίμνην, έκεΐθεν δέ ή βασιλική οικογένεια μετέβη είς την 
επαυλίν της, χωρίς νά άναγνωρισθη υπό τοΰ πλήθους.

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΛΡΙΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ν.) Βερολινον, 25. Σεπτεμβρίου. 'Η «Μπερλίνερ Τσάϊτουνκ 

τής μεσημβρίας» πληροφορείται έκ Μπάζελ τά έξής: Κατά 
τήν« Ηχω» τών Παρισίων υπεβλήθη είς τό σοσιαλιστικόν συνέ- 
δρ ον, τό όποιον θά συνέλθη είς Μπορντώ τήν 6. ’ Οκτωβρίου 
πρότασις τών σοσιαλιστών εκλογικών αντιπροσώπων 13 διαμερι
σμάτων, όια τής οποίας ζητείται νά ληφθή άπόφασις, άπαιτοΰ- 
σα παρα τής κυβερνήσεως τήν έ'ναρξιν διαπραγματεύσεων είρή
νης προ τής είσοοου τού χειμώνος.

H ΕΠ ΙΣΗ Μ Ο Ι Α Κ Α ΓΓΕΑ ΙΑ  Τ ϊ !  ΕΝ ΑΕΡΙΟ Υ ΕΠΙΑΡΟΜ ΗΣ
Βερολινον 25. Σεπτεμβρίου. ’ Επίσημον. (W.T.B.) Κατά 

την νύκτα τής 24. πρός τήν 25. Σεπτεμβρίου μία ισχυρά μοί
ρα ναυτικών άεροπλοίων έβομβάρδισε μετά παρατηρηθέντος κα
λού αποτελέσματος ώχυρωμένας θέσεις ώς καί βτρατιωτικάς 
καί βιομηχανικός εγκαταστάσεις είς Χοΰμπερ ώς καί είς την 
μεταξύ Σκάρμπορουκ καί Μπόστον περιοχήν. Παρετηρήθησαν 
πολλαΐ πυρκαϊαί καί κρημνισθέντα κτίρια.

Εις τήν μοίραν, τής όποιας διοικητής ήτο ό γνωστός άν- 
τιπλοίαρχος Στράφφερ, άνήκον έπίσης οί άναδειχθέντες έπανει- 
λημμένως είς έπιδρομάς έναντίον τής ’ Αγγλίας δ'οικηταί αερό
πλοιων ανθυποπλοίαρχος Μαρτίν Ντίτριχ, λοχαγός Μάνγκερ,

ανθυποπλοίαρχος Έρλιχ, έφεδρος ανθυποπλοίαρχος Πρέλς καί 
άνθυποπλοιαρχος Στάμπερτ. Ολα τά άερόπλοια έπανήλθον άνευ 
βλαβών καί άπωλειών παρά τό πΰρ τών έχθρικών πυροβόλων 
τής ξηράς καί τής θαλάσσης.

Ό  αρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

H Ρ 02ΣΙΑ  ΚΑ Ι ΤΟ ΖΗΤΗΜ Α ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ζ.) Μπαζελ, 26. Σεπτεμοριου. 'Η «11τί Ζουρνάλ» πλη

ροφορείται έκ Πετρουπόλεως, δτι ή απώλεια τοΰ μετώπου τοΰ 
Ντυνα ένεθάρρυνε τον σύνδεσμον τών στρατιωτών νά άποστείλη 
νέον τελεσίγραφον πρός τήν κυβέρνησιν. Αί προσπάθειαί τοΰ 
συνδέσμου τών στρατιωτών τείνουσιν είς ψηφοφορίαν τοΰ λαοΰ 
καί τού στρατοΰ κατά τής συνεχίσεως τοΰ πολέμου.

(Ζ.) "Αμστερνταμ, 26. Σεπτεμβρίου. 'Η «Νταίλυ Τέλεγ- 
κραφ» πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως τά έξής: Οί άνασυστα- 
θέντες σύνδεσμοι στρατιωτών καί αί έπιτροπαί των διωργάνω- 
σαν είς τό μέτωπον ψηφοφορίαν περί τοΰ ζητήματος τής είρή
νης. .Το γεγονος τοΰτο είχεν ώς συνέπειαν τήν παραίτησιν τοΰ 
άρχηγοΰ τού γενικού έπιτελείου Άλεξεγιέ®.

(Ζ.) Άμστερνταμ, 26. Σεπτεμβρίου. 'Η «Νταίλυ Τέλεγ- 
κραφ» πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως τά έξής: Οί σύνδεσμοι 
τών έργατών καί στρατιωτών τής Μόσχας ελαβον άπόφασιν, ή 
όποία ζητεί τήν άκύρωσιν τών μυστικών συνθηκών καί τήν 
άμεσον συνομολόγησιν είρήνης.

(Ζ.) Ζυρίχη, 26. Σεπτεμβρίου. Κατά τό Έλβετ. Τηλεγρ. 
Πρακτορεΐον ή «Ντγέν» περιγράφει τήν κατάστασιν τής Ρωσ
σίας καί ονομάζει αύτήν φρικώδη. 'Ο πληθυσμός τών υπό τών 
Γερμανών καταληφθέντων μερών κατέφυγεν είς τάς μεγαλουπό- 
λεις, δπου ώς έκ τούτου έπήλθεν ελλείψω τροφίμων. ' 0  ύπουρ 
γός τών τροφίμων, Πλεσανώφ, έδήλωσεν, δτι ή περιγραφή τής- 
καταστάσεως δπό τής «Ντγέν» συμφωνεί πρός τήν αλήθειαν.

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΪΝΟΝ
(Ζ.) Κατά την «Λοκαλαντσάϊγκερ» τού Βερολίνου ή «Πέλ 

Μέλ Γκαζέτ» τοΰ Λονδίνου άναγγέλλει τά έξής: 'Ο Βενιζέλος 
μετά τήν άφιξίν του είς Λονδΐνον έχαιρετίσθη υπό τών μελών 
της ελληνικης παροικίας, τα οποίο είναι ανεξαιρετως οπαδοί τοΰ 
Βενιζέλου. Μεταξύ τών μελών τής ελληνικής παροικίας τοΰ 
Λονδίνου είναι καί πολύ πλούσιαι οίκογενειαι, αί όποΐαι υπε- 
στήριξαν πολύ οίκονομικώς τό βενιζελικόν κίνημα.

Ν Ε Α ΙΤ Α Ρ Α Χ Α Ι ΕΙΣ  ΤΗΗ AND ΙΤΑΛΙΑΝ
(Ζ.) Ζυρίχη. 26. Σεπτεμβρίου Είς τά ίταλικά σύνορα έ- 

κλείσθη έκ νέου άπό τής Κυριακής καί τής Δευτέρας ή σιδη
ροδρομική καί τηλεγραφική συγκοινωνία. Κατ’ άξιοπίστους ειδή
σεις τό Σάββατον καί τήν Κυριακήν έγένοντο είς τό Μιλάνον 
καί τό Τουρϊνον νέοι έπαναστατικοί άγώνες, κατά τούς οποίους 
πολλοί έφονεύθησαν καί έτραυματίσθησαν. Ά πό τήν Μόντσα 
μετεφέρθη στρατός είς Τουρϊνον καί Μιλάνον.

Π ΡΟ ΣΟ ΧΗ !
Αύριον λίαν ένδιαφέρουσα άνταπόκρισις τού κ. Δ. Α. Τσι- 

μπούκη έκ Σεν Μόριτς τής 'Ελβετίας: «Πρό τής Α.Μ. τοΰ Βα- 
σιλέως Κωνσταντίνου τού IB'».—'Ο κύριος Τσιμπούκης πρό 
τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως μας.—’ Ενδιαφέρουσαι λεπτομέρειαι.— 
'Ο Βασιλ3υς περί τοΰ Δ/ Σώματος Στρατοΰ.

’Ενοικιάζεται έπιπλωμ. δωμ. Μόλτκε-στράσσε 35, παρτέρ.


