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Π Ρ Ι TH I A. Μ. Κ0Η ΠΑΝ ΤΙΝ 0ΥΤ0Υ IB
St. Moritz 30/13 Σ επτεμβρίου 1917

165. Ελαβον σήμερον τήν υπάτην τιμήν τοΰ νά γίνω 
οεκτος ει; ακροασιν υπο τή; Αυτοΰ Μεγαλ?ιότητο; τοΰ Βασι- 
λέω; μα;.

Και ειχον την ευτυχίαν να συνομιλήσω μ ετ ’ Αύτοΰ έπί 
ήμίσειαν και πλέον ο ρ αν και ν ακούσω άπό στόματο; Αύτοΰ 
τήν άπειρον πρό; τήν Πατρίδα Του αγάπην, τήν άπεραντον πρό; 
τόν Λαόν Του άφοσίωσιν κα'ι τήν μεγάλην Αύτοΰ πεποίθησιν 
πρό; τό μέλλον τή; γλυκεία; μα; ' Ελλάδο;. τή; πενθηφορού- 
σης σήμερον διότι έχασε— εστω καί προσωρινά»;—τόν λατρευ
τόν τη; Πατέρα !

Και ειχον την ευχαρίστησιν νά διακρίνοΓ τήν ίσχύν τοΰ 
Μεγαλειοτάτου ήν άρύεται Ούτο; έκ τή; αγάπη; τοΰ \αοΰ Του, 
διά τήν ύπεράσπισιν καί προφύλαξιν τοΰ όποιου, άπό τά δεινά 
τοΰ πολέμου, έ'θεσεν ώ; ασπίδα τό πρόσωπόν Του πρώτον -καί 
αυτόν τόν θρόνον Ίου επειτα, θρόνον ον Αύτό; διά τών κατορ
θωμάτων Του έλάμπρυνε καί έκλέϊσε καί τόν όποιον σήμερον 
προσωρινώ; έγκατέλειψε. προτιμήσα; τήν ύπερτάτην αύτήν Ου- 
5iav.jj.0vov διά νά μή χυθή άπό τήν ξενικήν βιαιότητα καί 
επεμοασιν το τίμιον Ελληνικόν αίμα τοΰ οποίου ή Πατρί; έχει 
ανάγκην δια το εαυτής μεγαλεϊον καί οιά τά; υποχρεώσει; τής 
Ί'υλη; ουχι δε όια την έςυπηρετησιν ξένων συμφερόντων.

Καί φέρω διά τών «Νέων τοΰ 1 χέρλιτς» πρό; τού; αύ
τοΰ συμπατριώτα; μου τόν θερμόν χαιρετισμόν Του, μαζή μέ 
τήν έντύπωσιν δτι ή σκέψις αύτοΰ δέν παύει άπό τοΰ νά φθά- 
νη μέχρι τών δρυμών τή; Σιλεσία;, δπου ή Μοϊρα ήθέλησε 
νά όδηγήση τού; συμμαχητά; Του, τού; χθεσινού; συνεργάτα;
I ου, μεθ’ ών έδιπλασίασε τήν Πατρίδα μα;.

*
*  *

Αί στιγμαί τής άκροάσεω;, τάς όποία; μέ τόσην εύμένειαν 
μοί παρ=.σχον ή Αυτοΰ Μεγαλειότης, θά μείνουν άπό τά; εύ- 
τυχεστέρα; τοΰ βίου μου. Είναι άναμφισβήτητον δτι θά πρετί- 
μων νά λάβω τήν άκρόασιν αύτήν εί; τά ’ Ανάκτορα τών ’ Αθη
νών άντί τών αύστηρών αιθουσών τοΰ Carlton Hotel, καί 
νά εχω πέριξ μου τό ελληνικόν φώ; καί τά; ίώδει; καλλιτε
χνικά; γραμμά; τοΰ Τμηττοΰ άντικρύ μου, άντί τοΰ σκιόφωτο; 
καί τών πανύψηλων όρέων τοΰ St. Moritz μέ τά; χιονισμέ
να; κορυφά; των, τά όποια δέν ξέρω κατά ποιον παράδοξον 
ειρμόν ιδεών καί σκέψεων προσωμοίαζον πρό; τήν υψηλότητα 
τής ελληνική; ψυχή;—τή; χιονισμένης καί αυτής φ εΰ! άπό τά 
γεγονότα ατινα έκεΐ κάτω διαδραματίζονται.........

Ιπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιο; Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτ?. 
Εκτύπωσις καί εκδοσις ύπό τή; Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 

τεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιανι 23,24,25.

Αλλ η προτιμησι; αυτη είχε όι’ έμέ δευτερεύουσαν ση
μασίαν. I Ιροεΐχε τό γεγονό; δτι εύρισκόμην πρό τοΰ λατρευτού 
Βασιλέω; μου, πρό τοΰ θρυλικοΰ άναμενομένου τής φυλή;, ή- 
τι; προησθάνθη τήν γέννησιν καί τό εργον Αύτοΰ καί ήτι; δέν 
παύει νά θεωρή τήν μέν σημερινήν κατάστασιν ώ; μεταβατικήν. 
Αυτόν δέ ώ; προωρισμένον νά περατώση τό διακοπέν εργον 
Του. 'Εργον τού όποιου τήν δημιουργίαν πρέπει ν’ άναζητήση 
κανεί; άνατρέχων εί; τό διάστημα τών δύο τελευταίων δεκαε- 
τεριδων, καί τό όποιον έξετυλίχθη σύμφωνα μέ τού; πόθου; 
καί τας προσοοκια; τοΰ I ενου; χάρις εί; τήν έπίμονον καί 
συστηματικήν έρ·<ασίαν τή; Α. Μ., εργασίαν ήτι; εχει κατά το- 
σουτιυ μάλλον μείζονα αξίαν καθόσον είχεν αυτη ν’ άντιπαλαίσ^ 
προ; πενιχρότητα μέσων άφ’ ενός καί πρό; πλεϊστα ηθικά εμ
πόδια άφ’ ετέρου.

*
*  *

Δημοσιογραφών απο εικοσαετία; περίπου είχον τήν εύτυ- 
χίαν, ώ; έκ τοΰ επαγγελματο; μου, νά παρακολουθήσω ιδιαι
τέρως το εργον τή; Α. Μ. ίδια ώ; Διαδόχου καί μέχρι τή; 
έποχή; τοΰ 19 J 2—- ο ι ο τ ι κατόπιν ολίγοι είναι έκεΐνοι οί μή πα
ρακολουθήσανε; πλησιέστερον τήν δρασίν Του.

Καί ένθυμοΰμαι Αύτόν εί; τήν Λάρισαν κατ’ άρχάς, κατά 
.ας αποφράόας ήμερα; τοΰ 1Κ97, όποτε έν έπιγνώσει σχεδόν 
τή; άναμενουσης τήν Πατρίδα μα; συμφορά;, έδέχθη νά θυ- 
σιασθή υπείκων εις ανωτεραν φωνήν, τήν φωνήν μια; οχλοκρα- 
τουμένη; κυβερνήσεω; καί ενός λαοΰ άλλόφρονος, είς τήν Λά
ρισαν. λέγω, κατ’ άρχά; καί εί; τήν Αγίαν Μαρίναν τή; Φθιώ- 
τιδο; κατόπιν φεροντα τα ίχνη τοΰ πόνου διά τήν ήτταν, ήτις 
ήτο φυσική συνεπεια τής έλλείψεω; στρατοΰ καί τή; άνυπαρξία; 
πάσης στρατιωτικής όργανώσεώς.

Καί ένθυμοΰμαι τήν δρασιν Αύτοΰ κατόπιν, ευθύ; μετά 
τον πόλεμόν έκεΐνο.ν, δτε άνελάμβανε τήν γενικήν διοίκησιν τοΰ 
στρατοΰ καί διέτρεχε .δί; καί τρί; τού έτους τάς θεσσαλικάς πό 
λεις διά νά έπιθεωρήσ-fl τάς θεσσαλικάς φρουρά;, διά νά διδά- 
ξη, νά νουθετήσ^, νά συστήση, Γνα θέσγ, τά; βάσει; τή; στρα
τιωτικής ήμών όργανώσεώς, ήτι; έν διαστήματι μια; δεκαετήρί. 
δο; σχεδόν έφερε τά άποτελέσματα τά όποια δλοι μα; εί'δομεν.

Καί άναμιμνήσκομαι σήμερον άκόμη, εί; ένα γεύμα τό ό
ποιον ο Δήμος Παγασών παρέθεσε πρό; τιμήν Του, όλίγον μετά 
τό 97, κατά τήν διάρκειαν τοΰ όποιου ό. λαός τού Βόλου συγ
κεντρωθείς κάτωθεν τοΰ Δημαρχείου, έπευφήμει τόν Διάδοχον, 
θέλων ν απόδειξή καί νά διαδηλώση διά τών έπευφημιών του 
έκεινων, δτι άνεγνώριζεν δτι δέν ήτο Αύτός ό ύπαίτιος τής ύ- 
ποοουλωσεως τής Θεσσοιλιας άλλά τό θ ΰ μ α, άναμιμνήσκομαι 
τών λόγων Του τούς όποιους τότε είπεν. «δτι σκοπόν είχεν ή



νά κάμω στρατόν άξιον χοΰ προορισμού του, ή νά διάλυση και 
τον υπάρχοντα, λ

Και ένθυμοΰμαι κατόπιν Αύιόν κατά το 1911 μειαβαί- 
νοντα εις Βόλον διά νά εγκαινίαση τά «’ Ελευθέρια» καί σχα- 
μαιώντα εις Βελεσχΐνον διά νά δεχθη τον χαιρετισμόν χών ά 
ξιωμαχικών χής φρουράς Λαρίσης, οΓχινες κατήλθον έκεΐ έπί 
χοόχ(ΐ). διά νά έπανορθώσουν αύχοί πρώτοι άπό δλους χούς συνα
δέλφους χων χό άδίκημα χό όποιον έγένεχο εις Αύχόν υπό χής 
έπαναστάσεως χοΰ Γουδή, καί νά εξαναγκάσω σι, διά χοΰ κινή
ματος χων εκείνου, χόν Βενιζέλον νά έπαναφέρη χήν A.B.V. είς 
χήν Γενικήν Διοίκησίν. ’ Εάν δεν έγίνεχο χό κίνημα εκείνο, ίσως 
νά μήν έγίνεχο καί ό πόλεμος χοΰ 1912. Διόχι μόνον ό Διάδο
χος ήθελε χόχε αυτόν καί μόνον υπό τήν άρχηγίαν Αύτοΰ ήτο 
δυναχόν νά όδη ,'ηθη ό σχραχός είς χάς νικηφόρους έκσχραχείας 
είς ας ώδηγήθη.

Καί ένθυμοΰμαι τέλος Αυτόν όλίγας ήμέρας πρό τής κη- 
ρύξεως τοΰ πολέμου τοΰ 1912, άγρυπνοΰνχα μεχά χοΰ έπιχε- 
λείου Του είς μίαν χών αιθουσών χής Γεωργικής Σχολής .Λα
ρίσης καί καχαγινόμενον είς χήν συμπλήρωσιν χών χελευχαίων 
λεπτομερειών τής έκστρατείας καί χής δράσεως ήχις έσήμανε 
χήν άναγέννησιν χής φυλής, καί χήν έπομένην παοακολουθοΰντα 
έν καχανυξει μίαν μοναδικής συγκινηχικόχηχος δέησιν χελεσθεΐ- 
σαν έν χιΰ μηχροποληχικφ ναιο χής Λαρίσης, υπέρ εύοδόσεως 
χών ελληνικών δπλων «υπέρ χοΰ συμπολεμήσαι καί καθυποτά- 
ξαι υπό χοΰς πόδας Αύχοΰ πάντα έχθρόν καί πολέμιον»—δα- 
κρύοντα κατά τήν έκφώνησιν τών λέξεων τούτων ύπό τοΰ έπι- 
σκοπου—καί τέλος Αύτόν ώς θριαμβευτήν είσερχόμενον είς 
Θεσσαλονίκην, έπί κεφαλής τοΰ νικηφόρου στραχοΰ Του, πλήρη 
δόξης, άπολαύονχα τούς καρπούς τοΰ μεγαλειώδους έργου Του.

*
& *

' 1 πό τοιούτων άναμνήσεων καχεχόμενος δεν ήχο δυνατόν 
παρά νά αισθανθώ ίδιαιχέραν συγκίνησιν, δταν εισερχόμενος είς 
τήν αίθουσαν τών ακροάσεων εύρισκόμην πρό Αύτοΰ καί εσφιγ- 
γον τήν εύμενώς προχαθεΐσάν μοι βασιλικήν χεΐρα. Συγκίνησιν 
καί εύχαρίστησιν συγχρόνως διότι Τόν Ιβλεπον μέ άκτινοβόλον 
έξ ύγείας πρόσωπον, πλήρη σφρίγους καί δυνάμεως καί διότι 
Τόν ήκουα όμιλούνχα μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν παρατηρητι- 
κόχηχα έπί προσώπων καί πραγμάχων, όπισθεν χής οποίας διε- 
φαίνεχο ή δύναμις χής θελήσέως πρός άποπεράτωσιν τοΰ δια- 
κοπέντος έργου Ίου. ‘ Η έν Έλλάδι κατάστασις είναι φυσικά 
χό μονον θέμα χό όποιον απασχολεί τάς σκέψεις Του καί δέν 
δυναται ν’ άποκρύψη τόν πόνον Του δταν πληροφορήται τά 
έκεΐ τελούμενα καί ιδία τάς στερήσεις καί πιέσεις άς ύφίσταται 
ό λαός I ου. Καταπλήσσει ή απέραντος μνήμη Του, ή διαύ
γεια τής κρίσεώς Του καί ή λακωνικόχης μεθ’ ής έκφέρει χάς 
υψηλάς I ου γνώμας, ή εύθύτης τών όποιων είναι καταφανής. 
Όταν δέ ή Α. Μ. έπληροφορήθη δτι σχέ)λω ένίοτε ανταπο
κρίσεις είς τά «Νέα τοΰ Γκέρλιτς» καί δτι λαμβάνω έκ μέρους 
τών έκεΐ συμπαχριωχών μου ειδήσεις, μοΰ έζήτησε μεχ’ ίόιαιχέ- 
ρου ένδιαφέρονχος πληροφορίας περί χών συστρατιωτών Ίου 
καί ησθάνθη ίδιαιχέραν χαράν, άκούων, δχι λαμβάνω έκεΐθεν έ- 
πισχολάς, είς χάς όποιας διαδηλοΰται ή άπειρος πρός Αύτόν ά- 
φοσίωσις καί διά τών όποιων διαρκώς μοί ζητούνται πληροφο- 
piat περί τοΰ ' Γψηλοΰ προσώπου Του.

«Μέ συγκινοΰν αί πληροφορίαι σας περί τών συστρατιω- 
χών καί συμμαχητών Μου, χούς όποιους ή μοίρα ώθησε χό- 
σον μακράν χής φίλης Παχρίδος, μοι ειπεν ή Αύχοΰ Μεγαλειό- 
χης. Πρέπει νά είναι δμως βέβαιοι, δχι ή ζοφερά καχάσχασις, 
είς ήν εύρίσκεχαι σήμερον ή παχρίς ήμών, χαχέως θά παρέλθη

καί δχι χάρις είς χήν φιλοπατρίαν τοΰ ελληνικού λαοΰ θ’ άνα- 
τείλουν καί πάλιν δί αύτήν ήμέραι εύκλειας καί δόξης.»

Όταν ληξάσης τής βασ’λικής άκροάσεως, έξηρχόμην τού 
Carlton Hotel μία καί μόνη πεποίθησις έκυριάρχει έν έμοί.
' Η πεποίθησις δχι ό ελληνικός λαός θά έξέλθβ μεγαλύχερος 
καί ένδοξώχερος άλλά καί κριχικώχερος έκ χής δοκιμασίας, ήν 
ύφίσχαται σήμερον, καί δχι ή πλήρης άναγέννησις χοΰ γένους θά 
έπιχελεσθη, άρκεΐ μόνον ό "Γψισχος—ό Θεός χής ' Ελλάδος — 
νά διαφυλάχχη ύγιά Κωνσταντίνον χόν ΙΒ' χόν λαχρευχόν αας
Παχέρα καί Άρχοντα.........

__________  Δ. Α. Τσιμποΰκης

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 25. Σεπχεμβρίου. (W.T.B.) Οί ’Άγγλοι ήναγ- 

χάσθησαν αύχήν χήν φοράν πολύ ένωρίτερον παρά μεχά χάς δυο 
πρώχας μάχας χής Φλάνδρας νά σχαματήσωσι χάς έπιθέσεις χων 
πεζικοΰ, χάς όποιας δεν ήδυνήθησαν νά έπαναλάβωσιν άκόμη καί 
καχά χήν 24. Σεπχεμβρίου. Αί περίπολοί μας έκυρίευσαν καχά 
χάς επιτυχείς χων έπιχειρήσεις είς πολλάς θέσεις πολυβόλα καί 
αίχμαλώχους, ένω χό πυροβολικόν μας καχεπολέμησε μεχά κα- 
χαφανοΰς άποχελέσματος χάς άνχιπάλους πυρβολαρχίας, χών ο
ποίων χό πύρ ήναγκάσθη νά υποχωρήσω είς πολλάς θέσεις.

Είς χόν χώρον τοΰ Σέν Κανχέν, ιδίως μεταξύ Βανχουΐλ καί 
χής άγροικίας Μαλακώφ ή ένέργεια χοΰ πυρός ηύξήθη πολλά- 
κίς. Μία έκεΐ προπαρασκευαζομένη εχθρική έπιχείρησις έμαχαι- 
ώθη ύπό χοΰ πυρός μας. Μεχά χήν έκ θεμελίων καχασχροφήν 
χοΰ Σέν Κανχέν οί Γ άλλοι έξέλεξαν ώς σχόχον χών έναερίων 
βομβαρδισμών χων χήν Καμπραί. Μία μοίρα έκ 15 άεροπλά
νων καχέσχρεψεν έκεΐ πολλάς οικίας καί έφόνευσε άριθμόν χινα 
γάλλων πολιχών.

Είς χήν γωνίαν χής Ααφφώ έξηκολούθησε χό άπό χινων ή. 
μερών έπικραχούν έκεΐ ισχυρόν έχθρικόν πΰρ, χό όποιον χήν 
εσπέραν ηύξήθη είς σημανχικήν σφοόρόχηχα. Αί περίπολοί μας 
καχώρθωσαν είς χήν περιοχήν τής Μπραί νά είσδύσωσι μέχρι 
τής δευχέρας γραμμής χών χαρακωμάχων καί έπανήλθον μεχά 
μεγαλυχέρου αριθμού γάλλων αίχμαλώχων καί χαχυγεμών δ πλων.
' Ομοίως είς χό ό'ρος Πέλ αί περίπολοί μας έπανήλθον μεχά 
αίχμαλώχων καί λείας. ’ Επί χής δυτικής δχθης τοΰ Μάς αί πε
ρίπολοί μας έπανήλθον χήν νύκχα χής 24. άπό χάς έχθρικάς 
θεσεις μέ μεγαλύχερον άριθμόν αίχμαλώχων καί εν πολυβόλον. 
Συνεπεία χών χοπικών άγώνων ηύξήθη ή ένέργεια τού πυροβο
λικού καί τών δύο μερών καί διετηρήθη ζωηρά καί καχά χήν 
διάρκειαν χής νυκτός. Πολλάκις διηυθύνθη παρ’ ήμών πύρ κα- 
χαστρ.οφής έναντίον άναγνωρισθεισών έχθρικών συγκεντρώσεων. 
Άναχολικώς τοΰ Μας έβελτιωσαμεν τάς θέσεις μας είς διάφο
ρα σημεία. Μεταξύ τής Σαμονιέ καί τοΰ ύψώματος 344 έπρο- 
χωρήσαμεν κατά χάς χελευχαίας ήμέρας χάς θέσεις μας καχά 
έκαχονχάδας τινάς μέτρων. Καχά χάς έπιχειρήσεις χής 24. Σε
πχεμβρίου νοχίως τής Μπωμόν καί βορείως τής Μπεζονβώ οί 
Γάλλοι έκτός τής άπωλείας πολλών εκατοντάδων αίχμαλώτων 
ύπέστησαν καί βαρείας αίμαχηράς θυσίας.

Είς χά λοιπά μέχωπα ούδέν ίδιαίχερον γεγονός.

Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
(Ν.) Χάγη, 25. Σεπχεμβρίου. (Ιδιωτικόν χηλεγράφημα.) 

Καχά τόν «Ν. Άγγελιαφόρον» τής Ρότχερνχαμ ή «Νχαίλυ 
Μαίηλ» γράφει χά εξής : ' Ο λόρδος Ρόνχα μάς κατέστησε προ
σεκτικούς, δτι δέν ύπάρχουσι πλέον άοκεχά χρόφιμα. δπως ίκα- 
νοποιώνχαι αί άνάγκαι χής χώρας, δπως μέχρι τοΰδε. Όχι μό

νον τρόφιμα δέν ύπάρχουσιν δσα πρό τοΰ πολέμου, άλλά καί 
όλιγώτερα φορχηγά πλοία. Μέγα μέρος χών είς Αγγλίαν- άπο- 
σχελλομένων τροφίμων καταβυθίζεχαι καθ’ έκάσχην. Δέν είμεθα 
άκόμη κύριοι χών ύποβρυχίων. Τό ναυαρχεΐον δέν ήδυνήθη ά- 
κομη, νά δημοσίευση τά άποχελέσμαχα, χά όποΐα άνέμενεν ό 
λαός άπό αύχό. Έκχός χούχων χό σύστημα τοΰ έθελουσίου πε
ριορισμού χής καχαναλώσεως, χό όποιον θέλει πάλιν νά έφαρ- 
μόσω ό λόρδος Ρόνχα, έδοκιμάσθη προηγουμένως. 'Η έπελθοΰ- 
σα οικονομία δέν είναι 12 ή 15 χοΐς έκαχόν, άλλά μόνον 5 
καί ήμισυ. Τό σύστημα χοΰ έθελουσίου περιορισμού καχαναλώ
σεως είχε χόσην έπιχυχίαν δσην καί χό σύσχημα τής έθελονχι 
κής σχραχολογίας. Μόνον εν μέσον ύπάρχει, καί χούχο είναι έξα. 
ναγκασμός καί μάλισχα άμέσως.

Οί «Καιροί» χοΰ Λονδίνου γράφουσι χά εξής: 'Η άλήθεια, 
δχι δέν ύπάρχουσιν άρκεχά χρόφιμα, δπως άνχεπεξέλθωμεν είς 
χας άνάγκας μας, έξακολουθεΐ νά ύφίσχαχαι.

Μ Ι Ι Ι Ι Κ Π Γ Π (  ΑΟΑΕΜΒΥ
[ m u  Μ Μ Μ Β Ι Ι

’Επίσημον. Μέγα Στραχηγεΐον, 27. Σεπχεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  Τ Ο Υ -Δ ΙΑ Δ Ο Χ Ο Υ  Ρ Ο ΫΠ Ρ ΕΧ Τ

' II !χ*χω τής Φλάνδρας έμαίνετο χθες αδιάκοπος άπό 
βαθείας πρωίας μέχρι βαθείας νυκχός, οί μικροαγώνες δέ έξη. 
κολούθησαν μέχρι χής πρωίας.

Πάλιν ή δεδοκιμαϊμένη χεχάρχη σχραχιά άνχέστη καχά 
α ί ίλικης επιθ^σεως* σχραχευματα ολων χων γερμανικών 

επαρχιών μεχέσχον είς χήν έπιχυχίαν χής ήμέρας αύχής, ή ό
ποία εδωσεν είς χόν έχθρόν άκόμη μικρόχερον έδαφικόν κέρδος 
παρά ή 20. Σεπτεμβρίου.

I ών έπιθέσεων προηγήθη χυμπανικόν πΰρ άνηκούσχου μα
νίας. I ο αγγλικόν πεζικόν έπεχεθη όπισθεν ενός διαφράγμαχος 
από κονιορχόν καί καπνόν μεχαξύ Μανγκελάρε καί Χολλεμπέκε, 
συνοδευόμενον πολλάκις ύπό χεθωρακισμένων αύχοκινηχων.

Ο εκαχερωθεν χής Λάνγκεμαρκ έπανειλημμένως έπιχεθείς 
εχθρός άπεκρούσθη πάνχοχε διά πυρός καί άγώνος έκ ιού πλη
σίον.

Απο χής άναχολικώς χού Σέν Ζουλιέν περιοχής μέχρι 
χής οδοΰ Μενεν- 1 πέρν οι Άγγλοι καχώρθωσαν νά είσβάλωσιν 
μέχρι βάθους 1 χιλιομέχρου είς ιήν άμυνχικήν μας ζώνην, δ
που καχόπιν διεξήχθησαν καθ’ δλην τήν ήμέραν πεισμαχώδεις, 
αμφίρροποι άγώνες.

Ο έχθρός προσεπάθει νά έμποδίση τήν προέλασιν καί 
συμμεχοχήν χών εφεδρειών μας διά μεχαθέσεως χοΰ πυρός χοΰ 
πυροβολικού χου. Ά λλά ή σιδηρά θέλησις χών συνταγμάτων 
μας διέσπασε τό σφοδρόν πύρ· ό έχθρός· άπεκρούσθη είς πολ
λάς θέσεις δί άκμαίας έπιθέσεως.

Ίδιαιχέρως σφοδροί άγώνες διεξήχθησαν είς χάς άπό χής 
Ισοννεμπεκε πρός όυσμάς έξερχομένα; οδούς καί την έσπέραν 
εις Γκελοΰβελτ. I ο χωρίον έμεινεν είς χεΐράς μας.

Νοτιώτερον, μέχρι τής διώρυγος Κομίν—'Γπέρν έπανει- 
λημμέναι ε'φοδοι τών "Αγγλων έναυάγησαν άνευ άποτελέσμτος 
καί μεχά πολλών άπωλειών.

Ό  έχθρός δέν έπανέλοβε μέχρι χοΰδε χάς έπιθέσεις χου. 
Είς χο μεχωπV/ είχον παραταχθή χουλάχισχον δώδεκα άγγλικαί 
μεραρχίαι, αί όποΐαι δεν έκλόνισαν τήν άνχοχήν χής άμύνης μας.

Είς χούς λοιπούς χομεΐς τοΰ φλανδρικοΰ μεχώπου καί είς 
χήν Άρχουά ηύξήθη παροδικώς μόνον ή ένέργεια χοΰ πυοός.

' 0  κανονιοβολισμός τής ’ Οσχάνδης κατά χήν νύκχα χής 25. 
πρός χήν 26. Σεπχεμβρίου είχεν άποχέλεσμα έκχός ζημιών οί-. 
κοδομημάτων καί θύμαχα μεχαξύ χοΰ πληθυσμού. Έοονεύθτ- 
σαν 14 Βέλγοι καί 25 έχραυμαχίσθησαν σοβαρώς.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Βορειοαναχολικώς χής Σουασσόν, είς τούς μέσους χοαεΐς 

χής Σεμέν - νχέ - Νχάμ καί έπί χής άνατολικής όχθης τού Μάς 
ή \1Λ'//ι'Ά  ενεργεια χών πυροβολικών διετηρήθη ζωηρά. Έγέ. 
νονχο μόνον χοπικαί μάχαι προφυλακών.

Χθές καχερρίφθησαν 14 έχθρικά άεροπλάνα.

’Ανατολικόν θέατρον
Πλησίον χής Νχύναμπουργκ, είς χήν λίμνην Νάροξ, νοχιο- 

δυχικώς χής Λούκ ώς καί είς χμήμαχα-χόΰ μεχώπου χών Καο- 
παθίων, χής ρουμανικής πεδιάδος καί χοΰ κάχω Δουνάβεως ζω- 
ηρόχερον πΰρ.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

(W.T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟ Υ  Α Υ Π Ρ Ο Ο Υ Π Ρ ΙΜ Τ  AH AKO IN Q SEH TQ I
Β ι έ ν ν η ,  26. Σεπχεμβρίου.

’Ιταλικόν θέατρον
Επι χους όρους Σάν I καμπριελε καί πλησίον χής Κάλ 

άπεκρούσθησαν έχθρικά χμήμαχα άναγνωρίσεως. Είς χόν χοαέα 
χής Ί οναλε -καί δυχικώς χής 1 ολμάϊν αί περίπολοί μας συ/ε- 
λαβον αίχμαλώχους. ' Η ένέργεια τών αεροπόρων ήτο πολύ 
ζωηρά είς τον Ιζονχσο, ώς και μεταξύ χών κοιλάδων τού Έτς 
καί τοΰ Σουγκάνα.

(W.T.B.) 'Ο άρχηγός χοΰ Γεν. Έπιτελείου.

ΤΟ Ε Ρ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον, 25. Σεπχεμβρίου. Επίσημον, (W.T Β ) Νέα 

έπιχυχίαι χών ύποβρυχίων είς χό στενόν χής Μάνχης καί χόν 
Άχλανχικόν ώκεανόν: 2 άτμόπλοια, 4 ιστιοφόρα καί 1 άλιευ. 
χικόν καί μάλισχα εν πολύ μεγάλον ώπλισμένον, ύπό άνχιχορπιλ 
λικών συνοδευόμενον άχμόπλοιον, προσέτι χό γαλλικόν άτμόπλοιον 
«Άλεζιά» (5 144 χάννων) καί χά άγγλικά ίσχιοφόρα «θεόόω. 
ρος», «Φράνχσις», «Έμμα», «Μπετσελμπόρες». ώς καί τό γαλ
λικόν άλιευχικόν «N.R. 1063».

Βερολΐνον, 26. Σεπχεμβρίου. Επίσημον. (W T .B .) Τήν 
έσπέραν χής 24. Σεπχεμβρίου χά χορπιλλοβόλα μας διεξήγαγον 
μάχην διά πυρός μετά έχθρικών άνχιχορπιλλικών καί άεροπλά
νων είς τήν φλανδρικήν παραλίαν. Καχά χήν διάρκειαν χής μά
χης κατερρίψαμεν εν έχθρικόν άεροπλάνον, χοΰ όποιου χό πλή
ρωμα, συγκείμενον έκ δύο άγγλων άξιωματικών. ηχμαλωχίσα- 
μεν. Τά χορπιλλοβόλα μας δέν ύπέστησαν ούδεμίαν απώλειαν.

' Ο άρχηγός χοΰ ναυαρχικού έπιχελείου χοΰ σχόλου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
(Ν.) Γενεύη, 25. Σεπχεμβρίου. Τό πρακχορεΐον «"άδιο» 

άναγγέλλει έκ Πεχρουπόλεως τά έξής : ' Ο Τσερνώφ δέν άπο- 
κρύπχει χήν πρόθεσίν χου νά ρίψη χόν Κερένσκι καί νά 5/ημ-/- 
χίσω κυβέρνησιν μεχά χοΰ συνδέσμου χών έργαχών καί σχρατιω 
χών. Πρέπει νά περιμένη χις σοβαρά γεγονόχα ένχός ολίγου 
χρόνου. ' Ο άγών μεχαξύ χών οπαδών χοΰ Τσερνώ·9  καί χού 
Κερένσκι καθίσχαχαι καθ’ ήμέραν όξύχερος. 'Ο Κερένσκι Θά έ- 
πανέλθη χήν εβδομάδα αύχήν άπό χό γενικόν στρατηγεΐον καί



θα φερη τόν κατάλογον τοΰ νίου υπουργείου του, είναι δε α
ποφασισμένος, νά πραγματοποίηση αυτόν διά τής βίας. Αί προ
σεχείς ήμέραι θά είναι κατά τήν έντύπωσιν δλων μεγάλης ση
μασίας διά τήν τύχην τοΰ ρωσσικοΰ κράτους.

(Ν.) Πετρούπολις 25. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. 
πρακτ. Πετρουπόλεως.) Οί σύνδεσμοι τών στρατιωτών τοΰ νο
τιοδυτικού μετώπου από συμφώνου μετά τοΰ συνδέσμου τών 
έργατών καί στρατιωτών τοΰ Κίεβου ήρνήθησαν νά παραδώσω- 
σιν είς τήν έπιτροπήν τών άνακρίσεων τους είς τήν ύπόθεσιν 
Κορνιλώφ ένεχομένους οπαδούς των, τούς σιρατηγούς Μπενίκιν 
καί Μαρκώφ καί άλλους, διότι άπεφάσισαν νά δικάσωσιν αύ
τούς διά έπαναστατικοΰ στρατοδικείου. Αί διαπραγματεύσεις τής 
έπιτροπής τών άνακρίσεων μετά τών συνδέσμων δέν είχεν άλλο 
άποτελεσμα απο την αναβολήν 8 ήμερών μέχρις δτου κανονι- 
σθη ή διαφορά.

(Ν.) Πετρούπολις. 2δ. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. 
πρακτορ. ΙΙετρουπολεως.) Έναντίον τοΰ διατάγματος τής προσω
ρινήν κυοερνήσεως άπό 31. Ιουλίου, τοΰ άφορώντος τήν διά- 
λυσιν τής βουλής τής Φιννλανδίας, ό πρόεδρος αύτής έκάλεσε 
ταύτην δια τήν 28. Σεπτεμβρίου μέ τήν δικαιολογίαν, δτι πρέ
πει νά συζητηθώσι διάφορα νομοσχέδια οικονομικής, οικονομο
λογικής καί έργατικής φύσεως.

14 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ
(Ν.) Κατ’ άξιοπιστους πληροφορίας έκ Ρώμης άρχίζουσιν 

ε<εΐ ένώπιον τοΰ στρατοδικείου αί πρώται δίκαι έπί έσχάτη προ· 
δοσία. Πρόκειται περί συλληφθέντων προσώπων, τά όποια κα' 
τηγοροΰνται, δτι εύρίσκοντο είς προδοτικάς συνεννοήσεις μετά 
τοΰ έξωτερικοΰ καί συμμετέσχον είς τήν εκρηξιν τών σοβαρών 
ταραχών είς τήν Γένουαν, τό Τουρϊνον καί τό Μιλάνον. Έπί 
τοΰ παρόντος πρόκειται περί 40 προσώπων. Αί διαδικασίαι λαμ- 
βάνΟυσι χώραν μετά κεκλεισμένων θυρών. Οί κυρίως κατήγ'ο- 
ρούμενοι είναι κάποιος Σαντόρο, κατηγορούμενος, δτι έξήγειρε 
τό ιταλικόν ναυτικόν είς έπανάστασιν, καί ό έν Ρώμη ανταπο
κριτής τής «’ Αβάντι», Μανσουέττι, ό όποιος κατηγορεΐται κυ
ρίως, δτι έξήγειρε τόν στρατόν είς έπανάστασιν

Τά είς άνω ’ Ιταλίαν συλληφθέντα πρόσωπα ύπερβαίνουσ1 
τά 4 000. Ομοίως είς Μιλάνον ήρχισαν αί δίκαι έναντίον 
άριθμοΰ τίνος προσώπων, κατηγορουμένων ώς συνωμοτών τής 
έπαναστάσεως. Κατά τών αρχηγών σοσιαλιστών Ραμπετσάνα· 
ντ Άλμπέρτο καί Όμπέρτι άπηγγέλθη κατηγορία διά δημο
σίαν στάσιν καί έσχάτην προδοσίαν. Δύο τάγματα Βερσαλιέρων 
τοΰ Μιλάνου άφωπλίσθησαν, διότι ήρνήθησαν νά πυροβολήσωσι 
κατά τών επαναστατών είς Τουρϊνον. Αί φρουραί τοΰ Τουρί- 
νου, τοΰ Μιλάνου καί τής Γενούης άντεκατεστάΟησαν, διότι κατά 
τά τελευταία γεγονότα άπεδείχθησαν ώς πολύ ύποπτοι.

Η  Ε Α Λ Ε ΙΨ ΙΣ  Α ΡΤΟ Υ Ε ΙΣ  ΙΤΑ Λ ΙΑ Ν
(Ν.) Η «Κορριέρε ντέλλα Σέρα» δημοσιεύει συγκινητικήν 

προκήρυξιν πρός τόν λαόν, νά μεταχειρίζηται μέ οικονομίαν τόν 
άρ^ον. Λεγει, ότι κατα τό παρελθόν ετος ή παραγωγή μας ά- 
νήλθεν, είς 48 έκατομμύρια έκατόλιτρα καί ήναγκάσθημεν νά 
είσαγάγωμεν έκ τοΰ έξωτερικοΰ άκόμη 40 έκατομμύρια. ’ Αλλά 
τό έςωτερικόν δέν δύναται νά μας δώση τόν σίτον' τοΰτον, ίσως 
δέ είς έξαιρετικήν άνάγκην μόνον 20. Διά τοΰτο οφείλομεν νά 
περιορίσωμεν τήν κατανάλωσιν, έάν θέλωμεν νά έξαρκέσωμεν 
μέχρι της προσεχούς συγκομιδής.

0 ΦΟΒΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΪΠΟΪΡΓΕΙΟΪ
(Ν.) Κατά τήν «Ρουσκίγια Βόλγκα» οί πρεσβευταί τής 

Λνταντ έπεσκεφθησαν τον I ερεστσένκο, δπως έκφράσωσι τήν 
ανησυχίαν των Οια τήν περίπτωσιν σχηματισμού σοσιαλιστικού 
υπουργείου, πρό πάντων δέ συμμετοχής είς αυτό τών Μαξίμα- 
λισΐών. 'Ο Τερεντσένκο άπήντησε, κατόπιν τηλεφωνικής συνομι
λίας του μετα τοΰ ακόμη είς τό γενικόν στρατηγεΐον διαμένον- 
τος Κερενσκι, οτι δεν ύφίσταται λόγος άνησυχίας διά τήν κατά 
την 25. Σεπτεμβρίου άρξαμένην συνέλευσιν, καί δτι ή κυβερνη
τική χριαις πλησιάζει νά λήξη διά τοΰ σχηματισμού μικτού 
δπουργείου.

Διεβεβαιώβη προσέτι, δτι ή προσωρινή κυβέρνησις Ιςακο- 
λουθεΐ νά τηρή τήν μέχρι τοΰδε στάσιν της. Κατά τόν σχη
ματισμόν τοΰ νέου δπουργείου είναι έν πάση περιπτώσει έτοι
μος δι υποχωρήσεις, διότι μόνον άναπροσώπευσις δλων τών 
κομμάτων δύναται νά σχηματίση πρόσφορον βάσιν διά ίσχυράν 
πολιτικήν. Κατα τήν γνώμην τού ρωσσικοΰ τύπου ή δημοκρατι
κή συνέλευσις κινεί ζωηρόν ένδιαφέρον. ’ Αναμένεται μετά έντε- 
ταμένης προσοχής, δτι κατόπιν αύτής θά έπακολουθήσωσι σο- 
οαραί συγκρούσεις μεταξύ τοΰ Κερένσκι καί τοΰ νέου καί έπι- 
κινδυνωστάτου έχθροΰ του μετά τήν έξόντωσιν τοΰ Κορνιλώφ 
καί του Καλεντίν, τοΰ πρώην ύπουργού τής γεωργίας Τσερνώφ.

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΟΥΧΟΜΑΙΝΟΦ ΕΙΣ ΙΣΟΒΙΑ ΔΕΣΜΑ
(Ζ.) Πετρούπολις, 26. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. 

πρακτορ. Πετρουπόλεως.) Τό δικαστήριον έκήρυξε τόν πρώην 
υπουργόν τών στρατιωτικών Σουχομλινώφ Ι/οχον προδοσίας, 
καταχρήσεως έμπιστοσύνης καί άπατης καί κατεδίκασεν αύτόν 
είς ισόβια δεσμά. 'Η σύζυγός του έκηρύχθη άθώος.

Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΒΟΥΑΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ TQN ΣΧΕΣΕΑΝ
(Ζ.) Χάγη, 26. Σεπτεμβρίου. Κατόπιν συνεδριάσεως, ή όποία 

διήρκεσε καθ’ δλην τήν νύκτα ή βουλή άπεφάνθη διά ψήφων 
52 έναντίον 18 ύπέρ τής αμέσου διακοπής τών διπλωματικών 
σχέσεων πρός τήν Γερμανίαν. Πιθανότατα ή κυβέρνησις θά πραγ
ματοποίησή έντός ολίγων ήμερών τήν άπόφασιν τής βουλής. 
Είναι άβέβαιον, έάν ή παρούσα κινητοποίησις τοΰ στρατοΰ καί 
τοΰ στόλου σχετίζεται με τήν άπεργίαν ή μέ τήν διεθνή κατά. 
στασιν ή πιθανώς καί μέ τά δυο.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ζ.) 'Ως άναγγέλλει ή «Σέκολο» έξ ’ Αθηνών, κατεβιβάσθη 

είς Ιωάννινα ή ίταλική σημαία καί δψώθη ή ελληνική παρου
σία ένός ίταλοΰ στρατηγού καί ενός συνταγματάρχου.

Ό  λόγος τοΰ άρχικαγγελαρίου
(Ζ.) Βερολινον. 27. Σεπτεμβρίου. Ώ ς λέγεται μεταξύ τών 

βουλευτικών κύκλων, κατά τήν αυριανήν (σημερινήν) συνεδρίασιν 
της κεντρικής έπιτροπής θά λάβη πιθανώς τόν λόγον ό άρχι- 
καγγελάριος Μιχαέλις, δπως προβη είς τάς προαναγγελθείσας 
δηλώσεις του.

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

Μαθήματα γερμανικής γλώσσης όπό Α. Χύαπνερ, Κάλε 
(Kahle) 20α.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. μετά ή άνευ χρησιμοποιή- 
σεως τοΰ μαγειρείου. Λουΐζεν-στρ. 15. II.


