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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 26. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) Άφοΰ είς τήν 

Φλάνδραν βορείως τής όδοΰ ' Γπέρν - Μενέν έπανεκτήθησαν έπί 
μετώπου ενός καί ήμίσεος χιλιομέτρου τά υπό τών Άγγλων 
κατά τήν 20. Σεπτεμβρίου μετά βαρειών αιματηρών απωλειών 
καταληφθέντα χαρακώματα, ο? Άγγλοι έξετέλεσαν τέσσαρας 
ίσχυράς αντεπιθέσεις, αί όποΐαι προπαρεσκευάσθησαν διά ισχυ
ρότατου πυρός πυροβολικοΰ, δπως καταλάβωσι πάλιν τό μέρος 
τοΰτο τοΰ μετώπου. "Ολαι αί αντεπιθέσεις έν μέρει μέν κατε- 
€λήθησαν υπό τοΰ άμυντικοΰ πυρός μας, έν μέρει δέ άπεκρού
σθησαν διά πεισματώδους άγώνος έκ τοΰ πλησίον. ’ Ενω αί ά- 
πώλειαί μας ήσαν ασήμαντοι, οί Άγγλοι δπέστησαν κατά τάς 
τέσσαρας έπιθέσεις των βαρυτάτας αΐματηράς άπωλείας έκτός 
τής άπωλείας πολλών εκατοντάδων αιχμαλώτων. Κατόπιν ίσχυ- 
ροΰ πυρός κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός έγκατεστάθη την 
δ .45' πρό μεσημβρίας σφοδρότατον τυμπανικόν πΰρ κατά τών 
θέσεών μας άπό Ντράϊμπανκ μέχρι τής διώρυγος τής Χολλεμ
πέκε, μεθ’ ο οί Άγγλοι έπετέθησαν έκ νέου. ' Η μάχη πεζικοΰ 
εύρίσκεται είς πλήρη ακμήν.

’ Εν«ρ εις τό μέτωπον τοΰ Άρρας άπεκρούσθησαν ίσχυραί 
έχθρικαί περίπολοι πλησίον τής Φρεσνουά, ΐδικαί μας περίπολοι 
έπανήλθον μετά αίχμαλώτων. Είς τήν περιοχήν τής διώρυγος 
τής Λα Μπασσέ, πλησίον τής Χουλλούκ καί έκατέρωθεν τής 
υδοΰ Άρρας - Καμπραί τό έχθρικόν πΰρ πυροβολικοΰ ένεδυνα
μώθη παροδικώς.

Κατόπιν ίσχυράς προπαρασκευής* πυρός f/εταξύ Γκοννελιέ 
καί Όσσυ έγένετο τήν 7.30' τής εσπέρας μία ίσχυρά άγγλική 
μερική έπίθεσις βορειοανατολικώς τής Γκοννελιέ, ένω συγχρόνως 
περίπολοι έπροχώρουν είς την περιοχήν τής Όσσυ καί Λά 
Βακερί. * Η έπίθεσις κατεβλήθη κατά μέγιστον μέρος υπό τοΰ 
άμυντικοΰ πυρός μας, έν μέρει δε άπεκρούσθη δι άγώνος έκ 
του πλησίον.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αΐσν έςηκολούθησεν είς τήν γωνίαν 
τής Ααφφώ τό ένισχυμένον πΰρ. Έκατέρωθεν τής Ράϊμς άπ
εκρούσθησαν περίπολοι πλησίον τής Σαπινιέλ καί τής Νωρουά. 
Ίδικαί μας περίπολοι είσέδυσαν δυτικώς τής Βωντεζενκοΰρ εις 
τά έχθρικά χαρακώματα καί έπανήλθον μετά αίχμαλώτων. 
Έ π! τής άνατολικής δχθης τοΰ Μάς οί Γάλλοι έπεχείρησαν 
περί τήν 11. ώραν πρό μεσημβρίας νά μας άφαιρέσωσι πάλιν 
τό νοτίως τής* Μπωμόν έδαφικόν κέρδος τής 24. Σεπτεμβρίου. 
Αί έπιθέσεις άπεκρούσθησαν μετά βαρειών άπωλειών διά τόν 
επιτιθέμενον, 'βραδύτεραι δέ άπόπειραι έπιθέσεως κατεπνίγησαν 
δπό τοΰ πυρός μας καταστροφής. Ή  δπό τής χθεσινής έκθέ-

σεως τοΰ πύργου Ά ϊφφελ άναγγελθεΐσα γερμανική απόπειρα 
έπιθέσεως δέν ελαβε χώραν. Τουναντίον ή λεία μας άπό τους 
έπί τής άνατολικής δχθης τοΰ Μας άγώνας τής 24. καί τής
25. Σεπτεμβρίου άνήλθεν είς 6 άξιωματικούς, 388 όπλίτας 
καί 12 πολυβόλα. Τά άεροπλάνα έβομβάρδισαν πολλάς έχθρι- 
κάς έγκαταστάσεις. Τό καλόν αποτέλεσμα έξηκριβώθη άνευ άμ- 
φιβολίας. Είς τήν πλησίον τής Ντομπάστλ γαλλικήν άποθήκην 
πυρομαχικών έξερράγη πυρκαϊά.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον ζωηροτέρα δράσις πυροβολικοΰ, 
ίδίως είς τήν περιοχήν τής Γιάκοπστατ, τής Ντυναμπουργκ καί 
είς τόν Τσμπρούτς. Είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τής Σεσ- 
βάγκεν, 60 χιλιόμετρα βορειοανατολικώς τής Γιάκοπστατ, οί 
άεροπόροι μας προεκάλεσαν διά βομβών εκρηξιν είς δύο μεγά
λας ρωσσικάο άποθήκας πυρομαχικών. * Η εισβολή τών περιπό
λου μας είς τήν κοιλάδα τοΰ Σουτσάβα έπί μετώπου ενός καί 
ήμίσεος χιλιομέτρου έκόστισεν είς τόν έχθρόν έκτός τών διά 
τοΰ άνακοινω,θέντος άναγγελθεισών απωλειών αίχμαλώτων καί 
πολυβόλων καί μεγάλας αίματηράς θυσίας.

0 Α Ι Μ Ϊ Ϊ β  ΠΕΡΙ ΤΗΣ „ΑΓΓΑΙΚΗ!“  ΕΙΡΗΗΗΙ
(Ν.) Λονδΐνον, 26. Σεπτεμβρίου. (Ρόϋτερ.) ‘ 0  Άσκουϊθ 

ώμίλησεν είς Λήντς κατά τινα διαδήλωσιν περί τών πολεμικών 
σκοπών καί είπε μεταξύ άλλων : ΜαχόμεΘα δπέρ τής είρήνης, 
δπέρ τής είρήνης τοΰ κόσμου, ή όποία άξίζει πάσαν θυσίαν, 
έξαιρέσει τής θυσίας παντός, δπερ καθιστά πολύτιμον τήν ειρή
νην καί έξασφαλίζει τήν διάρκειαν της, στηρίζον αύτήν έπί τοΰ 
παρ’ δλων τών λαών άναγνωρισθέντος καί έγγυηθέντος δικαίου. 
Τοιαύτη είρήνη δέν έγκειται είς τήν παΰσιν τών έχθροπραξιών 
και άκολούθως μικροδιαπραγματεύσεις έδαφών. Πολύ όλιγώτε- 
ρον δύναται τις νά άναμένη σοβαράν ειρήνην άπό συνθήκην έπι. 
βαλλόμενων είς τόν ήττημένον όπό τοΰ νικητοΰ, δ όποιος Θά 
παρέβλεπε τάς άρχάς' τοΰ δικαίου καί θά ένέπαιζε τάς ίστορι- 
κάς παραδόσεις, τάς άξιώσεις και τάς έλευθερίας τών λαών, 
"•ους όποιους θά άφεώρα ή συνθήκη αυτη.

Τοιαΰται δήθεν συνθήκαι φέρουσιν έν έαυταΐς τήν έγγύη- 
σιν τόΰ ίδιου των θανάτου καί προπαρασκευάζουσιν άπλούστατά 
τό έδαφος διά μέλλοντας πολέμους. Έχομεν εν παράδειγμα τής 
ανοησίας καί τής μηδαμινότητος τοιουτων συμφωνιών, είναι δέ 
τοΰτο ή συνθήκη τοΰ 1871, διά τής όποιας ή νικήτρια Γέρμα- 
νία έπέμεινε νά κράτηση τάς έπαρχίας Αλσατίαν καί Αωρραι- 
νην παρά τήν θέλησίν τών κατοίκων των. Οί δύο μέγιστοι άν- 
δρες τής Γερμανίας, ό Μπίσμαρκ καί ό Μόλτκε, φαίνεται, δτι 
προεΐδον τάς συνεπείας τούτου. 'Ο Μπίσμαρκ ήτο διατεθειμένος



νά δώση εις την Γαλλίαν τδ Μέτς και ό Μόλτχε εΐπεν εις τδ 
Ράϊχσταγ: 'Η Γερμανία οφείλει νά μενη ώπλισμέντ; έπι 50 
ετη, δπως υπεράσπιση τάς έπαρχίας ταύτας:

' Η^άπάντησις τοΰ νέου άρχικαγγελαρίου πρδς τδν Πάπαν 
εΐναι πλήρης άοριστιών καί γενικοτήτων. '0  Άσκουϊθ ή ρώτησε, 
εΐναι πρόθυμός ή Γερμανία νά έπιστρέψη, 2,τι άφηρεσε άπδ τήν 
Γαλλίαν κατά τδ 1871; Είναι πρόθυμος νά έπιστρέψη είς τδ 
Βέλγιον την πλήρη πολιτικήν και οικονομικήν του άνεξαρτησίαν 
άνευ δρων καί έπίφυλάξεων και μετά πλήρους αποζημιώσεως", 
Ή  ’ Αγγλία δεν σκέπτεται την καταστροφήν τής Γερμανίας ή τήν 
διαρκή ταπείνωσιν τοΰ- γερμανικού λαοΰ. ’ Λλλά'ό φρικαλέος κτη" 
νώδης τροπος, κατά τδν όποιον ή Γερμανία διεξήγαγε τδν πόλε
μον, προσειλκυσεν έν πάση περιπτώσει πολυ τήν προσοχήν τοΰ 
κοσμου έπί τοΰ γερμανικοΰ χαρακτήρος καί θά προσέλκυση αύ" 
τήν έπί πολυ άκόμη.

ΙκοτΛς τοΰ αγώνος μας εΐναι δ γερμανικδς μιλιταρισμός" 
Σκοπός τής ειρήνης μας δέν εΐναι ή αποκατάστασης τοΰ πρώην κα
θεστώτος ούτε ή καλούμενη ισορροπία τών δυνάμεων, άλλά ή 
αντικατάστασις καί τών δύο διά διεθνοΰς συστήματος. 'Ως ευ' 
νόητος προϋπόθεσις εΐναι ή έκκένωσις τών κατεχομένων έδαφών 
τής Γαλλίας καί τής Ρωσσιας παρά τοΰ έχθροΰ. Είς τήν μέ- 
σην καί τήν άνατολικήν Ευρώπην βλέπει τις έδαφικά δρια, τά 
οποία αντιτιθενται εις τους πόθους καί τά συμφέροντα τοΰ πλη
θυσμού, τδν δποϊον άμέσως άφορώσι καί σχηματίζουσι τάς 
εστίας ανησυχίας και κίνδυνου πολέμου. ’ Εννοώ τάς δικαίας α
ξιώσεις τής ’ Ιταλίας, τής Ρουμανίας, τής Σερβίας, τής 'Ελλά
δος τών Πολωνών καί τών Νοτιοσλαύων.

Πρέπει νά έκκαθαρισθώσι τελείως οί έπικίνδυνοι ούτοι λο
γαριασμοί· ό σκοπδς δέν έπιτρέπεται νά εΐναι πλέον έκεΐνος, άπδ 
τδν όποιον προήλθον τδ συνέδριον τής Βιέννης καί ή καλουμένη 
'Ιερά Συμμαχία. Ειρήνη, ή όποία καθιστά .δυνατήν τήν άνα- 
γέννησιν μιας άποκεκρυμμένης έμπολέμου καταστάσεως, δέν αξί
ζει τδν κόπον. Όφείλομεν άπαξ διά παντδς νά άποβάλωμεν τδ 
αξίωμα, δτι έάν θέλης είρήνην, πρέπει νά προπαρασκευάζεσαι 
διά πόλεμον. Νομίζω, δτι διεξάγομεν πόλεμον δχι μόνον δπέρ 
της είρήνης, άλλά καί πόλεμον έναντίον τοΰ πολέμου. Διά πρώ
την φοράν είς τήν ιστορίαν τοΰ κόσμου δυνάμεθα ίσως νά 
πραγματοποιήσωμεν τδ ίδεώδες: "Ενωσις τών λαών είς Ινα 
σύνδεσμον, τοΰ|“όποίου θεμέλιον εΐναι ή δικαιοσύνη καί άκρο- 
γωνιαΐος^λίθος ή|έλευθερία.

Περιορισμός τών έξοπλισμών, άποδοχή τοΰ διαιτητικού δι
καστηρίου ως φυσική λύσις διεθνών διαφορών καί καταδίκασις 
τών έπιθετικών πολέμων καί τών έκ φιλοδοξίας πολέμων, ώς 
άνηκόντων είς τήν σειράν τών ανοησιών, αί όποΐαι έπεζησαν, δλα 
αυτά θά εΐναι οί σταδιοδεΐκται είς τήν όδόν ταύτην. Αί μετα- 
βολαί αύται δέν θά έπέλθωσιν άμέσως, άλλά μετ’ αυτών θά 
έπέλθη ριζική|μεταβολή ου μόνον είς τάς έξωτερικάς· σχέσεις 
τών κρατών, αλλά καί είς τήν έσωτερικήν των δργάνωσιν καί 
την συστασιν καί δράσιν τών κοινωνικών τάξεων, έκ τών ό
ποιων ταΰτα άποτελοΰνται. Ό  πόλεμος ουτος δέν εΐναι πόλεμος 
τών δυναστειϊνΓ.ή τοΰ κεφαλαίου. ”Ητο πόλεμος, είς τδν όποιον 
προσέφεραν τήν συνδρομήν των [οί έλεύθεροι λαοί τοΰ κόσμου. 
"Οταν παρέλθη” ή καταιγίς| καί ό|ουρανδς γίνη πάλιν αίθριος, 
δέν πρέπει νά "ίδωμεν |τότε“τά πράγματα ύπδ νέον καί άληθέ- 
στερον φώ ς; ’ Εν τφ μεταξύ πρέπει νά διατηρήσωμεν ξηράν 
τήν πυρίτιδά μας.

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 28. Σεπτεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙ* TCY ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

’ Επί τοΰ πεδίου μάχης της Φλάνδρας ηύξήθη πάλιν άπδ 
τής μεσημβρίας ό άγών πυρός. Τήν έσπέραν διηυθύνετο τυμπα- 
νικόν πΰρ κατά τής άνατολικώς τής 'Γπέρν περιοχής. Έκεΐ οί 
Αγγλοι έπεχείρησαν ίσχυράς μερικάς έπιθέσεις βορειοανατολι

κώς τής Φρέτσενμπεργκ καί είς τήν πρδς Μενέν όδόν. Καί είς 
τά δύο πεδία έπιθέσεως άπεκρούσθησαν διά πυρδς-καί άγώνος 
έκ τοΰ πλησίον· πλησίον τής όδοΰ 'Γπέρν—Πασεντέλε ό έχθρός 
ε^ισκεται άκομη είς χοάνας τινάς τής γραμμής τοΰ μετώπου 
μας.

Είς τήν παραλίαν ή ένέργεια πυροβολικοΰ ήτο τήν εσπέ
ραν ζωηρά· ομοίως είς πολλά τμήματα τοΰ μετώπου τής Ά ρ
τουά ηύξήθη κατά διαλείμματα.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Βορείως τοΰ Αίσν καί είς τήν Καμπανίαν γενική βροχή πε- 

ριώρισεν κατά τήν ήμέραν τήν μαχητικήν ένέργειαν, ή δπο-α τήν 
έσπέραν ένεδυναμώθη. Είς πολλάς θέσεις αί άναγνωρίσεις μας 
ειχον καλόν άποτέλεσμα.

Πρδ του Βερντέν δ άγών πυροβολικοΰ έγένετο ίσχυρός με
τά μεσημβρίαν.

Κατά τους έπιτυχεΐς έναερίους άγώνα; τών τελευταίων ή
μερων ό όπολοχαγός Μπέρτολντ κατέρριψε τδν 25. αντίπαλόν 
του, ό άνθυπολοχαγός Βύστχοφ τδν 22. καί ό άνθυπολοχαγός 
φδν Μπύλο τδν 21. άντίπαλόν του.

'Ο όπολοχαγός Βαλντχάουζεν κατέρριψε χθές εν άεροπλά
νον καί δύο δέσμια άερόστατα.

’Ανατολικόν θέατρον.
Μόνον είς δλίγοος τομείς μεταξύ της Άνατολικής καί τής 

Μαύρης θαλλάσσης ή ενέργεια τοΰ πυρδς καί τών δύο μερών 
ηύξήθη πέραν τοΰ συνήθους όρίου.

Μακεδονικόν μέτωπον
Συμπλοκαί άνιχνευτών είς τάς κοιλάδας τοΰ Σκοΰμπι κα> 

τού Στρυμόνος. Ίσχυρότερον πΰρ μόνον είς τήν λεκάνην τοΰ Μο
ναστηριού καί νοτιοδυτικώς τής λίμνης τής Δοϊράνης.
(W .T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Ε Ι  ΤΟΥ ΑΥΙΤΡΟ Ο ΪΓΓΡΙΚΟ Ϊ Α Μ Η Ν Η
Β ιέ ν ν η ,  27. Σεπτεμβρίου.

’Ιταλικόν θέατρον
Είς τήν στρατιάν τοΰ φδν Μπορόεβ·τς κατερρίφθησαν υπδ, 

άερρπόρων τρία έχθρικά άεροπλάνα. Είς τήν περιοχήν τής Το- 
νάλε περίπολοι υψηλών δρέων έφθασαν δπισθεν τοΰ έχθριχοΰ 
μετώπου, άνετίναξαν έκεΐ δύο σταθμούς σχοινοειδοΰ; σιδηροδρό
μου, κατέστρεψαν πολλάς άποθήκας καί έπανήλθον μετ’ αίχμα
λώτων καί άνευ άπωλειών.

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

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
(Ν.) Λονδΐνον, 25. Σεπτεμβρίου. Τδ πρακτορεΐον Ρόϋτερ 

άναγγέλλει έπισήμως τά έξής: 'Ο κόλπος τοΰ Ί'αμέσεως ήτο 
πάλιν ό στόχος έχθρικής έναερίου έπιθέσεως. Σήμερον τήν έ-

σπέραν ένεφανίσθησαν άεροπλάνα δπεράνω τής παραλίας άπδ 
Κέντ μέχρι Σοΰσσεξ. Έρρίφθησαν μερ.καί βόμβαι. Μέχρι τοΰ
δε δέν άνηγγέλθησαν θάνατοι. Εις άεροπόρος έπροχώρησε μέ
χρι τών νοτιοανατολικών έξω συνοικιών τοΰ Λονδίνου, δπου έρ- 
ριψε δύο βόμβας, αί όποΐαι προεκάλεσαν είκοσι θανάτους.

Πρόκειται , περί τής έπιθέσεως τών γερμανικών άεροπλά
νων, τής άναγ 'ελθείσης όπδ τοΰ πολεμικού ανακοινωθέντος τής 
26. Σεπτεμβρίου.

(Ν.) Άμστερνταμ, 26. Σεπτεμβρίου. Ή  «Γεν. Έμπορ. 
Έφημερίς» πληροφορείται έκ Λονδίνου τήν 25. τρ. μηνδς τά 
έξής: Ή  γερμανική έναέριος έπίθεσις ηρχισε τήν 8.15' τής έ
σπέρας καί διήρκεσεν ύπέρ τήν μίαν ώραν. Εις γ ί  θέατρα άνε- 
κοινώθη άπδ τής σκηνής, δτι πρόκειται περί έναερίου έπιθέσεως, 
καί διεκόπησαν αί παραστάσεις, άλλά έσυνεχίσθησαν κατόπιν, 
δταν έγνώσθη, δτι παρήλθεν ό κίνδυνος. Μερικά θέατρα έγνω- 
στοποίησαν, δτι μέχρι τής νέας σελήνης, τήν 8. ’ Οκτωβρίου θά 
δίδεται παράστασις μόνον μετά μεσημβρίαν.

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
26 000 τόννοι.

Βερολΐνον, 26. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) 'Γπδ 
τών ύποβρυχίων μας κατεβυθίσθησαν πάλιν είς τδ βόρειον πο
λεμικόν θέατρον 26 000 τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων 
πλοίων εύρίσκοντο τά ώπλισμένα άγγλιχά άτμόπλοια «Ρολ- 
λέσμπυ» (3955 τόννων), ώς καί δύο άγνωστα, ώπλισμένα άγ
γλιχά άτμόπλοια, έν έξ αύτών μεγέθους ύπέρ τούς 10 000 
τόννους, Ιχον τδ έξωτερικδν τοΰ «Βινιφρέντιαν.»

'0  άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

I P I H I H i m
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

' Γπάρχουσι στιγμαί, καθ’ ας ό οφθαλμός έρωτικώς δέν 
δυναται ν’ άποσπασθη έκ φυσικοΰ τίνος τερπνοΰ συνόλου, δπου 
εναρμονίζονται διά τής θείας τής δημιουργίας διατάξεως χρώ
ματα, κινήσεις, διαύγειαι, άντανακλάσεις, παραλλαγαί, φωτο
σκιάσεις τέλος, ώς θά ελεγεν ό δωρήσας ταΰτα έπί τών πινά
κων του Φλαμανδδς Rembrandt. 'Η άνθρωπίνη ποιητική I- 
ξαρσις έν τω πόθω τής άναπαραστάσεως τοΰ φυσικοΰ μας πα- 
ρέδωκε διά τών μεγάλων της διδασκάλων τήν γλυπτικήν καί 
ζωγραφικήν, δύο άδελφάς τέχνας, έξ ίσου μεγάλας, έχ παραλ
λήλου άποθανατισθείσας καί ών τά δημιουργήματα κοσμοΰσι διά 
τής ζωγραφικής τάς ευρείας αίθούσας τών πινακοθηκών τοΰ 
Λούβρου τών Παρισίων, τοΰ Μονάχου, τής Δρέσδης, 4ης Άμ- 
βέρσης. τής Μαδρίτης, τοΰ Βατικανού τής Ρώμης κλπ., διά 
της γλυπτικής τά έλληνιχά μουσεία, ώς καί έκεΐνα τών ευρω
παϊκών πρωτευουσών καί άλλων πόλεων, άτινα τόσον τιμώνται 
φιλοξενοΰντα Πραξιτέλας, Σκόπας χαί πλείστους άλλους τής 
σμίλης μύστας. Καί έΛειδή περί γλυπτικής ό λόγος, παρακαλώ 
τους έπισχεπτομένους τδν κήπον τής § tad thalle  νά εύαρεστη- 
θώσι νά ρίψωσι εισερχόμενοι βλέμμα άριστερά άμα τή είς τοΰ- 
τον είσόδφ των καί νά περιβάλωσι δι αυτοΰ γυναίκα τινα έκ 
λίθου, άναπαυομένην πλησίον τής μικρας, δπό τους κολοσσιαίους, 
άν μή τυμπανιαίους πόδας της, δεξαμενής. Καίτοι δέν είμαι 
γλυπτής, απόγονος τοΰ Φειδίου, οΰτε έξάδελφος τινδς έκ τών 
νεωτέρων Τηνίων, ώστε νά εχω τεχνικώς πλήρη άντίληψιν τών 
γραμμών αΓτινες συνθέτουσιν fv άγαλμα, έν τούτοις. έπειδή έπί 
μήνας τώρα τό βλέπω, έάν εΐχέ τι τδ χαλόν, ώς θά ελεγον οί 
αρχαίοι, δέν θά έξηκολοόθουν νά τδ καταδικάζω πάντοτε διά 
τήν πόρρω τούτου άπέχουσαν καλαισθησίαν τοΰ ν’ άναπαριστα

εστω καί μιαν τών ώραίων γραμμήν, ας έδώ τόσον άφειδώς 
ή φυσις εοωκεν είς τδ ώραΐον φΰλον. Κολοσσός ουτος άδρανής, 
μέλη, τά οποία τόσον χονδροειδή δέν θά ήδύναντο ποτέ ν’ ά- 
ποδώσωσι τάς καμπύλας καί τδ εύτορνον, μέ τά όποΐα ή φύ- 
σις έπροίίασεν έγωϊστικώς έν τφ πλανήτη τούτοι τάς δροσεράς 
συντροφους μας. Χωρίς νά γνωρίζω ουτε τό όνομα, ουτε τήν 
έποχην τοΰ ποιησαντος, χωρίς ετι νά θελήσω νά μειώσω τήν 
αξίαν άλλοδαπών γλυπτών, έπειδή ειχον τήν τιμήν έγώ νά είμαι 
Έλλην, άπό χώραν ήτις έγαλούχησε τάς θυγατέρας τής Μνη
μοσύνης, καθόσον άπεναντίας' θαυμάζω τά ώραΐα άνάγλυφα, 
ατινα κοσμοΰσι τ’ άετώματα καί διαζώματα τής Ruhineshalle 
άπλώς ως έπισκεπτης συχνός τοΰ δροσεροΰ τούτου κήπου, ήθε-’ 
λον νά ειπω, δτι πρδς τδ ώραΐον αύτό πλαισίωμα τής πλα
τείας τοΰ κήπου τοΰ (ρδείου τούτου, άδικος ή τοποθέτησις τής 
ανίας ταυτης. Δέν θά μετέβαινον είς τδν κήπον πλέον, πλήν ό 
φίλος μου Γερμανός S ch n .. . . ,  δστις τιμά τήν χορείαν τών 
καλλιτεχνών, θέλει νά περνοΰμεν δλίγας ώρας έκεΐ έν άνέσει, 
αυτός δ ουτος μόλίς είσέλθωμεν καί ΐδη τό μεγαθήριον τοΰτο, 
άναφωνεΐ Donnerwetter!

Τ - ς  *

0 ΑΡΧΙΚΑΓΓΕΛΑΡΙΟΣ
Π Ε Ρ Ι ΤΟ Υ ΖΗ ΤΗ Μ Α ΤΟ Σ Τ Η Σ  Ε ΙΡ Η Ν Η Σ

(Ν.) Βερολΐνον, 28 Σεπτεμβρίου. Ή  κεντρική έπιτροπή 
τοΰ Ράϊχσταγ ηρχισε σήμερον τήν συζήτησιν περί τών θεμά
των τής έξωτερικής πολιτικής. Άπεφάσισε, νά συζητήση ύπδ 
λίαν έμπιστευτικδν χαρακτήρα τό βελγικόν ζήτημα έν συνδυα- 
σμψ πρδς τήν συζήτησιν έπί της γερμανιχής άπαντήσεως πρδς 
τήν νόταν τοΰ Πάπα.

Πρώτος ελαβε τδν λόγον ό άρχιχαγγελάριος καί περιέγρα
ψε δι’ ολίγων τήν κατάστασιν είς τάς έχθρικάς χώρας. Αί οί- 
κονομικαί καί οίκονομολογικαί δυσκολίαι αύψάνουσιν έν Γαλλία. 
Ή  στενοχώρια έν ’ Ιταλία; καθίσταται διαρκώς περισσότερον αι
σθητή. Μόνον ή άπατηλή έλπίς διαιρέσεως μεταξύ μας παρα
κινεί τούς διευθύτοντας βρεττανικους κύκλους νά έπιμένωσιν ά
κομη σήμερον είς πολεμικούς σκοπούς ή νά γνωστοποιώσιν άκό
μη τοιουτους, οί όποιοι εΐναι τ3λείως άσυμβίβαστοι πρδς τάς πο' 
λιτικάς καί οίκονομικάς άνάγκας ύπάρξεως τής Γερμανίας. Τήν 
άναγγελθεΐσαν στρατιωτικήν βοήθειαν έκ μέρους τών'Ηνωμένων 
Πολιτειών άναμένομεν μετά ψυχραιμίας καί πεποιθήσεως. Εις 
Ρωσσίαν δέν υπάρχει έπί τοΰ παρόντος «χάνεις, ό όποΐος εχει 
τήν δύναμιν, άπέναντι τοΰ χάους καί τών άνταντικών έπιρροών, 
νά πραγμάτοποιήση τ'*ν γενικόν πόθον τής είρήνης.

Ό  άρχικαγγελάριος ήλθε κατόπιν είς τδ ζήτημα τής γερ
μανιχής άπαντήσεως είς τήν νόταν τού Πάπα καί . τδ ζήτημα 
τών πολεμικών σκοπών καί είπε περί τής κατακρίσεως τής ά
παντήσεως, δτι δέν περιέχει θετικάς δηλώσεις περί τών καθ’ 
εκαστα ζητημάτων,, τά έξής : Δέν δύναταί νά έννοηθη, πώς εις 
γνώστης τής διεθνοΰς καταστάσεως καί τών διεθνών έθίμων θά 
ήδύνατο νά πιστεύση, δτι θά ήμεθα εις θέσιν νά καθορίσωμεν 
είς μίαν μονομερώς όφ’ ήμών δοθεΐσαν δημοσίαν δήλωσιν τήν 
λύση» τόσον σπουδαίων ζητημάτων, τά όποΐα εύρίσκονται είς ά- 
ναπόσπαστον σύνδεσμον μετά τοΰ συνόλου τών είς ένδεχομένας 
διαπραγματεύσεις είρήνης συζητηθησομένων Θεμάτων, νά καθο
ρίσωμεν αυτά διά μονομερούς δηλώσεώς μας δυσμενώς πρδς 
ήμας. Έάν είσηρχόμεθα είς λεπτομερείας, αί γερμανικαί ύπο- 
χωρήσεις θά έθεωροΰντο δπό τών έχθρών μας ώς σημεία αυ- 
ξανομένης άδυναμίας τής Γερμανίας Δέν θά έπλησιάζομεν ουδέ 
κατά εν βήμα πρδς τήν είρήνην. Τουναντίον, μία τοιαύτη στά-



σις εκ μέρους. μ*? θά συνετέλει ώρισμένως si; παράτασιν τοΰ 
πολέμου.

’ Οφείλω νά δηλώσω σαφώς τήν άποψιν της κυβερνήσεως, 
απο την οποίαν δεν !)ά άπομακρυνίΙώμεν, οτι έπί τοΰ παρόντος 
οφείλω νά άρνηθώ, νά καθορίσω ακριβώς τους πολεμικούς μας 
σκοπούς και τους αντιπροσώπους μας διά τάς διαπραγματεύσεις. 
Έάν τά μέλη τοΰ ιδρύματος τούτου καί τοΰ τύπου ήί)ελον νά 
συμμερισ&ώσι τήν άποψιν ταύτην, ή κατάστασις θά διευκολύνε- 
το καί θά προώδεύεν άπείρως και ή όδός της είρήνης θά άπ- 
ηΛευδερώνετο άπδ αναπόφευκτα έμπόδια.

Έν τέλει ό άρχικαγγελάριος έστράφη κατά τής άπαντη- 
σεως τοΰ Ούΐλσον καί έπεράτωσε τον λόγον του ώς έςής : Τό
σον ή νότα τοΰ Ούΐλσον δσον καί οίαδήποτε άλλη ΙχίΙρική ά. 
πόπειρα δέν Οά δυνηθη νά καταβάλη τδ πνεύμα τοΰ γερμανι- 
κοΰ λαοΰ τής 4. Αύγουστου. Τδ πνεΰμα τοΰτο θά ζήση καί 
θα νικηση έφ οσον δ κλοιός τών έχθρών μας μας έςαναγκάζει 
είς άμυναν τής ζωής μας καί τοΰ μέλλοντος μας.

(Ν.) Γενεύη, 26. Σεπτεμβρίου. 'Η παρισινή Ικδοσις τής 
«Χέραλντ» της Νέας 'Γόρκης άναγγέλλει, δτι ή. Άντάντ θά 
απάντηση είς την νόταν τών κεντρικών δυνάμεων πρδς τδν 
Πάπαν.

Ή  Ρωσσία ύπό άνταντικήν κηδεμονίαν
(NJ Παρισινοί άνταποκριταί, θεωρούμενοι ώς καλώς πλη- 

ροφορημένοι, λέγουσιν, δτί απέναντι τής λιποθυμίας, είς τήν ό
ποιαν εύρίσκεται ή Ρωσσία, εχει άποφασισθή πλέον ύπδ τής 
Αγγλίας, Γαλλίας, Αμερικής καί ’ Ιαπωνίας, νά θέσωσι τά οι

κονομικά, τδν στρατόν, τους σιδηροδρόμους καί την διπλωμα
τίαν τής Ρωσσίας ύπδ τήν κηδεμονίαν των.

|: Άγοράζομεν ναπολεόνια, τουρκικάς καί άγγλικάς j I 
Π λίρας είς τήν μεγίστην τρέχουσαν τιμήν, ]Ι 
Π ή άνταλλάσσομεν αϋτάς διά δραχμών· - Πληρο- Α 
U φοροΰμεν δέ, δτι έπίκειται έλάττωσις τών τρεχου- Π 

σών τιμών. ί I
11 ΜΠΑΡΤΣ καί Σια. Στοά Στράσμπουργκ (Πασάζ). !

~  ΖΪΒΕΠΙίΤΟΡΙΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Dret Raben
Καθ’ έκάστην κονσέρτο.-Έκλεκτά φαγητά ελληνικής 
μαγειρικης-Πλουσία συλλογή οϊνων καί μπυρας.-Τι-

μαί συγκαταβατικαί, υπηρεσία προθυμοτάτη.

Ενοικιάζονται άμέσως ή βραδ. 1 ή 2 καλώς έπιπλ. δωμ. 
(υπνου καί διαμονής.) Πληροφορίαι παρ’ ήμίν.

Ένο,κιάζεται άμέσως καλώς έπιπλ. καί προσήλιον δωμά
τιον. Έπίσκεψις μέχρι τής 8ης ώρας Ισπέρας. Μ. Χόργκμπερ. 
Πράγκερ - στράσσε 33. II.

Ενοικιάζονται άμέσως είς ελληνα αξιωματικόν δύο καλώς 
έππτλωμένα δωμάτια. Αεμπάουερ - στράσσε 34. I. δ.

’ Ενοικιάζεται άπδ 1. 10.17 ή άπδ 15. 10. 17 2 κομψώς 
έπιπλ. δωμ. (υπνου καί διαμονής.) Ώράι έπισκεψεως 11—1. 
Σούλτς, Βιλαντ-στράσσε 1. παρτέρ.

Ενοικιάζεται πολύ καλά έπιπλ. δωμ. Μ. Ντίττμερ, Κρέλ- 
στράσσε 19. 1. α.
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ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ  ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤϋΝ 
„ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ“ 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ
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