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0 ΠΕΙΪΜΛΙΜΗΣ ΑΓΟΗ E l i 10 ΦΛΑΝΑΡΙΚΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ
βερολΐνον, 27. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) ' Η νέα ήμερα με

γάλου άγώνος της τρίτης μάχης της Φλάνδρας, ή 26. Σεπτεμ
βρίου, κατά τήν οποίαν οί "Αγγλοι έπετέθησαν μετά άκόμη ί- 
σχυροτέρων δυνάμεων παρά κατά τήν 20. Σεπτεμβρίου, ύπήρξε 
πάλιν μία ένδοξος ημέρα διά τά γερμανικά δπλα.

Εαν ή 20. Σεπτεμβρίου μέ τάς 9 άγγλικάς της μεραρχί
ας μις τήν πρώτην γραμμήν είχε μόνον τελείως άσήμαντα, α
κριβά άγορασθέντα έδαφικά κέρδη, αυτήν τήν φοράν αί 12 άγ- 
■γλικαί μεραρχίαι είς τήν πρώτην γραμμήν εμελλον νά φέρωσι τήν 
Αποφασιστικήν νίκην. Γυμπανικδν πΰρ τεραστίας λύσσης προπα- 
ρεσκεύασε τήν έπίθεσιν, ή όποία έγένετο τήν πρωίαν της 26. 
Σεπτεμβρίου κατά της γραμμής Λάνγκεμαρκ μέχρι τής διώρυγος 
της Χολλεμπέκε, συνοδευομένη καί τήν φοράν αύτήν υπό πο
λυαρίθμων μοιρών τεθωρακισμένων αυτοκινήτων καί άεριογόνων, 
καπνογόνων καί νεφογόνων βομβών.

Οί * Αγγλοι έπετέθησαν κατά κύματα, είς μέγα βάθος δια
δεχόμενα άλληλα, μετά Ισχυρών εφεδρειών χωρίς νά συλλογί- 
,ωνται ανθρωπινας απώλειας. Οί Αγγλοι, δπως άποφύγωσι τόν 
κίνδυνον τών τοσοΰτον τρομαζουσών αύτούς γερμανικών άντεπι- 
Οεσεων, αι όποΐαι είς δλας τάς μάχας εθραυσαν τήν μανίαν 
τών κατ αριθμόν πολύ ύπερτέρων άγγλικών έπιθέσεων, προσε- 
“άθησαν να καταπνιξωσιν έν τή γενέσει των τάς γερμανικάς άν- 
τεπιθεσεις διά κατά μάζας ένεργείας τοΰ βραχυνθέντος πυρός 
τοΰ πυροβολικού των. 'Η προσπάθεια αυτη ήτο ματαία. Τά 
γερμανικά συντάγματα διέβησαν μετά άπαραμίλλου ηρωισμού 
τήν καταχθόνιον ζώνην της άγγλικής χαλάζης σιδήρου καί έρ
ρίφθησαν μετ’ άκρατήτου όρμής κατά τών έπιτιθεμένων.

' Εκατέρωθεν τής Λάνγκεμαρκ ό έχθρός έφώρμησεν έπανει- 
λημμένως κατά πυκνάς μάζας. Έδώ έναυάγησε πασα απόπειρα 
διασπάσεως πρό τού πυρός μας καί διά πεισματώδους έκ τοΰ 
-πλησίον αγωνος. Χιλιάδες έχθρών έθυσιάσθησαν έδώ, χωρίς νά 
κερδίσωσιν ούδέ σπιθαμήν έδάφους. Μόνον ?ίς τήν άνατολικώς 
τού Σέν Ζουλιέν μέχρι της όδοΰ Μ ενέν-' Γπέρν περιοχήν ήδυ- 
νήθη ο έχθρός κατόπιν τεραστίων θυσιών νά είσδάση μέχρι βά
θους ένός χιλιομέτρου είς τήν ύπό τοΰ πυρός κατεσκαμμένην 
αμυντικήν μας ζώνην. "Ολαι αί προσπάθειαι’ τών Άγγλων, 
δπως δι άφειδοΰς διαθέσεως τών έφεδρειών των αύξήσωσι τάς 
άσημάντους άρχικάς έπιτυχίας, έναυάγησαν πρό της πεισματώ
δους μας άμύνης καί τών ορμητικών άντεπιθέσεών μας.

Είς τό δυτικώς τής Τσοννεμπέκε σταυροδρόμιον έμαίνετο 
ή πάλη μετ ίδιαιτέρας σφοδρότητος. Κατά τάς έσπερινάς ώρας 
ο έχθρός έπεχείρησεν έπανειλημμένας ίσχυροτάτας έπιθέσεις κατά

Γπευθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Εκτύπωσις και εκδοσις ύπό της Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 

τεν οδντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

τού χωρίου Γκελοΰβελτ. "Ολαι, αί έπιθέσεις συνετρίβησαν μετά 
βαρειών άπωλειών τών Άγγλων. Τό χωρίον εμεινεν είς γερμα
νικάς χεΐρας. Μέχρι τοΰ μεσονυκτίου σχεδόν διήρκεσαν οί πει
σματώδεις έξαιρετικώς σφοδροί άγώνες, ένφ τό ισχυρόν πΰρ πυ
ροβολικού εξηκολουβησεν άνευ ούδεμιάς διακοπής καί μόνον 
περί τήν 1. ώραν τής πρωίας ύπεχώρησε παροδικώς. Άπό τής 
στιγμής ταυτης δεν έπηκολουθησαν μέχρι τοΰδε νέαι έπιθέσεις 
τών Άγγλων. Τελευταίως παρατηρεΐται, δτι οί Άγγλοι κανο
νιοβολούσα έπανειλημμένως άνευ σοβαρού λόγου βελγικά χωρία. 
Κατά τόν χθεσινόν κανονιοβολισμόν τής Όστάνδης έφονεύθησαν 
πάλιν 14 Βέλγοι καί 25 έτραυματίσθησαν σοβαρώς.

Είς τό μέτωπον τοΰ ’ Αρρας, τήν περιοχήν τοΰ Σεν Καντέν 
καί τοΰ Αίσν, πρό πάντων είς τήν γωνίαν τής Λαφ»ώ, κατά 
διαλείμματα αυίησις τοΰ πυρός.

Κατα την παρελθοΰσαν νύκτα έβομβαρδίσθησαν έχθρικά 
αεροδρομια όπισθεν τοΰ μετώπου ώς καί τινα στρατόπεδα έντός 
δασών μετ’ έπιτυχίας. Είς τέσσαρα μεγάλα υπόστεγα άεροπλά
νων είς το αεροδρόμιον τής Λέμ έξερράγη πυρκαίά.' Ομοίως καί 
είς τα λοιπά άεροδρόμια παρετηρήθησαν μεγάλαι πυρκαϊαί καί 
έκρηξεις ως καί πτώσεις βλημάτων έπί τών ύποστέγων.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον τό πΰρ πυροβολικοΰ ένεδυνα- 
μώθη κατά διαλείμματα είς τήν περιοχήν τής Ντύναμπουργκ, 
εις το τοςον τής Λουκ. Είς το λοιπόν μέτωπον ούδέν ιδιαίτερον 
γεγονός.

0 ΛΟΓΟ! ΤΟΪ ΥΠΟΪΡΓΟΪ ΦΟΚ ΚΜΜίΝ
(Ζ.) Κατά τήν συνεδρίασιν τής κεντρικής έπιτροπής τού 

Ράί^ταγ τής 28. Σεπτεμβρίου μετά τόν άρχικαγγελάριον Ιλα- 
βε τόν λόγον ό ύπουργός τών έξωτερικών φόν Κύλμαν, είπών 
μεταξύ ά'λλων:

Είς τάς σημερινάς έφημερίδας έγράφησαν είδήσεις, δτι ύ- 
φίσταται γερμανική νότα περί τοΰ Βελγίου. Τοΰτο είναι μία 
τών θρασυτάτων έφευρέσεων, αί όποΐαι παρουσιάσθησάν ποτε 
κατά τήν πολιτικήν μου πείραν. Προέρχεται πιθανώς έκ γαλ
λικής πηγής. Ούδέ ίχνος άληθείας ένυπάρχει είς τήν δλην υπό- 
θεσιν.

"Οσον άφορ£ τόν λόγον τοΰ άρχηγού τής άντιπολιτεύσεως 
είς τήν βρεττανικήν κάτω βουλήν, εΐπεν: Έάν αί περιλήψεις, 
τάς όποιας άνηγγειλε τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ άποτελοΰσι πιστήν 
εικόνα του λογου του ’Άσκουϊθ, νομίζω, δτι δύναμαι νά ίσχυ. 
ρισθώ, δτι δέν μάς έπροχώρησεν ούδέ κατά Sv βήμα έπί τής 
όδοΰ, ή όποία εΐναι άναγκαία διά τήν Εύρώπην. Δέν θέλω δμως 
νά περιπέσω είς τήν κακήν συνήθειαν, νά είσέλθω είς λεπτό-



μερή συζήτησιν τοΰ λόγου έπί τή βάσει τηλεγραφικών περιλή
ψεων, αι όποΐαι έκ πείρας άπεδείχθησαν ανακριβείς.

"Οσον άφορα τήν νόταν τοΰ Πάπα εΐπεν: Ό  γερμανικός 
λαός καί ή γερμανική κυβέρνησις, είς τους όποιους ή συνείδη- 
σις τής δυνάμεως των καί τής έσωτερικής ασφαλείας των κατέ
στησαν πάντοτε ευκολον, νά τονίσω σι τήν προθυμίαν των ύπέρ 
έντιμου ειρήνης, εχουσι πάντα λόγον, νά χαιρετίσωσι μετ’ ευ
γνωμοσύνης τό διάβημα τοΰ Πάπα, τό όποιον κατέστησε δυνα
τόν είς αυτούς, νά άποδείξωσιν έκ νέου κατά σαφή καί άναντίρ- 
ρητον τρόπον τήν έθνικήν γερμανικήν πολιτικήν. Μετά προθέ- 
σεως λέγω «έθνική πολιτική», διότι έλπίζω καί πιστεύω, δτι ή 
άπάντησις τής γερμανικής κυβερνήσεως αντιπροσωπεύει τήν ί>έ- 
λησιν τής μεγάλης πλειονότητος τών Γερμανών τόσον, ώς έκ τής 
γενέσεώς της, δσον καί ώς έκ τοΰ περιεχομένου της.

'Η νότα του Πάπα είναι σημαντικόν έγγραφον ού μόνον 
άπό διεθνούς άπόψεως· αυτη σημαίνει σταθμόν καί διά τήν κα- 
ί)αρώς γερμανικήν έςέλιςίν μας, διότι εΐναι τό πρώτον άποτέλε. 
σμα συνεργασίας μεταςύ δλων τών παραγόντων τής κυβερνήσεως 
καί τών αντιπροσώπων τής γερμανικής βουλής, τό όποιον έδο- 
κιμάσθη διά πρώτην φοράν κατά τήν περίστασιν αύτήν. ' Η συν
εργασία μέ τοιαύτην στενωτάτην σχέσιν δέν έδοκιμάσθη, έάν δέν 
μέ άπατα ή μνήμη μου, ουδέποτε ούδέ είς αύτάς τάς καθα- 
ρώς κοινοβουλευτικάς χώρας. ’ Ακριβώς ή συνεργασία αΰτη. ή 
έξέλιξις καί τά άποτελέσματά της—μοΰ έπιτρέπεται πιστεύω νά 
είπω τοΰτο—δύνανται νά δώσωσιν ελπίδα; καί πεποίθησΐν είς 
ενα πολιτικόν, ό όποΐος θεωρεί τήν γερμανικήν πολιτικήν ώς ζή
τημα φιλοτιμίας.

■ ’ Εξωτερική πολιτική, ή όποία είς τάς εύρείας, ούσιώδεις 
βάσεις της δέν έδράζεται έπί τής έγκρίσεως τού λαοΰ, έπί τής 
έγκρίσεως τών αιρετών αντιπροσώπων τού λαοΰ, ή όποία δέν 
υποστηρίζεται έντός τής βουλής ύπό τής ένεργοΰ έπεμβάσεως 
κατά τήν κατάλληλον στιγμήν διά πολιτικής καί συνετής πεποι- 
Θήσεως είς τήν έκτελεστικήν έξουσίαν, δέν δύναταί νά Οιεξαγάγη 
τόν βαρύν άγώνα κατά του έξωτερικοΰ. Είς τό έξωτερικόν έκ- 
μεταλλεύονται πολλάκις τόν μύθον, δτι είς Γερμανίαν ύφίσταται

ίΐΜΐιιιι ιιημμ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ύ π ό  ’ Α θ ή ν α ς  Β α β ά σ η  
(Έκ, τοΰ Μικρασιατικού ‘Ημερολογίου τοΰ 1915.)

*  (1 )
166. Μέσα άπό τά πολυάριθμα γυναικόπαιδα πού έτρε

χαν σωρηδόν ημίγυμνα καί πεινώντα διά νά σωθούν άπό τούς 
όνυχας κτηνώδους έχθροΰ, εμεινε πολύ όπίσω μία ώραιοτάτη 
παιδίσκη. Δέν είχε δυνάμεις νά ακολουθήσω ή δυστυχής τό 
Θλιβερόν έκεΐνο κερβάνιον καί Ιπεσεν έξηντλημένη είς τό χείλος 
τοΰ δρόμου. Κανείς δέν άντελήφθη τήν ελλειψιν της, πάντες έ- 
ξηκολούθησαν τήν άλλόφρονα πορείαν των έξαφανισΟέντες μέσα 
είς τά σκότη τής έπελθούσης νυκτός. . .  .

' Η μικρά έγκαταλειφθεΐσα έκοιμάτο ήδη άπό πολλού βα
θύτατα παρ’ δλην τήν φρίκην τής θέσεώς της. Θά έκοιμάτο 
δε έπί πολύ άν δέν έπερνοΰσεν έκεΐθεν μικρόν στρατιωτικόν 
απόσπασμα, τοΰ όποιου ό αρχηγός διέκρινεν αύτήν πρώτος. 
Μόλις τήν άντελήφθη χωρίς νά χάση καιρόν έκυψε καί τήν έ- 
πήρε είς τήν άγκάλην του καί μετά τών συντρόφων του έκαμψε 
τήν γωνίαν τοΰ έρημωθέντος δρόμου. *

Πόσον έξεπλάγη ή Χρυσοΰλα (αύτό ήτο τό δνομά της) 
δταν έξυπνήσασα εύρέθη κάτω άπό μίαν μεγάλη/ σκηνήν, μέσα

πολιτική τής κυβερνήσεως καί πολιτική τού λαοΰ. Τοΰτο εΐναι 
σήαερον έντελώς ώρισμένως μύ&ος, καί τίποτε δέν δύναταί νά 
διαψεύση ριζικώτερον τόν μΰθον αύτόν, παρά έάν καί σείς, κύ
ριοί μου, ήνωμένοι έγκρίνητε τήν έν τή απαντήσει μας πρός 
τήν Αύτοΰ Παναγιότητα καθορισθεΐσαν πολιτικήν.

'Ωσαύτως οί ανόητοι ισχυρισμοί, δτι ύφίστανται μεγάλαι 
διαφοραί γνώμης άκόμη καί μεταξύ τών μελών τής κυβερνήσε
ως, δτι άνεφάνησαν διαφωνίαι μεταξύ τών ιθυνόντων άνδρών ή 
μάλιστα μεταξύ τής κυβερνήσεως καί τών εύφυών έκείνων στρα
τιωτικών άρχηγών, είς τούς όποιους καί τήν βοήθειαν τού θε
ού όφείλομεν, δτι ή Γερμανία εύρίσκεται έκεΐ, δπου σήμερον 
εύρίσκεται—αί φήμαι αύται πρέπει νά χαρακτηρισί>ώσιν ώ; 
γελοΐαι. Όλαι αί ύπηρεσιαι αύται συνεργάζονται έκάστην ήμέ·- 
ραν καί ώραν στενώτατα έν πλήρει αρμονία· άπόφασις πραγμα- 
τικώς ζωτικών ζητημάτων, είς τά όποΐα θά Ιλειπεν ή συμφω
νία, δέν δύναταί νά έννοηθή.

Ίώρα, κύριοί μου, δέν διστάζω νά δηλώσω, δτι άπό τήν 
άρμονικήν συνεργασίαν, δπως αυτη παρουσιάσθη μεταξύ βουλής 
καί κυβερνήσεως διά τήν νόταν τού Πάπα, απέκτησα τάς d p i  
στας, λίαν έλπιδοφόρους διά τό μέλλον εντυπώσεις. Δεν δυναμα ( 
λόγω τής μυστικότητος, ή όποία άπεφασίσθη ενεκα σοβαρών, 
λόγων διά τάς συζητήσεις τής έπταμελοΰς έπιτροπής, νά είσέλ., 
θο> είς λεπτομερείας, Θεωρώ δμως σπουδαΐον, νά δηλώσω— 
τοΰτο δε Οεν αποτελεί ελλειψιν έχεμυ&είας, διότι τοΰτο έδημο- 
σιεύθη προ τινων ήμερών ύπό τοΰ ημερησίου τύπου—δτι αί 
βάσεις τής γερμανικής άπαντήσεως, |ώς αύται ύπεβλήθησαν ύπό 
τής κυβερνήσεως, έφάνησαν παραδεκταί είς τούς αντιπροσώπους 
δλων τών κομμάτων, καί τοιουτοτρόπως έχω.τό δικαίωμα νά 
είπω, δτι ·δλαι αί άπόπειραι τών έχίΐρών μας, δπως ένσπείρωσι 
τήν ιδέαν, δτι ό γερμανικός λαός δέν εΐναι σύμφωνος μέ τήν. 
έξωτερικήν πολιτικήν τοΰ αύτοκράτορός του καί τοΰ άρχικαγγε- 
λαριου του, δέον νά άποκρουσθώσιν ώς καθαρόν Λεΰδος καί 
έφεόρεσις.

είς άγνωστον περιβάλλον. Έφερε κατά πρώτον γύρω τό βλέμ
μα της προσπαθούσα νά έννοήσ-β ποΰ ακριβώς εύρίσκετο.

Είς τό μέσον τής σκηνής έπί μικρας τραπέζης έκυπτε 
σκεπτική καί περίφροντις ή σοβαρά μορφή ένός στρατηγού, ό 
όποΐος έξήταζε μετά βαθείας προσοχής τόν πρό αύτοΰ χάρτην. 
Ενίοτε έστρέφετο πρός τόν παριστάμενον άξιωματικόν καί διά 
χαμηλής φωνής έψιθύριζε μερικάς οδηγίας.

* Η δυστυχής μικρά δέν ήμποροΰσεν άκόμη τίποτε νά έν, 
νοήσγ(, μολονότι δέν τή ήτο άγνωστός ή γλώσσα τοΰ γηραιού 
στρατηγού. Σχεδόν πάντες οί έν τω κτήματι τού πατρός της 
ύπηρέται τοιουτοτρόπως ώμίλουν καί εΐχε κατορθώσει νά συν- 
εννοήται μαζί των κάλλιστα.

Όταν έτελείωσαν αί όδηγίαι, ό λοχαγός, υψηλός καί πυρ- 
ρό&ριξ άνήρ, ώρμησεν έξω τής σκηνής, μετ’ αύτόν δέ είσήλθεν 
ήλιοκαής στρατιώτης, ό όποΐος άφοΰ έχαφετησε μετά σεβασμού , 
έστη διά νά λάβω τάς ήμερησίας διαταγάς τοΰ άρχηγού του.

— Θά φροντίσης διά τήν προστατευομένην μου, Πέτρε, λέ
γει αύτω μέ τήν βαθεΐαν καί ολίγον ερρινον φωνήν του ό τε
λευταίος ούτος. Ζεΰξε τό δίτροχο καί δρόμο στο σπήτι. Παρα
καλώ τήν κ. στρατηγού νά λάβω τήν μ«ράν ύπό τήν προστα
σίαν της, διατάσσω δε πάντας τούς ύπηρέτας μου νά τήν περι- 
ποιώνται ώς νά ήτο συγγενής τού αύ&έντου των. Εμπρός λοι
πόν μάρς !

Πριν άκόμη περάσω δευτερόλεπτον, ό πιστός στρατιώτης,

W U N H I i  W  B U E M 0 Ymm « a m e n
Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 29. Σεπτεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς την φλανδρικήν παραλίαν καί μεταξύ τού δάσους Χου- 
τούλστ καί τού Λύς ή μαχητική ένέργεια τών πυροβολικών ή. 
το μεταβλητής ουνάμεως. Γό σφοδρόν τυμπανικόν πύρ τών ε
σπερινών ώρών έπηκολούθησαν μόνον άγγλικαί μερικαί έπιθέσεις 
πλησίον τής Τσοννεμπέκε, αί όποΐαι άπεκρούσθησαν.

'0  έχθρός έξεδιώχθη άπό τήν γραμμήν τών χοανών, τήν 
όποιαν κατεΐχεν άκόμη πλησίον τής όδοΰ 'Τπέρν-Πασεντέλε.

Είς την εκτασιν πλημμυρών τού 'Υζέρ οί άνιχνευταί μας 
έπανήλθον μετά αίχμαλώτων άπό συγκρούσεις μετά Βέλγων.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Βορειοανατολικώς τής Σουασσόν καί πρό τού Βερντέν ηύ

ξήθη σημαντικώς κατά διαλείμματα ό άγών πυρός· είς τόν Μας 
διετηρήθη καί κατά τήν νύκτα ζωηρός. Πολλαί μάχαί προφυ
λακών, κατά τάς όποιας αί περίπολοί μας έφθασαν είς τάς γαλ- 
λικάς θέσεις, ειχον καλήν έπιτυχίαν.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗΣ
Πλησίον τής Μπιζέλ είς Σουντγκάου περιήλθον αιχμάλω

τοί τινες είς χεΐράς μας κατά τινα γαλλικήν έπίθεσιν.

Τό Λονδΐνον καί πολλαί Θέσεις είς τήν νότιον αγγλικήν 
παραλίαν υπέστησαν έπίθεσιν διά βομβών ύπό τών άεροπό- 
ρων μας.

’Ανατολικόν Φέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΔΟΥ ΤΗ Σ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

' Η ώς έπί τό πλεΐστον μικρά μαχητική ένέργεια ηύξήθη 
παροδικώς μόνον είς έπιχειρήσεις άναγνωρίσεως βορείως τοΰ 
Ντύνα. δυτικώς τής Λούκ καί είς τόν Τσμπρουτς.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Ρωσσικά τμήματα, τά όποΐα διέβησαν διά λέμβων τόν 

Σερέθην καί τόν κλάδον «Άγιος Γεώργιος» τού Δουνάβεως, 
έξεδιώχθησαν διά ταχείας άντεπιθέσεως.

ό πολύ άγριος έννοεΐται τήν μορφήν, άνεβίβασεν έπί τής έζευγ- 
μένης ήδη άμάξης τό ελαφρόν του φορτίον καί μαστιγώσας τόν 
ίππον έξηφανίσθη ώς αστραπή κάτω άπό τάς πλατάνους τής 
μεγάλης δδού.

Β.
Έν τω περικαλλεΐ μεγάρω τού Στρατηγού Κ. μεγάλη 

καί πυρετώδης κίνησις έπικρατεΐ άπό πολλών ήδη έβδομάδών. 
’ Εκλεκτός δμιλος κυριών καί δεσποινίδων ύπό τήν προεδρείαν 
τής οίκοδεσποίνης άσχολεΐται είς τήν κατασκευήν διαφόρων 
άσπρορρούχων διά τούς τραυματίας τού πολέμου. Ε’ς τήν τερ
πνήν τοΰ ισογείου αίθουσαν, δπου κυριαρχεί τό ώχροπράσινον 
χρώμα τοσον είς τούς τοίχους, δσον καί είς τά κομψά έπιπλα, 
μέσα είς μίαν μεθυστικήν ευωδίαν ποΰ χύνουν έδώ καί έκεΐ 
φιλοκάλως τοποθετημένα άνθη αναπαύεται μικρά γυναικεία ό- 
μήγυρις. Φλυαρεί τό πλεΐστον άνοησίας έκθέτουσα διάφορα κοι
νωνικά σκάνδαλα, ένφ περιφέρεται ώχρα καί περίλυπος ή μι
κρά Χρυσούλα φέρουσα άπλήν φαιόχρουν ένδυμασίαν μέ περι- 
λαίμιον καί περιχειρίδας έκ λευκοτάτης μουσελίνης.

Ούδέν ώραιότερον άλλά καί ούδέν συγκινητικώτερον άπό 
τό σύνολον τής παιδίσκης ταύτης. Δύο μεγάλα καί έκφραστικά 
μάτια ούρανείου άνταυγείας έτοιμα νά κλαύσωσι— δυο χείλη

Μακεδονικόν μέτωπον
Ουδεμια μεγαλυτέρα μαχητική ένέργεια.
(W.T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΒ Υ Α Υ ίΤ Ρ Ο Β ΪΓ ίΡ ΙΚ Β Υ  ΑΝΑΧΟίΝϋΟ ΕΝΐΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  28. Σεπτεμβρίου.
Εις το μέτωπον τού Τιρολ είς τινας θέσεις ηύξημένη μα- 

χητικη ένεργεια. Εκτός τουτου οϋδαμοΰ ιδιαίτερα γεγονότα.
(W.T.B.) Ό  άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

ΤΟ Ε Ρ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον, 27. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W.T.B.) Είς τό 

στενόν τής Μάνχης καί τήν Βόρειον Θάλασσαν κατεβυθίσθησαν 
πάλιν υπο τών υποβρυχίων μας 4 άτμόπλοια, 2 ιστιοφόρα καί 
1 άλιευτίκον, μεταξύ τών οποίων τρία άγγλικά άτμόπλοια. εκ 
τών όποιων δύο άνήκον είς συρμούς, προσέτι τό άγγλικόν ίστιο- 
φορον «Χινεμον» (2283 τόννων) καί τό άλιευτικόν «Φαμίλυς 
Μπράίτε». 1 ό άλλο βυθισί)έν ίστιοφόρον χωρητικότητος ύπέρ 
τους 2000 τοννους είχε φορτίον έμπορευμάτων κατά τεμά/ιον 
διά Χάβρην.

Ο αρχηγός τού ναυαρχ. έπιτελείου τού στόλου.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ! ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
(Ζ.) Οί ύπό τών Γερμανών είς τό μέτωπον τής Θεσσαλο

νίκης αίχμαλωτιζόμενοι στρατιώται τής Άντάντ παριστάνουσιν 
απο εβόομάόος εις εβδομάδα χειροτέραν τήν καταστρεπτικήν 
δράση» τών ύποβρυχίων είς τήν Μεσόγειον Θάλασσαν. Τά άτμό- 
πλοια χρειάζονται τώρα 16 ήμέρας διά τό ταξείδιον άπό Του- 
λώνος είς Θεσσαλονίκην, τό όποιον άλλοτε διήρκει 3 μόνον ή- 
μερας· τοΰτο δε, διότι παρά τήν συνοδείαν υπό ύποβρυχίων, 
τορπιλλοβόλλων καί άλλων πολεμικών πλοίων άναγκάζονται νά 
παραμενωσιν εις ένοιαμεσους λιμένας, δπως περιμείνωσι πληρο
φορίας περί τών γερμανικών ύποβρυχίων. Μία δέ τοιαύτΓ( άναγ- 
καστικη καθυστέρησις ίσοδυναμεΐ πρός έλάττωσιν τής διαθεσί
μου χωρητικότητος διά καταβυθίσεως.

Κατά τάς τελευταίας ειδήσεις άπό τό μέτωπον τής Θεσ- 
σαλονικτ,ς επικρατεί έκεΐ γενικώς ή έντύπωσις, δτι παρήλ!)ε

έρυθρά ώς κεράσιον, συνεπτυγμένα καί ύποτρέμοντα, κρύπτουιι 
δύο σειράς μαργαριτών. 1ά πτερύγια τής κανονικωτάτης ρινός 
της έλαφρώς διαστελλόμενα σφραγίζουσι τήν δλην ψυχικήν τού 
κορασιού κατάστασιν, ήτις έπισύρει τόν θαυμασμόν άμα καί 
τον οίκτον.

Περιφέρεται ή Χρυσούλα κρατούσα πότε σκεύος πλήρες 
πλακουντών, άλλοτε μικρόν δίσκον μέ κύπελλα τεΐου. Άπό και
ρού εις καιρόν οιαφεύγουσά τις λέξις έκ μέρους τών συνδιαλλε- 
γομένων κυριών κάμνει αύτήν νά ταράσσηται, νά ώχρια έτι πε
ρισσότερόν— ένίοτε νομίζει τις δτι θά λιποθυμήσω, άλλ’ ύπερι- 
σχύει τό ψυχικόν σθένος της καί συγκρατεΐται. Ακούει νά ο
μιλούν περί τών φιλτάτων συμπατριωτών της.

— Δέν έμάθατε τό σπουδαιότερον, φίλαι μου, λέγει άρ- 
γυρόηχος φωνή. — Κατέχω μυστικόν ύψίστης σημασίας. ' Υπο- 
σχεθήτε μου μόνον πώς θά τό κρατήσητε δλως διόλου μεταξύ 
σας καί θά σάς τό ανακοινώσω άμέσως.

— 'Υποσχόμενα, υποσχόμεθα, ανέκραξαν έν χορω αί πε
ρίεργοι δέσποιναι προτείνουσαι τόν λαιμόν καί άνοίγουσαι ύπερ- 
μέτρως τούς οφθαλμούς διά νά μή χάσουν τήν παραμικράν 
συλλαβήν.

(Έπεται συνέχεια.)
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πλέον ή αγγλική κυριαρχία ιών θαλασσών. Οί πομπώδεις λό 
γοι τοΰ Αοιίό I σωρτς εχουσι σκοπόν μονον νά ένισχύσωσι τήν 
αγγλικήν οημοσίαν γνώμην καί νά έξαπατήσωσι τους ουδετέ
ρους. Οί στρατιώται εκείνοι τής Άντάντ, οί όποιοι δεν δύναν- 
ται να ταςειδεύσωσιν απδ τής Ελλάδος κατά μήκος τής παρα
λία, μεσω Αγιων Σαράντα καί [ άραντος παραιτούνται πάσης 
αοειας οια την πατρίδα των ενεκα τοΰ τόσον σττουδαΓου κινδύ
νου της τορπιλλίσεως ύπο υποβρυγιων.

ΑΠΕΡΠΑ ΕΙΣ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
(Ζ.) Β-ρνη, 28. Σεπτεμοριου. (W^.T.B.) Αί έφημερίδες 

τής Λυδν πληροφορούνται έκ Παρισίων τά έξής : Χθές διεκόπη 
είς δλα τά γαλλικά έργοστάσια άεροπλάνων ή έργασία λόγω 
τής διαφωνίας είς τό ζήτημα τών ημερομισθίων. Αί προσπά- 
\)ciai τής κυοερνησεως προς λυσιν τής διαφοράς άπέτυχον. ' Η 
κυβέρνησις έξακολουθεΐ τάς προσπαθείας της πρδς έξομάλυνσιν 
τών ΰπαρχουσών διαφορών.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΚΣΕΟΣ
(N.J Πετρούπολις, 27. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. 

..ρακτ. Πετρουπόλεως.) Επ’ ευκαιρία τής σήμερον άρχομένης 
δημοκρατικής συνελεύσεως ή «’ Ισβέστιγια», τδ όργανον τοΰ συν
δέσμου έργατών καί στρατιωτών τής Πετρουπόλεως, άναγράφει 
α προβλήματα, τα όποια μελλει νά λύση ή συνέλευσις αυτη, 

τά όποια είναι τά έξής :
1. Ακριβής καθορισμός τών μέσων καί όδών είλικρινοΰς 

συνεργασίας μεταξύ τής κυβερνήσεως και τών δημοκρατικών 
συνδέσμων.

2. Καθορισμός τής μορφής τής κυβερνητικής έξουσίας μέ
χρι συγκλήσεως τής νομοθετικής συνελεύσεως καί

3. Καθορισμός τής συνθέσεως καί τής πολιτικής τής κυ- 
βερνήσεως. *

Ή άπάντησις τών κεντρικών
(Ζ.) Ή  Οσσερβατόρε Ρομάνο» αναγγέλλει τήν άφιξιν 

του έπισήμου κειμένου τής άπαντήσεως τών κεντρικών δυνά
μεων  ̂ πρός τόν Πάπαν, ή όποία δέν είχε φθάσει άκόμη λόγ.ρ 
τοΰ αποκλεισμοΰ τών ιταλικών συνόρων.

Παραίτησις τοΰ Τερεστσένκο
(Ν.) Πετρούπολις, 27. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ 

πρακτορείου Ρόϋτερ.) Ό  υπουργός τών έξωτερικών Τερεστσέν
κο ελαβε τήν παραίτησιν του καί τό ύπουργεΐον είναι τώρα 
καθαρώς σοσιαλιστικόν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
(Ζ.) Κατά τάς έφημερίδας τοΰ Μιλάνου έκηρυχθη ή έμ- 

πόλεμος κατάστασις είς την Ρεγκο ντί Καλάμπρια χαί τήν Μεσ
σήνην.

(Ζ.) Κατ ειδήσεις απο τα σύνορα τής άνω ’ Ιταλίας τήν 
1 ρίτην έδημοσιεύθη εις Ρώμην ύπουργική διαταγή, 0ta τής ό

ποιας απολύονται 56 δήμαρχοι καί πρόεδροι κοινοτήτων τής 
ανω Ιταλίας. Τό μέτρον τοΰτο είναι συνέπεια τών τελευταίων 
έπαναστατικών κινημάτων ύπερ τής είρήνης, τών όποιων άπεδεί- 
χθη ή ύποοοήθησις εκ μέρους τών τοπικών άρχών.

(Ζ.) Ο Ελβετικός Τηλέγραφος τοΰ Τύπου άναγγέλλει τά 
έξής: Η «’ Αβάντι» πληροφορεί, δτι τδ εθνικόν συνέδριον τών 
νεαρών σοσιαλιστών είς Φλωρεντίαν ένέκρινεν έντελώ? διά ψή
φων 2 800 έναντίον 890 τήν γνωστήν κατά τοΰ πολέμου έγκύ-

κλιον τοΰ επαναστατικού κόμματος, τδ όποιον προτείνει κίνησιν 
ύπέρ τής είρήνης κατά τό ύπόδειγμα τής ρωσσικής έπαναστά- 
σεως.

Τ ΕΛ ΕΥ Τ Α ΙΑ Ι  Ε ΙΔ Η ΣΕΙΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ’

Δυτικόν Θέατρον
Λόγω έλλείψεως διαύγειας τής ατμόσφαιρας ή μαχητική 

ένέργεια διετηρήθη είς δλας τάς στρατιάς άσθενεστέρα παρ’ δσον 
κατά τάς προηγουμένας ήμέρας.

Είς τήν Φλάνδραν ό άγών πυροβολικού ήτο ισχυρός είς 
τήν παραλίαν καί τήν έσπέραν άπό τοΰ Ύζέρ μέχρι τής διώ. 
ρυγος Κομιν— Ιπερν. Είς πολλάς θέσεις άπεκρούσθησαν έπιτε- 
Θέντα άγγλικά τμήματα άναγνωρίσεως.

Πρό τοΰ Βερντέν ή μαχητική ένέργεια ήτο μέτρια, έκτός 
παροδικής αύξήσεως τοΰ πυρός.

Οί αεροπόροι μας έπέδραμον πάλιν έναντίον τών δεξαμε
νών καί τών αποθηκών τοΰ Λονδίνου, ώς καί έναντίον τής Ραμσ’ 
γκάτ-, τής Σερνες και τής Μαργκάτε. Τά άποτελέσματα τών 
βομβών έδείχθησαν διά πυρκαϊών. Τά άεροπλάνα έπανήλθον δλα 
άβλαβή.

Ανατολικόν θέατρον
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

Μακεδονικόν μέτωπον
Μεταξύ τής λίμνης Όχρίδος καί τοΰ Τσέρνα τό πΰρ ήτο 

ζωηρότερον παρά συνήθως.
(W.T.B.) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΑΤΣΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 29. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Ιταλικόν Θέατρον

Είς τήν βορείαν κλιτύν τοΰ δρους Σάν Γκαμπριέλε ένεδυ
ναμώθη συμαντικώς ή ένέργεια τοΰ πυρός. Είς Κιέζε είς τά Γι- 
ουντικάριεν άπεκρούσθησαν έπιτιθέμενοι ’ Ιταλοί ύπό τών στρα
τευμάτων μας άσφαλείας.

(W.T.B.) ‘ Ο άρχηγός τοΰ γενικού έπιτελείου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
Εις άπάντησιν μιας έπιθεσεως, την όποιαν είχεν έπιχειρή- 

σει έχθρικόν άερόπλοιον τήν εσπέραν τής 18. Σεπτεμβρίου 
έναντίον τοΰ Λουσσίν Πίκκολο, χωρίς νά προξενήστ, ουδέ τήν 
έλαχίστην ζημίαν, τήν έσπέραν τής 27. Sv τμήμα τών ύδροπλά- 
νων μας έπέδραμε κατά τοΰ ύποστέγου άεροπλοίου τής Γιέζε 
πλησίον τής Άγκώνος, τό όποιον είχε καταστρα®ή ύπό τών ύ- 
δροπλάνων μας τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1916  μεθ’' ένδς έντδς αυ
τού ευρισκομένου άεροπλοίου, έπεσκευάσθη δμως πάλιν ύπό τοΰ 
έχθροΰ.

, Κ*1 τήν φοράν αύτήν οί άεροπόροι μας είχον πλήρη επι
τυχίαν. Αί βόμβαι έπέτυχον τό ύπόστεγον. Τό έντός αύτοΰ ευ
ρισκόμενον άερόπλοιον έξερράγη. σχηματίσαν φλόγα ύψους 150  
μέτρων. Ή  εκρηξις έγένετο άντιληπτή όπό τών λοιπών άερο
πόρων μεχρις άποστάσεως 20 ναυτικών μιλλίων. Ό λα τά υδρο
πλάνα μας έπανήλθον σώα.

Μια σύγχρονος έπίθεσις έχθρικών άεροπλάνων κατά τών 
περίχωρων τής Πολας και κατά τής Παρέντσο ούδεμίαν έπιτυ
χίαν είχεν.

0 την 28. προ μεσημοριας έχθρικά άεροπλάνα έβομ-
βάρδισαν άνευ αποτελέσματος είς τό νότιον Άδριατικόν πέλαγος, Ιν 
νοσοκομειακόν μας πλοΐον τό όποιον επλεε καθ’ δλα τά κεκα- 
νονισμένα.

(W.T.B.) Ναυαρχεΐον

Ενοικιάζεται αμέσως καλώς έπιπλ. δωμ. είς ήλικιωμένον 
άξιωμ. Λουίζεν-στράσσε 18. III. ά. Κυρία Μπάϊερ.


