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ΧΙΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ
Ουδεν γερμανικόν ονομα άναφέρεται σήμερον συχνότερον. 

ούδεμία φυσιογνωμία περιβάλλεται μέ περισσοτέραν πεποίθησιν 
καί σεβασμόν, δσον ή τοΰ Χίντενμπουργχ. Μία λέξις τοΰ γί- 
γαντος στρατηγοΰ σημαίνει νόμον, είς λόγος του εντολήν διά 
τόν γερμανικόν λαόν. Ούόείς I ερμανός θά λησμονηση τάς ζο
φερός ήμέρας τοΰ Αύγουστου τοΰ 1914. Τερα'στια στίφη κο
λάκων εισέβαλλαν είς τήν ανατολικήν Πρωσσίαν. Καθ’ ήμέραν 
ήκούοντο δολοφονίαι, ερημώσεις, εμπρησμοί, καί ή δυστυχία τοΰ 
φευγοντος πληθυσμοΰ, ό όποιος είχεν έγκαταλείψει τά πάντα 
προ τής βαναυσότητας τΙ>ν άγριων ορδών, συνεκίνει τά μυχιαί- 
~τα τής γερμανικής ψυχής. Όλων τά βλέμματα έστρέφοντο 

πρός τον Χίντενμπουργκ- θά δυνηθη άρά γε, έ'λεγον, νά στα- 
ματήση τόν έχθρικόν α'γκαν ; Πράγματι μετ’ ου πολυ ό γέρμα 
νικός λαός έώρταζε τήν νίκην τοΰ εύφυοΰς στρατηγοΰ, δστις 
άπηλευθέρωσε τήν ανατολικήν Πρωσσίαν άπό τά έχθρικά στίφη.

Εις τας δάφνας ταύτας τοΰ Χίντενμπουργκ προστίθεται κα
τόπιν ή δράσίς του ως αρχιστρατήγου τών γερμανικών κατά 
ξηράν δυνάμεων. ' Η έξοχος στρατηγική του μεγαλοφυΐα έν συν
εργασία μετα της λοιπής πλειάοος τών φαεινών αστέρων τής 
γερμανικής στρατηγικής τέχνης οδηγεί τόν γερμανικόν στρατόν άπό 
νίκης εις νίκην. Πρωτάκουστοι εις την ιστορίαν των πολέμων άγ- 
γλογαλλικαι έπιθεσεις εις το Ου κ̂ον μέτωπον συντρίβονται πρό 
*·οΰ απορθητου τείχους τών γερμανικών λογχών. Πρωτάκουστοι 

όγκον ανταντικαι ουναρ.ει*, Ίτροτ̂ γοοίΑενων τών δρδών του α
ποικιακού στρατού, δττοστγ]ριζθ{χεναι υττο τταν [χείρον υντερτερού- 
σης χαλάζης πυρός καί δλων τών μέσων τοΰ σημερινοΰ πολέ
μου, προσπαθοΰσι νά διασπάσωσι τό δυτικόν μέτωπον. Ποιον τό 
άποτελεσμα; Αποδεκατισμός τών δυνάμεων των, πεποίθησις, δτι 
τό δυτικόν μέτωπον είναι άδιάσπαστον. "Εν τών θυμάτων τής 
δόλιας άνταντικής πολιτικής, ή Ρουμανία, τίθεται εκποδών έντός 
ολίγων εβδομάδων καί βλασφημεΐ ήδη τους αιτίους τής κατα
στροφής της.

Πρεπει νά πραγματοπαιήσωμεν ένιαίαν έπίθεσιν εις δλα τά 
μέτωπα, φωνάζουν οί έχθροί τής Γερμανίας. Συνέδρια έπί συνε
δρίων κανονίζουσι τάς λεπτομερείας τής ενιαίας ταύτης έπιθέ
σεως. Πραγματοποιείται τέλος ή σύγχρονος έπίθεσις είς τό δυ
τικόν, τό ανατολικον, τό ιταλικόν και τό μακεδονικόν μέτωπον. 
Ποιον τό άποτέλεσμα; Τό δυτικόν άκλόνητον. Ή γερμανοαυ- 
στριακη άντεπίθεσις εις το ανατολικόν απελευθερώνει τήν Γαλι
κίαν, είς τήν όποιαν κατά τήν άρχήν τοΰ πολέμου είχε προ- 
φθάσει νά έγκατασταθη ό ρωσσικός όγκος. Είς τόν ’Ιζόντσο a‘ 
τεράστιαι έπιθέσεις τοΰ Καντόρνα θραύονται έπισης πρό τής αύ-
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στροουγγρικής δυνάμεως. Είς τό μακεδονικόν άπογοήτευσις. Γερ· 
μανική έπίθεσις είς τό βόρειον μέρος τοΰ άνατολικοΰ μετώπου 
καταλαμβάνει τήν Ρίγαν.

Τι σημαίνει ή έξοχος αυτη στρατιωτική κατάστασις τής 
I ερμανίας; Ότι ό πατριωτισμός, ή αύταπάρνησις καί ή άξία 
τοΰ γερμάνικοΰ στρατοΰ εύρον είς τόν Χίντενμπουρ 'κ τόν άν- 
δρα, ο όποιος είναι ικανός νά τά μεταχειρισθη. Είς τοιοΰτον 
κολοσσιαϊον εργον δύναται νά άτενίση ό γίγας τών Γερμανών 
στρατηγός κατά τήν σημερινήν ήμέραν, καθ’ ήν άγει τήν 70. 
έπέτειον τών γενεθλίων του. Εΐναι δικαία δθεν ή πεποίθησις,. 
την οποίαν τρεφει α γερμανικός λαός πρός τόν μέγαν στρατη
γόν του, είναι δίκαια ή προθυμία μέ τήν όποιαν σήμερον σύσ
σωμος υποβάλλει τα σεβη του πρός τόν μέγαν στρατάρχην τΰυ. 
Δεν είναι καιρός διά τιμάς καί εορτάς, λέγει ο Χίντενμπουργχ. 
το καλύτερον άωρον, που Θα μοΰ προσφέρετε, είναι νά έξακο- 
λουθησητε με τήν αύτήν άφοσίωσιν πρός τόν Αύτοκράταρά σας, 
προς την κυβέρνησιν σας καί τούς άρχηγούς σας τό εργον σας 
υπερ τής πατρίδος, νά άποδείξητε, δτι ούδεμία δύναμις είναι 
ικανή, νά κλονίση τήν πεποίθησιν τοΰ γερμάνικοΰ λαοΰ πρός 
τήν νίκην, ή όποία θά στέψη τόν άγώνα, τόν όποιον διεξάγει 
ύπέρ τής έλευθέρας άναπτύξεώς του.

Ή  δράζ τών έλλήνων στρατιωτών, τούς όποιους άλληλου- 
χία ατυχών γεγονότων ώδήγησεν υπό τήν σκέπην τοΰ γερμανι
κού κράτους παρακολουθεί μετά συμπαθείας τόν άγώνα τοΰ 
γερμανικού λαοΰ καί κατά τήν σημερινήν ήμέραν ατενίζει τήν 
μεγαλουργόν μορφήν τοΰ γερμανοΰ αρχιστρατήγου μετά σεβα
σμού καί μετά τής πεποιθήσεως, δτι δέν άπέχει πολύ ή ήμέρα 
τής νίκης τής Γερμανιας, ή όποία θά σημάνη καί τήν άπελευ- 
θέρωσιν τής μικρας Ελλάδας άπό τούς όνυχας τών χάριν ίδι
ων σκοπών άναλαβόντων αύτήν ύπό τήν κηδεμονίαν των άναξί-

Δ. Π. Α.

Συνέχεια τών δηλώσεων τοΰ υπουργού τών 
εξωτερικών φόν Κύλμαν

(Ζ.) ' Η γερμανική πολιτική άντλεϊ ακριβώς άπό τήν συνείδησιν 
τής πλήρους άρμονίας της μετά τής γερμανικής βουλής καί τοΰ 
γερμανικού λαοΰ τήν δύναμιν, νά άκολουθήση μετά γαλήνης, α
ξιοπρέπειας καί έπιγνώσεως τοΰ σκοπού τάς όδούς, αί όποζαι 
εΐναι άναγκαίαι διά τό μεγαλεΐον καί τήν άνάπτυςιν τής Γερ
μανίας.

' Η νότα εΐναι στερεώς συνηρμοσμένον κατασκεύασμα. Λίθος πρός 
λίθον είναι τόσον σταθερώς προσκεκολλημένος, ώστε πασα άπό-



πείρα, να έξαρθώσι και νά σχολιασθώσι μεμονωμένα σημεία, 
θα ήδόνατο μόνον νά έξασθενίση τήν έπενεργειαν αυτής. Σήμε
ρον θέλω μόνον νά αναπτύξω δί δλίγων, άπο ποιον πνεΰμα προ’ 
έκυψεν ή νότα καί ποιοι είναι οι δροι διά τήν έπενέργειάν της.

.  Εδρώπη ! ' Η λέξις αυτη ηχεί σήμερον ώς είς μΰί>ος πολυ 
παρελθόντων χρόνων. Καί έν τούτοις δέν είναι μΰθος, άλλά 
καί σήμερον είναι ακόμη περισσότερον παρά γεωγραφική έννοια* 
τδ άθροισμα είς ολοκλήρους χιλιετηρίδας άναπτυχθείσης κατα" 
στάσεως. 'Η μικρά εις τήν ασιατικήν ήπειρον προσηρμοσμένη 
χερσόνησος έκράτησε μέχρι τοΰδε σταθερώς εις χεΐράς της τήν 
ηγεμονίαν τοΰ κόσμου. Πολιτικήν τής δυνάμεως καί τοΰ έμπο- 
ριου. Εις την μνημην ολων μας υπάρχει άκόμη καθαρά ή πα- 
λαιά Ευρώπη, καί δέν λέγω πολύ, έάν ίσχυρισθώ, δτι δί ού
δέν τών κρατών είς τήν παλαιάν ταύτην Ευρώπην ή κατάστα- 
σις, ώς αυτη υφίστατο κατά τά τελευταία τεσσαράκοντα έτη, 
ήτο τόσον άνυπόφορος, ώστε νά ήτο άνάγκη νά καταργηθή μέ 
κίνδυνόν ίδιας καταστροφής. Νά μή καταστροφή ή Ευρώπη 
είναι ίσως καί σήμερον άκόμη έν μέσω τοΰ φοβερού πολέμου 
κοινόν συμφέρον δλων τών μεγάλων κρατών. 'Η τελική συν
τριβή θά άφήσΐβ έκαστον κράτος, είς όποιανδήποτε ομάδα καί 
άν άνήκη, άσί)ενέστερον καί μέ πτωχότερον μέλλον, πολλά δέ 
τελείως κατεστραμμένα καί έστερημένα πάσης μεγάλης έδνικής 
έλπίδος μέλλοντος.

Όταν ή νεαρά μεγάλη δύναμις Γερμανία είσήλθε πρδ 50 
περίπου έτών είς τδν κύκλον τών μεγάλων δυνάμεων, ούδαμό- 
θεν έχαιρετίσθη ευχαρίστως. Άλλά τά 50 αυτά ετη άπέδειξαν, 
ουτω νομίζω έγώ, δτι ή Ευρώπη ήδύνατο νά ζήση, έχουσα είς 
τδ μέσον της τήν ίσχυράν Γερμανίαν, καί μάλιστα ίσχυροτέρα 
καί ζωηροτέρα παρά πρότερον, καί έάν καί σήμερον άκόμη 
πολλοί έκ τών εχθρών μας πιστεύουσιν, δτι δύναταί ή ιστορία 
νά έπανέλθη πρδς τά όπίσω, δτι δύνανται μετά μιας ήκρωτη- 
ριασμένης Πρωισίας νά έπανέλθωσιν είς τήν ζωήν άόριστα ομο
σπονδιακά δημιουργήματα, αυτά είναι ίδέαι, αί δποΐαι είς φαν- 
τασιοπλήκτους μέν ιστορικούς δυσκόλως συγχωροΰνται, είς υ
πευθύνους δμως πολιτικούς είναι έγκληματικαί.

ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ
(4)

(Συνέχεια έκ τοΰ χθεσινοΰ)
Λοιπόν, φιλταταί ώραΐαί μου, αύριον περί τδ μϊσονύκτιον

πρόκειται νά τεθή είς ένέργειαν τολμηρότατον σχέδιον  (έδώ
ή φωνη έχαμήλωσε). ’ Ενιΰ τά έχθρικά στρατεύματα θά κοιμών- 
ται βαθεως και έγνώσθη δτι εΐναι δλιγάριθμα, τρεις χιλιάδες 
απδ τοΰς ανδρείους ίδικούς μας θά κάμουν αίφνιδιασμδν καί 
θα τους έξοντώσουν τελείως διά νά καταλάβουν τδ περίφημο* 
ύψωμα τών 1500 μέτρων. Καμμιά βοήθεια δέν προφθάση νά 
ελθβ πρδς σωτηρίαν των· αί πληροφορίαι ποΰ έχομεν περί τοΰ 
αριθμοΰ και τής έν γενει καταστάσεως αυτών εΐναι άλάνθαστοι.

Κροτος θραυομένων κυπέλλων ενεκα δίσκου άνατραπέντος 
εκαμε τήν δμήγυριν νά στραφή πρδς τδ μέρος τής θύρας όπό- 
θεν θά έξήρχετο ή δυστυχής μικρά, διότι αυτη ήτο ή ήρωίς 
τοΰ άτυχήματος.

Απρόσεκτη, φωνάζει ή οικοδέσποινα, ποΰ είχες άρά 
γε τδν νοΰν σου ;

ΤΩ ! άν έγνώριζε ή κυρία αυτή ποιον είδος πάλης συνή- 
πτετο είς τήν πτωχήν καρδίαν τοΰ ταλαιπώρου πλάσματος θά 
τή έφερετο μέ περισσότερον οίκτον καί δλιγωτέραν αυστηρότητα.

Μη τήν έπιπληττετε, κυρία, έπεμβαίνει λέγουσα νεα-

Ό  Πάπας άναγγέλλει τήν είρήνην έπί τής γης. Άλλά καί 
σήμερον άκόμη ισχύει τδ ρητόν: ή είρήνη είς έκείνους, οι ό
ποιοι έμφοροΰνται ύπό κΛλής θελήσεως! 'Η βαθυτάτη Θεμελι
ώδης σκέψις, τής γερμανικής νότας ήτο, νά βοηθήση τόν Άγιον 
Πατέρα, δπως δημιουργήη) τήν άτμόσφαιραν έκείνην, ή όποία 
εΐναι άπολυτως άναγκαία διά καρποφόρον συζήτησιν τιον πολ
λών ζητημάτων, τά όποΐα χωρίζουσι τοΰς λαούς. "Εκαστος δι- 
πλωματικώς πεπειραρένος γνωρίζει, δτι είς τοιαύτας συζητήσεις 
ή περιβάλλουσα άτμόσφαιρα, ή διάθεσις εΐναι συχνά άπείρως' σπου
δαιότερα καί άπδ λίαν άντιηθεμένας άπαιτήσεις. Έάν τις ήθελε 
να κρίνη τήν διάθεσιν τών έχθρών μας άπδ τάς δηλώσεις του 
τύπου των καί τών εςεχόνιων άι£ρών των, θά κατέληγεν είς 
λίαν δυσάρεστα άποτελέσματα. Έφ’ δσον ο: έχθροί μας όρμων- 
ται απο την πλάνην—οί 'συνετώτεροι έξ αύτών γνωρίζουσιν, δτι 
τοΰτο εΐναι πλάνη —, δτι ήδόνατο νά έλθη στιγμή, κατά τήν 
όποιαν θά μετανοήση δ γερμανικός λαός καί θά ύποκύψη $ίς 
ταπε^ωτικας απαιτήσεις, ό λόγος πρέπει νά μείνη είς τδ ξίφος 

Η νότα τοΰ Πάπα έθεσε τους λαούς της Ευρώπης άκόμη 
μίαν φοράν είς τήν δδδν τής άποφάσεως. Άκόμη μίαν φοράν 
δίδεται είς αύτούς πρδ τής κρίσιμου χειμερινής έκστρατείας ή 
ευκαιρία, νά έπιδοθώσι μετά τά δεινά τραύματά των είς τήν 
έκ νέου άνόρθωσιν τής Ευρώπης. Είς τούς έχθρούς τής Γερ
μανίας έναποκειται τώρα νά άποδείξωσιν, έάν καί αότοί έμ®ο- 
ροΰνται υπο πνοής τοΰ νέου πνεύματος. Αί προσεχείς εβδομά
δες θα άποφασίσωσι τό μέγα ζήτημα, έάν φίλος καί έχθρός 
μετά σεβασμού πρδς ισχυρούς έχθρούς θέλουσι νά θέσωσι τό 
αιματωμενον ξίφος είς τήν Θήκην ή νά άναθέσωσι τήν άπόφα- 
σιν είς τά δπλα. Μία ηνωμένη Γερμανία δέν δύναταί νά ήτ- 
τηθή. Ή  ένότης μας είς τά ζητήματα τής μεγάλης πολιτικής, 
ώς συσσωματοΰται αυτη είς τήν άπάντησίν μας πρδς τόν Πά
παν, αποτελεί τήν προΰπόθεσιν δί ολόκληρον τήν ένότητά μας, 
και ακριβώς, δτι ή ένότης αυτη ήδυνήθη νά έπιτευχθή κατά 
τας συζητησεις μας έπί τή βάσει σαφοΰς καί είλικρινοΰς προ 
γράμματος είρήνης, τοΰτο δίδει είς αύτήν άκόμη μεγαλυτέραν 
δύναμιν.

ρά καί κομψοτάτη γυνή, ήτις εσπευδεν ήδη πρδς βοήθειαν τής 
μικράς· τό κακόν δφειλεται είς έμέ καί μόνην. Έσκάλωσε τό 
κορίτσι στδ ποδι τού καθίσματος μου, δπου ήτο απλωμένη ή 
ούρά τοΰ φουστανιοΰ μου. Αύτές ή μόδες ! Κυττάξετε μιά φο
ρά, δέν μοιάζει κουρελάκι φτό ποΰ σύρομεν δλαι όπίσω άπδ 
τάς έπισήμους τουαλέττας μας ;

Το κελάδημά τών Kupuuv έξηκολούθησεν περιστραφέν τώ
ρα είς τδ φλέγον ζήτημα τοΰ συρμοΰ. Μετ’ ού πολύ διηρέθη- 
σαν κατα μικρούς ομίλους καί ήρχισαν τά αιώνια κρυφομιλή- 
ματα, τό άνοιγμα δηλ. τής κοινώς λεγομένης π ε τ σ έ τ α ς .  'Η 
χαρίεσσα γυνή, ήτις εΐχεν έλθε- άρωγδς είς τήν Χρυσοΰλαν ή
το ή μόνη σχεδόν ή όλιγώτερον συμμεριζομένη τάς θορυβώδεις 
φλυαρίας τών ομοφύλων της· δί ο έφυλλομέτρα λεύκωμά τι 
δεικνύουσα σχεδόν άδιαφορίαν πρός δσα έλέγοντο πέριξ αύτής.

Και,. . . .  είμποροΰμεν νά μάθωμεν, ώραία μου, λέ
γει αίφνης αύτή παρακαθημένη τις μεσήλιξ έψιμμυθιωμένη Κυ-. 
ρία, θορυβωδώς άναπνέουσα, πότε άναχωρεΐτε διά τά λουτρά 
τοΰ W iesbaden ; Έμαθα δτι ή σεβαστή μοι θεία σας, ή 
Κόμησσα Δ. εύρίσκεται άπδ μηνδς έκεΐ καθώς καί δ ύπ9κόμης 
δέ Σ. δ αίώνιος θαυμαστής σας.

— Δεν ηρχισα άκόμη νά σκέπτμωαι διά τήν άναχώρησίν 
μου, αγαπητή, βλέπω μάλλον δτι δφείλω νά παραιτηθώ έφέ- 
τος των λουτρών οιότι ο σύζυγός μου εύρίσκεται έπί τοΰ πε
δίου τών μαχών. Εΐνε άληθές δτι ή σεβαστή μοι θεία προη-

Ουτω ισταται δ γερμανικός λαός κατά τήν κρίσιμον ταύ
την ώραν τής τύχης ρωμαλέος, άλλά ήρεμος, ισχυρός, άλλά 
μετριόφρων, έτοιμος διά τόν άγώνα δπως μέχρι τοΰδε, άλλά 
καί έτοιμος, νά συνεργασθή πρδς πραγματοποίηση/ τής είρήνης 
έπί τής γης.

Ό  άρχικαγγελάριος έδήλωσεν άκόμη κατά τήν έξακολου- 
θησιν τής συζητήσεως, δτι ό ρήτωρ τής προοδευτικής μερίδος 
δρθώς εΐπεν, δτι ή στάσις τής κυβερνήσεως ώς πρός τούς πο
λεμικούς σκοπούς έκτίθεται σαφώς είς τήν άπάντησιν πρδς τήν 
νόταν τοΰ Πάπα. Άφοΰ είς τήν άπάντησιν ταύτην άναφέρεται 
ρητώς ή δήλωσις τοΰ Ράϊχσταγ περί τής είρήνης τής 19. ’ Ιου
λίου, δέν χρειάζονται άλλαι έξηγήσεις. ' Ο άρχ.καγγελάριος έδή
λωσεν έπίσης τά έξής: ' Η κατά τάς τελευταίας εβδομάδας ζω
ηρώς συζητουμένη είδησις, δτι ή κυβέρνησις είσήλθεν είς δια
πραγματεύσεις μέ αύτήν ή έκείνην τήν έχθρικήν κυβέρνησιν καί 
δτι δήθεν κατ’ αύτάς, ώς εύρέως διεδόθη, ή γερμανική κυβέρ- 
νησις έθυσίασε. κατειλημμένα έδάφη, τούτέστι τά πλεονεκτήματα 
διά τάς προσεχείς διαπραγματεύσεις είρήνης, δέν έχεται άλη- 
θείας. Δηλώ, δτι ή κυβέρνησις διατηρεί πλήρη έλευθερίαν δί 
ένδεχομένας διαπραγματεύσεις είρήνης, τοΰτο δέ άληθεύει καί 
διά τδ Βέλγιον.

Μ Μ Ο Μ Η  liOtEW
im m i m m m ti

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 1. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟ Ϊ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν ό άγών πυροβολικού ήτο ισχυρός είς 
τήν παραλίαν καί είς τό πέριξ τής 'Γπέρν τόξον άπδ τής μεσημ
βρίας, διετηρήθη δέ καί κατά τήν νύκτα ζωηρός.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Κατά μήκος τοΰ Αί'σν, βορειοανατολικώς τής Ράϊμς καί 

είς τήν Καμπανίαν ένεδυναμώθη ή ένέργεια τοΰ πυρός, ώς έπί

γεΐται ήμών πάντοτε, δσον άφορα δμως τόν ύποκόμητα δέ Σ. 
έπιτρέψατέ μοι νά σας είπω δτι λανθάνεσθε νομίζουσα δτι εΐνε 
ό α ί ώ ν ι ο ς  θ α υ μ α σ τ ή ς  μου . Πρός τδν παιδικόν μου 
αυτόν φίλον τρέφω μίαν άδελφικήν, άδολον άγάπην. Γνωρίζετε
κάλλιστα δτι λατρεύω τδν σύζυγόν μου..........

Μη βιαζεσθε, καλή μου, σπεύδει διακόπτουσα ή κα
κεντρεχής κυρία. Λησμονείτε δτι έπανειλημμένως έθεάθη δ κ. 
σύζυγός σας κυνηγών τήν περικαλλή έκείνην ξανθήν άριστοκρά- 
τιδα, τής οποίας ηκουσθη αποθαυμάζων τούς θαυμασιους γα
λανούς οφθαλμούς, έκφραζόμενος ένθουσιωδώς έν πλήρει όμη- 
γύρει δτι ούδέν τελειότερον καί έλκυστικώτερον άπδ μίαν ξαν
θήν καλλονήν; Δυστυχώς τό ήκούσατε καί σείς αύτή, σείς ποΰ 
εχετε τά ώραιότερα καί έκφραστικώτερα μαΰρα μάτια τής 'Ι
σπανικής σας φυλής!

'Η νεαρά γυνή έμεινε πρός στιγμήν σύννους. Μετά ταΰτα 
ήνώρθωσεν ύπερηφάνως τήν κεφαλήν καί άντέκρουσε τήν φλυα- 
ρον γείτονά της μέ τήν έξής άποστροφήν :

’Ολίγον μέ ένδιαφέρει, φίλη μου, άν εΐναι ειλικρινείς ή 
δχι αί άνωτέρω κολακευτικοί φράσεις τοΰ συζύγου μου πρός μί
αν άλλην. Γνωρίζω έκ πείρας δτι πας άνήρ θεωρεί καθήκον 
του νά φαίνεται άβρόφρων είς έκάστην κυρίαν τής κοινωνικής 
του θέσεως. Ά ν  τόν παρεξήγουν, διότι θά προσεβάλλετο ή φι
λοτιμία μου έκ τών λεγομένων του, δέν θά έκέρδαινα τίποτε. 
Τουναντίον έξακολουθώ νά πιστεύω δη εΐμαι καί Θά είμαι πάν-

τδ πλεΐστον έν συνδυασμιρ πρός μάχας άναγνωρίσεως, κατά τάς 
όποιας συνελάβομεν αίχμαλώτους.

Πρό του Βερντέν ή μαχητική ένέργεια διετηρήθη είς μέ 
τρια δρια.

Αγγλικά καί γαλλικα αεροπλανα έπροξένησαν τελευταίως 
διά βομβών σημαντικάς ύλικάς ζημίας είς βελγικόν έδαφος, έτι 
δέ καί πολλάς θυσίας μεταξύ τοΰ πολιτικού πληθυσμού.

Οί άεροπόροι μας ερριψαν πάλιν βόμβας έπί στρατιωτικών 
έγκαταστάσεων καί σιταποθηκών τοΰ Λονδίνου. Πολυάριθμοι πυρ- 
καϊαι έμαρτύρουν περί τών ιδιαιτέρως καλών άποτελεσμάτων τής 
έπιθέσεως ταύτης. Τά άεροπλάνα μας έπετέθησαν μετ’ έπιτυ
χίας κατά τής Μαργκάτε καί τοΰ Ντόβερ. Όλα τά άεροπλάνα 
έπανήλθον σψα.

Χθές κατερρίφθησαν 14 έχθρικά άεροπλάνα.
Ό  άνθυπολοχαγδς Γκόντερμαν εφθασε τήν 37. καί τήν 

38. έναέριον νίκην του, δ δέ όπολοχαγός Μπέρτολντ τήν 27.

’Ανατολικόν θέατρον
Η κατάστασις εΐναι άαετάβλητος. Τοπικαί μάχαι πεζικοΰ 

προεκάλεσαν αύξησιν τοΰ πυρός είς τινας τομείς.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

(W .T.B.) *   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ 10? ΑΪΣΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΒΪ ΑΝΑΚΟΙΗΟΒΐΗΤΟΣ
Β ιέ ν ν η ,  30. Σεπτεμβρίου.

Ιταλικόν Θέατρον
Τό νοτιον μέρος τού δροπεδίου Μπαϊνσίτσα - Χάϊλιγκερ 

Γκάιστ καί τού δρους Σάν Γκαμπριέλε υπήρξαν χθές πάλιν θέα
τρον πεισματωδών άγώνων. Οί'Ιταλοί ούδαμοΰ κατώρθωσαν 
νά είσχωρήσωσίν.

(W .T.B ) Ό  άρχηγός τοΰ γενικοΰ έπιτελείου.

τοτε διά τόν σύζυγόν μου έκείνη ποΰ έπί τόσα έτη περιπαίίώς 
έλάτρευσεν.

Είς τήν ζωηράν αύτήν λογομαχίαν έπενέβη έπί τέλους ή 
οικοδέσποινα καί μετά τινας στιγμάς ή έκλεκτή όμήγυρις διελύ- 
θη έπιστρέψασα είς τά ίδια.

'Η πολυπληθής ύπηρεσία είς τά κάτω διαμερίσματα δια- 
τελεΐ είς κίνησή θορυβωδώς συζητούσα, ένα» τρεις οι μάλλον 
ήλικιωμένοι έκ τών οίκετών παίζουν χαρτιά μέ λύσσαν καί μα
νίαν. Δύο άλλον νεώτατοι αύτοί, κάθηνται είς μίαν γωνίαν σχε
δόν περίλυποι, ουδόλως λαμβάνοντες μέρος είς τήν συζήτησιν. 
Ό  εις έκ τών δυο τελευταίων υψηλός καί εύρωστος νεανίας έ
χει τήν μορφήν τεθλιμμένην. ’ Ονομάζεται Κΐτσος καί δέν εΐναι 
τής αύτής μέ τούς άλλους φυλής. Προσελήφθη έν τή οικιακή 
ύπηρεσία τοΰ Στρατηγού άπό έτους ήδη, άποκλεισθείς μετά 
ταΰτα ενεκα τοΰ έκραγέντος τελευταίου πολέμου. Εΐναι δ μόνος 
σχεδόν μεταξύ τών υπηρετών δ συμπαθών πρός τήν Χρυσού- 
λαν διότι αυτός έχει μαντεύσει τί συνέβαινεν είς τήν ψυχήν τού 
δυστήνου κορασιού. Έπειδή δέ ήσαν συμπατριώται άμφότεροι 
συνέπασχον καί συνεννοούντο, δί S καί ή τύχη των ήτο ή αύ
τή σχεδόν υπό τήν ξένην στέγην, είς ήν συνηντήθησαν. Ότι 
κανείς έξ δλων έκεΐ μέσα δέν τούς ήγάπα τό ήσθάνοντο κάλλι- 
στα. Μολονότι δέ ή θέσις τής παιδίσκης ήτο πολύ άνωτέρα τής 
τοΰ δπηρέτου έ'βλεπέ τις δτι άόριστος δύναμις είλκυε μοιραιως 
τήν μίαν zzptit τδν άλλον. (Έπεται συνέχεια.)



ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 28. Σεπτεμβρίου. ’ Επίσημον. (W .T .B ) Είς 

τήν περίς τής Αγγλίας έν άποκλεισμφ ζώνην χατεβυθισθησαν 
πάλιν όπό τών υποβρυχίων μας 22000 τόννων. Μεταξύ τών 
βυθισθέντων πλοίων ευρίσ/οντο τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμό- 
πλοιον «Κουήν ’ Αμάλτε» (4278 τόννων) μέ φορτίον λίνου άπό 
Αρχάγγελου δι Αγγλίαν, δυο πολυ φορτωμένα ατμόπλοια, 

έχ τών όποιων έν ώπλισμένον και αγγλικής έθνικότητος, προσέ
τι τά γαλλικά ιστιοφόρα «Μπλάνς» και «Άρμορίκ» μέ φορτί
ον άνθράκων διά Γαλλίαν χαί τό ρωσσιχόν ίστιοφόρον «Μέτα», 
χαί τά τρία τελευταία όπό συνοδείαν πολεμικών πλοίων.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η Μ Ι Μ Ι Κ Η  IVNEAEY1I! £11ΠΕΤΡΟΪΠΟΛΙΗ
(Ν.) Πετρούπολις, 27. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. 

πρακτ. Πετρουπόλεως.) Σήμερον μετά μεσημβρίαν περί τήν 5. 
ώραν ήνοιξεν ή δημοκρατική συνέλευσις έντός τής μετά ερυθρών 
σημαιών καί ταμιών κεκοσμημένης αιθούσης τοΰ δημοτικοΰ θεά
τρου παρουσία 1200 αντιπροσώπων έξ δλων τών μερών τής 
Ρωσσίας. Παρίστατο ολόκληρος ή προσωρινή κυβέρνησις μέ έπί 
κεφαλής τόν Κερένσκι είς τό αυτοκρατορικόν θεωρειον, είς άλλο 
δέ θεωρειον πολλά μέλη τοΰ διπλωματικού σώματος.

Ό  πρόεδρος τής έκτελεστικής έπιτροπής τοΰ συνδέσμου 
τών έργατών καί στρατιωτών Τσάϊτσε έκήρυξε τήν έναρξιν τών 
έργασιών διά λόγου, είς τόν όποιον έξέθεσε τους λόγους τής 
συγκλήσεως τής συνελεύσεως χαί έτόνισε τήν έξαιρετικώς σοβα- 
ράν κατάστασιν τής χώρας καί τήν ανάγκην σχηματισμού έπα- 
ναστατικής κυβερνήσεως, ή όποία νά είναι υπεύθυνος απέναντι 
δλων τών στοιχείων, έπί τών όποιων θά ήδύνατο νά στηριχθη.

' Ο πρόεδρος τοΰ συμβουλίου τών άντιπροσώπων τών γεωρ
γών είπεν, δτι έ'φθασεν ή στιγμή, κατά τήν όποιαν ή δημοκρα
τία οφείλει νά χρησιμοποίηση δλην τήν πολιτικήν της σωφρο
σύνην, δπως σώση τά ώφελήματα τής έπαναστάσεως, ή όποία 
απειλείται υπό άνεπανορθώτου καταστροφής, έάν δέν έξασφα- 
λισθη τώρα.

Μετά τήν έκλογήν τοΰ προεδρείου, συγκειμένου έκ 33 
μελών, Ιλαβε τόν λόγον ό Κερενσκι, γενόμενος δεκτός δι’ έπι- 
δοκιμασιών όπό της πλειονότητος τών παρισταμένων. Έχαιρέ- 
τισε τήν συνέλευσιν έξ δνόματος τής κυβερνήσεως καί ώς άρ
χηγός τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ καί έδήλωσεν, δτι ή κυβέρνησις 
έξέθεσε τό πρόγραμμά της είς τήν έθνοσυνέλευσιν τής Μόσχας, 
έζήτησε δέ νά τοΰ έπιτραπη νά είπη μόνον μερικά πρός ίδίαν 
ύπεράσπισιν ίδίως ώς πρός τήν υπόθεσιν Κορνιλώφ. Μεταξύ 
άλλων είπε τά έξής :

Ό  Κορνιλώφ άπό τοΰ διορισμού του είς τήν θέσιν τοΰ 
άΡχιστρατηγου εστελλε πρός την κυβέρνησιν τελεσίγραφα τό Ιν 
μετά τό άλλο. ' Η κυβέρνησις είχε συνείδησιν, δτι τά έν Γαλι
κία γεγονότα άπητουν νέαν εντασιν προσπαθειών, δπως καταπο- 
λεμηθή ή άποσύνθεσις τοΰ στρατοΰ, άλλά έβάδιζε τόν ίδικόν 
της δρόμον πρός έπιτυχίαν τούτου, ένφ τό στρατηγεΐον προσε- 
πάθει να έπιβαλη είς αυτήν τελείως διάφορον. Τό στρατηγεΐον 
έπωφελεΐτο πάσης άτυχίας είς τό μέτωπον, δπως άποστείλη τε- 
λεσίγραφον είς Πετρούπολιν. Μετά τήν πτώσιν της Ρίγας τό 
στρατηγεΐον (]υξησε την πι&σίν του κατά τής κυβερνήσεως. 'Η 
κυβέρνησις είδοποιήθη, δτι είς τό μέλλον δέν έπιτρέπεται μετα
σχηματισμός τοΰ όπουργείου άνευ έγκρίσεως τοΰ στρατηγείου. 
Συγχρόνως, δταν λόγψ τής πτώσεως της Ρίγας ή στρατιωτική· 
ζωνη έπλησιασε πρός τήν Πετρούπολιν, ό Κορνιλώφ άπήτησεν, 
δπως δλα τά στρατεύματα τής περιοχής της Πετρουπόλεως τε-

θώσιν όπό τάς διαταγάς του. ' H κυβέρνησις άπερριψε τήν αίτη- 
σιν ταύτην, διότι προέβλεπεν, δτι τό μέτρον τοΰτο ήδύνατο νά 
έχη σοβαράς συνεπείας. Κατόπιν ό Κερένσκι όπέμνησε τά τελευ
ταία γεγονοτα καί έξέθεσεν, δτι (οφείλε νά ένεργήση δραστηρίως 
καί αμελητί, άπέναντι τοΰ αίφνιδίου κινήματος τής στρατιάς τοΰ 
Κορνιλώφ κατά τής Πετρουπόλεωί.

£2ς πρός τό πρόγραμμα τής συνελεύσεως είπεν, δτι εχει 
έντολήν παρα τής κυβερνήσεως, νά δηλώση, δτι κατά τήν πα
ροΰσαν στιγμήν ή χώρα όφείλει νά έντείνη μεγάλως τάς δυνά
μεις της, διότι ή αναρχία αυξάνει άκωλύτως καί έπεκτείνεται 
κατά τεράστια κύματα είς ολόκληρον τήν χώραν. 'Ο Κερένσκι 
ανέγνωσε τηλεγράφημα έκ Χέλζινκφορς, διά τοΰ όποιου ή κυ- 
βέρνησις ειδοποιείται, δτι αί τοπικαί έπαναστατικαί άρχαί δέν έ- 
πέτρεψαν νά έμποδισθη ή έπανάληψις τών έργασιών τής βου
λής, ή όποια είχε διαλυθή. (Οί Μαξιμαλισταί χειροκροτοΰσι καί 
φωνάζουσι: Μπράβο, πολύ καλά !) Ό  Κερένσκι έστράφη πρός 
τά Θεωρεΐά των καί είπε: Συμπολΐται! Πας, δστις δέν άπώλε* 
σεν άκόμη τό λογικόν του, γνωρίζει νά έκτιμήση τάς έπιδοχι* 
μασίας ταύτας, ίδίως καθ’ ήν στιγμήν μάς άναγγέλλεται ή προσέγ. 
γισις γερμάνικοΰ στόλου είς τόν Φιννικόν κόλπον.

'Ο Κερένσκι έξηκολούθησε : Έάν ή κυβέρνησις καί ή χώ 
ρα δέν άκούσωσι τήν συνέλευσιν νά όμιλή μέ σταθεράν καί κα- 
τηγορηματιχήν φωνήν, ή υπόθεσις τής έπαναστάσεως άπωλέσθη 
άνεπανορθωτως. ·Τοΰτο είναι τοσούτψ μάλλον άναγκαΐον, καθό
σον άναμένομεν μεγάλα γεγονότα είς τό μέτωπον καί δέν γνω
ρίζομεν μέ ποΐα μέσα θά άντιμετωπίσωμεν αυτά. Ό  Κερένσκι 
έπεράτωσεν ώς έξής τόν λόγον του: Μέχρι τοΰδε ώμίλησα ώς 
άνθρωπος. Τώρα όμιλώ ώς κάτοχος τής υπέρτατης έξουσίας 
καί δηλώ έκ νέου, δτι πας, δστις έπιβουλεύεται τήν έλευθέραν 
ρωσσικήν δημοκρατίαν, Θά δοκιμάση ολόκληρον τήν δύναμιν τής 
έπαναστατικής κυβερνήσεως. (Ζωηραί' έπιδοκιμασίαι.)

m m m  μετα αγγλικόν antitopihaaikqn
Βερολινον, 29. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) Τήν πρωίαν τής 

28. Σεπτεμβρίου μερικά τορπιλλοβόλα μας συνήντησαν κατά 
τινα περιπολίαν των πρό τής φλανδρικής παραλίας υπέρτερον 
άριθμόν έχθρικών άντιτορπιλλιχών, χατά τών όποιων ήνοιξαν 
πΰρ. Κατά τήν διάρκειαν τής μάχης παρετηρήθη ισχυρά εκ- 
ρηξις έπί ένός έξ αύτών. Τά τορπιλλοβόλα μας δέν ύπέστησαν 
ούδεμίαν βλάβην ή άπώλειαν.

Ό  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Γερμανός λοχαγός, δασάρχης, θά περάση άπό τά μέσα 
’ Οκτωβρίου άδειαν 14 ήμερών είς τό δασαρχεΐόν του είς 
Uorwohle (χωρίον τοΰ δουκάτου Braunschw eig.) Θέλων ν$ 
αύξηση τάς γνώσεις του είς τήν ελληνικήν γλώσσαν προσκαλεΐ 
διά τόν καιρόν τής άδειας του Ινα ελληνα άξιωματικόν (άνθυ- 
πολοχαγόν, όπολοχαγόν ή λοχαγόν) είς τό δασαρχεΐόν του. 'Ο 
Ιλλην άξιωματικός θά πληρώση μόνον τά έξοδα τοΰ ταξειδίου, 
δι δλα τά λοιπά τίποτε. "Οστις δέχεται τοΰτο νά γράψη άμέ
σως πρός Hauptmann F alke , Ldw. Inf. R g t 123, 3. Komp.

Ενοικιάζονται άπό 1.10.17 ή άπό 15.10.17 2 κομψώς 
έπιπλ. δωμ. (υπνου καί διαμονής.) Ώραι έπισκέψεως 11.—3. 
Σούλτς, Βίλαντ-στράσσε 1. παρτέρ.

’Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ.Έμμεριχ-στράσσε 44. II. α.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. άντί 20 Μ. Αάϊψιγκερ- 
στράσσε 3. II. δ. Μέφφερτ.

Ενοικιάζεται ώραΐα έπιπλ. δωμ. είς 1. ή 2 κυρίους. Πλα 
τεΐα ταχυδρομείου 16. III.


