
ΝΕΑ TO Y®  GORLITZ
Έ λ λ η ν ι χ ή ^ Ι Ρ ^  ε χ δ ο σ ι ς

ΑΡΙΘ. 283. ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤ./8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1917
Ύ  er antwor tlicher Herausgeber: E. G la u b e r, Gorlitz. 
Uobersetzt von Dionyssios A g a p ito s , ζ. Z. in Gorlitz. 
Druck und Verlag der Aktien-Gesellschaft Gorlitzer 
Nachrichten und Anzeiger, Gorlitz, Demianiplatz 23/24.

'Υπεύθυνος έχδότης: Αιμίλιο? Γκλάουμπερ.
Μέταφραστής: Διονύσιος Π. ’Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί εκδοσις όπό της 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν οδντ "Αντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ E I U  ΕΙ! ΤΝΗ ΦλλΝΑΡλΝ
Βερολινον, 4, ’ Οκτωβρίου. (W .T.B.) Τήν 3. ’ Οκτωβρίου 

κατωρθώσαμεν νά προχωρήσωμεν τήν πρώτην γραμμήν μας είς 
τήν όδόν Μενέν—' Υπέρν παρά τήν ίσχυροτάτην έχθρικήν αντε
νέργειαν.

Οί Άγγλοι έξηκολούθησαν κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας 
τους συστηματικοί»? των αιφνιδιασμούς τυμπάνικου πυρός κατά 
τοΰ τόξου τών πέριξ τής Ύπέρν θέσεών μας· περί τήν έσπέραν 
τό πΰρ ηύξήθη έπανειλημμένως μεταξύ Πελκαπέλλε καί Τσαντ 
φόρντε εις ίσχυροτάτην, θύελλαν πυρός. Ιδιαιτέρως συ στη ματι. 
ν.ός κανονιοβολισμός διηυθύνετο κατ«*τής Τσοννεμπέκε. Καί κα
τά την διάρκειαν τής νυκτός έξηκολούθησεν ίσχυρότατον πΰρ 
από τοΰ δυτικοΰ άκρου τοΰ δάσους Χουτούλστ μέχρι τοΰ Λυς, 
ιδίως άνατολικώς τής 'Υπέρν. Τήν 4. ’ Οκτωβρίου, ώραν 5.05' 
τής πρωίας μετεβλήθη αΐφνιδίως είς άγριωτάτην θύελλαν πυρός 
άπό τής Μανγκελάρε μέχρι τής διώρυγος τής Χολλεμπέκε καί 

έξακολουθεΐ άδιακόπως μετά μεγίστης δυνάμεως. Έκεΐ έπηκο- 
λού θησε τήν πρωίαν ή άναμενομένη νέα μεγάλη έχθρική έπίθε 
σις κατά τοΰ τόξου τής 'Υπέρν. 'Η μάχη τής Φλάνδρας ευρί. 
σκέτα ι πάλιν είς πλήρη άκμήν. 'Η ένέργεια τοΰ ,πυρός ηύξήθη 
καί νοτίως τής Χολλεμπέκε μέχρι τοΰ Ντέλ.

Είς τό μέτωπον τοΰ Άρρας έπεκράτει ζωηρότερον πΰρ, 
άπεκρούσθησαν δέ βορειοανατολικώς τής Βερμέλ καί νοτίως τής 
Μονσύ ίσχυραί έχθρικαί περίπολοι μετά αιματηρών άπωλειών 
διά τόν έχθρόν. Ίσχυρότερον πΰρ είς τήν περιοχήν τοΰ Σέν 
Καντέν έπροκάλεσε νέας πυρκαϊάς είς τήν πόλιν. Είς τό μέτω
πον τοΰ Αΐσν τό πΰρ ηύξήθη κατά διαλείμματα είς μεγάλην 
σφοδρότητα είς την γωνίαν της Ααφφώ καί τήν περιοχήν τής 
Μπραί. Είς τήν περιοχήν τής Μπραί αί περίπολοί μας είσεχώ. 
ρησαν μέχρι τών δευτέρων έχθρικών χαρακωμάτων καί έπαν
ήλθον μετά αίχμαλώτων. 'Ομοίως συνελάβομεν αιχμαλώτους 
νοτιοανατολικώς τής Ράιμς.

Άνατολικώς τοΰ Μάς μετά τάς καταβληθείσας πολυά
ριθμους έχθρικάς αντεπιθέσεις τό έχθρικόν πΰρ διετηρήθη 
ζωηρόν καί άπό τής 8.30 της εσπέρας ηύξήθη είς μεγίστην 
δύναμιν. Μετά ταΰτα έπηκολούθησαν πάλιν ίσχυραί έπιθέσεις 
τοΰ έχθροΰ κατά κύματα διαδεχόμενα άλλήλα είς μέγα βάθος 
έναντίον τών έκεΐ νεωστί καταληφθέντων χαρακωμάτων μας, 
άπεκρούσθησαν δμως μετά βαρυτάτων απωλειών υπό τοΰ πυ
ρός φραγμού καί τοΰ πυρός τών πολυβόλων μας. ’Εχθρός είσ- 
δύσας είς τινα θέσιν έξεδιώχθη άμέσως δι άντεπιθέσεως. 'Η 
θέσις εύρίσκεται τελείως είς χεΐράς μας. 'Ο άριθμός τών αίχ
μαλώτων, οί δποΐοι περιήλθον είς χεΐράς μας, άνήλθεν είς 170.

Αί άπώλειαι τοΰ έχθροΰ εΤναι έξαιρετικώς βαρεΐαί. Μεταξύ 
Μά; καί Μόζελ έγκατεστάθη μετά μεσημβρίαν αΐφνιδίως ισχυ
ρόν έχθρικόν πΰρ κατά τών δυτικώς τής Πόντ-ά·Μουσσόν Θέ
σεών μας, τό όποιον δμως έχαλαρώθη πάλιν περί τήν μεσημ- 

. βριάν. '
Είς τό άνατολικόν μέτωπον ηύξήθη χΊτά διαλείμματα ή 

ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ βορείως τοΰ Ντύνα καί είς τόν 
Τσμπρούτς. Είς τόν Σουτσάβα άπωθήσαμεν έχθρικάς προφυλα- 
κάς κατά εν περίπου χιλιόμετρον. Είς τόν κάτω Σερέθην περί
πολοί μας είσέβαλον βορείως τής Μαξινένι είς τάς έχθρικάς θέ
σεις, άνετίναξαν έχθρικους τορπιλλοβλήτας, έπροξένησαν είς τόν 
έχθρόν σημαντικάς άπωλείας καί έπανήλθον μετά αίχμαλώτων 
καί πολυβόλων.

Εις τόν άνω Δούναβιν ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ ήτο 
κατά διαλείμματα ζωηροτέρα.

AHAKDIHQBENTAToY ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΒΕΝΤΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 6. ! Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟ Ϊ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τό πολεμικόν πεδίον τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου ηόξήθη 
τό κατά τήν ήμέραν ισχυρόν πΰρ ένοχλήσεως τήν εσπέραν είς 
μεμονωμένα κύματα τυμπανικοΰ πυρός μεταξύ Πελκαπέλλε καί 
Γκελοΰβελτ.

Άγγλικαί έπιθέσεις δέν έπηκολούθησαν- άπεκρούσθησαν 
έπιτεθέντα τμήματα άναγνωρίσεως.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΗΠΡΙΝΤΣ
Βορειοανατολικώς τής Σουασσόν ηυξησε τήν έσπέραν ή 

ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ είς δύναμιν καί συστηματικότητα.
Βορειοανατολικώς τής Ράϊμς άπέτυχε μια γαλλική έπίθεσις·
’Επί άμφοτέρων τών ύχθών τοΰ Μάς αί περίπολοί μας 

είσέβαλον είς τάς έχθρικάς θέσεις πλησίον τής Μαλανκούρ, τής 
Μπετενκούρ, τής ‘Φόρζ, τής Σαμονιέ καί τής Μπεζονβώ καί 
έπανήλθον πανταχοΰ μετά αίχμαλώτων.

Θυελλώδης καιρός περιώρισε τήν ένέργειαν τών άεροπό
ρων· κατερρίφθησαν πέντε έχθρικά άεροπλάνα. '·0 άνθυπολοχα- 
γός Μύλλερ εφθασε τήν 29. έναέριον νίκην του.

’Ανατολικόν θέατρον
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.



Μακεδονικόν μέτωπον
I Ιολλάκις τά πυροβολικά συνήψαν άγώνα ζωηρότερον παρά 

άλλοτε.
Ανατολικώς τής λίμνης τής Δοϊράνης άπεκρούσθη η έπί- 

θεσις ένός αγγλικού τάγματος ύπό τών βουλγαρικών τμημάτων 
άσφαλείας.

(W.T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ Α Υ Σ Τ Ρ Β Ο ΪΓ Γ Ρ ΙΚ Ο Υ  Α Ν Α ΙΟ ΙΚ Ο Β ΐΝ Τ Ο Ι
Β ι έ ν ν η ,  5. ’Οκτωβρίου.

’Ιταλικόν Θέατρον
ΟυΟεμία μεγαλύτερα πολεμική έπιχείρησις.

(W.T.B.) 'Ο αρχηγός τοΰ γενικοΰ έπιτελείου.

ΤΟ Ε Ρ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
29 000 τόννοι.

Βερολΐνον, 4. ’ Οκτωβρίου 1917. ’ Επίσημον. (W.T.B.) 
Είς την πορτογαλλικήν παραλίαν καί πρό τού στενού τού Γι- 
βλαρτάρ τά υποβρύχιά μας κατεβύθισαν τελευταίως 13 εχθρι
κά μεταγωγικά και εμπορικά πλοία μετα ολικής /ωρητικότητος 
29000 τόννων περίπου.

Με .αςυ τών βυθισθεντψν πλοίων ευρίσκοντο τά ώπλισμέ- 
να άγγλικά άτμόπλοια «Πόλαρ Πρίντσε» (3611 τόννων) μέ φορ
τίον 5601 τόννων άνθράκων διά Γιβλαρτάρ, «Έμπλετον» (5377 
τόννων) μέ φορτίον άνθράκων διά ’ Ιταλίαν καί «Άφενταλ» 
(1387 τόννων) με φορτίον χημικών ειδών διά Γαλλίαν, τό ώ- 
πλισμένον ιταλικόν άτμόπλοιον «Γκοφφρέντο Μαμέλι» (4124 
τόννων) μέ φορτίον 6000 τόννων μεταλλευμάτων δι’ ’ Αγγλίαν, 
το διά δύο πυροβόλων τών 10 εκατοστόμετρων ώπλισμένον ά- 
μερικανικόν πετρελαιοφόρον άτμόπλοιον «Πλατούρια» (3445 
τόννων), προσέτι Sv ύπό ρυμουλκών άνοικτής θαλάσσης ρυμουλ- 
κούμενον πλοΐον μέ παγοποιητικάς και ψυκτικάς μηχανάς διά 
Μεσοποταμίαν.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΩΝ
(Ν.). Έν έκ τών έχθρικών άεροπλάνων, τά όποΐα έπέδρα- 

μον κατά τής Φρανκφούρτης τήν νύκτα τής 2. πρός τήν 3.
’ Οκτωβρίου, έξήναγκάσθη κατά τήν έπιστροφήν του υπό τών ά
μυντικών μέτρων μας νά προσγειωθη.

’Επιθέσεις μεμονωμένων έχθρικών άεροπλάνων (κατά τήν 
νύκτα τής 2. πρός τήν 3. ’Οκτωβρίου) έγένοντο καί κατά τής 
Ράστατ, Μπάντεν - Μπάντεν καί Τύμπινγκεν. ’ Επί τών δύο τε
λευταίων πόλεων έπεσαν τρεις βόμβαι, αί όποΐαι δέν έπροξένη- 
σαν εύτυχώς δυστυχήματα, πλήν θραυσθέντων τινών ύαλοπινά 
κων είς Τύμπινγκεν. Ποιος ό σκοπός τών βομβαρδισμών τούτων 
έναντίον άνοχυρώτων πόλεων πολύ δπισθεν τοΰ μετώπου, δέν 
δύναταί νά έννοηθη. Τά σανατόρια τής λουτροπόλεως Μπάντεν - 
Μπάντεν καί αί πανεπιστημιακαί κλινικαί τής Τύμπινγκεν είναι 
πλήρεις βαρέως τετραυματισμένων,' καί οί Γ άλλοι δέ δέν θά 
τολμήσωσι νά ίσχυρισθώσιν, δτι νοσοκομεία ευρισκόμενα πολύ 
όπισω τού μετώπου αποτ-λοΰσι στρατιωτικήν άνάγκην.

Α Ι Ε ΙΙΑ ΕΡ ΙΟ Ι Ε Π ΙΟ Ε ΙΕ Ιί  ΚΑΤΑ Τ Ο Ϊ  ΑΟΝΑΙΝΟΥ
(Ν.) Ο «Νέος ’ Αγγελιοφόρος τής Ρόντερνταμ» δημοσιεύει 

τήν ακόλουθον ένδιαφέρουσαν άνακοίνωσιν ένός 'Ολλανδού, ό ό
ποΐος έπανήλθεν έσχάτως είς 'Ολλανδίαν κατόπιν έξαμήνου άναγ- 
καστικής διαμονής είς ’ Αγγλίαν. Ουτος άφηγεΐται, δτι αί ένα- 
*ριοι έπιθέσεις κατα τοΰ Λονδίνου διηυθύνοντό κυρίως κατά

Ιό γαλλικόν φρούριον Ντυνκίρχεν επεσε Θύμα γερμανικής 
εναερίου έπιθέσεως καί αναρίθμητοι ποσότητες πυρομαχικών κα! 
λοιπών προμηθειών κατεστράφησαν υπό πυρκαίάς διαρκείας 48 
ώρών. ' Η Ντυνκίρχεν είναι είς τών γνωστοτάτων λιμένων, τής 
Γαλλίας, δ όποΐος έχρησίμευε κυρίως διά τόν έφοδιασμόν τοΰ 
φλανδρικοΰ μετώπου καί τή  ̂ συγκοινωνίαν τοΰ άγγλικοΰ στρα
τού μετά τής ’ Αγγλίας. ' Η κατ’ άρχάς φλανδρική πόλις ήλ- 
λαξε κατά τήν πάροδον τοΰ χρόνου πολλάκις υπηκοότητα. 
Αυστροούγγροι, ’ Ισπανοί, ’Άγγλοι καί Γάλλοι έγένοντο κατά 
καιρούς κύριοι τής πόλεως, άπό δέ τού 1662 άνήκεν όριστι- 
κώς είς τήν Γαλλίαν.

τών πέριξ τής γεφύρας Τόβερ, τής Τραπέζης τής Αγγλίας καί 
μεγάλων στρατιωτιωτικών έγκαταστάσεων. Τήν 29. Σεπτεμβρί
ου κατεστράφη εν μέρος τής γεφύρας Τόβερ. Είς Πικκαντίλλυ 
επεσε μία βόμβα έπί ένός κουρείου· έφονεύθησαν έπτά καί 
πολλοί έτραυματίσθησαν. Μία βόμβα έπεσεν έπί τής Άλτγκάτε 
και αλλη έπί τής όδοΰ ’ Οξφόρδης, άκριβώς δταν ό κόσμος 
^*ιΡΧετο εν Θέατρον. ’ Επηκολούθησε πανικός. Έφονεύθη- 
σαν τρεις καί πολλοί έτραυματίσθησαν. Τήν αύτήν ήμέραν έβλά- 
βη σοβαρώς. «Γήν 1. ’ Οκτωβρίου κατά τόν πλοΰν μας άπό 
Αγγλίας είς ’ Ολλανδίαν ήκούομεν ισχυρόν κανονιοβολισμόν άπό 

βορειοανατολάς, ο όποΐος διήρκεσε δύο ώρας. Καψπιν εΐδομεν 
έπιστρεφον εν άγγλικόν καταδρομικόν μέ σοβαράς ζημίας.» 'Ο 
πληθυσμός τού Λονδίνου άνέμενε τά γερμανικά άεροπλάνα καί 
κατά τήν έσπέραν τής 2. ’ Οκτωβρίου. Πλησίον τών σταθμών 
τοΰ υπογείου σιδηροδρόμου συνωθοΰντο χιλιάδες γυναικοπαιδών, 
δπως είς τό πρώτον σήμα τοΰ κινδύνου καταφύγωσιν είς τούς 
ύπογείους χώρους. Κατά τάς τελευταίας έναερίους έπιθέσεις οί 
υπογειοι σταθμοί έχρησίμευσαν ώς καταφύγιον περισσοτέρων 
τού ήμίσεος εκατομμυρίου άνθρώπων έκάστην έσπέραν.

0 Κ Α Ϊ Ζ Ε Ρ  Π ΡΟ ! ΤΟΝ Χ ΙΝ ΤΕΗ Μ ΙΙΟ Υ ΡΓΚ
Συμπληρωματίκώς δημοσιεύεται τό άκόλουθον έπίσημον 

τηλεγράφημα :
Βερολΐνον, 5. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.)
« ’ Αγαπητέ μου αρχιστράτηγε !
Έπ’ ευκαιρία τής σημερινής ήμέρας, κατά τήν οποίαν 

συμπληρώνετε τό 70. ετος τοΰ βίου σας, έκφράζω πρός ύμάς 
τάς θερμοτάτας καί έγκαρδιωτάτας εύχάς μου. Είθε νά διατη- 
ρηθήτε έπί πολλά άκόμη έτη είς πλήρη ακμήν καί υγείαν 
πλτσίον έμοΰ, τοΰ στρατού καί τής πατρίδος ! Θέλω, άγαπητέ 
μου στρατηγέ, νά σάς προξενήσω άκόμη μίαν προσωπικήν ευ* 
χαρίστησιν. Γνωρίζω, δτι σάς συνδέουν ειλικρινείς συναδελφικαί 
σχέσεις μέ τό Όλδεμβουργικόν σύνταγμα πεζικού δπ’ άριθ. 91, 
τού όποιου υπήρξατε διακεκριμένος διοικητής .καί είς τήν προ- 
παρασκευήν τοΰ οποίου πρός πόλεμον, ή όποία άπεδείχθη τώ
ρα τόσον λαμπρώς, άφιερώσατε καί σείς τάς δυνάμεις σας. 
'Ένεκα τούτου σάς διορίζω a la suite τοΰ γενναίου τούτου 
συντάγματος.

Μέγα Στρατηγεΐον, 2. ’ Οκτωβρίου 1917. 
(ύξογρ.) Γουλιέλμος Β.»

Τ8ΡΑ ΒΑ ΑΡΧΙΣΗ 0 ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΠΟΑΕΜΟΣ!
(Ν.) ' Η «Λαϊκή ’ Εφημερίς» τής Κολωνίας πληροφορείται 

έξ ’Άμστερνταμ τά έξής: Ή «Γενική ’ Εμπορική Έφημερίς» 
πληροφορείται έκ Λονδίνου τά έξής: ' Ο πρωθυπουργός Λόϋδ 
Τσώρτς θά προβη πιθανώς είς σπουδαίας δηλώσεις περί τής 
νέας έξελίξεως τού έναερίου πολέμου. Πιθανώς δέ θά έπιβε- 
βαιώσΐ(] τότε τάς άπό τινων ήμερών διαδιδομενας φήμας περί 
έπικειμένων άντιποίνων έναντίον γερμανικών πόλεων. ' Ο πόλεμος 
εν τω άέρι Θά άρχίση κυρίως τώρα.

Τό  ηθικόν τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ
(Ν.) 'Η «Έφημερίς τών Ξένων» τοΰ Αμβούργου πληρο- 

χορεΐται έκ Στοκχόλμης τά έξής: Κατά τήν «ΝοβόγιεΒρέμια» 
ό στρατιωτικός πληρεξούσιος είς τό βόρειον μέτωπον, Βοϊτίνκι, 
έδήλωσεν, δτι άπό τόν στρατόν λείπει έντελώς ή θέλησις τής 
νίκης. Μόλις εΐναι πλέον είς θέσιν, νά υπεράσπισή τήν χώραν 
καί ομοιάζει πρός στίφη κινεζικού στρατού, τά όποΐα ίσως θυ
σιάζονται άκομη, άλλά δέν δύνανται νά διεξαγάγωσι πραγματι
κόν πόλεμον.

Ο ΚΕΡΕΝΣΚΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ
(Ζ.) Πετρούπολις, 4. ’ Οκτωβρίου. (Ρόϋτερ.) Κατά τήν 

διάρκειαν τών χθεσινών συζητήσεων τοΰ προεδρείου τής δημο
κρατικής συνελεύσεως παρέστη δ Κςρένσκι καί έδήλωσεν είς δ- 
μιλίαν του, δτι εν καθαρώς σοσιαλιστ.κόν υπουργεΐον έγκλείει 
κινδύνους διά τήν έσωτερικήν καί τήν έξωτερικήν πολιτικήν καί 
οτι μόνον μικτόν υπουργεΐον δύναταί νά σώση τήν χώραν. Έάν 
έλαμβάνετο άλλη άπόφασις, Θά ύποταχθη είς αύτήν άλλά θά 
ζητήση τήν παραίτησίν του, Γνα μή παρατείνη τήν κυβερνητι
κήν κρίσιν.

Μ ΙΑ  ΚΕΑ  ΟΜ ΙΛΙΑ ΤΟ» Χ Ο ΪΡ ΙΙΑ
(Ζ.) ' Ο Χούρσιλ είπε κατά τινα λόγον του είς Λονδΐνον 

τά έξής: Αί σκεψεις μας διευθύνονται κατ’ άνάγκην εις τήν 
εξασφάλισή τής τελικής νίκης. 'Όλοι έπιθυμούμεν άπό καρδίας 
τήν είρήνην, άλλά τώρα δέν είναι καιρός, νά γίνεται λόγος 
περί είρήνης. ΕύρισκόμεΘα είς τήν κρισιμωτάτην φάσιν τού 
πολέμου, κατά τήν όποιαν ό άγών τών έθνών θά εΐναι πολύ

σφοδρός καί κατά τήν όποιαν θά κερδίσωμεν ή Θά άπολέσω- 
μεν τό παν. Δέν ύφίσταται ούδεμία διαφορά μεταξύ τής ειρή
νης, τήν οποίαν εΐχε πρό οφθαλμών ό ’Άσκουϊθ κατά τόν λό
γον, τόν όποΐον έξεφώνησε τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα, καί τή; 
είρήνης, δπως τήν θέλει ό Ούΐλσον. Οί πολεμικοί μα; σκοποί 
είναι λογικοί, άλλά δέν έπραγματοποιήΟησαν άκόμη. 'Ο πρωσ- 
σικό; μιλιταρισμός δέν έξεμηδενίσθη άκόμη. θά ήτο φοβερόν 
σφάλμα, νά κλείσωμεν είρήνην, προτού έκπληρωθώσίν οί σκο
ποί μας. Έάν ό πόλεμος αύτός δέν τελειώσΐβ μέ ικανοποιητι
κήν είρήνην, ή ’ Αγγλία δέν θά είναι ποτέ ήσυχος ύπό τά; πε
ριστάσεις, αί δποΐαι θά έπικρατούσι τότε, δέν θά ύφίσταται 
ποτέ ή καλή θέλησις, διά τής όποιας δύναταί νά άνοικοδομηθη 
ό έρημωθείς κόσμος. 'Όσον φοβερά καί άν είναι ή συνέχισις 
τοΰ πολέμου, δέν διστάζομεν διά τήν έκλογήν.

Δέν γνωρίζετε ποτέ, πόσον πλησίον τής νίκης εύρίσκεσθε, 
προτού ελθη αυτη. Είμεθα άκόμη είς θέσιν, νά ύπερνικήσωμεν 
κάθε δυσκολίαν καί νά θριαμβεύσωμεν έναντίον δλων τών κιν
δύνων,. οί δποΐοι μάς περικυκλώνουσι. Τό γεγονός τών τελευ
ταίων πέντε, εξ μηνών είναι ή έπιτυχής καταπολέμησις τή; υ
ποβρυχίου έκστρατείας. Είναι πολύ ένωρίς, νά είπωμεν, δτι ό 
υποβρύχιο; πόλεμος ύπερενικήθη. Ά λλά δέν είναι πολύ ένωρίς 
νά είπωμεν, δτι έγίναμεν κύριοι τής δευτέρα; μεγάλης έκστρα
τείας τών γερμανικών ύποβρυχίων κατά τών νήσων τούτων, κα 
μάλιστα κατεβάλομεν αύτήν. Έχομεν προμήθειας τροφίμων με- . 
γαλυτέρα; παρά κατά τήν άρχήν τοΰ πολέμου καί ή παραγωγή 
μα; ηύξησε. Κατά τό πρόσεχε; έτος, έάν έξακολουθτβ ό πόλε
μος, τό όποΐον απεύχομαι, ό στρατός μα; θά είναι καλύτερον 
ώπλισμένο; παρά άλλοτε. Είμεθα πλήρει; πεποιθήσεω;, άλλά 
καί οι Γερμανοί έχουσι τοιαύτην. Ούτοι καταβάλλουσιν άπεγνω- 
σμένας προσπαθείας δχι άνευ λόγου, διότι γνωρίζουν, δτι οί 
Βρεττανοί είναι ό κύριος παράγων είς τόν πόλεμον αύτόν, γνω
ρίζουν δτι ή δύναμις μας δέν δύναταί νά συντριβή καί δτι μό
νον θά αύξάνη.

Η W il l  VI1EP ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
(Ν.) Τήν 30. Σεπτεμβρίου έγένοντο είς 19 διαμερίσματα 

τών Παρισίων καί 32 μέρη έκτός τής πιωτευούσης συνελεύ
σεις, ύπό τών όποιων ένεκρίθησαν ψηφίσματα ύπέρ τής είρήνης 
συνεννοήσεως. Είς τάς πλείστας συνελεύσεις έ'λαβε μέρος μέγα; 

‘"άριθμός άδΙιούχων στρατιωτών. ’ Ιδίως αί μάλλον ήλικιωμένα[ 
κλάσεις έθνοφρουρών εΐναι δυσηρέστημέναι άπό τού; κατακτητι
κούς σκοπούς τής κυβερνήσεως |καί άποδίδουσι τήν μακράν δι
άρκειαν τοΰ πολέμου είς τάς άνηκούστους άπαιτήσεις. Οί σο
σιαλιστικοί κύκλοι θέλουσιν, δπως ή κυβέρνησις όείξ{] συνδιαλ
λακτικήν στάσιν άπέναντι τών κεντρικών δυνάμεων. ' Η οικονο
μική κατάστασις τής Γαλλίας θεωρείται ύπό τών σοσιαλιστικών 
κύκλων ώς πολύ κρίσιμος.

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
(Ν.) Αί έφημεριδες άναγράφουσι διαφόρους υπαινιγμούς 

περί τής ζωής τών ’Αμερικανών είς τάς μικράς πόλεις τής 
Νορμανδίας, δπου συμπεριφέρονται ώς κύριοι. Οί άγροί άνή- 
κουσιν είς αύτούς, οίκοδομοΰσι στρατόπεδα, ύπόβτεγα καί λοιπά 
εργα. Αί γυναίκες άνήκουσιν είς αύτούς καί τό ώραιότατον ό- 
νειρον τών δεσποινίδων εΐναι νά άποκτήσωσιν ενα άμερικανόν 
σύζυγον.

25 Σεπτεμβρίου —8 ’Οκτωβρίου 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
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ΤΕ Λ Ε Υ ΤΑ ΙΑ Ι Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
• ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 7. ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ' 

Δυτικόν Θέατρον
Λογφ βροχής καί άνεμου ή μαχητική ένέργεια διετηρήθη 

μικρά είς δλας σχεδόν τάς στρατιάς.
Εις την Φλάνδραν έπεκράτει ισχυρόν πΰρ ένοχλήσεως, έκ- 

τελούμενον κατά μεμονωμένους σφοδρούς αιφνιδιασμούς πυρός, 
εις τό μεταξύ Πελκαπέλλε καί Τσαντφόρντε πολεμικόν πεδίον.

Πρό τοΰ Βερντέν ηδξάνετο κατά διαλείμματα ή ένέργεια 
τοΰ πυρός έπί της άνατολικής δχθης τυΰ Μας.

Μάχαι άναγνωρίσεως έπέφεραν έκεΐ καί είς πολλούς άλ
λους τομείς παροδικήν αύ'ξησιν του πυρός καί τών δύο μερών.

Εκ φωτογραφιών ληφθεισών όπό τών άεροπόρων μας προ
κύπτει  ̂δτι αί έπί τυΰ φρουρίου Ντυνκίρχεν ριφθεΐσαι όπό τών 
αεροπορων μας βομβαι έπροξένησαν μεγάλας καταστροφάς είς 
πολλάς συνοικίας τής πόλεως, ίδίως δέ είς λιμενικάς καί σιδη- 
ροδρομικάς έγκαταστάσεις καί είς άποθήκας. Τοιουτοτρόπως θά 
εχουσιν έπέλθει μεγάλαι δυσκολίαι είς τόν άνεφοδιασμόν τών 
"Αγγλων.

’Ανατολικόν θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Βορειοανατολικώς τής Ρίγας, πλησίον τής Ντύναμπουργκ 
.  και είς τόν Τσμπρούτς τά πυροβολικά συνήψαν έπανειλημμένως 

ζωηρούς αγώνας.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Εις την Βουκοβίναν οί Ρώσσοι έπετέθησαν, χρησιμοποιή- 

σαντες και τεθωρακισμένα αυτοκίνητα, έναντίον τών πλησίον τοΰ 
Σέντ Όνουφρύ καί τής Βασκούτς θέσεών μας. Ό  έχθρός άπε
κρούσθη διά πυρός, καί άπό την Βασκούτς έξεδιώνθη δ ’ άντε
πιθέσεως γερμάνικοΰ καί αδστροουγγρικοΰ στρατοΰ.

Έμειναν είς χεΐράς μας αιχμάλωτοι.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
, Ε'ς τ°ν κοίτω Σερέθην καί πλησίον τής Τούλτσεα ένεδυ

ναμώθη ή μαχητική ένέργεια τών πυρο'βολικών.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδέν σημαντικόν.

(W .T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΑΥΣΤΡΟΟϊΓΓΡΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 6. ’ Οκτωβρίου. '  
’Ιταλικόν θέατρον

Είς τόν τομέα τοΰ Γκαμπριέλε κατεβλήθη μία κατά τάς 
εσπερινάς ώρας έκτελεσθεϊσα ίταλική έπίθεσις.

(W .T .B .) Ο αρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

- ΣΪΑΑΗΨ ΙΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΚΟΥΑΟΥΑΗ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 6. ’ Οκτωβρίου. 'Ο «Νέος ’ Αγγελίαφό

ρος τής Ρόττερνταμ» πληροφορείται έξ ’Αθηνών τά έξής: Έ . 
πειδή ό̂  πρώην  ̂ πρωθυπουργός Λάμπρος ήρνήθη νά παρουσια- 
σθη ένώπιον τής κοινοβουλευτικής έπιτροπής, δπως άπολογηθη, 
έξεδοθη ένταλμα συλλήψεώς του. Είς άξιωματικός μ3τέβη είς 
τήν κατοικίαν τοΰ Λάμπρου, ό όποιος παρεδόθη κατόπιν σφο
δρών διαμαρτυριών. 'Ο πρόεδρος τής κοινοβουλευτικής έπιτρο- 
πης ανέγνωσεν ένώπιον τοΰ Λάμπρου τήν κατηγορίαν του. Ό  
Λάμπρος είπεν, δτι δέν Ιχει νά άπαντήση τίποτε καί δτι θά 
διαοιβαση την άπολογίαν του είς τόν Άρειον Πάγον. Δευτέρα 
κοινοβουλευτική έπιτροπή έκάλεσε τόν πρώην πρωθυπουργόν 
Σκουλουδην νά παρουσίασθη ένώπιόν της, άπειλοΰσα αύτδν |ν

έναντία περιπτώσει μέ ένταλμα συλλήψεώς. Κατά τ, τηλεγρά
φημα του γαλλικόΰ «Χρόνου» συνελήφθη καί ό Σκουλούδης.

ΤΕΡΑΣΙΙΑΙ IIM A fU l TQH ΑΓΓΛΟΝ
(Ν.) Κατα τόν «Νέον ’ Αγγελιοφόρον τής Ρόττερνταα» οί 

αγγλικοί κατάλογοι άπωλειών άναβιβαζουσι τά? όλικάς άπωλεί
ας του άγγλικοΰ στρατοΰ κατό τόν μήνα Σεπτέμβριον είς 2938 
αξιωματικούς καί 109000 όπλίτας καί τάς όλικάς άπωλείας 
του στολου είς 100 Αξιωματικούς καί 614 όπλίτας. Αί δλικαί 
απώλεια, του Αύγούστου άνήρχοντο διά τδν στρατόν είς 5284 
αξιωματικούς καί 52404 όπλίτας.

Η  στάσις τής ’Αργεντινής
(Ζ.) Χάγη. ,5 . ’Οκτωβρίου. Έπί τή βάσει τηλεγραβημά- 

των, τά  ̂οποία έλαβεν έκ Μπουένος Άιρες ή κυβέρνησις τή; 
Βασινγκτωνος, ή έσωτερική κατάστασις είς τήν ’ Αργεντ-νήν εινα' 
πολύ σοβαρά καί άπό στιγμής είς στιγμήν χειροτερεύει. Έγέ
νοντο συρραςεις μεταξύ τών Γερμανοφίλων καί τών δπαδώντής 
Ανταντ. Παρά τήν άπόφασιν τής βουλής καί τής γερουσίας ό 

προεορος έπιμένει είς τήν τήρησιν τής ούδετερότητος. '

Π ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
(Ν.) Ιετρουπολις, 4. ’ Οκτωβρίου. Αί ρωσσικαί έφημερίδες 

πληροφορουσιν, δτι κατά τήν νυκτερινήν συνεδριασιν τής δημο
κρατικής συνελεύσεως άπεφασίσθη ό σχηματισμός βουλής, ή ό
ποια δέν Θά εΐναι νομοθετικόν σώμα, άλλά μόνον συμβουλευτι
κόν τοιοΰτον. Έν άνάγκη θά δύναται νά έξετάση καί ζητήματα 
τής έξωτερικής πολιτικής. Θά άποτελήται άπδ 231 μέλη, έκ 
των όποιων 110 θά εΐναι άντιπρόσωποι τών βουλών τών’ κυ
βερνείων. Έ  κυβέρνησις θά είναι όποχρεωμένη νά δίδη είς τήν 
βουλήν κατά περιόδους δλας τάς πληροφορίας περί τής κατά- 
δχαυεωζ της χώρας.

Πετρούπολις, 5. ’Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. Πρακτορ. Πετρου- 
πολεως.) Κατα τήν πλήρη συνεδριασιν τοΰ συνδέσμου τών έρ- 
γατων καί στρατιωτών άπεφασίσθη ή έκ νέου έκλογή τής έκ- 
τελεστικής έπιτροπής.

Κατόπιν έλήφθη άπόφασις, έχουσα ουτω : Ή  χώρα άπει- 
λειται όπό άντεπαναστάσεως. Ή  τεχνικώς σ χ η μ α τ ι σ θ ε Γ σ α  δημο
κρατική συνέλευσις εΐναι άνίκανος, να λύση τό ζήτημα τής κυ
βερνητικής έξουσίας. 'Η άντεπανάστασις δύναται νά καταβληθ* 
μονόν διά τών δργανωμένων κέντρων καί παρομοίων δργάνων 
της έπαναστατικής δημοκρατίας. Πρέπει νά συγκληθη άμέσως 
γενικόν συνέδριον δλων τών συνδέσμων έργατών καί στρατιωτών, 
οπως συσκεφθη περί κοινών ένεργειών.

ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑ Ι Α Μ ΕΡ ΙΚ Η
(Ζ.) Χάγη. 5. ’ Οκτωβρίου. 'Η «Νταίλυ Τέλεγκραφ» 

πληροφορείται έκ Βασιγκτώνος, δτι μεταξύ ’ Ιαπωνίας καί 'Ηνω
μένων Πολιτειών θά άνταλλαγώσι νόται περί τών διεθνών σ ν - 
σεων, ίδίως περί τής σχέσεως μεταξύ ’ Ιαπωνίας καί 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών ώ ; πρός τήν προστασίαν (προτεκτορατον) τής 
Κίνας όπδ της Ιαπωνίας καί ώς πρδς τάς κινήσεις τοΰ ίαπω- 
νίκου στολου ε?ς τόν Ειρηνικόν ώκεανόν.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Ντεμιάνι-πλάτς 3Γ~ΠΙ.
C Απέναντι Σταττεάτίρ.)

Ενοικιάζονται 2 έπιπλ. δωμ. (υπνου καί διαμ.) Βίλαντ- 
στράσσε 10. περτέρ.

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Λάντεσκρον-στράσσε 44. I. δ.


