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» flEIIMATOAHZ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΦΑΑΝΑΡΑ!
Βερολινον, 5. ’Οκτωβρίου. (W .T.B.) Είς τό φλανδρικόν 

μέτωπον οί Άγγλοι προσεπάθησαν τήν 4. ’Οκτωβρίου διά με
γάλου άγώνος, κατά τόν όποιον διέθεσαν ίσχυροτάτας δυνάμεις 
και δλα τά μέσα, νά άποφασίσ/οσι τόν άγώνα διά την βάσιν τών 
υποβρυχίων.

Μέγα μέρος τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ διετέθη έκεΐ έναντίον 
ένός κλάσματος τοΰ γερμάνικοΰ στρατοΰ.' Η πεισματώδης μάχη έ- 
μαίνετο άπό βαθείας πρωίας μέχρι βαθείας νυκτός. "Αν καί ή 
προπαρασκευή τοΰ πυροβολικοΰ κατά τάς τελευταίας ήμέρας ύ- 
περέβη πασαν μέχρι τοΰδε γνωστήν τοιαύτην—κατά δηλώσεις 
τοΰ Χοΰρσιλ τής 3. τρ. μηνός έρρίφθησαν κατά τήν τελευταί- 
αν έβδομάδα εις τήν Φλάνδραν τετραπλάσιαι οβίδες παρά δσα, 
έρρίφθησαν τό 1916 είς τόν Σόμ,—ή συνέχισις τοΰ άγώνος πυ- 
ροβολικοΰ καί κατ’ αύτήν τήν διάρκειαν της μάχης ήτο δυνάμε
ως, ή όποία δέν ήκουσθη εως τώρα.

Κατά τά χαράγματα έπετέ&ησαν έναντίον τοΰ τομέως σι
δηροδρομική γραμμή Μπέζινγκε—Στάντεν μέχρι της διώρυγος 
της Χολλεμπέκε ίσχυραί μαζαι πεζικοΰ—μεραρχίαι Άγγλων, 
Αυστραλιανών, Νεοζηλανδών καί Σκώτων—, κατόπιν τών όποίών 
ήκολούθουν άμέσως ίσχυραί έφεδρεϊαι. 'Η έπίθεσις αυτη συνω- 
δεύετο άπό δ,τι μέσα έπιθέσεως εχει έφεύρει και δημιουργήσει 
ή νεωτερα πολεμική τέχνη. Διά τών σφοδρών και ίσχυρών άν- 
τεπιθέσεών μας ή πεισματώδης πάλη εφθασε μέχρι τών άκρων. 
'Ολόκληρον τήν ήμέραν δ άγών έκυμαίνετο μέ άμείωτον σφο
δρότητα. Άδιακόπως ερριπτεν ό έχθρός νέας ένισχύσεις είς τήν 
μάχην καί προσεπάθει νά έπωφεληθή τών άρχικών του έπιτυ
χιών, άδιαφορών έντελώς διά τάς θυσίας. 'Η Πελκαπέλλε, ή 
Τσοννεμπέκε καί ή Γκελοΰβελτ μετεβλήθησαν άμέσως είς κέν
τρα τοΰ πεισματώδους άγώνος.

Άργά τήν έσπέραν ό έχθρός προσεπάθησε πάλιν νά αύ- 
ξήη) τήν ένός χιλιομέτρου βάθους εισβολήν του είς τήν άμυντι- 
κήν μας ζώνην. Περί τήν 6.30' της έσπέρας έπετέθησαν κατά 
τοΰ μετώπου τών χοανών δυτικώς της Πασεντέλε—Μπετσελέρε 
νεωστί συνταχθεϊσαι μάζαι πεζικοΰ, ομοίως δέ περί τήν 7. ώραν 
τής έσπέρας έγένετο έκατέρωθεν τής όδοΰ 'Γπέρν—Μενέν νέα 
έπίθεσις, ή όποία έξετελέσθη υπό ίσχυρών, άκμαίων έχθρικών 
δυνάμεων. Πάλιν άνεπτύχθη πάλη μεγίστου πείσματος, χωρίς ό 
έχθρός νά δυνηθή νά έπιτύχη νέα πλεονεκτήματα. Μόλις περί 
τήν 10. ώραν τής έσπέρας έχαλαρώθη ό άγών πεζικοΰ.

Οί Άγγλοι δέν έφθασαν ουδέ πόρρωθεν το'υς πολυ μακράν 
ευρισκομένους στόχους, τους όποιους έφαντάζοντο. Καί ή νέα 
αυτη μεγάλη έπίθεσις τοΰ έχθροΰ κατεβλήθη είς τήν άμυντικήν

'Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μέταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
’ Εκτύπωσις καί εκδοσις ύπό της Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν οδντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

ζώνην τοΰ ίδικοΰ μας πεδίου τών χοανών μετά βαρυτάτων αι
ματηρών άπωλειών. Τά κατορθώματα καί ό ήρωϊσμός τών στρα
τευμάτων μας, τά όποια έδώ είς τήν Φλάνδραν άντιμετωπίζου- 
σιν έπί έβδομάδας ολοκλήρους βαρυτατον άγώνα έναντίον κατά 
πολύ ύπερτέρου έχθροΰ. ό όποιος θέλει ή όφείλει νά φέρη ά- 
ποτέλεσμα πρό τοΰ τέλους άκόμη τοΰ έτους είναι άπαράμιλλα. 
'Η προσπάθεια τών Άγγλων, νά άρνηθώσιν, δτι οί στόχοι τής 
έπιθέσεώς των εύρίσκονται πολύ μακράν, είναι έν συνειδήσει ψεΰ- 
δος καί ούδέν άλλο προληπτικόν μέτρον, τό δποΐον φαίνεται έπί" 
βαλλόμενον ύπό της πείρας προηγουμένων κρίσεων περί τών μα
χών τής Φλάνδρας.

Κατά τήν νύκτα ο έχθρός έξηκολουθησεν έναντίον τών 
γραμμών μας τό πΰρ καταστροφής, τό όποιον κατά τάς πρωίΐ- 
νάς ώρας τής 5. ’ Οκτωβρίου έπυκνώθη είς τινας θέσεις,

Ένω είς τό μέτωπον τοΰ Άρρας καί είς τήν περιοχήν 
τοΰ Σέν Καντέν ή ένέργεια τοΰ πυρός ήτο ζωηροτέρα είς μερι- 
κάς μόνον θέσεις, έπί της άνατολικής δχ&ης τοΰ Μάς έπηκο- 
λούθησε μόλις έπήλθε τό σκότος κατόπιν ίσχυράς αύξήσεως τοΰ 
πυρός ή άναμενομένη γαλλική έπίθεσις έκατέρωθεν τοΰ υψώμα
τος 344. 'Ο έχθρός έπετέθη έδώ έπί μετώπου 2 χιλιομέτρων 
περίπου διά 12. φοράν έντός τριών ήμερών έναντίον τών τε
λευταίως καταληφθεισών θέσεών μας, είς μάτην καί τήν φοράν 
αύτήν. Εδαφικόν κέρδος δέν άπεκτησε. 'Η νέα άποτυχία έκό- 
στισε πάλιν είς τούς Γάλλους μεγάλας αίματηράς άπωλείας καί 
αιχμαλώτους.

Βερολινον, 6· ’ Οκτωβρίου. (W .T.B.) Αί τεράστιαι αίμα
τηραί άπώλειαι τών Άγγλων κατά τόν μάταιον άποφασιστικόν 
αγώνα έπιβεβαιοΰνται. Κατά τών πυκνών μαζών τών άγγλικών 
στρατευμάτων τής έπιθέσεως—μόνον κατά τή* πρωινήν έπίθεσιν 
παρετάχθησαν 100 000 περίπου άνδρών έπί μετώπου 15 χι
λιομέτρων—ένηργησε τό καταστρεπτικόν μας πΰρ φραγμοΰ καί 
άμύνης, ύπό τοΰ όποιου προσεβλήθησαν καί αί πολύ πλησίον 
άκολουθοΰσαι έχθρικαί έφεδρεϊαι. Κατά τήν έςακολούθησιν τοΰ 
άγώνος τό άπό πολλάς θέσεις έςερχόμενον πΰρ τών πολυβόλων 
μας ήνοΐςε φοβερά κενά μεταξύ τών άγγλικών φαλάγγων τής 
έπιθέσεως. Τήν αύτήν τύχην ύπέστησαν κατά τάς δύο έσπερι- 
νάς ματαίας έπιθέσεις δυτικώς τής Πασεντέλε καί έκατέρωθεν 
τής όδοΰ 'Υπέρν—Μενέν αί νεωστί ριφθεΐσαι είς τόν άγώνα άκ- 
μαΐαι δυνάμεις τοΰ έχθροΰ.

Αί άγγλικαί περιγραφαί προσπαθοΰσι νά παραστήσωσιν είς 
τόν άγγλικόν λαόν τάς άπωλείπς ώς «άπιστεύτως μικράς», δπως 
έκφράζεται ή «Νταίλυ Μαίηλ». Αί έκθέσεις περί τών άγγλικών 
άπωλειών είναι έν πάση περιπτώσει άπίστευτοι. Απέναντι τών



στερεοτυπών τούτων ισχυρισμών τών άγγλικών περιγραφών ύπάρ- 
χ «  μία δημοσία εκθεσις περί τών άγγλικών άπωλειών, κατά τήν 
οπαιαν αί άπώλειαι τών μεγάλων άγώνων τοΰ Αύγούστου κα'ι 
του Σεπτεμβρίου ύπερέβησαν κατά πολύ τά συνήθη δρια. Έπί 
παραδείγματ. ό άριθμός τών είς μίαν ήμέραν Φονευθέντων, 
τραυματισθέντων καί άγνοουμένων άξιωματικών άνήλθεν είς 511, 
άλλην δέ ήμέραν είς περισσοτέρους τών 400. Οί άριθαοί οΰτοΙ 
σημαίνουσι τάς μεγίστας άπωλείας άξιωματικών, αί όποΐαι έγέ
νοντο εις μίαν ήμέραν καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου.

ΑΝΜΟΙΗΙΙΕΝΤΠόΐΤ ΠΟΛΕΜΟ?
ΓΕΡΜίϋΐι u iH tn n r i

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 8. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Λσες ένεδυναμώθη σημαντικώς είς τήν Φλάνδραν ή μα
χητική ένέργεια άπό τής μεσημβρίας μέχρι της έσπέρας μετα
ξύ του δάσους Χουτούλστ καί της όδοΰ Μενέν- ' Γπέρν. ’ Ισχυ
ρόν τυμπανικόν πΰρ προηγήθη άγγλικών μερικών έπιθέσεων, αί 
οποιαι ανεπτύχθησαν έναντίον μεμονωμένων τομέων τοΰ πολεαι- 
χου μετώπου. Τά έπιτεθέντα στρατεύματα τοΰ έχθροΰ ούοα- 
μου έπροχώρησαν ή άμυντική μας ένέργεια περιώρισεν αύτούς 
-νιος τοΰ πεδίου τ.Ι»ν χοανών.

,  / ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
> ο ?μψ0τέΡας τά? πλευΡά; ^  όδοΰ Λαόν - Σουασσόν
οιεξηχθη αγών πυροβολικοΰ μεταξύ τής χαράδρας τοΰ Αίλέτ 
και του νοτίως τής Παρνύ όροπεδίου μετά μεγάλης σφοδρότη- 
τος Ιην έσπέραν έπετέθησαν πλησίον τής Βωξαγιόν πολλοί 
γαλλικοί λοχοι, οί όποιοι άπεκρούσθησαν διά πυρός.

Ανατολικώς τοΰ Μάς διηυθύνετο ισχυρόν πΰρ κατά τών 
μεταξύ Σαμονιέ καί Μπεζονβώ θέσεών μας καί τής όπ,σθεν 
τούτων έκτάσεως. 'Η ένέργεια τοΰ πυροβολικού μα ς έματαίωσε 
μιαν νοτιοδυτικώς τής Μπωμόν προπαρασκευαζομένην έπίθεσιν 
των Γάλλων.

Ανατολικόν θέατρον
Ουδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

Μακεδονικόν μέτωπον
' Ομοίως.
(W .T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΗΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟϊ ΑΝΑΚΟΙΝΟβΕΝΤΒΣ
Β ιέ ν ν η ,  7. ’ Οκτωβρίου.

Ιταλικόν Θέατρον
Είς τόν τομέα τοΰ Γκαμπριέλε οί ’ Ιταλοί περιωρίσΒησαν 

χθές είς μονομερείς έπιθέσεις, αί δποΐαι ούδέν άποτέλεσμα έ
φεραν. Επι του Κασταμπέλλα τμήματα άλπινιστών συνέλαβον 
21 Βερσαλιέροος.

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

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον, 5. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) Ύπό τών 

ύποβρυχίων μας κατεβυθίσθησαν πάλιν είς τήν περί τήν ’Αγ
γλίαν έν άποκλεισμ,,Τ ζώνην 17 000 τόννοι. Μεταξύ τών βυθι- 
σθεντων πλοίων εύρίσκοντο τρία ώπλισμένα άτμόπλοια, έκ τών 
Οποιων δύο ήσαν άγγλικής έθνικότητος, προσέτι τό άγγλικόν ί
στιοφόρον «Μ. 206 Ρόναλντ».

Βερολΐνον, 6. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) Νέαι έ- 
πιτυχίαι τών ύποβρυχίων είς τό βόρειον πολεμικόν θέατρον: 
17 000 τόννοι. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό 
ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον «Σανταρεν» μέ φορτίον 4600 
τόννων κόκ φωταερίου διά τδν ’Αρχάγγελον καί τό άγγλικόν 
ατμοπλοιον «Άγια Μαργαρίτα». ’ Από τό ώπλισμένον άγγλικόν 
άτμόπλοιον «Σαντάρεν» ηχμαλωτίσδησαν δ πλοίαρχος και ό 
πρώτος άξιωματικός.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΝΕΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ “ΖΕΑΝΤΑΕΡη
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 6. ’ Οκτωβρίου. Τό άμερικανικόν ύπουργεΐ- 

ον τών ναυτικών έλαβεν άπό Τουτουΐλα έπί τών νήσων Σαμόα 
τήν είδησιν, δτι εφθασεν έκεΐ ϊν  άνοικτόν πλοΐον μέ τόν πλοί
αρχον τοΰ αμερικανικού ιστιοφόρου «Κ. Σλάντε». 'Ο πλοίαρ. 
χος  ̂άνεκοίνωσεν, δτι το γερμανικόν βοηθητικόν καταδρομικόν 
«ΖεαντΛερ» έξώκέιλε τήν 2. Αύγούστου πλησίον τής νήσου “Λόρ, 
δος Χόβε„ καί έγκατελείφθη υπό τοΰ πληρώματος μου. Βρα- 
οότερον ό κυοερνητης μετα τοΰ πληρώματος, έπιβαίνοντες ένός 
πλοίου κινούμενοι» διά κινητήρας, έκυρίευσαν τό γαλλικόν ίστιο
φόρον “Λουτές„ τό όποΐον έξωπλίσθη ύπό τών Γερμανών καί 
μέ τό όποΐον τήν 5. Σεπτεμβρίου * έξέπλευσαν μέ τήν πρόθεσιν 
νά έξακολουθήσωσι τούς πειρατικούς των πλοΰς. Προτού έξο- 
κειλίβ τό “Ζεάντλερ,, εΐχε καταβυθίσει τό άμερικανικόν ίστιοφό
ρον “Κ. Σλάντε„. Τό “Ζεάντλερ„ έγκατέλιπεν έπί τής νήσου 
47 αίχμαλώτους, οί όποιοι τώρα ύποφέρουσιν έκεΐ άπό πείναν,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ζ.) Πετρούπολις, 6. ’ Οκτωβρίου. (Τηλ. πρακτορ. Πετρου

πόλεως.) Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν της δημοκρατικής 
συνελεύσεως ό άντιπρόσωπος Ντάν εΐπεν, δτι ή συνέλευσις δέν 
πρεπει ν̂ά τελειώση τάς έργασιας της, χωρίς νά έκφρασή 
περι του πολέμου. Ένεκα τούτου προέτεινεν έκ μέρους τού μι- 
νιμαλιστικοΰ σοσιαλιστικού κόμματος καί τών δημοκρατών, νά 
άπευθύνωσι προκήρυξιν πρός τάς δημοκρατίας δλοκλήρου τού 
κόσμου. Τό προεδρεΐον τής συνελεύσεως συνεσκέφθη έπί τής 
προκηρύξεως τού Ντόν, κατόπιν δέ ό πρόεδρος έδήλωσε τά 
έξής :

« Η οημοκρατικη συνελευσις έπιβεβαιώνει τήν σταθεράν θέ- 
λησιν ολοκλήρου της ρωσσικής δημοκρατίας, νά άγωνισθη ύπέρ 
της πρα ,'ματοποιήσεως είρήνης άνευ προσαρτήσεων χαί αποζη
μιώσεων καί έκφράζει τήν εύχήν, δπως ή θέλησις αυτη έκφρα- 
σθη διά προκηρύξεως, τής όποιας τό κείμενον Θά καΘορισΘ̂  
ύπό τοΰ προεδρείου τής συνελεύσεως, τό όποΐον πρός τόν σκο
πόν τούτον θά^συμπληρωθη δι’ άντιπροσώπων δλων τών συμ- 
μετασχόντων τής συνελεύσεως κομμάτων.» 'Η συνέλευσις άπεδέ- 
χθη δι’ δλων τώί ψήφων πλήν μιας τήν πρότασιν έν μέσψ 
φωνών : «Ζήτω ή διεθνής είρήνη !»

'Η πρώτη συνέλευσις τής προσωρινής βουλής θά συγκρο
τηθώ τήν 6. Οκτωβρίου είς τήν αίθουσαν τοΰ δημαρχείου.

Η ΜΕΣΟΑΑΒΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
(Ζ.) Λουγκάνο, 7. Οκτωβρίου. 'Η «Κορριέρε ντέλλα Σέ- 

ρα»^πληροφορείται έκ Λονδίνου τά έξής: Ή  άγγλική κυβέρη- 
σις ελαοεν από τό Βατικανόν τάς άπαντήσεις τής Γερμανίας καί 
της Αυστροουγγαρίας είς τήν νόταν τού Πάπα περί είρήνης. Έν 
αντιθέσει προς τας ανακοινώσεις πολλών έφημερίδων αί άπαντη- 
σεις δεν συνοδεύονται άπό νέον έγγραφον τού Βατικανού. Τό 
Βατικανόν περιωρίσθη μόνον, νά διαβίβασή τάς νότας διά της 
συνήθους διπλωματικής όδοΰ.

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
Ε ΙΣ  ΤΑ  Γ ΙΓΑ Ν ΤΙΑ  ΟΡΗ

(Ζ.) Τό μηνιαΐον περιοδικόν «'Ο Περιηγητής τοΰ Ρίζεν- 
Γκεμπίργκε» αναδημοσιεύει έκ τής «Πρωινής» τής Μπρεσλάου 
μίαν συνομιλίαν τού κ. "Οθωνος Σβάρτσενχολτς έκ Μπρεσλάου 
αετά τοΰ ελληνος άνθυπολοχαγοΰ τού πεζικού κ. Γεωργίου 
Δ.' X. «Μετέβαινα, λέγει, μέ τό ηλεκτρικόν άπό Βάρμμπρουν 
είς Χάϊν, δτε έγνώρισα αύτόν. Ήτο τέλη ’ Ιουνίου, όλίγον μετά 
τήν άναγκαστι^ήν παραίτησιν τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου. Ό 
κ. X. ειχεν άδειαν μιας ήμέρας καί έπεχείρει μίαν έκδρομήν 
είς τό Ρίζεν-Γκεμπίργκε μετά τού υίοΰ τού έν Γκέρλιτς σπιτο
νοικοκύρη του. Ήτο πραγματικός υίός τοΰ ήλιολούστου Νότου, 
μέ λεπτόν σώμα, σκοτεινόν χρώμα προσώπου, πολύ μαΰρα 
μαλλιά κοίι ζωηράν εκφρασιν. Συνωμιλοΰμεν γερμανικά· δέν ώ- 
μίλει μέν πολύ έλευθερα τά γερμανικά, άλλά μέ δλίγην προ* 
σοχήν καί άπό τούς δύο μας συνεννοούμεθα πολύ καλά.

'Όταν κατ’ άρχάς τόν περιειργάσθην καί παρετήρησα, δτι 
ένδιεφέρετο διά τόν τόπον, άπέτεινα πρός αύτόν τήν έρώτησιν : 
«Τί λέγετε διά τήν θέαν, κ. άνθυπολοχαγέ;» Αυτός μοΰ ά- 
πήντησε μέ περισσότερα λόγια: «ΕΤναι μεγαλοπρεπής, Θαυμα- 
σία, κύριε μου. Ανήκω είς χώραν μέ μαγευτικά τοπεΐα καί 
έννοεΐτε, δτι φυσικά κατ’ άρχάς ήκουον μέ κάποιαν έπιφυλα- 
κτικότητα τάς ύπερβολικάς περιγραφάς τού νεαρού μου φίλου 
Βίλλι· άλλά εύρίσκομαι πρό εύχαρίστου έκπλήξεως. Δέν εΐναι 
τό υψος τού δρους, τό όποΐον μέ μαγεύει, άλλά αί κλασικαί 
γραμμαί τής κορυφογραμμής του. ΕΤναι μία θαυμασία φυσική 
είκών, τήν οποίαν έδημιούργησεν έδώ ό μέγας καλλιτέχνης. 
Μόνον ίνα πράγμα λείπει, τό όποΐον θά εδιδεν είς τήν είκόνα , 
άκόμη μεγαλυτέραν μαγείαν, τό πολύ νερό. Πρέπει νά γνωρί
ζετε, δτι ή πατρίς μου εύρίσκεται είς τήν Πελοπόννησον, είς 
την έπαρχίαν τής Άχαΐας, τής όποιας αι όψηλαί όροσειραί 
καταλήγουσι κατά βαθμίδας είς τήν παραλίαν. Έκεΐ ό πατήρ 
μου εχει μεγάλο κτήμα. Ά χ , πόσες .φορές έσκαρφάλωσα είς 
τάς ύψηλοτάτας κορυφάς καί παρετήρησα άπό έκεΐ έπάνω τήν 
θάλασσαν. Τήν αίωνίαν νεαράν, μεγαλοπρεπή θάλασσαν. 'Ωραία 
μου πατρίς, δυστυχής πατρίς!» «’ Εννοώ τήν άγάπην σας πρός 
τήν θείαν φύσιν. Λαμβάνετε άκόμη έπιστολάς άπό τήν πατρίδα 
σας, κύριε άνθυπολοχαγέ;» «Πρό έξ μηνών δέν εχω καμμία 
εΐδησι άπό τό σπίτι μου. Ώ , αύτή ή άβεβαιότης, αύτή ή ά- 
δράνεια ! Τί άρά γε γίνονται οι άγαπητοί μου γονείς;» —«Πι
στεύετε, δτι αί έπιστολαί έχάθησαν;» «Όχι. Έκρατήθησαν 
άπό τούς' πράκτορας τής Άντάντ, τούς άθλιους, τούς λωποδυ- 
τας!» Ό  κ. X. μετεχειρίσθη πολλάς έλληνικάς λέξεις. Άπό 
τήν ταραχήν, μέ τήν όποιαν έξήρχοντο άπό τό στόμα του I- 
φαίνοντο νά εΐναι παν άλλο ή φιλοφρονήσεις. Έν τω μεταξύ 
έφθάσαμεν είς τήν τελευταίαν στάσιν καί άνε^όμεθα διά μέ
σου τού μεγαλοπρεπούς δάσους πρός τόν «Βράχον τού Μάξ 
Χάϊντσελ». Ό  άνθυπολοχαγός *κ. X. περιειργάζετο μέ άπλη- 

* στον περιέργειαν τήν φυσιν καί ήμην ύποχρεωμένος νά τοΰ δί
δω διαρκώς πληροφορίας διά διάφορα έξέχοντα σημεία.

Η συζήτησις ήτο ζωηρά. «Εΐσθε άκόμη νέος κ. άνθυπο
λοχαγέ!» «28 έτών.» «Άπό τά μετάλλιά σας βλέπω, -δτι έλά- 
βατε μέρος σέ κάποιον πόλεμον.» «Μάλιστα, κατά τής Τουρκί
ας. Τό εν εΐναι μετάλλιον άνδρείας. ν Ελαβα μέρος είς πολλάς 
μάχας καί μικροπόλεμον έπί όρέων. Ήσαν δύσκολοι άγώνες 
καί οί Έλληνες έπολέμησαν μέ γενναιότητα.» «Καί τώρα οΕ 
Τούρκοι εΐναι σύμμαχοι τής Γερμανίας.» «Γενναίοι σύμμαχοι. 
’ Επολέμησα είς πολλάς μάχας μέ τούς υίούς τής Ημισελήνου· 
άλλά ήσαν τουλάχιστον έντιμοι έχθροί, δέν ήσαν ύποκριταί.»

«Καί τί ίδέαν έχετε τώρα διά τήν Ελλάδα;» «Έξηπατήθης, 
έπροδόθης, ύπεδουλώθης δυστυχής μου πατρίς! ’ Αναγράφει έ
ως τώρα ή ιστορία παρόμοιον δράμα; Εΐδεν ό κόσμος έως 
τώρα μεγαλύτερον ήρωα άπό τόν βασιλέα μας; 'Υποφέρει, χω
ρίς νά παραπονήται. Είς κά&ε ειλικρινή έλληνικήν ζαρδίαν τού 
έστήθη αίώνιον μνημεΐον.» Διέκρινέ τις είς τό πρόσωπον τοΰ 
νεαρού "Ελληνος, πόσον επασχε διά τά δεινά, τά όποΐα έπέβα- 
λον είς τήν πατρίδα του. Άλλά ή δδύνη αύτή διήρκεσεν ολίγον 
μόνον, καί τότε έξήλθεν άπό τά έξωργισμένα χείλη του : «Αί
ώνιον άνάθεμα είς τήν ’ Αγγλίαν! Αίωνία κατάρα είς τήν Γαλ- 
λαν καί θάνατος είς τόν προδότην Βενιζέλον! Καί άμετρος 
πίστις είς τόν προσφιλή μας βασιλέα Κωνσταντίνον!» Είς τάς 
τελευταίας του -λέξεις ό κ. X. έξήγαγε μέ σεβασμόν τό πηλή- 
κιόν του. «Κατ’ αύτόν τόν τρόπον σκέπτονται δλοι οί άξιωμα- 
τίκοί καί οί μορφωμένοι όπλΐται τού έν Γκέρλιτς έλληνικοΰ σώ
ματος στρατοΰ, ώς καί κάθε μορφωμένος καί φιλελεύθερος 
Έλλην. ΤΩ πατρίς μου, οφείλεις νά κενώσης τό ποτήριον τού 
μαρτυρίου. Άλλά δέν θά καταστραφζς. Τό δίκαιον καί ή πί 
στις θά ’ θριαμβευσωσί· περί αύτοΰ εχω άπόλυτον πεποίθησιν 
Καί τότε άλλοίμονον είς τούς προδότας !»

Συγκεκινημένοι άπό τήν σοβαρότητα τού κοσμοϊστορικοΰ 
γεγονότος έξηκολουθήσαμεν τόν δρόμον μας έν σιγ-n άπό τήν 
Μπάουντε (καλύβην) τού Μάξ Χάϊντσελ καί ή συνομιλία μας 
εγινε πάλιν ζωηροτέρα, δταν έφάγομεν είς ΐήν άρχαίαν, εύχά- 
ριστον Μπρότ - Μπάουντε. "Οταν κατόπιν έφθάσαμεν είς τήν 
Σνέ-Κόππε (Χιονισμένη Κορυφή), έθΥιμάζαμεν τό μεγα 
λοπρεπές πανόραμα ύπό λαμπρόν ήλιον. 'Ο κ. X. ήτο άφωνος. 
Έπρόβαλε μόνον τούς βραχίονας του καί είπε μέ χαμηλήν φω
νήν : «ΎΩ μεγαλειώδης Γερμανία! Ώ  ώραία χώρα, πόσον σέ 
ζηλεύω!— ΤΩ, πατρίς μου, πόση λαχτάρα έχω διά σ ε!»

"Οταν άπεχωρίσθημεν, ό κ. X. μοΰ εσφιγξε τήν χεΐρα 
καί εΐπε: “Στό καλό φίλε μου! Πίστευσε είς έμέ, δτι ή Ελλάς 
θά άναστηθ-Q, θά άναστηθτβ ώραιοτέρα. Πίστις καί άγάπη δεν 
έξαφανίζονται. Καί τότε ο? Γερμανοί, αντί νά πηγαίνουν είς τήν 
’ Ιταλίαν, Γαλλίαν καί Αγγλίαν, θά έ'ρχωνται είς τήν φιλόξενο ν 
Ελλάδα. Καλή άν’άμωσι λοιπόν, φίλε μου, είς τήν ώραίαν 
* Ελλάδα!»

Σχηματισμός μικτοΰ υπουργείου είς Ρωσσίαν
(Ν.) Πετρούπολις, 6. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. πρακτ. Πετρου

πόλεως.) Μετά τήν έπανάληψιν τών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
τών μελών τής κυβερνήσεως καίάντιπροσώπων τής- δημοκρατικής 
συνελεύσεως, ό Ναμποκώφ άνεκοίνωσεν έκ μέρους τής όμά- 
δος τών άστικών άντιπροσώπων τούς δρους τούτων.- 'Ο Τσερε- 
τέλλι έδήλωσεν έξ ονόματος τής δημοκρατικής συνελεύσεως. δτι 
εΐναι πρόθυμος διά συνεννόησίν ύπό δρους, οί όποιοι νά δύναν- 
ται νά γίνωσι δεκτοί ύπό τής δημοκρατίας καί οί όποιοι πρέπει 
νά έγκριθώσιν όριστικώς ύπό τών έντολέων του. Τήν 7 . ’ Οκτω
βρίου έσυνεχίσθησαν αί διαπραγματεύσεις, δπως καθορισθώσιν of 
άκριβεΐς δροι συνεννοήσεως.

(Ζ.) Πετρούπολις, 7. ’ Οκτωβρίου. (Ρόϋτερ.) Τά μέλη τής 
κυβερνήσεως συνεσκέφθησαν ύπό τήν προεόρείαν τού Κερένσκι 
άπό τήν Παρασκευήν, 5. ώραν μετά μεσημβρίαν, μέχρι τοΰ Σαβ
βάτου, 3 ώραν τής πρωίας, μετά βιομηχάνων τής Μόσχας, αν
τιπροσώπων τής δημοκρατικής συνελεύσεως καί Καντέτ. Κατωρ- 
Θώθη συνεννόησις περί τοΰ σχηματισμού μικτού ύπουργείου.

26 Σεπτεμβρίου—9 ’Οκτωβρίου 
Τ Ρ ΙΤ Η
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ΑΗΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΦΙΝΝΑΑΝΔΙΑΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ
(Ν.) Χέλζινκφορς, 7. Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. πρακτορείου 

Πετρουπόλεως.) Έδημοσιεύθησαν τά ακόλουθα νομοσχέδια:
1. Νομοσχέδιον, τδ όποιον άνακηρύσσει τήν Φιννλανδίαν 

είς δημοκρατίαν.
2. Νομοσχέδιον, τδ όποιον κανονίζει τάς σχέσεις μεταξύ 

Ρωσσίας καί Φιννλανδίας.
Καί τά δύο ταΰτα νομοσχέδια θά υποβληθώσιν εις συζή- 

τησιν δπδ τής βουλής. Τδ δεύτερον νομοσχέδιον θά ΰποβληθή 
ακόμη εις τήν έγκρισιν τής συνταγματικής συνελεύσεως τής 
Ρωσσίας. Είσαγεται τδ γενικδν έκλογικδν δικαίωμα. Ό  πρόε
δρος αναλαμβάνει τά καθήκοντα του τήν 28. ’Απριλίου. Είσά- 
γεται εις ολόκληρον τήν χώραν ή γενική στρατιωτική θητεία. 
11 Φιννλανδία μένει ηνωμένη μετά τής Ρωσσίας, εχει δμως 

ιοιαιτερον πολίτευμα, ιδίαν κυβέρνησιν καί ανεξαρτήτους νομο- 
Οετικας καί έκτελεστικάς αρχα'ς.

Η ΠΡΟΪΟΡίΗΗ ΒΟΥΛΗ ΕΙ! ΡΟΗΙΑΚ
(Ζ.) Πετρούπολις, 7. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. πρακτορ. Πε- 

τρουπολεως.) Η εις τδ δημαρχεΐον συνελθοΰσα χθές προσωρινή 
βουλή έξελεξε πρόεδρον τδν Τσάϊτσε. Τδ προεδρεΐον αύτής συνί- 
σταται απο δεκα μέλη, μεταξύ τών όποιων είναι οί πρώην υ
πουργοί Αβκσεντιέφ καί Ύσερνώφ ώς καί οί Μαξιμαλισταί 
Ιροτσκυ καί Καμενέφ. Ό  πρόεδρος προέτεινε, νά συζητήσωσιν
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τελλι περι συζητησεως είς μυστικήν συνεδριασιν έγένετο αποδέ
κτη δια. ψήφων 105 έναντίον 70.

Κατά τήν μυστικήν συνεδριασιν ό Τσερετέλλι έξέθεσε τήν 
πορείαν των διαπραγματεύσεων τών Αντιπροσώπων τής δημο
κρατικής συνελεύσεως, τών αντιπροσώπων τών ,βιομηχάνων τής

Μόσχας καί τοΰ κόμματος τών Καντέτ μετά τών μελών τής 
κυβερνήσεως. Ανεκοίνωσεν, δτι αί διαπραγματεύσεις κατέληξαν 
ταχέως είς συνεννόησιν περί δλων τών ζητημάτων, πλήν τοΰ 
ζητηματος τής ευθύνης τής κυβερνήσεως άπέναντι τής προσω
ρινής̂  βουλής, τδ δποΐον προεκα'λεσε μακρα'ν, ζωηράν συζήτη- 
σιν. Ελαβον άπόφασιν, ή δποία λέγει, δτι ή προσωρινή βουλή 
συνεκληθη έπισήμως ύπδ τής κυβερνήσεως καί εχει τδ δικαίω
μα, νά έπερωτα τήν κυβέρνησιν, ή όποία δφείλει νά άπαντα. 
Η κυβερνηιις τυπικώς καί νοιχικίυς δέν είναι υπεύθυνος πρός 

την προσωρινήν βουλήν, άλλά ούδεμία κυβέρνησις δύναται νά 
ύφίσταται άνευ τής έμπιστοσύνης τής προσωρινής βουλής.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ν.) Εκτδς τοΰ Σκολουδη καί τοΰ Λάμπρου θά παρου- 

σιασθωσι τήν 14. ’Οκτωβρίου ένώπιον τοΰ έκτάκτου δικαστηρί
ου ο Γούναρης, ό Ράλλης καί ό Δραγούμης. *0 Γούναρης θά 
μεταφερθ^ εις Αθήνας άπδ τήν Κορσικήν, δπου τώρα εύρίσκε- 
ται. Ο Λάμπρος μετεφέρθη ύπδ τής άστυνομίας διά τής βίας 
είς Αθήνας απδ τήν Κηφισσιάν, δπου εμενεν είς την επαυλίν του. 
ΙΙροσετι συνελήφθη δ πρώην συντάκτης τής έσπερινής.

Ε λ λ η ν ι κ ό ς  κ α φ φ ε ς
Χάώινχενγχραμπ-στράσσε 58. Μπεστάου, Ντράχενφελς-

’ Ενοικιάζεται άμέσως ή βραδ. καλώς έπιπλ. δ ω μ . Μπλοΰ- 
μεν - στράσσε 29α. III. δ.

’ Ενοικιάζεται άμέσως καλώς έπιπΛ. δωμ. μέ ήλεκρ. φώς. 
Πόντε-στράσσε, 5 παρτέρ.

Είς τδ έλληνικδν καπνοπωλεΐον I. ΔΗΜΑ, πλησίον τοΰ τα
χυδρομείου, πωλοΰνται κουτιά εύθηνά διά τοί>ς μεταβαίνοντας 
είς έργασίαν στρατιώτας.
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