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Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ!
ΕΙς τήν Γαλικίαν οί Κοζάκοι κατήγαγον Απέναντι 
τών Αυστριακών πραγματικούς θριάμβους, έξοντώ- 
σαντες τάς στρατιάς των. Καί δταν πλέον κάτω είς 
τήν πεδιάδα δέν ύπήρχον παρά νεκροί. Ανθρώπινα 
μέλη, άλογα οίμώξοντα καί συντρίμματα, οί Κοζάκοι 
άπό ένα πρανές έστάθηκαν καί έθαύμαζαν τό θέαμα.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ □ ο ο □ □

□ □ □ □ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Πυκνή συννεφιά είς όλους τούς ορίζοντας. 
__ Παντού δ καιρός, δπως λέγουν οί θαλασ
σινοί. είναι κλειστός. Οΰδαμοΰ άκτίς ήλιου καί 

δπως «ραίνεται Οά άργήσωμε νά ίδοΰμε γαλήνην. Υπάρχουν 
μάλιστα οί διατεινόμενοι δτι, άκόμη είμεθα εις τήν άρχήν 
τοΰ πολέμου. Έκεΐνο τό όποιον έν πάση περιπτώσει ήμπορεΐ 
κανείς νά εϊπη διά τόν πόλεμον αύτόν είναι δτι, κ«ιτήντησε 
καθολικόν καί χρόνιον νόσημα. Πράγματι δέ μόνον εις 
τήν Αμερικήν δέν πολεμούν καί εϊς μίαν ή δύω άλλας γω
νίας τής Γής.

Εις τόν χορόν τοΰ θανάτου είσήλθε καί ή Τουρκία. Έπι- 
στεύετο μέχρι τινός δτι, οί πατριώται τής Κωνσταντινου
πόλεως ήσαν Οετικώς έξυπνοι καί δτι, θά έξεμεταλλεύοντο 
τήν περίστασιν διά νά αυξήσουν τόν στόλον των, νά οργα
νώσουν τόν στρατόν των, άλλά —πρό πάντων- καί νά . . . 
έξατμίσουν μερικά Γερμανικά εκατομμύρια. Ήρχισαν λοι

πόν νά άγριεύουν είς κάθε Βερολίνειον ένεσιν, άλλά εις τό τέλος 
έπίστευσαν καί αυτοί δτι, είναι είς θέσιν νά τά βάλουν μέ τήν Άντάντ 
καί έκήρυξαν.......τήν καταδίκην τής Τουρκίας. Διότι βέβαια δεν θά
υπάρχουν οί πιστεύοντες— φοβούμενοι ή έλπίζοντες — σοβαρώς ότι, 
δέν Οά πλήρωσή εις τό γλέντι αύτό τόν ρεφενέ της ή Τουρκία. "Ηδη 
έχει σχεδιασθή, «ραίνεται, πώς μετά τόν πόλεμον θά τεθή έπί τής τραπέζης 
ή περίφημος αύτοκρατορία τών Έμβέρ διά νά κοπή σαν βασιλοπητα.

«
Πρός τό παρόν εξαγγέλλουν νίκας οί περί τόν Βόσπορον Ταρταρίνοι. 

Τά γενναία αύτοκρατορικά στρατεύματα νικούν διαρκώς καί προελαύ
νουν όλονέν. Οϋτω μέ τήν πρώτην σύρραξιν πρός τούς Ριόσσους τούς 
έτσάκισαν καί προήλασαν οί Τούρκοι άπό τά σύνορά των τριάντα ολό
κληρα χιλιόμετρα πρός τήν Έρζερούμ, ή οποία εύρίσκεται έντός τοΰ 
Τουρκικού έδάφους, έως δτου έκτοπισθοϋν καί άπό έκεϊ, διά νά άκου- 
σωμεν μεθαύριον δτι, οί Τούρκοι άφ’ ένός προήλασαν πρός τήν Μαλά- 
ταν καί τό Σιβάς, πόλεις ευρισκόμενός είς τήν κεντρώαν Ασιατικήν 
Τουρκίαν, άφ' έτέρου δέ δτι — πάντοτε τά γενναία αύτοκρατορικά στρα
τεύματα — κατέλαβον διαδοχικός καί κατά σειράν, προελαύνοντα, τήν 
Τραπεζοΰντα, τήν Κερασσούντα, τήν Σαμψοΰντα, τήν Σινώπην κ.λ.

Καί μάς ένθυμίζει αύτό τήν Ιστορίαν τοΰ μεγάλου Ρωσσοτουρκικού 
πολέμου. Τότε πού ήτο μεγάλη καί τρανή ή Τουρκία καί δέν είχε άκρω- 
τηριασθεϊ άκόμη ήθέλησε νά μετρηθή μέ τόν κολοσσόν τού Βορρά. 
Αμέσως λοιπόν μέ τήν κήρυξιν τού πολέμου δ Ρωσσικός στρατός ήρχισε 
νά κατρακυλρ σάν όδοοτρωτήρ καί νά στρώνη τούς δρόμους καί τά 
πεδία τής διαβάσεώς του μέ χιλιάδας νεκρών, σάν χαλίκια. Μέ τήν πρώ
την μάχην έξεδόβη έν Κωνσταντινουπόλει ένας ίλλαβές.Έστι δ’ίλλαβές 
είδος επισήμου ανακοινωθέντος τής κυβερνήσεως. Καί ελεγεν ό πρώτος 
ίλλαβές: «Μέ τήν βοήθειαν τοΰ 'Αλλάχ καί μέ τήν προστασίαν τού προ
φήτου Μεεμέτ τό. γενναία αύτοκρατορικά στρατεύματα κατήγαγον άληθή 
θρίαμβον εις τήν μάχην τής .. . δπου νικήσαντα κατά κράτος τόν εχθρόν 
προελαύνουν πρός τήν Μόσχαν·. Τοιουτοτρόπως, χάρις είς τούς ίλλαβέ- 
δες αύτούς, τό νοήμον κοινόν τής αύτοκρατορίας είχε μάθει δτι, ό γεν
ναίος στρατός του είχε προελάσει πρός τήν ’Οδησσόν, τήν Πετρούπολιν, 
τήν Σιβηρίαν κ. λ. Έν τφ μεταξύ δμως τής έτρωγαν γενναία τά αύτο
κρατορικά στρατεύματα, καί ό Ρωσσικός δδοστρωτήρ ισοπέδωνε τάς 
εκτάσεις τής άχανοΰς αύτοκρατορίας δΓ «ον διήρχετο μέ τά Τουρκικά 
σκίρρα. "Εξαφνα ένα καλό πρωί είς τά καφενεδάκια τής Σταμπούλ οί 
μερακλήδες θαμιΰνες άνέγνωσαν είς ένα διαλαλούμενον γηθοσύνως ίλλα- 
βέν τά έξης : «Σήμερον είναι καί άν είναι ποΰ θά άναγγείλωμεν ευχάρι
στα πράγματα είς τόν ’Οθωμανικόν λαόν. Μέ τήν βοήθειαν τού Αλλάχ 
καί τήν προστασίαν τοΰ προφήτου Μεεμέτ ό γενναίος καί ένδοξος αύτο- 
κρατορικός στρατός ήχμαλώτισεν δλόκληρον τόν εχθρικόν στρατόν καί 
ώδήγησεν αύτόν είς τόν Άγ. Στέφανον. Όοτις δέν πιστεύευει, άς μεταβή 
είς "Αγιον Στέφανον διά νά τόν ίδή». Έξεκίνησαν λοιπόν οί άφελεϊς 
Σταμπουλτζήδες μέ άραμπάδες, μέ άραμπαδάκια, πεζή, πανοικεί διά 
τόν "Αγιον Στέφανον, τό μόλις ολίγα χιλιόμετρα άπέχον τής Σταμπούλ 
γραφικώτατον προάστειον, καί είδον πράγματι στρατοπεδευμένον έκεϊ 
τόν Ρωσσικόν στρατόν, μέ τά δπλα είς πυραμίδας, καί... έπίστευσαν.

— Μάσσαλα! Μάσσαλα! Φτού. φτού, φτού! Νέ ίντί μπού!
Καί έκεϊ είς τόν "Αγιον Στέφανον ύπό τήν λόγχην τού Ρώσσου υπε- 

γράφη ή επονείδιστος διά τήν Τουρκίαν συνθήκη.
«

Πέρα-πέρα είς τήν Ήπειρον κυματίζει ή Ελληνική σημαία. Μίαν 
εύλογημένην ημέραν διετάχθη ό Ελληνικός στρατός νά προέλαση καί 
καταλάβη τήν Αύτόνομον χιόραν. Ή προέλασις έγινεν. ή χώρα κατελή- 
φθη, ύψιόθη ή Ελληνική σημαία καί έγκατεστάθησαν άρχαί. Ή κατά- 
ληψις έγινε, τή συγκαταθέσει τών Δυνάμεων, άλλ’ ύπό μορφήν προσω- 
ρινότητος. Μακάριοι οί κρατούντες, δμως. Ό θεός μόνον γνωρίζει ποιαν 
μορφήν 9ά έχη ό Χάρτης τής Εύρώπης μετά τίνος μήνας.

€
ΤΙ γή σείεται πάλιν. Αί θήβαι, τό Σχηματάρι καί άλλαι γειτνιάζου- 

σαι πόλεις πίπτουν είς έρείπια. Εύτυχώς θύματα δέν άριθμούνται. Αί 
μεγαλείτεραι ζημίαι έγιναν είς τήν γραφικήν πόλιν τών θηβών. Πληθυ
σμοί ολόκληροι μένουν είς τό ύπαιθρον. Χάνουν τά αγαθά των καί ή 
έπίσημος Ελλάς δέν διαθέτει όλίγας χιλιάδας διά νά τούς περίθαλψη, 
εξοικονομούσα αύτάς άπό τά σπαταλιύμενα έδώ καί έκεϊ.

Δέν έφθανε δηλαδή ή κακοδαιμονία τοΰ παρελθόντος, δέν έφθανεν ή 
έπανάστασις, δέν έφθαναν τά επακόλουθα τών πολέμων, ήλθαν καί οί 
σεισμοί νά αποτελειώσουν δ,τι έμεινε.

Γεγονός μεγάλο, χαρμόσυνον, ποΰ είς άλλην έποχήν θά έσήκωνε 
«ρρενήρη τήν Ελλάδα, παρήλθε μέσα είς τόν σάλον τοΰ πολέμου καί 
είς τήν περιπλοκήν τών εθνικών ζητημάτων μας, άκόμη δέ καί μέσα 
είς τό έκ τοΰ θανάτου ήγεμόνος συμμάχου καί φιλτάτου Κράτους αύλι- 
κόν πένθος, παρήλθε μέ μίαν απλήν δοξολογίαν είς τά ’Ανάκτορα. Είναι 
άληθές δτι. είς τήν δοξολογίαν αύτήν άντεπροσωπεύθη καί τό Κράτος 
καί τό "Εθνος καθ’ δλους τούς τύπους. ’Αλλά τί θά έγίνετο έάν δέν εΐχον 
μεσολαβήση δλα τά ανωτέρω γεγονότα '. Είς τούς γάμους τοΰ Διαδόχου 
ή Ελληνική φυλή πανηγυρίζουσα έθιξε τά δρια τής φρενίτιδος,, μόνον 
διότι έξεδήλωνε τήν χαράν τού Πόθου καί τής Έλπίδος. Ένφ τώρα Οά 
διεδήλωνε ευγνωμοσύνην έν τώ πανηγυρισμφ της, μαζή μέ τούς πόθους 
καί τάς ελπίδας της. Άλλά μή έχρειάζετο άπαραιτήτως ή εύκαιρία αυτή 
διά νά διαδηλώση ή Φυλή πρός τόν Σωτήρά της τά αισθήματα πού 
πλημμυρίζουν τήν Πανελλήνιον ψυχήν καί μή διαρκή ευχήν καί πόθον 
δέν έχει διά τήν υγείαν καί τήν ζωήν των Βασιλέων της; "Οπου χείλη 
"Ελληνος καί δπου φωνή Έλληνίς άκούεται, μιά διάπειρος εύχή άνα- 
πέμπεται : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ TOY IB' ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ I

Σκάνδαλα είς τήν Βουλήν. 'Ένας πρεσβευτής τής 'Ελλάδος έγένετο 
αίτια νά ζημιωθή τό Κράτος δύο ολόκληρα εκατομμύρια δραχμών. Διε- 
τάχθη, άρχομένου τοΰ πολέμου, νά άγοράση 100 χιλ. τόννους γαιανθρά
κων έξ Αμερικής, ό έν Ούασιγκτώνι Πρεσβευτής, διότι ή Αγγλική Κυ- 
βέρνησις άπηγόρευσε τήν έξαγωγήν έκ Κάρδιφ, νά «ρορτώση δέ λόγ«ι> 
έπειγούσης ανάγκης τού στόλου έκ τούτων 20 χιλ. τόννων αμέσως έπί 
Αμερικάνικο»· ή Νορβηγικών πλοίων. Τάς υπολοίπους 80 χιλ. τόννων 
Οά μετέφερον έξ Αμερικής Ελληνικά άτμόπλοια ναυλωνόμενα ύπό τής 
Κυβερνήσεως. Πράγματι δέ εΐχον εύρεθή τοιαύτα πρός δραχ. 30 κατά 
τόννον. Ό κ. Πρεσβευτής δμως παρεξηγήσας ένα τηλεγράφημα τής Κυ
βερνήσεως. τό όποιον τοΰ ελεγε νά «ρορτώση < 20 χιλιάδας ή καί περισ
σοτέρους αμέσως», έφόρτωσε 80 χιλ. τόννων πρός 7 δολλάρια κατά 
τόννον, <ός έτηλεγράφησε, δηλαδή πρός 36 δραχ. Ή ζημία αΰτη έως έδώ 
ποΰ φθάνει ή άπάντησις τοΰ Πρεσβευτοΰ, τοΰ Δημοσίου θά ήτο έκ τίόν 
60 χιλ. τόννων, οί όποιοι θά έφορτώνοντο έπί Ελληνικών ατμόπλοιων 
καί έκ τής διαφοράς τών 30 δραχ. τιμής ναύλου 'Ελληνικού έως 36 δρ. 
τιμής ναύλου ’Αμερικανικού. Άλλ’ δταν, αιτήσει τοΰ βουλευτοΰ Ψαρών 
κ. Βρατσάνου, κατετέθησαν τά σχετικά ύπό τού αρμοδίου υπουργού άπε- 
καλύφθη δτι ή δλη φόρτωσις τών 80 χιλ. τόννων μεϊον 5 χιλ. τόννων. 
ών τήν φόρτωσιν έπρόφθασε νά άκυρώση ό Πρεσβευτής διαταγή τής 
Κυβερνήσεως, έγινεν ούχί κατά τόνον, άλλά διά μηνιαίας ναυλώσεως 
είς τιμήν αναλογούσαν πρός δραχ. 53.35 κατά τόννον. Πώς έγινεν αύτό, 
παραμένει άκόμη μυστήριον, δπερ 0ά διαλευκανθή μέ τήν επάνοδοι· 
τού κ. Σλήμαν, διότι τό ζήτημα τότε θά τό έπαναφέρη ό έπερωτησας 
βουλευτής κ. Βρατσάνος είς τήν Βουλήν. Τό γεγονός είνε δτι ό κ. Πρ«ο- 
Ουπουργός άνομολόγησε τό πράγμα, δηλιόσας είς τήν Βουλήν ότι, άπέ- 
λυσε τόν Πρεσβευτήν καί δτι τοΰ μέν Δημοσίου ή ζημία άνέρχεται είς 
δραχ. 1.421.100, τής δέ Ελληνικής ναυτιλίας, ή όποια μόλις 16 χιλ· 
τόννων μετέφερε, λαβούσα 480 χιλ. δρ. είς δρ. 2,400,000, τάς όποιας θά 
έλάμβανε διά τήν μεταφοράν 80 χιλ. τόννων πρός δρ. 30 κατά τόννον.

*
Μήν τών πτώσεων πρέπει νά όνομασθή δ ’Οκτώβριος. Μετά τήν 

πτώσιν τοΰ κ. Σλήμαν έχομεν τήν πτώσιν τοΰ κ. Δεμερτζή, πτώσιν άδο- 
ξον, ύπό τό γενικόν σκώμμα. Ό κ. Δεμερτζής άπό τήν πρώτην ή μέραν 
πού «όρκίσθη ώς υπουργός τών Ναυτικών ώλίσθησε πρό τού βήματος 
τής Βουλής καί έπεσεν. Οιωνός κάκιστος.

Άπό ποΰ νά άρχίση κανείς; Νά τού άπαριθμίση τήν παράνομον 
ναυαρχοποίησιν; ’Ησαν δύο οί ύποναύαρχοι καί τούς έκαμεν οκτώ. 
Νά ένθυμηθώμεν πώς κατέστησε τήν ιεραρχίαν έν τφ σώματι ή τά 
έξαμβλωματικά νομοσχέδια ποΰ έγέννα ή κεφαλή του έκ τοΰ γάμου του 
μέ τήν έν τφ Ύπουργείφ έμφωλεύουσαν Λάμιαν-Κλίκαν; ’Ή τήν ύπό- 
θεσιν τοΰ άχρήστου ορυκτελαίου, δπερ διά παρανομίας έπρομηθεύθη, 
μολονότι εΐχεν άπορριφθή ύπό τής χημικής υπηρεσίας, ή τά 12 αύτοκί- 
νητα τοΰ ύπουργείου καί τήν ηλεκτρικήν θερμάστραν, δι’ α έχρειάζετο 
δαπάνη ήμερησία 500 δρ. τούλάχιστον ;

Ώς νά μή ήρκουν αύτά δλα ποΰ άπεκάλυψαν έν τή Βουλή οί κ. κ. · 
Βρατσάνος, Κουτούπης, Άραβαντινός καί Στράτος, ήλθεν είς «ρώς, χάρις 
είς τόν ήμέτερον Διευθυντήν καί ή ύπόθεσις τοΰ Ασυρμάτου καί άπε- 
καλύφθη δτι άγρός παρά τόν "Αγιον Σάββαν έκ 18 περίπου στρεμμά
των τού κ. Δεμερτζή, ήγοράσθη ύπ’ αυτού τοΰ ίδιου διά νά ίδρυθή 
έπ’ αύτού ό Κεντρικός Σταθμός τού Ασυρμάτου. Καί ήναγκάσθη ό έπε- 
ρωτών βουλευτής νά χαρακτηρίση τόν τέως ύπουργόν ώς πάσχονταάπό 
μανίαν παρανομίας, μέ κάποιαν άλλην έκφρασιν, ήτις τόσον καλά έχα- 
ρακτήρισε τό πράγμα, ώστε μολονότι ή φράσις τού βουλευτοΰ ήτο 
κακόηχος, ή Βουλή έγέλασε^ καί κανείς δέν έζήτησε νά άνακαλέση ό 
Διευθυντής ημών ταύτην. Καί ή «ρράσις εκείνη τόν έθαψεν ύπό τ<> σκιϋμμα 
καί τού έστοιχισε καί τό 'Υπουργικόν Χαρτοφυλάκων.

«
Ό νέος 'Υπουργός κ. ΆΟ. Μιαούλης, αρχαίος άξιωματικός ανώτερος, 

μέ τό βάρος τής κληρονομιάς του εις τούς ωμούς, περιεβλήθη μέ πολλάς 
έλπίδας. "Εντιμος, ευθύς, ειλικρινής, ακριβοδίκαιος, έθεωρήθη ώς δ 
δυνάμενος νά περισυλλέξη τά συντρίμματα ποΰ έσκόρπισε γύρω του 
ό προκάτοχός του, νά άποκαταστήση τήν ιεραρχίαν, νά διορθιόση καί 
νά άπονείμη δίκαιον είς τούς άδικηθέντας. Ή πρώτη πράξις του ήτο 
νά άπολυμάνη τό Ύπουργεϊον «λπό διάφορα μιάσματα, νά κλείση με
ρικά αύτοκίνητα, νά λάβη μέτρα διά τήν κλεπτομένην καί πωλουμέ- 
νην βενζίνην τής όπηρεσίας, νά στείλη μερικούς ναύτας τοΰ Ύπουρ
γείου, άπό ύπερδιακοσίους, είς τά καράβια των κ.λ. Έχρημάτισε καί 
άλλοτε 'Υπουργός, άλλά, έκραγείσης τής Στρατ. Έπαναστάσεως, δέν 
έμεινε πολύ.’Επειδή δμως γνωρίζει πρόσωπα καί πράγματα, ήμπορεΐ 
κανείς νά είπή δτι, τό δύσμοιρον Ναυτικόν μας εύρε τόν άνθρωπόν 
του, ό όποιος θ«ί βάλη κάθε κατεργάρην στόν «μπάγκον του», διά 
νά μεταχειρισθιϋμεν τό παρά Βυζαντινοϊς ναυτικόν παράγγελμα.

ΤΑί ΓΕΓΟΝΟΤΑ ο ο ο 

ο ο ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

1 'Οκτώβριοι·. ’Έ.ν Σεραγέβφ ήρχισεν ή δίκη τοΰ 
ΙΙρίντσιπ, όστις δολοφοιήσας τόν διάδοχον τής Αύ
στρίας έχρησίμευσεν ώς έναυσμα τής Εύρωπάίκής 
πυρκάίας.

Ή Βελγική Κυβέρνησις άνεχώρησεν έξ Όστάνδης 
διά Χάβρην.

Μία μεραρχία Κοζάκων προσβληθεϊσα άπό μεραρ
χίας Αύστριακοΰ ίππικοΰ καί πεζικού άπωθήθη πέραν 
τού Δισχολιζέρο. Ή πολιορκία τής Πρεμύζλ ύπό τών 
Ριόσσων καθίσταται στενοτέρα. Είς Σέρβινδ οί Ρώσσοι 
κατετρόπωσαν τούς Γερμανούς, κυριεύσαντες 20 τηλε- 
βόλα καί συλλαβόντες 1500 αιχμαλώτους. Έπί τού 
Βιστούλα έξακολουθοΰν πεισματώδεις μάχαι.

Ρωσσικός στόλος έξ είκοσι καί τριών σκαφών πλέει 
πρός τόν Βόσπορον, αίχμαλωτίσας 2 Γερμανικά μέ φορτίον άλεύρων. 
Ή άρμάδα είσέπλευσε καί πάλιν 
είς τόν Βόσπορον.

"Ολα τά Αγγλικά καί Ιταλικά 
σκιίφη, φορτηγά καί ταχυδρομικά, 
είδοποιήθησαν τηλεγραφικώς νά 
έγκαταλείψωσιν άμέσως τούς Τουρ
κικούς λιμένας.

Σφοδραί έπιθέσεις τών Γερμα- 
νών κατά τοΰ Σαίν - Μισέλ καί 
Σουασόν άπεκρούσθησαν μέ μεγά
λας άπωλείας. Είς τήν περιοχήν 
Μπερύ-Ω-Μπάκ καί νοτίως τοΰ 
Άρράς ή Γαλλική πτέρυξ πρού- 
χώρησεν άρκετά, κυριεύσασα καί 
πολλά πυροβόλα. Παρά τό Λάν οί 
Γάλλοι άπώλεσαν τό χωρίον Βερ- 
μέλ. Βορειότεροι· άντεπιτεθέντες 
παρά τό Μπεσιν καί Χαζμπρούκ 
διεσκόρπισαν τάπροχωρημένα άπό 
Λαμπασέ,’Εστέρν, Μπαμέλ έχθρικά 
στρατεύματα. Ή Λίλλη κατελήφθη 
ύπό τών Γερμανών. Είς τήν δεξιάν 
όχθην τοΰ Μόζα οί Γάλλοι κατέ
λαβον ύψώματα άνατολικώς τοΰ 
Βερντέν καί προήλασαν πρός νό
τον τής γραμμής Βερντέν - Μέτς.

Είς Γαλικίαν τά Αύστριακά στρα
τεύματα ύπέστησαν πανωλεθρίαν 
υπό τών Ριόσσων καί προσπαθούν 
νά άνασυνταχθοΰν 40 χιλιόμετρα 
πρός δυσμάς τής Πρεμύζλ. Μεταξύ 
τοΰ Αύστριακοΰ στρατοΰ τής Γα
λικίας έξεδηλώθησαν στασιαστικά 
κρούσματα, δι’ δ Γερμανικά σο>- 
ματα επόμενα αύτών πυροβολούν 
τούς λιποτακ.τοΰντας.

Τό «Μπρεσλάου» καίτό «Γκαϊμ- 
πεν» έθεάΰησαν έξωθι τής Βάρνης.

Ό Ρωσσικός στόλος πλέει παρά 
τά Τουρκικά φρούρια. Ή Πύλη 
άπέρριψε τήν άξίωσιν τής Συνεν- 
νοήσεως, δπως άιραιρέση τήν άρ- 
χηγίαν τοΰ στρατοΰ καί τοΰ στό
λου άπό τούς Γερμανούς. Ό έν 
Κωνσταντινουπόλει ’Άγγλος πρε
σβευτής ειδοποίησε τάς κυρίας τής πρεσβείας νά άπέλθουν έκεϊθεν.

Στασιαστικοί έκδηλιόσεις έσημειώθησαν έν τή Ν. Αφρική. Ό Μπόερς 
στρατηγός Μάριγκ έκήρυξε τήν χώραν εις κατάστασιν πολιορκίας.

2 'Οκτωβρίου. Έν ΪΙορτογαλλίι; έγένοντο Αγγλόφιλοι έκδηλώσεις.
Ή 'Ολλανδική Κυβέρνησις έδήλωσεν είς τήν Γερμανικήν δτι, δέν θά 

έπιτρέήιη είς αύτούς τήν χρΐ)σιμοποίησιν τών εκβολών τοΰ ποταμού 
Έσκώ, απειλησασα δτι θά έξέλθη τής ούδετερότητος.

Πρός δυσμάς τής Βαρσοβίας σημειοΰνται μεγάλαι Ρωσσικαί συγκεν
τρώσεις. Έπίσης ίσχυραί Γερμανικοί δυνάμεις συγκεντρούνται έπί τής 
άντιπέραν όχθης τοΰ Βιστούλα. Συρράξεις μεταξύ ισχυρών σωμάτωι· 
προκαλύψεως σημειοΰνται καθ’ έκάστην. Αριστερά τοΰ Βιστούλα οί 
Ρώσσοι έπί τών έκ Βαρσοβίας πρός τό Ίβαγκορόδ οδόν έστενοχοό’ρησαν 
τούς Γερμανούς καί τούς άπώθησαν πρός τό Ίβαγκορόδ, αίχμαλωτίσαν- 
τες δύο λόχους.

Είς τήν περιοχήν τής Γάνδης έσημειώθησαν μεμονωμένοι έχθροπρα- 
ξίαι. Γερμανική ταξιαρχία είσήλθε έντός τής πόλεως. Έπί τής άριστε- 
ρας όχθης τοΰ Λύ μέχρι τών υψωμάτων τοΰ Μόν-ντέ-Κά οί Γάλλοι 
προύχώρησαν αίσθητώς. Πρός τό δεξιόν των οί Γάλλοι άπέκρουσαν 
σφοδρός έπιθέσεις τού έχθροΰ, θέλοντος νά προέλαση μεταξύ Σαίν- 
Μισέλ καί Άπρεμόν. Τά Άγγλο-Γαλλικά στρατεύματα κατέλαβον τό 
"Υπρ. Οί Γάλλοι προελάσαντες κατέλαβον τό Άλτκίρχ καί άπειλοΰντήν 
Μυλούξην.

Έν Βελγίιο είς τήν γραμμήν Βρούγκ - Όστάνδης συνήφθησαν σφο
δρότατοι μάχαι μεταξύ Άγγλο - Βέλγων καί Γερμανών. Γερμανικόν άερο
πλάνον έρριψε δύο βόμβας κατά τής Όστάνδης.

3 'Οκτωβρίου. Τό άριστερόν τών Γάλλων έξακολουθεϊ νά προε- 
λαύνη πρός Βορράν μέ κατεύθννσιν πρός τήν Δουγκέρκην. άφοΰ κατέλαβε 

ΠΤΩΧΗ ΑΜΒΕΡΣΑ I — Πριν οί Γερμανοί καταλάβουν τήν άλλοτε περίφημον -πόλιν 
αί ό.τισΟοφυλακαί τών Βέλγων κατέστρεψαν τάς έ.τί τοΰ Έσκώ γεψΰρας.

τό Έστρέ. Οί Γερμανοί συγκεντριόσαντες ισχυρός δυνάμεις κατευθύνον- 
ται κατά τής Όστάνδης. Μεγάλαι ένισχύσεις έστάλησαν είς τούς Άγγλο- 
Βέλγους διά τήν άμυναν τής πόλεως. Είς τήν περιφέρειαν τού Ρουα 
ταξιαρχία Γάλλων πεζοναυτών ήχμαλώτισε πλήρη ταξιαρχίαν Γερμα
νικού ιππικού.

Ό Σερβο - Μαυροβουνιωτικός στρατός ύπό τόν Μπογιάνοβιτς συνε
πλάκη λυσσωδώς μέ τούς Αυστριακούς είς τό Γκλάσιβτας, κατασυνέ- 
τριιρε δέ δλόκληρον μεραρχίαν.

Πεισματώδεις μάχαι έξακολουθοΰν είς τό κέντρον καί είς τήν περι
φέρειαν τής Ρέμς. Γερμανικά στρατεύματα, προερχόμενα έξ Άμβέρσης, 
κατέλαβον τό Θιέλτ καί προύχώρησαν πρός τό Κουρτραί. Οί Γερμανοί 
έξεκένωσαν τήν άριστερόν όχθην τοΰ Λύ.

Τό Αγγλικόν Γιάρμουθ» έβύθισε τήν Μαρκαντόνια ■ τής Άμβουργ- 
Άμέρικαν - Αάϊν παρά τήν Σουμάτραν, ήχμαλώτισε δέ καί τό 'Ελληνικόν 

ΓΙοντοπόρος». Τά σκάφη ταΰτα συνώδευον τό Γερμανικόν καταδρο
μικόν ■ Έμδεν».Τό Γερμανικόν «Κομήτης», πλωτός σταθμός άσυρμάτου, 
κατεσχέθη ύπό τής Αύστραλιανής Κυβερνήσεως.

4 ’Οκτωβρίου. Είς μικρόν άπό τοΰ Κιάο-Τσέου άπόστασιν οί 
’Ιάπωνες κατεβύθισαν Γερμανικόντορπιλλοβόλον

Περί τήν Αμβέρσαν οί Γερμανοί υπέστησαν μεγάλην φθοράν. 200 
βαγόνια έχρησιμοποιήθησαν διά τήν μεταφοράν τ«ον τραυματιών των. 

Συνεπείφ τούτου έν Γερμανίφ άνε- 
κλήθησαν δ,λοι οί οπωσδήποτε 
άπομακρυνθέντες τών τάξεων άξιω- 
ματικοί, έπεστρατεύθησαν δέ καί 
οί Δημοδιδάσκαλοι, οί όποιοι έξη- 
ροΰντο μέχρι τοΰδε.

Τό Κάτταρον έβομβαρδίσθη έκ 
νέου σφοδρότατα άπό τοΰ Λόβ- 
τσεν καί ύπό τοΰ Άγγλο - Γαλλι
κού στόλου.

Γερμανικόν άεροπλάνον ρϊψαν 
βόμβας κατά τοΰ Σαίντ-Ο-Μέρ 
κατεστράφη ύπό Γάλλων άερο- 
πόρων.

Τά Γαλλικά στρατεύματα τοΰ 
άριστεροΰ άπώθησαν τήν στρατιάν 
τοΰ Κλούκ καί κατέλαβον πολλά 
χαρακώματά της. Είς Σαίν-Μισέλ 
οί Γάλλοι προελαύνουν βραδέως, 
έκτοπίζοντες τούς Γερμανούς. Ή 
Γκύρζ καί τό Έστέρ άνακατελή- 
φθησαν ύπ’ αύτών.

Ή μεγάλη μάχη τοΰ Βιστούλα, 
ής μετέχουν 3 '/·.. εκατομμύρια 
μαχητών, άποκλίνει ύπέρ τών Ρώσ
σων. Οί Γερμανοί άπωθηθέντες έκ 
Σαντομίρ καί Ίβαγκορόδ κατα
διώκονται ύπό τοΰ Ρωσσικοΰ ίππι- 
κοΰ. Οί Αύστριακοί ήττήθησαν 
νοτιανατολικώς τοΰ Πρεμύζλ, τοΰ 
οποίου πολλά φρούρια έπεσαν είς 
χεϊρας τών Ρώσσων.

Έν Γάνδη οί Γερμανοί ήττήθη
σαν καί ύπεχώρησαν είς Άλόστ. 
Ήττήθησαν ωσαύτως καί είς τάς 
διόδους τών Βοσγίων. Άλλη έπί- 
θεσίς των βορειοδυτικώς τοΰ Βερ
ντέν άπεκρούσθη έπίσης. Κατέλα
βον όμως οί Γερμανοί τήν Κνούς 
καί τήν Βεστεάνζ έπί τών Βελγι
κών άκτών.

Τό Αγγλικόν καταδρομικόν 
«Χόοκ» 7,300 τόννων έβυθίσθη ύπό 
Γερμανικού υποβρυχίου είς τήν 
Βόρειον θάλασσαν. Έκ τοΰ πλη- 

ριόματός του 300 έπνίγησαν, 50 δέ μόλις έσώθησαν.
5 'Οκτωβρίου. Κατά τάς περί τό Άρράς συρράξεις οί Γερμανοί 

άπώλεσαν 15 χιλ. άνδρών. Έν Γερμανίφ κατασκευάζονται έν πάση 
σπουδή 50 ύποβρύχια.

Είς Ράτσκα4 Γερμανικά σώματα ήναγκάσθησαν μετά διήμερον μάχην 
νά ύποχωρήσουν, καταδιωχθέντα ύπό τών Ριόσσων. Πλεϊστα πυροβόλα, 
δπλα κτλ. περιήλθον είς χεϊρας τών Ρώσσων. Άφ’ έτέρου οί Ρώσσοι, 
διώκοντες τούς Γερμανούς διαρκώς, προήλασαν 30 χιλ. πέριξ τοΰ Ίβαγ
κορόδ καί διήλθον τόν Βιστούλαν.

Είς τήν Βόρειον Γαλλίαν έξακολουθοΰν πεισματώδεις αί μάχαι. Δεξιά 
τού Λύ οί σύμμαχοι άνακατέλαβον τό Λαβαντί, τό Φλερμπέ καί τινα 
χωρία πρό τής Άρμαντιέρ. Έπίσης άνακατέλαβον τό δάσος τής Άργκόν, 
προήλασαν δέ είς τάς περιφερείας Μπομπέλ, Λουάρ καί 
Μπετίν. Οί "Αγγλοι κατέλαβον τήν Φρομέλ. νοτιοδυτικώς 
τής Λίλλης, οί δέ Γερμανοί άπεκρούσθησαν έξ Ύπρ μέ 
πολλάς «ϊπωλείας.

Τό Αγγλικόν καταδρομικόν ·-Ένδανστέντ., συνοδευό- 
μενον ύπό τών άντιτορπιλλικών «Λάνς», «Λενόζ», «Λεγ- 
κόν» καί «Ρόϊαλ», συνήντησε 4 άντιτορπιλλικά Γερμανικά 
παρ«ί τάς Δανικός άκτάς καί τά κατεβύθισεν αύτανδρα.

6 'Οκτωβρίου. Οί Γερμανοί προβαίνουν έσπευσμένως 
είς όχύρωσιν αμυντικής γραμμής άπό Ναμούρ μέχρι Μέτς. 
Τά Άγγλογαλλικά στρατεύματα βορείως τής Λαμπασέ 
κατέλαβον τό Ζιβιγκή, Λορζή, Ύλή καί Άρμαντιέρ.

Τά συμμαχικά στρατεύματα τοΰ άριστεροΰ προήλα
σαν κατά 25 χιλιόμετρα. Έκ τών Βοσγίων οί Γάλλοι 
άπώθησαν τούς Γερμανούς.
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ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ.—Έθαυμάσθη ή καρτερία καί ή άνδρεία τών Άλγερίνων, οί όποιοι 
έδειξαν δτι μέσα των έχουν τήν ψυχήν τοΰ ’Αφρικανού λέοντος.

ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ.—Μόλις παραταχθή πρός μάχην, 
μία σανίς όρθοΰται, Αποτελούσα παρατηρη εήριον, άπό τοΰ όποιου 

ένας Αξιωματικός παρακολουθεί τάς βολάς.

Εις τό ’Ανατολικόν μέτωπον οί Αυστριακοί, άποπειραθέντες νά διέλ
θουν τόν Σάν, άπεκρούσθησαν. Νοτίως τής Πρεμύζλή μάχη εξακολουθεί. 
Είς τάς διόδους τών Καρπαθίων οί Αυ
στριακοί ένισχύθησαν σημαντικώς.

Τήν ’Αμβέρσαν οί Γερμανοί μετατρέ
πουν εις κέντρον ένεργείας κατά τής 
'Αγγλίας. Οί Βέλγοι είς Ύζέρ άπώθησαν 
τούς Γερμανούς καί ένοϋνται όριστικώς 
μετά τών συμμαχικών στρατευμάτων.

’Αγγλικά τορπιλλικά είς τήν Βόρειον 
θάλασσαν ήχμαλώτισαν δύο Γερμανικά 
Ζέππελιν.

5 Γαλλικά αεροπλάνα έρριψαν βόμβας 
κατά τοΰ έν Βάδεν-Βάδεν κεντρικού 
στάθμου Ζέππελιν.

Τόν Γερμανικόν στρατόν μαστίζει φο
βερά επιδημία τύφου.

7 'Οκτώβριον. Πανικός έξερράγη 
καθ’ δλην τήν Πρωσσίαν μετά τήν ύπο- 
χώρησιν τών Γερμανών έν Αϋγουστώφ 
καί Σουβάλκυ.

Τό άριστερόν τών Γάλλων προήλασε 
πρός τήν Λίλλην. Μεταξύ τοΰ Λύ καί 
τής θαλάσσης οί σύμμαχοι άπέκρουσαν 
σφοδράς έπιθέσεις τών Γερμανών. Οί 
Γερμανοί έπισκευάζουν τά φρούρια τής 
Λιέγης καί τοποθετούν πυροβόλα τών 42.

Οί Σέρβοι άπέκρουσαν σφοδράς επιθέ
σεις τών Αυστριακών κατά τής Λοζνί- 
τσας. Οί Αυστριακοί έβομβάρδισαν άνε- 
πιτυχώς τά ύψώματα τοΰ Μπιγιάνια καί 
Μπάνιβο, τήν γέφυραν τοΰ Σαύου καί 
τάς νησίδας τοΰ ποταμοΰ. ’Επίσης οί 
Σέρβοι άπέκρουσαν καί έπίθεσιν κατά 
τοΰ Μπότσεβο καί κατά τής λουτροπό- 
λεως Έμίνοβα.

2 Αυστριακά υποβρύχια, έκπλεύσαντα 
έκ Καττάρου, έπετέθησαν κατά τοΰ Γαλ
λικού στόλου. Τό έν έξ αύτών έβυθίσθη 
ύπό Γαλλικού καταδρομικού.

8 'Οκτωβρίου. Οί Γερμανοί άξιωμα- 
τικοί κατήλθον είς Δαμασκόν διά νά
οργανώσουν σώματα Συρίων καί Βεδουίνων κατά τών "Αγγλων.

30 άξιωματικοί καί 70 άνδρες έκ τοΰ ύπό τόν Μάριγκ στασιάσαντος 
σώματος συνελήφθησαν, άλλοι δέ 4 άξιωματικοί καί 40 άνδρες παρεδό- 
θησαν έκουσίως.

50 μεγάλα μεταγωγικά πλήρη ’Ινδικού καί ’Αποικιακού στρατοΰ, συνο- 
δευόμενα ύπό πολεμικών, κατέπλευσαν είς Μασσαλίαν, δπου άναμένον- 
ται καί άλλα.

Ή προέλασις τών Γερμανών πρός τήν Δουγκέρκην άνεστάλη. Οί ύπο- 
χωρούντες Βέλγοι, ένισχυθέντες ύπό "Αγγλων πεζοναυτών καί ύποστηρι- 
ζόμενοιάπό ’Αγγλικά πολεμικά, ώχυρώθησαν έπί τής γραμμής Νιούπορτ- 
Ντιπίτς καί ήνάγκασαν τούς Γερμανούς νά ύποχωρήσουν νοτίως τής 
Όστάνδης, προελάσαντες μέχρι ταύτης.

Μετά πεισματώδεις μάχας βορειοανατολικώς τοΰ Άρράς οί Γερμανοί 
ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσουν άνατολικώς τού Γκρουά, καταδιωκόμε- 
νοι βήμα πρός βήμα. Έπίσης οί Γερμανοί ύπεχώρησαν καί άπό τόν 
Σαίν Μισέλ. Έν τούτοις κατέχουν τά οχυρά τής Λίλλης πρός τήν 
Άρμαντιέρ.

Τό Αγγλικόν ύποβρύχιον Ε 3 κατεστράφη είς τήν Βόρειον θάλασσαν. 
Διά λόγους στρατηγικούς οί ’Ιάπωνες κατέλαβον τάς νήσους Μαρσάλ, 

Μαριάν καί τά δύο αρχιπελάγη τών Καρολινών. ’Επίσης μετά σφοδράς 
έπιθέσεις κατέλαβον τάς Γερμανικός αποικίας τού Ειρηνικού, καταβυθί- 
σαντες καί έν τορπιλλικόν.

Έπί τοΰ Σάν έξακολουθοΰν μάχαι σφοδρόταται. Οί Αύστριακοί, προσ- 
παθοΰντες νά διαβοΰν τόν ποταμόν, αποτυγχάνουν. Χιλιάδας πτωμάτων 
παρασύρει τό ρεύμα.

9 'Οκτωβρίου. Οί Γερμανοί πρός βορραν τής Βαρσοβίας ήττήθη- 
σαν οίκτρώς παρά τήν Πιλίτσαν καί ύποχωροΰν άτάκτως, ένφ οί Ρώσ- 

σοι, καταδιώκοντες αύτούς, όχυριόνουν τήν άριστερόν όχθην τού Βιστούλα. 
Πλήθος αιχμαλώτων Γερμανών περιέρχονται είς χεΐρας των. 'Ολόκλη
ρον Λύστριακόν τάγμα μετά τών πολυβόλων του ήχμαλωτίσθη δυσμι- 
κώς τής Πρεμύζλ. Άλλη μάχη άπό τοΰ ποταμοΰ Ζαρό έπεξετάθη 
μέχρι τοΰ Στρΐυ.

Σφοδραϊ έπιθέσεις έγένοντο ύπό τών Γερμανών κατά τοΰ Νιοΰπορτ. 
Διξμοΰνδ και Λαμπασέ, άς άπέκρουσαν σθεναρώς οί σύμμαχοι. Παρά τήν 
διώρυγα Ύζέρ μάχονται λυσσωδώς κατά τών Γερμανών, ύποστηριζό· 
μενοι καί ύπό τοΰ στόλου των.

Μοίρα Γαλλικού στόλου ένεφανίσθη πρό τής Βηρυττού.
Ό Λύστριακός ναύσταθμος τής Πόλας ώχυρώθη φοβερώς. Έπί τής 

ακτής είς μεγάλην έκτασιν ήγέρθησαν ισχυρότατα οχυρώματα, όπλι- 
σθέντα μέ πυροβόλα τών 42.

Ίσχυραί δυνάμεις Γαλλικού στρατοΰ. προελαύνουσαι άπό ήμερων έπί 
τών Βοσγίων, μετά πεισματώδεις μάχας έξεδίωξαν τούς Γερμανούς καί 
κατέλαβον τάς πρός τήν κάτω ’Αλσατίαν διόδους.

10 'Οκτωβρίου. Οί Γερμανοί έπετέθησαν κατά τοΰ Άρράς καί τοΰ 
Ούάζ, καθώς καί έναντίον άλλων σημείων, άπεκρούσθησαν δέ καί αύθις.

Οί Βέλγοι διέβησαν τήν Ύζέρ. Λί είς τάς Βελγικός άκτάς άπώλειαι 
τών Γερμανών είναι ανυπολόγιστοι.

Παρά τήν Βαρσοβίαν οί Ρώσσοι κατήγαγον άληθή θρίαμβον, έξαναγ- 
κάσαντες τούς Γερμανούς είς άτακτον ύποχώρησίν καί γενόμενοι κύριοι 
μεγάλου αριθμού αιχμαλώτων καί ύλικοΰ πολέμου. Τό 17ον καί 20°ν 
Γερμανικά σιόματα άπεδεκατίσθησαν. Αί άπόπειραι τών Αυστριακών 
πρός διάβασιν τοΰ Σάν, άπεκρούσθησαν ύπό τών Ρώσσων, οί όποιοι 
κατέλαβον καί τάς ύπ’ αύτών όχυρωθείσας θέσεις.

11 'Οκτωβρίου. Είς τόν τομέα τοΰ 
Σανδομίρ, άριστερά τού Βιστούλα, κατε- 
χόμενον ύπό τών Γερμανών, οί Ρώσσοι 
κατήγαγον, μολονότι έκτεθειμένοι είς τό 
πΰρ βαρέως πυροβολικού, άληθεΐς θριάμ
βους. Έπί τοΰ Σάν δλαι αί προσπάθειαι 
τών Λύστριακών πρός διάβασιν τοΰ πο
ταμού άπέτυχον.

Έν Άδριανουπόλει μεταξύ τών Γερ
μανών καί τών Τούρκων άξιωματικών 
έπήλθε ρήξις αιματηρά, καθ’ ήν πολλοί 
έπεσαν εκατέρωθεν.

ΤΙ Αύστριακή κανονιοφόρος «Θέμις·, 
προσκρούσασα έντός τοΰ Σαύου έπί Σερ- 
βικής τορπίλλης, έβυθίσθη.

Ύπερτριακόσιαι χιλιάδες άκμαίων μα
χητών έφθασαν εις ένίσχυσιν τών συμ
μαχικών στρατευμάτων.

Είς τήν περιοχήν τοΰ Άρράς καί έπί 
τοΰ Σόμ δέν έσημειώθη άξια λόγου 
εχθρική δράσις. Βορείως καί νοτίως τοϋ 
ποταμοΰ τούτου τά συμμαχικά προήλα- 
σαν. Έπίσης περί τό Βερδέν καί τό 
Ποντ - ά - Μουσόν, έσχον επιτυχίας.

12 'Οκτωβρίου. Δέκα λυσσαλέοι επι
θέσεις τών Γερμανών διά νά διέλθουν 
τήν Ύζέρ άπεκρούσθησαν μέ μεγάλας 
άπωλείας.

Μεγάλαι Γερμανικοί δυνάμεις συνε 
κεντρώθησαν περί τό Μπελφόρ καί τό 
Βερδέν, τοποθετούνται δέ καί πυροβόλα 
μεγάλου διαμετρήματος.

Τό Αγγλικόν αντιτορπιλλικόν «Μπά- 
τσερ» κατεδίωξε Γερμανικόν ύποβρύχιον, 
τό όποιον καί έβύθισε.

Μεγάλη μάχη διεξάγεται είς τό άκρον 
άριστερόν τών συμμάχων. Οί Γερμανοί 
μετέφεραν έπί τοΰ πεδίου μεγάλας δυνά
μεις. Οί σύμμαχοι άπέκρουσαν πάσας 
τάς έπιθέσεις των, οί δέ Μαροκινοί, έπι- 

τεθέντες διά τής λόγχης, άποσυνέθεσαν 2 συντάγματα, αίχμαλωτίσαντες 
καί τόν στρατηγόν Φόν Φράϊζν. Μεταξύ Άρμαντιέρ καί Λίλλης οί

Οι ΚΟΖΑΚΟΙ I — Ό φόβος καί ό τρόμος τοΰ έχθροΰ, οί όποιοι ύπό τόν περίφημον 
Ρένεκαμπφ, τόν Κοζάκον στρατηγόν, μέ τά έξωτικά άλογά των, καταντούν σ&ν 
θρυλλικόν σώμα. [Φωτ. Chusseau-Flaviens, Paris]

ΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ- Μόλις οί Γεοιιανοί καταλάβουν μίαν πόλιν, στρατοπεδεύουν είς 
τούς δρόμους και είναι πάντοτε έτοιμοι νά «ϊρπάξουν τά οπί.α. Είς τήν ’Αμβέρσαν 
έπί άρκετάς ήμέρας μέσα είς τάς ύδούς έβλεπον τάς πυραμίδας τών δπλων των.

σύμμαχοι προήλασαν, καθόιςκαί 
είς τήν Λούζ-Μάρκ καί πρός 
άνατολάς τοΰ Νιούπορτ. Οί σύμ
μαχοι κατέλαβον καί τήν Με- 
ζιούρ. Μεταξύ Λαμπασσέ καί θα
λάσσης συνελήφθησαν 1000 αιχ
μάλωτοι.

Οί Ρώσσοι προήλασαν πέραν 
τοϋ Βιστούλα καταδιώκοντες τά 
Γερμανό · Αυστριακά στρατεύ
ματα έκ τοϋ συστάδην. Οί Γερ
μανοί άπωθήθησαν μέχρι τοΰ 
Σκέρνεβιτς οί δέ Αύστριακοί 
συντρίβονται νοτίως τής Πρε
μύζλ. Πολλαί πυροβολαρχίαι 
Γερμανών κατεστράφησαν.

13 'Οκτωβρίου. Έν Βοσνίρ 
ό άγιον έγενικεύθη έφ’ όλου τοΰ 
μετώπου. Οί Αύστριακοί άπε
κρούσθησαν μέ μεγάλας άπω
λείας καί καταδιώκονται ύπό 
τών Σέρβων.

Οί Μαυροβούνιοι δρώσι πρός 
δυσμάς τού Βισσεγράδ.

Σφοδρά μονομαχία πυροβο
λικού διεξάγεται παρά τό Τιαγ- 
κούρ, μέ προφανή ύπεροχήν τών 
Γάλλων, ών τό εύστοχον πΰρ κα- 
τέστρεψεν ολόκληρον σύνταγμα.

Πολυάριθμα Γερμανικά άεροπλάνα, έμφανισθέντα άνωθεν τής Βαρσο
βίας, τήν έβομβάρδισαν. 106 άτομα έφονεύθησαν καί έτραυματίσθησαν.

Οί Γερμανοί, έκτοπισθέντες έν Σοχατσκόφ ύπό τών Ρώσσων, εκκενώ
νουν τό φρούριον τοΰ Λότζ.

Τό Στρασβούργον ένισχύθη διά νέων βαρέων πυροβόλων, αί δέ 
άποθήκαι του έπληρώθησαν τροφίμων καί πυρομαχικών.

Οί Γερμανοί μετά σφοδρόν μάχην κατώρθωσαν νά διέλθουν τήν Ύζέρ, 
προελαύνοντες δυτικώς.

14 'Οκτωβρίου. Είς τό Νιουπόρτ έξακολουθοΰν πεισματώδεις μάχαι· 
Απόπειρα τών Άγγλωνπρός άπόβασιν Βορειοανατολικώς τοΰ Νιουπόρτ 
άπέτυχε. προσβληθέντων ύπό βαρέως πυροβολικού έκ τής άκτής. Ή 
Αγγλική μοίρα ήναγκάσθη νά άπομακρυνθή τής άκτής έκτός βολής 
πυροβόλου.

Τό έν Λίλλη Μουσεΐον τών Καλών Τεχνών έπυρπολήθη ύπό τών Γερ
μανών. ΙΙλεϊστα αριστοτεχνήματα μυθώδους αξίας κατεστράφησαν.

Λί έπί τών οδών πρός τό ΙΙετροκόρφ καί Ραδόμ μάχαι έγενικεύθησαν 
άπό Ρόβις μέχρι τών εκβολών Ύλιάνσκα. Παρά τό Ρόβις διά τής ξυφο- 
λόγχης οί Ρώσσοι κατίσχυσαν, περί δέ τό Νοτσιάλδο, άφού έκυρίευσαν 
2 πυροβολαρχίας καί πολυβόλα καί κατέλαβον τό δάσος Νέμβκλαβο, 
έθαψαν 700 Γερμανούς καί συνέλαβον 400 αιχμαλώτους. Είς Ράδωφ 
έξακολουθοΰν έπίσης λυσσώδεις μάχαι. Είς Γαλικίαν οί Ρώσσοι προε
λαύνουν νοτίως τού Σάμπδρ, κυριεύοντες πυροβόλα καί βλητοφόρα. 
“Ολη ή κοιλάς τοΰ Σπρίνε κατεκλύσθη άπό πτώματα Γερμανών.

Ό έν Ήπείρφ Ελληνικός στρατός, κατά διαταγήν τής Κυβερνήσεως, 
προελάσας κατέλαβε ολόκληρον τήν Αύτόνομον χώραν, τή συγκαταθέσει 
τών Μεγάλων Δυνάμεων.

Ιταλικός στρατός συνοδευόμενος ύπό μοίρας πολεμικών κατέλαβε τήν 
Λύλώνα. 2 Ιταλικά κατέπλευσαν είς Άγιους Σαράντα. Άλλα περιπολοΰν 
είς μικρόν άπό τής άκτής άπόστασιν.

Ή προέλασις τών Γερμανών πρός τήν Διξμοΰνδ άνεστάλη, κατόπιν 
πεισματώδους έπιθέσεωςτών Βέλγων καί 'Άγγλων. Ή Γερμανική φάλαγξ

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. — Μέσα είς αύτήν τήν γιγαντομαχίαν τί θά κάμη μία δράξ Ελλήνων μαχητών ; Καί δμως οΐ έν Παρισίοις 'Έλληνες σπουδασταί καί 
άπό άλλα Ακόμη μέρη άπετέλεσαν αύτοτελές σώμα ύπό τόν κ. Βαλσαμάκην, τό όποιον έλαβε μέρος είς πολλάς μάχας, έσχεν άπωλείας, ήνδραγάΰησε καί έγινε μνεία 

περί αύτοΰ καί τοΰ διοικητοΰ του είς τήν ήμεοησίαν άναφοράν τής στρατιάς, παρ’ ή ήτο ποοσκεκολλημένη ή Ελληνική λεγεών.

τεθεισα μεταξύ δύο πυρών, κατε
στράφη τελείως, τών ύπολειφθέν- 
των 1300 συλληφθέντων αιχμα
λώτων.

Αυστριακόν σώμα διευΟυνό 
μενον έκ Καρπαθίων πρός τήν 
Ντολίνα κατετροπώθη ύπό τών 
Ριόσσων.

15 'Οκτωβρίου. Ή ύποχώρη 
σις τών Λύστριακών νοτίως τής 
Πρεμύζλ λαμβάνει τήν μορφήν 
άποσυνθετικής φυγής. Τό κατα- 
διώκον αύτούς ιππικόν καταλαμ
βάνει πυροβόλα, όπλα καί πυρο- 
μαχικά. συλλαμβάνει δέ άπειρους 
αιχμαλώτους.

Οί Γερμανοί μετά τήν μάχην 
τού Βιστούλα ύποχωροΰν, μή 
άντιτάσσοντες ούδεμίαν άντίστα- 
σι ν. Είς τά προχώματα τοΰ Ίβαγ- 
κορόδ, τά όποια έγκατέλειψαν 
οί Γερμανοί κατά τήν άτακτον 
ύποχώρησίν των, οί Ρώσσοι έκυ
ρίευσαν άπειρον υλικόν.

Οί Γερμανοί είς τάς κατά 
τής Διξμοΰνδ επιχειρήσεις των, 
ένέτειναν μετά μεγά/ου πείσμα
τος τάς προσπάθειας των. Επτά 
περίπου στρατιωτικά σώματα

συνεκεντρώθησαν περί τά σημεία ταύτα. Μονομαχία πυροβολικού είς 
τόν τομέα Σουασόν - Μπερύ- Ω - Μπάκ άπέληξε κατά τών Γερμανών, 
ών αί πυροβολαρχίαι επαθον πανωλεθρίαν. Δι' επιθετικών κινήσεων 
περί τήν Νανσύ οί σύμμαχοι άπώθησαν τόν έχθρόν πέραν τών συνόρων. 
Αί άπώλειαι τών Γερμανών παρά τήν Ύζέρ ύπήρξαν τεράστιαι. Σώματα 
διαρκώς έπερχόμενα έθερίζοντο ύπό τοΰ συμμαχικού πυρός.

4 Γερμανικά σώματα ήρχισαν επιχειρήσεις περί τό Βερντέν. Ίσχυραί 
συμμαχικοί ένισχύσεις έστάλησαν.

16 'Οκτωβρίου. Παρά τό Ύπρ οί "Αγγλοι έπί 5 ή μέρας έκράτησαν 
λυσσαλέαν έπίθεσιν 250 χιλ. Γερμανών, άλλοτε διά σφοδροΰ πυρός καί 
άλλοτε δι’αντεπιθέσεων ξυφολόγχης, έως δτου έφθασαν Γαλλικοί ένισχύ- 
σεις. Οί Γερμανοί άπωθήθησαν 15 λεύγας.

Βορειοανατολικώς τής Λίλλης τά Ινδικά στρατεύματα άντεμετώπισαν 
μέ εύστοχον πΰρ καί άπαράμιλλον ψυχραιμίαν διημέρους πεισματώδεις 
έπιθέσεις τών Γερμανών, θέσαντα περίπου έκτός μάχης 20000 άνδρών.

Οί Γερμανοί έξεκένωσαν δλην τήν περιφέρειαν τής Ποσμανίας μέ 
τοιαύτην σπουδήν ώστε, έγκατέλειψαν χιλιάδας αιχμαλώτων καί πολλά 
πυροβόλα είς χεΐρας τοΰ Ρωοσικοΰ ιππικού. Περί τό Ζεζόφ καί την 
Ράβαν οί Ρώσσοι κατέλαβον επικαίρους εχθρικός θέσεις. Είς τό Σβόλεν 
οί Γερμανοί μάχονται ύποχωροϋντες. Οί Ρώσσοι συνέλαβον3,000 αιχμα
λώτους καί πολύ ύλικόν. Νοτίως τού Σολέτς οί Ρώσσοι έπιχειρήσαντες 
διάβασιν τοΰ Βιστούλα συνέλαβον 800 αιχμαλώτους. Είς τά Καρπάθια 
οί Αύστριακοί άπεκρούσθησαν έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής Στα- 
ρομιάναστα - Τούρκα.

Είς τήν Δυτικήν Αφρικήν ό Γερμανικός στρατός μέ ιθαγενείς κατέ
λαβε τήν Πορτογγαλικήν άποικίαν Άνζολά.

Είς τά Βελγικά σύνορα ό άγων έντείνεται. Οί Γερμανοί διευθύνουν 
πάσας τάς έν Βελγίω δυνάμεις των πρός τήν Διξμοΰνδ. Οί Σύαμαχοι 
επιτίθενται ωσαύτως κατά τής Ύζέρ πεισματωδώς. 300 χιλιάδες εσπευ- 
σαν είς ένίσχυσιν τών Γερμανών. Ή στρατιά τού Δουκός τής Βυρτεμ
βέργης καί ή στρατιά τού Διαδόχου τής Βαυαρίας ύπέστησαν σημαντι-
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Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ. Ή Γερμανία έχει εως τώρα τάς μεγαλητέρας άπωλείας. 
Φαντάζεται κανείς τί, θά γίνεται έκεϊ μέ τά πένθη καί μέ τήν δυστυχίαν. Άλλ’οί 
φιλάνθρωποι δέν λείπουν. 'Εστιατόρια καί άσυλα ίδρυβησαν έν Βερολίνω, είς 

τά όποια περιθάλπονται τά όρψανά καί τά παιδιά τών μαχομένων.

ΑΙ ΜΟΝΟ Μ AXIAL —Είς τήν Ρέμς έγιναν φοβεροί μονομαχίαι πυροβολικού, άλλ’ώς πάντοτε, τό Γαλλικόν πυροβολικόν 
έδείχθη άφθαστον καί έκεϊ, άνωμολογήθη δέ ή υπεροχή του. Τήν μονομοχίαν αύτήν δμως έπλήρωσε πολύ άκριβά ή 
πόλις, ής κατεστράφη και ή θαυμασία μητρόπολις, Αληθινόν μνημεϊον Τέχνης. /Φωτ. ('husseau-Plavtens, Parts!

κάς άπωλείας. Τό πεδίον εϊναι κεκαλυμμένον άπό νεκρούς και τραυμα
τίας Γερμανούς. Είς Βέ6ρ οί σύμμαχοι προήλασαν μεταξύ Άπρεμόνκαί 
Σαίν- Μισέλ.

Αί κατά τής Διξμούνδ άπόπειραι τών Γερμανών άπέτυχον καθιος 
καί είς Νιοΰπορτ.

Μεγάλαι συμμαχικοί δυνάμεις προελαύνουν πρός τήν Όστάνδην. Οί 
Γερμανοί άνέκοψαν τήν προέλασίν των πέραν τής Διξμοΰνδ μετά τήν 
συγκέντρωσιν έκεϊ άλλων συμμαχικών δυνάμεων.

Ό πορθητής τής ’Αμβέρσας στρατηγός Φουρβέσεγκεν ηύτοκτόνησεν.
Νέα επιδρομή Γερ

μανικών αεροπλάνων 
καί Ζέππελιν έγένετο 
κατά τής Βαρσοβίας 
χωρίς αποτελέσματα 
σημαντικά.

17 'Οκτωβρίου. 
Πέριξ τοΰ Ύπρ καί 
τοΰ Άρράς οί σύμμα
χοι προήλασαν, κατα
λαβόντες καί εχθρικά 
προχώματα μεταξύ 
Αϊσν καί Άργκόν.

2 Τουρκικά άντι- 
τορπιλλικά είσπλεύ- 
σαντα είς ’Οδησσόν 
έτορπίλλισαν εν τα
χυδρομικόν τής Μεσ- 
σαζερή καί τό Ρωσι
κόν πολεμικόν «Ντό- 
νετς». 3 ε'τερα έμπο- 
ρικά έβλάβησαν. Τά 
Τουρκικά «Γκαϊμ- 
πεν», «Μπρεσλάου» 
καί «Χαμηδιέ» έβομ- 
βάρδισαν τήν ’Οδησ
σόν, τήν Νοβορωσσίσκ καί τήν Θεοδοσίαν. Έν τή τελευταία έβλάβη ή 
Ελληνική εκκλησία καί μία τράπεζα. Είς Νοβορωσσίσκ τό Χαμηδιέ· 
άπεβίβασε άγημα καί έζήτησε τήν παράδοσιν τής πόλεως. Τό άγημα 
συνελήφθη ύπό τής Ρωσσικής φρουράς.

3 χιλιάδες Βεδουΐνοι οδεύουν κατά τής Αίγυπτου.
Ή Ρωσσική Κυβέρνησις διέταξε γενικήν κοινητοποίησιν πρός τά 

’Αρμένικά σύνορα.
Μετά τήν κατάληψιν τοϋ Λότζ οί Ρώσσοι κατέλαβον τό Στρίχοφ, 

Ι’έρσοφ καί Νοβογιέβσκο, ένφ τό Ρωσσικόν Ιππικόν είσήλθε είς τό 
Ραδώμ. Ή ύποχώρησις τών Αύστρογερμανών εϊναι γενική. Λείψανα 
τινά Οελήσαντα νά άντιτάξουν άντίστασιν περί τήν Μπιλίτσαν διε- 
σκορπίσθησαν. ’Επίσης είς τήν περιφέρειαν τοϋ Μπακαλάριεφ τό 
πρώτον σώμα τοϋ Γερμανικού στρατού ένήργησε πεισματώδεις επιθέ
σεις έπί τοΰ μετώπου τής ’Ανατολικής Πρωσσίας, άλλ’ άπεκρούσθη μέ 
άπωλείας ανυπολογίστους.

18 ’Οκτωβρίου. Ή μεταξύ Κέρκυρας καί ’Αλβανικών παραλίων 
νησίς Σάσσων κατελήφθη ύπό τών Ιταλών.

"Ολοι οί έν τφ Εύξείνφ Ρωσσικοΐ λιμένες ώχυρώθησαν διά τορπιλλών.
Οί έντός τοϋ Πολωνικού έδάφους Αύστρο - Γερμανοί ύποχωροΰν άπ’ 

άκρου είς άκρον φεύγουν μάλλον. Ή γραμμή τοΰ Βιστούλα καί Σαν 
έγκατελείφθη. Μεραρχία Κοζάκων μέ έφιππους πυροβολαρχίας τούς 
καταδιώκει. 8 χιλιάδες τραυματιών καί υλικόν πολέμου περιέρχεται είς 
χεΐρας τών Ρώσσων.

Σώμα ισχυρόν έπετέθη πρός τό ύψος τής Ρωσσικής εισβολής είς τήν 
’Ανατολικήν Πρωσσίαν καί δι’ απειλής τού άκρου δεξιού Αναχαίτισε 
τήν προέλασίν, άλλά σθεναρά άντεπίθεσις τών Ρώσσων έματαίωσε τήν 
κίνησιν.

Κατά τήν έν Γαλικίψ ήτταν τών Γερμανών Αυστριακόν πυροβολικόν 
ήνοιξε πΰρ κατά τών Γερμανών, τούς οποίους έξέλαβεν ώς Ριύσσους, 
οΰτω δέ έξώντωσεν αύτούς όλοσχερώς.

Ή τροπή τής μάχης τής Ύζέρ ύπέρ τών συμμάχων οφείλεται καί είς 
τεχνητός πλημμύρας, δΓ ών έξηναγκάσθησαν αί έχθρικαί δυνάμεις νά

διιιβοϋν τήν Ύζέρ. βομβαρδιζόμεναι ύπό τού Βελγικού καί Γαλλικού 
πυροβολικού.

’Εξακολουθούν σφοδραί μάχαι είς τήν ’Ανατολικήν Πρωσσίαν. Αί 
έπιθέσεις τών Γερμανών είς τήν περιοχήν τού Μπακαλάριεφ άπεκρούσθη
σαν. Πέραν τοϋ Βιστούλα αί Γερμανικοί όπισΟοφυλακαί ήναγκάσθησαν 
ύπό τών Ρώσσων νά συσφιχθούν έπί τοΰ μετώπου Λότζ - Ζαβιχώστ. 
Είς τό Ταρλιίιφ οί Αύστριακοί, ύποχωρούντες, συνηντήθησαν μετά Ρωσ- 
σικών σωμάτων, διαβαινόντων τόν Βιστούλαν καί ύπέστησαν τό φονικόν 
πΰρ αυτών.

19 'Οκτωβρίου. 'Ομάδες διαδηλωτών Τούρκων έν Κωνσταντινου- 
πόλει έλιθοβόλησαν τάς Πρεσβείας Γαλλίας ’Αγγλίας καί Ρωσσίας.

Εις 35 χιλιάδας νεκρών ανέρχονται αί άπώλειαι τών Γερμανών κατά 
τάς τελευταίας έν τή Βορείφ Γαλλίρ. καί τώ Βελγίφ μάχας τών τριών 
τελευταίων ημερών.

Άπό τοϋ ενός άκρου μέχρι τοΰ άλλου οί Γερμανοί έπεχείρησαν γενι
κήν έπίθεσιν καθ’ όλου τοϋ συμμαχικού μετώπου. 'II σύρραξις ύπήρξε 
δεινή, άλλά πανταχοΰ άπεκρούσθησαν οί Γερμανοί.

’Άγγλοι άεροναΰται έν Δύσσελδορφ κατέστρεψαν Γερμανικόν Ζέπ- 
πελιν.

Έν Άρμενίρ έξερράγη έπανάστασις. λαμβάνουσα όλονέν μείζονας 
διαστάσεις. Μία αμαξοστοιχία πλήρης πολεμεφοδίων άνετινάχθη ύπό 
έπαναστατών.

Ό έν τφ Άδρίρ Άγγλο - Γαλλικός στόλος έβύθισεν Αυστριακόν άντι- 
τορπιλλικόν, έξελθόν τού Καττάρου.

Είς 20 χιλιάδας άνδρών ύπολογϊζονται αί άπώλειαι τών Γερμανών 
παρά τόν Βιστούλαν έντός μιας ήμέρας.

Οί έν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβευταί Γαλλίας, Αγγλίας, Ρωσσίας 
έζήτησαν άπό τήν Πύλην νά δώση δείγματα τών φιλειρηνικών δια- 
θέσεών της, άπομακρύνουσα τούς Γερμανούς άξιωματικούς, άλλ’ ή Πύλη 
ήρνήθη. Ό Ι’ώσσος Πρεσβευτής μετά τοΰ προσωπικού τής Πρεβείας 
άπήλθε, τήν δέ προστασίαν τών Ρώσσων άνέλαβε ή ’Ιταλική Πρεσβεία. 
Τά Μικρασιατικά παράλια όχυροϋνται. Μεγάλαι κινητοποιήσεις Ρωσ- 
σικοΰ στρατοΰ γίνονται είς Καύκασον, όπου μετεφέρθησαν πολλά Ρωσ- 

σικά πυροβόλα.
Τό Τουρκικόν Ιπ

πικόν τοΰ κατά τής 
Αίγύπτου βαδίζοντος 
στρατοΰ έφθασεν είς 
Άκάμπαν, ήτοι εις 3 
χιλιομέτρων άπόστα- 
σιν άπό τών συνόρων. 

'Ο έν Κων/πόλει 
Γάλλος Πρεσβευτής 
καί ό "Αγγλος μετά 
τοϋ προσωπικού τών 
πρεσβειών άπήλθον 
έκεΐθεν.

Ιταλική ύγειονο- 
μική αποστολή άπό 
φαρμακοποιούς καί 
ιατρούς άπεβιβάσθη 
είς Αυλώνα ύπό τούς 
ήχους μουσικής καί 
ύπό τήν προστασίαν 
’Ιταλικού στόλου, έγ- 
,κατεστάθη δέ είς τό 
Ιταλ. Προξενεΐον, τό 
όποιον μετεβλήθηείς 
νοσοκομεϊον.Έπί τοϋ

Σάσσωνος έπήρθη ή ’Ιταλική σημαία, άπεβιβάσθησαν πυροβόλα καί 
έγκατεστάθη άσύρματος τηλέγραφος.

Οί Γερμανοί έξηκολούθησαν τάς έπιθέσεις των είς Νιοΰπορτ-Διξμούν- 
δην. Λυσσωδώς προσεβλήθη τό Βρεττανικόν μέτωπον. Επίσης είς Ρέμς 
καί είς τά υψώματα τοΰ Μάζα έπεχειρήθησαν άγριαι επιθέσεις. Οί Βέλ
γοι άπέκρουσαν αίφνηδιασμόν πρός κατάληψιν τής γεφύρας τής Διξ- 
μούνδ. Αί άπώλειαι τών Γερμανών ύπήρξαν μεγάλαι.

20 ’ Οκτωβρίου. Αγγλικά τορπιλλικά, είσπλεύσαντα είς τόν λιμένα 

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΧΗΤΑΣ.—Ή Βασίλιοσα τής Βαυαρίας Μαρία Θηρεσία ϊδρυαε είςτό Μονά
χον έργαστήριον άοπρορρούχων Διά τούς μαχομένους, είς τό όποιον έργάζεταικαϊ ή Ιδία 
μέ τάς πριγκηπίσσας τής Β. Οίκογενείας καί τάς κυρίας τής Βαυαρικής άριστοκρατίας.

τών Κλαζομενών, όπου δύο Τουρκικά τορπιλλοβόλα έδυνάστευον τά έκεϊ 
καταφυγόντα ξένα πλοϊα. ήξίωσαν τήν παράδοσιν των, άλλ’οί κυβερνή- 
ται των τά έβύθισαν.

Στολίσκος Γαλλικών Αεροπλάνων έβομβάδισε τό Γερμανικόν έπιτε- 
λεΐον άνατολικώς τής Διξμοΰνδ. ρίψας 240 βόμβας. "Ολη ή έγκατά- 
στασις κατεστράφη. Τά άεραπλάνα έπέστρεψανδιατρηταέκ τών σφαιρών.

2 Γερμανικά καταδρομικά, άποκλεισθέντα έν Σύδνεϋ τής Αυστραλίας 
ύπό Αγγλικής μοίρας, παρεδόθησαν.

Αυστριακά αεροπλάνα έβομβάρδισαν τά φρούρια τοΰ Άντίβαρι έπί 
ήμίσειαν ώραν.

Έν Τσίγκ-Τάο έβυθίσθη Γερμανική κανονιοφόρος.
Μεγάλαι ενισχύσεις έστάληααν είς τούς έν Βελγίφ Γερμανούς, όπως 

άναλάβουν έκ νέου τήν έπίθεσιν. 4 σώματα μετεκινήθησαν έκ Σιλεσίας 
είς τό Βέλγιον, άντικατασταθέντα δΓ έθνοφρουρών.

Ή προέλασις τών Ριόσσων είς τό Ανατολικόν μέτωπον έξακολουθεϊ 
άκατάσχετος. Γεριιανικαί φάλαγγες άπωθούμεναι έφθασαν πρό τοΰ Θόρν. 
Οί Ρώσσοι κατέλαβον τό Βλαδισλάβωφ τής Βαρσοβίας. Έν Γαλικία 
χειμαρρωδώς προχωρούν οί Ρώσσοι. Οΰτω ή προέλασις τών Ρωσσικών 
στρατιών εϊναι συνολική πρός δλας τάς κατευθύνσεις.

ΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ. — "Ο,τι καί άν είποΰν διά τους Γερμανούς δέν θά τούς άρνηθοΰν τό μεγάλο χάρισμα ποΰ έχουν τής δργανώσεως και πειθαρχίας. Δέν είναι 
λελογισμένη ή Αλόγιστος Ανδρεία αΰτη, οΰτε ή Ιδέα τής πατρίδος τους ώθεϊ πρός τόν θάνατον. Διατάσσονται νά βαδίσουν πρός τόν θάνατον καί όδεύσουν κατ’εύθεϊαν 
πρός αύτόν. Είς τήν μάχην τής Ύζέρ μία φάλαγξ διετάχθη νά καταλάβη μίαν θέσιν ύπό ραγδαΐον πΰρ. Αί όβίδες έσκαζαν μέσα είς τάς τάξεις των, έπιπτον άθρόοι

νεκροί, άλλά τά χάσματα έπληροΰντο άμέσως καί οί όπισθεν έρχόμενοι έπατοϋσαν έπι πτωμάτων.

21 'Οκτωβρίου. Έν Βιέννη έλαβον χώραν φιλοτουρκικαί διαδηλώ
σεις, καθ’ ας διάφοροι ρήτορες ώμίλησαν ύπέρ τών δικαίων τής Τουρκίας.

Τό Αμερικανικόν θωρηκτόν «Τένεσυ κατέπλευσεν είς Μυτιλήνην.
Παράτόν Ρωσσικόν φάρον «Τακίλ· τό άτμόπλοιον «Γιάλτα» έβυθίσθη 

ύπό τοΰ «Γκαϊμπεν» διά τορπίλλης. ’Άλλο άτμόπλοιον, τό «Καρμπέκ», 
σπεϋσαν νά σώση τό πλήρωμα τοΰ πρώτου, έβυθίσθη καί αυτό.

Ό πόλεμος μεταξύ Τουρκίας άφ’ ενός καί Γαλλίας, Αγγλίας, Ρωσ
σίας, Βελγίου καί Σερβίας έκηρύχθη.

Ό πρό τών Δαρδανελλίων περιπολών συμμαχικός στόλος έβομβάρδισε 
τά εξωτερικά φρούρια Σεντίλ - Μπάχρ καί Κοϋμ - Καλέ.

Είς τόν λιμένα τής Σμύρνης άπηγορεύθη ό εϊσπλους καί ό έκπλους.
Μετά πεισματώδη μάχην οί σύμμαχοι προήλασαν καί έφθασαν είς 

άπόστασιν 2 ωρών άπό τής Όστάνδης.
Είς Βρούγ οί Γερμανοί μετέφεραν ύποβρύχια είς τεμάχια, διά νά τά 

μεταχειρισθοΰν κατά τής Αγγλίας.
Τά Ρωσσικά στρατεύματα έπέτυχον νά άποκόψουν τήν ύποχώρησιν 

τών Γερμανών πρός τό Πόζεν.
Τάγμα Αρμενίων τοΰ Τουρκικού στρατοΰ, άρνηθέν νά βαδίση κατά 

τών Ρώσσων, έτουφεκίσθη ύπό τών Γερμανών μέχρις ενός.
22 'Οκτωβρίου. Αί είς τό δυτικόν μέτωπον συρράξεις όξύνονται 

όλονέν. ΟΙ Γερμανοί καταβάλλουν άπεγνωσμένας προσπάθειας όπως άνα- 

καταλάβουν επικαίρους θέσεις, άλλ’ οί σύμμαχοι, καίτοι βραδέως, τούς 
απωθούν όλονέν. Είς Αμβέρσαν. Γάνδην καί Βρυξέλλας έτοποθέτησαν 
οί Γερμανοί πολυάριθμα τηλεβόλα μεγάλης ολκής, έγκατέστησαν δέ καί 
δίκτυον υπονόμων. Βορείως τοϋ Λύς ένήργησαν μεγάλας έπιθέσεις οί 
Γερμανοί, άλλ’ άπεκρούσθησαν καθώς καί είς Διξμοΰνδ καί Σελου- 
βέλ, ώς καί είς Λιχόν καί Καινουά. Δυτικώς τού δάσους Αΐγκλ οί σύμ
μαχοι προΰχοιρησαν.

Είς τήν περιφέρειαν τοΰ Βαιλύ οί Γερμανοί έπετέθησαν εναντίον συμ
μαχικών δυνάμεων, κατεχουσών έρείσματα βορείως τοΰ Σαβόν καί Σου- 
πίρ. Οί σύμμαχοι έγκατέλειψαν ταΰτα καί άνεπτύχθησαν εις τήν κοι
λάδα. ’Επίσης οί Γερμανοί έπετέθησαν κατά τών είς τήν δεξιάν όχθην 
τού Λΐσν πρός τό Μποΰργκ καί Κομέν συμμάχων, καί άπεκρούσθησαν. 
Μεταξύ Ρέμς καί Μόζα σφοδρός κανονιοβολισμός έξηκολούθησεν έκ 
μέρους τών Γερμανών, οΐτινες, έπιχειρήσαντες καί τινας επιθέσεις έντός 
τοϋ δάσους Άργκόν, άπέτυχον. Ή αριστερά όχθη τής Ύζέρ έγκατελεί
φθη ύπ’ αύτών.

Τά πλεϊστα τών φρουρίων τοϋ Τσίγκ-Τάο δέν άπαντοΰν είς τό πύο 
τών συμμάχων.

Είς τήν Νότιον Αφρικήν τό έπαναστατικόν κίνημα κατεστάλη.

Οί έν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβευταί τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας κ. κ. 
Μπομπάρ καί Μάλετ έφθασάτ είς Δεδεαγάτς. Επίσης εις Μυτιλήνην 
έφθασαν οί έν Σμύρνη Πρόξενοι Γαλλίας καί Αγγλίας. Ό Πρόξενος τής 
Ρωσσίας κ. Καλμουκώφ ήμποδίσθη, καθώς έπίσης καί ό έν Κυδωνίαις 
Πρόξενος τής Γαλλίας κ. Σαπουτνζόγλου. Ό έν Πετρουπόλει Πρεσβευ
τής τής Τουρκίας Φαχρεδίν πασσάς άνεχώρησε διά Κωνσταντινούπολη' 
μέσω Φιλανδίας.

Έν τφ φρουρίω Σεντίλ-Μπάχρ άνετινάχθη έκ τοΰ βομβαρδισμού τοϋ 
συμμαχικού στόλου μία πυριτιδαποθήκη.

’Αγγλικά πολεμικά έβομβάρδισαν είς τήν Έρυθράν τό Τουρκικόν 
φρούριον τής Άκάμπας, τό όποιον καί κατεστράφη.

Τά Ρωσσικά στρατεύματα, καταφθάσαντα σώμα Γερμανικόν έν ύπο- 
χωρήσει, τό άποσυνέθεσαν, συλλαβόντα όκτακισχιλίους αιχμαλώτους καί 
πλουσίαν λείαν πολέμου. Έπίσης οί Ρώσσοι κατήγαγον μεγάλην νίκην 
είς Ραδώμ. Ό Ρωσσικός στρατός τοΰ Καυκάσου διετάχθη νά προελάση 
πρός τό Τουρκικόν έδαφος.

23 'Οκτωβρίου. Οί Γερμανοί έπανέλαβον τάς έπιθέσεις των είς τό 
μέτωπον τής Αλσατίας, όπου εϊχον συγκεντρώσει μεγάλας εχθρικός 
δυνάμεις, άλλ’ άπεκρούσθησαν.

Έν Κωνσταντινουπόλει ομάδες όχλου Τουρκικού διήρπασαν μεγάλα 
καταστήματα υπηκόων τής Συνεννοήσεως.
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ΛΑΦΥΡΑ. "Ολα τά μέσα ίτέβησαν είς χοήσιν εϊς τά πεδία τών μαχών. Άκόμη και 
τά άντιπλημμυρικά έργα έν Βελγίφ έχρησιμοποιήΟησαν. Ήνοίχίίησαν τά φράγματα 
τών διωρύγων καί ή θάλασσα κατέκλασεν Αχανείς έκτάσεις, όπου οί Γερμανοί έτρέποντο 

είς φυγήν, Αφίνοντες καί πυροβόλα καί τρόφιμα καί πυρομαχικά,

Άγγλοι καί Γάλλοι αεροπόροι έπετέθησαν έκ νέου κατά τοΰ έν Βελ
γίφ Γερμανικού στρατοΰ. Τό έγγύς τών Βρυξελλών Γερμανικόν έπι
τελεΐον έβομβαρδίσθη.

Ό Ρωσσικός στόλος, περατώσας τάς ετοιμασίας του, διηρέθη εις δύο 
μοίρας καί έξήλθε πρός συνάντησιν τοΰ Τουρκικού.

Ό προελάσας Ρωσσικός στρατός τοΰ Καύκασού έσάρωσε μετά δλι- 
γοώρους μάχας τόν Τουρκικόν καί κατέλαβε τό Ζισύν, Κακαρκιλισσε, 
Πασίνσυ, ’Ακτή, Μπουτάκ, Κωροϋν, Μισούν, καί Άρ· 
ζάπ. Οί Τούρκοι υφιστάμενοι μεγάλας άπωλείας υπο
χωρούν καί έγκαταλείπουν τούς νεκρούς των.

Οί Γερμανοί έπεχείρησαν λυσσαλέαν έπίθεσιν έκ 
νέου κατά τής Ύζέρ, άποκρουσθέλτες δέ κατ’ έπανά- 
ληψιν, συνετρίβησαν μέ ανυπολογίστους ζημίας. Μετάξι' 
Διξμούνδ καί Λύ, καθώς καί μεταξύ Άρράς καί Ούάζ 
οί σύμμαχοι προήλασαν.

Τό Γερμανικόν θωρηκτόν «Γκαΐμπεν», έμφανιοθέν 
καί πάλιν πρό τής 'Οδησσού μετά τινων άντιτορπιλλι- 
κών, έβομβάρδισε τάς άποθήκας τών πετρελαίων καί 
τών αλεύρων.

24 'Οκτωβρίου. Ή έν τφ άνατολικφ μετώπφ ύπο- 
χώρησις τών Γερμανών μετετράπη είς φυγήν. Οί Ρώσ- 
σοι ήδη μάχονται έπί Γερμανικού έδάφους, καί είς τήν 
Πολωνίαν ή ύποχώρησις τών Γερμανών εξακολουθεί. 
Άπό τό Κόλα καί Πρέζμπορδζ έξετοπίσθησαν.

Τό Γερμανικόν Στρατηγεϊον τοΰ Δυτικού μετώπου 
άπεσύρθη είς Γάνδην. Κατοπτεύσεις Γαλλικών αερο
πλάνων βεβαιοΰν οτι, οί Γερμανοί ετοιμάζονται διά 
γενικήν ύποχώρησιν. Μεταξύ Ααμπασέ καί Σόμ έλαβε 
χώραν σφοδρά μονομαχία πυροβολικού.

Ό Ρωσσικός στρατός τού Καυκάοου έξακολουθεϊ νά 
προελαύνη έντός τοΰ Τουρκικού έδάφους, τού έχθροΰ 
τρεπόμενου εις φυγήν. Οί Ρώσσοι κατέλαβον 8 νέας 
πόλεις έν τή περιφερείς Βάίτζ.

Ή Αγγλική Κυβέρνησις προσήρτησε τήν νήσον Κύ
προν είς τό Ηνωμέναν Βασίλειον.

25 'Οκτωβρίου. Είς τό μέτωπον τής Φλάνδρας έση- 
μειώθησαν ύποχωρητικαί κινήσεις τών Γερμανών. Αί 
άπώλειαι των μέχρι τούδε υπολογίζονται είς 1 έκατομ.

Είς τήν Ανατολικήν Πρωσσίαν οί Ρώσσοι προελαύ-
νοντες κατάγουν νέους θριάμβους. Ήχμαλώτισαν τό έπιτελεΐον Γερμα
νικής στρατιάς, τό όποιον καί μετέφερον είς Ιζζέρνσ-Τοκοβίρ.

Είς τό δυτικόν μέτωπον ούδεμία σημαντική μεταβολή έσημειώβη. 
Αί μάχαι έν τούτοις έξακολουθοΰν πεισματώδεις.

Όκτώ Ρωσσικά υποβρύχια έξέπλευσαν έξ 'Οδησσού, κατευθυνόμενα 
πρός τό στόμιον τοΰ Βοσπόρου διά 3 διευθύνσεων, ΐνα άποκόψουν τήν 
ύποχώρησιν τού «Γκαΐμπεν καί τοΰ «Μπρεσλάου.

Πλησίον τής Χιλής μοίρα Γερμανικών καταδρομικών έβύθισε τό 
Μονμούθ . έπήνεγκε δέ βαρείας βλάβας είς τό «Γκούτ Χόπ». Ή

οι ΓΕΝΝΑΙΟΙ.—Ή πατρίς των έχάΑη, ή γή των άνεοκάφη, τά Βέλγιον οήμςρον δέν ύ.τάρ- 
χει, άλλ’ύπάρχονν Βέλγοι άκόμη, οΐτινες διεκδικοϋν τό έδαφος των καί τό Ανακαταλαμ
βάνουν, χρηοιμοποιο&ντες τούς σιδηροδρόμους των. [φαιτ. Chusseau-Ptaviens, Paris/

Γερμανική μοίρα συνίστατο έκ τών καταδρομικών «Σαρνόστ» καί «Ναϊ- 
ζνάου καί τών μικρών «Νύρεμπρεγκ». «Λάϊψιχ καί «Ντρεσντεν·. 
Άλλη μοίρα έβομβάρδισε τήν παρά τό Γιαρμούθ Αγγλικήν ακτήν.

Έν Γαλικία οί Ρώσσοι κατήγαγον μεγάλην νίκην κατά τών Γερμανών.
Οί Ρώσσοι. καταλαβόντες τάς Τουρκικός πόλεις Ντουντίν καί Βαγια- 

ζήτ, έγκατέστησαν ιδίας ίιρχάς.
Τουρκικόν πολεμικόν έβομβάρδισε τό Βατούμ.
Οί Αυστριακοί μετά λυσσώδεις μάχας υποχωρούν όλοσχερώς πρός 

τήν δίοδον τοΰ Ντούκλα.
26 ’Οκτωβρίου. Εις τό μέτωπον τής Ανατολικής Πρωσσίας αί Ρωσ- 

σικαί στρατιαί προελαύνουν διά 3 διευθύνσεων, τού δάσους Ρομιντεσκ, 
τοΰ Φιλίποβο καί τού Λύκ.

Είς Άκάμπαν οί "Αγγλοι άπεβίβασαν νέα στρατεύματα.
Ό Ρωσσικός στόλος έβομβάρδισε τό Ζουγκουλδάκ καί τήν Κογλού 

έπί τοΰ Εύξείνου. Έκ τού βομβαρδισμού έν τή τελευταίρ έβυθίσθη τό 
άτμόπλοιον -Νίκαια» τού κ. Άρβανιτίδου. καί τέσσαρα Τουρκικά μετα
γωγικοί πλήρη ειδών έξαοτύσεως τοΰ στρατοΰ.

Ή έν Πολωνία νίκη τών Ρώσσων ήτο σημαντική. Οί αιχμάλωτοί των 
άνήλθον είς 12 χιλιάδας, κατέλαβον δέ καί 100 πυροβόλα.

Έν Άρμενά; οί Τούρκοι, ύποχωροΰντες πρό τών προελαυνόντων Ρωσ- 
σικών στρατευμάτων, συγκεντρούνται περί τήν Έρζερούμ, όπου στρα
τοπεδεύουν ήδη 3 σώματα καί 50 χιλ. άκόμη Κούρδων καί άλλων 
άτακτων. , ,

Εΐςτό φρούριον τών Δαρδανελλίων Σεντίλ-Μπάχρ 80 θύματα αριθμούν- 
ται έκ τοΰ βομβαρδισμού.

Οί Ρώσσοι κατέλαβον τήν προασπίζουσαν τήν Έρζερούμ όχυράν 
θέσιν τών Τούρκων Κοπρίκιοϊ μετά σφοδρόν μάχην, κατασυντρίψαντες 
τόν εχθρόν.

Κάτωθι τής Διξμούνδ οί Γερμανοί έπεχείρησαν λυσσώδη έφοδον 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ. — ΟΙ γενναίοι μαχηταΐ τής Α. Μ. τού ToAqov Νικολάου μετά τήν νίκην 
πανηγυρίζουν έπιβαίνοντες Αμαξών καί, μέ έκδρομάς γνωρίζουν τά καταλαμβανόμενα μέρη.

καθώς καί νοτιανατολικώς τής Ύζέρ, άλλ’ άπεκρούσθησαν. Οί Γάλλοι 
προήλασαν περί τό Βερντέν. Πολλά Γερμανικά άεροπλάνα έρριψαν 
βόμβας κατά τής Δούβρης, έπενεγκόντα πολλάς ζημίας.

27 Οκτωβρίου. Είς τό ανατολικόν μέτωπον οί Ρώσσοι έξετόπισαν 
τόν έχθρόν άπό τήν περιφέρειαν τοΰ Βιρμπάλεν καί προήλασαν μέχρι 
τοΰ Σταλουπόνεν. Είς τά δάση Ρομιντέν καί Λύκ έξακολουθοΰν διώκον- 
τες τούς Γερμανούς. Άπό τής άριστερας όχθης τοΰ Βιστούλα τό Ιππικόν 
των εισέβαλε είς τό Γερμανικόν έδαφος καί κατέστρεψε τήν γραμμήν 
τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού Πλέσσεν. Κατά τάς μάχας τού Σάν ήχμα
λώτισαν 12 χιλ. Γερμανούς, νοτίως δέ τής Πρεμύζλ χιλίους.

Τό Μπρεσλάου». έμφανιοθέν πρό τοΰ Ρωσσικοΰ λιμένος Πότι, έθομ- 
βάρδισε αύτόν καί τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν μέ 150 βολάς. Ή 
φρουρά άπήντησε εΰστόχως διά τοΰ πυροβολικού καί τό ήνάγκασε νά 
τροπή είς φυγήν.

Αί υποχωρητικοί Γερμανικοί κινήσεις έγενικεύθησαν, ταΰτοχρόνως 
δέ τά συμμαχικά στρατεύματα ανέλαβον γενικώς τήν έπίθεσιν.

28 'Οκτωβρίου. Αί έπιθέσεις τών Γερμανών, όπως διευκολύνουν τήν 
ύποχώρησιν των, αποτυγχάνουν πανταχοΰ.

Τό Τσίγκ - Τάο παρεδόθη είς τούς ’Ιάπωνας μετά μάχην, καθ' ήν συνε- 
λήφθησαν δύο καί ήμίσεια χιλιάδες Γερμανοί.

Οί Ρώσσοι έφθασαν είς άπόστασιν 20 ωρών άπό τής Έρζερούμ. Οί 
Τούρκοι ύποχωροΰντες διαρπάζουν Χριστιανικά χωρία

Οί Ρώσσοι δρώσι πλέον έν Πομερανίρ. Έπί τής όδοΰ τής Κρακο
βίας πιέζουν τούς Αυστριακούς ύποχωροΰντας.

29 ’Οκτωβρίου. Τό ’Αγγλικόν Σιάθαμ», κρυβέν άνω τών εκβολών 
τού ποταμού Ρουφίξ παρά τάς νήσους Μάφια τής Γερμανικής Αφρι
κής, άνεκάλυψε τό Γερμανικόν Καίνιξμπεργ», δπερ είχε βυθίσει πρό 
ημερών τό Αγγλικόν -ΠήγασσΟς». Ώς έκ τού ισχυρού ρεύματος τό 
«Σιάθαμ» δέν ήδυνήθη νά πλησιάση τό έχθρικόν, δπερ οΰτω, έπωφελού- 
μενον, άπεβίβασε μέρος τού πληρώματος του είς τήν ξηράν. Τό «Σιά
θαμ» έβομβάρδισε σφοδρώς τά χαρακώματα τού πληρώματος καί άπέ- 
κλεισε τό έχθρικόν σκάφος έντός τής διώρυγος.

Τά παρά τήν Γερμανικήν Αφρικήν περιπολοϋντα Γαλλικά, Ρωσσικά, 
Ιαπωνικά, Αγγλικά, καί Αυστραλιανά άνεκάλυψαν παρά τήν νήσον 
• Κέλιγκ - Κόκος ■, όπου είχε άποβιβάσει άπόσπασμα διάνά καταστρέψη 
τόν ασύρματον, τό διαβόητοι· Γερμανικόν «Έμδεν». Τό Αυστραλιανόν 
«Σίδνεϋ» έξηνάγκασε αυτό εις ναυμαχίαν, άποτέλεσμα τής δποίας ύπήρξε 
νά έξοκείλη τό «Έμδεν» είς τήν άκτήν πυρπολούμενον.

Είς τό Ανατολικόν μέτωπον τό Ρωσσικόν ιππικόν, έπελάσαν κατά τών 
Γερμανών, τούς έτρεψε πρός τό Κάτλιτς. Έν Κρακοβίφ οί Ρώσσοι, διώ- 
κοντες τούς Αυστριακούς, έφθασαν είς τό Μιρχώφ.

Ούδεμία σημαντική μεταβολή λόγφ πυκνής ομίχλης έσημειώθη είς 
τό δυτικόν μέτωπον.

Οί Αυστριακοί, έπιχειρήσαντες νά διέλθουν τόν Δούναβιν, μεταξύ 
Συμυνδρίας καί Όρζορζίνης. άπεκρούσθησαν μέ μεγάλας άπωλείας.

Ή Ρωσσική στρατιά, ή είσθαλοΰσα είς τό Πρωσσικόν έδαφος άπό τού 
Ίλόβνο, άπώθησε τούς Γερμανούς καί κατέλαβε τό Σολντάου.

Είς Κοπρίκιοϊ τά στρατεύματα τής Έρζερούμ έπετέθησαν κατά τής 
προελαυνούσης Ρωσσικής στρατιάς.

30 'Οκτωβρίου. Οί Αυστριακοί, άπωθήσαντες τούς Σέρβους, κατέλα
βον τά υψώματα τού Νουσάρ, διασπάσαντες τήν δεξιάν των πτέρυγα καί 
συλλαβόντες πολλούς αιχμαλώτους. Οί Σέρβοι, ύποχωροΰντες καί άντι- 
τάσσοντες λυσσώδη άντίστασιν, έξεκένωσαν τήν όχυράν γραμμήν Μυσάρ- 
Τσερπλανίνα. Οί Αυστριακοί προελαύνουν πρός Άνατολάς τής Λοζνίτσας.

Είς τό Δυτικόν μέτωπον οί Γερμανοί έξακολουθοΰν άντιτάσσοντες 
άντίστασιν άπεγνωσμένην, ΐνα παρασκευάσουν τήν ύποχώρησιν πρός τήν 
δευτέραν γραμμήν άμύνης τοΰ Μέτς, τήν όποιαν καί οχυρώνουν πυρε- 
τωδώς. Κινήσεις τινές έγένοντο άνευ σημασίας.

Τό Αγγλικόν τορπιλλοβόλον «Νίγηρ» έτορπιλλίσθη ύπό ύποβρυχίου 
είς τό Ντόονς.

31 ' Οκτωβρίου. Άνωθι τού Χάρβυτς καί Σύρνες, Αγγλικών πόλεων.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ. — Είναι γνωστόν τό βαθύ θρησκευτικόν αίσθημα ποΰ έχουν οί Ρώσσοι. Πρό 
πάσης μάχης άνώεεροι, κατώτεροι, στρατιώται Αποκαλύπτονται καί άναπέμπουν δέησιν πρός τόν 

"Υψιστον ύπέρ τών Ρωσσικών όπλων.

ένεφανίσθησαν Γερμανικά άεροπλάνα καί έβομβάρδισαν ταύτας άνευ 
αποτελεσμάτων, κατηυθύνθησαν δέ πρός τάς Βελγικάς άκτάς, πυροβο- 
ληθέντα ύπό τών πυροβολείων.

Τό «Γκαΐμπεν» ύπέστη ρήγμα σοβαρόν, ώς έκ τοΰ οποίου ή μαχιμό- 
της του έμειώθη.

"Εξ Γαλλικά άεροπλάνα, έμφανισθέντα άνωθεν τοΰ Θιέλτ, καθ’ ήν 
ώραν δ Κάίζερ έπεθεώρει τάς γραμμάς τοΰ πυρός, έρριψαν 15 βόμβας, 
αΐτινες προύξένησαν τρομακτικός καταστροφάς. Τό Αύτοκρατορικόν 
έπιτελεΐον κατεστράφη, αξιωματικοί δέ τής άκολουθίας τού Αύτοκράτο- 
ρος έτραυματίσθησαν. Ό Κάίζερ έπέβη τού αυτοκινήτου του καί έτράπη 
είς φυγήν.

Μεγάλαι μάχαι συνήφθησαν έπί τού μετώπου Σταλουπόνεν - Κρουγ- 
κλιάγκεν καί είς τήν περιφέρειαν Σολντάου. Οί Ρώσσοι κατέλαβον τό 
Γιοχανεσμπούργκ. Είς τό Κάλιτς καί τήν Νέσσαβαν, πέραν τοΰ Βιστούλα, 
οί Ρώσσοι κατίσχυσαν καί αύθις.

Άπόπειραι τών Τούρκων πρός ύπερφαλάγγισιν τών Ρώσσων έν Κο
πρίκιοϊ μετά σφοδράν μονομαχίαν πυροβολικού άπεκρούσθησαν ύπό 
τών Ρώσστον σθεναρώς, μία δέ φάλαγξ Τουρκική διεσκορπίσθη καί 
πολλοί αιχμάλωτοι συνελήφθησαν. 'Ολόκληρος ή πεδιάς Άλάσκιρτ είναι 
ύπό τήν κατοχήν τών Ρώσσων, οΐτινες τήν όχυρο'ινουν μονίμως.

Τό Αυστριακόν σώμα, οπερ είχε διαβή τόν Δούναβιν εις Σιμίνδριαν, 
άπεκρούσθη ύπό τών Σέρβων, άριθμήσαν χιλίους νεκρούς καί τραυματίας 
πλείστους δέ αιχμαλώτους.

Τό έν Κογκό έδαφος, όπερ είχε άφαιρεθεϊ έκ τής Γαλλίας διά τής 
συνθήκης τού 1911, έκαθαρίσθη όλοσχερώς άπό τούς Γερμανούς, κατα- 
ληφθέν ύπό τών Γάλλο-Βελγικών δυνάμεων.

5Κ *

* Είς άνθρωπον άγαθόν οΰδεν κακόν υπάρχει, οΰτ εν δαφ ζβ, ονθ’ δταν
άποθάνρ. Πλάτων

* Ή ευτυχία δεν ουνίαταται είς τό νά εχγ/ τις πολλά, άλλ’ είς τό νά
ίλπίζη καί νά άγαπρ πολύ. Λαμεναί

Ο ΚΑΤΑΚΤΗΓΗΣ. —- ΟΙ Ρώσσοι κατακτούν πλέον καί μάχονται έπί Γερμανικοί» 
έδάφους. Συναντούν δμως, Ενεκα τής διαφοράς τών αιδηροδροιιικών γραμμών, 
μεγάλας δυσχερείας περί τόν έπισιτισμόν, Αναγκαζόμενοι νά μεταφέρουν τά 

τρόφιμα είς τους μαχομένους μέ άτέρμονας συνοδείας μεταγωγικών.

<· * ·>

Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
» πΟΛΕΜ. ΔΙΗΓΗΜΑ *

Κάθε χρόνο, δταν ανθίζουν ή πασχαλιές, έφθανεν είς τό Α...., 
ένα κατάφυτο χωριουδάκι κοντά στήν Κομπιένη, ένα ωραίο παλ- 

ληκάρι φορτωμένο μέ δλα τά εργαλεία τοΰ ζωγρά
φου. Άφοΰ έτελείωνβ τήν έγκατάστασί του σ’ ένα δω
μάτιο τοΰ μοναδικού ξενοδοχείου τοΰ χωριού «Τό 
άσπρο άλογο», ό ταξειδιώτης έπήγαινε νά κάνη ένα 
γΰρο. Ύστερα έπήγαινε στό ταχυδρομείο. Ένα κορί
τσι, ή Ρόζα Ντυβαλουά, ήταν ταχυδρόμος καί τηλέ- 
γραφήτρια· τήν έβοηθοΰσε ένας γέρος γραμματοκομι
στής. Τό ταχυδρομικό γραφείο είχε τόση λίγη δουλειά! 
Ή Ρόζα δταν τόν έβλεπε κατακοκκίνιζε καί τοΰ έλεγε.

— Καλώς ώρίσατε κύριε Κάρλ Μπροΰμερ μαζύ μέ 
τήν άνοιξι.

Ό καλλιτέχνης εΰρισκε πρόφασι τά γράμματα, ποΰ 
πάντα έπερίμενε καί ποτέ δέν έφθαναν, γιά νά βλέπη 
τήν νέα Γαλλίδα, καί ή στενοχώρια ποΰ έδειχναν στά 
λόγια τους έφανέρωνε πώς ή αγάπη είχε φυτρυίση βα- 
θειά στής ψυχές, των. Συχνά ή Ρόζα, όταν έτελείωνε 
τή δουλειά της, έπι'ιγαιτε, έτσι τάχα κατά τύχην, πρός 
τούς αγρούς, δπου δ νέος είχε στήση τόν όκρίβαντά 
του καί έζωγράφιζε. Ή άγάπη τούς είχε δέση σέ τέτοιο 
σημεϊον, ώστε μιά μέρα ό Κάρλ έτόλμησε νά τής πή, 
νά γίνη γυναίκα του.

—Όχι κύριε Κάρλ, άπήντησε ή νέα μέ δυσταγμόν, 
αυτό ποΰ μοΰ προτείνετε δέν εϊνε δυνατόν νά γίνη. 
Ίσως σάς συμπαθώ) καί μ’ αρέσει νά είμαι κοντά σας, 
άλλά δέν είμαστε άπό τήν ϊδια . . . φυλή. Έγώ είμαι 
Γαλλίς καί σείς εϊσθε Πρώσσος.

— Συγγνώμην, συγγνώμην Ρόζα μου· δέν είμαι 
Πρώσσος. Οί ΙΙρώσσοι εϊνε οντα απεχθή καί απαίσια. 
Είμαι Βαυαρός.

— Είσαι όμως πάντοτε έχθρός τής πατρίδος μου. 
Άν τύχη μιά μέρα καί κηρυχθή δ πόλεμος, θά πολε- 
μήσης εναντίον τής Γαλλίας.

— Δυστυχώς Ρόζα μου, είμαι θύμα τών κοινωνικών συνθηκών. Άλλά 
σοΰ ορκίζομαι δτι άγαπώ τήν Γαλλία, τή γλυκειά Γαλλία, δπως γρά
φουν οί ποιηταί σας. Καί αν ήθελες νάγίνης γυναίκα μου, ίσως θά έσκε- 
πτόμουν νά αλλάξω καί πατρίδα.

— Αυτό δέν θά σοΰ έδιδε τήν ψυχήν ενός Γάλλου. Όχι, δχι... Ποτέ!

ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ.—"Επειτα Απο όκτώ καί δέκα ήμερων μάχας παρά τόν Βιστούλαν μία 
όλιγόωρος, — διότι καταδιώκουν άποσυνΐίέτοντες τον ύποχωροΰντα έχθρόν — 

άνά.ταυσις είναι διά τόν Ρώσσον Αληθινή ένεσις Αντοχής.
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ΕΙΣ ΠΥΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΝ. — Τό χωρίον Μουλάντ ύπέοτη 8λην 
τήν λύσσαν τοΰ Γερμανικού πυροβολικού.

Ό πόλεμος έξερράγη μέ όλα του 
τά φριχτά επακόλουθα. Ό γερμανι
κός στρατός καίων καί λεηλατών, 
έφθανε πλησίον τής Κομπιένης.

Ή Ρόζα Ντυβαλουά δέν έγκατέ- 
λειψε τήν θέσιντης. Μέ τόχειριστή- 
ριον τοϋ τηλεγράφου είς τό χέρι 
ειδοποιεί τούς Γάλλους, οί όποιοι 
έχουν στήση τό Έπιτελεϊόν τους σέ 
ένα γειτονικό χωριό καί τούς μετα
δίδει τάς ειδήσεις, ποΰ τής φέρνει ό 
πιστός γέρω-ταχυδρόμος. Καί ένώ 
μηχανικώς έκτελεϊ τόν καθήκον της, 
σκέπτεται τόν νεαρόν φίλον της, δ 
όποιος, λίγες μέρες πρό τής κινητο- 
ποιήσεως είχε χαθή άπό τό χωριό.

"Εξαφνα ένας θόρυβος καί ένας 
ποδοβολητός ακούεται στούς δρό
μους τοϋ χωριοΰ. Ή Ρόζα, ποΰ είχε 
τηλεγραφήση πρό ολίγου ότι, οί 
Ουλάνοι φθάνουν, άφικράζεται ακί
νητη. Δέν θά φύγη, θά μείνη έκεϊ· 
σκέπτεται τό γενναίο κορίτσι.

Ό θόρυβος πλησιάζει. Κτυποΰν 
στήνπόρτα. Τήν ανοίγουν. "Εναςύπο 
λοχαγός τών Ουλάνων τοΰ Θανάτου
Siiveiai στήν πόρτα καί διατάσσει τούς στρατιώτας του νά μείνουν 

ω. Μπαίνει μόνος καί πλησιάζει πρός τήν Ρόζα.
— Κάρλ! φωνάζει ή νεαρά Γαλλίς, όταν έγνώρισε τόν ζωγράφον. 

'Εσύ ; . . . ’Εσύ ; . . .
—Έγώ μάλιστα δεσποινίς Ρόζα· άπαντα ό ψευτοζωγράφος ψυχρότατα. 

’Εσείς, καί τί ήλθατε νά κάμετε εδώ πέρα;
— "Ερχομαι νά μοΰ δώσης τά χρήματα τοΰ ταμείου σου και τά αντί

γραφα τών τηλεγραφημάτων ποΰ έστειλες σήμερα.
— Καί σ’ ένόμιζα τίμιον άνθρωπον, ένα καλλιτέχνη .... “Ησουν λοι

πόν κατάσκοπος;
— Υπακούω είς τούς αρχηγούς μου .... Μπορώ νά κάνω άλλοιώτικα;
— Εΐνε διαταγαί, ποΰ μπορεί κανείς νά τής παρακούση, όταν δέν 

θέλει νά γίνη άτιμος. Δέν έπρεπε έσύ νά ρθής εδώ μέσα. “Οχι! . . . Δέν 
έπρεπε!

Ή τηλεφωνήτρια είχε άνακτήση σιγά,-σιγά τήν ψυχραιμία της καί 
άκουμβοΰσε τά χέρια της στό τραπέζι τής τηλεγραφικής μηχανής, σαν 
νά έφοβεΐτο δήθεν νά μή πέση. ’Ελαφρά-έλαφρά ήρχιζε νά κινή τό 
χειριστήριον. Αί φωναί των έκάλυπταν τόν έλαφρόν ήχον τοΰ μηχανή
ματος, τό όποιον μετέδιδε λέξεις πρός τούς [δικούς της.

— Νά μήν χάνωμε καιρό’ προσέθηκε δ Κάρλ. Τά λόγια είνε περιττά! 
Πρέπει νά κάμω τό καθήκον μου. Μή μέ άναγκάσης νά προβώ σέ άλλα 
μέσα σ’ εσένα, ποθ σ’ αγαπώ στ’ αληθινά.

— “Α, όχι, όχι, μήν τό λές αύτό. μήν προφέρης τέτοια λέξι, τέτοια ώρα.
— Θά μοΰ μεταφράσης τό τηλεγράφημα μόνη σου.
— θά μέ σκοτώσης πρώτα!
Ή Ρόζα είχε τό ύφος λεαίνης, τής όποιας ήθελαν νά πάρουν τά 

μικρά, τήν στιγμή ποΰ δ Κάρλ άρπαζε τής κορδέλλες τών τηλεγρα
φημάτων. "Ωρμησε επάνω του καί τόν έκτύπησε στό πρόσωπο. Ό Γερ
μανός ύπολοχαγός έσυρε τό πιστόλι καί τήν έπυροβόλησε. Ή σφαίρα 
τήν εύρήκε έπιπολαίως στόν ώμο. ’Αλλά ή Ρόζα είχε τόσον ύποφέρη,

τόσον συγκινηθή στά ολίγα αυτά 
λεπτά τοΰ φοβεροΰ δράματος, όίστε 
έπεσε ευθύς κάτω αναίσθητος.

Ό Κάρλ έκύταζε άφωνος, κεραυ
νόπληκτος, τό ωραίο κορίτσι, πού 
λευκό σάν τόν κρίνο μέ λυμένα τά 
χρυσά του μαλλιά έμοιαζε μέ Πα
ναγία.

— Τήν σκότωσα ... τήν σκότωσα· 
έψιθύρισε καί χωρίς νά σκεφθή κάν,. 
— ποιός ποτέ θά έννοήση τά μυστή
ρια τής ανθρώπινης ψυχής,— έστή- 
ριξε τό περίστροφό του στόν κρό
ταφό του καί έπυροβόλησε.

Μέ μιάς σωριάστηκε κάτω.
Οί Γερμανοί στρατιώται έμπη- 

καν ορμητικοί. Εύρηκαν τόν ύπο- 
λοχαγό τους στήν αγωνία τοΰ θανά
του. Έξαλλοι ώρμησαν στή Ρόζα, 
ή όποια συνήρχετο.

- Νά τήν σκοτώσωμε γρήγορα. 
Στόν τοίχο ! Διέταξε δ λοχίας.

ΤΙ Ρόζα έσύρθη άπό τούς στρα
τιώτας έξω άπό τό τηλεγραφεϊον. 
Τήν έ στήριξαν στόν τοίχο. Τά γόνατά 
της όμως έλύγιζαν καί έγονάτισε.

— Νά τελειώνομε- διέταξε ό λοχίας. Τρεις στρατιώται νά ρίξουν!
— Ζήτω ή Γαλλία! έφώναξε ή τηλεφωνήτρια.
’Εκείνη όμως τήν στιγμή ήκούσβησαν πυροβολισμοί. Τρεις Ουλάνοι 

έπεσαν- οί άλλοι ώρμησαν στά άλογά τους.
Σέ λίγο οί Γάλλοι είσήρχοντο στό χωριό καί εύρήκαν τή Ρόζα σχε

δόν λιπόθυμη. Ή τηλεγραφήτρια τούς έφερε κοντά στό πτώμα τοΰ 
Κάρλ Μπροΰμερ.

— Μιά χάρι ήθελα νά σάς παρακαλέσω, άδέρφια μου. Αυτόν μπορείτε 
νάτόν θάψετε σ’ ένα ιδιαίτερο μνήμα. Δέν ήταν εντελώς . . . βάρβαρος.

ΕΔΜΟΝ ΣΑΡ

♦ ♦ ♦

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

Α
ΠΟ έκεϊ επάνω μακράν σάν θρΰλλοι φθάνουν τά^ Ανέκδοτα τοΰ 
πολέμου. Οί δημοσιογράφοι, στρατιώται καί αυτοί, όχι όλιγώτερον 

παράτολμοι άπό τούς πολεμιστάς, τρέχουν μέσα εις τά καπνίζοντα πεδία 
καί συλλέγουν τάς πληροφορίας των άπό τούς τραυματίας και απο τους 
αιχμαλώτους. Καί νομίζει κανείς ότι γράφουν ύπερβολάς. Άλλζ είναι 
όλα μέχρι κεραίας άληθή καί τά πρόσωπα ποΰ αναφέρουν ώς ήρωας 
ή πρωταγωνιστάς είς τήν μεγάλην αυτήν σκηνοθεσίαν δέν είναι θρυλλικά. 
’Εγράφη αίφνης ότι, ολόκληρα συντάγματα κατεστράφησαν καί τό 

ένομίσαμεν ώς υπερβολήν. Καί όμως πλησίον τοΰ "Υπρ είς ένα δάσος 
μέσα κατεστράφη ένα ολόκληρον Γερμανικόν σύνταγμα ύπό διπλού 
πυρός δύω Γαλλικών σωμάτων. “Αγγλος Αξιωματικός, είσελθών είς τό 
δάσος αυτό μετά τήν καταστροφήν, περιέγραψε τήν εικόνα μέ τά ζων- 
τανότερα χρώματα, έπεβεβαίωσε δέ τήν καταστροφήν καί έπίσημον 
Ανακοινωθέν.

Ένας στρατιώτης τοΰ Μηχανικού, τοΰ όποιου ή ευαισθησία έμετρι- 
άσθη άπό τρίμηνον παραμονήν είς τά πεδία τών μαχών, είδε τό φρικώ-

Λ ***** ‘ ■ ’·

•·

δες αύτό θέαμα τοΰ γεμάτου άπό νεκρούς δάσους. «Τά δένδρα έφωτί- 
ζοντο, λέγει, Από τό Ασθενές φώς τής χειμερινής δύσεως καί δέν έβλεπε 
κανείς άλλο παρά νεκρούς. Νεκρούς.... Όλον τό έδαφος ήτο σκεπα- 
σμένον άπό πτώματα είς παντός είδους στάσεις καί μέ παντός είδους 
φοβερός εκφράσεις, ώοτε τό θέαμα ήτο φρικωδώς άπαίσιον. Καί άπό 
τά βάθη τοΰ δάσους τούτου τών φαντασμάτων ήκούοντο οίμωγαί και 
θρήνοι καί ποτέ ό άνεμος μέσα άπό τά δένδρα του δέν έφερε άπαισιιό- 
τερα οΰρλιάσματα . Αί. δ στρατιιότης αυτός κατελήφθη άπό τοιαύτην 

φρίκην έπί τή θέφ αυτή, ώστε έμεινε παράλυτος. Καί 
αυτά τά διηγείται τώρα ποΰ έγινε καλά.

"Ενας Γάλλος συγγραφεύς-στρατιώτης γράφει μέσα 
' άπό τό χαράκωμά του τάς εντυπώσεις του.
• Δέν ύπάρχουν, λέγει, πλέον ήρωες. διότι οί ήρωες είναι λεγεώνες 

δλόκληροι. Ζοΰμε κατά τόν φυσικώτερον τρόπον. "Ολοι μας έκπληττό- 
μεθα, όταν διαβάζομε είς τάς έφημερίδας μέ τί λυρισμούς ομιλούν διά 
τά στρατεύματα. "Ηρωες . . . Μά είναι γιά νά γελφ κανείς. "Ηρωες είναι 
εκείνοι ποΰ έπεσαν. Οί νεκροί. "Οσον ζοΰν, είναι άνθρωποι σάν καί σάς 
καί σάν έμέ».’Αληθινός έξευτελισμός τού ήρωος, άφοΰ όλοι είναι ηρωες.

Τί σάς λέγει έξαφνα αύτό; "Ενας λοχαγός Γάλλος, τοΰ όποιου τό 
σώμα άναπαύετο, εύρήκε σύνεργα ψαρεύματος καί έπήγε είς ένα γεφύρι 
νά ψαρεύση. Αίφνης, ένώ είχε τήν 
πετονιά του μέσα είς τό νερό μέ τό 
δόλωμα, έχθρικόν Απόσπασμα τόν 
Ανακαλύπτει καί Αρχίζει ραγδαϊον 
πΰρ κατ’ αύτοΰ.

— Φύγετε κύριε λοχαγέ! τοΰ φω
νάζει ένας άπό ένα φράκτην.

—"Α όχι τώρα ποΰ τσιμπρ.· άπαν- 
τΰ. Ατάραχος εκείνος.

Τί είναι αύτό; Ηρωισμός ή έξοι- 
κείωσις μέ τό πΰρ;

*
“Αλλος Αξιωματικός Γάλλος, ύπο

λοχαγός αύτός, έτραυματίσθη θα- 
νασίμως. Έκάλεσαν ένα ιερέα καί 
ψυχορραγών τοΰ είπε:

— “Εχω μιά νοστιμώτατη γυναι
κούλα ποΰ τήν λατρεύω. Νά τής 
πήτε ότι αυτή τή στιγμή όλη μου ή 
σκέψις πρός αυτήν στρέφεται. Άλλά 
υπάρχει κάτι ποΰ τό Αγαπώ Ακόμη 
περισσότερον ή Πατρίς!»

*
Φοβεροί άποδεικνύονται οί Γερ

μανοί είς τήν κατασκοπείαν καί είς 
τά μέτρα ποΰ έλάμβανον διά τόν 
πόλεμον. Ακούσατε λοιπόν καί θαυ
μάσατε. Τήν παρελθοΰσαν άνοιξιν 
ένας ταξειδιιότης Γερμανός έφθα- 
σεν είς Σουασσόν, πολύ Αβρός καί 
πολύ γενναιόδωρος, ό όποιος μέ 
τούς τρόπους του αυτούς κατέκτησε 
τάς συμπάθειας όλων. Έπεσκέφθη 
καί έξήτασε λεπτομερώς όλα τά 
πέριξ, πρό πάντων δέ ένα έγκατα 
λελειμμένον λατομεϊον, ιστορικόν, 
διότι κατά τό 1814 Ρωσσικόν Από
σπασμα άντέστη λυσσαλέως έν αύτφ 
καί άπέθανον όλοι μέχρις ενός άπό 
ασφυξίαν.

Ό ξένος έφυγεν έπειτα καί μετ’ 
ολίγον καιρόν μία Γερμανική Έται-

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ "Ενας Τουρκό, άφοΰ έτελείωσεν ή μάχη τοΰ "Υπρ, 
εύρήκε Ενα Γερμανόν τραυματίαν καί τοΰ παρέσχε ιιέ πολλήν στοργήν 
βοήθειαν καί συνδρομήν. Ή σκηνή Αξίζει νά άπαθανατισθή.

[Φωτ. Chuiseait-Pia\ ' ” ' ’

ρία ήγόρασε τό λατομείου δια νατό κάμη φυτώριον καλλιέργειας μανιτα- 
ριών. Αί εγκαταστάσεις τής έταιρίας έγιναν, άλλά φαντασθήτετήν έκπλη- 
ξιν τών κατοίκων, όταν είς μέν τήν εικόνα τοΰ στρατηγού Φόν Κλούκ 
Ανεγνώρισαν τόν έπισκέπτην τοΰ έαρος. είς δέ τό λατομεϊον εΐδον νά 
φυτρώνουν Αντί μανιταριών βαρέα Γερμανικά πυροβόλα έπί βάθρων 
έκ τσιμέντου, ατινα είχον κατασκευασθεΐ όταν. .. έφυτεύοντο μανιτάρια.

*
Άλλά μήπως μέσα είς τό Παρίσι δέν είχον εγκατασταθεί οί Γερμανοί 

πρό τοΰ πολέμου: Μία Εταιρία Γάλακτος είχεν εγκατασταθεί μέ εκα
τομμυρίων κεφάλαια, ή οποία μέ τήν τάξιν της, μέ τήν ποιότητα τών 
προϊόντων καί μέ τήν προθυμίαν τών ύπαλλήλων της είχε κατακτήσει 
όλο τό Παρίσι. Μεγάλαι διαφημήσεις τής Έταιρίας, παριστώσαι μίαν 
Αγελάδα, ποΰ μέν έστραμμένην δεξιά, ποΰ δέ αριστερά καί άλλοΰ μέ τό 
κεφάλι υψηλά ί] χαμηλά, έτοποθετήθησαν είς διάφορα σημεία, σταυρο
δρόμια, περίχωρα, δημόσια καταστήματα κ.λ. Καί έπρεπε νά έκραγή ό 
πόλεμος διά νά άποκαλυφθή ότι, ή Εταιρία αύτή μέ τά τόσα εκατομμύ
ριά της δέν ήτο τίποτε άλλο παρά τεράστιος οργανισμός κατασκοπείας, 
ότι οί ύπάλληλοί της ήσαν Γερμανοί Αξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί, 
οτι αί διαφημήσεις της δέν ήσαν παρά στόχοι έπισημάνσεως τών δια
φόρων δημοσίων καταστημάτων διά τά Αεροπλάνα τοΰ Γερμανικού 
στρατοΰ κ.λ.

* *
Ό Άνθρωπος δέν γνωρίζει τήν ευτυχίαν, παρά μόνον διά τής ελπίδας. 
Ή ευτυχία ανήκει είς τούς κάμνοντας τούς άλλους ευτυχείς.

* 'Η ευτυχία τοϋ άνθρωπον εΐνε εις τήν άναμονήν.

“Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ - ΕΤΟΣ Γ
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----------------------  I Ρωσσιας Ρουβλ. 8 .— Ρουμανίας Δραχ. 20.

ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Σοβαρός παράγων τοϋ έθνικοΰ πλούτου, παράγων ύγείας καί αναψυχής 

δι’ όλους μας, πολύτιμος τοΰ τόπου προστάτης, ύπέροχον στόλισμα τής 
ΙΙατρίδος μας, τά δάση τά "Ελληνικά, διά νά ζήσουν καί αναπτυχθούν, έχουν 
ανάγκην τής αγάπης όλων μας.

Είναι καιρός πλέον νά μάθωμεν, ότι εκείνοι ποΰ καταστρέφουν τόν δασι
κόν μας πλούτον, είναι αληθινοί εχθροί τής Πατρίδος. Είναι καιρός πλέον 

νά περιβάλωμεν τά δάση μας μέ τήν 
ατοΡΥήν> τή* όποιαν αξίζουν καί τήν 
όποιαν δυστυχώς ακόμη δέν έγνώ- 

;Λ· TjSaBjBal ρισαν — μίαν απεριόριστον λατρείαν.
\ Είναι καιρός πλέον είς τους γυμνούς
X . λόφους καί τάς άπεψιλωμένας έκτά

35ις δώσωμεν πάλιν τό ώραΐον 
VW ' ένδυμά των καί νά έπανορθώσωμεν

I δαα ΜΧΡ1 σήμερον έγιναν αδικήματα

--------^k ' ’τήν πρασίνην πλάσιν τής Πα-

’·-^^ ■'Ιδού οί λόγοι οί δπαγορεύσαντες 
<·· ■ I τ’ΐν έπί ϊδρυτέρων βάσεων άνασύστα- 

σιν τής Φιλοδασικής ‘Ενώσεως, ήτις 
μέ τήν Α. Μ. τήν Βασίλισσαν έπί 
κεφαλής, μέ ένθουσιώδη παραστάτην 
τήν A. Β. Γ. τόν Πρίγκηπα Νικόλαον 
απευθύνει θερμήν έκκλησιν πρός τόν 
"Ελληνικόν λαόν ύπέρ τών δασών τής 
χώρας. Άλλά διά νά έκπληρωθή ό 
ύπό τής "Ενώσεως έπιβιωκόμενος υψη
λός σκοπός, δέν φθάνει ή εργασία 
τών όλίγων, δέν αρκεί ή έξησφαλι- 
σμένη αρωγή τοΰ Κράτους· είναι απα
ραίτητος ή ένεργός ύποστήριξις καί 
πρόθυμος συνδρομή όλων μας. Είναι 
άνάγκη ή Φιλοδασική Ένωσις νά 
καταστή Πανελλήνιον Σωματεΐον.

Άς ζητήσωμεν νά γίνωμεν όλοι 
μέλη τής "Ενώσεως. Άς γίνωμεν δλοι 
φιλοδασικοί.

(’Εκ τής Φιλοό/ιπικής' Ενωπκ·»α 
Mt

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ώραίαν καί πολλοϋ λόγου αξίαν 

μονογραφίαν έγραψεν δ γνωστός έμπο- 
ρικός πράκτωρ κ. Π. Λεκός περί τού 

εθνικού πλούτου τής Σερβίας. Τί ήτο 
προχθές καί τί είναι σήμερον ή γείτων 
χώρα άπό Κτηνοτροφικής, Γεωργι
κής, 'Εμπορικής, Βιομηχανικής, Οικο
νομικής καί Δημοσιονομικής άπό-

Τ© ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ.— Γεμάτο άπό εικόνας και άφθαστον είς 
δλην έξεδόθη τό 'Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον I. Α. Βρετού διά τό 1915.

Μ Η Φ Υ Γ Η Σ
Εΐοαι μικρή γιά τήν αγάπη 
καί αμάθητη γιά τά φιλιά: 
Μή φυγής — θε νά μετανοήαης — 
άπό τής μάννας αου τήν αγκαλιά.

Άπό τήν Βουλήν, ένφ συζητούν περί μεγαλοσχήμων λωποδυτών.
"Ορήτωο. Καί όταν όνομάζουν λωποδύτας Κύριοι, τούς ύπεξαιρούντας 

εύτελή ποσά, δέν γνωρίζω πώς πρέπει νά δνομάσω τούς ληστάς αύτούς 
τούς λυμαινομένους τόν Πειραιά.

"Ενας βουλευτής. — Αηστοπειραιατάς.

Ούδείς νέος συνδρομητής έγγρόφετοι δν δέν -τρο.τληρώαη τήν συνδρομήν του.

Αί έπιστολαί δέον νά διευθύνωνται οΰτω: κ. Δ. Βρατσάνον, ’Ιδιοκτήτην 
τής 'Εικονογραφημένης*, Βουλευτήν Ψαρών, Όδός Δέκα 21°, Ά&ήνας.

ψεως, ή πλουτοπαραγωγική διοίκησις καί έκπαίδευσίς της, ή όπωροκομία 
της, ή αμπελουργία της, δ γεωργικός συνεργατισμός, ή έμπορική καί βιο
μηχανική έκπαίδευσίς, ή μεγάλη βιομηχανία της, τό εισαγωγικόν καί έξα- 
γωγικόν έμπόριόν της, όλα αυτά εξετάζονται μετ' έμβριθείας καί σαφήνειας 
τοιαύτης, ώστε νά άποβαίνη ή μονογραφίαπολύτιμος αληθώς διά τούς θέλον
τας νά γνωρίσουν τήν σύμμαχόν μας.

Paris]

ΤΟΥ ΣΚΟΚΟΥ. — Έπίσης έκυκλοφόρησε καί τό 
Ήμερολόγιον Σκόκου δπερ συμπληροί τριακονταετίαν.

*

Ή μάννα αγαπά ατόν κόομο- 
εκείνη σκίζεται γιά τό παιδί. 
Τήν πίστη, τήν πατρίδα της ξεχνάει 
μά τό παιδί της θέλει-θέλει νά ΐδή.

ΔΟΓΗΣ
*

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΙΣ ΔΟΥΓΚΕΡΚΗΝ.— ΑΙ μά^αι τής Δουγκέρκης δια τό ’Αγγλικόν πυροβολικόν Ιδίρ, υπήρξαν μία χρυσή σελίς διά τόν Βρεττανικόν στρατόν, διαρκέσασαι
δλοκλήρους ή μέρας. Καί άπέληξαν μεν είς κατάληψιν τής Δουγκέρκης ύπό τών Γερμανών αί μάχαι αύται, άλλά καί αύτοί γνωρίζουν μόνον τί τούς έστοίχισαν.
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