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ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΣ Ε1ΚΩΝ

St. Moritz, Αύγουστος 1917.
158. "Ενα ζαχαροπλαστεΐον το όποιον μέχρι πρό τίνος ήτο 

γνωστόν μόνον είς έκείνους ποΰ παρεθέριζαν ή παρεχείμαζαν εις 
τό διεθνούς φήμης St. Moritz, -εγινεν αίφνης σημαντικόν καί 
ό ιστορικός ποΰ θά γράψη την ιστορίαν της Ελλάδος τών η
μερών μας. θά άφιερώση αναγκαστικώς όλίγας γραμμας εις 
αύτό. Τοιουτοτρόπως τό ζαχαροπλαστεϊον τοΰτο θα καταλάβη 
κάποιαν θέσιν εις την ιστορίαν τοΰ τόπου μας, Θέσιν τήν όποιαν 
Θά έζήλευαν άλλα καταστήματα τοΰ είδους του καί διά τήν ο
ποίαν θά ήσαν ί'σως πρόθυμοι οί ίδιοκτήταί των νά δαπανήσουν 
σημαντικά ποσά. Καί έπί πλέον τό ζαχαροπλαστεϊον τοΰτο θά 
μείνη πάντοτε εις τήν άνάμνησιν τών π ρ ο σ κ υ ν η τ ώ ν  συμ
πατριωτών μας, ποΰ έρχονται άπό δλα τα ακρα τής Ελβετίας 
καί άνέρχοντοα είς δισχιλίων μέτρων υψος Οια να υποοάλουν 
τά σέβη το>ν πρός τόν Πρωτομάρτυρα της Νεωτέρα; 'Ελλάδος 
καί νά διαδηλώσουν τήν πρός Αύτόν άφοσίωσίν των.

* *
"Οταν τήν έπομένην τής είς St. Moritz άφίξεώς μου ώ- 

δηγούμην είς τό ζαχαροπλαστεϊον τοΰτο ύπό τίνος φίλου μου, 
τόν όποιον τυχαίως συνήντησα καί ό όποιος έπέμενε νά μοΰ 
προσφέρη εν ορεκτικόν, ποτέ δέν έφανταζόμην νά ?δώ τήν ει
κόνα ήτις μ έπεφυλάσσετο καί ήτις θά διατηρηθη ζωηρά καθ’ 
ολην μου τήν ζωήν. Ή το μία εκπληξις διά τήν όποιαν είμαι 
βέβαιος δτι οχι μόνον ολοι οί άληθεϊς "Ελληνες άλλά καί πολ
λοί ξένδι θά εδιδον μέρος τής ζωής των διά νά τήν απολαύ
σουν, ήτο μία είκών τήν όποιαν δσοι έκ τών 'Ελλήνων είδον 
δύνανται νά άποκαλέσουν εαυτούς προνομιούχους. Καί έπειδή 
άκριβώς ό φίλος μου έγνώριζε τό μέγεθος τής εύχαριστήσεως 
τήν οποίαν θά μοί παρείχε, διά τόν λόγον τοΰτον δεν ήθελησε 
ούτε καν νά μέ προειδοποιήση, άφίνων με νά υποστώ αίφνιδίως 
ολην τήν χαρμονήν μιας πατριωτικής συγκινησεωί . . . .

* *
*

’ Επλησίαζε μεσημέρι. Καί ένω έγευόμεθα ενα κοκταίγ 
νοσταλγοΰντες τά ορεκτικά τοΰ τόπου μας—συνωμιλοΰμεν μετά 
τοΰ φίλου μου περί τών έν 'Ελλάδι πραγμάτων. Διότι τί άλλο 
θέιια πρός συζήτησιν δύναται νά ύπαρξη σήμερον μεταςύ δύο 
άληθινών 'Ελλήνων, άναλογιζομένων δτι ή Πατρίς των μετε- 
βλήθη είς γαλλικόν προτεκτορατον καί δτι οί μέχρι τής χθες 
ελεύθεροι καί ύπερήφανοι διά τήν έλευθερίαν των "Ελληνες, 
κατήντησαν σήμερον, χάρις είς τήν πανάτιμον πολιτικήν ενός τυ
χοδιώκτου δικηγορίσκου τών Χανίων, νά μή διαφέρουν τών 1ε-

νεγαλέζων καί τών Άναμιτών; Καί ήτα ή συζήτησις έκείνη 
πικρά, πλήρης χόλου καί δργής χατά τοΰ πωλήσαντος τά δσια 
καί ιερά τοΰ Έθνους μας είς τους ξένους, π ρ ό ς θεραπείαν τής 
έγκληματιχής φιλοδοξίας του, καθώς καί κατά τών συνεργατών 
ίου, καί ήσαν ' πλήρη πικρίας τά δι αυτούς συμπεράσματα, 
άλλά καί εύέλπιδα συγχρόνως διά τό μέλλον τής φιλτάτης Πα
τρίδος μας, διότι αί έκεΐθεν τελευταΐαι ειδήσεις παρίστων ώς 
όσημέραι έξογκουμένην τήν. άγανάκτησιν τοΰ Ελληνικού λαου 
κατά τής βενιζελικής τυραννίας-----

*  ** '
Αίφνης παρετηρήθη κάποια κίνησις μεταξύ τών θαμώνων 

τοΰ ζαχαροπλαστείου πολλοί τών οποίων έθεάθησαν έγειρόμενοι. . 
Καί πριν ή προφθάσω νά έξακριβώσω τό αίτιον τής κινήσεως 
ταύτης, ειδον τόν φίλο,ν μρυ έγειρομενον και λεγοντά μοι .

— 'Η Αύτοΰ Μεγαλειότης !
Εις τό άκουσμα τών λέξεων τούτων ήγέρθην αύτομάτως. 

Καί προτοΰ συνέλθω άπό τό έξαφνικόν κίνημα τοΰ φίλου μου 
βλέπω τήν Α. Μ. τόν λατρευτόν μας Κωνσταντίνον, διασχίζοντα 
τήν μικράν τού ζαχαροπλαστείου αίθουσαν, μέ τό ευθυτενές, 
έπιβλητικόν καί μεγαλειώδες παράστημά Του καί διευθυνόμενον 
νά καταλάβη τήν δί Αύτόν προωρισμένην τράπεζαν. Ειποντο 
κατά σειράν οί άδελφοί Του αί A. A. Β. Υ. ό πρίγκηψ Γεώρ
γιος, τό πρώτον τοΰ άλητηρίου Κρητός θΰμα, ό πρίγκηψ Νικό
λαος καί ό πρίγκηψ Άνδρέας.

"Οτα\ οί 'Υψηλοί έπισκέπται κατέλαβον τάς θεσεις των, 
οί έγερθέντες θαμώνες έπανεκάθησαν, ένώ έγώ, μή δυνάμενος 
νά συνέλθω άκόμη έκ τής εκπλήξεως καί τής συγκινήσεως ην 
έδοκίμασα, παρέμενον όρθιος καί δέν γνωρίζω έπί πόσην ώραν 
θά Ιμενον είς τήν ίδιάν Θέσιν, έάν ό φίλος μου δεν μοί ύπε- 
μνησκεν δτι ήτο καιρός νά καθήσω.

*  **
Μοΰ εΐναι δύσκολον νά περιγράψω τά συναισθήματα υπό 

τών όποιων κατειχόμην τήν στιγμήν έκείνην. Μία πικρία βαθύ
τατη άφ’ ενός καί μία άγαλλίασις άφ’ ετερου. Πικρίαν αφ ε
νός, διότι , ό λατρευτός μας άρχων, τό ίνδαλμα της ελληνι
κής φυλής, εύρίσκετο τήν στιγμήν έκείνην είς τό μικρόν έκε^ο 
ζαχαροπλαστεϊον, έπί τής κορυφής ενός Ελβετικού ορούς και 
είς χιλιάδων χιλιομέτρων άπόστασιν άπό τής πατρίδος Του, ήν 
τόσον ήγάπησεν, ήν έδιπλασίασε διά τής σπάθης του καί δι ήν 
έθυσιάσθη, μακράν τοΰ θρόνου Του, δν Αυτός έδόξασε καί ε- 
λάμπρυνε. Άγαλλίασις άφ’ έτέρου, διότι ειχον το όύτύχημα νά 
βλέπω έκεΐ πλησίον μου. είς πέντε βημάτων άπόστασιν. τόν 
λατρευτόν μου Μονάρχην καί Κύριον, τόν Αναμενόμενον τοΰ 
γένους, τόν θριαμβευτήν τών μακεδονικών πεδίων, τόν απε-



λευθβρωτήν χός φυλής, τοΰ ' Οποιου τδ εργον έπέπρωτο νά 
διακοπή άπδ τήν ατιμίαν και τήν βίαν τών δήθεν μαχομένων 
ύπέρ τοΰ δικαίου τών λαών. Νά διακοπή, άλλ’ όχι καί νά 
τελείωση! Νά βλέπω Αυτόν καί τους 'Υψηλούς αδελφούς Του 
πέριξ Αύτοΰ—παρέχοντας μίαν σπανίας τρυφερότητος οικογενει
ακήν εικόνα—ν’ ακούω τήν βαρεΐαν πλήν αφελή φωνήν Του, 
καί νά φθάνουν μέχρι τής ακοής μου λέξεις φανερώνουααι τήν 
άπλότητα καί τήν ελληνικότητα τής συνδιαλέξεώς Των. Τδ μάλ
λον δέ εύχάριστον νά βλέπω τόν Κωνσταντίνον μας ανθηρόν τό 
πρόβωπον—Ινα πρόσωπον είς τό όποιον είναι ζωγραφισμένη ή 
πεποίθησις είς τήν αγάπην τοΰ λαού Του καί ή θέλησις τής 
συνεχίσεως τοΰ έργου Του— καί υγιά συγχρόνως καίτοι ή έκ 
τής μακράς άσθενείας Του πληγή άκόμη δέν έκλεισε.

* *
*

' Ωραία καί συμπαθής κόρη, μία ' Ελβετίς κέλνεριν, σερβί
ρει είς τούς ' Υψηλούς θαμώνας τάς πορτοκαλλάδας καί τάς λε
μονάδας των. Καί έσκεπτόμην βλέπων αύτήν καταβάλλουσαν 
κάποιαν προσπάθειαν νά εύχαριστήση με τό σερβίρισμά της 
τούς 'Υψηλούς πελάτας της, έάν αυτη είχεν έπίγνωσιν τής τι
μής τήν όποιαν ή τύχη τη παρέσχε, τοΰ νά υπηρέτη δηλαδή 
τήν μεγαλυτέραν δόξαν τής νεωτέρας ' Ελλάδος, άναλογιζόμενος 
συγχρόνως πόσαι έλληνίδες θά έζήλευον τήν θέσιν τής άφελοΰς 
ταύτης κόρης. . .

"Οταν μετά τινα χρόνον ό Θεός τής 'Ελλάδος θελήση νά 
όδηγήση καί πάλιν ύπερήφανον είς τόν θρόνον Του, τόν έκλε- 
κτόν του καί δταν ούτος έπιληφθη τής έκπληρώσεως τοΰ δια- 
κοπέντος έργου Του καί ή δόξα τών κατορθωμάτων Του έξα- 
πλωθη, δπως πρό όλίγων έτών είς δλην τήν οικουμένην, ή 
μέν κορασίς αυτη θά καυχαται καί Θά ύπερηφανεύηται. δτι 
είχε τήν τιμήν νά υπηρέτη κάποτε τό« ένδοξον αρχηγόν μιας 
φυλής, οί δέ έπισκέπται τοΰ St. Moritz—Dorf καί έκ τού
των οί "Ελληνες ίδια Θά πηγαίνουν είς τό ζαχαροπλαστεΐον τοΰ 
Hauselmann, ώς είς προσκυνητήρίον, όχι διά νά πάρουν τόν 
καφφέν των, άλλά διά νά ίδοΰν τήν Θέσιν είς τήν όποιαν Κων
σταντίνος ό ΙΒ' επερνε καθ' έκάστην σχεδόν τήν πορτοκαλλά- 
δαν Του κατά τάς πικράς ήμέρας τάς όποιας χάριν τής πεφι- 
λημένης Του πατρίδοςκαί χάριν τοΰ αγαπητού Του λαοΰ, ύπέρ 
Ιαυτών έδημ«ύργησε ! .  . .

_________  Δ. Α. Τσιμποΰκης

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 30. Αύγούστου. (W .T.B.) ' Η παΰσις τής γε

νικής έπιθέσεως τής ’ Αντάντ έξηκολούθησε καί κατά τήν 29·
Αύγούστου. Είς τήν Φλάνδραν οί Άγγλοι έπεχείρησαν μόνον
μίαν μερικήν έπίθεσιν είς τόν τομέα έπιθέσεως μεταξύ τών δύο 
σιδηροδρομικών γραμμών Μπέζινγκε-Στάντεν καί ' Υπέρν-Ρουλέρ 
κατά τών βορείως τής Βιέλτγε γερμανικών θέσεων, ή όποία 
άπεκρούσθη τελείως.

Τό πΰρ ηύξήθη περί τήν 3. απογευματινήν ώραν έναντίον 
τών βορειοανατολικώς τής 'Υπέρν γερμανικών θέσεων. Περί τήν 
έσπέραν έπεξετάθη καί έναντίον τής παραλιακής έκτάσεως, ώς 
καί άπό τοΰ δάσους Χούτχουλστ μέχρι τής διώρυγος τής Χολ
λεμπέκε. Κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός άπεκρούσθη μία άγ-
γλική περίπολος βορείως τής Λάνγκεμαρκ.

Είς τήν Άρτουά Ιπαυσεν έντελώς ή άγγλική έπιθετική 
ένέργεια. Είς ολόκληρον τό μέτωπον έπεκράτει μόνον κανονική 
μαχητική ένέργεια. Βορείως τοΰ Σέν Κεντέν οί Άγγλοι περιω- 
ρίσθησαν είς μίαν έπιχείρησιν περιπόλου, ή όποία έπετέθη κατά 
τής νοτιοανατολικώς τής άγροικίας Κολόνι πρώτης γερμανικής 
γραμμής καί άπεκρούσθη ευκόλως. Εις τό μέτωπον τοΰ Αίσν

ίσχυρόν γαλλικόν πΰρ, τό όποιον περί τήν 12. ωραν τής με
σημβρίας ηύξήθη αίφνιδίως νοτίως καί άνατολικώς τής Σερνύ. 
προπαρεσκεύασεν έπιθέσεις πολλών γαλλικών περιπόλων, αί ό- 
ποΐαι πάσαι κατεβλήΗησαν μετά πολλών άπωλειών ύπό τοΰ πυ
ρός τών γερμανικών πολυβόλων. 'Ωσαύτως άπεκρούσθησαν γαλ- 
λικαί περίπολοι άνατολικώς τής Κορμισύ πλησίον τής Μπριμόν 
καί βορειοδυτικώς τής Βαντεζενκούρ. Είς τό μέτωπον τού Βερντέν 
οί Γάλλοι περιωρίσθτσαν είς πΰρ πύροβολικοΰ. Άπεκρούσθη 
ισχυρά περίπολος, ή όποία έπετέθη κατά τής νοτιάς παρυφής 
τής Μαβρίλ.

Είς τό ά νατολικόν μέτωπον ή δρασις τοΰ πυροβολικού ήτο 
είς πολλάς Θέσεις ζωηροτέρα παρά κατά τάς προηγουμένας 
ήμέρας. ' Η έπίθεσις τών συμμάχων είς τήν βορειοδυτικώς τής 
Φοξάνι δρεινήν έκτασιν προχωρεί. 05 σύμμαχοι προήλασαν με
ταξύ τών ποταμών Σουσίτα καί Πούτνα καί κατέλαβον δι έφό
δου τό χωρίον Ίρέστι. Οί Ρωσσοροιιμάνοι ερριψαν ίσχυράς μάζας 
έναντίον τών κατά τήν προτεραίαν ύπό τών συμμάχων κατα- 
ληφθέντων υψωμάτων βορειοδυτικώς τής Μουτσελούλ πρός ά- 
νακούφισιν τών έκεΐ ίσχυρώς πιεζομένων στρατευμάτων των 
αί επιθέσεις αύται άπεκρούσθησαν μετά άσυνήθως βαρειών ά- 
πωλειών τοΰ έχθροΰ. ' Ωσαύτως είς τήν κοιλάδα τοΰ ’ Οϊτούτς 
άπεκρούσθησαν ρουμανικαί έπι&έσεις μεταξύ Κόσνα καί Γκρο. 
τσέσι.

H Κ Α Τ Α Η Α Ϊ Ι Σ  Ε Ι Σ  ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ
(Ν.) Είς τήν Μόσχαν έκηρύχθη ή κατάστασις πολιορκίας, 

διότι τό Σάββατον καί τήν Κυριακήν έγένοντο σφοδραί ταραχαί 
μαξιμαλιστών έργατών, γυναικών καί στρατιωτών. Οί διαδηλω- 
ταί διεμαρτυρήθησαν κατά τοΰ δεσποτισμοΰ τοΰ Κερένσκι καί 
έδήλωσαν, δτι ή σωτηρία τής Ρωσσιας δέν δύναταί νά έπιτευ- 
χθη διά ρητορικών λόγων καί τρομοκρατίας, άλλά διά τής νί
κης τών λαϊκών τάξεων καί τής [άμέσου είρήνης. Είς διαφόρους 
θέσεις τής πόλεως έγένοντο συγκρούσεις μεταξύ τοΰ 1. τών 
Ντόν κοζάκων καί διαδηλωτών, αί όποΐαι έκόστισαν άριθμ όν 
τινα θυμάτων.

' Η άπεργία έπεξετάθη τό Σάββατον έπί 120 000 έργα 
τών καί έργατριών. ' Ολόκληρος ή βιομηχανία πυρομαχικών ή- 
ναγκάσθη νά σταματήση, ώς καί πολλαί σιδηροδρομικαί γραμ- 
μαί. Πιστεύεται, δτι ή* άπεργία Θά έπεκτα&ή περισσότερον, διότι 
οί σιδηροδρομικοί εχουσιν αποφασίσει, νά έπεκτείνωσι τήν ά- 
περγίαν έφ’ δλων τών ρωσσικών σιδηροδρόμων.

Τά μέλη τής προσωρινής κυβερνήσεως έφθασαν είς Μό
σχαν μετά ιδιαιτέρων προληπτικών μέτρων. ' 0 Κερένσκι μετέβη 
έκ τοΰ σταθμού είς τήν "Οπεραν έντός τεθωρακισμένου αυτο
κινήτου. Είς τάς όδούς έπεριπόλουν τμήματα ίππικοΰ. Τό μέγι- 
στον μέρος τής φρουράς τής Μόσχας ήρνήθη, νά μετάσχη τής 
υπηρεσίας άσφαλείας είς τήν Μόσχαν. Πολλά στρατιωτικά τμή
ματα προετοιμάζονται, νά συναδελφωθώσι μετά τών μαξιμιλι. 
στών. ' Η κατάστασις είς τήν πόλιν είναι λίαν άπειλητική. Είς 
τόν σιδηρόδρομον έλήφθησαν έκτακτα προληπτικά μέτρα, διότι 
φοβούνται άποπείρας κατά τοΰ έκτάκτου συρμού, έντός τοΰ ό
ποιου εύρισχονται τά μέλη τής προσωρινής κυβερνήσεως.

'Ο Κερένσκι έπέπληξε τόν δήμαρχον τής Μόσχας, Τσε- 
λουϊκώφ, διά τάς άνακριβεΐς του πληροφορίας περί τών διαθέ
σεων τοΰ πληθυσμού τής Μόσχας. 'Ο Κερένσκι ήτο λίαν δυση- 
ρεστημένος διά τήν ψυχράν ύποδοχήν, ή όποία έγένετο είς Μό
σχαν είς τήν προσωρινήν κυβέρνησιν. Τήν έσπέραν τοΰ Σαββά
του, δταν έφθασαν είς Μόσχαν οί διπλωμάται τής Άντάντ, έρ- 
ρίφθησαν πολλοί πυροβολισμοί. Λέγεται, o:t έρρίφθησαν πορο-

βολισμοί κατά τών αύτοκινήτων τοΰ γάλλου πρεσβευτοΰ Νουλάν 
καί τοΰ άμερικανοΰ πρεσβευτοΰ Φράντσις.

' Η κρίσιμος κατάστασις τής Μόσχας άρχιζει νά έπεκτεί- 
νεται καί είς άλλας πόλεις. Άπό τό Καζάν, Κίεβον καί Σαρα- 
τώφ καταφθάνουσιν είδήσεις περί κινημάτων, έν μέρει μέν μα- 
ξιμαλιστών, έν μέρει δέ μοναρχικών. ' 0  πληθυσμός τοΰ Κίεβου 
είναι λίαν έξωργισμένος κατά τής προσωρινής κυβερνήσεως, διότι 
προσεπάθησε, νά άπατήση τόν Ούκραινικόν λαόν.

ΑΝΑΚΟΙΝΑΒΕΝΤΐΓΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΗΑΚΟΙΝΟΒΐΝΤΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, I. Σεπτεμβρίου 1917.
Δ υτικόν Θέατρον 

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΠΡΕΧΤ
Είς τήν Φλάνδραν έξηκολούθησεν ό ίαχυρός άγών πυρός 

εις τήν παραλίαν καί έκατέρωθεν τής 'Υπέρν* έκτος μαχών 
προφυλακών ούδεμία ένέργεια πεζικού.

Είς τήν Άρτουά κατόπιν ήσύχου ήμέρας ένεδυναμώθη 
τήν εσπέραν τό πΰρ άπό τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ μέχρι 
τής νοτίας όχθης τοΰ Σκάρπ.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Πλησίον τής άγροικίας ΟύρτέμπΙζ παρά τήν Σεμέν ντέ 

Ντάμ οί Γάλλοι έπετέθησαν μετά ισχυρών δυνάμεων κατόπιν 
σφοδράς ένεργείας πυρός. Άρ/ικόν έδαφικόν κέρδος τοΰ έχθροΰ 
έπ ανεκτή ι)η δι άντεπιθέσεώς μας· διά τμήματά τινα χαρακω
μάτων έγένοντο πεισματώδεις άγώνες καθ’ δλην τήν νύκτα. 
Έμεινεν είς χεΐράς μας αριθμός τις αίχμαλώτων.

’ Επιθέσεις τοΰ έχθροΰ είς τό Βίντερμπεργκ καί νοτίως τής 
Κορμπενύ άπέτυχον μετά πολλών άπωλειών.

Πρό τοΰ Βερντέν ό άγών είχε παύσει καθ’ δλην τήν ή
μέραν κατά τάς έσπερινάς ώρας ηύξήθη πάλιν σημαντικώς ή 
ένέργεια τών πυροβολικών εις τινας τομείς.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Μία έπιχείρησις βαυαρικών περιπόλων πλησίον τής διώρυ

γος Ρήνου—Μάρν εΐχε πλήρη έπίτυχίαν. 05 Γάλλοι έκτός τών 
αιματηρών άπωλειών των άπώλεσαν καί αίχμαλώτους.

’Α νατολικόν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕ0Π0ΛΑ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Είς τόν Ντύνα, πρό πάντων πλησίον τής Ίλλούξτ, προσέτι 
πλησίον τής Σμόργκον καί τής Μπαρανοβίτσι ή μαχητική ένέρ- 
γεια ήτο χθές ζωηροτέρα ή άλλοτε παρά τόν δυσμενή καιρόν. 
Βορείως τής σιδ. γραμμής Κόβελ Λούκ οί άνιχνευταί μας έξη- 
κρίβωσαν καλήν ένέργειαν τών τορπιλλοβλητών μας καί τοΰ πυ
ροβολικού μας είς τά έχθρικά χαρακώματα, έκ τών όποιων έ- 
πανήλθον μετά αίχμαλώτων.

Πλησίον τής Τάρνοπολ καί τής Χουσιάτυν άπωθήσαμεν 
ρωσσικά άνιχνευτικά τμήματα St άγώνος έκ τοΰ πλησίον.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Είς τά βορειοδυτικώς τής Φοξάνι δρη γερμανικά στρατεύ

ματα έξετόπισαν τούς Ρουμάνους άπό μίαν πείσμα :ωδώς άμυ- 
νομένην θέσιν έπί υψώματος.

Πλησίον τής Μαξιμένιαν είς τόν κάτω Σερέθην γερμανικά 
καί βουλγαρικά τμήματα είσέβαλον είς τάς ρωσσικάς θέσεις καί 
έπανήλθον μετά μεγάλου άριθμοΰ αίχμαλώτων.

Μ ακεδονικόν μέτωπον
Είς τό υόξον τοΰ Τσέρνα έπετέθη εν ίταλικόν τάγμα πλη

σίον τής Παράλοβο. Γερμανικά στρατεύματα απώθησαν τόν 
έχθρόν καί συνέλαβον αίχμαλώτους.

Είς τήν Νταμπροπόλγε άπέτυχον πολλαί σερβικαί έπίθέ- 
σεις, δυτικώς δέ τοΰ Άξιοΰ γαλλικαί έπιθέσεις πρό τών βουλ
γαρικών θέσεων. ·
(W .T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Ε ί ΙΟΥ ΑΥΠΡΟΟΥΓΓΡΚΟΥ ΑΝΑΧ0ΙΝ00ΕΝΤ0!
Β ιέ ν ν η ,  3.1 Αύγουστου.

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
' Η Τεργέστη ύπέστη χθές τήν μεσημβρίαν διά τετάρτην 

φοράν έπίθεσιν έχθρικών άεροπλάνων, χωρίς νά πάί)η άξίαν λό
γου ζημίαν. Έπί τοΰ όροπεδίου τοΰ Κάρστ έπεκράτει σχετι- 
κώς ήσυχία.

Είς τόν χώρον τοΰ Γκέρτς ή πλουσία είς θυσίας άπόκρου- 
σις τών τελευταίων έπιθέσεων τών ’ Ιταλών έπέβαλεν είς αυτούς 
παΰσιν τοΰ άγώνος, ή όποία έχρησιμοποιήθη ύφ’ ήμών, δπως 
καθαρίσωμεν ύπολειπομένας τινάς έχθρικάς φωλεάς.

'Ωσαύτως βορείως. τοΰ Κάλ, άφοΰ τήν πρωίαν άπέτυχον 
άκόμη μεμονωμένάι τινές έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ, δέν έγένοντο 
πλέον μεγαλύτεροι πολεμικαί έπιχειρήσεις καθ’ δλην τήν ή
μέραν.

Μετά τοσούτω μεγαλύτερα; ορμής έρρίφθησαν αί ίταλικαί 
μεραρχίαι πάλιν έναντίον τού μεταξύ τών μόλις μνημονευθέντων 
τομέων έκτεινομένου μετώπου, έναντίον τών πλησίον τή; Ποντ- 
λέστσε, τής Μαντόνι καί τής Μπρίτοφ θέσεων καί έναντίον τού 
άπό έπτά ήμερών είς τό κέντρον τοΰ άγώνος τοΰ ’ Ιζόντσο ευρι
σκομένου όρους Σάν Γκαμπριέλε.' Ο έχθρός έξετέλει τήν μίαν έ- 
πίθεσιν κατόπιν τής άλλης μετά έξαιρετικοΰ πείσματος. Πάλιν 
όφείλεται είς τήν γενναιότητα καί τήν καρτερίαν στρατιωτικών 
σωμάτων έξ δλων τών μερών τής Αυστρίας καί τής Ούγγαρίας, 
δτι έκρατήθησαν νικηφόρως δλαι α5 Θέσεις μας κατά τήν άμφίρ- 
ροπον μάχην.

Είς πολυώρους άγώνας έκ τοΰ πλησίον κατεδείχθησαν πά
λιν ή πειθαρχία, τό ήθικόν καί ή έπί Θεμελιώδους έκπαιδεύσεως 
στηριζομένη μαχητική ίκανότης τών στρατευμάτων μας. Τά 
τμήματά μας πλήρη ακμαίου έπιθετικοΰ πνεύματος έπετέθησαν 
κατά τών ίταλι/.ών χαρακωμάτων πλησίον τής Μπρίτοφ τήν έ
σπέραν, δταν οί Ιταλοί έχαλάρωσαν κατά τι τάς έφόόους των, 
καί έπανήλθον μετά τριών ίταλών άξιωματικών, 110 άνδρών καί 
δυο πολυβόλων.

Ουτω και ή 14. ήμέρα τής μάχης ήτο νίκη διά τά 
στρατεύματά μας.

Είς τό Κέρντεν ούδέν ιδιαίτερον γεγονός.
Είς τά νοτιοανατολικά σύνορα, βορειοδυτικώς τής Μπετσέκ- 

κα, κατελάβομεν άπό Ιν σημεΐον στηρίγματος. "Οσοι έκ τών Ίτα
λών δέν έφονευθησαν άπήχθησαν ώς αιχμάλωτοι.

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

4 6 0 0 0  ΤΟΝΝΟΙ!
ΚΑΤΑΒΙΘΥΣΙΣ ΓΑΑΑΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΑΡΟΜΟΥ

Βερολΐνον 1. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) Τά ύποβρύχια ή
μών καί τών συμμάχων μας έβύθισαν πάλιν είς τήν Μεσόγειον 
θάλασσαν, παρά τήν ίσχυράν έχθρικήν άντίδρασιν, 12 άτμόπλοια, 
14 μεγαλύτερα καί 12 μικρότερα ιστιοφόρα ,όλικοΰ έκτοπίσμα- 
τος περίπου 46 000 τόννων.

Μεταξύ αυτών εύρίσκοντο τά ώπλισμένα άγγλικά άτμό- 
πλοια «Λάνισεν» (3 837 τόννων), «Λαντοΰτνο» (4 187 τοννων) 
μέ φορτίον νομής διά τόν στρατόν τής Θεσσαλονίκης. «Ίνκο- 
μόρε» (3 060 τόννων), «I κότμοτ» (3 086 τόννων), τό ιαπωνι
κόν άτμόπλοιον «Μπάνταϊ Μάρου» (3 227 τόννων) καί τό ελ-



ληνικδν άτμόπλοιον «Σέκοστρις» (3029 τόννων), τδ τελευταΐον 
με φορτίον 4115 τόννων μεταλλευμάτων απο Τύνιδος δι ’ Αγ
γλίαν. Άπδ 11 βυθισθέντα  ̂ ιταλικά ιστιοφόρα τέσσαρα είχον 
φορτίον φωσφορικού αλατος όι Ιταλίαν.

Τήν 22. Αύγούστου κατε£ίυθίσθη νοτίως τής Κέρκυρας 
τδ ταχυ γαλλικδν βοηθητικόν εύδρομον «Γκολδ» μετά 200 
άνδρών τής γαλλικής ναυτικής μοίρας τής Κέρκυρας καί Σέρ- 
βων άξιωματικών. Ήχμαλωτίσθησαν τέσσαρες σέρβοι .συνταγμα
τάρχαι, μεταξύ τών οποίων είς διοικητής μεραρχίας.

'0  άρχηγός- τοΰ ναυαρχικού επιτελείου τοΰ στόλου.

ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΤΑΡΑΧλΙ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
(Ν.) Κατ’ άςίοπίστους πληροφορίας αί τελευταΐαι ταραχαί . 

είς τδ Μιλάνον. τδ Τουρϊνον, τήν Μπολόνια, τήν Φλωρεντίαν, 
τήν Φαρράρά, τήν Μπάρι καί τήν Ρώμην ήσαν κατά πολυ σο- 
βαρώτεραι άπδ τάς μέχρι τοΰδε διαδηλώσεις κατά της υπερτι- 
μήσεως καί δϊτέρ τής είρήνης είς τάς ίταλκάς πόλεις. Είς τδ 
Μιλάνον μετέσχον τών διαδηλώσεων, αί όποιοι διηυθυνοντο έναν
τίον τής έπιθέσεως καί τής άρνήσεως τής είρήνης δπδ τής κυ
βερνήσεως. περί τά 150 000 άτομα. Τδ πλήθος παρήλασε διά 
τών οδών φωνάζον; «Κάτω ή άνθρωποσφαγή, κάτω οί δημα
γωγοί υπέρ τοΰ πόλεμου, θέλομεν ‘άρτον καί ειρήνην.»

Είς τδ Τουρϊνον ή,λαϊκή μάζα έσταμάτησεν ενα συρμόν 
διευθι>νό|χενον έι* τό μέτωπον xotI προετρεπε τους στρατίωτας, 
νά μή μεταβώσι είς τδ μέτωπον, άλλά νά άπαιτήσωσι τήν ει
ρήνην. Ένω πολλοί στρατιώχαι έπείσθησαν είς τάς προτροπάς 
ταύτας, έφώρμησαν περίπολοι καραβινιέρων μέ έφ’ δπλου λόγ
χην κατά τοΰ πλήθους, έκ τοΰ οποίου πολλοί έφονεύθησαν 
καί έτραυματίσθησαν. Ή  τάξις κατωρΘώθη νά άποκατασταθή 
μόνον κατόπιν ήμερών τινων, διότι ή γενική έξέγερσις τοΰ πλη
θυσμού ήτο πολυ μεγάλη. Είς τήν Ρώμην μετέσχον τών άντι- 
πολεμικών διαδηλώσεων περί τάς 150 000 προσώπων. Οί συν
διαλλακτικοί διωργάνωσαν άντιδιαδήλωσιν έξ 120 000 προσώ
πων. Έγένοντο πολλαΐ . αίματηραί συγκρούσεις μεταξύ, τών δύο 
μερίδων. _________

ΕΙΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ
(Ν.) Γενεύη, 30. Αύγουστου. Διά πρώτην φοράν άπδ τής 

αρχής τοΰ πολέμου ό Πουανκαρέ ώμίλησεν είς τδ μέτωπον, ινα 
διά πικρών λόγων αναφέρω τάς έσωτερικάς δυσκολίας τής Γαλ
λίας. Τοΰτο συνέβη χθές κατά τήν έπίδοσιν τοΰ Μεγαλόσταυ
ρου τής Λεγεώνος τής Τιμής πρδς τδν Πεταίν. Ό  πρόεδρος, 
χωρίς κατ’ εύθεϊαν νά άναφέρ^ περί τοΰ κυριωτέρου άρχηγοΰ 
τοΰ έναντίον τοΰ Ριμπδ καί τών ’ Ηλυσίων διευθυνομένου κινή
ματος, έδήλωσεν. δτι πασα δποστήριξις τών προθέσεων τής Γερ
μανίας, ή δποία προσπαθεί νά έξεγείρτβ έσωτερικάς ταραχάς είς 
δλας τάς άνταντικάς χώρας, είναι άποδοκιμαστέα καί άξια πε- 
ριφρονήσεως. ' Q Πουανκαρέ άπ- ν̂ίχθη ωσαύτως, υπο ποΐον 
πνεΰμα θά συνταχθή ή άπάντησις προς τδν Πάπαν. ' Η Γαλλία 
θά έξακολουθήσγ( άκούραστος τδν άγώνα δπέρ τοΰ πατριό ου έ
δάφους, μέχρις δτου έπιτευχθή ειρήνη, ϋποσχομένη διάρκειαν. 
Περί τής ’ Αλσατίας—Λωρραίνης δέν ώμίλησε ρητώς.

Η ΠΥΡΚΑΊ Α ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
■ (Ζι) Χάγη, 31. Αύγούστου. Κατά τήν «Μόρνινκ Πόστ» 

ή -υρκαϊά τής Θεσσαλονίκης έξερράγη συγχρόνως είς διαφόρους 
θέσεις τής πόλεως. Πρόκειται περι έμπρησμοΰ. 'Ο άνταποκριτής 
πληροφορεί, δτι 4 200 οίκίαι, δλα τά έμπορικά καταστήματα 
καί δλα τά ξενοδοχεία τής πόλεως κατεστράφησαν. Περί

τάς 100000 κατοίκων είναι άστεγοι. Κατά τήν διάρκειαν τής 
πυρκαϊας προέκυψε κρίσιμος κατάστασις, διότι διά μιας μόνον 
όδοΰ ήδύνατό τις νά διαφυγή άπδ. τήν εστίαν τοΰ πυρός, άλλά 
καί αυτη ώδήγει είς τήν θάλασσαν. Μέγα πλήθος άνθρώπων 
έπεβιβάσθη έπί πλοίων παντδς είδους.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ν.) ’Αθήναι, 1. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρα

κτορείου Χαβάς.) 'Ο τέως νομάρχης Θεσσαλονίκης Άδοσίδης 
διωρίσθη διευθυντής τοΰ νέου πολιτικού γραφείου τοΰ Βενιϋέ- 
λου, δ όποιο; δέν θά κρατήση ούδέν ύποοργείον, δπως έπιδο- 
θη περισσότερον-είς τάς υποθέσεις τοΰ κράτους. 'Ο στρατηγός 
Δαγκλής άναλαμβάνει πιθανώς τδ όπουργεΐον τών, στρατιωτικών.

'(Ν.) Βέρνη, 31. Αύγορστου. Είς τήν «Ζουρνάλ» άναγ- 
γέλλεται έξ Αθηνών, δτι ή κοινοβουλευτική έπιτροπή άπεφά- 
σισε. νά είσαγάγη είς είδικδν δικαστήριον τδν Γούναρην, τδν 
Σκουλούδην καί τδν Λάμπρου.

ΐνΓΚΑΗΙΙΙ ΤΗ! ΠΡΒΙΧΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΙί ΚΕΡΚΥΡΑΝ
(Ζ.) Λουγκάνο, 1. Σεπτεμβρίου. 'Η έφημερίς «Σέκολο» 

πληροφορείται τηλεγραφικώς έξ Αθηνών, δτι· ή σέρβική βου
λή συνεκλήθη είς Κέρκυραν, δπου ό Πάσιτς θά άνακοινώστβ 
τάς άποφάσεις τής έλληνικής βουλής περί τής σερβοελληνικής 
συμμαχίας. 'Ο Πάσιτς έξέφρασε πρδς τδν Βενιζέλον τάς εύχα- 
ριστίας τής Σερβίας. _________

Μ Η Ν Η Σ  Τ Ο ) I U I W I I W P I D I  TfiN Ε Σ 1 Ι Ε Ρ Ι Ι Ι »
(Ν.) Παρίσιοϊ, 1. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγρ. τοΰ πρακτ. Χα

βάς.) 'Ο Μαλβυ δπέβαλεν είς τδν Ριμπδ τήν παραίτησιν του 
άπδ δπουργοΰ τών έσωτερικών. Έν τή παραιτήσει δπενθυμίζει 
τ ή ν  άπόκρουσιν τής αίτήσεως παραιτήσεώς του έκ μέρους τοΰ 
Ριμπδ πρό τινων μηνών, τήν οποίαν είχεν υποβάλει λόγω τών 
άδικων έπιθέσεων, ίΗ  μή έξασθενήση τήν άπαραίτητον ενότητα 
δλων τών πολιτών. ' Ο Μαλβύ δηλοΐ τέλος, δτι ή συνείδησίς 
του είναι ήσυχος· μένει ειλικρινής φίλος τής πατρίδος καί ά- 
κλόνητος δημοκράτης καί άπερχόμενος συνοδεύεται δπδ τής έπι. 
δοκιμασίας δλων τών τιμίων άνθρώπων.

ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΣΚΝΕΑΡΙΟΝ ΤΟΪ ΑΟΝΑΙΝΟΪ
(Ζ.) ‘Ο «Νέος Άγγελιαφόρος τής Ρόττερνταμ» πληροφο 

ρεΐται έκ Λονδίνου τά έξής : 'Η πλείοψηφία τών συμμετασχόν 
των τής σοσιαλιστικής συνελεύσεως τοΰ Λονδίνου είναι υπέρ τής 
συμμετοχής είς τήν συνέλευσιν τής Στοκχόλμης δπδ τδν δρον. 
νά συζητηθώσιν είς αότήν τά αίτια τοΰ πολέμου καί τά μέσα, 
διά τών όποιων διεξάγεται ουτος.

Θεωροΰσιν άναγκαϊον, νά έπεξηγήσωσιν είς τους σοσιαλι- 
στάς τών έχθρικών χωρών τους πολεμικούς σκοπούς τής ’ Αντάντ· 
ενεκα τοΰ λόγου τούτου οί άρχηγοί τών πλειοψηφιών δλων τών 
χωρών έσκέφθησαν,- είς όποια διαβήματα ήδύναντο νά προβώσιν 
δπως διευκρίνησο,ισι τήν στάσιν των είς τάς άνταντικάς κυβερ
νήσεις. Πρδς τδν σκοπόν τούτον συνήλθον χθές είς Λονδΐνον ό 
Τομά. δ Χέντερσον, ό Ρόμπερτ καί άλλοι άντιπρόσωποι έξ 
’ Αγγλίας, Γαλλίας, Βελγίου καί Ίτοίλίας.

Η Τ Υ Χ Η  Τ ΩΝ Ρ Ο Μ Α Ν Ω Φ
(Ζ.) ’Άμστερνταμ, 1. Σεπτεμβρίου. 'Η ρωσσική κυβέρνη- 

αις άνεκοίνωσεν είς δλα τά μέλη τής οικογένειας τών Ρομανώφ, 
δτι όφείλουσι νά προπαρασκευασθώσι διά τήν άπόφασιν τής συν
τ α κ τ ι κ ή ς  συνελεύσεως, ή όποία θά είναι πιθανώς έξορΐα δλων 
τών Ρομανώφ έκ Ρωσσίας.


