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ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
(Ζ.) ’ Εκ τής «Αοκαλαντσάίγκερ» τοΰ Βερολίνου παραλαμ- 

βάνομεν την έπομένην περιγραφήν τών προ τής έκθρονίσεως 
του βασιλέως Κωνσταντίνου καί μετ’ αύτήν γεγονότων, ή όποία 
άνεκοινώθη εις την ανωτέρω έφημερίδα υπό τοΰ κ. Άλφρέδου 
Χόλτσμποκ, προέρχεται δέ άπό προσωπικότητα, ή όποία είναι 
ακριβώς πληροφορημένη περι τών λεπτομερειών τοΰ ιστορικού 
τούτου δράματος.

I
Ή  ε π ι σ τ ρ ο φ ή  τ ο ΰ  Β ε ν ι ζ έ λ ο υ

Τέλος ’ Ιουνίου. 'Ο κατάλογος τών υπουργών τοΰ ύπουργεί
ου Βενιζέλου υπεβλήθη ύπό τοΰ Ζοννάρ εις τόν βασιλέα. '0  
βασιλεύς όφείλει νά τόν έγκρίνη· δέν ύπάρχει άλλη λύσις. Δι. 
ότι έπι δλων τών πέρις τών ’ Αθηνών λόφων, ώς και έπί της 
’ Ακροπόλεως, έχουσι τοποθετηθή γαλλικά πυροβόλα· είς κάθε 
σταυροδρόμιον εύρίσκονται πολυβόλα· αί πλατεΐαι εχουσι κατα- 
ληφθή ύπό ολοκλήρων λόχων· περίπολοι ίππικοΰ διατρέχουσιν 
δλας τάς όδούς. Οί Γ άλλοι ελαβον δλα τά έκβιαστικά μέτρα, 
δπως καταστήσωσι δυνατήν την έπάνοδον τού «μεγάλου φίλου» 
των Βενιζέλου. Είς την πόλιν καί τδν λαόν έπικρατεΐ στενόχω
ρος ήσυχία.

Συρμός αμαξών, έπί τών όποιων έπιβαίνουσιν οί νέοι ύ- 
πουργοί, διευθύνεται πρός τά ανάκτορα. Περιστοιχίζεται άπό 
στίφος Κρητών χωροφυλάκων και είκοσιπεντάδα έπιόρκων άξιω
ματικών, τών οποίων καί τό έξωτερικόν άκόμη δεικνύει τά αί- 
σθήματά τω ν: ελληνική στολή, γαλλικόν πηλήκιον, άγγλικός 
μανδύας! Όργανα της ’ Αντάντ ύποδέχονται τόν συρμόν μέ 
«ζήτω !» Καί ό άνήρ μέ τό κάπως άτακτον γενειόν του καΐ 
τά χρυσά δίοπτρά του, πρός τόν όποιον άπευθύνονται τά «ζήτω» 
αυτά, εύχαριστεΤ καί μειδιά. ’ Αλλά όπισθεν τοΰ μειδιάματος 
τούτου κρύπτεται ή άγωνία καί ή δργή : Όργή, διότι αύτός, 
•ό δήθεν άπελέυθερωτής τοΰ υποδούλου έλληνικοΰ λαοΰ, εχει 
νά παλαίση κατά τοΰ ίσχυροτέρου του, δ όποΐος—εστω και έ- 
ξόριστος—κατέχει τήν καρδίαν παντός άληθοΰς Ιλληνος· άγω' 
νία διά τήν έκδίκησιν τοΰ λαοΰ, ή όποία θά ελθη Θαττον ή 
βράδιον, και οί λίθοι τής ’Ακροπόλεως δέν Θά άρκέσουν, δπως 
καταπλακώσωσι τά αμαρτήματα, τά όποια διέπραξε πρός τήν 
πατρίδα του δ Κρής έπαναστάτης καί δικηγόρος.

Ό  συρμός φθάνει είς τά άνάκτορα. Οί έλέω Ζοννάρ υ
πουργοί, μέ έπί κεφαλής τόν Βενιζέλον, εισέρχονται είς τά ανά
κτορα, δπως δώσωσι τόν «δρκον» πρός τόν βασιλέα, τόν όποιον 
κατά τήν ίδίαν στιγμήν θά παραβώσι, διότι βεβαίως οί τίμιοι 
οΰτοι άνδρες δέν στερούνται πείρας διά έπιορκίαν.

Στενόχωρος ήσοχία έπικρατεΐ εις τήν πόλιν καί τόν λαόν.
’ Επί δλων τών λόφων, οί όποιοι ύψοΰνται πέριξ τών ’ Αθηνών, 
ιστανται απειλητικά τά γαλλικά πυροβόλα..........

Καί ή ’ Αντάντ τηλεγραφεί είς δλον τόν κόσμον : «Μετ 
άπεριγράπτου ένθουσιασμοΰ^ τοΰ λαοΰ »

II
Ή χ ώ ρ ο  τ ή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς

Κατά τινα συνεδρίασή τής βουλής περί τό τέλος Αύγούστου 
ό Βενιζέλος εΐπεν, δτι αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν «νά δοκιμάση 
άκόμη μίαν φοράν μέ τήν βασιλείαν». Ό  λόγος είναι πολύ 
άπλοΰς. Ό  Βενιζέλος έγνώριζεν, δτι ό έλληνικός λαός δέν θά 
τόν άνεγνώριζεν ώς πρόεδρον δημοκρατικής ' Ελλάδος,. άλλ’ δτι 
μάλλον θά τόν έλιθοβόλει. "Επρεπε λοιπόν νά τηρηθή κατά τό 
φαινόμενον ή βασιλεία, άλλά νά διορισθή ώς βασιλεύς πρίγκηψ, 
ό όποΐος νά ήτο ό'ργανον τοΰ Βενιζέλου άνευ ίδιας θελήσεως. ' 0  
διάδοχος ειχεν ύπηρετήσει είς τόν γερμανικόν στρατόν, δλοι δέ 
έγνώριζον αύτόν ώς ίσχυρόν χαρακτήρα. Αύτό ήτο άρκετόν, νά 
τόν άποκλείσουν άπό τόν θρόνον. Περί τοΰ πρίγκηπος ’ Αλεξάν
δρου δέν ήτο άλλο Tt γνωστόν παρά μόνον, δτι διηυθυνε μόνος 
τό αύτοκίνητόν του μέ μεγάλην ταχύτητα. Μόνον, δσοι ειχον 
συναναστραφή τόν πρίγκηπα έγνώριζον, δτι ήτο ίσχυρογνώμων.
’ Εξωτερικώς έφαίνετο ό πρίγκηψ ώς τό κατάλληλον, άνευ θελή
σεως όργανον άλλά άπό Ινα νέον δύναταί έντός 24 ώρών νά 
προκύψη είς άνήρ, άπό μίαν «πείσμονα κϊφαλήν» είςχαρακτήρ.

Τό σχολεϊον, τό όποιον εχει νά διεξέλθη τώρα δ βασιλεύς 
’Αλέξανδρος, είναι άρκετά βαρύ, ώστε καί εις μαλακός άκόμη 
άνθρωπος, όποΐος δμως δέν ήτο ό βασιλεύς, νά μεταβληθή είς στα
θερόν χαρακτήρα. '0  βασιλεύς βλέπει έξορίστους δλους τούς 
πιστοτέρους δπαδούς καί συνεργάτας τοΰ πατρός του. Άνδρες 
δλων τών έπαγγελμάτων απολύονται τών θέσεων των, έστω καί 
ύποψία μόνον έάν ύπάρχη, δτι έπεδοκίμασαν τήν πολιτικήν τού 
βασιλέως Κωνσταντίνου. Άλλοι —καί αυτοί δέν είναι ολίγοι — 
εύρίσκονται είς τάς φυλακάς· καί πρέπει νά έχη τις "δει έλλη- 
νικάς φυλακάς, διά νά όυνηθή νά κρίνη, τί σημαίνει τοΰτο. 
"Ολοι σχεδόν οί άνώτεροι άξιωματικοί τής ξηρας καί τής θα
λάσσης έτέθησαν εις διαθεσιμότητα, πολλοί δέ ήναγκάσθησαν 
νά παραιτηθώσιν. Ό  Βενιζέλος, έκτός τής ίκανοποιήσεως τών 
προσωπικών του παθών, έλπιζει, δτι κατά τόν τρόπον τούτον 
Θά καταπνίξη καί κάθε άντίδρασιν, ινα τέλος κατορθώση νά έ- 
πιτύχη τόν σκοπόν του : «Βενιζέλος, πρόεδρος τής έλληνικής 
δημοκρατίας.»

Αύτό όνομάζει ή Άντάντ έλευθερίαν καί δικαίωμα τών 
λαών, νά κανονίζωσι μόνοι τάς τύχας των. Τό δικαίωμα δέ 
τούτο τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ύποβοηθεΐ ή Άντάντ καί διά τής



άποτελεσματικής μεθόδου τής πεινάς· δστι; είναι ύπέρ τού Βε- 
νι'έλου λαμβάνει άρτον, δστις είναι .έναντίον αύτοΰ οφείλει νά 
πεινάση. Κατ’ αύτόν δέ τόν τρόπον δίδεται πραγματικώς είς 
τόν ελληνικόν λαόν ή έλευθερία. νά έκλέξη, τί έκ τών δύο 
θελει, νά τρ£γτ| ή νά πεινάση.

( Έπεται συνέχεια)

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 17. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) Τήν 16. Σεπτεμ

βρίου, έπικρατοΰντος εύν#χοΰ καιρού, δ άγών πυροβολικοΰ ήτο 
ζωηρός έφ’ ολοκλήρου τού δυτιχοΰ μετώπου. Είς τό τόξον τής 
' Υπέρν τό πΰρ ηύξήθη πολλάχις είς τυμπανιχόν πΰρ· έξ ίσου 
ισχυρόν ήτο χαί είς τήν , παραλίαν. Τήν πρωίαν τής 17 περί 
τήν 5-30’ ώραν έγκατεστάθη πολλάκις τυμπανιχόν πΰρ άνατο
λικώς τής ' Iπέρν. 'Η άμυντιχή ένέργεια τοΰ γερμανικού πυρο
βολικού έπροξένησε μεγάλας καταστροφάς είς τά άγγλικά χ α ρ α 
κώματα καί τάς θέσεις τοΰ πυροβολικοΰ. Παρετηρήθησαν πολ
λοί ίσχυραί έκρήξεις, δπως πλησίον τής έκχλησίας τής Λάν- 
γχεμαρκ καί βορείως τής 'ϊπέρν. Πλησίον τής Φρέτσενμπεργκ 
έξερράγη εν τεθωρακισμένον αύτοκίνητον. ’

’ Επιθέσεις πεζικού ούδαμού έγένοντο, τούναντίον έκ μέρους 
τών Γερμανών έγένοντο πολλάκις έπιτυχεΐς έπιχε .ρήσεις περιπό
λων, δπως νοτίως τοΰ δάσους Χουτούλστ. δπου κατόπιν πει
σματωδών άγώνων αί γερμανικαί θέσεις μετετέθησαν πρός τά 
έμπρός. Οί Άγγλοι έκτός τών μεγάλων των αιματηρών άπω- 
λειών άπώλεσαν καί μεγαλύτερον άριθμόν αιχμαλώτων καί τρία 
πολυβόλα. 'Ωσαύτως είς πολλάς άλλος θέσεις τοΰ μετώπου 
γερμανικοί περίπολοι συνέλαβον αιχμαλώτους. 'Η ένέργεια τών 
αεροπόρων ήτο έξαιρετικώς ζωηρά πρό πάντων τήν έσπέραν τής 
16. Σεπτεμβρίου. Είς έναέριον άγώνα κατεστράφη Ιν άγγλικόν 
άερόστατον.

Είς τήν Άρτουά ίσχυραί άγγλικαί περίπολοι έπετέθησαν έ
ναντίον τών νοτιοανατολικώς τής Γκαβρέλ καί πλησίον τής Ροέ 
γερμανικών θέσεων τήν 16. Σεπτεμβρίου περί τήν 10. ώραν 
της εσπέρας καί τήν 17. Σεπτεμβρίου περί τήν 1. πρωινήν ώ
ραν, άλλ’ άπεκρούσθησαν δι άντεπιθέσεως. 'Ομοίως άπεκρού
σθησαν έπιθέσεις έχθρικών περιπόλων είς τήν περιοχήν τοΰ Σέν 
Κεντέν έναντίον τών γερμανικών χαρακωμάτων άπό τής Μπαντέ 
μέχρι τής Βαντούίλ. Πλησίον τής ’ Ιτανκούρ < οί Γερμανοί συνέ
λαβον πολλούς αιχμαλώτους χατά τόν καθαρισμόν άπό τόν έχ
θρόν ένός έχθρίχοΰ χαρακώματος.

Αί έπιθέσεις τών γαλλικών περιπόλων δέν ϊίχον μεγαλυ
τέρας έπιτυχίας άπό τάς άγγλικάς. Είς τό μέτωπον τοΰ Αισν 
άπεκρούσθησαν τήν πρωίαν τής 16. Σεπτεμβρίου γαλλικαί πε
ρίπολοι νοτίως τής άγροικίας Λαμότ, περιήλθον δέ κατά τούς 
άγώνας τούτους αιχμάλωτοι είς χεΐράς μας. Πρό τοΰ Βερντέν 
ένεδυναμώθη πάλιν ή ένέργεια τοΰ πυρός έκατέρωθεν τοΰ 
Μας. Αι γερμανικοί πυρβολαρχίαι ειχον μεγάλας έπιτυχίας είς 
τόν άγώνά των έναντίον τοΰ γαλλικού πυροβολικοΰ. Έντός τών 
γαλλικών θέσεων καί δπισθεν τούτων παρετηρήθησαν πολυάρι
θμοι έκρήξεις καί πυρκαϊαί. Γερμανικά άεροπλάνα έβομβάρδισαν 
γαλλικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς καί καταυλισμούς μετά 
παρατηρηθέντος χαλοΰ άποτελέσματος.

Είς τό άνατολικόν οι Ρώσσοι έπεχείρησαν έπανειλημμένως, 
άλλά είς μάτην, νά άπωθήσωσι τά γερμανικά τμήματα 
ασφαλείας. Εις τό λοιπόν άνατολικόν μέτωπον καί τήν Μακε
δονίαν ούδέν ιδιαίτερον γεγονός.

01 ΑΓ01ΕΣ ΕΙ! ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ
(Ζ.) '0  ποταμός Ντέλβο ευθύς άφοΰ διέλθη τήν λίμνην 

Μαλίνκο ρέει είς τά δρη τής Κάμνα, τών οποίων ή ύψηλοτέ" 
ρα κορυφή είναι τό δρος Λίνια υψους 2150 μέτρων. Τό δρος 
τούτο στερείται δδών καί πηγών. Μία μόνη άμαξητή όδός άγει 
κατά μήχος τών άλβανικών άνατολικών συνόρων άπό τό δροπε- 
διον τής Κορυτσάς κατά μήκος τήςδυτικής όχθης τής λίμνης Μαλίτνο 
πρός τήν Στάραβα καί τήν Πογκράτετς παρά τήν λίμνηντής’Οχρίδος.

Τό νότιον άλβανιχόν μέτωπον έχει μήκος εκατόν είκοσι 
χιλιομέτρων κατ’ έναέριον γραμμήν καί δέν δύναται νά συγκρι- 
θη μέ ούδέν άλλο μέτωπον. Είναι άληθές, δτι ρί ’ Ιταλοί ε
χουσι κατασκευάσει είς τόν κάτω Βογιούζα έξαπλούν συρματό. 
πλέγμα. Γενικώς δμως δέν πρόκειται περί συνεχούς μετώπου, 
άλλά περί έξασφαλίσεως τοΰ έδάφους κατοχής διά ώχιϊρωμε- 
νων σημείων στηρίγματος, περι τά όποια δρώσιν άκτινοειδώς 
τά άνιχνευτικά τμήματα; Τήν άριστεράν πτέρυγα τού μετώπου 
σχηματίζει τό ίταλικόν σώμα τής Αύλώνος, τό όποιον άπό 
θαλάσσης ύποστηρίζεται ύπό πολεμικών πλοίων.

Άναμφιβόλως ή δράσις τοΰ ίταλικού στόλου πρό τών έκ- 
βολών τού Βογιούζα δέν είναί τι περισσότερον άπό άπλήν Ιπί- 
δειξιν, διότι δέν έπηκολούθησεν αύτήν σοβαρά τις έπίθεσις πε- 
ζικοΰ είς τήν ξηράν. Μόνον άνατολικώς τής άπό Τεπελενίου είς 
Βεράτων άγούσης όδοΰ έπετέθησαν ίταλικά τάγματα χαί ίταλο- 
αλβανικά άνιχνευτικά τμήματα. Άλλά περιεκυκλώθησαν ύπό τών 
αύστροουγγρικών τμημάτων άσφαλείας έντός τοΰ λίαν άνωμάλου 
δρεινοΰ έδάφους καί έξεδιώχθησαν πέραν τοΰ ποταμού Όζούμ 
πρός τό Μπισκοΰπι.

Άλλά τό κέντρον τών άγώνων εύρίσκεται άνατολικώτερον 
πλησίον τής όδοΰ άπό τής Κορυτζάς πρός τήν Πογκράντετς. 
Πρός τά έκεΐ διηύθυνεν δ Σαρράϊγ ίσχυράς δυνάμεις, αί όποια; 
άποτελούνται άπό Γάλλους λευκούς καί μαύρους, άπό ’ Ιταλούς, 
Ρώσσους καί,άπό Έλληνας έθελοντάς. 'Η κατοχή τού Μονα
στηριού καί τό έπίπεδον τών λιμνών άποτέλουν στήριγμα τών 
πλευρών των, ένιρ πλησίον τής Μαλίκ, διελθόντες τόν ποταμόν 
Ντελβόλ, προήλασαν κατά τής νοτιάς άκρος τής λίμνης τής 
Όχρίδος.

ANAKQINQBENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΚ01Ν00ΕΝΤΑ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 19. Σεπτεμβρίου 1917. 

Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν μεταξύ τού δάσους Χουτούλστ καί τού 
Λύς είχεν αύξηθή χθές ό άγών πυροβολικοΰ καθ’ δλην τήν ή
μέραν. Τό πΰρ καταστροφής τών έχθρικών πυρβολαρχιών, τάς 
οποίας έ'βλαψε. σημαντικώς ή ισχυρά άντίδρασίς μας, διηυθύνετο 
πάλιν κατά σφοδρότατα κύματα πυρός έναντίον τής άμυντικής 
μας ζώνης, Τήν έσπέραν καί σήμερον τήν πρωίαν ό έχθρός έ
βαλε πολλάκις τυμπανικδν πύρ, χωρίς νά έπακολουθήσωσιν έπι- 
θέσεις πεζικού.

Πλησίον τής Λάν καί τοΰ Σέν Κεντέν έπεκράτει ζωηρά 
μαχητική ένέργεια.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Βορειοδυτικώς τής Σουασσόν, είς τήν διώρυγα τοΰ Αΐσν— 
Μάρν καί δυτικώς τής κοίτης τοΰ Σουΐπ τά πυροβολικά έμάχον- 
το κατά διαλείμματα μέ μεγάλην κατανάλωσιν πυρομαχικών.

Έπί τής άνατολικής δχθης τοΰ Μας οί Γάλλοι έπετέθη-

σαν κατόπιν ίσχυράς προπαρασκευής πυρός δυτικώς τής όδοΰ 
Μπωμόν—Βασερωβίλ έπί μετώπου 3 χιλιομέτρων.

Τά πρώτα πρό τοΰ άμυντικοΰ πυρός μας ταχέως ύποχω- 
ροΰντα κύματα τής έχθρικής έπιθέσεως παρεσύρθησαν είς νέαν 
έπίθεσιν ύπό τών μέχρι μεγάλου βάθους άκολουθουσών έφεδρεϊ- 
ών. ’ Αλλά καί ή ισχυρά αυτη έπίθεσις έναυάγησε διά τής ένερ
γείας τοΰ πυρός μας καί άγώνος έκ τοΰ πλησίον. Τό πυροβο
λικόν μας εύρεν άρκετά καλόν στόχον είς τούς ύποχωροΰντας 
σωρούς.

' Η ημέρα έκόστισε πάλιν είς τούς Γ άλλους μεγάλας ά
πωλείας, χωρίς νά δώσΐβ είς αυτούς οόδέ τό παραμικρόν κέρδος.

Χθές κατερρίφθησαν 16 έχθρικά άεροπλάνα. ' 0  έπιλοχί- 
ας Τόμ κατέρριύε τρία, δ δέ άνθυπολοχαγός Τούϊ δύο.

Ανατολικόν Φέατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ίσχυραί έπιθέσεις ιών Ρουμάνων διηυθύνοντο έναντίον τών 
νοτίως τής, κοιλάδος τού Όϊτότς έπί τών ύψωμάτων θέσεών 
μας. '0  νοτίως τής Γκροτσέσι άρχϊκώς εισβολών έχθρός έξε- 
διώχθη πάλιν διά ίσχυράς άντεπιθέσεως, γενικώς δέ άπεκρού- 
σθη δίά πυρός καί έκτός αιματηρών άπωλειών άπώλεσε καί 
πολλούς αιχμαλώτους.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΚ

Πλησίον τής Βαρνίτα καί τής Μουντσελούλ ρουμανικά 
στρατεύματα έπανέλαβον τάς έφόδους των, αί δποΐαι άπέληξαν 
είς νέαν άποτυχίαν.

Μακεδονικόν μέτωπον
Είς τήν λεκάνην τοΰ Μοναστηριού καί τό στενόν μεταξύ 

τών λιμνών Πρέσπας καί ’ Οχρίδος ένεδυναμώθη ή ένέργεια 
τοΰ πυροβολικοΰ. Άνατολικώς τής λίμνης τής Δοϊράνης έγέ
νοντο μάχαι προφυλακών, κατά τάς όποιας οί Βούλγαροι άπώ
θησαν άγγλικά μικτά τμήματα.
(W .T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΪΤΤΡΙΚΟΥ ANAKOINQOENTO!
Β ι έ ν ν η ,  18. Σεπτεμβρίου. ^
Έπί τοΰ όροπεδίου Μπαϊνσίτσα άπεκρούσθησαν έχθρικά 

μεμονωμένοι έπιθέσεις, έπιχειρηθεΐσαι κατόπιν ίσχοράς προπα
ρασκευής πυροβολικού. Άπό τό άνατολικόν καί νοτιοανατολικόν 
πολεμικόν θέατρον ούδέν πρός άνακοίνωσιν.

( W .T.B.) Ό  άρχηγός τού Γεν. Έπιτελείου.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
17 000 τόννοι

Βερολινον, 17. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T .B ) Είς τό 
βόρειον πολεμικόν θέατρον κατεβυθίσθησαν τελευταίως ύπό τών 
ύποβρυχίων μας 17 000 τόννοι. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοί
ων εύρίσκοντο τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον «Συκαμόρε» 
χωρητικότητας 9 200 τόννων μέ φορτίον έμπορευμάτων κατά 
τεμάχιον. Τό φορτίον του, μεταξύ τοΰ όποιου εύρίσκοντο κατα 
τήν κατάθεσιν τοΰ αίχμαλωτισθέντος πρώτου πλοιάρχου του 
970 τόννοι. χαλκού, είχεν αξίαν οκτώ καί ήμίσεος εκατομμυ
ρίων μάρκων. "Εν άλλο βυθισθέν μέγα ώπλισμένον άγγλικόν 
άτμόπλοιον άνήκεν είς ισχυρόν συρμόν.

Ό  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τού στόλου.

ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
(Ζ.) Βουδαπέστη, 18. Σεπτεμβρίου. Ό  «Πεσταίός Λόϋδ» 

γράφει τά έξής : Τό άγγλικόν βιβλίον «Πολεμικά πλοία» περιέ

χει έπισκόπησιν τών κατά τό τέλος τοΰ 1916 δρώντων γερμα
νικών ύποβρυχίων, τών οποίων τόν άριθμόν κατά τήν έποχην 
έκείνην υπολογίζει είς 200. 'Η τελευταία δήλωσις τού γερμα
νοΰ ύπουργοΰ τών ναυτικών φόν.Σαπέλ, κατά τήν όποιαν ο α
ριθμός τών ύποβρυχίων ηύξήθη άπό τής άρχής τοΰ πολέμου- 
κατά 10 έπί τοΐς έκατόν, ερμηνεύεται ύπό τών Άγγλων, οτι 
τό δλικόν έκτόπισμα καί ούχί ό άριθμός τών ύποβρυχίων ηύ
ξήθη κατά 10 έπί τοΐς έκατόν. Επειδή δέ τά παλαιότερα γερ
μανικά ύποβρύχια ήσαν έκτοπίσματος μεταξύ 130 καί 700 τόν
νων, ένφ τά πλεΐστα τών νεωτέρων είναι 800 τόννων, ή Γερμανία 
θά εχ-η καί σήμερον περίπου 200 υποβρύχια, έκτοπίσματος 
δμως μεγαλυτερου κατά 10 έπί τοΐς έκατόν.

(Ν.) Βέρνη, 17. Σεπτεμβρίου. 'Ο ναυτικός ειδικός τής 
«Νταίλυ Μαίηλ» γράφει δτι τά γερμανικά ύποβρύχια ένεφανί- 
ζοντο μέχρι τοΰδε μεμονωμένα, κατόπιν κατά ζεύγη καί ύστε
ρον καθ’ ομάδας τριών καί τεσσάρων ύποβρυχίων. Π τε
λευταία έπίθεσις έναντίον άμερικανικών πλοίων παρουσίασε τήν 
δρασιν ολοκλήρου στολίσκου ύποβρυχίων καί μίαν νέαν βαθμίδα 
έξελίξεως, ή δποία θά ήδύνατο νά εχτβ σοβαράς συνεπείας και 
ή όποία προμηνύεται άκόμη σοβαρωτέρα. ’ Εν πάσΐβ περιπτώ- 
σει ή Γερμανία δεικνύει καί είς τόν υποβρύχιον πόλεμον έφεϋ- 
ρετικότητα καί ικανότητα, νά συμμορφοΰται μέ τάς περιστά
σεις. Αί αύταί ιδιότητες Θά ήσαν άναγκαΐαι καί διά τήν ’ Αγ
γλίαν, δπως νικήσγ, τήν Γερμανίαν.

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
EHAHTIDH I H P i T S H  Η Ι Ν Ι Ε Ρ Κ Μ Ι Μ  Μ Μ Μ

Βερολινον, 18. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) Οί 
έχθροί μας έπεχείρησαν τήν 16. Σεπτεμβρίου πολλάς έναερίους 
έπίδρομάς έναντίον νοτιογερμανικών πόλεων, ώς τής Στουττγκάρ- 
της, τής Τύμπίνγκεν, τής Φρόϋντενστατ, τής Όμπερνντορφ, τής 
Σαίντ Ίνγκεμπερτ; τής Ζααρμπρύκεν καί τής Κόλμαρ. Είς τήν 
Στουττγκάρτην έτραυματίσθη έλαφρως εις στρατιώτης. Εις την 
Φρόϋντενστατ καί τήν Κόλμαρ έβλάβησαν οίκοδομαί. "Ολοι αί 
λοιποί έπιδρομαί δέν έπέφερον ούτε άπωλείας νεκρών καί τραυ
ματιών, ούτε ύλικάς ζημίας. Τρία έκ τών έχθρικών άεροπλά
νων κατερρίφθησαν.  ________

0 ΚΟΛΠΟΙ ΤΗΣ ΡΙΓΑΣ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ
(Ζ.) Κατ’ ειδήσεις τής «Νοβόγιε Βρέμια» ό κόλπος τής 

Ρίγας εύρίσκεται · πλέον ύπό πλήρη κατοχήν τού γερμανικού 
στόλου. Τά γερμανικά πολεμικά πλοία κατώρθωσαν νά κατα- 
στρέψωσιν δλα τά δίκτυα των ρωϊσικών τορπιλλών, κατόπιν δε 
τουτου άπεσύρθησαν τά ρωσσικά πολεμικά πλοία. Επειδή τε
λευταίως ένεφανίσθησαν έπάνέιλημμένω; γερμανικά υποβρύχια 
είς τά φιννικά δδατα, άπεκλείσθη δ λιμήν τής Χέλζινκφορς διά 
τήν ναυτιλίαν. _________

0 ΚΟΡΗΙΑΟΦ ΚΑΙ 22 ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
(Ζ.) Πετρούπολις, 18. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ πρακτορεί

ου Ρόϋτερ.) Έκ Μοχιλέφ τηλεγραφείται, δτι συνελήφθη ό 
Κορνιλώφ μετά 22 στρατηγών- καί άξιωματικών ύπό τοΰ άρ
χηγοΰ τοΰ έπιτελείου Άλεξεγιέφ καί άπεμονώθησαν είς Sv ξενο- 
δοχεΐον, τό όποιον φρουρεΐται αύστηρώς. ' Η άνάχρ*ΐσις τού Κορ- 
νιλώφ θά λήξη σήμερον. 'Η φρουρά της Μοχιλέφ έδήλωσεν 
είς τόν κυβερνητικόν έπίτροπον, οτι δέν μετέσχε τής στάσεως



καί έζήτησε. νά άποσταλή πάλιν εις τό μέτωπον ή εις Θεσ
σαλονίκην.

Μία διαταγή τοΰ Κερένσκι ευχαριστεί τά; ές αιτίας της 
στάσεως σχηματισδείσας έπιτροπάς άγαθοεργίας διά τάς ύπηρε- 
αίας των και τ̂ροτρεπει αυτας, νά παύαωαι τάς ένεργείας των 
καί νά διαλυθώσι, διότι το έπαναστατικόν κίνημα κατεβλήθη έν- 
τελώς. Διατασσει προσέτι, δπως παύσωσι τάς ένεργείας των δλα 
τά μή αρμόδια πρόσωπα, διά τάς όποιας αρμόδια εΐναι απο
κλειστικές τά νομίμω; έγκατεστημένα δικαστήρια. Οί παραβάται 
τής διαταγής ταυτης θά τιμωρούνται αυστηρώς έπ! καταχρήσει 
δικαιωμάτων.

Την νύκτα τής 17. Σεπτεμβρίου μετέβησαν εις τδ στρα
τηγεΐον δ πρωθυπουργός1 Κερένσκι, ό υπουργός τών στρατιωτι
κών Βερκοφσκι και ο υπουργός τών ναυτικών Βερντερέφσκι.

Η Μ ΤΑΪΤΑΪΙΙ ΕΙ! ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
(Ζ.) Λουγκάνο, 18. Σεπτεμβρίου. Ελλείπει οριστική έπι- 

βεβαίωσις τών είς Λουγκάνο διατρεχουσώ* φημών περί έπανα- 
στατικοΰ κινήματος έν ’ Ιταλία.

(Ζ.) Βέρνη, 18. Σ επτεμβριου. Κατά τόν «Χρόνον» έγένε
το το Σάοοατον εις την Ρωμην μακρδν υπουργικόν συμβουλιον, 
τό όποιον παρήγαγε ζωηράν έντυπωσιν είς του; πολίτικους κύ
κλους. Γό υπουργικόν συμβουλιον ήσχολήθη μέ έπεισόδια τής 
Σιβιταβέκια, δπου έργάται τοΰ λιμένος ήρνήθησαν νά έκφορτώ- 
σωσιν Ιν σιτοφορτ'ον. Τό υπουργικόν συμβουλιον ένέκρινε τά υπό 
τοΰ Ορλάνδο ληφθέντα άμέσως μέτρα καί άπεφάσισε, νά κα- 
ταπνίςη εις  τό μέλλον πάσαν απόπειραν έγκληματικών πράξεων 
διευθυνομένων κατά τοΰ πολέμου. Προσέτι συνεζήτησε τά λη- 
φθησομενα μέτρα, δπως έξασφαλισθη ή πλήρης τάςις καί ή κα
νονική έξακολούθησις τής έργασίας εις τάς ζώνας, αι όποΐαι 
έργάζονται διά τάς πολεμικάς άνάγκας.

Μία έπίσημος άνακοίνωσις τής κυβερνήσεως προσθέτει, 
δτι πάσα έπιείκεια πρός κακοβούλους άποπείρας, αί όποΐαι δια- 
πράττονται υπο έκεινων, οί οποίοι θέλουσι νά έκθέσωσι τήν 
χώραν είς τόν κίνδυνον τής πείνης, θά ήτο έγκληματική. Ή  
κυβέρνησις δφείλει καί θά πράξη τό παν, δπως έμποδίση τήν 
έκτέλεσιν τών έγκληματικών σχεδίων, καί είναι βεβαία, δτι θά 
τυΧΤΐ τήί συνδρομής τής κοινής γνώμης.

(Ζ.) Καρλσρουη, 18. Σεπτεμβρίου. Κατ’ άξιοπίστους έλ- 
βετικας πληροφορίας άπδ τά ιταλικά σύνορα έγένοντο τήν Πα
ρασκευήν καί τό Σάββατον πολυάριθμοι πολιτικαί συλλήψεις είς 
Τουρΐνον, Μιλάνον καί Φλωρεντίαν. Γίνεται λόγος περί πολλών 
εκατοντάδων συλλήψεων, αί δποΐαι σχετίζονται μέ άποκαλυφθέν 
κίνημα ύπόρ τής είρήνης είς τό μέτωπον.

(Ζ.) Ρώμη, 18. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγρ. τοΰ πρακτορ. Στέ- 
φανι.) Διά διατάγματος τής 16. Σεπτεμβρίου περιελήφθησαν 
είς τήν έμπόλεμον ζώνην αί έπαρχίαΐ ’ Αλλεσσανδρίας, Γενουης 
καί Τουρίνου λόγψ τοΰ στρατιωτικοΰ των χαρακτήρος.

(Ν.) Λουγκάνο, 18. Σεπτεμβρίου. Κατά τάς τελευταίας 
είδήσεις άπό τά ίταλικά σύνορα είς τό Μιλάνον ύφίσταται άπό 
προχθές έπανάστασις, έκ τής όποιας έξηγεΐται ό αποκλεισμός 
τών συνόρων. Λέγεται, δτι έγένοντο πεισματώδεις συγκρούσεις 
μετά πολλών νεκρών καί τραυματιών. 'Ομοίως έξερράγησαν σο- 
βαραν ταραχαί είς τάς πλησίον τοΰ Μιλάνου βιομηχανικάς πε- 
ριοχάς. Είς το Ιουρινον έξακολουθεΐ τό έπαναστατικόν κίνημα.

M il ΠΑΡΑΚΑΗΪΙΪ ΤΟΪ ΧΙΝΤΕΜΠΟΪΡΓΚ
(Ζ.) Αντιλαμβάνομαι, δτι πολλοί έπιθαμοΰσι νά συμμε- 

τάσχωσιν είς τήν έπικειμενην 70ήν έπέτειον τών γενεθλίων μου.

Παρακαλώ τούτους, δπως παραιτηθώσι τών έορτών καί συγχα
ρητηρίων, τά όποΐα Ιχουσιν υπ δψει των. ' Η παρούσα έποχή 
δέν αρμόζει διά έορτάς καί έγώ δέ είμαι άπησχολημένο;. 
ωστε δέν θα δυνηθώ νά δεχθώ προσωπικά; εύχάς ή νά απαν
τήσω είς αύτάς. Όστις κατά τήν έπέτειον τών γενεθλίων μοω 
προνοήση υπέρ τών τραυματιών πολέμου καί τών ορφανών οι
κογενειών, δστις ανανέωση τήν καρτερίαν του καί προσφέρη 
τόν δβολόν του υπέρ τοΰ πολεμικού δανείου.- αυτός μοΰ προσ
φέρει τό ώραιότερον γενέθλων δώρον.

’Αρχιστράτηγος φόν Χίντενμπουργκ

(Ζ.) Βιέννη, 18. Σεπτεμβρίου. ' Η άπάντησις τών κεντρι
κών δυνάμεων πρός τήν νόταν τοΰ Πάπα θά έπιδοθη τήν 20. 
τρ. μ. έν Μονάχω καί Βιέννη καί θά δημοσιευθή τήν 22. 
Σεπτεμβρίου.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
(Ν.) Κολωνία, ’ ΙΚ. Σεπτεμβρίου. 'Ο έν Βερολίνο» άνταπο- 

κριτής τής «Έφημερίδος τοΰ Λαοΰ» τής Κολωνίας βέβαιοί σχε- 
τικώς πρός αντιθέτους είδήσεις, δτι είς τήν άπάντησιν τής γερ
μανικής κυβερνήσεως πρός tTov Πάπαν δέν γίνεται καθόλου λό
γος περί του Βελγίου. 'Ωσαύτως ή φ ή μ η , δτι Sv άνακτορικόν 
συμβούλων ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Κάΐζερ άπεφάνθη, δτι ή 

Γερμανία δέν ένδιαφέρεται διά τό Βέλγιον, δέν δύναταί νά είνα( 
άληθής.

(Ζ.) Ή  «Μπερλινερ Τάγκεμπλατ» γράφει τά έξής: 'Ως 
άνεγράψαμεν ήοη, ή γ'ερμανική άπάντησις πρός τήν νόταν του 
Πάπα δέν θά περιέχη δριστικάς, ύποχρεωτικάς καί λεπτομερείς 
δηλώσεις ώς πρός τό Βέλγιον. Όσον άφορα τήν πρότασιν τοΰ 
Πάπα περί διεθνοΰς διαιτητικού δικαστηρίου, ή Γερμανία άπαντα 
έν γένει εύνοϊχώς. άλλά έν πάση περιπτώσει μέ τήν παρατήρη- 
σιν, δτι μέχρι τοΰδε άπέτυχον δλαι αί προσπάθεια!, δπως πραγ- 
ματοποιηθή ή σκέψις αυτη καί δτι πρέπει νά άναμείνη τις τού, 
λάχιστον ώρισμένας προτάσεις τοΰ Πάπα περί τής όδοΰ, διά τής 
δποίας θά ήδύνατό νά κατορθωθη τοΰτο.

Σοβαραι ταραχαί ε ίς  Π ορτογαλίαν
(Ν.) Κατα την «Ντιάριο ντε Νατίτσια» έξερράγησαν είς 

Λισσαβώνα καί Όπόρτον νέαι σοβαραι ταραχαί. Έγένοντο σφο- 
δραί συγκρούσεις μετΛξύ έπαναστατικοΰ καί κυβερνητικού στρα
τοΰ. Η λογοκρισία τών ειδήσεων έγένετο αύστηροτέρα. Είναι 
πιθανόν, δτι ή πορτογαλική κυβέρνησις θά διακόψη έπί τινα 
χρόνον τήν άποστολήν στρατοΰ είς τήν βόρειον Γαλλίαν λόγφ 
τών διαρκών ταραχών είς τήν χώραν.

ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΑΓΓΕΑΑΡΙΟΥ
(Ζ.) Βερολΐνον, 19. Σεπτεμβρίου. Ό  άρχικαγγελάριος θά 

ομιληση την Πέμπτην, 27. Σεπτεμβρίου, είς τό-Ράϊχσταγ περί 
τής πολιτικής καταστάσεως. Ώςάκοόειή «Έφημερίς τοΰ Χρη
ματιστηρίου τοΰ Βερολίνου», υποτίθεται, δτι ό άρχικαγγελάριος 
θά άπασχολήΘή είς τάς δηλώσεις του καί περί τοΰ ζητήματος 
τής είρήνης.


