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II IVMBilNEI ΕΙΣ TUN EAAUA;
(W .) Εύρισκομεθα τελείως άποκεκλεισμενοι άπο τήν Ε λ 

λάδα και αί μόναι ειδήσεις που μας έρχονται έκεΐθεν διά τών 
τηλεγραφικών πρακτορείων της Άντάντ, είναι έλλειπεΐς καί σκο
πίμως χρωματισμεναι. Και ομως καί άπδ αύιάς άκόμη είμπο- 
ρεΐ νά λάβη κανείς μίαν ίδέαν περί τοΰ τι συμβαίνει είς τδν 
βασανισμένον τόπον μας. Άπδ την γλώσσαν εις την οποίαν είναι 
γραμμέναι αί ειδήσεις αύται άποκαλύπτονται τρανώτατα αί προ- 
σπάθειαι της Άντάντ, δπως πείση τδν κόσμον, δτι τδ κίνημα 
Βενιζέλου δεν ήτο παρά* συνέπεια τής γενικής άγανακτήσεως 
κατά τοΰ Βασιλέως κα'ι δτι δ έλληνικδς λαδς δέν θέλει άλλο 
παρά νά πολεμήση. Παριστώντες υπδ τήν ψευδή αυτήν δψιν τά 
πράγματα οί φίλοι τοΰ κ. Βενιζέλου άποβλέπουν είς ενα μόνον 
σκοπόν, νά δικαιολογήσουν δηλονότι τήν άνήκουστον διαγωγήν 
των μέχρι τοΰδε απέναντι τής Ελλάδος κα'ι νά προετοιμάσουν 
τήν κοινήν γνώμην έν Ευρώπη διά τδ μελετώμενον έγκλημα, 
τδν έξαναγκασμδν δηλ. τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ νά πολεμήση. Διότι 
περί αύτοΰ πρόκειται πλέον σήμερον. Ά φ ’ δτου ή 'Ελλάς εδρί- 
σκεται τελείως είς τάς χεΐράς των τους ένδιαφέρει πολυ ολίγον 
έάν 6 λαδς είναι φιλοβασιλικός ή βενιζελικός. Δι αύτήν τδ ζή
τημα περιορίζεται πλέον είς τάς 180 000 τοΰ έλληνικοΰ στρα
τοΰ ! Πότε Θά παραταχθούν είς τδ μέτωπον; Καί δι αύτδ έρ- 
γάζεται έν Άθήναις.

Διά τδν πολυν δμως κόσμον, δ δποΐος θά παραστή μεθαυ- 
ptov θεατής τοΰ σκηνοθετουμένου ήδ/j δράματος είναι άνάγκη 
νά τονισθοΰν δύο τινά : δτι δ κ. Βενιζέλος άρχει σήμερον έν 
'Ελλάδι μόνον διά τής βίας, καί δτι δ έλληνικδς λαδς δέν έννοεΐ 
κατ’ ούδένα λόγον νά πολεμήση. Τά γεγονότα δμιλοΰν μόνα 
των δι άμφότερα. 'Ο κ. Βενιζέλος αντλεί τδ δικαίωμα νά πα
ρουσιάζεται σήμερον ώς νόμιμος άντιπρόσωπος τοΰ έλληνικοΰ 

•λαοΰ, έκ τοΰ γεγονότος δτι ή Βουλή τήν όποιαν διέλυσε δέν 
άντεπροσώπευεν αύτόν, άφοΰ δλόκληρον τδ βενιζελικδν κόμμα 
είχεν άπόσχει τών έκλογών. Διατί είχεν άπόσχει, τδ έδήλωσεν 
δ ίδιος ό κ. Βενιζέλος εις τδν ανταποκριτήν τοΰ «Χαβας» : 
Διότι δ έλληνικδς λαδς εύρίσκετο υπδ τά δπλα. Έ ν τούτοις 
ποια θά ήσαν τά αποτελέσματα διά τδ κόμμα τοΰ κ. Βενιζε- 
λου έάν Θά έλάμβανε μέρος είς τάς έκλογάς είμπορεΐ νά φαν- 
τασθή κανείς εύκόλως, έάν άναλογισθή δτι οί δήθεν ψηφοφόροι 
αύτοί τοΰ κ. Βενιζέλου ήσαν είς τήν πραγματικότητα οί «έφε
δροι», τούς δποίους εκλεισε διά τής ξένης βίας είς τήν Πελο
πόννησον !

Άποτυχών είς τήν Ελλάδα κατέφυγεν ύπδ τήν προστασίαν 
τών ξένων, έτέθη έπί κεφαλής μιας έπαναστάσεως έ x τ δ ς

τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς ,  καί τέλος κατέλαβε τήν αρχήν μόνον τή 
υποστηρίξει τών ξένων, διά τής βίας δέ καί τοΰ στρατιωτικού 
νόμου παραμένει σήμερον έπ’ αύτής.

Ά ν  αύτδ λέγεται δημοτικότης ! . . . .
"Οτι δ έλληνικδς λαδς θέλει τδν πόλεμον; !  "Ενας λαδς 

πού έχει δρεξιν νά πολεμήση δέν εχει ανάγκην νά τδν άπειλή- 
σουν διά τής πείνης πρδς τοΰτο.

Αύτά δμως ποΰ είπαμε, δέν ένδιαφέρουν διόλου τούς φί
λους τοΰ κ. Βενιζέλου. Είς τάς χώρας τής Άντάντ 6 κοσμά
κης έρωτάται άπορών : Καί δ %. Βενιζέλος, ποΰ είναι έπί 
τέλους; Ποΰ μένει καί ή έπίθεσις τοΰ Σαρράϊγ; Είς τάς δι- 
καίας αύτάς έρωτήσεις αί κυβερνήσεις τών συμμάχων δφείλουν 
νά άπαντήσουν. Τήν καλυτέραν άπάντησιν θά ήτο είς θέσιν νά 
τήν δώσ-fl δ κ. Βενιζέλος παρατάσσων τάς 180 000 τοΰ στρα
τοΰ του. Πώς γίνεται δμως ενας τέτοιος στρατός; Ό φίλος 
τής Άντάντ εχει σκοντάψει έπάνω είς τήν σιδηράν θέλησιν τοΰ 
έλληνικοΰ λαοΰ, δ δποΐος δέν έννοεΐ νά πολεμήση. Ά φ ’ 'έτερου 
δμως ή Άντάντ έννοεΐ νά πληρωθή άπδ τδν κ. Βενιζέλον διά
τά έξοδα τής κατά τών Αθηνών" έκστρατείας της. Είς τήν
δύσκολον αύτήν θέσιν μεταξύ δύο πυρών εύρίσκεται πρδς τδ 
παρδν δ κ. Βενιζέλος. ' Η Άντάντ είναι, δπως φαίνεται, διατε*
θειμένη νά προβή μέχρις έσχάτων. Διά τδν κ. Βενιζέλον, είς
τδ σημεΐον ποΰ έχουν φθάσεί τά πράγματα, ύπολείπεται μόνον 
ή έκλογή : ή νά θυσιάση έαυτδν διά τήν σωτηρίαν τής Ε λ 
λάδος, ή νά θυσιάση τήν Ελλάδα διά νά σωθή αύτός.

'Ο-κ. Βενιζέλος δμως άνεδείχθη, δυστυχώς διά τήν Ελλάδα, 
δτι δέν είναι Αριστείδης.. . .

__________ Ε.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 1. ’ Οκτωβρίου. (W .T.B.) 'Η κατά τάς πρωϊ- 

νάς ώρας τής 30. Σεπτεμβρίου μέτρια ένέργεια τοΰ πυροβολι
κού είς τδ μέτωπον τής Φλάνδρας ηύξησε σημαντικώς άπδ τής 
μεσημβρίας καί μετεβλήθη είς συστηματικδν κανονιοβολισμόν 
τών μεταξύ τής παραλίας καί τής διώρυγος τής Νιοΰπορτ θέ
σεών μας. Όμοίως καί κατά τοΰ τόξου τής 'Γπέρν, ίδίως είς 
τήν περιοχήν τής Τσοννεμπέκε, διηυθύνετο άπδ τής μεσημβρίας 
ηύξημένον συστηματικδν πΰρ, τδ δποΐον διήρκεσε καί τήν έσπέ
ραν καί την νύκτα. Καί τδ πυροβολικδν έξηκολούθησε τδν άγ3>- 
να διά ζωηροτέρου πυρός. Πολλαί πυρκάιαί έμαρτύρουν περί 
τοΰ καλοΰ άποτελέσματος. Επιθέσεις πεζικού δεν έγένοντο είς 
ούδεμίαν θέσιν τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου. Αί περίπολοί μας έπ
ανήλθον μετά αίχμαλώτων άπδ πολλάς έπιχειρήσεις πλησίον 
τοΰ Λυς.



Ένφ τά έχθρικά άεροπλάνα έφόνευσαν διά τών βομβών 
των πολλούς Βέλγους κατοίκους και κατέστρεψαν πολλάς οικίας 
είς τήν Γάνδην, δπως έπραξαν έπανειλημμένω; χατά τδν τελευ
ταίο ν χρόνον, τά άεροπλάνα μάς έβομβάρδισαν έχθριχάς στρα- 
τιωτικάς έγκαταστάσεις μετά παρατηρηθέντος καλού αποτελέ
σματος.

Εις τήν περιοχήν τής Λάν καί άνατολικώς τοΰ Άρράς τδ 
πΰρ πυροβολικού ήτο κατά διαλείμματα ζωηρότερον. 'Γπό τοΰ 
πυροβολικοΰ μας κατερρίφθη εν έχθρικόν δέσμιον άερόστατον.

Καί ό γαλλικός πληθυσμός ύπέστη πάλιν άπωλείας ύπδ 
τών έχθρικών βομβών. Είς χωρία νοτίως τής Καμπραί καί τής 
Φρεσνουά - λέ - Γ’κράν έφονευθη καί έτραυματίσθη μέγας άριθ- 
μδς κατοίκων. Εις τδ μέτωπον τοΰ Αΐσν τδ κατά τήν ήμέραν 
ζωηρόν πΰρ, ώς μέχρι τοΰδε, είς τήν γωνίαν τής Λαφφώ έξ- 
ηχολοόθησε καί τήν νύκτα. Τάς πρωϊνάς ώρας τής 1. ’ Οκτω
βρίου κατόπιν αιφνίδιας προπαρασκευής πυρδς έγένετο μία έπί- 
θεσις έχθρικών περιπόλων είς τήν σιδηρ. γραμμήν Ράϊμς-Βι- 
τρυ, ή δποια κατεβλήθη τελείως ύπδ τοΰ άμ5ντικοΰ μας πυρός.

Έκατέρωθεν τοΰ Μας ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ διετη- 
ρήθη είς μέτρια δρια λόγφ τής κακής θέας. Νοτίως τής Φδρζ 
καί είς τήν περιοχήν τής Μπεζονβώ περίπολοί μας είσέβαλον 
είς τάς έχθριχάς γραμμάς χαί έπανήλθον ιιετά αίχμαλώτων.

Ομοίως καί είς τδ ’Ανατολικόν μέτωπον συνελήφθησαν 
αιχμάλωτοι κατά τούς έπανειλημμένους άγώνας περιπόλων είς 
τδ μέτωπον τής Ρίγας.

Είς τά λοιπά μέτωπα ούδέν σημαντικόν γεγονός.

μ κ ο μ ϊϊτΓ μ  ΠΜΕΜΙΚ
10*11111 Μ Ι Μ Ο Ι !

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, Β. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
Σ Τ ΡΑ Τ Ι*  ΤΟ Ϊ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τήν παραλίαν καί μεταξύ Λάνγκεμαρκ καί Τσαντφόρντε 
ηύξήθη χθές πάλιν δ άγών πυροβολικοΰ είς μεγάλην σφοδρό
τητα, ομοίως δέ είς τούς μέσους τομεΐς τοΰ μετώπου μάχης.

Τήν πρωίαν δ έχθρός κατέβαλε νέας άλλά έντελώς μα-

ΕίΑΗ Μ ΙΗ  I I I H I I I T I

4 .ΧΡΥΣΟΥΛΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ χθεσινού)

Δ .
Άφοΰ έξεπλήρωσε τήν ύπεράνθρωπον άποστολήν του έπέ- 

στρεψεν ό Κΐτσος πιστός είς τδν λόγον του δπως έπανεύρη τδν 
φίλον του, δστις δέν ήτο άλλος ε’μή νεαρός δεκανεύς έξελθών 
είς άνίχνευσιν. Ποια δμως ύπήρξεν ή κατάπληξίς του δταν βλέ- 
πη αυτόν έν μέσφ στρατιωτικού ομίλου, δστις άφοΰ τφ εδεσε 
στερεά τάς χεΐρας εσυρεν αύτόν κτηνωδώς. Μόλις άφίππευσε 
γίνεται άμέσως καταληπτός πρός δυστυχίαν του άπό τούς δη
μίους. 'Η αύτή έπίθεσις γίνεται χαί χατ αύτοΰ καί άμφοτέ- 
ρους σύροντες καί κτυπώντες ανηλεώς εφερον οί στρατιώταί 
πρό τοΰ λοχαγοΰ των.

’ Εξηπλωμένοι τώρα έπάνω στά χόρτα περί τούς δέκα ά- 
γριάνθρωποι μέ βλοσυρόν τό βλέμμα καί είδεχθή άπό τόν πό- 
τον τήν δψιν έχουν ρίψει τά δπλα των τό εν έπί τοΰ άλλου 
είς μικράν άπόστασιν καί παραδίδονται είς βαθύν ύπνον.

ταίας προσπαθείας, δπως έπαναχτήση τό ύφ’ ήμών τήν προη- 
γουμένην ήμέραν βορείως τής όδοΰ Μενέν—'Γπέρν καταληφθέν 
έδαφος. "Ολαι αι έπιθέσεις του άπεκρούσθησαν αίματηρώς.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟ Ϊ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Εις αμφοτερας τάς πλευράς τής δδοΰ Λαόν—Σουασσόν τά 

πυροβολικά άνέπτυξαν πάλιν ζωηράν πολεμικήν ένέργειαν. Κατά 
μήκος τοΰ Αί'σν, πλησίον τής Ράϊμς καί είς τήν Καμπανίαν έ- 
κυρίεύσαμεν αίχαλώτους καί λείαν άπό έπιθέσεις άναγνωρίσεως.

Έπί τής άνατολικής δχθης τοΰ Μάς βυρτεμβουργικά στρα
τεύματα κατέλαβον χθές τήν πρωίαν δι’ έφόδου τά γαλλικά χα- 
ρακώμτα έπί μετώπου 1200 μέτρων είς τήν βορείαν κλιτύν τοΰ 
ύψώματος 344, άνατολικώς τής Σαμονιέ. Οί Γάλλοι έπεχείρη
σαν κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας δκτώ άντεπιθέσεις, δπως 
μάς άπωθήσωσιν άπό τό κυριευθέν έδαφος· καί κατά τήν νύ
κτα έπεχείρησεν άκόμη έφόδους ό έπίμονο; έχθρός. Οί Γάλλοι 
άπεκρούσθησαν πάντοτε κατόπιν πεισματωδών άγώνων. Περιήλ
θον είς χεΐράς μας περισσότεροι τών 150 αίχμαλώτων άπό 2 
γαλλικάς μεραρχίας. Αί αιματηροί άπώλειαι τοΰ έχθροΰ ηύξά. 
νοντο κατόπιν έκάστης ματαίας έπιθέσεως.

'Ο άγών πυρός έπεξετάθη άπό τό πεδίον μάχης καί είς 
τά γειτονικά τμήματα τοΰ μετώπου καί διετηρήθη κατά τήν δι
άρκειαν όλοκλήρου τής ήμέρας καί κατά τήν νύκτα ισχυρός.

Κατά τάς έπιθέσεις τών άεροπόρων μας κατά τήν νύκτα, 
τής 1. καί τής 2. ’ Οκτωβρίου έναντίον τοΰ Λονδίνου, τής Μαρ
γκάτε, τής Σέρνες, τοΰ Ντόβερ παρετηρήθησαν καλά άποτελέ- 
σματα. 'Ομοίως έρρίφθησαν πολλαί βόμβαι μετά παρατηρηθεί- 
σης έ'πιτυχίας έπί τών άγγλικών λιμίνων καί σημείων κυρίας 
κυκλοφορίας είς τήν βόρειον Γαλλίαν.

Ό  άνθυπολοχαγός Γκόντερμαν κατέρριψε τόν 39. άντίπα- 
λόν του, δ δέ ύπολοχαγός Μπέρΐολντ τόν 28.

’Ανατολικόν θέατρον.
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

Μακεδονικόν μέτωπον
' Ομοίως.

(W .T.B.) ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

’ Ολίγον άπωτέρω δύο άνδρες Τστανται ίσχυρώς δεοεμένο' 
έπί κορμών δένδρων άναμένοντες μέ γαληνιαίαν τήν μορφήν 
τόν διά τυφεκισμοΰ θάνατον. 'Ο άναγνώστης Θά έχη ήδη μαν
τεύσω τίνες οί δύο κατάδιχοι.

Οι ώς σκνίπες μεθυσμένοι στρατιώταί ρογχαλίζουν ήδη 
θορυβωδώς. Αίφνης μεταξύ τών δένδρων, δπισθεν φυλλωμάτων, 
προβάλλει ώχρά ώς· κηρός ή περίτρομος μορφή τής Χρυσού- 
λας. Τά μεγάλα καί διαυγή ώς δ αίθριος ουρανός μάτια της 
φωτίζουν τήν άγγελικήν μορφήν της. Τι νά ζητη τό άθώον 
πλάσμα είς τόν τόπον τοΰ μαρτυρίου;

Άφοΰ έξήτασεν έπισταμένως πέριξ αύτής τά πάντα προ
χωρεί μετ’ άπειρου προφυλάξεως παραμερίζουσα τούς περί αυ
τήν θάμνους.

Οί κατάδικοι τήν έχουν άντιληφθή έκ τής πρώτης στιγ
μής, άλλ’ ή φωνή τών δυστήνων νέων πνίγεται είς τόν λάρυγ- 
γά των καί προσπαθούν νά κρατήσουν καί αύτήν τήν άναπνοήν 
των ένφ ψυχρός ίδρώς άγωνίας περιβρέχει τούς κροτάφους των. 
'Η θεία Πρόνοια εχει βυθίση τούς δημίους είς βαθύτατον ύ
πνον, ή δέ χόρη κατορθώνει νά πλησιάση έκ τών δπισθεν τούς 
δυστυχείς.

Μέ άστραπιαιαν ταχύτητα έξάγει άπό τοΰ κόλπου ’•η;

Ε ( ΤΟΪ ΑΥΙΤΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΥ Α Μ Μ Ο !
Β ιέ ν ν η ,  2. ’ Οκτωβρίου.

Ιταλικόν Θέατρον
Είς τήν περιοχήν τοΰ δρους Γκαμπριέλε διεξήχθησαν χθές 

πάλιν άγώνες πεζικοΰ. Όρμητικώς έκτελεσθεΐσαι έπιχειρήσεις 
περιπόλων κατέληξαν μεταξύ άλλων καί είς τήν κυρίευσιν δυο 
πολυβόλων. Είς τό μέτωπον τοΰ Κέρντεν τό πΰρ πυροβολικού 
είχεν αύξηθή. Είς τό νότιον Τιρόλ τά στρατεύματά μας έξετέ
λεσαν έπιτυχεΐς έπιθέσεις περιπόλων.

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

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
21000 τόννοι.

Βερολΐνον, 1. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) Νέαι έ- 
πιτυχίαι τών ύποβρυχίων μας είς τήν πέριξ τής Αγγλίας έν 
άποκλεισμφ ζώνην : 21 000 τόννοι. Έκ τών βυθισθέντων πλοίων 
τρία άνήκον είς ίσχυρώς συνοδευομένους συρμούς.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τού στόλου.

u «milium ίο) in m  non
ΕΙΣ Τ Η Ν  Μ Ε Σ Ο ΓΕ ΙΟ Ν  Θ Α ΛΑ ΣΣΑ Ν

(Ν.) Στρατιώταί έπανελθόντες έξ αιχμαλωσίας πληροφο 
ροΰσι τά έξής: Κατά τάς άρχά* Αύγούστου εφθασεν είς θεσ 
σαλονικην μια άποστολή έξ 745 Σέρβων άπό τήν Γαλλίαν 
Κατά τήν έπιβίβασίν της ή άποστολή συνίστατο έκ 2 300 άν 
δρών, έκ τών οποίων εν μέρος είχεν έλθει άπό την Αμερικήν 
' Η άποστολή αυτη ύπέστη δύο φοράς έπίθεσιν ύποβρυχίων κα 
οί 745 ούτοι άνδρες ήσαν τό ύπόλοιπον, τό δποΐον ήδυνήθη 
νά σωθη ύπό ένός πολεμικοΰ. 'Ολόκληρος ή άποστολή ειχεν 
έφοδιασθη διά ναυαγοσωστικών . ζωνών. Μικρόν μόνον μέρος 
τών διασωθέντων έστάλη είς τό μέτωπον, τό δέ ύπόλοιπον είς 
τά νοσοκομεία καί τά μετόπισθεν λόγφ τελείας έξαντλήσεως.

Καταστροφή και άλλου Ιταλικού άεροπλοίου 
ύπό αύστροουγγρικών άεροπλάνων

Βιέννη, 1. ’Οκτωβρίου. (W .T.B.) Τήν έσπέραν τής 27. 
Σεπτεμβρίου τά ύδροπλάνα μας έβομβάρόισαν άποτελεσματικώς

κοπτερόν μαχαιρ ίδιον, κόπτει τά δεσμά αύτών καί γονατίζουσα 
έξηντλημένη εύχαριστεΐ τόν Θεόν έκ μυχίων ψυχής.

'Η άνέλπιστος σωτηρία τής ζωής των δίδει πτερά είς τούς 
δυο νεανίας. Έκάστη στιγμή, έκαστον δευτερόλεπτον τοΐς εΐναι 
άπείρως πολύτιμον, καί τώρα σκέπτονται νά άπομακρυνθούν τό 
ταχύτερον έκ τοΰ έπαράτου έκείνου τόπου.

Καί δ μέν Κΐτσος φροντίζει περί τής Χρυσούλας τήν ο
ποίαν ώς πτερδν άνηγειρεν ήδη είς τήν άγκάλην του, δ δέ σύν
τροφός του μέ άπαράμιλον ταχύτητα καί ευστροφίαν δράττεται 
δύο έκ τών κατακειμένων δπλων. Δυο έκ τών ίππων τών κτηνω
δώς κοιμωμένων δημίων έχρησίμευσαν ώς σφραγίς τής δλης 
σωτηρίας των. Τά περαιτέρω άφίνομεν νά μαντεύση δ καλός 
άναγνώστης.

Ουτω ή τριάς τών φυγάδων κατώρθωσε τη βοήθεια τοΰ 
ύψίστου νά συνενωθη μέ τούς έν πορεία άδεφους της. Αί βοή- 
θειαι είχον καταφθάσει έγκαίρως πρός ένίσχυσιν τής δλιγαρίθ- 
μου στρατιάς καί ή νίκη έπέστεψεν ένδόξως τά δπλα άνδρείων 
μαχητών. Τρισευδαίμων ή Χρυσούλα έπανεΰρε τούς συγγενείς 
αύτής καί ή ευγνώμων πατρίς άπένειμεν έν μέσφ συγκινητικής 
τελετής είς τόν γενναΐον Κ,ίτσον καί είς τήν λεοντόκαρδον παιδί
σκην τό χρυσοΰν μετάλλιον τής Τιμής. ΤΕΛΟΣ

τόν άεροπορικόν σταθμόν τοΰ Βρινδησίου κ^ί τά έντός τοΰ λί- 
μένος εύρισκόμενα τορπιλλοβόλα χαί ύποβρύχια. 'Ως παρετηρή- 
θη άνευ άμφιβολίας, δύο βαρεΐαι βόμβαι έπεσαν έπί μιάς ομά
δας άνταορπιλλιχών, διάφορα δε βλήματα επεσαν καί έπί «τών 
λοιπών στόχων. Μετά τήν έπιτυχή έπίθεσιν τής 27. Σεπτεμβρί
ου έναντίον ιταλικών έγκαταστάσεων άεροπλοίων είς Κέζι, τά 
ύδροπλάνα μας έπεχείρησαν τήν έσπέραν τής 29. νέαν ύπό ίση; 
έπιτυχίας στεφθεΐσαν έπίθεσιν κατά τοΰ ύποστέγου άεροπλοίων 
τής Φερράρα, τής όποιας επεσε Θύμα εν άερόπλοιον, τό δποΐον 
έχάη ύπό δύο βομβών μετά πολύ ύψηλής φλογός. Τήν έσπέραν 
τού Σαββάτου ,έβομβαρδίσθησαν επίσης πολύ άποτελεσματικώς αί 
βιομηχανικαί έγκαταστάσεις τής Ποντελόνγκο. Ό  έχθρός έπανε- 
λαβε τήν έσπέραν τής 28. καί τής 29. Σεπτεμβρίου τάς έναε
ρίους έπιθέσεις του κατά τής Πόλας, αί όποιοι όέν·έπροξένη- 
σαν ούδεμίαν σημαντικήν ζημίαν στρατιωτικής ή ιδιωτικής φύ- 
σεως. ΈτραυματίσΘησαν δύο ναΰται. Έ ν έκ τών ιταλικών άερο
πλάνων κατερρίφθη χαιόμενόν έντός τής θαλάσσης τήν 29. Σε
πτεμβρίου ύπό ένός τών άεροπλάνων μ α ς καταδιώξεως. Οί έπι- 
βάται του, δύο άνθυπολοχαγοί άεροπόροι, έφονεύθησαν.

Τό Ναυαρχεΐον

Η  ΤΗΗ ΕΝΑΕΡΙΟΝ ΕΜΒΕΕΙΝ ΚΑΤΑ ΙΟ Ι ΑΟΗΑΙΝΟΙ
(Ν.) Λονδΐνον, 1. ’ Οκτωβρίου. ’ Επίσημον. (Τηλεγρ. τοΰ 

πρακτ. Ρόϋτερ.) Δύο ομάδες άεροπλάνων καί άλλα, τά όποΐα 
περιεπόλουν μόνα, ένεφανίσθησαν ύπεράνω τής παραλίας τής 
Κέντ καί τής Έσσεξ μεταξύ τής 6 .40 ' καί τής 8. ώρας τής 
έσπέρας. Κατόπιν έπλησίασαν είς τό Λονδΐνον. 10 έξ αύτών 
διήλθον τά έξωτερικά έργα άμύνης, 4 δέ ή 5 έφθασαν είς τό 
Λονδΐνον. Βομβαρδισμοί άνηγγέλθησαν άπό τήν Κέντ, την Έσσεξ 
καί τό Λονδΐνον. Κατ’ άλλην εΐοησιν κατά' τήν χθεσινήν έναέ- 
ριον έπίθεσιν έφονεύθησαν 11 πρόσωπα καί έτραυματίσθησαν 
82. Αί ύλικαί ζημίαι είναι άσήμαντοι.

(Ν.) Τηλεγράφημα τού πρακτορίου Χαβάς έκ Ρώμης πλη
ροφορεί τά έξής: Τό βατικαγόν έπέδωσε τήν μεσημβρίαν τοΰ 
Σαββάτου πρός τόν άγγλον πρεσβευτήν τάς άπαντησεις τών κεν
τρικών δυνάμεων μετά έπισυνημμένης νέας νότας τοΰ Πάπα πρός 
τάς δυνάμεις τής Άντάντ.

Ή  έρυΦρά σημαία έπι τού ρωσσικού στόλου
(Ν.) Οί ναΰται τοΰ ρωσσικοΰ στόλου τής Άνατολικής θα

λάσσης άπεφάσισαν νά ύψώσωσιν έπί δλων τών πολεμικών 
πλοίων καί τών έπαχτίων δχυρώσεων έρυθράν σημαίαν, μέχρι; 
δτου ή κυβέρνησις περιέλθτ; είς χεΐρας τοΰ συνδέσμου τών έρ 
γατών καί στρατιωτών. Ό  στόλο; τής Μαύρης θαλάσσης, ό 
δποΐος έθεωρεΐτο τελευταίως ώς πιστός είς τόν Κερένσκι, λέ
γεται, δτι άπέδειξε καθαρά, δτι θά μεταπηδήση είς τήν άντιπο- 
λίτευσιν. __________

Ή  εορτή τού Χίντενμπουργκ είς τό μέγα 
Στρατηγεΐον.

(Ν.) Μέγα Στρατηγεΐον, 2. ’ Οκτωβρίου.'Ή μικρά, ύπό 
άμπελώνων περιβαλλόμενη πόλις, είς τήν όποιαν ό αρχιστράτη
γος έώρτασε τήν 70. έπέτειον τών γενεθλίων του, ήτο έορτα- 
σίμως διαχεκοσμημένη διά σημαιών καί γιρλανδών άνθέων. 
Πρώτος ηύχήθη τόν άρχιστράτηγον δ Κάΐζερ, έπισκεφδείς αύ
τόν τήν πρωίαν μετά τής άκολουθίας του είς τήν κατοικίαν του. 
Οί έγκάρδιοι λόγοι χαί αί εύχαί τοΰ Αύτοκράτορος πρός τόν 
στρατηγόν του, ένφ αί χεΐρες τών δύο άνδρών διετηροΰντο 
συνεσφιγμέναι, ήσαν ίσως τό ώραιότατον δώρον, τό όποιον μία



γερμανική καρδία στρατιώτου δύναται νά δεχθη άπό τόν Αύ- 
.οκράτορά της. I ας ευχας έπέστεψε ή σταθερά πεποίθησις διά 
τήν ̂  προσεχή νίκην καί ή βέβαια ελπίς, δτι καί κατά τάς ήμέρας 
.ή, ωριμαζούσης πλέον ειρήνης θά συνεργασθη άπδ κοινού με- 
.ά τοΰ αςιοτίμου βοηθοΰ του. ' Ως αναμνηστικόν δώρον έπέδω- 
σ̂ ν ό Κάιζερ είς τδν Χίντενμπουργκ τήν έκ μαρμάρου προτο
μήν του. εργον τοΰ γλύπτου Μπέτσνερ.

I Ιρο τοΰ μεγάρου τοΰ στρατηγείου είχον παραταχθή οί 
βιωματικοί τοΰ γενικού στρατηγείου ύπδ τήν αρχηγίαν τοΰ 
Λούντενντορφ, οπως ύποοεχθώσι τδν αρχηγόν των< Όταν δ 
Χίντενμπουργκ έπευφημουμενος διαρκώς ύπδ τοΰ πλήθους έ'φθα- 
σεν έν μέσο. αυτών, προσεφώνησεν αύτδν δι’ ολίγων ό Λούντεν- 
τορφ. Ο .Χίντενμπουργκ άπαντών έπηνεσε τδν πιστόν του συνερ. 
,άτην Λούντενντορφ, είς τδν όποιον, ειπεν, άνήκει μέγα μέρος 
ιθΰ έπιτελεσθέντος έργου, συνέστησε πιστήν συνεργασίαν μέχρι 
ιής τελικής νίκης καί επεράτωσε τδν λόγον του μέ ζητωκραυ
γήν ύπέρ τοΰ Κάϊζερ. Ούχί μακράν τοΰ στρατηγείου ειχον συνα- 
θροισθή επιτροπαί τής πόλεως, σωματείων καί τραυματιών, έκ 
μέρους τών οποίων προσεφώνησε τδν Χίντενμπουργκ ό διοικητι
κός έπότΛης τής περιοχής. Ό  Χίντενμπουργκ εύχαρ ιστών είπεν :
« Εξακολουθήσατε μέ μεγαλυτέραν προθυμίαν τδ εργον σας, ά- 
γωνισθήτε μαζί μου καί κατά τών δλίγων έκείνων, οί όποιοι 
είναι μαλακοί καί αδρανείς· δταν έκεΐ έμπρδς άποφασίζεται αί- 
ματηρώς τδ̂  μέλλον τοΰ κράτους, τδ μέλλον δλων μας, πρέπει 
να ειμεθα δλοι ήνωμένοι.»

Μετά τήν ήμερησίαν άναφοράν τοΰ άρχιστρατήγου ένώ
πιον του Καιζερ περί τής πολεμικής καταστάσεως είς τά διά
φορα πολεμικά μέτωπα, παρετέθη γεΰμα ύπδ τοΰ Αύτοκράτο
ρος, κατα το όποιον, ή Α. Μ. δ Κάϊζερ ήγειρε πρόποσιν, έξυ- 
μνήσας τδν Χίντενμπουργκ ώς στρατηγόν καί ήρωα τοΰ γερμα
νικού λαου.  ̂ Ο στρατηγός άπαντών ηύχαρίστησε τδν Αύτοκρά- 
τορά του διά τήν έμπιστοσύνην, τήν όποιαν τρέφει πρδς αύτδν 
και την οποίαν θά δικαιώση μετά τοΰ στρατοΰ καί τοΰ λαοΰ.

Πρδ ^μεσημβρίας εφθασεν είς τδ στρατηγεΐον δ άρχικαγ- 
γελαριος, δπως συγχαρη τδν άρχιστράτηγον. Έπ ευκαιρία τών 
γενέθλιων του λατρευτού στρατηγοΰ τών Γερμανών διωργανώθη 
πλήθος πατριωτικών εορτών είς Βερολινον καί τάς λοιπάς γερ. 
μάνικάς πόλεις, κατά τάς όποιας έξεφράσθη παντοιοτρόπως ή 
εκτιμησις, ή άγάπη καί ή έμπιστοσύνη τοΰ γερμανικού λαοΰ 
πρδς τδν άρχιστράτηγον του.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΟΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 3. ’ Οκτωβρίου. 'Η «Έφημερίς της Ι 

ταλίας» πληροφορείται έκ Ρώμης, δτι έπιβεβαιοΰται, δτι ο Πά 
πας επεοωσεν είς τάς άνταντικάς δυνάμεις μετά τοΰ κειμένου 
τής απαντησεως τών κεντρικών δευτέραν νόταν, είς τήν όποιαν 
οηλωνει, δτι έβεβαιώθη, δτι ή Γερμανία είναι πρόθυμος, νά 
έκκενώση τδ Βέλγιον καί τήν βόρειον Γαλλίαν. Έρωτα' δέ αύ- 
τάς, έάν έπιθυμοΰσι, νά παρακαλέση τήν Γερμανίαν, νά καθο- 
ριση ακριοώς τους δρους τής έκκενώσεως.

' Η ’ Εφημερίς προσθέτει, δτι δ Πάπας γνωρίζει τούς δρους 
τούτους εκ των συζητήσεων τών παπικών έπιτρόπων τοΰ Μονά
χου και της Βιέννης μετά τής γερμανικής καί τής αύστροουγρι- 
κης κυβερνήσεως.^ Οί παπικοί έπίτροποι διεβίβασαν πρδς τδν Πά- 
~αν τους δρους, ύπδ τούς όποιους δύναται νά έκκενωθη τδ Βέλ
γον, προσέτι δέ τούς δρους τής Αύστροουγγαρίας άπέναντι τής 
Ιταλίας· δέν πρόκειται δμως περί καθωρισμένων δρων, άλλά 

περί τοιουτων, οί όποιοι θά συζητηθώσιν είς τάς προσεχείς δι- 
πλωματικάς διαπραγματεύσεις.

Είς άλλην νόταν του πρδς τάς άνταντικάς δυνάμεις ό Πά
πας άναλυει, πώς φαντάζεται τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου άφο- 
πλισμοΰ. ' Η ύποχρεωτική στρατιωτική θητεία πρέπει νά καταρ- 
γηθ-fl καί έναντίον τών δυνάμεων έκείνων, αί όποΐαι θά παρα- 
βαίνωσι τάς συνθήκας τής είρήνης, θά κηρύσσεται έμπορικδς 
αποκλεισμός. Ο άποκλεισμός Θά άποφασίζεται ύπδ διεθνούς δι
καστηρίου, το οποίον θά εχη ώς προορισμόν, νά έξακριβώνη. 
κατά πόσον έγένετο παράβασις τών συνθηκών.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ
(Ζ.) Λουγκάνο, 2. Οκτωβρίου. Κατά τδ πρακτορεΐον Βόλ

τα αί κυβερνήσεις τής ’Αντάντ δέν θά άπαντήσωσινείς τήν νόταν 
τοΰ Πάπα διά τής διπλωματικής όδοΰ, άλλά θά έπιδώσωσιν έπί- 
σημον οηλωσιν περι τών πολεμικών των σκοπών.

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑ Ι H Τ ΡΑ ΓΙΚ Η  Τ Η ! Ι Ϊ Χ Η
(L )  Έκ τών έφημεριδων τής Δρέσδης παραλαμβάνομεν 

τά εξής : Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην ώμίλησεν είς τδ Κύνστλερ 
χάους ή κυρία Χαρίκλεια Καροπούλου-Φέλς μετά προβολής 
φωτεινών εικόνων. 'Η όμιλήτρια, θμγάτηρ άξιοπρεποΰς έλληνι. 
κης οίκογενειας καί σύζυγος γερμανοΰ μεγαλεμπόρου, εφερε τδ 
ελληνικόν έθνικόν ένδυμα, έκίνησε δέ μέγα ένδιαφέρον διά τών 
ζωηρών παραστάσεων της, καίτοι ή ταχεία ομιλία της ήνώ- 
χλησεν ΐσως  ̂ κατ’ άρχάς όλίγον τούς άκροατάς. 'Η όμιλήτρια 
κατόπιν συντόμου έπισκοπήσεως τοΰ μεγάλου παρελθόντος τοΰ 
λαοΰ της ώμίλησε περί τής νέας πολιτικής έξελίξεως έν τη πα- 
τριδι της. Η διά τής βίας ύπερίσχυσις τής ’Αντάντ έν Έλλάδι 
οφείλεται μόνον είς τήν πολιτικήν -οΰ Βενιζέλου καί τοΰ άφω- 
σιωμένου είς τήν ’Αντάντ μέρους τοΰ τύπου. ’Αλλά ή στάσις 
τών άνταντικών δυνάμεων άπέναντι τής Ελλάδος ήνοιξε τούς 
δφθαλμούς τοΰ ελληνικού λαοΰ καί ή ύπόληψίς του πρδς τδν 
Βενιζέλον έξέλιπεν. Πρβσχώρησις τής Ελλάδος πρδς τδ μέρος 
των κεντρικών δυνάμεων ήτο άδύνατος ώς έκ τής θέσεως τών 
πραγμάτων, είναι δε άρκετόν, δτι έπί τοσοΰτον χρόνον κατώρ- 
θωσε νά μείνη ούδετέρα. 'Ο έλληνικδς λαός έλπιζε ι είς την 
νίκην τών κεντρικών δυνάμεων καί μάλιστα είς είρήνην, ή 
όποία θά άπελευθερώση τήν Ελλάδα άπδ τήν έπιρροήν τής 
’ Αντάντ.

Τό μέγιστον μέρος τής διαλέξεώς της άφιέρωσεν είς περι- 
γραφάς τής χώρας καί τών κατοίκων ώς καί τών άρχαίων μνη
μείων τής τέχνης, προβάλλουσα συγχρόνως φωτεινάς είκόνας, αί 
όποιαι ύπεβοήθησαν πολύ τήν κατανόησιν τών λεγομένων της. 
Κατόπιν τής έπιδ3ΐξεως εικόνων διαφόρων ελληνικών πόλεων 
προεβαλε καί τήν Θεσσαλονίκην, προσθέσασα, δτι δ πρδ 21/ί  
χιλιετηρίδων καταγόμενος άρχαΐος ελληνικός πολιτισμός έχει έ- 
ξασφαλίσει τάς δικαίας αξιώσεις τής Ελλάδος επί τής Μακεδο
νίας, Αλβανίας καί ’ Ηπείρου.' Η όμιλήτρια έκλεισε τήν διάλε- 
ςιν της, η οποία έπευφημήθη ζωηρώς, μέ τήν έκ νέου εκφρα- 
σιν της έλπίδος περί τής λαμπρας νίκης τών κεντρικών δυνά
μεων, ή όποία θά σώση καί τήν Ελλάδα.

Ενοικιάζεται επιπλ. δωμ. Λάντεσκρον-στράσσε 44. I. δεξιά.

 ̂ Ενοικιάζεται άμέσως πολύ καλά έπιπλ. προσήλιον δωμ. είς 
ήσυχον καθαράν κατοικίαν. Μπάνοφ-στράσσε 1. III. α.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. μέ 2 παράθ. έξώστην 
καί γκάς. Μπάνοφ-στράσσε 13. II. ά.

Ενοικιάζεται αμέσως καλώς έπιπλωμ. δωμ. Λεμπάουερ - 
στράσσε 33. παρτέρ, δ.


