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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 2. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) IΙρο μεσημβρίας 

διηυθύνετο πΰρ μεταβλητής δυνάμεως καί) ολοκλήρου τοΰ με
τώπου τής Φλάνδρας, μετά ιδιαιτέρας δέ ζωηρότητος κατά τοΰ 
-έρις τής 'Υπέρν τόξου των θέσεων μας. Είς τήν περιοχήν τή; 
Ύσοννεμπέκε ηύςήθη κατά διαλείμματα εις τυμπανιχόν πΰρ. 
Μετά μεσημβρίαν τδ πΰρ ένεδυναμώθη καί είς την παραλίαν. 
Συγχρόνως τδ πΰρ έναντίον τών πλησίον τοΰ οάσους Χουτουλστ 
θέσεών μας έγένετο ίσχυρότερον. Ά πδ τής 5. ώρας μ. μ. τδ 
πΰρ ηύξήθη πολλάκις άπδ τής Πελκαπέλλε μέχρι τής Χολλεμ
πέκε είς τυμπανικδν πΰρ μικρας διαρκείας. ’ Απεκρούσθησαν 
έχθρικαί έπιθέσεις πλησίον τής Τσοννεμπέχε καί τής Μολενα- 
αρελστέκ. Τήν 5. ώραν μ. μ. χαί τήν 9. καί 11.30  τής εσπέ
ρας ό έχθρδς έξετέλεσε κατά τής έσχάτως δι ακμαίας έπιθέ
σεως καταληφθείσης γραμμής μας είς τδ δάσος Πολυγκδν σφο- 
οράς αντεπιθέσεις, αί όποΐαι δλαι άπεκρούσθησαν. Περί τήν 
έσπέραν ό έχθρδς έπεχείρησεν άνευ άποτελέσματος έναερίους 
έπιθέσεις κατά τής Όστάνδης καί· τών υδροφραχτών τής Τσεμ- 
πρύγκε. Ίδικά μας άεροπλάνα έβομβάρδισαν κατασκηνώσεις καί 
στρατιωτικάς έγκαταστάσεις είς Μπουλόνι καί Χάτσεμπρουκ, 
Ποπερίνγκε καί Ντυνκίρχεν μετά παρατηρηθέντος καλοΰ αποτε
λέσματος.

Κατά τήν νύκτα διήρκεσε τδ ζωηρόν πΰρ είς τήν παρα
λίαν ομοίως έξηκολούθησε μεταξύ Λάνγκεμαρκ χαί Τσαντφόρντε 
μετά μεγάλης δυνάμεως χαί τήν πρωίαν ηύξήθη ή σφοδρότης 
του.

Είς τό μέτωπον τοΰ Άρρας τό πΰρ ήτο χατά θέσει; ζωη
ρόν. Συνελάβομεν αιχμαλώτους κατά τινα έπιχείρησιν περιπόλου 
νοτίως τοΰ Σκάρπ. Είς Βαλανσιεν έφονεύθησαν πολλοί πολΐται 
άπό βόμβας έχθρικών άεροπλάνων.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αίαν έξηκολούθησε τό ζωηρόν πΰρ 
δπως μέχρι τοΰδε είς την γωνίαν Λαφφώ καί τήν έσπέραν ηύ
ξήθη καί είς τήν Σεμέν ντε Ντάμ κατά διαλείμματα είς μεγά
λην σφοδρότητα. Είς τήν περιοχήν τής Μπραί άπεκρούσθη μία 
έπίθεσις έχθρικής περιπόλου. 'Η άναγγελθεϊσα ήδη έπιχείρησις 
τής πρωίας τής 1. ’ Οκτωβρίου άνατολικώς τοΰ Μας είς τήν 
περιοχήν τής Μπεζονβώ είχε πλήρη έπιτυχίαν. Τά τμήματά 
μας είσήλθον έκεΐ έπί πλάτους 700 μέτρων περίπου μέχρι πέ
ραν τής τρίτης γραμμής τών γαλλικών χαρακωμάτων, άνετίνα- 
ξαν πολλά σκέπαστρα καί έπανήλθον συμφώνως πρός τό σχέδιον 
μετά περισσοτέρων τών 100 αίχμαλώτων καί πολυβολων. Αι 
αίματηραί άπώλειαι τοΰ έχθροΰ ήσαν έκτάκτως βαρεΐαί. Συνε
πείς τής έπιθέσεως ταύτης τό πΰρ διετηρήθη ζωηρόν δλόκλη-

ρον τήν ήμέραν, ηύξήθη δέ προσέτι πολλάκις κατα την διάρ
κειαν τής ήμέρας έκατέρωθεν τοΰ Μας είς μεγαλυτεραν σφο. 
δρότητα. Διά πυρός άπεκρούσθη εν ίσχυρότερον τμήμα, τό ό
ποιον έπετέθη τήν 8.30' τής εσπέρας κατά τής Μπωμόν.

Ά πό τά λοιπά μέτωπα ούδέν άξιοσημείωτον γεγονός.

ΑΗ ΑΚΒΙΗ ΙΙΒ£Ν ΤΑΤ(ΙΤ Μ Ε Μ Ο Υ
lEFHilti UJHWIillH

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 4. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟ Ϊ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

' Η χθεσινή μαχητική ένέργεια τοΰ έχθροΰ εί; την Φλάν
δραν ώμοίαζε τήν τών προηγουμένων ήμερών ισχυρόν πΰρ ένο- 
χλήσεω;, τό όποιον είσεχώρει βαθέω; είς τό δπισθεν των θέ. 
σεών μας έδαφος καί διηυθύνετο κατά τών βελγικών χωρίων, 
είς τινας δέ τομείς τής πολεμικής μας ζώνης είς τό μέσον τοΰ 
πεδίου μάχης συνεκεντροϋτο είς σφοδρότατα κύματα πυρός.

Κατά τήν νύκτα έξηκολούθησε μετ’ άμειώτου σφοδρότη- 
τος ό άγών πυροβολικοΰ άπό τοΰ δάσους Χουτούλστ μέχρι τοΰ 
Λύς· σήμερον τήν πρωίαν αύξάνεται εις τυμπανικον πΰρ.

Διά τής ένάρξεως ισχυρών άγγλικών έπιθέσεων είς τό περιξ 
τή; ' Υπέρν τόξον έξερράγη έκ νέου ή μάχη είς τήν Φλάνδραν.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς ή μαχητική ένέργεια περιωρίσθη 
ώς έπι τό πλεΐστον είς μικρόν μέτρον λόγω της κακής παρα. 
τηρήσεως.

ΣΤΡΑ Τ ΙΑ  ΤΟΥ Κ Ρ Ο ΙΠ Ρ ΙΙΤ Σ
Έπί τής άνατολικής δχθης τοΰ Μας έγκατεστάθη αίφνι- 

δίως μετά τήν έπέλευσιν τοΰ σκότους ίσχυρότατον πΰρ είς τό 
ύψωμα 344, άνατολικώς τής Σαμονιέ. Εύθύς μετα ταΰτα έπε
τέθησαν οί Γάλλοι κατά βαθέως διαδεχόμενα αλληλα κύματα, 
δπως έπανακτήσωσι τάς ύφ’ ήμών καταληφθείσας έκεΐ θέσεις.
' Η έφοδος κατεβλήθη πρό τής άμυντικής ένεργείας τοΰ πυροβο
λικού μας καί τής πεισματώδους άντιστάσεω; τών βυρττεμοουρ- 
γικών στρατευμάτων μετά μεγάλων άπωλειών καί άνευ άποτε- 
λέσματο;. ·

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΪ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗΣ 
Κατά διαλείμματα άνεπτύχθησαν ζωηροί άγώνες πυροβο, 

λιχοΰ πολύ πλησίον καί όυτιχώ; τοΰ Μόζελ καί είς Σουντγχάου- 
έπιθέσεις δέν ήκολούθησαν.

’Ανατολικόν θέατρον
Πλησίον τής Γιάκοπστατ, τής Ντύναμπουργκ καί είς τόν 

Τσμπρούτς ώς καί τήν καμπήν τοΰ Δουνάβεως πλησίον τοΰ Γα-



λατσίου ηυξησε παροδικώς ή ένέργεια τοΰ πυρός- εις πολλά; 1 
θέσεις διεξήχθησαν μάχαι άναγνωρίσεως εύνοϊκώς δι’ ήμάς.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ή  κατάστασις εΐναι αμετάβλητοί.

(W.T.B.)   ΛΟΪΝΊΈΝΝΤΟΡΦ

it ΤΟΪ ΑΪΪΤΡΟΒΪΓΓΡΙΚΟΪ Μ Η Μ ΙΪΙ2
Β ι έ ν ν η ,  3. ’Οκτωβρίου.

Ιταλικόν Θέατρον
Εις τον τομέα τοΰ I καμπριελε ήναψαν χθές έκ νέου οί 

αγώνες πεζικοΰ. Ισχυραί έχθρικαί δυνάμεις έφώρμησαν έναν
τίον τών θεσεών μας. 'Η κατάληψις ένός στενού τμήματος χα
ρακώματος εις την δυτικήν κλιτΰν τού ορούς αποτελεί διά τους 
’ Ιταλούς τδ μόνον άποτέλεσμα τών πλουσίων είς άπωλείας έπι- 
θέσεών των.

(W.T.B.) 'Ο άρχηγδς τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
18 000 τόννοι.

Βερολΐνον, 2. ’ Οκτωβρίου. ’ Επίσημον. (W.T.B.) 'ϊπ δ  
των υποβρυχίων μας κατεβυθίσθησαν πάλιν είς τδ βόρειον πο
λεμικόν θέατρον 18 000 τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων 
ευρίσκοντο ουο ώπλισμένα άγγλικά πολυ φορτωμένα ατμόπλοια, 
έκ τών όποιων τδ εν άνήκεν είς συρμδν πλέοντα ύπδ 'ίσχυράν 
συνοδείαν, ώς καί τδ γαλλικόν ά/α υ̂τιχόν «Κάτρ Φρέρ».

'Ο άρχηγδς τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

Α Π Ο Τ Ε Φ Ρ Ο ΪΙΪ IH J  Η Τ ΐΗ Κ ΙΡ Χ ΕΝ
(Ν.) Βερολΐνον, 3. ’ Οκτωβρίου. Έντδς 24 ωρών έρρίφθη- 

σαν έπί έχθρικών στόχων 60000 χιλιόγραμμων βομβών. 'Ολό
κληρος ή Ντυνκίρχεν καίεται!

1ά  άεροπλάνα μας άνέπτυξαν έξαιρετικήν δράσιν κατά τάς 
τελευταίας ήμερας καί ιδίως τήν νύκτα καί τήν ήμέραν τής 1. 
Οκτωβρίου. Αί έπιθέσεις των διηυθόνοντο, όπως συνήθως, έναν

τίον στρατιωτικών έγκαταστάσεων καί καταυλισμών δπισθεν τών 
κυρίων μετώπων μάχης. Κατά τών πλησίον τού Βερντέν έχθρι
κών άεροδρομίων, τά όποΐα πρδ τριών ήμερών έβομβαρδίσθη- 
σαν μετά τοιαύτης έπιτυχίας, ώστε έξερράγησαν είς δύο ές αύ
τών πυρκαϊαί μεγάλης έντάσεως καί διαρκείας, έρρίφθησαν πά
λιν 14400 χιλιόγραμμα έκρηκτικών υλών.

Κατά τών πρδ τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου άεροδρομίων, 
κέντρων έφοδιασμού καί καταυλισμών έρρίφθησαν κατά τάς 
νυχθημερόν συνεχισθείσας πτήσε.ς 40 000 χιλιόγραμμα βομ- 
οών. Είς Σέντ Ομέρ καί Μπουλόνι έξερράγησαν ίσχυραί πυρ- 
καϊαί. Συγχρόνως έβομβαρδίσθησαν έκ νέου σπουδαΐαι στρατιω
τικοί έγκαταστάσεις τού Λονδίνου καί διάφοροι θέσεις τής άγ- 
γλικής παραλίας. Είς Λονδΐνον έξερράγησαν πάλιν πολλαί πυρ- 
καιαι. Είς τδ φρούριον Ντυνκίρχεν βόμβαι ριφθεΐσαι μετά έξαι- 
ρετικης έπιτυχίας κατά τήν νύκτα τής 28. πρδς τήν 29. Σε
πτεμβρίου προεκάλεσαν πύρ. τδ όποιον εύρε πλουσιωτάτην τρο
φήν είς τάς παμμεγίστας προμήθειας, αί δποΐαι Ιχουσι συσ- 
σωρευθή έκεΐ. Μετά 24 ώρας οί άεροπόροι μας έξηκρίβωσαν, 
δτι ή ̂ πυρκαίά δέν είχεν άκόμη σβεσθή, άλλ’ δτι είχε διαδοθη.
48 ώρας βραδύτερον παρετήρησαν, δτι ή πυρκαίά είχεν έπε- 
κταθή εις μι.αν ολόκληρον συνοικίαν. Σήμερον τέλος τήν νύκτα 
ανήγγειλαν, οτι ολόκληρος ή Ντυνκίρχεν έγένετο παρανάλωμα 
τού ^πυρός καί ουτω κατεστράφη έν τών σπουδαιότερων κέντρων 
έφοδιασμού τοΰ βελγοαγγλικοΰ στρατού καί εις τών κυριωτέρων 
λιμένων της συγκοινωνίας μεταξύ■ ’Αγγλίας καί Γαλλίας.

ΚΑΤΑΡΡΙΨΙΣ ΜΕΓΑΛΟ? ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΜαΧΗΣ
Βερολΐνον, 3. ’Οκτωβρίου. Επίσημον. (W.T.B.) Ιίολε- 

μικα υδροπλάνα τής φλανορικής παραλίας όπό τήν οεδοκιμα- 
σμενην διοίκησίν τού ανθυποπλοιάρχου Κριστιάνζεν κατέρριψαν 
καί κατέστρεψαν τήν εσπέραν τής 1. ’ Οκτωβρίου πρδ τών έκ- 
οολών τού Ιαμέσεως εν μέγα άγγλικόν υδροπλάνον.

Ο άρχηγδς τού ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΕΠΙΟΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ TOY MA I N
(Ζ.) Φρανκφούρτη τού. Μάϊν, 3. ’ Οκτωβρίου. Χθες τήν 

εσπεραν περί ωραν 10.30 ένεφανίσθησαν, άμέσως άνηγγελθη- 
σαν και έόεχθησαν ζωηρόν πύρ έκ μέρους τών πυροβόλων τής 
άμύνης πολλά έχθρικά άεροπλάνα καί ερριψαν μεγαλύτερον 
άριθμόν βομβών έπί τής Φρανκφούρτης τού Μάϊν καί τών πε
ρίχωρων. Εφόσον έξηκριβώθη μέχρι τοΰδε έπεσαν έντός τής 
πόλεως καί των περιχώρων 18 βόμβαι, αί όποΐαι έπροξένησαν 
ασήμαντον ζημίαν, έτραυμάτισαν δέ κατά τάς μέχρι τοΰδε πλη
ροφορίας ο πρόσωπα. Τήν 11.35 ώραν είχε περατωθή ή έπι. 
θεσις.

ΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
(Ν.) —uVi.iiiaτής αυςησεως τών γερμανικών έναερίων Ιπι- 

θεσεων κατά τοΰ Λονδίνου, μετεφέρθησαν, ώς πληροφορείται ή 
«Νταίλυ Μαίηλ», πολλαί σπουδαΐαι κυβερνητικοί άρχαί μακράν 
τού Λονδίνου.

(Ν.) Λονδΐνον, 2. Οκτωβρίου. (Ρόϋτερ.) Έπισήμως άνα̂  
κοινούνται τά έξήί: Κατά τήν έναέριον έπίθεσιν τήί χθεσινής 
εσπερας έφονεύθησαν 10 πρόσωπα καί έτραυματίσθησαν 38.

(Ν.) Λονδΐνον, 4. Οκτωβρίου. Κατά τινα στατιστικήν τού 
πρακτορείου Ρόϋτερ τά θύματα τών έναερίων έπιθέσεων είς 
τήν αστυνομικήν περιοχήν τοΰ Λονδίνου άπδ τοΰ Ίανουαρίου 
μέχρι τού ’ Οκτωβρίου τρέχοντος έτους άνέρχονται είς 191 φο, 
νευθέντας καί 749 τραυματίας.

Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ
(Ν.) Ζυρίχη, 2. Οκτωβρίου. Κατά τηλεγραφήματα άπδ 

τα ίταλικα σύνορα έκηρύχθη ή κατάστασις πολιορκίας είς τήν 
Νεάπολιν καί ολόκληρον τή* Καμπανίαν. Ει’ς τό Τουρΐνον έξερ
ράγησαν ταραχαί τήν πρωίαν τής Παρασκευής.

Α Μ Ι Η ί Ι Ι  Ε ΙΣ  Ρ Ο ίί ΙΚ Ο Υ ϊ  Ι ί Χ Ϊ Ρ Ι ί Μ Ο ϊ ϊ
(Ν.) Βερολΐνον, 2. Οκτωβρίου. ' Ο υπουργός τών έξωτε. 

ρικών έδήλωσεν είς άντιπρόσωπον τού πρακτορείου Βόλφ τά 
εξής . Ο ρώσσος ΰπουργος τών στρατιωτικών Βερχόφσκι ίσχυ. 
ρίσθη είς τινα λογον του είς την δημοκρατικήν συνέλευσιν της 
Πετρουπόλεως, δτι δ γερμανδς άρχικαγγελάριος έδήλωσεν είς 
τήν Στουττγκάρτην μεταξύ άλλων, δτι ή Γερμανία εΐναι πρόθυ. 
μος νά έπιστρέψη τήν ’ Αλσατίαν—Λωρραίνην. Αί δηλώσεις τού 
αρχικαγγελαρίου εις Στουττγκάρτην εΐναι γνωσταί. ' Ο ισχυρι
σμός τού ρώσσου υπουργού εΐναι ψεύδος. Προσέτι δ Βερχόφ- 
σκι ειπεν, οτι ή I ερμανία είχε σκοπόν, νά .κλείση χωριστήν εί 
ρήνην μέ τήν ’ Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν είς βάρος τής Ρωσσιας, 
και δτι ή Αγγλία καί ή Γαλλία άνεκοίνωσαν είς τήν Ρωσσίαν, 
δτι τούτο δεν θά γίν-Ώ. Δηλώ ρητώς, δτι ή Γερμανία δέν όπέ- 
βαλε προτάσεις χωριστής είρήνης είς τήν Γαλλίαν ή τήν ’ Αγγλίαν.

0 ΚΟΡΝΙΛΟΦ ΕΙΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ'  ΠΑΥΛΟΥ
(Ν.) Γενεύη, 2. Οκτωβρίου. 'Η «Πτί Ζουρνάλ» πληρο

φορείται εκ Πετρουπολεως τά εξής : ' Ο Κορνιλώφ εφθασεν είς

Πετρούπολιν καί μετεφέρθη είτ τδ φρουριον Πέτρου - Παύλου 
μετά 18 πρώην στρατηγών τών μετώπων. Τδ στρατοδικεΐον, 
τδ όποιο/ θά οικάση αυτούς θά συνέλθη περί τά μέσα ’ Οκτω
βρίου.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡ0ΥΠ0ΛΕ9Σ
(Ν.) Πετρούπολις, 2. ’ Οκτωβρίου. (Τηλ. πρακτ. Πετρου

πόλεως.) Κατά τήν εσπερινήν συνεδρίασιν τής δημοκρατικής 
συνελεύσεως ώμίλησαν άντιπρόσωποι τών τοπικών συνδέσμων 
έργατών καί στρατιωτών, ή πλειονότης αύτών κατά τής συνερ
γασίας' μετά τών άστικών στοιχείων. Κατά τήν διάρκειαν τής 
συνεδριάσεως έπεχείρησε νά είσέλθη έντδς τής αιθούσης έπι
τροπή έκ 200 έργατών καί έργατριών, συνοδευομένων ύπδ 
στρατιωτών, δηλώσασα, δτι άντιπροσωπεύει ήμισυ έκατομμύριον 
έργατών τής Πετρουπόλεως, οί όποιοι άπέστειλαν αύτήν, δπως 
διαμαρτυρηθη κατά τής άρχής συνεργασίας καί άπαιτήση την 
άμεσον είρήνην. Μετά μακράς συνεννοήσεις έπετράπη εις 6 μέ
λη τής έπιτροπής νά παρευρεθώσιν είς τήν συνεδρίασιν καί έκ- 
θεσωσι τά αιτήματα' των.

01 ΓΑΛΛΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ν.) Γενευη, 2. ’ Οκτωβρίου. ' Η είς την σοσιαλιστικήν 

συνέλευσιν τών Παρισίων ύποβληθεΐσα άπόφασις τής μέχρι τοΰδε 
σοσιαλιστικής πλειοψηφίας άπαιτεΐ τήν προηγουμένην άναγνώρι- 
σιν τών δικαιωμάτων τής Γαλλίας έπί της ’ Αλσατίας-Λωρραί- 
νης, προτοΰ άρχίσουν διαπραγματεύσεις είρήνης. Τουναντίον ή 
όπερισχύσασα άπόφασις τής μέχρι τοΰδε μειοψηφίας έπιθυμε  ̂
άμέσως έναρξιν διαπραγματεύσεων είρήνης μετά τοΰ έχθροΰ, 
άνευ προηγούμενης δηλώσεως περί τής ’ Αλσατίας-Λωρραίνης.

U P A I T I U 2  ΤΟΥ Σ Ο ΪΗ Α ΙΚ Ο Ϊ Ϊ Ι ΙΟ ΪΡ Γ Ε ΙΟ Υ
(Ν.) Στοκχόλμη, 2. ’ Οκτωβρίου. Τό υπουργεΐον έπέδωσε 

τήν παραίτησίν του. 'Ο βασιλεύς παρεκάλεσε τούς υπουργούς 
νά παραμείνωσιν είς τάς θέσεις των, μέχρις δτου έξετασθη ή 
αΐτησίς των.

'Ο βασιλεύς έκάλεσε τούς άρχηγούς τών τριών μεγάλων 
κομμάτων τής βουλής καί προέτεινεν είς αύτούς, νά σχηματί- 
σωσιν υπουργεΐον άπδ άντιπροσώπους δλων τών σημαντικών πο
λιτικών μερίδων, τό δποΐον θά ήδύνατο νά άποόείξη έντδς τής 
χώρας και έκτος ταύτης τήν ενότητα, μετά τής όποιας ό σουη
δικός λαός τηρεί τήν πολιτικήν τής ουδετερότητος. 'Ο βασιλεύς 
έπεκαλέσθη τδν πατριωτισμόν τών άρχηγών τών κομμάτων καί 
προέτρεψεν αύτούς, νά μή έμποδίσωσι τήν λύσιν τής κρίσεως 
διά τών προσωπικών των διαφορών γνώμης, άλλά νά λάβωσιν 
ύπ’ δψει κατά τήν παρούσαν κρίσιμον στιγμήν μόνον τόν κοινόν 
σκοπόν καί τό άγαθόν τής πατρίδος. ΙΤαρεκάλεσεν αύτούς νά 
έξετάσωσι μετά προσοχής τήν πρότασίν του καί έν συνεργασία: 
μετά τών κομμάτων των, μεθ’ δ νά άνακοινώσωσιν είς αύτόν 
τό άποτέλεσμα.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΣΟΥΗΔΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ
(Ν.) Στοκχόλμη, 2. ’ Οκτωβρίου. 'Η «’Αφτονμπλάντετ» 

πληροφορεί, ο~ι ήρχισαν κατασχέσεις σουηδικών πλοίων είς τούς 
λιμένας τής ’Αντάντ. ΕΓς πράκτωρ τής σουηδικής άτμοπλοΐας 
Σβέα Μπόλαγκετ τηλεγραφεί, οτι τέσσαρα άτμόπλοια, τά όποΐα 
άπδ τής άρχής τού έτους εύρίσκοντο είς Χονφλέρ καί Χερβοΰρ- 
γον, κατεσχέθησαν διά τάς άνάγκας τής γαλλικής κυβερνήσεως. 
Περί έγγυήσεων διά τά πλοία ταΰτα δέν έγινεν άκόμη λόγος.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
Ρ Ε Μ Β Α Σ Μ Ο Ι

’ Ητο βραδυά ■ γεμάτη μυστικισμό. Φεγγάρι στόν ούρανό 
δέν υπήρχε, πλήν τό γλυκύ τοΰ φεγγαριού φώς τ’ άναπληροΰ- 
σαν η μυριάδες τών άστέρων, οί αίάινιοι αύτοί άδάμαντες, ποΰ 
στολίζουν τόν βαρύτιμο πέπλο τής θεάς τοΰ σκότους, λαμπρότε
ροι άπ’ έκείνους ποΰ αναπαύονται μέσα σέ βελουδένια κουτιά 
υψηλής κοκόνας. Καθόμουνα στό ολάνοικτο παράθυρό μου ά- 
κουμπώντας τό πολύφορτο άπό τόσες ανησυχίες πατριωτικές 
κεφάλι μου, παρατηρώντας έξω τό παν καί τίποτε στό σκοτεινό 
φόντο τής πόλεως ποΰ κάπου κάπου προβάλλονται r[ ψηλές 
καμινάδες τών έργοστασίων καί τό σοβαρό κωδονοστάσιο τής 
Λουθηριανής έκκλησίας, κάτι τέλος άπ’ έκεΐνα ποΰ άναφέρει ό 
Pierre Loti στής χίλιες καί μιά νύκτα στή Πόλι. Κι’ ένω 
απλάνευτο τό βλέμμα προσπαθεί νά εύρη κάτι, μέσα μου τό 
σκοτεινό αύτό άντρον ποΰ καλείται εσωτερικόν τοΰ άνθρώπου 
στριφογυρίζει χωρίς ναύρη 'πουθενά άνάπαυσι, μεγαλώνον τάς 
εικόνας ποΰ ή φαντασία παρέχει τροφή στούς ρεμβασμούς κα'( 
δνειροπολήματα τοΰ περασμένου καιρού. Δυό ώρες βρισκόμουνα 
σέ τέτοια έκστασι γιατί τά νεΰρα είχαν ναρκωθη. Στ άντικρυ- 
νό παράθυρο νύμφη σάν έκεΐνες ποΰ περιγράφει ό Fenelon 
καθισμένη μπροστά σ’ ένα π_ιάνο κυλοΰσε τά ροδαλένια δάκτυ. 
λα συνδεουσα νότες άπ’ έκεΐνες τής σονάτες τοΰ Beethoven 
ποΰ σέ κάνουν νά μεταφέρεσαι σ’ άγνωστους τόπους, σ’ αιθέ
ρας μυροβόλους, σέ κύματα γλυκά, κι ένθυμήθηκα, άναπαρι- 
στώντας τής ιδέες, μιά ώραΐα ακρογιαλιά άμμουδένια μιάμιση 
ώρα άπ’ τήν Καβάλλα, βραδυές σάν τήν χθεσινή ποΰ τό κύμα 
άφροστεφανωμένο καί τρελλό μά όχι άγριεμμένο κυλοΰσε τήν 
άπληστη άμμο ποΰ συμπαρέσυρε φεΰγον πάλιν με ζηλευτή χά- 
ρι. Θυμήθηκα τής τράτες τής βραδυνες, ποΰ οί ήλιοκαμμένοι 
μάρτυρες τοΰ έπαγγέλματος έσυραν σιγά, σιγά γιά τόν έπιοό- 
σιο. Θυμήθηκα τόν μπαρμπα - Κώστα τόν τσέλιγγα. πού σέ δέ
κα λεπτών δρόμο άπ’ τ’ άκρογιάλι είχε τά καλύβια του, πά 
τριον ουτος πολλών οικογενειών, καί τ’ άρνάκια του ποΰ έβο
σκαν στό βελουδένιο χόρτο μεταφέροντα είς τή Θάλασσα τήν 
συμφωνία κουδουνιών μέ ήχον ρεμβαστικόν, καί πόσα άλλα δεν 
θυμήθηκα. Μά σ’ αύτόν τόν ρεμβασμό θυμήθηκα τήν Παληά 
Ελλάδα, τούς πολέμους μας, τήν παληά μας δόξα, τ’ αστέρι 
τό λαμπρό, τδν άητό τόν μακρυφτερυγο, τόν δοξασμένο πολε- 
μάρχη, τήν χρυσή μας υπαρξι, τόν κοινόν συγγενή πάσης πο
λυτίμου έλληνικής ιδέας, τόν Βασιληά μας Κωνσταντίνο· τόν 
φαντάστηκα μιά μέρα έπιστρέφοντα στή πατρίδα μας τήν πο
λυβασανισμένη καί μοΰ φάνηκε πώς ήταν πραγματικότης, μοΰ 
φάνηκε πώς γυρίζαμε κι έμεΐς μαζύ μ’ αύτόν καβάλλα σ’ ά
λογο σάν έκεΐνο ποΰ είδα στής 2 6 ’ Οκτωβρίου 1912 βγένοντας 
σάν Ά η-Γ ηώ ργη πέρα άπ’ την γέφυρα τ’ ’Αξιού άπό μιά ζ- 
παυλι τρέχοντας μπροστά άπ’ τό έπιτελεΐό του κι ήταν έκεΐνο 
όχι τρέξιμο άλλά κύλισμα φρεγάτας σέ γαλαζένια θάλασσα,
βιαστικής νά μπη στό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης . . . Τί
γλυκείς τέτιοι ρεμβασμοί σέ ξενιτεμένους "Ελληνας.........

Τ - ς

ΑΙ ΕΥ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΑ ! ΤΟΥ Κ ίΝ ΤΕΚ Μ Π Ο Υ ΡΓΚ
(Ν.) Μέγα Στρατηγεΐον, 3. ’ Οκτωβρίου. Μετά τής Αύτού 

Μεγαλειότητος τοΰ Αύτοκράτορος, Βασιλέως καί Κυρίου μου 
μετέσχον τής |70ής έπετείου τών γενεθλίων μου καί εύρεΐς κύ
κλοι τοΰ γερμανικού λαοΰ, ώστε ή ήμερα αύτη ύπήρςε δί έμέ εορ
τή , τής όποιας αί μεγαλοπρεπείς έντυπώσεις Θά παραμείνωσιν 
είς τήν ψοχήν μου μέχρί τέλους τού βίου μου. Τάς ειλικρινείς



μου εύχαριστίας δύναμαι νά έχφράσω μόνον χατά τόν παρόντα 
τρόπον.

’ Από δλας τάς αναρίθμητους αποδείξεις φιλόφρονος συμ· 
παθείας προκύπτει ή εκφρασις της εμπιστοσύνης, δτι θά αφιε
ρώσω, δπα>ς μέχρι τοΰδε, ολόκληρον την σκέψιν μου και τήν 
ένέργειάν μου διά τό αγαθόν τής Πατρίδος, ώς πιστός υπηρέ
της τού Αύτοκρατορικοΰ μου καί Βασιλικοΰ μου Κυρίου. Κα" 
τόπιν τής γενικής αύτής έμπιστοσύνης δικαιούμαι νά απευθύνω 
τήν έπομένην παράκλησιν:

’ Αντέσχομεν κατά τών υπερτερών άριθμητικώς έπιθέσεων 
τών έχθρών μας μέ τήν βοήθειαν τού Θεοΰ και τήν γερμανι
κήν δύναμιν, διότι ήμεθα ηνωμένοι, διότι έκαστος ε'δωσε τό 
-αν μέ εύχαρίστησιν. Αύτό πρέπει νά εξακολουθήσω μέχρι τέ
λους. Μή σκέπτεσθε τι θά γίνη μετά τόν πόλεμον ! Αύτό φέ
ρει μόνον άποθάρρυνσιν εις τάς τάξεις μας κα'ι ένισχύει τάς 
έλπίδας τών έχθρών μας. "Εχετε έμπιστοσύνην, δτι ή Γερμα
νία ί)ά επιτυχή, δ,τι χρειάζεται, δπ(#ς έξασφαλισθη διά παν
τός. "Εχετε έμπιστοσύνην, δτι θά δημιουρ;ηθη αήρ και φώς 
διά τήν γερμανικήν δρΰν, δπως δυνηθή έλευθέρως ν’ άνα" 
πτυχθη.

Τούς μΰς συνεσφιγμένους, τά νεΰρα τεταμένα, τούς οφθαλ
μούς κατ’ εύθεΐαν έμπρός ! Βλέπομεν τόν στόχον έμπρός μας: 
Μία Γερμανία τιμημένη, έλευθέρα και μεγάλη !

' Ο Θεός θά είναι και είς τό μέλλον μαζί μας !
’Αρχιστράτηγος φόν Χίντενμπουργκ

ΜΕΓΑΛΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΚΑΙ Ε ΙΣ  ΤΟ ΚΑΛΑΙ
(Ζ.) Βέρνη,3. ’ Οκτωβρίου.' Ο παρισινός τόπος πληροφορεί

ται άπό τό Καλαί τά έξής : Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην μετά 
μεσημβρίαν ένεφανίσθη ύπεράνω τοΰ Καλαί εν γερμανικόν άε
ροπλάνον, άπεμακρόνθη δμως πάλιν αμέσως συνεπεία σφοδροΰ 
κανονιοβολισμού. Τήν έσπέραν περί τήν 9. ώραν έβομβαρδίσθη 
πάλιν ή πόλις διά μεγάλου αριθμού βομβών, πιθανώς ύπό πολ
λών άεροπλάνων. Έφονεύθησαν πολλά πρόσωπα, πολλά έτραυ
ματίσθησαν, έβλάβησαν δε και οίκοδομαί τινες.

Η ΝΕΑ ΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
(Ζ.) Λουγκάνο, 3. ’ Οκτωβρίου. 'Η «Έφημερίς τής ’ Ιτα

λίας» άνεκοίνωσε χθές, ώς άνηγγέλθη ήδη, δτι τό Βατικανόν 
άνεκοίνωσεν έπισήμως εις τάς άνταντικάς δυνάμεις τάς απαντή
σεις τών κεντρικών και συγχρόνως προσεθεσεν, δτι ή Γερμανία 
εΐναι πρόθυμος, νά έκκενώση τό Βέλγιον κα'ι τήν βόρειον Γαλ
λίαν. Ή  «Τριμπούνα» γράφει περί τών ειδήσεων τούτων τής 
«Έφημερίδος τής ’ Ιταλίας», δτι είναι τό έλάχιστον πρόωροι. 
Δέν αποκλείεται δμως, νά άποστείλη ό Πάπας νέαν νόταν. 'Η 
«Κορριέρε ντέλλα Σέρα» έκφράζεται μετά πολλής δυσπιστίας 
απέναντι τών ανακοινώσεων τής «Έφημερίδος τής’ Ιταλίας» κα( 
γράφει, δτι αύται εύρίσκονται εις απόλυτον άντίθεσιν πρός τάς 
νειοτάτας κατηγορηματικάς δηλώσεις τών υπευθύνων γερμανών 
υπουργών.

'Η ειοησις τής «Έφημερίδος τής ’ Ιταλίας», δτι ό Πάπας 
ύπέβαλεν εις τάς άνταντικάς δυνάμεις πρότασιν μεσολαβήσεως, 
διότι είναι αρκετά πληροφορημένος περι τών προθέσεων τών 
κεντρικών δυνάμεων, δέν δύναται άκόμη έν πάση περιπτώσει, 
ώς παρατηρεί ή «Γκερμάνια» τοΰ Βερολίνου, νά έπιβεβαιωθη 
παρά τών έν Βερολίνω έπισήμων πηγών, δύναται έν τούτοις ή 
εΐδησις αυτη νά είναι αληθής συμφώνως πρός άνακοινώσεις, αί 
όποΐαι έγένοντο ει’ς τήν έφημερίδα παρά πηγής, ή όποία «δύ- 
ναται νά είναι καλώς πληροφορημένη».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
(Ν.) 'Η «Νταίλυ Μαίηλ» πληροφορείται εκ Πετρουπό

λεως τά έξής : ' Η δημοκρατική συνέλευσις διέγραψε διά ψή
φων 610  έναντίον 585 άπό τήν ήμερησίαν διάταξιν τήν πρό- 
τασιν τών Μαξιμαλιστών περι δηλώσεως ύπερ άμεσου ένάρξεως 
διαπραγματεύσεων είρήνης.

'Η «Σέκολο» αναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως, δτι ό Κερέν- 
σκι διεβεβαίωσε τήν δημοκρατικήν συνέλευσιν, δτι θά παραιτηθη 
άμέσως, δταν απαίτηση τοΰτο ή θέλησις τοΰ λαού, και δτι 
εΐναι αποφασισμένος νά έξακολουθήση άπό κοινού μετά τών 
συμμάχων τάς προσπαθείας του ύπέρ ειρήνης έντιμου διά τήν 
Ρωσσίαν.

(Ν.) Πετρούπολις, 3. ’ Οκτωβρίου. (Ττλεγρ. Πρακτορείου 
Πετρουπόλεως.) Μετά τάς συγκρουομένας αποφάσεις ύπερ και 
κατά τής πολιτικής συνεργασίας τών διαφόρων κομμάτων ή 
δημοκρατική συνέλευσις άπεφάσισεν, δπως τό σημαντικώς δι’ 
αντιπροσώπων δλων τών κομμάτων ηύξημένον συμβούλιον συν 
έλθη μετά μεσημβρίαν είς έκτακτον συνεδριασιν, δπως έξεύρη 
τά μέσα πρός έξομάλυνσιν τών αντιθέσεων καί πραγματοποίηση 
τήν ενότητα τής δημοκρατικής θελήσεως. Συγχρόνως ή συνε- 
λευσίς άπεφάσισεν όμοφώνως, νά μή διαλυθη προτού σχημα- 
τισθή κυβερνητική έξουσία, εχουσα παραδεκτήν διά τήν δημο
κρατίαν μορφήν.

(Ζ.) Έδημοσιεύθη διάταγμα διατάσσον τήν άπόλυσιν ή 
άντικατάστασιν 31 διοικητών σωμάτων στρατοΰ, μεραρχιών καί 
συνταγμάτων, ένεχομένων είς τήν ύπόθεσιν Κορνιλώφ.

(Ζ.) Πετρούπολις, 3. ’ Οκτωβρίου. (Τηλ. τού τηλεγρ. πρα' 
κτορ. Πετρουπόλεως.) Επειδή ή κεντρική έπιτροπή τοΰ στόλου 
άπηυθυνε πρός τό ύπουργεΐον τών ναυτικών πολλάς άπαιτήσεις, 
αί όποΐαι έ'φερον τόν χαρακτήρα τελεσιγράφου, ό ύπουργός τών 
ναυτικών ναύαρχος Βερντερέφσκι διέταξε τήν διάλυσίν της καί 
τήν έκλογήν νέας. " Οταν ή συνέλευσις τών αντιπροσώπων τών 
πληρωμάτων τοΰ στόλου τής ’ Ανατολικής θαλάσσης έπληροφο- 
ρήθη τοΰτο, άπεδέχθη άπόφασιν, διά τής οποίας διαμαρτύρεται 
κατά τής διαλύσεως καί δηλώνει, δτι θά υποστήριξή τήν έπι- 
τροπήν, προτρέπει δέ τόν ύπουργόν, νά κανονίση τήν σύρραξιν 
κατά φιλικόν τρόπον.

ΚΑΙ Η ΚΟΣΤΑΡΙΚΑ
(Ζ.) ' Η κυβέρνησις τής δημοκρατίας Κοσταρίκας διέκοψε 

τάς διπλωματικάς σχέσεις πρός τήν Γερμανίαν.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
'Ο κ. Δ. Α. Τσιμπούκης γράφει ήμΐν έκ Γενεύης τά έξής: 

Κατ’ έπιστολήν έκ Βόλου ήμερομηνίας 6/19 Αύγούστου δίδε
ται άλευρον διά δελτίων κατ’ άτομον καί ήμέραν 75 δράμια 
πρός 1 .15  δραχμάς κατ’ όκάν. Έκ τών άλλων τροφίμων αί 
μελιτζάνες τιμώνται 15 λεπτά έκάστη, ντομάτες 40 λεπτά ή 
δκά, τυρί 4 δραχμαί ή όκα, κρέας 4—5 V2’ ψάρια 2 —5 */*. ·
Ζάχαρις καί ρίζι δίδεται δίς τοΰ μηνός 30 —50 'δράμια κατ’ · 
άτομον.

Π Π Α Π ν υ Τ λ Ι  ΛαΧεία τ“Πδ 4Ή£ κληρώσεως
II UIIU 1 Π I ΗI τής 10ης σειράς τοΰ Πρωσ- 
σικοΰ - Νοτιογερ μανικού (236ης τοΰ Βασιλ. 

Πρωσσικοΰ) Λαχείου.
1/*ι 1/2 καί ολόκληρον λαχεΐον άντί 40. 80 καί 160 μάρκων 

είς τοΰ ΜΠΡΑΣΣΕΡΤ, Μαρίενπλατς 2. I.


