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MM ΟΜΙΛΙΑ 10V ΚΟΚΚΙΟ! T IM
(Ν.) Βουδαπέστη, 2. ’ Οκτωβρίου. 'Ο πρωθυπουργοί Βε- 

κέρλε παρέθεσε γεΰμα πρδς τιμήν τοΰ υπουργού τών έξωτερι- 
κών κόμητος Τσέρνιν. Κατά τδ γεΰμα τοΰτο ό κόμης I σερνιν 
είπε μεταξύ άλλων τά έξής : Τδ αύστροουγγρικδν πρόγραμμα 
δύναται νά θεωρηθη εις τάς γενικάς γραμμάς του ώς ίδρυσις 
ένδς νέου παγκοσμίου καθεστώτος. Είς τήν στιγμήν, κατα την 
όποιαν ή αΰστροουγγρική Μοναρχία άπέδειξεν, δτι είναι υγιής 
καί όχι έξηρθρωμένον πολιτειακόν κατασκεύασμα, είναι εις θε- 
σιν νά καταθέση συγχρόνως μεχά χών έχθρών χης χά δπλα καί 
νά λύση τά; χυχόν ύφισταμενας διαφοράς διαιχηχικώς καί είρη- 
νικώς.

' Η νέα αΰχη ομολογία, ή όποία έπεβλήθη είς χόν κόσμον 
διά χών δπλων, καθιστά δυναχόν είς χήν Αυστροουγγαρίαν νά 
συνηγορήσω δι δλων της τών δυνάμεων ύπερ τών άρχών τοΰ 
ά'ίοπλισμοΰ καί τοΰ διαιτητικού δικαστηρίου. ' H Ευρώπη οφεί
λει μετά τόν πόλεμον τοΰτον νά στηριχθη έπί νέας βάσεως τοΰ 
διεθνούς δικαίου. ' H νέα αυτη βάσις χοΰ δικαίου οφείλει νά 
είναι πολλών είδών. Δέν πρέπει πλέον νά γίνωνχαι σήμερον πό
λεμοι εκδι/ήσεως. ' Ο πόλεμος ώς μέσον χής πολιχικής πρέπει 
νά καταπολεμηθη. Έπί διεθνοΰς βάσεως καί ύπό διεθνή έλεγ
χον πρέπει νά έπακολουθήση γενικός, σύγχρονος καί βαθμιαίος 
αφοπλισμός δλων χών κραχών χοΰ κόσμου καί ή ένοπλος δύνα- 
μις νά περιορισθη είς χόν άπολύχως άναγκαΐον βαθμόν.

' Η δευχέρα αρχή εΐναι ή έλευθερία χής άνοικχής Θαλάσ
σης, αν όχι καί τών πορθμών, ώς καί ό αφοπλισμος καχα 
θάλασσαν. Τοιουχοχρόπως έκλείπει καχά χρίχον λόγον πάς λό
γος έδα®ιχών ασφαλειών. 'Η σκέψις αΰχη άποχελεΐ χήν βάσιν 
χής νόχας χοΰ Πάπα. 'Η τεχάρχη άρχή είναι, ή έλευθέρα οι
κονομική δράσις δλων καί ή άπόλυχος αποφυγή πανχός μέλλον
τος οικονομικού πολέμου. ’ Οφείλομεν, προχοΰ κλείσωμεν ειρή
νην, νά εχωμεν χήν θεχικήν διαβεβαίωσιν, δχι οί σημερινοί μας 
έχθροί άπηρνήθησαν χήν σκέψιν αύχήν.

"Οσον άφορα τάς άποζημιώσεις, ήρώτησεν ό Τσέρνιν, έάν 
ή Άντάντ έχει τήν πρόθεσιν, νά μάς αποζημίωση δί δλας τάς 
έρημώσεις ή έάν έλπίζη είς άποζημίωσιν μόνον έκ μέρους μας. 
Έάν οί έχθροί μας μας έξαναγκάσωσι, νά έξακολουθήσωμεν 
τόν πόλεμον, τότε Θά έξαναγκασθώμεν, νά άναθεωρήσωμεν τό 
πρόγραμμά μας καί νά άπαιτήσωμεν άποζημίωσιν.

'Ομιλώ διά τήν παροΰσαν στιγμήν, διότι εχω πεποίθησιν, 
οτι τώρα θά ήδύνατο νά πραγματοποιηθη ή παγκόσμιος ειρήνη 
έπί τής νέας βάσεως. Ά λλά, έάν έξακολουθήση ό πόλεμος, δια- 
τηροΰμεν πλήρη έλευθερίαν διά τάς ένεργείας μας. Μετά εν
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έτος είναι δυνατόν νά εύρισκώμεθα είς άσυγκρίτως εύνοίκωτεραν 
θέσιν παρά σήμερον, άλλά εΐναι έγκλημα λόγω υλικών ή έδα- 
φικών χινων πλεονεκχημάχων νά συνεχίσωμεν χόν πόλεμον και 
καχά μίαν άκόμη ήμέραν περισσόχερον, παρ’ δσον απαιτεί ή α 
κεραιόχης χής Μοναρχίας καί ή ασφάλεια διά χό μέλλον. Διά 
μόνον χόν λόγον τοΰτον, είπεν. ήμην ύπερ τής είρήνης συνεν- 
νοήσεως καί έξακολουθώ καί σήμερον νά είμαι υπερ αύτής. 
Ά λλ’ έάν οί έχθροί μας μάς έξαναγκάσωσι, νά έξακολουθήσω- 
αεν τήν σφαγήν αύτήν, τότε έπκρυλάσσομεν δί ημας αυτούς 
τήν άναθεώρησιν τού προγράμματος μας καί την έλευθερίαν 
τών άπαιτήσεών μας.

Μ ΙΑ M A I M  Α Η  ΕΠΙ Τ Ο Ϊ  Λ Ο ΓΟ ϊ Τ Ο Ϊ  Τ Σ Ε Ρ Η ΙΗ
(Ν.) 'Η ήμιεπίσημος «Βορειογερμανική Γενική Έφημερίς» 

γράφει τά έξής: 'Ο κόμης Τσέρνιν ήσχολήθη είς τήν έν Βου
δαπέστη ομιλίαν του μέ τάς σκέψεις, αί όποΐαι εξετέθησαν υπο 
τοΰ Πάπα είς τήν νόταν του καί έγένοντο άποδεκταί ύπό τών 
κεντρικών δυνάμεων εις τάς πρός τόν Πάπαν άπαντήσεις των, 
καί καθώρισε κατ’ άρχήν τάς σκέψεις ταύτας. ’ Εντόνως άποκρού- 
ε· ούτος τήν ιδέαν, δτι ή άνάπτυξις τών διεθνών σχεσεων δυνα- 
ται άπλούστατα νά έπανέλθη είς τό σημεΐον έκεινο, είς τό όποι
ον εύρεν αύτάς ή εκρηξις τοΰ ευρωπαϊκού πολέμου. Διά λόγων, 
όί όποιοι όιαπνέονται άπό άληθή φιλανθρωπίαν, έπιζητεΐ νά δεί- 
ξη την όδόν, τήν όποιαν πρέπει νά άκολουθήση τό νέον πνεΰμα 
καί σχεδιάζει μίαν εικόνα τής νέας λειτουργίας τοΰ κόσμου, δπως 
πρέπει νά έξέλθη αΰτη άπό τόν παγκόσμιον τοΰτον πόλεμον 
πρό; σωτηρίαν τών έπερχομένων γενεών.

Διεθνής αφοπλισμός, ύποχρεωτικόν διαιτητικόν δικαστή- 
ριον, άπαγόρευσις έδαφικών έπεκτάσεων, άπόλυτος οικονομική 
έλευθερία, αύταί εΐναι αί άρχαί, τών όποιων ή ομοιόμορφος 
καί γενική πραγματοποίησις θά ήδύνατο νά έξασφαλιση τον κο- 
σμον άπό τήν έπανάληψιν τής καταστροφής, τήν όποιαν ύπέστη- 
μεν καί έξακολουθούμεν νά ύφιστάμεθα.

Έάν ο αύστροοΰγγρος πολιτικός συνηγορη μετά τοιαυτης 
άσ®αλείας ύπέρ τής μελλούσης διεθνοΰς τάξεως, πράττει τοΰτο 
διότι παχεΐ έπί τοΰ σχερεοΰ έδάφους άκλονήτων πλέον άποχελε- 
σμάχων τοΰ πολέμου. Είς χαΰχα δε συγκαχαλέγει πρό πάνχων 
χήν διάψευσιν τοΰ δόγματος, δτι ή Αυστροουγγαρία είναι κρά
τος προωρισμένον νά άποθάνη. Μόνον έν κράτος, το οποίον 
απέδειξε μαχόμενον τό δικαίωμά του, νά ζήση, καί καθώρισε 
μαχόμενον άσφαλώς τήν θέσιν του μεταςύ της κοινωνίας τών 
λαόν , δύναται νά τείνη τήν χεΐρα διά συνεννοήσεις, αι όποΐαι 
είναι δυναταί μόνον δί άνεπιφυλάκτου αμοιβαίας αναγνωρίσεως 
τοΰ δικαιώματος τής ζωής τών λαών. Τοΰτο ισχύει τοσον Οια



χην Αυστροουγγαρίαν δσον χαί δι’ δλα χά μέλη χής συμμαχί-*' 
ας μας.

Εαν ό κόμης Τσερνιν ελπίζει, οτι οί πολεμικοί σκοποί 
χών εχθρών μας, μεγα μέρος χών όποιων έγκαχελιπον μέχρι 
τοΰδε, θα μετριασθώσιν άκόμη περισσότερον, τοΰτο είναι άπο- 
,ελεσμα τής συνειδησεως χης κοινή; μας δυνάμεως. Απέναντι 
χών πομπωδών φράσεων χών πολιχικών άνδρών χών έχθρών 
μας προβάλλει ουτος τά μεγάλα καί ισχυρά  γεγονότα, χά ό
ποΐα έπιτρέπουσιν εις ημάς χήν γλώσσαν ■'■ής συνδιαλλαγής. 
Αλλά χαί έπ’ αύχοΰ ούόεμίαν αμφιβολίαν άφίνει ό κόμης 
Γσέρνιν : ’ Εάν οί έχθροί θελήσωσι χήν έξακολουθησιν χοΰ πο
λέμου, χοχε και ημείς είμεθα έλεύθεροι είς χάς αποφάσεις μας 
χαί δεν δεσμευόμεθα άπό χό ήδη άναπχυχθέν πρόγραμμα. Πε- 
ριμ^νομεν, εάν και εις χο μέρος χών εχθρών μας θά έπικρα- 
χησ̂ ) νέον πνεΰμα. Οχι ό χρονος ουχος τής αναμονής δεν είναι 
απεριόριστός, χοΰχο έςεφρασεν ο κόμης Ισέρνιν ρηχώς καί κα- 
χηγορημαχικώς καί υπο χον δρον χοΰχον συνηγορεί ύπέρ χής 
κυριαρχήσεως χοΰ διχαίου εις χόν κόσμον.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 3. ’Οκχωβρίου. (W.T.B.) 'Ο ισχυρό; άγών 

πυρός είς χήν Φλάνδραν έξηκολούθησε καί καχά χήν 2. Όκχω- 
βριου εις χην παραλίαν ώς και μεχαξύ Λάνγκεμαρκ καί Τσανχ- 
φόρνχε χήν ήμέραν χαί χήν νύκχα καί ηύξήθη πολλάκις είς ίσχυ- 
ρόχαχον τυμπανικόν πΰρ, χωρίς νά ακολουθήσουν μέχρι χοΰδε 
έχθρικαί έπιθεσεις πεζικοΰ. Έπανειλημμένως έκανονιοβολήθη με. 
γαλύχερος άριθμός βελγικών χωρίων μακράν όπισθεν,χοΰ μεχώ- 
που μας άνευ ούδενός στραχιωχικοΰ λόγου. Τό πυροβολικόν μας 
έξηκολούθησε χο αποχελεσματιχόν χου πΰρ ένανχίον έχθρικών 
έγκαχασχάσεων. Τό πυροβολικόν έ’οαλεν ένανχίον έχθρικών χεθω. 
ρακισμενων αύχοκινήχων, χά όποΐα ενεφανίσθησαν είς χήν όδόν 
'Γπέρν—Μενέν.

'Ο έχθρός έπεχείρησε καχά χήν 1. ’ Οκχωβρίου εξ ίσχυ
ράς άνχεπιθεσεις έναντίον χής νεωστί ύφ’ ήμών καχαληφθείσης
γραμμής βορειοδυχικώς χής Γκελοΰβελχ, αί όποΐαι δλαι άπε-
κρουσθησαν υπο χοΰ πυρος μας καί δι’ άγώνος έχ χοΰ πλη
σίον. Ιάς ανχεπιθέσεις χου έξηκολούθησε καί καχά χήν 2· 
Οχτωορίου, άπεκρούσθησαν δμως πάλιν υφ’ ήμών. Κατά χάς 

υπαρχούσας πληροφορίας ό έχθρός ύπέσιη καχά χάς άνχεπιθέ- 
σεις χου χαύχας έξαιρεχικώς μεγάλας άπωλείας.

Είς χο μεχωπον χοΰ Άρράς καί είς χήν περιοχήν χοΰ 
-εν Κανχεν η ενεργεια χοΰ πυροβολικοΰ ήτο παροδικώς ηύξη- 
μένη καί καχα χήν 2. ’ Οκχωβρίου. Ένχός χής πόλεως έξερρά
γησαν πολλαί πυρκαϊαί. ' Ομοίως είς χήν Σεμέν νχέ Νχάμ ή 
ενεργεια χοΰ πυρός ήχο ζωηροχέρα μετά μεσημβρίαν. Ένω 
βορείως χής Πρυναί αί περίπολοί μας συνέλαβον αίχμαλώχους, 
εις χό Κάίλμπεργκ άπεκρούσθη έπιχεθείς έχθρός. ’Ανατολικώς 
τοΰ Μας ο έχθρός έπεχείρησεν οκτώ ίσχυράς άντεπιθέσεις, έν 
μερει καχόπιν προηγουμένου ίσχυροΰ χυμπανικοΰ πυρός, έναν
χίον χών υφ ήμών καχαληφθένχων χαρακωμάτων είς χήν βο- 
ρείαν κλιχϋν χοΰ ύψώμαχος 344, άπεκρούσθη δμως δλας χάς 
φοράς μεχα ιΟιαιχερως μεγάλων απωλειών. Προσέτι αί έφε- 
όρεΐαι τών αντεπιθεσεων τούχων άνεγνωρίσδησαν ένωρίς ύπό 
χοΰ πυροβολικού μας καί έδέχθησαν συγκενχρωχικόν πΰρ, χό 
όποΐον έπέφερεν είς αύχάς μεγάλας άπωλείας. 'Ομοίως αί νυ- 
χχεριναι έπιθέσεις χοΰ έχθροΰ καχά χής νέας γραμμής ούόεν 
άποχελεσμα εφεραν, ηύξησαν δέ μόνον χάς άπωλείας χου. 
Εκχός χών 150 αίχμαλώχων, οί όποιοι άνήκον είς δύο μεραρ

χίας, έκυριεύθησαν καί πολλά πολυβόλα. Τό πΰρ πυροβολικοΰ 
έξηκολούθησεν ισχυρόν είς χό πολεμικόν χοΰχο πεδίον.

Βιέννη. 3. Οκχωοριου. (W.T.B.) Από χό πολεμικόν 
γραφεΐον χοΰ χύπου άναγγέλλονχαι χά έξής: 'Η ένέργεια χοΰ 
πυροβολικοΰ διεχηρήθη γενικώς είς κανονικά δρια. Οί άγώνες 
πεζικοΰ ησαν ιοιαιχερως σφοόροί έπί χοΰ όρους Σάν Γκαμ- 
πριελε, δπου ο έχθρός έπεχεθη καχά χών γραμμών μας χαχά 
χας απογευμαχινάς ώρας. "Ολαι αί προσπάθειαι αύχαι ώς καί 
αί καχά χήν διάρκειαν χής νυκχός έπιχειρηθεΐσαι έπιθέσεις πε
ριπόλων απεκρούσθησαν ω; έπι χό πλεΐσχον δι άγώνος χειρο
βομβίδων. 'Ο καχά πολύ ύπέρχερος είς άριθμόν έχθρός κατώρ
θωσε νά καχαλάβη μόνον εν μικρόν χμήμα χαρακώμαχος είς 
χας όυχικας κλιτυας. Εκτος χων απωλειων, χάς όποιας οί ’ Ιχα- 
λοί ύπέσχησαν είς νεκρούς καί χραυματίας, ήμεΐς ηχμαλωχίσα- 
μεν εξ ίχαλούς άξιωμαχικούς, δύο Ιατρού; καί 407 όπλίτας. 
έκυριεύσαμεν δέ καί εν πολυβόλον.

Κατά τούς έναερίους άγώνας κατερρίφθησαν δύο έχθρικά 
άεροπλάνα ύπεράνω τών γραμμών μας, ιρίχον δέ κατέπεσεν 
όπισθεν χών ιταλικών θέσεων.

l u a w n f T r t T  η
Επίσημον. Μέγα Σχραχηγεΐον, 5. ’ Οκχωβρίου 1917 ,

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟ Ϊ ΔΙΑΔΟΧΟΥ Ρ Ο Υ Π Ρ ίΙΤ

Αρχηγοί καί σχραχεύμαχα χής χεχάρχης σχραχιάς διήλθον 
μίαν ήμέραν μάχης σπάνιάς σοβαοόχηχος, καχά χήν όποιαν άν. 
χέσχησαν !

Η πάλη διήρκεσεν από χής πρωίας μέχρι χής νυκχός. έ- 
χρεφετο δέ διαρκώς δί έπανειλημμένων άγγλικών έπιθέϊεων 
απο τήν βορειοδυχικώς χής Λάνγκεμαρκ μέχρι χής όδοΰ Μενέν 
Ιπέρν (15 χιλιόμεχρα) περιοχήν. Αί μάζαι χοΰ πυροβολικοΰ 

ενηργουν αόιακοπως με μεγισχην αποοοσιν έργου ύπό άνδρών 
καί πυροβολων έπί χοΰ έοάφους, ενχος χοΰ οποίου διεξήγονχο 
οί πεισμαχώδεις άμφίρροποι άγώνες πεζικοΰ.

Κεν ,ρα χης μάχης ήσαν ή Πελχαπελλε, χά μεμονωμένα 
κχήματα 3 χιλιόμεχρα δυχικώς χής Πασσενχέλε, αί διασχαυρώ- 
σεις όδών άνατολικώς καί νοχιοαναχολικώς χής Τσοννεμπέκε. αί 
δασώδεις περιοχαί δυχικώς χής Μπεχσελέρε καί χό χωρίον 
I κελοΰοελχ. Είναι αληθές, οχι ό έχθρός ήδυνήθ») νά ύπερβη 
παροόικώς χην γραμμήν χαυτην, άλλά Οεν ήδυνήθη νά έγκαχα- 
σχαθη πρό χής όρμής χών άνχεπιθέσεών μας, καίτοι μέχρι βα
θείας εσπέρα; ώδήγει διαρκώς νέας δυνάμεις είς χό πΰρ. Τοι- 
ουχοχρόπως χό κέρδος χών Άγγλων περιορίζεχαι είς μίαν λω
ρίδα βάθους 1 μέχρι 1 1/·ζ χιλιομέχρου άπό χής ΓΙελχαπέλλε 
μέχρι πέραν χών παραφυάδων χής Ισοννεμπέκε καί καχά μήκος 
των απ έκεΐ προς χην Μπεχσελερε άγ'ουσών οδών. Τό χωρίον 
χοΰχο, ως και χο Γκελοΰβελχ, οια χό όποΐον έγένονχο σφοδροί 
άγώνες. εύρίσκονχαι χελείως είς χεΐράς μας.

Αι αίμαχηραι άπώλειαι χών αγγλικών μεραρχιών—ειχον 
όε παραχαχθή έπι τοΰ πεδίου μάχης μόνον είς χήν πρωινήν 
επιθεσιν χούλάχισχον ένδεκα μεραρχίαι—αναγγέλλονται όμοφώ- 
νως ώς πολύ μεγάλαι.

Η καλη συνεργασία δλων χών δπλων μας καχέβαλε καί 
χην ίσχυραν αυχην έπίθεσιν χων Αγγλων πρό χοΰ σχόχου, ό 
όποΐος χήν φοράν αύχήν δέν ήχο σχενός, δπω; θά ίσχυρισθώ- 
σιν, άλλά εύρίσκεχο άνευ άμφιβολίας πολύ μακράν.

' Ο ηρωισμός χών γερμανικών στρατευμάτων εις χήν Φλάν
δραν δεν όπερτερεΐται άπό τίποτε.

ΣΤΡΑ Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΧΡΟΚΠΡΙΝΤΣ
Έπί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς οί Γάλλοι έπεχείρη

σαν τήν εσπέραν νέαν ίσχυράν έπίθεσιν—χήν 12. ένχός χριών 
ήμερών— είς χήν βορείαν κλιτόν χοΰ υψώματος 344 άνατολικώς 
τής Σαμονιέ. Σφοδρόν πΰρ, χό όποΐον πρό χής ένάρξεως χής 
έπιθέσεως μεχεβλήθη είς τυμπανικόν πΰρ, προπαρεσκεύαζε καθ’ 
δλην χήν ήμέραν χήν έπίθεσιν χών γαλλικών δυνάμεων, χήν ό
ποιαν άπέκρουσαν σχεδόν πανταχοΰ τά δεδοκιμασμένα βυρττεμ- 
βουργικά στραχεύμαχα. Εις χινας θέσε’ς έγένονχο άνχεπιδέσεις, 
άπό χάς οποίας περιήλθον πολλοί αιχμάλωτοι είς χεΐράς μας.

’Ανατολικόν θέατρον
Ούδεμία μεγαλυχέρα πολεμική έπιχείρησις.

Μακεδονικόν μέτωπον
Είς χήν λεκάνην χοΰ Μοναστηριού καί είς χό τόξον τοΰ 

Γσέρνα ή μαχητική ενέργεια ήτο ζωηροτέρα παρά  κατά τάς 
προηγούμενα; ήμέρας.

(W.T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΓΟΡΦ

Κ ΤΟΥ ΑΥΗΚδΥίΓΜΙΥ ακμοικ.
Β ι έ ν ν η ,  4. ’Οκτωβρίου.

Ιταλικόν Θέατρον
Οί αγώνες είς χόν χομέα χοΰ Γκαμπριέλε έχαλαρώθησαν 

χθές. ' Η προτεραία  μάς έδωσε 6 ίταλούς άξιωμαχικούς, 407 
άνδρας καί 2 ίαχροϋς ώς αίχμαλώχους. Οί άεροπόροι μας κα- 
χέρριψαν τρία έχθρικά άεροπλάνα. Είς τό μέτωπον χοΰ Τιρόλ 
ούδέν” ίδιαίχερον γεγονός.

(W .T.B.J 'Ο αρχηγός χοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον, 3 . ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. ("W.T.B.) Νέαι έπι- 

τυχίαι τών ύ.τοβρυχίων είς τό στενόν τής Μάνχης καί τήν Βό
ρειον θάλασσαν : τέσσαρα άχμόπλοια, εν ίσχιοφόρον καί έν άλι- 
ευτικόν μεχαξύ χών όποιων χρία ώπλισμένα άχμόπλοια καί τό 
καινουργές αγγλικόν ίστιοφόρον «Έντεπαντάνς». Άπό τά χρία 
ώπλισμένα άχμόπλοια Εν επλεεν ύπό γαλλικήν σημαίαν, εν άλ
λο δέ είχε χό έξωχερικόν χοΰ αγγλικού άτμοπλοίου «Κενχαλ 
Κάστλε» (3885 χόννων).

'Ο άρχηγός χοΰ ναυαρχ. έπιχελείου χοΰ σχόλου.

ΕΠΙ8ΕΣΕΙΣ AEPOflAAMSH ENANTIGH ΓΕΡΜΑΚίΚΟΜ ΠΟΛΕΟΗ
(Ν.) Βερολΐνον, 4. ’ Οκτωβρίου. (Επίσημον.) Κατά χήν 

νύκχα χής 2. πρός χήν 3. ’ Οκχωβρίου έχθρικά άεροπλάνα έξ-
ετελεσαν πολυάριθμους πχήσεις ένανχίον γερμανικών πόλεων,
χωρίς νά φέρωσι κανέν άποχελεσμα. 'Έν έχθρικόν άεροπλάνον
ήλθεν είς χήν περιοχήν χής Στουτγχάρχης καί έρριψε βόμβας
εις Φόϋερμπαχ, αί όποΐαι έπροξένησαν μικράν υλικήν ζημίαν, 
ουδεμίαν δμως άπώλειαν. ' Η άνοχύρωχος πόλις Φρανκφουρχη 
χοΰ Μάιν ύπεσχη έπίθεσιν 10 άεροπλάνων, χά όποΐα έπλησία- 
σαν έκ νοχου και δυσμών. Αί πλεΐσχαι χών βομβών επεσαν 
εκχος τής πολεως χωρίς νά φέρωσιν άποχελεσμα. Είς χην πε- 
ριοχήν χής πολεως έμεχρηθησαν εως τώρα 13 θέσεις πχώσεως 
βομβών. Αί βόμβαι έπεσαν ώς έπί χό πλεΐσχον έπί όδών καί 
άνοικοδομήχων έκχάσεων. Αί ύλικαί ζημίαι είναι μικραί. Έχραυ- 
μαχισθησαν ελαφρώς 5 πρόσωπα* νεκροί δέν ύπάρχουσιν.

'Η βιομηχανική περιοχή χής Λωρραίνης ύπέσχη έπίθεσιν 
πολλών αεροπλάνων, τά όποΐα έν χούχοις είχον μικράν έπιχυχί
αν χάρι; είς χά καλώ; ώργανωμένα άμυνχικά μέτρα μας.

Μέχρι τής περιοχής τής Ντόρτμουνχ κατώρθωσε πάλιν νά 
εισχώρηση εν μόνον έχθρικόν άεροπλάνον. χό όποΐον ερριψεν έκεΐ

βομοας επι χοΰ σιοηροΰρομικοΰ χμήμαχος Νχόρχ ε̂λνχ—- 
Ντορτμουντ -Νοτος, αί οποία*, έβλαψαν τάς σιδηροδρομικάς γραμ
μάς. Κατά χήν έπίθεσιν ταύχην έφονεύθη εν πρόσωπον. Έάν ή 
έπίθεσις κατά τής βιομηχανικής περιοχής τής Βεστφαλίας δεικνύη 
έκ νέου, όποιαν αξίαν άποδίόουσιν οί έχδροί είς τήν καταστρο
φήν χοΰ κέντρου χουχου χής οικονομικής μας δυνάμεως, δεικνύ
ει δμως άφ’ ετέρου, δχι χό ύπό χοΰ στρατοΰ μας κατεχόμενον 
εδαφο; είναι προστασία καί ποοπύργιον καί ένανχίον έναερίων 
καχά χή; χώρα; μα; έπιθέσεων.

Τ9ΡΠΙΛΑΙΣΙΣ ΑΙΤΛΙΚΟΥ UTAinillY
(Ζ.) Λονδΐνον, 4. ’ Οκχωβρίου. Τό ναυαρχεΐον γνωστοποιεί 

τά έξή ;: Γό πολεμικόν πλοΐον «Ντράκε» έχορπιλλίσθη τήν
πρωίαν χή; Τρίτης είς χήν βόρειον παραλίαν τής Ιρλανδίας, 
άφοΰ δε εφθασεν είς λιμένα χινά έβυθίσθη είς άβαθή ΰόατα. 
Έκ τής έκρήξεως έφονεύθη 1 άξιωματικός και 18 άνδρες τοΰ 
πληρώματος, οι δέ λοιποί έσώδησαν. (Τό «Ντράκε» ήχο χεθω 
ρακισμένον καχαδρομικόν έκχοπίσμαχος 14 300 χόννων. Έναυ. 
πηγήθη τφ 1901, είχε πλήρωμα 900 άνδρών, 16 πυροβόλα 
τών 15.2 εκατοστόμετρων, 12 τών 7.6 καί 2 τών 23.4 ώς 
καί δύο τορπιλοβλητικούς σωλήνας. 'Η ταχύτης του ήτο 24.6 
ναυτικών μιλλίων.)

0 ROYANKAPE ΑΡΚΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΗ WM ΤΟΝ ΓΑΑΑΙΚδΗ ΙΑΕ9Η
(Ν.) 'Ο Πουανκαρέ έξεφώνησεν είς Λοριάν λόγον, ό όποΐος 

κατά τάς γαλλικά; έφημερίδας περιέχει χήν περικοπήν, δχι ή Γαλ 
λία  θά άρκεσθη έν άνάγκη είς χήν νίκην τών γαλλικών ιδεών 
καί τοΰ γαλλικού πολιτισμού, έάν δεν έπετυγχάνοντο ολοι οί 
πολεμικοί σκοποί. ' Η άποζημίωσις, τήν οποίαν τό Βέλγιον άπαι- 
τεΐ άπότήν Γερμανίαν άνέρχεται είς 8 δισεκατομμύρια φράγκων.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΗΕΑΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Ν.) Πεχρούπολις, 3. ’ Οκ τωβρίου. (Ιηλεγρ. Πρακτορεΐον 

ΐΤετρουπολεως.^Δημοκρατική συνέλευσις. Ά φοΰ είχεν έξαντλη- 
bfj ό χαχάλογος χών όμιλήχών, ό προεδρεύων Γσάϊτσε έδήλυι- 
σεν, δχι ή συνέλευσις πρέπει πρώχον νά άποφασίση περί τού 
ζητήμαχος χής συνεργασίας χών διαφόρων κομμάχων, κατόπιν 
δέ περί χής συνεργασίας μεχά χοΰ κόμμαχος χών Καντετ ή 
μετά μόνον έπιτεχραμμένων χοΰ κόμμαχος χών Κανχεχ. ' Η δη
μοκρατική συνέλευσις άπεφάνθη διά ψήφων 766 ένανχίον 688 
όπέρ χής συνεργασίας χών πολιχικών κομμάχων. Έπειδή δμως 
καχά χήν καχόπιν ψηφοφορίαν περί χοΰ εΐ'δου; χής συνεργασία; 
μεχά χών Κανχεχ δέν έπεχεύχθη πλειοψηφία, άπερρίφθη κατά 
τήν έπανάληψιν χής ψηφοφορίας γενικώς ή ιδέα χής συνεργα
σίας διά ψήφων 813  ένανχίον 180.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗ Σ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ζ.) Ρόντερνταμ, 5. ’ Οκτωβρίου. Ή «Νταίλυ Τέλεγκραφ» 

πληροφορείται έκ Ρώμης, δτι ό Πάπας προέτεινε ρητώς εί; 
τήν Άντάντ τήν μεσολάβησίν του καί άναμένει τήν άπάντησιν χης.

(Ζ.) Γενεύη, 4. ’ Οκχωβρίου. Ή «Πτί Παριζιεν» πληρο
φορείται τά έξής: Αί ύπό τοΰ Πάπα πρός τήν Άντάντ όια- 
βιβασθεΐσαι άπανχήσεις χών κενχρικών δυνάμεων έπεόόθησαν χήν 
Τρίχην είς χήν βελγικήν κυβέρνησιν καί ύπ’ αύχής διεβιβάσθη- 
σαν άμέσως πρός χήν γαλλικήν κυβέρνησιν. Αί απαντήσεις συν
οδεύονται ύπό παρατηρήσεων τινών τού Καρδινάλιου Γκασπάρι  ̂
αί όποΐαι όιευ ι̂ολύνουσι τήν έξακολούθησιν χής συζηχήσεως πενί 
τής ειρήνη; ο;ά μέσου χρίτων. ‘ 0  Γκασπάρρι δηλώνει εί; τΰ ; 
παρατηρήσει; του, δτι αί άπαντήσει; τών κεντρικών οα.'νο/ται



είς.αύτόν κατάλληλοι, νά χρησιμεύσωσιν ώ ; βάσι; διαπραγμα
τεύσεων ειρήνη;.

Η  σ τ ά σ ι ς  τ ο ΰ  Τ ο υ ρ ί ν ο υ
(Ζ.) Έκ  ̂Λουγκάνο Αναγγέλλονται περί τη; στάσεως τοΰ 

1 ουρινου τά έςής: Τό κίνημα ήρχισε διά τεραστίων απεργιών 
τών έργατών,^ μετά την λήξιν τών οποίων έπήλθεν ελλειψις 
άρτου, λόγο) δέ τούτου έγένοντο ταραχαί. Οί στρατιώται έχρη- 
σιμοιτοίησαν τά δπλα το»ν. 'Ομάδες έπαναστατών έπυροβόλουν 
οιά πολυβόλων. Πολλοί έφονεύθησαν καί έτραυματίσθησαν. Ό  
αγών διήρκεσε πολυ. Οί έπαναστάται ώχύρωσαν τάς οικίας καί 
έμάχοντο άπό  ̂αύτάς. Λέγεται, δτι καί μεταξύ τών στρατιωτών 
έπεκράτησεν αμφιβολία, έν τέλει δμως* ύπερίσχυσεν ό πιστός 
στρατός. Ο άριθμός τών θυμάτων ύπολογίζεται υπό τινων είς 
60 νεκρούς καί 120 τραυματίας, ύπό άλλων δαως είς περισ
σοτέρους. 1

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ζ.) 0  Βενιζέλος παρέδωσεν είς τόν στρατηγόν Δαγκλήν

το μέχρι τοΰδε ύπ αύτοΰ διευθυνόμενον ύπουργεΐον τών στρα
τιωτικών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΕΣΔΗΝ
Εκ Δρέσδη; πληροφορούμεθα τά έξής: ’Επιτροπή άποτε- 

λουμενη έκ μελών τής έλληνικής παροικίας τής Δρέσδης καί 
I ερμανων οιοργανώνει διά την 6ην, 7ην καί 8ην Νοεμβρίου 
μουσικας εσπερίδας, δοθησομένάς είς Δρέσδην ύπέρ τοΰ'Έρυ- 
θρου -ταύρου, είς τάς όποιας θά κληθώσιν, .  δπως παραστώσι 
και οι κύριοι αξιωματικοί του έν Γκέρλιτς Δ'. Ελληνικού Σώ
ματος -τρατοΰ. Τής διοργανωτικής έπιτροπής μετέχουσι μεταξύ 
άλλων αι κ.κ. καθη'ηνής *Οθων Σμίτ, μουσικός κριτικός καί 
πρυτανι; τοΰ^Σαξωνικοΰ Βασιλικοΰ ’ Ωδείου, Γεώργιος Ίρργκανκ, 
συντάκτης τοΰ «’ Αγγελιαφόρου τής Δρέσδης» καί 1ος πρόεδρος

ή  \ ~ αι ~ ~ 1 κονσέρτο της
Βασιλικής Μουσικής τής Δρέσδης είς την μεγάλην αίθουσαν του 
I κεοερμπε-Λαους μετά έκτελέσεως έλληνικών χορών. Τήν δευ- 
τεραν ήμέραν μεγάλη μουσική έσπερίς, έκτελεσθησομένη ύπό τών 
αοιύων της Βασιλικής "Οπερας τής Δρέσδης είς τ̂όν Γκαΐτε-Γκάρ- 
τεν, την δε τρίτην ημέραν θά δοθη είς την ’Όπεραν τό εργον 
«Παρσιφαλ» του Βαγκνερ. Τέλος τη μερίμνη τής έλληνικής πα- 
ρικιας της Δρεσοης οί έπισκέπται Ιλληνες αξιωματικοί 6ά περιη- 
γηθωσι τα Αξιοθέατα μέρη τής πόλεως. Προσεχώς θά δημοσι- 
ευσωμεν λεπτομερείας συμφώνως πρός τά προγράμματα, τά ·- 
ποια θά άποσταλώσιν ήμΐν έκ Δρέσδης.

S I S  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ D m  Rabett
Καθ' έκάστην κονσέρτο.-Έκλεκτά φαγητά έλληνικής 
μαγειρικής-Πλουσία συλλογή οίνων καί μτπ3ρας.--Τι- 

μαι συγκαταβατικοί, υπηρεσία πρσθ-υμοτάτη.7HTFITAI πιεστ^ε διά τό τυπογραφεΐόν μας.
Lit I L I  I HI Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

I Είς τοΰ Μ Π ΡΑ ^ΣΕ Ρ Τ  Μαρ ίεν” πΓάτς " " " ’Ί
S Ύπάρχουσιν άκόμη όγδοα λαχνού τοΰ Πρωσσικοΰ 5 

Λαχείου. S

Ενοικιάζεται αμέσως ή βραδ. μεγάλο καί ωραία έπιπλ. 
δωμ. η 2 δωμ. (υπνου καί διαμονής) μετά λουτρού. Πληροφο- 
ρίαι παρ’ ήμΐν.

Ενοικιάζεται προσήλιον, θερμόν δωμάτιον. ^Qpat έπισκέψε- 
ως μετα μεσημβρίαν μετά τά; 3. Μπάνοφ - στράσσε 53. παρτέρ.
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