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Κ. ΖΟΝΝΑΡ QMIAEI
178. Ή  Α. Ε. ό γερουσιαστής καί πληρεξούσιος τών «Προ- 

στατίδων Δυνάμεων» έν'Ελλάδι κ. Ζοννάρ, ό ήρως τοΰ έν Έλ- 
λάδι παιζομένου δράματος, έξελέγη είς αντάλλαγμα τών υπη
ρεσιών πού ττροσεφερεν είς τήν Γαλλίαν (!) πρόεδρος τοΰ Γε. 
νιχοΰ Συμβουλίου τοΰ Pas-de- Calais. Εις τδν λόγον, τδν δ
ποΐον έςεφώνησεν έπί τή εκλογή, δέν παρέλειψε φυσικά νά 
άναφέρη καί τδ έν' Ελλάδι κατόρθωμά του. Ίδοΰ τί ε?πεν διά τήν 
' Ελλάδα :

«"Επρεπε νά έπαναφέρωμεν αδελφικώς τδν ελληνικόν λαδν 
εις τάς άδελφικάς του φιλίας. ‘ Η στιγμή δέν είναι κατάλληλος 
διά νά σάς έκθέσω τάς δυσκολίας έπί τών όποιων προσέκρουσα. 
Δέν θά εισέλθω είς λεπτομερείας τών τραγικών καί πλήρων 
συγκινήσεων ήμερών, τάς όποιας εζησα. ’ Εκείνο, που θέλω νά 
έςάρω, είναι μόνον, δτι καί είς αύτήν άκόμη τήν περίστασιν ή 
Γ α λ λ ί α  ή τ ο  έ κ ε ί ν η ,  ή ό π ο ί α  ε ι χ ε ν  ά ν α λ ά β ε ι  
τ ά ς  ε ύ θ ύ ν α ς  τ ο ΰ  έ π ι χ ε ι ρ ή μ α τ ο ς .  'Η ανατολική 
στρατιά μας δέν εχει πλέον τίποτε νά φοβηθη άπδ τήν κυβέρ- 
νησιν τών Αθηνών. Είς τδ έξής είμεθα έλεύθεροι νά άνοίξω- 
μεν όδούς καί νά στρώσωμεν σιδηροδρομικάς γραμμάς έπί ελ
ληνικού έδάφους. 0ά χρησιμοποιήσωμεν έκεΐ κάτω τά έργο- 
στάσια πυρομαχικών καί δ,τι διαθέτει ό τόπος είς χαλκόν, υ
φάσματα κτλ. διά νά δυνηθώμεν νά περιορίσωμεν τάς είσαγω- 
γικάς άνάγκας μας. Έντδς ολίγου Ινας έλληνικός στρατός 
300 000 άνδρών, καλώς γυμνασμένος άπδ Γάλλους άξιιυματι- 
κούς, θά λάβη θέσιν παρά τά συμμαχικά στρατεύματα είς τδ 
μέτωπον Θεσσαλονίκης. Τδ γόητρόν μας, τδ όποιον είχε τόσον 
καταπέση καί ταπεινωθη έν τη Ά/ατολη, άνέλαβεν καί πάλιν 
καί λάμπει έκ νέου.»

Αύτά ειπεν ό κ. Ζοννάρ διά τήν Ελλάδα, διαφωτίσας χω
ρίς νά θέλη τήν κοινήν γνώμην τής Εύρώπης, δτι, άντιθέτως 
προς δσα κοπανίζει καθημερινώς ό συμμαχικός τύπος, ό ελ
ληνικός λαος έφάνη πολύ όλίγον ένθουσιασμένος άπδ τδ μαρτύ
ριαν του, δπως άλλως τε ήτο φυσικόν. «’Αδελφικόν» ώνομάζει 
ή Α. Ε. τό στραγκάλίσμα τοΰ ελληνικού λαοΰ, διότι άπό άδελ- 
φικά φαίνεται αισθήματα έμπνέοντο τά τηλεβόλα τοΰ άγγλογαλ- 
λικοΰ στολου και οί Σενεγαλέζοι ποΰ έσπειραν τόν τρόμον είς 
τό παιδιά τών άγυιών τής πρωτευούσης καί τοΰ Πειραιώς. Ζη
λότυπος διά τήν δόξαν τής πατρίδος του ό κ. Ζοννάρ μας επα

ναλαμβάνει καί πάλιν με τδ κύρος τοΰ πρωτεργάτου, δτι είς 
τήν Γαλλίαν ανήκει ή δόξα διά τά διαπραχθέντα έν 'Ελλάδι. 
Vive la France ! λοιπόν, δπως θά έλεγαν οί φίλοι τοΰ κ. 
Βενιζέλου ! Τουλάχιστον ή ’Αγγλία, άν δχι άλλος, εχουσα δπως

φαίνεται συνείδησιν τοΰ διαπραττομένου έγκλήματος, εδειξεν δτι 
εΐχε καί έχει άκόμη τήν διάκρισιν νά παραμένη κρυμμένη είς 
τά παρασκήνια. Τό ούσιωδεστερον δμως μέρος τοΰ λόγου τοΰ 
κ. Ζοννάρ είναι τό άφορών τό στρατιωτικόν ζήτημα τής 'Ελ
λάδος. ' 0  συνεργάτης τοΰ κ. Βενιζέλου μας πληροφορεί δτι ή 
Ελλάς εύρίσκεται είς πολεμικάς παρασκευάς, διαλύων ουτω καί 
τήν τελευταίαν άμφιβολίαν περί τής συμμετοχής της ή μή είς 
τόν πόλεμον. 'Η Α. Ε. μάς πληροφορεί άκόμη, δτι τά παιδιά 
τοΰ ελληνικού ‘λαοΰ Θά οδηγηθούν μεθαύριον είς τήν σφαγήν 
άπό γάλλους άξιωματικούς ! Είς τούς ελληνας άξιωματικούς έχει 
φαίνεται ή ’Αντάντ πολύ λίγην έμπιστοσύνην, ή δτι ή «έκκα- 
θάρισις» τοΰ κ. Βενιζέλου δέν άφήκε κανένα είς τόν στρατόν. 
«'Έτεροι 387 άξιωματικοί έτέθησαν έν διαθεσιμότητι» μάς 
έπληροφόρουν τά Γαλλικά φύλλα π (Λ ολίγων ήμερών.

Είς άμεσον σχέσιν με τάς άνωτέρω δηλώσεις τοΰ κ. Ζον
νάρ περί τής προμελετωμένης εισόδου τής ' Ελλάδος είς τόν πό
λεμον, εύρίσκεται καί ή νεωτέρα ειδησις τοΰ Χαβάς, καθ’ ήν 
«ό κ. Βενιζέλος κατέθεσε τό χαρτοφυλάκιον τού ύπουργοΰ τών 
στρατιωτικών», καθώς καί ή άφιξις τών ξένων στρατιωτικών α
ποστολών έν ’ Αθήναις, γεγονότα πρώτιστης σπουδαιότητος, τά 
όποια συμπληροΐ ό διορισμός τοΰ γάλλου στρατηγοΰ Μπρακέ 
είς τήν θέσιν τοΰ άρχηγοΰ τού ' Ελληνικού έπιτελείου.

"Οπως βλέπει κανείς αί έργασίαι πρός μεταβολήν τής Έ λ. 
λάδος είς Γαλλικήν άποικίαν βαίνουν αισίως πρός τά πρόσω ύπό 
τήν αίγίδα τοΰ κ Βενιζέλου. Έντός δλίγου δέ ή Ελλάς θά ά
ποκτήση έπί τέλους τήν πλήρη έλευθερίαν της μεταβαλλόμενη 
είς κράτος έλεύθερον δπως ή Χονολουλοϋ, ή Σενεγάλη ή τό 
Μαρόκον, δπου ή μεγάλη Δημοκρατία θά έ'χη ολην τήν έλευ
θερίαν νά στρατολογώ μισθοφόρους !

Μέ δλα αύτά δμως ό κ. Βενιζέλος έώρτασεν είς τό Φά- 
ληρον τήν έπέτειον τοΰ έπαναστατικού του κινήματος, στέφων 
τήν «άπελευθερωθεΐσαν άπό τής τυραννίας Ελλάδα» μέ άφρούς 
σαμπάνιας ! . . .  Ο temporal . . .

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 19. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.J Είς τήν Φλάνδραν 

ηύξήθη άπό τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας τής 18. ’ Οκτωβρίου 
τό έχθρικόν πύρ είς δλους τούς τομείς τού κυρίου πεδίου μά
χης είς μεγάλην δύναμιν. Μετά ίδιαιτέρας μανίας διηυθύνετο 
έναντίον τών είς τό δάσος Χουτούλστ, πλησίον τής Πασεντέλε, 
πλησίον τής Γκελοΰβελτ καί τής Τσαντφόρντε θέσεών μας. 'Η 
Κόμεν καί Βέρβικ έδέχθησαν βαρύ πΰρ. Τό ίσχυρδν πΰρ, τό 
όποιον καί είς τήν παραλίαν ηύξήθη είς μεγάλην σφοδρότητα,



διήρκεσε τόσον έκεΐ δσον καί είς τδ κύριον μέτωπον μάχη; 
εως αργά τδ άπόγευμα, έξηκολούθησε δέ καί την νύκτα ώς 
βαρύ πύρ ένοχλήσεως. Νοτίως της Πελκαπέλλε καί δυτικώς 
της Κάϊμπεργκ άπεκρούσθησαν ίσχυραί έχθρικαί περίπολοι. Κα
τόπιν λι'αν ζωηράς ένεργείας τών άεροπόρων κατά τήν ήμέραν 
ίδικαί μας μοΐραι άεροπλάνων έβομβάρδισαν άφθόνως καί έπι- 
τυχώς τά περί τήν 'Υπέρν πλησίον της Έλβερντίνγκεν καί Πο- 
περίνγκ στρατόπεδα.

Είς τδ μέτωπον τοΰ ΑΚίν πλησίον της Φρεσνουά είς τήν 
περιοχήν τοΰ Σέν Καντέν, πλησίον της Άβρενκουρ καί Ίταν- 
κοΰρ κατόπιν κατά διαλείμματα ζωηρού πυρδς άπεκρούσθησαν 
μετά πολλών απωλειών έχθρικαί περίπολοι. 'Ομοίως άπέτυχον 
τήν πρωίαν τής 18. ’Οκτωβρίου είς τδ μέτωπον τοΰ Αίσν ίσχυ- 
ρότεραι έπιθέσεις άναγνωρίσεως τοΰ έχθροΰ, αί δποΐαι έγένοντο 
είς τρεις θέσεις τής γωνίας τής Λαφφώ κατόπιν αύξήσεω; τοΰ 
πυρδς μικράς διαρκείας.

' ^ μάχη πυροβολικοΰ βορειοανατολικώς τής Σουασσόν έ- 
συνεχίσθη κατόπιν βροχεράς πρωίας. Τδ πΰρ ηύξήθη κατά τήν 
περαιτερω διάρκειαν τής ήμέρας, ιδίως δε τήν έσπέραν, είς με- 
γαλυτέραν σφοδρότητα μετά κατα:'αλώσεως μεγάλων ποσοτήτων 
πυρομαχικών, πολλάκις δε μετεβλήθη είς τυμπανικόν πΰρ. ’Α
πεκρούσθησαν ίσχυραί γαλλικαί έπιθέσεις άναγνωρίσεως κατά τοΰ 
άπδ Βωξαγιδν μέχρι άγροικίας Ρουαγιέρ μετώπου. Κατά τήν 
διαρκειαν της νυκτδς διηυθύνετο ίσχυρότατον πΰρ καταστροφής 
κατά τών Θέσεών μας, είς τδ όποΐον άπήντησε μετά δυνάμεως 
τδ πυροβολικόν μας.

Εις τήν Σεμεν ντε Ντάμ ό έχθρδς έπεχείρησε πάλιν διά 
τριών νέων έπιθέσεων νά μάς άποσπάση τάς βορείως τοΰ μύ
λου -ής Βωκλέρ νεοκαταληφθείσας θέσεις μας. Αί επιθέσεις 
αυται άπεκρούσθησαν τελείως μετά μεγάλων απωλειών.

Είς τδ άνατολικόν μέτωπον κατελήφθη έντελώς υφ’ ήμών 
ή νήσος Μόον. Ήχμαλωτίσθη μία έχθρική ταξιαρχία μετά τοΰ 
οιοικητού της καί δλων τών μεταγωγικών της, δυνάμεως 5000  
περίπου άνορών. Τδ ρωσσικόν θωρηκτον «Σλάβα» κατεβυθίσθη 
καιόμενον μεταξύ Σιλντάουν καί Μόον. ' Η κατάληψις τών νήσων 
Εζελ καί Μόον βελτιώνει κατά πολύ τήν στρατηγικήν μας κα- 

ταστασίν είς τδ βόρειον μέρος τοΰ άνατολικοΰ μετώπου μας. 
Ata της καταληψεως τών νήσων "Εζελ καί Μόον έδημιουργήθη 
τελείως εύνοϊκή βάσις ένεργείας διά νεωτέρας έπιχειρήσεις. Διά 
τής συνεργασίας τοΰ στόλου, ή όποία καθίσταται δυνατή διά 
τής κατοχής τής Έζελ, καθίστανται καί αί δπισθεν τοΰ μετώ
που τούτου συγκοινωνίαι πολύ άπλούστεραι παρ’ δσον εως τώρα.

Βιέννη, 19. ’ Οκτωβρίου. (W .T.B)’ An0 τό πολεμικόν γρα- 
φεΐον τοΰ τυπου άναγγέλλονται τά έξής: ' Η ένέργεια τοΰ πυρός 
τοΰ ίταλικοΰ πυροβολικοΰ έναντίον τών θέσεών μας είς τό μέ- 
τωπον τοΰ Ιζοντσο ητο χθές έπανειλημμένως ζωηρά. Αί πυρβο- 
λαρχίαι τοΰ Σντόμπα έβομβάρδισαν τδ άνάκτορον Μαριμόρε, έ- 
προξενησαν δμως άσήμαντον μόνον ζημίαν είς τό πάρκον. Είς τάς 
Καρνικάς άλπεις περίπολοί μας είσέβαλον είς τάς έχθρικας θέ
σεις τοΰ τομεως Πλέκεν, έπροξένησαν είς τόν έχθρόν βαρείας 
αίματηράς άπωλείας καί μεταξύ άλλων έκυρίευσαν καί Ινα τορ- 
πιλλοβλήτην. Προχθές η χμαλωτίσαμεν είς έπιθέσεις περιπόλων 
είς τό νοτιοανατολικόν Τιρόλον εξ άξιωματικούς καί 300 περί
που όπλίτας, έκυριεύσαμεν δε τρία πολυβόλα καί άλλο πολεμι
κόν ύλικόν.

Βερολΐνον, 20 ’ Οκτωβρίου. (W\T.B.) Είς τό Φλανδρικόν 
μέτωπον έχαλαρώθη τήν 19. ’ Οκτωβρίου ό άγών πυροβολικοΰ 
και ηύξήθη πάλιν μόλις περί την έσπέραν είς ζωηρόν πΰρ κα

ταστροφής έπί τοΰ κυρίου πεδίου μάχης βορειοανατολικώς της 
Μαγκελάρε, νοτιοανατολικώς τής ' Γπέρν καί είς τήν περιοχήν 
τή; Μάστεν.

Είς τήν ’ Αρτουά τό έχθρικόν πΰρ πυροβολικοΰ καί τορπιλ- 
λοβλητών ήτο έν μέρει ζωηρότερον, άπεκρούσθησαν δέ έχθρι- 
καί περίπολοι μετά πολλών άπωλειών είς τήν περιοχήν τής Λάν, 
βορείως τής ’ Οππύ, μεταξύ Φονταίν καί Μπουλλεκούρ, ώς καί 
βορείως τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ.

Βορειοανατολικώς τής Σουασσόν έξακολουθεΐ ή ισχυρά μά' 
χη πυροβολικοΰ άδιακόπως μετά τεραστίας καταναλώσεως πυ
ρομαχικών. Καί κατά τήν νύκτα άκόμη πολύ δλίγον έλαττοΰ- 
ται ή δύναμις τοΰ πυρός. Μεταξύ Βωξαγιδν καί Μπραί ή έμ- 
προσθία πολεμική ζώνη έχει μεταβληθή ύπό τοΰ πυρός πυρο
βολικού καί τορπιλλοβλητών τελείως είς πεδίον χοανών. Έχθρι- 
καί έπιθέσεις άναγνωρίσεως, αί δποΐαι έγένοντο μετά μεσημβρί
αν καί τήν έσπέραν κατόπιν ίσχυροτάτης προπαρασκευής πυρός 
άπεκρούσθησαν.

Είς τήν Καμπανίαν έγένοντο μετά μεσημβρίαν καί τήν 
έσπέραν έν μέρει σφοδροί αιφνιδιασμοί πυρός βορειοανατολικώς 
τής Πρόον.^

Τό χθεσινόν τηλεγράφημα τοΰ πύργου * Αϊφφελ περί εισ
βολής είς τάς έπί τοΰ όρους Κάϊλ θέσεις μας είναι αναληθές. 
Παρετηρήθησαν μόνον μερικοί Γάλλοι *ίς τό προπεδίον, οί ό. 
ποιοι έξεδιώχθησαν δι’ δλίγων βλημάτων.

' Εκατέρωθεν τοΰ Μάς ηύξήθη άπό μεταμεσημβρίαν τό έχ
θρικόν πΰρ είς δλόκληρον τδ μέτωπον, έπικρατοΰντος διαυγούς 
καιρού. Πλησίον τοΰ υψώματος 344 είς τήν περιοχήν τοΰ δά. 
σους Φός άπέκτησε περί τήν έσπέραν μεγαλυτέραν δύναμιν. 
Περί τήν 11. ώραν τής έσπέρας περίπολοί τινες είσέβαλον είς 
τά έχθρικά χαρακώματα μεταξύ Φόρζ καί Μπετενκούρ καί έ
πανήλθον μετά αίχμαλώτων.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον έπί τής νήσου Μόον συνελή
φθησαν υπολείμματα ένός τάγματος τοΰ θανάτου, τά όποΐα άν- 
θίσταντο άκόμη· έπί τής νήσου Νταγκέ άπεβιβάσθη στρατός.

Είς τήν Μακεδονίαν κατεβλήθη ύπό τοΰ πυρός φραγμού 
τοΰ πυροβολικοΰ μας μία γαλλική έπίθεσις έπιχειρηθεΐσα κατό
πιν προπαρασκευής πυροβολικοΰ είς τήν δυτικήν όχθην τής λί
μνης Όχρίδος. Είς τήν Ντομπροπόλγε άπεκρούσθησαν δύο σερ 
βικαί έπιθέσεις περιπόλων. Είς τήν πεδιάδα τοΰ Στρυμόνος έγε- 
νοντο εύνοϊκαί δι’ ήμάς μάχαι περιπόλων.

Α Ν λ Χ Μ λ  TOY Ι0ΑΕΜ9Υ
m m  i H M s m i A

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 22. ’ Οκτωβρίου 1917,
Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν ηύξησε χθές πάλιν δ άγών πυρός άπό 
τοΰ δάσους Χουτούλστ μέχρι τή; διώρυγο; Κομίν- Υτερν είς 
μεγάλην δύναμιν καί διετηρήθη σφοδρός μέχρι τής πρωίας, 
αυξηθείς πολλάκις είς τυμπανικόν πΰρ.

Σήμερον τήν πρωίαν ήρχισαν κατά τάς μέχρι τοΰδε ύπαρ- 
χούσας πληροφορίας γαλλοαγγλικαί έπιθέσεις μεταξύ Ντράϊ- 
μπανκ καί Πελκαπέλλε.

- ΣΤΡΑ Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΚΠΡΙΝΤΣ
' Η μάχη πυροβολικοΰ μεταξύ της χαράδρας τοΰ Αίλέτ 

καί τής Μπραί έξηκολούθησε κατά τήν ήμέραν μετά χρησιμο- 
ποιήσεως δλων τών πολεμικών μέσων, έσυνεχίσθη δέ καί κατά 
τήν νύκτα μετά δλίγων μόνον διακοπών.

Είς ιό μεσαΐον τμήμα τής Σεμέν ντέ Ντάμ τό πΰρ ήτο 
σφοδρόν κατά διαλείμματα ιδίως πλησίον τής Σερνύ.

'Ομοίως είς τήν Καμπανίαν και τόν Μάς ή μαχητική 
ένέργεια ένεδυναμώθη.

Χθές κατερρίφθησαν 12 έχθρικά άεροπλάνα καί εν δέσμι- 
ον άερόστατον.

’Ανατολικόν θέατρον
'Ολόκληρος ή νήσος Νταγκέ εύρίσκεται είς τήν κατοχήν 

μας. Συνελήφθησαν περισσότεροι τών 1200 αίχμαλώτων καί 
έκυριεύθησαν πυροβόλα καί μεγάλαι προμήθειαι.

Στρατός καί στόλος έφεραν άπδ κοινοΰ είς πέρας έντός 
έννέα ήμερών τάς έπιχειρήσεις, διά τών οποίων περιήλθον είς 
χεΐράς μας αί νήσοι "Εζελ, Μόον καί Νταγκέ, αί κλείδες τού 
άνατολικοΰ μέρους τής ’ Ανατολικής θαλάσσης.

Αί έπιχειρήσεις αύται άποτελοΰσι μίαν νέαν άπόδειξιν τής 
μαχητικής δυνάμεως τού στρατοΰ μας καί τοΰ ναυτικού μας· 
ή συνεργασία των καί κατά τάς έπιχειρήσεις ταύτας δύναταί 
νά όνομασθη παραδειγματική.

Μακεδονικόν μέτωπον
Είς τήν κοιλάδα τού Σκούμπη τά στρατεύματά μας μετά 

τών συμμαχικών τοιούτων άπέσπασαν άπό τούς Γάλλους δι’ έ- 
πιθέσεώς των ύψώματά τινα καί έκράτησαν αυτά έναντίον ισχυ
ρών άντεπιθέσεων.

Είς τήν όδόν Μοναστηριού Ρέσνας κατεβλήθησαν έπανει- 
λημμέναι έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ.

' Ο άγών πυρός διετηρήθη έδώ καί είς μεγάλα τμήματα 
έπί άμφοτέρων τών οχθών τοΰ ’ Αξιοΰ ζωηρός.

'W.T.B.) ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Α Υ Σ Τ Ρ Ο Ο Ϊ Γ Γ Ρ Ι Ι Ο Η  A H A H Q IH Q B E H
Β ι έ ν ν η ,  21. ’ Οκτωβρίου.

Ιταλικόν θέατρον
Είς τήν κοιλάδα τοΰ Φλάϊμς αί περίπολοί μας συνέλαβον 

κατά τινα έπιτυχή έπιχείρησίν των 1 άξιωματικόν καί 40 
όπλίτας.

(W.T.B.) 'Ο άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
16 000 τόννοι

Βερολΐνον, 19. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W.T.B.) 1. Έν 
έκ τών ύποβρυχίων μας μέ κυ 'ερνήτην τόν άνθυποπλοίαρχον 
Ρόρμπεκ, κατεβύθισε τήν 2. ’Οκτωβρίου βορείως τής Ιρλαν
δίας τό άγγλικόν τεθωρακισμενον καταδρομικόν «Ντράκε (έκτο
πίσματος 14 300 τόννων) διά τορπιλλίσεως.

2. Προσέτι κατεβυθίσθησαν πάλιν ύπό ύποβρυχίων μοίς είς 
τόν’ Ατλαντικόν ώκεανόν έμπορίκά πλοία έκτοπίσματος 16 000 
τόννων. Μεταξύ τών καταστραφεντων πλοίων ήσαν τό ώπλισμέ- 
νον άγγλικόν άτμόπλοιον «Ντράκε» (2267 τόννων) ώς καί τό 
αγγλικόν άτμόπλοιον «"Ηρων» μέ φορτίον άνθράκων, προσέτι 
τό γαλλικόν τριΐστιον «Νεγί» μέ φορτίον 3080 τόννων σιτηρών 
άπό Μελμπούρν είς Μπορντώ. ώς καί τά γαλλικά ιστιοφόρα 
« Duviov Ρεπουμπλίκέν», «Ντέ Ζάν», «Λιμπερτέ», «Πέπλ Φρέρ», 
έκ τών όποιων τά τρία τελευταία ήσαν ώπλισμένα.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Έπιδρομαι άεροπλοίων έναντίον τής άγγλι- 
κής άνατολικής παραλίας.

Βερολΐνον, 21. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Κατά τήν νύκτά 
τής 19. πρός τήν 20. ’Οκτωβρίου μία μοίρα ναυτικών άερο-

'Η ύπό τών Γερμανών καταληφθεΐσα νήσος Ντάγκε.

πλοίων έπέδραμε κατά τής ’ Αγγλίας μετά ιδιαιτέρας έπιτυχίας. 
Έβομβαρδίσθησαν διά βομβών 26 000 χιλιογράμμων περίπου 
αί βιομηχανικοί έγαταστάσεις τών επομένων πόλεων : Λονδίνου, 
Μάνχεστερ, Μπίρμιγχαμ, Νόττιγχαμ, Ντέρμπυ, Λόβεστοφτ, 
Χούλ, Γκρίμσμπυ, Νόρβιχ καί Μάππλετον. Πανταχοΰ παρετη
ρήθησαν καλά έκρηκτικά καί έμπρησπκά άποτελέσμ.ατα. 'Ο 
κυβερνήτης άεροπλοίου ανθυποπλοίαρχος βαρώνος Πρόϋς φόν 
Μπούττλαρ - Μπράντενφελς έξετέλεσε μετά τού δεδοκιμασμένου 
πληρώματος του τήν 14. έπιδρομήν έναντίον τής Αγγλίας, έκ 
τών όποιων τέσσαρας έναντίον τοΰ Λονδίνου.

Τέσσαρα αερόπλοια ύπό τήν διοίκησίν τών δεδοκιμασμέ- 
νων κυβερνητών των, τών ανθυποπλοιάρχων Στάμπερτ, Κέλλε, 
Γκάγιερ (Ίωάννου) καί Σβάντερ, ένω έπέστρεφον κατόπιν λαμ- 
πρώς έκτελεσθείσης έπιχειρήσεως, παρεπλανήθησαν λόγφ ισχυ
ρού ρεύματο; άέρος καί πυκνής ομίχλης, ή όποία καθίστα α
δύνατον τόν προσανατολισμόν, ύπεράνω τοΰ γαλλικού πεδίου 
μάχης καί έκεΐ κατερρίφθησαν, ώς προκύπτει άπό γαλλικά; ει
δήσεις. Λεπτομέρειαι περί τής τύχης έκάστου τών άεροπλοίων 
τούτων καί τών πληρωμάτων των δέν είναι μέχρι στιγμής 
γνωσταί.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Ν.) Λονδΐνον, 19. ’ Οκτωβρίου. (Ρόϋτερ). Έχθρικά άερό- 

πλοια έπέδραμον σήμερον τήν έσπέραν έναντίον τών ανατολικών 
καί βορειοανατολικών κομητειών. ' Ο έχθρός είσέβαλεν είς τάς 
κομητείας ταύτας μέχρις άποοτάσεώς τίνος, δεν έξετέλεσεν ό'μως 
καμμίαν πολύ ώρισμένην έπίθεσιν. Τής έπιθέσεως μετέσχον εξ 
ή επτά άερόπλοια. Έρρίφθησαν βόμβαι είς διάφορα σημεία, έκ 
τών όποιων δλίγαι καί είς τό διαμέρισμα τού Λονδίνου.

1 0 / 2 3  ' Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  
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Εύλαμπίου καί Εύλαμπίας μαρτύρων



(Ν.) Λονδΐνον, 20. ’ Οκτωβρίου. (Ρόϋτερ.) Κατά την έναέ
ριον επίθεσιν της έσπέρας της χθες έφονεύθησαν 27 και έτραυ- 
μαπσθησαν δΒ. Έπροξενήθησαν και μερικαί ύλικαί ζημίαι.

(Ν.) Παρίσιοι, 20. ’Οκτωβρίου. Δύο μή ουνάμενα νά πη- 
δαλιουχηθώσι Γσεππελίν ύπέστησαν έπίθεσιν ύπό άεροπλάνων 
καί πυροβόλων τής άμύνης καί προσεγειώθησαν εις την έ'κτασιν 
τοΰ. Σαόν εις τήν περιοχήν της Σιστερόν· τά πληρώματα εθε- 
σαν πυρ εις τά άεροπλοια καί έπεχείρησαν νά δραπετεύσωσιν, 
άλλά συνελήφθησαν.

Οί δροι τοΰ συνδέσμου τών έργατών και 
στρατιωτών διά τήν ειρήνην

(Ζ.) Πετρούπολις, 20. ’ Οκτωβρίου. (Τ. Π. Π.) Ή κεν
τρική έκτελεστική επιτροπή τοΰ συνδέσμου έργατών καί στρα- 
τιωτών μετά τήν έκλογήν τοΰ πρώην όπουργού τής έργασίας 
1/ομπελεφ ώς απεσταλμένου τής ρωσσικής δημοκρατίας είς τήν 
συνελευσιν τών συμμάχων έν Παρισίοις συνέταξε τάς έπομένας 
οδηγίας δι αυτόν, άφορώσας* τό ζήτημα τής είρήνης :

1. Εκκενωσις τής Ρωσσίας παρά τοΰ γερμανικού στρατοΰ, 
αυτονομία τής Πολωνίας, Λιτουανίας καί τών Λεττικών έπαρχιών.

2. Αυτονομία τής τουρκικής ’ Αρμενίας.
3. Λύσις τοΰ άλσατολωρραινικοΰ ζητήματος διά ψηφοφο

ρίας, ύπδ τδν δρον πλήρους ελευθερίας κατά τήν ψηφοφορίαν·
4. Επανορθωσις τοΰ Βελγίου καί άποζημίωσις τών α

πωλειών του έκ διεθνοΰς κεφαλαίου.
δ. ’ Επανορθωσις τής Σερβίας καί τοΰ Μαυροβουνίου μετ’ 

αποζημιώσεων έκ διεθνοΰς κεφαλαίου. Νά δοθη είς τήν Σερβί
αν έξοδος πρδς τήν Άδριατικήν θάλασσαν, ή Βοσνία καί ή*Έρ- 
ζεγοβίνη νά γίνωσιν αυτόνομοι.

6. Τά διαμφισβητούμενα έδάφη τής Βαλκανικής χερσονή
σου νά γίνωσιν αυτόνομα προσωρινώς μέχρι λαϊκής ψηφοφο
ρίας.

Ή  Ρουμανία νά άποκατασταθη είς τά πρώην δριά της, 
νά ύποσχεθη, δτι 9ά δώση αυτονομίαν είς τήν Δοβρουτσαν καί 
δτ·. θά έκπληρώση τδ άρθρον 3 τής συνθήκης τοΰ Βερολίνου 
περί ισονομίας τών ’ Ισραηλιτών.

8. Αυτονομία τών ίταλικών έπαρχιών τής Αυστρίας μέχρι 
λαϊκής ψηφοφορίας.

9. ’ Επιστροφή δλων των γερμανικών αποικιών είς Γερ
μανίαν.

10. ’ Επανορθωσις τής Περσίας καί τής 'Ελλάδος.
11. Ούδετεροποίησις δλων τών πορθμών, οί όποιοι άγου- 

σιν είς έσωτερικάς θαλάσσας, ώς καί τών διωρύγων Σουέζ καί 
Παναμά, έλευθερία τής έμπορικής ναυτιλίας καί κατάργησις τοΰ 
δικαιώματος αιχμαλωσίας καί τορπιλλίσεως έμπορικών πλοίων.

12. Όλοι οί έμπόλεμοι νά παραιτηθώσι πολεμικών φό
ρων ή αποζημιώσεων οίασδήποτε μορφής. "Ολοι οί κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ πολέμου έπιβληθέντες φόροι νά έπιστραφώσιν.

13. 'Εκάστη χώρα νά είναι ανεξάρτητος δσον άφορα τήν 
εμπορικήν της πολιτικήν, άλλά δλαι νά όποχρεωθώσι νά πα. 
ραιτηθώσι παντδς έμπορικοΰ αποκλεισμού μετά τδν πόλεμον
καί νά μή κλείσωσι τελωνειακάς συμφωνίας.

14. Ο! δροι τής είρήνης νά καθορισθώσιν όπδ αντιπρο
σώπων, ο? όποιοι νά διορισθώσιν ύπδ τών έθνικών αντιπροσω
πειών. Οί δροι οΰτοι νά έγκριθώσιν ύπδ τών βουλών. Οί 0t- 
πλωμάται ύποχρεοΰνται, νά μή κλείσωσι μυστικάς συνθήκας, 
αί όποΐαι κηρύσσονται ώς άντιβαίνουσαι είς τδ διεθνές δίκαιον 
καί επομένως άκυροι.

1δ. Βαθμιαίος αφοπλισμός κατά ξηράν καί θάλασσαν καί 
ακολούθως είσαγωγή τοΰ συστήματος τής έθνοφυλακής.

Αί όδηγίαι τελειώνουσι με τήν σύστασιν, νά προσπαθη- 
σωσι να απομακρυνωσιν δλα τά διά τήν συνέλευσιν τής Στοκ
χόλμης έμποδια και νά έπιτύχωσι τήν ε’κδοσιν διαβατηρίων διά 
τά κόμματα, τά όποια θελουσι νά μετάσχωσιν αύτής.

Τ ΕΛ Ε Υ Τ Α ΙΑ  ΩΡΑ
Η έφημερίς ήμών έζήτησε παρά τοΰ ύπασπιστοΰ τής 

Αύτοΰ  ̂Μεγαλειότητας κ. Παπαρρηγοπούλου τηλεγραφικώς πλη
ροφορίας  ̂ περί τής ύγείας τοΰ Άνακτος. Είς άπάντησιν έλάβο- 
μεν τδ άκόλουθον τηλεγράφημα :

Ζυρίχη, 22. Οκτωβρίου, ώρα 6.40' μ. μ, Ή  Αύτοΰ 
Μεγαλειότης διήλΦεν έξαίρετον νΰκτα, ή δέ κατάστα- 
σίς του είναι λίαν ευχάριστος.

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΑΟΣ

Τόν Σεπτέμβριον 672 000 τόννων
Βερολινον, 22. Οκτωβρίου. (W.T.B.) Διά πολεμικών μέ

σων τών κεντρικών δυνάμεων κατεβυθίσθησαν κατά τδς μήνα 
Σεπτεμοριον έν σ υνολιρ 672 000 τόννων. Τοιουτοτρόπως ό άπδ 
τής ένάρςεως τοΰ απεριορίστου υποβρυχίου πολέμου καταβυθισθείς 
άριθμδς τόννων άνήλθεν είς 6 97δ 000.

Ο άρχηγδς τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.
Βερολινον, 22. Οκτωβρίου. (W\T.B.) Ιδ κατά τήν νύ

κτα τής 18. πρδς τήν 19. τρ. μ. κατά τήν έπίθεσιν τών τορ- 
πιλλοοολων μας τορπιλλισθέν είς τδν δρμον τής Ντυνκίρχεν 
αγγλικόν πολεμικον (μονίτωρ) κατεουθίσθη, ώς προκύπτει άπδ 
τας βραΰυτερον άφιχθείσας ειδήσεις τών συμμετασχόντων πολε
μικών μας πλοίων.

ΙΑ  ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΛΣ
(Ζ.) Χθές ή Αύτοκράτειρα τής Γερμανίας ήγε τήν δ9. 

επετειον τών γενεθλίων της· έπί τη ευκαιρία ταύτη ειχον άναρ- 
τησει σημαίας τα δημοσία καί πολλά ίδιωτικά οικοδομήματα.

ΕΚΤΕΛΕΣΪΣ ΧΟΡΩΝ Ε!Σ ΤΟ ΣΤΑΤΤΕΑΤΕΡ
Λογφ τής μεγάλης έπιοοκιμασιας, τής όποιας ετυχεν ή βα

σιλική χορεύτρια Φρίντα Χές κατά τήν έκτέλεσιν τών ’ καλλιτε
χνικών  ̂ η̂ς χορών, θα επαναληφδώσιν οι χοροί ούτοι κατά γε- 
νικήν^άπαίτησιν είς τδ Σταττεάτερ τήν Τετάρτην, 24. ’ Οκτωβρί
ου, ώραν S ’/a μ. μ. μέ ήλαττωμένας τιμάς. Λόγω τοΰ σκοποΰ 
τής έσπερίδος καί τής άνεγνωρισμένης τέχνης τής’ Φρίντας Χές 
προβλέπεται έξάντλησις τών εισιτηρίων. Περισσότερα! λεπτομέρει- 
αι είς τήν σημερινήν διαφήμισίν μας.
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Είς τούς έσχάτως καταταγέντας είς τδ Σώμα τών μονί
μων ύπαξιωματικών λοχίας τοΰ 4. λόχου 19. πεζ. Συν/τος 
Φραγκογιάννην Κ., Παπαδήμον Δήμον καί Καρκατζήν Γ. εύχο
μαι "καί είς ανώτερα. Ζ. Μωραγέμος.

Τετάρτη, 24. ’Οκτωβρίου, ώραν 7-30 έσπέρας είς τό 
ΣΤΑΤΤΕΑΤΤΕΡ 

Ύπέρ τών ορφανοτροφείων τοΰ Γκέρλιτς 
και τής Ένώσεως βοηϋείας γυναικών 

„Έντελβαΐς“
ΕΚΤΕΛΕΣΪΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ύπδ τής βασιλ. χορεύτριας ΦΡΙΝΤΑΣ ΧΕΣ τη συνεργα
σία των Λοττε Σουλτς και Μαλι Στυρενμπουργκ.

 ̂ Είς τό πιάνο ό κ. Ρ ο υ δ ό λ φ ο ς  Π ο υ ρ ό φ κ α .  
Τιμαί είσιτηρίων πρδς Μάρκα 3,30-2,7δ-2,3δ-2,0ό-1,40 
-0,90-0,70-0,50-0,3δ πωλοΰνται είς τοΰ 1. Πλάττ (Πλα
τεία Ταχυδρομείου 11) ώς καί εις τδ ταμεΐον τοΰ θεά 

τρου μίαν ώραν πρδ τής ένάρξεως.
~ τ  τ —▼—τ -  —Τ '

’Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Μίττελ-στράσσε 13. 1. ά. 

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Χοσπιτάλ-στρ. 33. II.


