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0 ΜΑΡΤΥΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
Γκέρλιτς τή 20. ’Οκτωβρίου.

(180.) '0  τηλέγραφος, τό medium τών χαρμοσύνων πλήν 
καί οδυνηρών ειδήσεων, μας μεταβιβάζει τήν τρομάζουσαν αγ
γελίαν, δτι ό λατρευτός μας Άναξ Κωνσταντίνος πρόκειται νά 
ύποστή εν τινι κλινική τής Χώρας, εις ήν ύπό τής σκληράς 
Μοίρας έπέπρωτο νά έξορισθη ώς άλλος Αριστείδης, έγχείρη- 
σιν λόγψ τής καταράτου νόσου ύφ’ ής πρό διετίας είχε τήν 
κακήν τύχην νά προσβληθή. 'Η είδησις αυτη ήτις εΐναι δλως 
αντίθετος πρός τά μέχρι τοΰδε μεταβιβασθέντα ήμΐν 1$ ' Ελβε
τίας παρ’ 'Ελλήνων έπισκεψαμένωις αύτόν, δι’ ών παρίστατο 
χαίρων άπροσδόκητον ύγείαν, έξερράγη ώς βόμβα καταστρεπτι
κή άνά μέσον ήμών τών μακράν τής ταλαίνης πατρίδος εύρι- 
σκομένων καί κατέστησεν ημάς άπολέσαντας τήν όλίγην έναπο- 
μείνασαν ύπομονήν, ήτις μόνον δφείλεται, είς τήν έλπίδα, ήν 
ενδομύχως διεσώσαμεν, δτι μίαν ήμέραν ό έθνικός ουτος σάλος, 
ύ'>, ου κλυδωνίζεται τό σκάφος τοΰ Έλληνισμοΰ θέλει έπανεύ- 
ρη τόν σθεναρόν του οίακιστήν. δστις θέλει τό όδηγήση είς τόν 
γαληνιαΐον λιμένα τής ευτυχίας καί τής δόξης.

Έπέπρωτο δλα τά πικρά ποτήρια νά τά κένωσης Σύ, Μέ
γα Μάρτυ τής άκραιφνοΰς φιλοπατρίας. Έπεφύλασσεν είς Σέ ή 
Μοίρα δλας τάς ήθικάς δοκιμασίας, δλους τούς έξουθενισμούς, 
ους δέν έδοκίμασαν Βασιλείς καί Βασίλισσαι ού'τε κατά τήν έ- 
χοχήν τής πνοής τών ανέμων τοΰ βαρβαρισμοΰ έν Εύρώπη. 
Σύ, ό Ατρόμητος, ό πολυμήχανος, δ άπαθής κατά τάς μάχας, 
έτήρησας τήν αύτήν. ψυχραιμίαν, όπόταν μίσθαρνοι τών βαρβά
ρων τοΰ 20. αίώνος έτόλμησαν νά θέσωσι βέβηλον χεΐρα έπί 
τοΰ ιεροΰ Σου προσώπου, έπί τής περικλεούς Σου ύποστάσεως, 
έκεΐνοι οιτινες άπεβαλον τό προσωπεΐον τής ύποκρισίας καί ένό- 
μισαν, δτι θά σωθώσι προσφέροντες ώς θυσίαν εις τόν έναντίον 
των μαινόμενον Άρην. Σέ τήν άσπιλον υπάρξω, τήν μεγαλουρ
γόν διάνοιαν, την έλπίδα μεθ’ ής άπό τής γεννήσεώς Σου έγα- 
λουχήθη πάς Έλλην, Σέ τόν μέλλοντα λυτρωτήν τής φυλής... 
Ήδη κλίνοντες γόνυ εύλαβές άπευθύνομεν δεήσεις διαπόρους 
πρός τό άδιάφθορον "Ον Γνα έν τη ευσπλαχνία Του άπομακρύνη 
τόν κίνδυνον άπό τόν ήγήτορα τής φυλής έκείνης ήτις έδόξασε 
τόν Υιόν Αύτοΰ καί μή θέληση έν τφ  έ)έει Του ή χώρα τοΰ 
άρχαίου μεγαλείου καί τής δόξης νά ποδοπατηθη ύπό τού 
κράματος δλων τών φυλών, αιτινες άπό άνατολών καί άπω 
νότου έμόλυναν πατήσαντες τό ιερόν τών πατέρων ήμών I- 
δαβος. Τ—ς
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(179.) Άπό τήν γαλλόφωνον έφημερίδα τών έν ’ Ελβετία 

Έ>λήνων «Ή ’ Ηχώ τής Ελλάδος» παραλαμβάνομεν τό κατω. 
τερω τραγοΰδι τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου, τό όποΐον ψάλλε t 
καί σήμερον άκόμη ό ελληνικός λαός καί τό όποΐον εχει με- 
ταβληθή είς σύνθημα τής άγάπηί του πρός τόν Βασιλέα Κων
σταντίνον. Ή μελωδία καί τό ασμά του εχει άπαγορευθή είς 
τά οργανέτα καί τούς τρουβαδούρους τών άθηναϊκών δρόμων, 
είς πλείστους δέ Αθηναίους πολίτας έκόστισεν εβδομάδας 
φρέσκου. . . .
Ό|Βασιληάς μας πάλι θά ζώση τό σπαθί,
Καί συμφορά σ’ έκεΐνον ποΰ ’ μπρός του Θά βρεθη,
Γιατί ό στρατός μαζί του λεοντάρι θά γενη 
Ά μ α  ό έχθρός φανή.

jι: *
*

Τοΰ άετοΰ ό Γιος πάει κι’ Αύτός έμπρός 
Καί στή δόξα κι Αύτός μάς οδηγεί,
Μέ γυμνό σπαθί δπου ό Αετός μάς πή,
'Ο Αετός, ό Αετός, ποΰ πατεΐ καί τρέμει ή Γή.

-♦· *
*

Τοΰ ναύτη τά κανόνια προσμένουν προσταγή,
'Ο Βασιληάς κ" έκεΐνα Αύτός τά οδηγεί,
Γιατί ό στρατός μαζί του λεοντάρι θά γενη
Ά μ α  ό έχθρός φανή.

* * *
Sic

Τοΰ Άετοΰ ό Γιός, έφυγε κι Αύτός καί πηγαίνει μακρυά, 
στήν ξεναειά (δίς.)

Μέ γυμνό σπαθί Θά μάς ξαναρθη, ό ’ Αετός, ό ’ Αετός, ποΰ μόνον ζή 
μέ μάς μαζί.

* *
*

Τοΰ ναύτη τά κανόνια καί πάλιν θ’ άκαυσθοΰν, σάν τά 
παλιά τά χρόνια τόν τρόμο νά σκορπούν (δίς.)

Στεΐλαν τόν Βασιληά μας σέ μέρη μακρυνά, μά μέσα στήν 
καρδιά, μας θά ζη παντοτεινά.

Γιατί εΐναι ή χαρά μας, ή δόξα ή μοναχή καί τοΰ Έθνους ή ψυχή.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον. 21. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Κατόπιν παροδικής 

αύξήσεως τοΰ πυρός κατά τάς πρωϊνάς ώρας τής 20. ’ Οκτω
βρίου είς τήν περιοχήν τής Μέρκεμ, είς τήν νοτίαν παρυφήν 
τοΰ δάσους Χουτούλστ, πλησίον τής Πασεντέλε καί άνατολικώς 
τής 'Υπέρν τό πΰρ έχαλαρώθη είς τήν Φλάνδραν λόγφ τής 
χακής θέας. Μόλις τήν έσπέραν ηύξήθη είς τήν παραλίαν. Κα-



τοπιν πολλών σφοδρών αιφνιδιασμών πυρός μικρά; διαρκείας 
έγένοντο πολλαΐ ακαρποι επιθέσεις έχθρικών περίπόλων. Κατό
πιν οιώρου νυκτερινής προπαρασκευής πυροβολικού έπετέθησαν 
έχθρικαί περίπολοι τήν 1. ώραν τής πρωίας έναντίον τών πλη
σίον καί βορείως τής πόλεως Ντυξμυίντεν θέσεών μας, αί ό- 
ποΐαι άπεκρούσθησαν μετά πολλών απωλειών. 'Ομοίως είς τό 
κύριον πεδίον μάχης ηίίξησε περί τήν εσπέραν ή ένέργεια πυ
ροβολικού είς μεγαλυτέραν δύναμιν έναντίον τής νοτιάς παρυ®ής 
τού οάσους Χουτοΰλστ καί βορείως τής Πελκαπέλλε.

’Αφού μετά μεσημβρίαν ειχεν άποκρουσθή ή έ'φοδος μιας 
μεγάλης έχθρικής περιπόλου είς τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν 
Μπεζινγκε—Στάντεν, τό πύρ διετηρήθη καί κατά τήν νύκτα 
λίαν ζωηρόν μεταξύ τού δάσους Χουτούλστ καί τής Πασεντέλε. 
’ Ιδικαί μας μοΐραι άεροπλάνων έβομβάρδισαν μετά παρατηρη- 
θεισης καλής επιτυχίας τήν Ντυνκίρχεν, τήν Ποπερίνγκϊ καί τήν 
Ελβερντίνγκεν. · Είς τήν Άρτουά καί τήν περιοχήν τού Σέν Καν- 

τεν κατα διαλείμματα αύξησις τού πυρός· άπεκρούσθησαν έχ- 
θρικαι περίπολοι καί συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

'Ομοίως είς τό μέτωπον τού Αισν ή πρό ^μεσημβρίας έπι- 
κρατούσα ομίχλη ειχεν ώς συνέπειαν μικράν χαλάρωσιν τοΰ πυ- 
ρος. Από τής μεσημβρίας δμως, έπικρατοΰντος διαυγούς και. 
ρού, ήρχισε πάλιν αμέσως ό άγών πυροβολικού μετά τεραστίας 
καταναλώσεως πυρομαχικών $αί μεγάλης σφοδρότητος καί ηύ- 
=άνετο διαρκώς περισσότερον κατά τάς άπογευματινάς ώρας. 
Πρό τής έπελευσεως τοΰ σκότους τό πΰρ εφθασε μετά μεσημ
βρίαν μεγίστην δύναμιν είς τήν άπό Βωξαγιόν μέχρι άγροικίας 
Ρουαγιέρ περιοχήν, χωρίς μέχρι τοΰδε νά γίνωσιν έπιθέσεις* πε
ζικού. Τό πυροβολικόν μας εβαλεν άποτελεσματικώς τάς έχθρι- 
κας πυρόολαρχιας καί οιηυθυνεν έπανειλημμένως πύρ καταστρο
φής έναντίον χαρακωμάτων, έντός τών όποιων έγένετο άντιλη- 
πτη μεγάλη συγκεντρωσις στρατοΰ. Τό ίσχυρόν πΰρ πυροβολι
κού διήρκεσε καί κατά τήν νύκτα με διαρκή κατανάλωσή πυ
ρομαχικών.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον τά στρατεύματά μας έβθασαν 
είς τήν άνατολικήν παραλίαν τής νήσου Νταγκέ καί κατέλαβαν 
τήν νήσον Σιλντάου.

Είς τήν Μακεδονίαν ίσχυρόν πΰρ πυροβολικού προπαρε- 
σκεύασε γαλλικάς έπιθέσεις, αί όποΐαι άπεκρούσθησαν δλαι όπό 
γερμανικών, αύστροουγγρικών καί βουλγαρικών στρατευμάτων 
μετά πολλών απωλειών μεταξύ τού ποταμοΰ Σκούμπη καί τής 
λίμνης Όχρίδος. Μεταξύ τών λιμνών Όχρίδος καί Πρέσπας 
μέχρι τοΰ Γσερνα καί μεταξύ τών λιμνών του Άξιοΰ καί τής 
Δοϊράνης τό πΰρ τοΰ έχθρικοΰ πυροβολικού εγινεν ίσχυρότερον 
καί έσυνεχίσθη καί τήν νύκτα. Ύπό τοΰ πυρός μας διεσκορπί- 
σθησαν ασθενέστερα έχθρικά τμήματα.

Ή  δ ρ ά σ ι ς  τ ο ΰ  γ ε ρ μ ά ν ι κ ο ΰ  σ τ ό λ ο υ  κ α τ ά  τ ή ν  
κ α τ ά λ η ψ ι ν  τ ή ς  ’Έ ζ ε λ .

Τό Τηλεγραφικόν Πρακτορεΐον Βόλφ γράφει τά έξής: Ύ -  
πάρχουσι πλέον άκριβεΐς ειδήσεις περί τής συμμετοχής τοΰ στό
λου μας είς τήν κατά τής νήσου "Εζελ έπιχείρησιν, έκ τών ό
ποιων καταφαίνεται, πόσον συνετέλεσεν είς τήν έπιτυχίαν αύτής 
ή συμμετοχή τοΰ στόλου. Τορπιλλαλιευτικά τμήματα ήσχολοΰν- 
το προ πολλών ήμερών, δπως έξασφαλίσωσι δρόμον διά τά με
ταγωγικά και τα πολεμικά πλοία διά μέσου τών έσπαρμένων 
διά τορπιλλών άκτών τής Έζελ. Κατόπιν τό κύριον μέρος τού 
στόλου έτράπη πρός τόν κόλπον τής Τάγγα, δπου άντετάχθη- 
σαν είς -τήν άπόβασιν τοΰ στρατοΰ μας πλησίον τής Μέρρις μό
νον ρωσσικαί έπάκτιοι φρουραί, ή δέ άσΐ)ενής αυτη Αντίστασις

έθραύσθη εύθυς μετά τήν άπόβασιν τοΰ στρατοΰ τών πρώτων 
πλοίων. Δυσκολωτερα ήτο ή άποστολή τών λοιπών μοιρών τό 
δεύτερον τμήμα τού στόλου έπλευσε διά τοΰ πορθμού Σέλο 
μεταξύ Εζελ καί Νταγκέ. Έδώ, ένω τά συνοδεύοντα πολεμικά 
πλοΐα επρεπε νά ζητήσωσι τόν στόχον, λέμβοι προσεπάθουν νά 
αποβιβάσωσι τήν προπομπόν τοΰ άποβατικού μας στρατοΰ πλη  ̂
σίον τής Πάμερορτ παρά τήν χάλαζαν τοΰ πυρός τών έχθρικών 
πυροοολων. Ευτυχώς τά πολεμικά πλοΐα κατώρθωσαν ταχέως 
να σιγήσωσι τα πλησίον τής Τόφφρι έχθρικά πυροβολεία, ού
τως ωστε ηδυνατο νά έξακολουθήση άκωλύτως ή άπόβασις τοΰ 
στρατοΰ. Ένφ ναυτικά αγήματα διερρύθμισαν τό χωρίον Πά
μερορτ και τον σταθμόν σημάτων συμφώνως πρός τούς σκοπούς 
μας, τά πρώτα τμήματα ποδηλατών έσπευδαν διά τής μεγάλης 
προς Ορισσαρ άμουσης δημοσίας όδοΰ, δπως καταλάβωσι τόν 
μώλον μεταξύ Εζελ καί Μόον. Προσέκρουσεν δμως έπί μεγά- 
λης αντιστάσεως ίσχυροτερων δυνάμεων, ούτως ώστε κατ’ 
άρχας δεν ήδυνήθησαν νά κρατήσωσι τήν πλησίον τής Όρισσάρ 
διαρρυθμισθεΐσαν θεσιν προγεφυρώματος. Κατόπιν τούτου ήτα 
άνάγκη, οπως ό στόλος μας είσέλθη είς τό Κασσάρ Βίεκ καί 
οιευθύνη άπό έκεΐ πύρ έναντίον τοΰ άπό "Εζελ είς Μόον μώ_ 
λου. Επρεπε λοιπόν έν πρώτοις νά διανοιχθ^ άσφαλής δρόμος 
εις τον πορθμον Σελά. Όλα αυτά έγένοντο όπό τό πΰρ τοΰ 
ρωσσικοΰ στόλου, ό όποιος άντελήφθη τήν σημασίαν τών προ
σπαθειών μας καί προσεπάθει νά έμποδίση τήν εισβολήν μας. 
Γέλος δμως τά προτρέχοντα τορπιλλοβόλα διήλθον τό στενόν 
και εβαλον τας πρώτας όβίδας έναντίον τοΰ έχθροΰ. Τότε ό έχ- 
θρος δεν άντεστάθη καί άφήκεν έλευθέραν τήν οδόν.

ο to 2ΰ sS==W ^ t^ ' -'V
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Εν τώ μεταξύ το κύριον μέρος τοΰ στόλου μετά τήν, 
άπόβασιν τού στρατοΰ είς τον κολπον τής Τάγγα έστράφη πρός 
νοτον και άφοΰ έσιγησε τα πλησίον τής I σέρελ έπί τής χερ
σονήσου Σβόρμπε ρωσσικά πυροβολεία είσήλθεν είς τόν διά 
τορπιλλών προστατευόμενον κόλπον τής Ρίγας. <Καί έδώ κατώρ
θωσαν σχετικώς ταχέως, νά διανοίξωσι άσφαλή όδόν. Ευθύς 
κατόπιν κατελήφθησαν αί νήσοι Άμπρο καί Ρουναί καί κατό
πιν έξεδιώχθησαν πρός τόν πορθμόν τής Μόον τά ευρισκόμενα 
ακόμη έντός τοΰ κολπου τής Ρίγας ρωσσικά πλοΐα. Τά προ- 
στατευοντα πυροβολεία τής Βοί έπί τής Μόον καί τής Βέρντερ 
επι τής Εστλανδικής παραλίας κατεστράφησαν υπό τοΰ στόλου

καί ουτω διεκόπη καί πάσα διά θαλάσσης συγκοινωνία μεταξύ 
Μόον καί τής ξηράς. Κατά τάς μάχας μετά τοΰ ρωσσικοΰ στό
λου μεταξύ άλλων τό θωρηκτόν «Σλάβα» έβλάβη τόσον σοβα- 
ρώς, ώστε έβυθίσθη πλησίον τής νήσου Σιλκάου. Τά τορριλ- 
λαλιευτικά τμήματα άσχολούνται τώρα είς τόν καθαρισμόν τοΰ 
κόλπου τής Ρίγας άπό τάς τορπίλλας.

ANAKQINQBENTATQY ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡ Μ Α Ν ΙΚ Α  M U I i f f l T i

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 23. ’ Οκτωβρίου 1917.
Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν .
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ Ρ Ο ΥΠ Ρ ΕΧΤ

Οί είς τήν Φλάνδραν μεταξύ Ντράϊμπανκ καί Πελκαπέλλε 
χθές τής πρωίαν άναπτυχθέντες άγώνες διήρκεσαν μέχρι τής 
εσπέρας. Γό τέρμα τών άγγλογαλλικών έπιθέσεων εύρίσκετο, 
ώς προκύπτει άπό εόρεθείσαςόιαταγάς, 2 έως 2 * / 2  χιλιόμετρα ό'- 
πισθεν τής πρώτης γραμμής.

' Ο κατ’ άρχάς μόνον είς τήν νοτίαν παρυφήν τοΰ δάσους 
Χουτούλστ βαθύτερον έντός τής άμυντικής μας ζώνης είσδύσας 
έχθρός έξεδιώχθη δί άντεπιθέσεως· αί ύπό τοΰ έχθροΰ κομι- 
σθεΐσαι ένισχύσεις δέν ήδυνήθησο^ν νά αύξήσωσι τό αρχικόν έ- 
δαφικόν κέρδος τού όποιου τό μήκος ήτο 1200 μέτρων καί τό 
μέγιστον βάθος 300 μέτρων.

Πλησίον τής Πελκαπέλλε έκρατήθησαν ή έπανεκτήθησαν 
αί έμπρόσθιαί μας γραμμαί τών χοανών έναντίον τών πρό με
σημβρίας καί έκ νέου τήν έσπέραν έκτελεσθεισών ισχυρών έπι
θέσεων τών ’Άγγλων.

Είς τάς λοιπάς θέσεις τοΰ πεδίου τής έπιθέσεως άπέτυχε 
τελείως ή έχθρική έπίθεσις.

Ίσχυραί έπιθέσεις έγένοντο καί κατά τοΰ έκατέρωθεν τής 
1 κελοΰβελτ τμήματος τοΰ μετώπου. Έδώ ή άμυντική ένέργειά 
μας εθραυσε τήν δύναμιν τής άγγλικής έπιθέσεως, ή όποία ού" 
δαμοΰ εφθασεν είς τά άμυντικά μας κωλύματα.

Οί Γάλλοι καί οί "Άγγλοι υπέστησαν βαρείας αίματηράς 
άπωλείας ύπό τοΰ έναντίον τοΰ πεδίου μάχης συγκεντρωτικού 
πυρός μας καί έγκατέλνπον αιχμαλώτους είς χεΐράς μας. 'Η 
χθεσινή ημέρα μάχης είς τήν Φλάνδραν άποτελεΐ δί ήμά? 
πλήρη έπιτυχίαν !

' Η μάχη πυροβολικοΰ βορειοανατολικώς τής Σουασσόν ήρ- 
χισε πάλιν τήν μεσημβρίαν μέ πλήρη μανίαν, αφού κατά τήν 
ομιχλώδη πρωίαν ή ένέργεια τοΰ πυρός ήτο άσθενεστέρα καί 
έγένοντο μόνον έπιθέσεις άναγνωρίσεως τών Γάλλων.

Είς τό πολεμικόν πεδίον μεταξύ τής χαράδρας τοΰ Αίλέτ 
καί τής Μπραί ή κατανάλωσις πυρομαχικών εφθασε τήν έσπέ
ραν είς μέγα ύψος. Κατά τήν έπέλευσιν τοΰ σκότους τό έχθρι
κόν πΰρ ύπεχώρησεν, Γνα κατόπιν άπό τοΰ μεσονυκτίου άνέλθη 
είς διαρκές τυμπανικόν πΰρ.

Κατά τά χαράγματα ήρχισε διά ισχυρών γαλλικών έπιθέ
σεων ή μάχη τοΰ πεζικοΰ!

Επί τής ανατολικής όχθης τοΰ Μάς λόχοι τής άνατολι
κής Φριζλανόίας καί τμήματα ένός τάγματος έφορμήσεως έ· 
φωρμησαν κατόπιν εξαίρετου προπαρασκευής πυρός έναντίον τοΰ 
υψώματος 326 νοτιοδυτικώς τής Μπωμόν. Συνελήφθησαν πε
ρισσότεροι τών 100 αίχμαλώτων.

Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
'Η ολική λείοι έκ τών έναντίον τών νήσων τοΰ κόλπου 

τής Ρίγας έπιχειρήσεων άνέρχεται είς :
20 130 αιχμαλώτους, περισσότερα τών 100 πυροβόλων,

έκ τών όποιων 47 βαρέα ναυτικά, μερικά έπαναληπτικά πυρο- 
βολα, 150 πολυβόλα καί τορπιλλοβλήτας, περισσότερα τών 
1200 οχημάτων, 2 000 περίπου ίππους, 30 αυτοκίνητα, Ν) 
άεροπλάνα, 3 δημόσια ταμεία μέ 365 000 ρουβλίων, μεγάλας 
προμήθειας τροφίμων καί πολεμικού ύλικοΰ.

Μεταξύ Άνατολικής καί Μαύρης θαλάσσης ούδαμοΰ έγέ
νοντο μεγαλύτεραι πολεμικαί έπιχειρήσεις.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Λογω τοΰ βροχερού καιρού έχαλαρώθη πρό μεσημβρίας 

πανταχοΰ ή ένέργεια τοΰ πυρός· τήν έσπέραν ηύ'ξησε πάλιν είς 
σφοδρότητα πλησίον τοΰ Μοναστηριού, είς τό τόξον τού Τσέρνα 
και απο τής δυτικής όχθης τού Άξιοΰ μέχρι τής*λίμνης τής 
Δοϊράνης.

^W.T.B.j ________ ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Α Υ Η Ρ α Ο ΐΓ Γ Ρ ίΚ Ο Ι  ΑΝΑΚΟΙΝΟΒΕΝ
Β ι έ ν ν η ,  22. ’ Οκτωβρίου.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
ι Έκατέρωθεν τής όδοΰ τοΰ αύχένος Ρόλλε, είς τήν καιλά 

δα τοΰ Πελλεγκρίνο καί είς τήν περιοχήν τής Μαρμολάτα ένε 
δυναμώθη ή μαχητική ένέργεια. Είς τό ό'ρος Σίφ κατωρθώθη 
ή άνατίναξις ένός έχθρικοΰ σημείου' στηρίγματος. Συγχρόνως είς 
τήν κοιλάδα τού Καρντεβόλε έπιτε&εΐσαι περίπολοί μας είσέβα
λον μέχρι τής δευτέρας έχθρικής γραμμής, έπροξένησαν είς τόν 
έχθρόν βαρείας αίματηράς άπωλείας καί έπανήλθον είς τά όρ 
μητήριά των μετά αίχμαλώτων τινών..

Ό  άρχηγός τοΰ Γεν.* Έπιτελείου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
Τήν 18. ’ Οκτωβρίου τμήματα τών έλαφρών μας πολεμι

κών πλοίων ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ καταδρομικού «Έλγολάνδη» 
έπεχείρησαν περιπολίαν είς τήν νότιον Άδριατικήν θάλασσαν, 
δπως ένοχλήσωσι τάς έχθρικάς μεταφοράς· κατά τήν διάρκειαν 
αύτής ούδαμοΰ έθεάθησαν έχθρικά πλοΐα, καίτοι ό στολίσκος 
μας παρέμεινε μακρόν χρόνον πλησίον τής ιταλικής παραλίας. 
Επιθέσεις έχθρικών άεροπλάνων καί ένός υποβρυχίου έναντίον 
τών ναυτικών μονάδων μας κατά τήν πρωίαν τής 19. δεν έξε
ραν αποτέλεσμα. "Εν ιταλικόν άεροπλάνον κατερρίφθη καιόμε- 
νον καί συνετρίβη. Οί άεροπόροι μας έβομβάρδισαν τά μακράν 
πρός νοτιοδυτικά καί έκτός τής θέας τών πλοίων μας έμφανι- 
σθέντα ισχυρότερα ίταλικά πολεμικά πλοΐα καί πιθανώς έβλάβη 
εν ιταλικόν άντιτορπιλλικόν ύπό βόμβας, ή όποία επεσε πολύ 
πλησίον αύτοΰ. Γά πολεμικά μας πλοΐα καί τά άεροπλάνα μας 
έπανήλθον δλα σώα.

(W.T.B.) Τό ναυαρχεΐον.

ΤΟ ΕΡ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 21. ’Οκτωβρίου. (W.T.B.) Είς τήν Μεσόγειον 

θάλασσαν έβυί)ίσθησαν πάλιν διά τής καλής διοικήσεως καί τού 
άκμαίου θάρρους τών ύποβρυχίων μας 12 άτμόπλοια καί b 
ιστιοφόρα μέ ολικήν χωρητικότητα μεγαλυτέραν ιών 46 000 
τόννων, παρ’ δλα τά έχθρικά άμυντικά μέτρα.

'Έν υποβρύχιον, μέ κυβερνήτην τόν άνθυποπλοίαρχόν Κόρς  ̂
κατεβύθισεν έντός* τοΰ κόλπου τής Γενούης 3 ώπλισμένα ατμό
πλοια έντός 18 λεπτών τής ώρας άπό Ινα έξ επτά άτμοπλοίων
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Φιλίππου ’ Αποστόλου, Θεοφάνους όσιου.



συγκείμενον συνοδευόμενον συρμόν, ό όποιος προωρίζετο διά 
1 Ιταλίαν.

Έν άλλο υποβρύχιον, με κυβερνήτην τόν ανθυποπλοίαρ
χον Μαρσάλ, έβύθισε 2 μεγάλα πολυ φορτωμένα μέ πολεμικόν 
υλικόν ατμόπλοια, τά όποΐα μετά ίσχυρώς συνοδευομένων συρ
μών διηυθόνοντο είς Αίγυπτον. 'Εν έξ αυτών με φορτίον πυ
ρομαχικών καί άεροπλάνων, άνετινάχθη μετά τήν τορπίλλισιν 
είς τόν αέρα μετά ίσχυράς έκρήξεως. Τό ίδιον υποβρύχιον ένί- 
κησε δι’ άγώνος πυροβολικοΰ τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμό- 
πλοιον περιπολίας «Η.M.S. Σάρλεζιν» καί έκυρίευσε τήν πολε
μικήν του σημαίαν καί τό σήμα τοΰ κυβερνήτου.

Βερολΐνον, 20. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) "Εν έκ τών ύπο
βρυχίων μας με κυβερνήτην τόν άνθυποπλοίαρχον Γές κατεβύ- 
θισε τελευταίως είς την δυτικήν παραλίαν τής ’ Αγγλίας 6 άτμό- 
πλοι-α, 1 ίστιοφόρον καί 2 άλιευτικά μετά ολικής χωρητικότη
τος 38 000 τόννων, τουτέστιν εν άγγλικόν βοηθητικόν καταδρο- 
μικόν τοΰ έξωτερικοΰ τοΰ «Σατούρνια», τέσσαρα μεγάλα ώπλι- 
σμένα άγγλικά άτμόπλοια, εν έξ αύτών τοΰ έξωτερικοΰ τοΰ 
«Νορβέγκιαν» (6 327 τόννων), ώς καί εν άγγλικόν άτμόπλοιον, 
πιθανώς τό «Πέσαβουρ» (7 634 τόννων), προσέτι ίν άγγλικόν 
τετραίστιον, πιθανώς τό «Κάρνοβι» (2 285 τόννων) καί δύο 
άγγλικά άλιευτικά πλοία.

Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κ Α Τ Α !Τ Α ! Ι Ϊ  Ε Ι !  ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
(Ν.) Λουγκάνο, 19. ’ Οκτωβρίου. Κατά τήν χθεσινήν συνε- 

δρίασιν τής ιταλικής βουλής έγένοντο νέαι επιθέσεις τών έπισή- 
μων σοσιαλιστών, %ί όποιοι ύπεστηρίχθησαν υπό τοΰ νέου Τζιο- 
λιττικοΰ κόμματος τής βουλής, έναντίον τών έσωτερικοπολιτικών 
μέτρων τής κυβερνήσεως. Αί ταραχαί τοΰ Τουρίνου άπετέλεσαν 
τό κυριώτερον άντικείμενον συζητήσεως. ’ Εγένοντο σφοδρόταται 
προσωπικαί έπιθέσεις έναντίον τοΰ Μπισσολάτι. Ό  Μποζέλλι έ
δήλωσεν, οτι ή κυβέρνησις είναι άπό κοινοΰ υπεύθυνος διά τά' 
συμβάντα. Ό  Μπισσολάτι ειπεν : ’ Εάν τό άπήτουν τά συμφέ" 
ροντα τής χώρας θά διέτασσον νά σάς τυφεκίσουν δλους. 0 ; 
Τζιολιττικοί καί οί σοσιαλισταί άπέδωσαν είς τά έλλιπή μέτρα 
τής μέχρι τοΰδε πολιτικής τοΰ έπισιτισμοΰ τής χώρας τήν κυ
ρίαν αίτίαν τών ταραχών τοΰ Τουρίνου. 1Η γερουσία έκλήθη 
διά τήν 25. ’ Οκτωβρίου.

(Ν.) Βέρνη, 19. Οκτωβρίου. Ή «’ Αβάντι» γράφει, δτι ή 
άντιπολίτευσις τών ίταλών σοσιαλιστών είς τήν βουλήν δέν διευ
θύνεται κατά τοΰ υπουργείου Μποζέλλι, άλλά κατά τού πολέ
μου. Ή  πολιτική κατάστασις δέν θά διευκρινισθή ούτε διά υ
πουργικής κρίσεως. 1Η «Τζιορνάλε ντ ’ Ιτάλια» Θεωρεί τήν Θέ
σιν τοΰ ύπουργείου άπέναντι τής κοινοβουλευτικής συγχύσεως 
ώς ολίγον άσφαλή. Ή  «Τριμπούνα» θεωρεί σφάλμα τακτικής, 
δτι ή κυβέρνησις δέν προέβη είς έκτενεΐς πολιτικάς δηλώσεις. 
Καί οί άναμορφωτικοί σοσιαλισταί έδειξαν τάσιν, νά μεταπηδή- 
σωσιν είς τήν άντιπολίτευσιν.

( ---------------
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(Ζ.) Είς τό έλβετικόν τηλεγραφικόν πρακτορεΐον άνακοι- 
νοΰται παρά τών έγχειρησάντων τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα ια
τρών, δτι ό βασιλεύς μας βαίνει είς πλήρη ^νάρρωσιν.

Μ ί α  δ ή λ ω σ ι ς  τ ή ς  β ε ν ι ζ ε λ ι κ ή ς  κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς  
π ε ρ ι  τ ή ς  δ ι α ρ κ ε ί α ς  τ ο ΰ  π ο λ έ μ ο υ

(Ζ.) ’ Αθήναι, 22. ’ Οκτωβρίου. (Χαβάς.)'Ο ύπουργός τών 
έξωτερικών, άπαντών είς τόν λόγον ένός βουλευτοΰ, ό όποΐος

ώμίλησε περί λίαν προσεχούς είρήνης, έδήλωσεν έπισήμως τά 
έξής : «' Η ίδέα ~μρ\ συνομολογήσεως είρήνης διαδίδεται είς ·- 
λόκληρον τόν κόσμον ύπό προσώπων, τά όποΐα άνήκουσιν είς 
ομάδας ή κυβερνήσεις, αί όποΐαι προσπαθοΰσι νά έξαπατήσωσι 
την δημοσίαν γνώμην. ' Η είρήνη δέν εύρίσκεται άκόμη πλησίον 
δ πόλεμος Θά διαρκέση πολυ. "Ολοι δφείλετε νά εχετε τοΰτο 
πρό οφθαλμών, τοσούτω μάλλον λόγω τών βαρών, τά όποια 
όφείλομεν νά βαστάσωμεν λόγω τής συνεχίσεως τοΰ πολέμου, 
καθώς καί λόγω τών άγαθών, τά όποΐα θά προκύψωσιν άπό 
αύτόν καί τών όποιών θά έπωφεληθώμεν. ' Υπάρχει ρητή άπό- 
φασις έκ μέρους δλων τών συμμάχων καί φίλων κρατών, νά 
μή τελείωση ό πόλεμος προτοΰ έκριζωθή ό μιλιταρισμός, ό ό
ποΐος έπροκάλεσε τήν φοβεράν αύτήν θύελλαν.»

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΏΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
(Ζ.) Λονδΐνον, 23. ’ Οκτωβρίου. Τό πρακτορεΐον ’ Ρόϋτερ 

τηλεγραφεί έξ ’ Αθηνών τήν 20. ’ Οκτωβρίου τά έξής: Κατόπιν 
14ώρου λόγου τοΰ Ράλλ,  ̂ ή βουλή άπεφάσισε τήν καταδίωξιν 
τών μελών τοΰ ύπουργείου Σκουλούδη, συμπεριλαμβανομένου 
καί τοΰ Γούναρη.

(Ζ.) ’Αθήναι, 23. ’ Οκτωβρίου. (Χαβάς.) Ή  ψηφοφορία 
τής βουλής περί της παραπομπής τών μελών τού ύπουργείου 
Λάμπρου πρό τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου έγένετο χωριστά δι 
έκαστον κατηγορούμενον. Κατηγορία θά άπαγγελθή έναντίον τοΰ 
Ράλλη, τοΰ Σκουλούδη, τοΰ Δραγούμη, τοΰ Γούναρη, τοΰ στρα
τηγού Γιαννακίτσα, τοΰ Μιχελιδάκη καί τοΰ Χαντζάκου.

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  τ ο ΰ  Κ ά ι ζ ε ρ
Βερολΐνον, 22. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) 'Η Αύτοΰ Μεγα

λειότης δ Κάΐζερ εφθασε χθές είς τό Νέον Άνάκτορον. Πρό 
τής άφίξεώς του έδέχθη είς άκρόασιν έντός τοΰ συρμού τόν 
αρχηγόν τοΰ πολιτικού γραφείου καί τόν άρχη'όν τοΰ ναυτικού 
γραφείου. Σήμερον ήκουσε τήν έκθεσή τοΰ γενικού έπιτελείου.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚ0Ν ΦΟΝ Σ Τ Α ΪΝ  ΕΙΣ ΣΟΦΙΑΝ
(Ν.) Σόφια, 21. ’ Οκτωβρίου. (Β.Τ.Π.) 'Ο ύπουργός τών 

στρατιωτικών τής Πρωσσίας φόν Στάϊν έγένετο χθές πάλιν δε
κτός είς άκρόασιν ύπό τοΰ βασιλέως, ό όποΐος άπενειμεν είς 
αύτόν τό παράσημον τοΰ 'Αγίου ’ Αλεξάνδρου Πρώτης Τάξεως 
μετά ξιφών. Κατόπιν ό φόν Στάϊν συνηντήθη μετά τοΰ πρωθυ
πουργού Ραδοσλαύωφ. Τήν έσπέραν ό ύπουργός τών στρατιω
τικών τής Βουλγαρίας Ναίντενώφ έδωσε γεύμα πρός τιμήν του, 
τοΰ όποιου μετέσχον ολοι of υπουργοί καί πολλοί πολιτικοί καί 
στρατιωτικοί ύπάλληλοι. ' Ο ύπουργός άνεχώρησεν είς Βερολΐνον.

Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
(Ν.) Κατά τήν «Φόσισε Τσάϊτουνκ» ή «Μόρνινκποστ» τοΰ 

Λονδίνου πληροφορείται έκ Μπουένος Ά ΐρες την 15. ’ Οκτω
βρίου τά έξής : ' Η άργεντινή κυβέρνησις άπέρριψε τήν πρότα- 
σιν τής γερουσίας περί διακοπής τών διπλωματικών σχέσεων 
μετά τής Γερμανίας.

Πωλείται εύθηνά φλάουτο μέ θήκην. Κοΰντσε, Μπίσμαρκ 
στράσσε 26. II. ά.

’ Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Χοσπιτάλ - στράσσε 27. III. δ.

’ Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. μέ γκάς είς Ινα ή δύο έπιλο
χίας. Χίλγκερ-στράσσε 12. παρτέρ, ά. Γκρόσπιτς. {


