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Μ ΕΤΑ  ΤΗΝ ΚΑ ΪΑ Λ Η Ψ ΙΝ
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Ο ΚΑ-1-ΖΕΡ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

Βερολΐνον, 22. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Πρδς τήν A. Β.Υ. 
τδν αρχιστράτηγον πρίγκηπα Λεοπόλδον τής Βαυαρίας.

Διά κοινής έργασίας και κοινοΰ άγώνος μετά τοΰ ναοτικοΰ 
μου προπαρεσχευάσθησαν καί έξετελέσθησαν αι ώραΐαι έπιτυ- 
χίαι, τάς όποίας διέπραςαν τά δεδοκιμασμένα στρατεύματά σου 
διά τής καταλήψεως τών νήσων Έζελ, Μόον καί Νταγκέ.

Τδ γενναΐον πεζικόν καί οί ποδηλάται, ύποστηριζύμενοι 
έξόχως δπό τοΰ πυροβολικοΰ, τοΰ μηχανικοΰ καί τών τορπιλ- 
λοβλητών, εθραυσαν πανταχοΰ διά ταχέων κτυπημάτων τήν 
άντιστασιν τοΰ έχθροΰ· ή ταχεία άποπεράτωσις τών έπιχειρή- 
σεων δφείλεται εις τήν άκμαίαν των έπιθετικότητα.

Εις δλους τοΰς άρχηγούς, τά έπιτελεΐα καί τά στρατεύ
ματα, τά όποΐα συνετέλεσαν είς τήν δόξαν τών γερμανικών ο
πλών, έκφράζω τήν πλήρη μου ευαρέσκειαν καί τήν ευγνωμο
σύνην τής πατρίδος διά τά κατορθώματά ίων.

Γουλιέλμος A. Β.

' Η Αύτοΰ Μεγαλειότης δ Κάΐζερ έξέδωσε τήν ακόλουθον 
διαταγήν :

Πρδς τδν άρχηγδν τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου !
'Ο αρχιστράτηγος φδν Χίντενμπουργκ μέ πληροφορεί, οτι 

κατά τήν κατάληψιν τών νήσων Έζελ, Μόον καί Νταγκέ ή 
συνεργασία τοΰ στρατοΰ καί τοΰ ναυτικού υπήρξε πλήρης. Αί 
εν στενή ανταλλαγή γνωμών μεταξύ τοΰ γενικοΰ έπιτελείου καί 
τοΰ ναυτικού έπιτελείου άποφασισθεΐσαι προπαρασκευαστικοί έρ- 
γασίαι διά τήν ύπερθαλάσσων έπιχείρησιν έδημιοόργησαν τάς 
βάσεις διά τάς έπιτυχίας. Οί αξιωματικοί καί τά πληρώματα 
τοΰ στόλου προπαρεσκεύασαν, έξησφάλισαν καί όπεστήριξαν τήν 
μεταφοράν τοΰ άποβατικοΰ σώματος μετά γενναιόφρονος άφο- 
σιώσεως. Τμήματα τών πολεμικών πλοίων άπώθησαν τδν έχθρι- 
κδν στόλον διά πολλών μαχών, τοΰ έπροξένησαν βαρείας άπω
λείας καί πολυτρόπως μετέσχον άποτελεσματικώς τών άγώνων 
έπί τής ξηράς. Χαίρω διά τήν απόδειξή τής μαχιμότητος τοΰ 
στόλου μου καί έκφράζω είς τδ ναυτικόν έπιτελεΐον, τους κυ- 
βερνήτας και τά πληρώματα τών συμμετασχουσών ναυτικών 
δυνάμεων τήν πλήρη μου ευαρέσκειαν καί τήν εύγνωμοσόνην 
τής πατρίδος. Ό  Θεδς μεθ’ ήμών.

Γουλιέλμος A. Β.
Μέγα Στρατηγεΐον, 21. ’ Οκτωβρίου.

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΙΤ ΙΑ Ι Ι Ο Ι  Κ Α Ϊ Ζ Ε Ρ
U I  1 0 )  X IH TEN M R O YPII  111 I D  1. ΠΟΑΕΜΙΙΟΗ 1ΑΗΕΙ0Η

Βερολΐνον, 20. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Έπ’ ευκαιρία τοΰ 
άποτελέσματος τοΰ πολεμικού δανείου ό υπουργός τών οικονομι
κών κόμης φδν Ρέντερν έ'λαβε τά κάτωθι τηλεγραφήματα.

’ Απδ τήν Α. Μ. τδν Κάΐζερ :
Έχάρην μεγάλως διά τδ λαμπρόν άποτέλεσμα τοΰ 7. πο- 

λεμικοΰ δανείου καί έκφράζω πρδς υμάς, τήν Τράπεζαν τοΰ 
Κράτους καί δλους τοΰς ^συντελέσαντας είς τήν έπιτυχίαν τοΰ 
έργου τούτου τάς έγκαρδίους ευχαριστίας “μου καί τά συγχα
ρητήριά μου. Πλήρης δυνάμεως καί συναισθήσεως τού σκοπού 
ισταταί καί κατά .τδ τέταρτον ετος τοΰ πολέμου δλόκληρος ό 
γερμανικός λαδς μετά τών έπί τοΰ πεδίου μάχης ηρωικών τέ
κνων του δπισθεν τών άρχηγών τοΰ κράτους καί τοΰ στρατοΰ, 
έτοιμος διά πάσαν Θυσίαν αίματος καί χρήματος, μέχρις δτου 
διά τής νίκης διασωθή ή τιμή καί ή έλευθερία τής πατρίδος 
έναντίον τής έπιθέσεως ύπερτέρων έχθρών. Ό  Θεδς νά άντα- 
μείψη δλην τήν πίστιν καί τήν εθελοθυσίαν δι’ ευτυχούς, έπω- 
φελοΰς είρήνης. Γουλιέλμος Α· Β.

’ Απδ τδν άρχιστράτηγον φδν Χίντενμπουργκ :
Ήσθάνθην αληθώς μεγάλην χαράν συμπληρωματικώς διά 

τά γενέθλιά μου, δταν έμαθον παρά τής Ύμετέρας Έξοχότη- 
τος τδ λαμπρόν άποτέλεσμα τοΰ 7. πολεμικού δανείου. Τδ ά
ποτέλεσμα τοΰτο δεικνύει έκ νέου είς τοΰς έχθρούς μας, δτι 
ουτε οίκονομικώς δύναταί νά καταβληθή ή Γερμανία, καί μοΰ 
δίδει τήν άπόδειξιν, δτι ό γερμανικός λαδς εχει άκλόνητον πε- 
ποίθησιν είς τήν νίκην. Παρακαλώ τήν Ύμετέραν Εξοχότητα^ 
νά γνωστοποίηση τάς έγκαρδίους μου ευχαριστίας διά τδ λαμ
πρόν τοΰτο άποτέλεσμα.

Αρχιστράτηγος φόν Χίντενμπουργκ·

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 22. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Είς τήν παραλίαν 

ένεδυναμώθη τδ πΰρ άπδ τής μεσημβρίας. Ή  Όστάνδη έκανο- 
νιοβολήθη άπδ ξηράς καί θαλάσσης. Ένφ είς τήν Όστάνδην 
έπροξενήθησαν μόνον ζημίαι οικιών, είς Στένεν έφονεύθησαν 
Βέλγοι κάτοικοι υπό τοΰ έχθρικού πυρός.

Είς τδ κύριον μέτωπον τής Φλάνδρας δ άγών πυρδς ηυ- 
ξήθη είς μεγίστην δυναμά άπδ τοΰ δάσους Χουτούλστ μέχρ; 
τής διώρυγος Μενέν—'Υπέρν καί πολλάκις μετεβλήθη είς τυμ- 
πανικδν πΰρ. Ή  κυρία πίεσις τοΰ πυρός διηυθύνετο νοτίως τοΰ 
δάσους Χουτούλστ καί είς τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν Μκέ-



ζινγχε— Σταντεν. Είς πολλάς θέσεις διηυθύναμεν κατά τάς πρωι
νά? και τας άπογευματινάς ώρας δραστικώτατον πΰρ καταστρο
φής έναντίον έχθρικών έφεδρειών καί πυκνώς κατειλημμένων έχ
θρικών χαρακωμάτων. Κατά τό πΰρ έναντίον τοΰ έχθρικοΰ πυ
ροβολικού παρετηρήθησαν πολλαί έκρήςεις. Τδ ίσχυρόν πΰρ, τό 
οποίον ηυξηθη πολό τήν εσπεραν, έξηκολούθησε καί τήν νύκτα 
με μ!κρας δια/οπάς. ’Απεκρούσθησαν νυκτεριναί έχθρικαί έπι. 
θεσεις άναγνωρίσεως μεταςύ Ντράϊμπανκ καί Πελκαπέλλε.

Ιήν 22. ’ Οκτωβρίου, ώραν 6.30 πρό μεσημβρίας, έγκα
τεστάθη τομπανικόν πΰρ άπό Μέρκεμ μέχρι Τσαντφόρντε, μετά 
το όποιον έγένοντο γαλλοαγγλικαί έπιθέσεις μεταξύ Ντράϊμπανκ 
καί Πελκαπέλλε.

Αεροπορικαι μας μοιραι έβομβάρδισαν μετ’ έπιτυχίας έχ- 
θρικας εγκαταστάσεις. Πλησίον τής ' 1‘πέρν καί άνατολικώς τής 
λίμνης Ισιλλεμπεκε άνετινάχθη άνά μία έχθρική αποθήκη πυ
ρομαχικών.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αισν τό κατά τήν ήμέραν έξαιρετι- 
χώς ισχυρόν πΰρ άπό τής γωνίας τής Λαφφώ μέχρι τής ά
γροικίας Ρουαγιέρ ηύξήθη άπό τής δ. ώρας μετά μεσημβρίαν 
είς τυμπανικόν πΰρ μετά άφθονωτάτης καταναλώσεως πυρομα- 
χιχών. Εςηκολουθησε μέχρι τής έπελεύσεως τοΰ σκότους καί 
κατα την νύκτα όε ολίγον μονον έχαλαρώθη. ' Ομοίως ή ένέρ- 
γεια τών αεροπορων καί τών δύο μερών ηύξήθη έδώ είς με
γίστην δύναμιν.

Περί τήν έσπέραν ή μαχητική ένέργεια έγένετο ζωηροτέρα 
είς τήν περιοχήν τής Σερνύ, είς τήν Καμπανίαν καί τόν Μάς. 
Από μίαν έπιχείρησιν περιπόλων πλησίον τής Μπεζονβώ γ]χ- 

μαλωτίσαμεν ένα άξιωματικόν καί οκτώ όπλίτας.
Μετά τήν πλήρη κατάληψιν τής νήσου Νταγκέ, έπί τής 

όποιας συνελάβομεν περισσοτέρους τών 1200 αιχμαλώτων καί 
έκυριεύσαμεν πυροβολα καί μεγάλας προμήθειας εύρίσκοντα1 
καθ ολοκληρίαν εις χεΐράς μας αί κλείδες τοΰ ανατολικού μέ
ρους τής Ανατολικής θαλάσσης. ' Η έπιτυχής αυτη έπιχείρησις 
τοΰ στρατοΰ καί τοΰ ναυτικού, ή όποία ήχθη είς πέρας παρά 
τούς άγγλικούς άπεγνωσμένους άγώνας είς τήν Φλάνδραν καί

ΑΗΑΜΗΗ ΣΕΙΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΖΩΗ

(177.) "Αγρια νύκτα. Τό σκότος είναι βαθύ· εξω ό βορρηάς 
μαίνεται, καί ή θάλασσα άφρισμένη κτυπα μέ μανία τά πλευρά 
τοΰ πλοίου. Ευρισκόμεθα άραγμένοι είς ενα μικρό κολπίσκο 
πλησίον τοΰ Λαυρίου, περιμένοντες νά καλλιτερεύση ό καιρός 
δια νά εξακολουθήσωμεν τό διακοπέν ταξείδιόν μας.

Ο καπετάνιος μας πρό πολλοΰ κοιμάται, ημείς δέ δύο 
νεαροί ναΰται, συμμαζευμένοι είς τήν πρώραν τοΰ πλοίου, άκούο- 
μεν μέ προσοχήν τάς διηγήσεις τοΰ γέροντος συντρόφου μας, 
δνόματι Μπάρμπα - Δημήτρη. ένός αληθινού θαλασσολύκου, δσ- 
τις άπό 10 έτών παιδί ζή είς τήν Θάλασσαν.

Αίφνης ό Μπάρμπα - Δημήτρης έσιώπησεν, παρετήρησε τό 
ώρολόγιόν του, άναμέτρησε μέ τόν νοΰν του καί ώσάν κάποια 
θλιβερή άνάμνησις νά τοΰ ήρθε, έσηκώθηκε σκυθρωπός καί 
παρετήρησε τήν θάλασσαν μέ βλέμμα παραπόνου. Μετά παρέ- 
λευσιν όλίγων λεπτών έπρόφερε άογά-άργά μέ τήν βραχνήν γε
ροντικήν φωνήν του τάς λέξεις : «23. Ίανουαρίου κατη-
ραμενη ήμερα άσπλαχνη καί αχόρταγη Θάλασσα   »
καί έπανακάθησε περίλυπος είς τήν θέσιν του.

Εκπληκτος έστράφην πρός τόν σύντροφόν μου, δστις κα’( 
αυτός άφωνος παρηκολούθει τάς κινήσεις τοΰ γηραιού μας συν
τρόφου, μή έννοών τίποτε διά τήν μεταλλαγήν ταύτην, καί τόν 
ήρώτησα ψιθυριστά :

τήν πολύ ζωηράν μαχητικήν ένέργειαν είς τό γαλλικόν δυτικόν 
μέτωπον, είναι νέα άπόδειξις τής πλήρους έλευθερίας ένεργείας, 
τήν όποιαν διετηρησε πάντοιε ή γερμανική διοίκησις καί τοΰ 
πνεύματος καί τής μαχητικής δυνάμεως τοΰ γερμανικού στρα
τοΰ τής ξηράς καί τής θαλάσσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΝΛΕΒΕ 
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Ν  Β Ο Υ Λ Η Ν

(Ν.) ’Εκ Παρισίων αναγγέλλονται τά έξής: Τήν Παρα
σκευήν ώμίλησεν ό Παινλεβέ είς τήν βουλήν. Έν πρώτοι; εί
πεν, δτι ή συζήτησις πρέπει νά καταλήξη είς άπόφασιν, ή ό
ποία νά πείθ·  ̂ τήν κυβέρνησιν, δτι άπολαμβάνει τής έμπιστοσύ- 
νης τής βουλής. Είμαι πεπεισμένος, έξηκολούθησεν, δτι ή νίκη 
εύρίσκεται είς χεΐρας τών συμμάχων, έάν πειθαρχοΰσι καί κα- 
ταβάλλωσιν δλας τάς προσπαθείας των. Αλλά ύπενθυαίζω, δτι 
πρό ένός μηνός παρουσιάσθησαν δλα τά σπουδαία ζητήματα : 
ή διατροφή μας, αί μεταφοραί πρός δργάνωσιν τοΰ μετώπου 
μας, τά έν Ρωσσία γεγονότα, άπεργίαι είς διαφόρους κλάδους 
τής πολεμικής βιομηχανίας. ' Η κυβέρνησις είχε νά λύση δλα 
αυτά τά προβλήματα, χάρις δμως είς τήν ομόνοιαν δλων τών 
υπουργών ήδυνήθη ν’ Αντιμετώπιση τάς πολύ δυσκόλους περι
στάσεις.

'Ο Παινλεβέ έπανέλαβε τούς πολεμικούς σκοπούς τής Γαλ
λίας, οί όποιοι είναι άποκλειστικώς ή έπανόρθωσις τοΰ δικαίου 
της. Οί σκοποί ουτοι, άνεξάρτητοι άπό τό άποτελεσμα τών μα
χών, ήσαν οι αύτοί, δταν ή ήττημένη Γαλλία έξεφράσθη έναν
τίον τής προσαρτήσεως τής ’ Αλσατίας - Λωρραίνης. 'Η έπιστρο- 
φή τής ’ Αλσατίας -Λωρραίνης είς τήν πατρίδα είναι τό δίκαιον. 
Κατόπιν είπεν ό Παινλαιβέ : Είπον, δτι οίονδήποτε καί άν εί- 
vat τό άποτέλεσμα τών μαχών όφείλομεν νά εξακολουθήσωμεν 
τόν πόλεμον μέχρι έπιστροφής τής ’ Αλσατίας - Λωρραίνης είς 
τήν Γαλλίαν. 'Ο ρήτωρ έπανέλαβε τό κείμενον τής υπουργικής 
δηλώσεως περί τής διαρκείας τοΰ πολέμου : «Ουτε μίαν ώραν 
περισσότερον, άλλά ουτε καί μίαν ώραν ένωρίτερον.» Έάν βα
δίζω μεν χωρισμένοι, τό τέρμα, τό οποίον έπιδιώκομεν είναι

— Ί ί νά εχη άρά γε ό Μπάρμπα - Δημήτρης καί είναι τόσο 
πολύ λυπημένος; γιατί καταριέται τή σημερινή ημέρα καί τή 
θάλασσα, ποΰ τόσα χρόνια τήν εχει ώς μόνο σύντροφό του ;

— Δέν ήξεύρω, ούτε ήμπορώ νά έννοήσω τήν αιτίαν, μοΰ 
άπαντά ό σύντροφός μου.

' Ο γέρων ναυτικός, δστις είχεν άκουση τόν μικρόν μας διά
λογον, έστράφη πρός έμέ καί μέ πικρό χαμόγελο μοΰ είπε :

— Είσαι μικρός άκόμη, παιδί μου, καί δέν ήξεύρεις τί #ά 
είπη θάλασσα· δέν έταξείδεψες έσύ σε ξένες καί μακρυνές θά
λασσες, νά ίδη ς _ τί πίκρες καί τί βάσανα ποΰ εχει αύτή ή ρου- 
φήχτρα.

— Έχω άκούση πολλά Μπάρμπα - Δημήτρη γιά τή θάλασ
σα, άλλά θά ήθελα νά άκούσω καί άπό σένα μερικά καί νά 
μάθω γιατί τή στιγμή αύτή είσαι τόσο λυπημένος καί κατα
ριέσαι τή σημερινή ήμερα. Νομίζω πώς κάποια θλιβερή άνά· 
μνησι σοΰ ήρθε στο νοΰ, καί αιτία θά είναι ή θάλασσα.

Έκουνήθηκε όλίγον άπό τήν θέσιν του ό γέρων, έγέμισε 
•'ήν πιππα του καπνό, καί άφοΰ έτράβηξε δύο - τρεις φορές τόν 
βαρύ καπνό, άρχισε μέ σιγανή φωνή τή διήγησί του.

— Είμαι 55 έτών, καί δουλεύω 45 σωστά χρόνια τή θά
λασσα. Ό  πατέρας μου είχε δικό του καράβι, άλλά σ’ Ινα 
μακρυνό ταξεΐδι ποΰ εκαμε γ>ά τήν ’ Αγγλία έναυάγησε καί 
άναγκάσθηκε νά δουλεύη ώς ναύτης σε ξένα καράβια γιά νά 
θρέψη τή μητέρα μου καί μένα. Σέ λίγον δμως καιρό ή μη-

πολύ μακράν. Ή  συνεργασία τών άγγλων φίλων μας μεθ’ η
μών είναι ακριβώς καθωρισμένη. Έργαζόμεθα άπό κοινού καί 
προσεφέραμεν δλας μας τάς δυνάμεις άεροπλοίας καί πυροβολι
κού καί μαχόμεθα ηνωμένοι, ούχί ώς νά ήσαν δύο συμμαχι
κοί στρατοί άλλά ώς είς μόνος. "Οταν όμιλώ κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον περί τής ’ Αγγλίας καί τής Γαλλίας, δέν λησμονώ τούς 
άλλους γενναίους συμμάχους μας, άλλά πράττω τοΰτο, διότι τό 
γαλλοαγγλικόν μέτωπον είναι κοινόν.Τό Σάββατον ή μην είς Λονδΐνον, 
δτε ό Κύλμαν είπεν, δτι ούδέποτε θά παραχώρηση ούδέ σπιθαμήν 
γερμανικού έδάφους. Αύτό ήτο μία προκλητική δήλωσις διά τό 
ζήτημα τής ’ Αλσατίας - Λωρραίνης. Ό  Λόϋδ Τσώρτς προέβη 
πρώτην φοράν είς ρητήν δήλωσιν καί άπήντησε πρός τόν Κύλ
μαν διά μιας άλλης εύγενοΰς δηλώσεως, δτι ή ’Αγγλία ίσταται 
παρά τό πλευρόν τής Γαλλίας, μέχρις δτου έπανακτήση τήν 
’ Αλσατίαν - Λωρραίνην. Τήν έπομένην ήμέραν καί αι ' Ηνωμέ- 
ναι Πολιτεΐαι έδήλωσαν τό ίδιον.

Κατόπιν συνεζητήθη ό έσωτερική κατάστασις καί ή βουλή 
άπεδέχθη πρότασιν έχουσαν οΰτω:

Επειδή ή βουλή εΐναι τής γνώμης, δτι μόνον στενή συν- 
εννόησις μεταξύ τής κυβερνήσεως καί τών συμμάχων ώς πρός 
τά διπλωματικά καί στρατιωτικά ζητήματα δύναται νά έξασφα- 
λίση διά τής νίκης διαρκή ειρήνην καί δτι Θά ήτο έγκλημα 
νά άποσπάται ή προσοχή τής χώρας άπό τόν σπουδαΐον τοΰ
τον σκοπόν διά τής έκμεταλλεόσεως σκανδάλων, τά όποια θά ή
δύναντο νά έκθέσωσιν είς κίνδυνον τούς δημοκρατικούς θεσμούς 
καί τήν ένότητα τοΰ έθνους, πιστεύει δέ, δτι ή δικαιοσύνη έκ- 
τελεΐ τό εργον της ταχέως καί άρτίως, άπευθύνει πρός τόν 
στρατόν τής δημοκρατίας τήν εκφρασιν τοΰ εύσεβοΰς Θαυμασμού 
της καί έκφράζει τήν έμπιστοσύνην της πρός τήν κυβέρνησιν.

Τό ύπουργεΐον Παινλεβέ υπέβαλε παραίτησιν
(Ν.) Παρίσιοι, 23. ’ Οκτωβρίου. (Χαβάς.) Μετά“ τήν συν- 

εδρίασιν τής βουλής τής Δευτέρας ό Παινλεβέ παρουσιάσθη είς 
τόν Πουανκαρέ καί ύπέβαλε τήν παραίτησιν τής κυβερνήσεως. 
'Ο Πουανκαρέ άπήντησεν, δτι ή βουλή έξέφρασε τήν έμπιστο- 
σύνην της πρός τήν κυβέρνησιν τήν έσπέραν τής Παρασκευής καί 
νομίζει, δτι δέν δύναται νά δεχθη τήν παραίτησιν, παρεκάλεσε

τέρα μου απεθανε άπό τόν καϋμό της, καί ό συγχωρημένος ό 
πατέρας μου μή Θέλοντας νά μέ άφήση σέ ξένα χέρια, μέ πήρε 
μέ τό καράβι ποΰ δούλευε.

Ημουν τοτε 10  χρονών παιδί. "Εμεινα μέ τόν πατέρα 
μου 5 χρόνια στο ίδιο καράβι, άλλά έπειδή μέ συνεβούλευε νά 
έγκαταλείψω τή βασανισμένη αύτή ζωή, έμαλώσαμε καί χωρι- 
σθήκαμε. ’ Από τότε έξενιτεόθηκα μέ ενα έγγλέζικο Μπάρκο, 
καί γύρισα  στήν πατρίδα μου ύστερα άπό 8 χρόνια. 'Ο πατέ
ρας μου είχε πεθάνη. *

Ημουν πλέον 28 χρονών νέος, δταν έγνώρισα ενα φίλο 
τοΰ πατέρα μου όνομαζόμενον Καπετάν - Παΰλο, ό όποιος μέ 
πήρε στο καράβι του. 15 χρόνια έμεινα μαζή του.

Εδώ καί 12 χρόνια ξεκινήσαμε γ ιά  τήν ’ Οδησσό νά φορ- 
τωσωμε σιτάρι. Είμαστε τό δλον δώδεκα ναύτες, ολοι παληοί 
τοΰ καραβιού, καί δλοι άγαπούσαμε τόν Καπετάνιο μας σάν νά 
ηταν πατέρας μας γιατί κι αυτός μας περιποιούνταν σάν παι- 
ίιά  του.

Ήταν χειμώνας, κατά τά μεσα Ίανουαρίου δταν περάσα
με μέ καλό καιρό τά στενά καί άνοιχθήκαμε στή Μαύρη θά 
λασσα, καί δλοι είμεθα χαρούμενοι πού είχαμε καλοκαιρία 
γιατί ή Μαύρη Θάλασσα δέν αστειεύεται.

(Έπεται συνέχεια.)

Χάρτης τοΰ μετώπου τής Φλάνδρας.

δέ τόν Παινλεβέ νά τήν άποσύρη. Κατόπιν τούτου οί υπουργοί 
εθεσαν τά χαρτοφυλάκιά των εις διάθεσιν τοΰ Παινλεβέ. ό ό
ποιος Θά έξετάστ(] τήν κατάστασιν.

Α Ν Α Κ Ο Ι β Ε Ν Τ Π Ο Υ  ΠΟΛΕΜΟΥ
ί Ε Ρ Κ Μ ί  u i m m

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 24. ’ Οκτωβρίου 1917.
Δυτικόν Θέατρον.
Σ Τ Ρ Α Τ Ι !  ΤΟΥ ΑΙ&ΔΟΧΟΥ ΡΟ ΥΠ Ρ ΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν τά στρατεύματά μας άπώθησαν σχεδόν 
έντελώς τόν έχθρόν δι άντεπιθέσεως άπό τάς άκόμη κατε/ο- 
μένας ύπ αυτοΰ λωρίδας έντός τής αμυντικής μας ζώνης εί? 
τήν νοτίαν παρυφήν τοΰ δάσους Χουτούλστ· περιήλθον είς χεΐ
ράς μας αιχμάλωτοι.

Είς τό πολεμικόν πεδίον άπό Ντράϊμπανκ μέχρι Τσαντ
φόρντε ηϋξησε μετά μεσημβρίαν πάλιν σημαντικώς τό πύρ· νέαι 
έπιθέσεις δέν έγένοντο.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Κ Ρ 0 8 Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Οί Γάλλοι ήρχισαν χθές είς δυο μέρη μίαν μεγάλην έπί- 

θεσιν είς τήν Σεμέν ντε Ντάμ άπό τής χαράδρας τοΰ Αίλέτ

1 2 / 2 5  ’ Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  
IIΕ Μ ΠΤΗ

Πρόβου, Γαράχου μαρτύρων

\  Z#3rTeosf\
>—^^Siertr&rsnbcko 
Jon jierstcrf3

tyerm/'n/fe-too!,
Ρ’β/εάυν/!

fcrbnn(/esfpi\

ι J  Uiheliiwe

Tenbridenrrer/Tt

Die Front in Fianrfern



βορείως τή; Βωξαγιόν μέχρι τοΰ βορείως τής Παπί» οροπεδίου 
(25 χιλιόμετρα).

Οί προ μεσημβρίας νοτίως τής διώρυγος τοΰ Ούάζ— Αΐσν 
άναπτυχθέντες άγώνες εφεραν εις βαρεΐαν περιπετειώδη πάλην "" 
μετάξι» τοΰ Λιλετ καί τών υψωμάτων τής ’ Οστέλ. ' Ο τήν πρωίαν 
έναντίον τών οιά έξαημέρου σφοδροτάτου πυρδς καταστραφει- 
σών γραμμών μας έπιτεθείς έχθρός συνήντησεν ίσχυράν άντί- 
στασιν χαί δέν έπροχώρησε λόγω τών μεγάλων του άπωλειών. 
Μόλις μία νεωτέρα κατόπιν νέας προπαρασκευής πυρός έκτελε- 
σθεισα καί υπδ πολυαρίθμων τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ύπο- 
στηριχθεΐσα έπίθεσις άκμαίων γαλλικών δυνάμεων άπδ δυσμών 
εναντίον τής Άλλεμάν καί άπδ νότου έναντίον τής Σαβινιόν κα
τώρθωσε, νά είσβάλη είς τάς θέσεις μας καί νά προχωρήση 
μέχρι τών χωρίων τούτων. Κατόπι τούτου δέν ήδύναντο νά 
κρατηθώσιν α> έν τω μεταξύ ευρισκόμενοι θέσεις. Κατά τήν 
ύποχώρησιν τών στρατευμάτων άπδ τάς είς τδ μέτωπον πει- 
σματωδώς κρατουμένας γραμμάς, έγκατελείφθησαν εις τδν έχ
θρόν πυρβολαρχίαι, άφοΰ πρότερον έγένοντο άχρηστοι. Οί Γάλ
λοι παρηκολούθουν μέ ορμήν, άλλά έπενέβησαν αί έφεδρϊΐαί 
μας καί έσταμάτησαν τήν έχθρικήν έπίθεσιν νοτίως τής Πινόν, 
πλησίον τής Βωντεσσδν καί τής Σαβινιόν. Νεωτέρας προόδους 
δέν έπέτυχεν ό έχθρός.

Αί συγχρόνως έπί τοΰ οροπεδίου έκατέρωθεν τής άγροικίας 
Αά Ρουαγιέρ (νοτίως τής Φιλαίν) έκτελεσθεΐσαι επιθέσεις πολ
λών γαλλικών μεραρχιών άπέτυχον μετά βαρυτάτων άπωλειών 
παρά τάς έπανειλημμένας έφόδους.

1 ήν έσπέραν κατόπιν πολυώρου τυμπανίκοΰ πυρός έπετέθη 
ό έχθρός μεταξύ Μπραί καί Αιλ· τά στρατεύματά του έξετέλε
σαν έκεΐ δύο ίσχυράς έπιθέσεις, άλλά κατεβλήθησαν έντελώς διά 
τοΰ άμυντικοΰ πυρός καί εις τινας θέσεις διά πεισματώδους ά
γώνος έκ τοΰ πλησίον.

' Η μάχη έσυνεχίσθη μέχρι βαθείας νυκτός διά τοπικών 
άγώνων· μέχρι τοΰδε δέν έπανελήφθη. Τά στρατεύματά μας 
έπολέμησαν ήρωϊκώς.

Επί τής άνατολικής ό'χθης τοΰ Μάς διεξήχθησαν κατά τήν 
ήμέραν άγώνες χαρακωμάτων νοτιοδυτικώς τής Μπωμόν.

Ανατολικόν ύεατρον
Μεταξΰ τοΰ κόλπου τής Ρίγας καί τοΰ Ντύνα άπεσύρα- 

μεν κατά τάς νύκτας μέχρι τής 22. ’ Οκτωβρίου άνευ ένοχλή- 
σεως έκ μέρους τοΰ έχθροΰ τά έπί μεγάλου μετώπου πολΰ 
πρό τών κυρίων θέσεων προκεχωρημένα τμήματά μας ασφα
λείας, τά όποΐα διά επιτυχών μαχών ήμπόδισαν άπό τών άρ
χών Σεπτεμβρίου τήν άποψιν πρός τάς κυρίας θέσεις μας.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ζωηροτέρα ένέργεια πυροβολικοΰ μόνον δυτικώς τής λί- 

μνης Όχρίδος καί άπό τοΰ ’ Αξιοΰ μέχρι τής Δοϊράνης, δπου 
άπεκρούσθησαν έπιθέσεις τών Άγγλων.

’Ιταλικόν μέτωπον
'Η μαχητική ένέργεια είς τό Τιρόλ, τό Κέρντεν καί τόν 

Ιζοντζο ένεδυναμώθη αίσθητώς. Γερμανικόν καί αύστροουγγρι- 
κόν πεζίκόν κατέλαβε σήμερον τήν πρωίαν τάς έμπροσθίας ίτα- 
λικάς θέσεις πλησίον τής Φλίτς, τής Τολμάϊν καί είς τό βό
ρειον μέρος τοΰ όροπεδίου Μπαϊνσίτσα.

'W.T.B.)   ΑΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Ι Υ Η Ρ Ι Μ Μ ί Ο Ν  ί Ν Α Κ Μ Ι Ε Ν
Β ι έ ν ν η ,  23. ’ Οκτωβρίου.
Είς τάς κλιτύας ,τοΰ ορούς Σάν Γκαμπριέλε κατεβλήθησαν 

δι αγώνος χειροβομβίδων δύο άσθενέστεραι έχθρικαί έπιθέσεις.

Ά πό τά λοιπά πολεμικά θέατρα ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική 
έπιχείρησις πρός άναγγελίαν.

(W.T.B.) 'Ο άρχηγός τοΰ γεν. έπιτελείου.

ΤΟ  ΕΡ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
15 000 τόννοι

Βερολΐνον, 22. ’Οκτωβρίου. (W.T.B.) Είς τό βόρειον 
πολεμικόν θέατρον κατεβυθίσθησαν υπό τών υποβρυχίων μας 
15 000 τόννοι. Μεταξΰ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο εν 
ώπλισμένον, πιθανώς μέ μεταλλεύματα φορτωμένον άτμόπλοιον. 
προσέτι τά άγγλικά ιστιοφόρα «Άλκυών» μέ φορτίον άνθρά
κων, καί «Γιόσονα» μέ πορσελάνην διά Ντίππε. "Εν έκ τών 
ύποβρυχίων μας συνήψεν είς τό στενόν τής Μάγχης μάχην μετά 
τίνος παγΐδος ύποβρυχίων, ή όποία επλεεν ώς τριΐστιον μέ κε- 
κρυμμένον οπλισμόν κατά τήν διάρκειαν αύτής τό τριΐστιον έ- 
δέχθη δυο βλήματα Ιν είς τά έξαρτύματα καί άλλο είς τόν 
κορμόν |του.

Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
H M i n n  ( t i l  ΙΟΙ ΙΟΟΙΡΠΙΟ! ΜΜΠΡΟΙ

(Ν.) Αθήναι, 22. ’ Οκτωβρίου (Χαβάς.) Ή  εκθεσις τής 
κοινοβουλευτικής έπιτροπής έκφράζεται ύπέρ τής ένοχής τών 
μελώ/ τοΰ ύπουργείου Λάμπρου, τό όποΐον ήρπασε τήν έξου- 
σίαν άνευ έντολής τοΰ λαοΰ, προσέτι συμμετέσχε τής συνωμο
σίας τοΰ βασιλέως καί τοΰ Δούσμανη έναντίον τοΰ δημοκρατι
κού καθεστώτος καί προεκάλεσεν έμφύλιον πόλεμον. Τέλος κα- 
τηγορεΐται, δτι διέταξε νά δολοφονηθη μία γαλλική περίπολος. 
'Η εκθεσις καταλήγει είς παραπομπήν τών κατηγορουμένων 
πρό τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου.

ΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΙ! ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΚΟΥΑΟΥΑΗ
(Ζ.) Αθήναι, 23. ’ Οκτωβρίου. '0  εισηγητής τής έξετα- 

στικής έπιτροπής έναντίον τοΰ ύπουργείου Σκουλούδη άνέπτυξεν 
είς τήν βουλήν διεξοδικώς τά έννέα γνωστά κύρια σημεία τής 
κατηγορίας. Άνέφερε τάς σχέσεις τής Αυλής πρός τόν βαρώ- 
νον Σένκ καί τό Βερολΐνον καί έπεράτωσε τόν λόγον του άπαι- 
τήσας τήν τιμωρίαν τών ένοχων ύποοργών. 'Ο ύπουργός τής 
κυβερνήσεως Σκουλούδη, Ράλλης, άπέκρουσε μίαν τών κατη
γοριών, στηριχθείς έπί τοΰ συντάγματος, εΐπε δέ, δτι ούδεμία 
τών έν tq κατηγορία άναφερομένων ένεργειών ένέχει τόν χα
ρακτήρα έσχάτης προδοσίας.

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΟΣ
Ζυρίχη, 23. ’ Οκτωβρίου. (Ιδιαίτερον τηλεγρ. τής βερο- 

λιναίας «Τάγκεμπλατ».) 'Ο καθηγητής φόν Άϊζελσμπεργκ ά- 
νεχώρησε σήμερον τήν πρωίαν έκ Ζυρίχης, διότι δ βασιλεύς 
Κωνσταντίνος δέν εχει πλέον άνάγκην τής έπιβλέψεώς του. 'Ο 
βασιλεύς θά έπανέλθη κατ’ αυτάς είς τήν έπί τοΰ δρους τής 
Ζυρίχης επαυλίν του.

ΤΤΑΡΑΙΤΗΣΙΣ Τ Ο Υ  ΡΙΜΠΟ
(Ζ.) Παρίσιοι, 23. ’ Οκτωβρίου. (Χαβάς.) 0? ύπουργοί πα- 

ραμένουσιν είς τάς θέσεις των πλήν τοΰ ύπουργοΰ τών έξωτε
ρικών Ριμπό, ό όποΐος άντικαθίσταται ύπό τοΰ Μπαρτοΰ.

'Η «Λοκαλαντσάϊγκερ» τοΰ Βερολίνου παρατηρεί, δτι διά 
τής μεταβολής ταύτης δέν θά έπέλθη μεταβολή τής εξωτερικής 
πολιτικής τής Γαλλίας.

’ Ενοικιάζονται άπό 1. Νοεμβρ. 2 δωμ. δμοΰ ή χωριστά. 
Ντεμιάνιπλατς 25. III.


