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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 2 3 . ’ Οκτωβρίου. (W .T.B ) 'Η 22. ’ Οκτωβρίου 

«νήκει είς τάς ημέρας μεγάλου άγώνος τής μάχης τής Φλάν
δρας και δύναταί νά καταταχθή είς τάς ένδοξους ήμέρας τών 
Γερμανών πολεμιστών τής Φλάνδρας κατόπιν τής λαμπράς νίκης 
τοΰ γερμανικοΰ στρατοΰ κατά τδν πεισματώδη άγώνα έναντίον 
υπερτερών δυνάμεων.

Κατόπιν έννεαημερου διακοπής οι Άγγλοι ώθησαν πάλιν 
είς ουδεμίαν έλπίδα έμπνέοντα άγώνα έναντίον τοΰ μετώπου μας 
100 000 περίπου άνδρών διά μέσου τών δι άγγλικοΰ αίματος 
ποτισμένων φλανδρικών ελών. Είς τήν νέαν ταύτην όλοσχερώς 
άποτυχοΰσαν μεγάλην έπίθεσιν μετέσχον καί Γάλλοι

Κατόπιν τοΰ συστηματικοΰ πυρδς καταστροφής τών τελευ
ταίων ήμερών ηύξήθη τήν νύκτα τής 21. ’ Οκτωβρίου τδ έχθρι- 
κόν πΰρ είς τυμπανικόν πΰρ μετά μεγίστης καταναλώσεως πυ
ρομαχικών κάί κατά τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας μετεβλήθη εις 
άγριωτάτην θύελλαν πυρός. ’ Ολίγον κατόπιν έφώρμησαν άγ- 
γλικαί καί γαλλικαί φάλαγγες μετά ισχυρών έφεδρειών μεταξύ 
Ντράϊμπανκ καί Πελκαπέλλε, βορείως τής Πασεντέλε καί έ/.α- 
τέρωθεν τής Γκελοΰβελτ. Τδ τέρμα των ύπελογίζετο συμφώνως 
πρδς εύρεθείσας διαταγάς 2 2ως 2 1/a χιλιόμετρα όπίσω τής 
πρώτης μας γραμμής. Πρδς τοΰτο διετέθησαν έννέα μεραρχίαι. 
Τό πΰρ άμύνης καί φραγμού τοΰ πυροβολικοΰ καί τών πολυ
βόλων μας ένέπεσε καταστρεπτικδν έντδς τών έχθρικών μαζών 
καί έθέριζε τούς έπιτιθεμένους «κατά σειράς, ένω αί ίσχυραί 
έχθρικαί έφεδρεϊαι έπλευροκοποΰντο διά καταστρεπτικού πυρδς 
ύπδ τοΰ πυροβολικού τών γειτονικών τομέων, οί όποιοι δέν 
ύπέστησαν έπίθεσιν.

’ Εναντίον τών κατά τήν πρώτην έφοδον είς τήν νοτίαν ά- 
κραν τοΰ δάσους Χουτούλστ βαθυτερον έντδς τής άμυντικής 
μας ζώνης εΐσβαλόντων έχθρών άντετάχθη μετ’ δλίγον ή γερ
μανική άντεπίθεσις μετ’ άκρατήτου δρμής καί άπώθησεν αύτούς 
μετά βαρυτάτων άπωλειών. 5 άξιωματικοί καί 100 άνδρες πε
ριήλθον ζώντες είς χεΐράς μας. Ίσχυραί έφεδρεϊαι, τάς όποίας 
ό έχθρδς έ'ρριπτεν άφειδώς είς τδν άγώνα συνετρίβοντο ύπδ τοΰ 
πυρός μας καί δεν ήδυνήθησαν νά αύξήσωσι τήν θέσιν διασπά- 
σεως, ή όποία έχει μέτωπον 1200 μέτρων καί μέγιστον βάθος 
300 μέτρων. Πλησίον της Πελκαπέλλε ό έχθρδς έπεχείρει δι 
επανειλημμένων πεισματωδών έπιθέσεων νά κερδίση έδαφος. 
Έκεΐ αί έμπρόσθιαί μας γραμμαί χοανών έκρατήθησαν τελείως 
ή έπανεκτήθησαν δι’ άντεπιθέσεων, ένω έκατέρωθεν της Γκε. 
λούβελτ έπιθέσεις κατά μάζας δέν ήδυνήθησαν ούδέ άπαξ νά 
φθάσωσι πρδ τών άμυντικών κωλυμάτων μας ύπδ την έπίδρα-

σιν τοΰ καταστρεπτικού πυρός μας. Οί άγριοι άγώνες, κατά 
τούς όποιους οί Άγγλοι ύπέστησαν πάλιν τεραστίας άπωλείας 
διήρκεσαν μέχρι βαθείας εσπέρας· αί άπώλειαι των ήσαν το- 
σού;ιο μάλλον μεγαλύτεραι, καθ’ δσον πρδ άκόμη τής έπιθέ
σεως έκανειλημμένως έφεδρεϊαι τού έχθροΰ καί πυκνώς πλήρη 
χαρακώματά των ένέπεσαν είς τδ καταστρεπτικόν πΰρ μας. Οί 
Άγγλοι προσπαθοΰσι νά άποκρύψωσιν άπδ τδν κόσμον τήν κα
ταστρεπτικήν άποτυχίαν τής νέας ταύτης ήμέρας μεγάλου άγώ
νος, παριστώντες διά τοΰ άνακοινωθέντος των τής 22. ’ Οκτω
βρίου, ωρας 10.24' έσπέρας, τούς άγώνας τής ήμέρας αύτής 
ώς μικροτέρας έπιχειρήσεις. Τδ μέγεθος τών διατεθεισών έχθρι
κών μαζών, οί πολύ μακράν εύρισκόμενοι στόχοι τής έπιθέ
σεως, ή πολυήμερος βαρεία προπαρασκευή πυροβολικοΰ άποδει- 
κνύουσι κατά τήν περίπτωσιν ταύτην άκόμη μίαν φοράν τδ ψεΰ- 
δος τών άγγλικών άνακοινωθέντων.

' Η είς τόσας μεγάλας μάχας άναδειχθεΐσα γερμανική 
στρατιά τής Φλάνδρας κατήγαγε πάλιν μιαν πλήρη λαμπράν 
νίκην.

Τδ ίσχυρόν πΰρ έπί τοΰ πεδίου τοΰ μεγάλου άγώνος διήρ- 
κεσε μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί κατόπιν μικράς διακοπής ηρ- 
χισε πάλιν περί ώραν 2.30' τής πρωίας μεταξύ Ντράϊμπανκ 
καί Τσαντφόρντε, αυξηθέν είς τυμπανικόν πΰρ βορειοδυτικώς 
τής Πασεντέλε ώς καί νοτίως τοΰ δάσους Χουτούλστ.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αΐσν, καθ’ δν χρόνον έμαινετο ό μέ 
γας άγών είς τήν Φλάνδραν, ηρχισε πάλιν τήν μεσημβρίαν ό 
άγών πυροβολικού, βορειοανατολικώς τής Σουασσόν μετά τερα
στίας μανίας καί έκατέρωθεν τοΰ πρώην φρουρίου Μαλμαιζόν 
ηύξήθ.ι κατά διαλείμματα είς τυμπανικόν πΰρ. Άπεκρούσθησαν 
πολλαί έχθρικαί περίπολοι, αί όποΐαι έπροχώρουν είς τδν το
μέα τοΰ κυρίου άγώνος. Κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός τό 
πΰρ ηυΐήθη είς μεγίστην σφοδρότητα, τήν δε πρωίαν τής 23.
’ Οκτωβρίου μετεβλήθη είς ίσχυρότατον τυμπανικόν πΰρ, μετά 
το όποΐον έγένοντο καί έδώ ίσχυραί έχθρικαί έπιθέσεις. 'Η μά. 
χη πεζικού έξακολουθεΐ.

Ε Ι !  Η Ε Ο Ι Λ Ο Γ Β Ϊ  Τ Ο Ϊ  ( ΐ Ο ί ί  Τ Ζ Ο Ρ Τ Ϊ
(Ν.) Λονδΐνον, 22. ’ Οκτωβρίου. (ΡόΟτερ.) 'Ο Λόϋδ Τσώρτς 

έξεφώνησε σήμερον είς τήν Άλμπερτ-Χάλ ένώπιον πολυπλη
θούς άκροατηρίου λόγον ύπέρ τής έθνικής οικονομίας, κατόπιν 
δέ ώμιλησε περί τών κολοσσιαίως μεγάλων πολεμικών δαπα
νών, διά τάς όποίας δμως τόν παρηγορεΐ τό γεγονός, δτι τό 
μέγιστον μέρος τών χρεών μένει είς τήν άγγλικήν οικογένειαν. 
' Ο Λόϋδ Τσώρτς έξηκολούθησεν : Ούδείς λογικός άνθρωπος Θά



έπε&υμεί νά παραταθή ό πόλεμος οογξ έπί μιαν ώραν, έάν 
εδίδετο ευκαιρία διά πραγματικήν διαρκή ειρήνην. (Διαρκής έπι- 
όοκιμασία.) ’Όχι διά είρήνην, ή όποια νά είναι τό προοίμιον 
νέου άκόμη καταστρεπτικωτέρου πολέμου. Ά λλά  δέν δύναμαι 
να διακρίνω, δτι ύπάρχουσιν δροι, οί όποιοι νά ήδόναντο νά 
φερωσιν εις διαρκή είρήνην. Αντιλαμβάνομαι, δτι οί μόνοι δ- 
ροι, οί όποιοι θά ήσαν τώρα δυνατοί, 6ά ήσαν τοιούτοι, οί 
οποίοι θα ώδήγουν εις όδόν πλήρη δπλων, είς ένοπλον άνακω- 
χήν, ή όποία θά άπέληγεν είς άκόμη φοβερώτερον πόλεμον. 
Είς τοΰτο πρέπει νά δώσωμεν τέλος άπας διά παντός.

Ο Λοϋδ Τσώρτς έξηκολούθησε : Δεν πρόκειται περί έδα- 
φικών μεταβολών, έκτός έκείνων, αί όποΐαι είναι αναγκαία! πρός 
αναγνώρισιν έθνικών δικαιωμάτων. Δέν πρόκειται περί αποζη
μιώσεων, έκτός έκείνων, αί όποΐαι είναι άναγκαΐαι πρός έπανόρ- 
θωσιν διαπραχθέντων αδικημάτων. Πρόκειται κυρίως περί τής 
καταστροφής μιάς έσφαλμένης ιδέας, ή όποία εχει φοβίσει κα\ 
ύποόουλωσει τήν Ευρώπην ή θά έπετύγχανε τοΰτο, έάν ύπερί. 
σχυεν. ' Ο αληθής έχθρός είναι τό πολεμικόν πνεΰμα, τό όποΐον 
ύποστηρίζεται είς Πρωσσίαν. Είναι τό ιδεώδες ένός κόσμου, είς 
τόν όποΐον δύναμις καί κτηνωδία βασιλ εΰουσιν άπεριόριστα, έν 
άντιθεσει πρός τό ίδεώδες ένός κόσμου, ό όποΐος κατοικεΐται 
υπό έλευθερων δημοκρατιών καί είναι ήίΛιμένος είς ενα έντιμον 
σύνδεσμον είρήνης. Αύτό είναι τό είς Πότσνταμ λατρευόμενον 
πολεμικόν πνεΰμα. Δέν θά ύπάρξη είς τόν κόσμον είρήνη καί 
έλευθερία, έάν δέν συντριβή τό είδωλον τοΰτο καί διασκορπι- 
σθώσι καί σωφρονισθώσιν οί ιερουργοί του. (’ Επίδοκιμασίαι.) 
Επίστευον, δτι κατά τό ετος τοΰτο θά ήδυνάμεθα νά θραύσω- 

μεν τήν φοβεράν αύτήν δύναμιν. 'Όλοι διευθύνομεν τό βλέμμα 
μας είς τάς μεγάλας δυνάμεις, αί όποΐαι συγκεντροΰνται πρός 
προπαρασκευήν τής προσεχούς συγκρούσεως.

Ό  Λόϋδ Τσώρτς ώμίλησε κατόπιν περί τών δήθεν αυξα
νόμενων άποτυχιών τοΰ γερμανικοΰ υποβρυχίου πολέμου, έπί 
τοΰ όποιου ή Γερμανία έστήριξε μεγάλας έλπίδας. Κατόπιν ώ
μίλησε περί τής συμμετοχής τής Αμερικής είς τόν πόλεμον, 
τής όποίας τήν ικανότητα καί τά πρός ύπερίσχυσιν μέσα ούδέν 
άλλο κράτος τοΰ . κόσμου εχει. ' Η προσωρινή συντριβή τής 
ρωσσικής στρατιωτικής δυνάμεως, άν δέν έματαίωσε τάς έ πί- 
δας τής ’ Αγγλίας, πάντως άνέβαλεν αύτάς. Αί άπώλειαι ών 
γερμανικών ύποβρυχίων κατά τό ετος τοΰτο έντός ού/ί ακριβώς

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  
ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΖΩΗ
(Συνέχεια έκ τοΰ χθεσινοΰ.)

’ Επλησιάζαμε νά φθάσωμε στήν ’ Οδησσό, δταν 50 μίλια 
μακρυά μάς έπιασε μεγάλη φουρτούνα. 'Ο ουρανό: έσ>οτείνιασε, 
βορηάς άρχισε νά φυσά σάν μανιασμένος, καί ή θάλασσα ση
κώνοντας πελώρια κύματα άπειλοΰσε νά μάς καταπιή. Τό βρά
δυ, σάν σήμερα, ό καιρός έχειροτέρευσε. Τό σκοτάδι εγινε βα
θύ, καί ή δυνατή βροχή ποΰ έπεφτε, δέν μας άφηνε νά ίδού- 
με τή μύτη μας.

Τό κρύο ήταν τρομερό, τά χέρια μας κο> αλιασμένα, δέν 
μπορούσαν νά πιάσουν τίποτε. "Ολοι ήμαστε άπ; ,::ισαένοι, καί 
δλοι παρακαλούσαμε τόνν "Αγιο Νικόλαον, τόν ' ί'όν ών θα
λασσινών, νά μας βοηθήση. .

Ό  καπετάνιος μας ατάραχος, έκρατοΰσε μέ τό σιδερένιο 
χέρι του τό τιμόνι, καί διηύθυνε μέ θαυμαστή 1 ρίβεια τό κα
ράβι μας. Πότε-πότε μάς εδιδε καμμία διαταγή, πώς νά κου- 
μαντάρωμε τά πανιά. Δίπλα του έκάθητο ό αδελφός του, νέος 
ώς 18 χρονών.

δέκα μηνών είναι περισσότερον ή διπλάσιαι παρ’ δσαι ήσαν έπί 
ολόκληρον τό παρελθόν ετος. Κατόπιν έξηκολούθησεν : ' Η Γερ
μανία έγέλα, δταν ήκουσεν,ϊδτι ή Κίνα, ή Βραζιλία, τό Περού 
καί ή Γουατεμάλα έκήρυξαν τόν πόλεμον. 'Ο γέλως της αρχί
ζει νά γίνεται ασθενής. ’Αρχίζει νά έννοή, τί σημαίνει τοΰτο, 
Αί χώραι αύται παράγουσι τροφάς καί πρώτας ΰλας διά τον 
κόσμον, όχι μόνον ήδη πολυτελείας, δπως τέϊον, καφφέν, κακά- 
ον καί καπνόν, άλλά σιτηρά, βάμβακα, δέρματα, έλαιον, χαλ
κόν, μαγγάνιον, καί άλλα σπουδαία όρυλτά καί μέταλλα. Τά 
κράτη ταΰτα εύρίσκονται πρός τό μέρος τών έχθρών τής Γερ
μανίας. Καί άν άκόμη ή γερμανική στρατιωτική μηχανή ύπερί- 
σχυε, πράγμα τό όποΐον δέν θά γίνη, ό σύνδεσμος ουτος τών 
έλευθερων λαών πολλών φυλών καί χωρών τοΰ κόσμου, μεγά
λων καί μικρών, τών όποιων οί λαοί έξηγέρθησαν κατά τής 
πρωσσικής βαρβαρότητος, δύναταί νά καταστήση άνίσχυρον τήν 
άλαζόνα Γερμανίαν, αρκεί μόνον νά τής άποκλείση τά προϊόντα 
του, αρκεί νά μή τήν δεχθή είς τήν παγκόσμιον αγοράν. Ά λ 
λά θά πράξωσι τοΰτο, άν είναι' ανάγκη, προτοΰ νά παραδε- 
χθώσι άλλους δρους, οί όποιοι νά καθιστώσι δυνατήν τήν έπά
νοδον τής βαρβαρότητος ταύτης.

Ά φού ό Λόϋδ Ίσώρτς προέτρεψε μεγίστην οικονομίαν 
καί ένότητα, τήν όποιαν οί έχθροί προσπαθούσι νά όιαταρά- 
ξωσι μεταξύ τών συμμάχων, είπεν: Εύρισκόμεθα πρό τής
σπουδαιοτέρας συσκέψεως τών συμμάχων άπό δσας έγένονχο 
έως τώρα. θά  είναι πολιτική καί στρατιωτική σύσκεψις. θά 
παραστώσιν οί έξοχώτεροι πολιτικοί άνδρες καί οί οιασημότεροι 
στρατηγοί δλων τών συμμαχικών χωρών. Διά πρώτην φοράν 
θά έχωμεν τό μή δυνάμενον νά έκτιμηθή τόσον πολύ δσον

»  >̂ /«» / \ ν> ) ' / -*> } » «%.του αςιζει προτέρημα, να ιόωμεν αντιπροσώπους της Αμερικής 
καί τής νέας ρωσσικής δημοκρατίας. ( ’ Επίδοκιμασίαι.) Αί απο
φάσεις, αί όποΐαι θά ληφθώσι κατ’ αύτήν θά εχωσιν έπιρροήν 
δι’ δλην τήν διάρκειαν τού πολέμου καί θά άποφασίσωσιν ίσακ 
τό τελειωτικόν του άποτέλεσμα.

Μετά τόν πρωθυπουργόν ελαβε τόν λόγον ό Μπόναρ Λώ, 
ό όποΐος είπε μεταξύ άλλων: Κατά τόν τελευταΐον μήνα τά 
άεροπλάνα μας ερριψαν 8000 βόμβας όπισθεν τών γερμανικών 
γραμμών, ένιμ κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα οί “Γερμανοί 
ερριψαν 1000 δπισθεν τών γραμμών μας. * Η έπενεχθεΐσα εις 
τόν έχθρόν ζημία ύπερέβη κατά πολύ δλας τάς ζημίας, τάς ό-

Κατά τά μεσάνυχτα τό κακό παραέγεινε· ό βορρηάς. άντί 
νά πέσ-g έδυνάμωνε περισσότερον, καί άπειλοΰσε νά μάς ξεσχί
σω τά πανιά. Τά κατάρτια τρίζαν απαίσια, καί νομίζαμε πώς 
ώρα τήν ώρα θά σπάζαν. Γ ι’ αύτό διέταξε ό καπετάνιος μας δύο 
άπό μάς, οί πειό έμπειρώτεροι καί πειό άφοβοι νά ανέβουν 
στό πρώτο κατάρτι νά δέσουν τά δύο πρώτα πανιά, προτοΰ 
πάθωμε καμμίά ζημία.

Κανένας δμως δεν κινήθηκε άπό τήν θέσιν του, καί ό 
καθένας έστελλε τόν άλλον, διότι ήξεύραμε δτι τοΰτο τή στιγ
μή έκείνη, ή.το πολύ έπικίνδυνο, καί ίσως Θά μάς έστοίχιζε τή 
ζωή.

Σάν είδε δ καπετάνιος πώς δλοι φοβηθήκαμε, άφησε τό 
τιμόνι στά χέρια τοΰ αδελφού του, καί ετρεξε στό πρώτο κα
τάρτι φωνάζοντας : «άφοΰ φοβούνται οί ναύτες μου, πη ̂ αίνι* 
έγώ.» Καί χωρίς νά περιμένη άπάντησι, σάν γάτα άρχισε νά 
άνεβαίνγι τές σκάλες. Τόν ήκολούθησα, καί σέ πέντε λεπτά έ- 
βρεθήκαμε καί οί δύο έπάνω.

Είχαμε τελείωση τό πρώτο πανί καί ένφ ετοιμαζόμαστε 
γιά τό δεύτερο, ένα απότομο τίναγμα τοΰ καραβιού μάς σπά
ζει τό έπάνω μέρος τοΰ καταρτιοΰ καί μάς κρημνίζει κάτι·.

ποίας έπροξένησεν ό έχθρός κατά τάς έναερίους του έπιθέσεις 
Οί εχθρ·ι μας έξακολουθοΰσι νά έπιδεικνύωσι πομπωδώς έκεΐνο 
τό όποΐον όνομάζουσι πολεμικόν χάρτην. Ά λλά  λησμονοΰσι τάς 
γερμανικάς αποικίας είς τήν δυτικήν καί τήν άνατολικήν Α φρ ι
κήν καί παν δ,τι άλλο είς τόν κόσμον είναι τώρα έναντίον των. 
Διά νά διατηρηθή ή βιομηχανική ζωή τής Γερμανίας, πρέπει 
νά έπαναλάβη τό έμπόρίόν της μέ τόν κόσμον αύτόν. ' Η είρήνη 
θά Ιλθη ταχέως, δταν οί έχθροί μας κατανοήσωσ», δτι ή κα- 
τάστασις χειροτερεύει δί αυτούς δσον περισσότερον διαρκεΐ ό 
πόλεμος. "Οσον περισσότερον διαρκεΐ ό πόλεμος τόσον πιθανώ- 
τερον είναι, δτι μετά τόν πόλεμον έπί πολύ θά τούς Θεωρώσι 
καί θά τούς μεταχειρίζωνιαι ώς λεπρούς.

ΑΝΑΚΒΙΝΒΒΕΗΤλ ΤΟΥ ΙΒΑΕΜΟΥ
i e m i h i u  i i u i m n i

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 25. ’ Οκτωβρίου 1917.
Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Εις την Φλάνδραν διηυθύνετο καθ’ δλην τήν ήμέραν ίοχυ- 
ρότερον πύρ παρά μέχρι τοΰδε έναντίον τής με:αξύ τής παρα
λίας καί τής λίμνης Μπλάνκαρτ πολεμικής ζώνης.

Άπό έκεΐ μέχρι τού Λύς ό έχθρός οι^ύθυνεν έναντίον 
διαφόρων τομέων κύματα πυρόςι τά όποΐα περί τήν έσπέραν 
συνεπυκνώθησαν είς σφοδρότατον τυμπανικόν πΰρ άπό τοΰ δά
σους Χουτούλστ μέχρι τής Πασεντέλε. Μεγαλύτερα: έπιθέσεις 
δέν έγένοντο.

Είς τήν Άρτουά καί πλησίον τοΰ Σέν Καντέν διεξήχθη
σαν άγώνες προφυλακών μετά ευνοϊκών δί ήμάς άποτελεσμάτων.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τήν διώρυγα τοΰ Ούάζ-Αίσν ή ημέρα παρήλθε μέ 

ασθενή ενέργειαν πυρός !κ μέρους τοΰ έχθροΰ.
’Ολίγον προτοΰ Ιπέλθη σκότος ό άγών πυρός ένεόυναμώ- 

θη πάλιν αίφνιδίως. Είς πολλάς θέσεις έπροχώρησαν γαλλικά 
τμήματα άναγνωρίσεως, τά όποΐα πανταχοΰ άπεκρούσθησαν.

Κατά τήν νύκτα, τό πΰρ διετηρήθη ζωηρόν.
Μεταξύ Αίσν καί Μάς έγένοντο πολλάκις άγώνες άναγνω

ρίσεως, οί όποιοι προεκάλεσαν τοπικήν αΰξήσιν τοΰ πυρός.

’ Εγώ ευτυχώς έπιάστηκα άπό Ινα σχοινί καί έκατέβηκα κάτω, 
ό άμοιρος ό καπετάνιος μας δμως έπεσε στή θάλασσα, άφί- 
νοντας μόνο μιά άπηλπισμένη φωνή : «Σ’ άφήνω γλυκέ μου 
αδελφέ, προστάτη τών παιδιών μου» καί έχάθηκε μέσ’ τά ά- 
φρισμένα κύματα. Στό άκουσμα τής άπελπισμένης αυτής φωνής, 
ό άδελφός του άφησε τό τιμόνι καί άν δέν προφθάναμε νά 
τόν πιάσωμε, θά επεφτε στή θάλασσα γιά νά σώση τόν άδελ- 
φό του.

Αρχισε πλέον νά γλυκοχαράζη, |καί μαζή μέ τό γλυκο
χάραγμα επεσε ό άέρας καί ή θάλασσα ξεθύμανε. "Ολοι έπι- 
όοθήκαμε να διορθώσωμε τή ζημία ποΰ μάς έκαμε ή κακοθα- 
λασσιά, καί μονον δ άδελφός τοΰ καπετάνιου μας έμενε στήν 
άκρη τής πρύμνης, παρατηρώντας μέ παράπονο τή θάλασσα, 
"°0 Τϊα Η·1® 5τιγμ7ί τοΰ άφήρεσε τό μονάκριβό του άδελφό, 
τό στήριγμα τής οίκογενείας του. Σέ δύο ήμέρες έφθάσαμε στήν 
’ Οδησσό καί έφορτώσαμε τό σιτάρι. Καί δταν περάσαμε πάλι 
άπό τό κατηραμένο μέρος, ποΰ χάσαμε τόν άγαπημένο μας 
καπετάνιο, έρρίξαμε στή θάλασσα λίγα λουλούδια ώς σάβανο 
στό άψαλτο κορμί του.— Δυστυχισμένε καπετάνιε, ποτέ δέν θά 
σέ ξεχάσω, — έπεΐπεν έν τέλει ό γέρων, καί έσφούγγισε δυο

’Ανατολικό^ θέατρον
Ούδέν σημαντικόν.

Μακεδονικόν μέτωπον
Είς τούς πλείστους τομείς ένεδυναμώθη ή ένεργεια πυρο

βολικού.
Ιταλικόν μέτωπον

Χθές γερμανικά καί αύστροουγγρικά στρατεύματα ήρχισαν 
ήνωμένα τόν άγώνα έναντίον τοΰ πρώην συμμάχου.

Κατόπιν προπαρασκευής πυρός μικράς διαρκείας έπετέθη
σαν έπί μετώπου μεγαλυτέρου τών 30 χιλιομέτρων δεδοκιμα- 
σμέναι μεραρχίαι καί διέσπασαν συχνά τό ίταλικόν μέτωπον 
τοΰ Ίζόντσο είς τήν λεκάνην τοΰ Φλίτς καί τοΰ Τολμάϊν.

1 ά στρατεύματα υπερέβησαν διά τής πρώτης έφόδου τάς 
ίσχυράς έχθρικάς θέσεις, αί όποΐαι φράσσουσι τάς κοιλάδας, 
παρά δέ τήν πεισματώδη άντίστασιν προσεκολλήθησαν έπί τών 
άποκρήμνων όροπλαγιών καί κατέλαβον τά έχθρικά σημεία στη. 
ρίγματος, τά όποΐα έπιστέφουσι τά υψώματα.

Χιών καί βροχή έδυσχέραινον τήν προέλασιν έντός τοΰ α
νωμάλου ορεινού έδάφους, άλλά ή έπίδρασίς των κατενικήθη 
πανταχοΰ. Πεισματώδης άντίστασις τών Ίταλών έθραύσθη διά 
πεισματωδών άγώνων έκ τοΰ πλησίον.

'Η πολεμική έπιχείρησις έξακολουθεΐ.
Μέχρι τής έσπέρας είχον άναγγελθή περισσότεροι τώ 

10  000 αίχμαλώτων, μεταξύ τών όποιων έπιτελεΐα μεραρχι 
καί ταξιαρχιών, καί πλουσία λεία πυροβόλων καί πολεμικοΰ 
ύλικοΰ.

/W.T.B.) ________ ΛΟΊΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Α Υ Η Ρ Ο Ο Υ ΓΓ Ρ ΙΚ Ο Ι) ANAKQINQBEH
Β ι ε ν ν η, 24. ’ Οκτωβρίου.

’Ιταλικόν Θέατρον
Είς ολόκληρον τό νοτιοδυτικόν μέτωπον ηυξησε σημαντι

κά;; ή μαχητική ένέργεια. Πλησίον τής Φλίτς, τής Τολμάϊν 
καί είς τό βόρειον μέρος τοΰ δροπεδίου Μπαϊνσίτσα - Χάίλιγ- 
κβνγκαϊβτ αύστροουγγρικόν καί γερμανικόν πεζκόν εισέβαλε 
κατόπιν ίσχυράς προπαρασκευής πυροβολικού είς τάς ίταλικάς 
γραμμάς.

ων
ών

δάκρυα πού σάν μαργαριτάρια έκυλισαν στά ζαρωμένα μάγου
λά του.

— IV αύτό, παιδί μου, καταριέμαι τή σημερινή ημέρα καί 
τή θάλασσα, μοΰ λέγει ό Μπάρμπα - Δημήτρης, καί περιέπεσεν
είς σκέψεις.

Συγκεκινημένοι βαθύτατα άπό τήν θλιβεραν διήγησιν τοΰ 
Μπάρμπα Δημήτρη, έξηπλώθημεν είς τά κρεββάτια μας καϊ 
έπαρε ί)ημβν είς τόν ύπνον. Ό  δέ γέρων σύντροφός μας, άφοΰ 
άνεστέ αςε καί έπρόφερε μέ πόνο τό όνομα τού δυστυχισμένου 
καπετάνιου του, έγειρε είς τό κρεββάτι καί άπεκοιμήθη.

Α :ή είναι έν όλίγοις ή ζωή τών θαλασσινών, τών δυστυ
χισμένοι έχ: /ων άνθρώπων, τούς όποιους ή θάλασσα |σάν μία 
μεγάλ/) \ίαγ.σσα, τούς σέρνει στήν κρύα άγκαλιά της.

Μετά τήν έπιστροφήν μας είς τόν λιμένα τού Πειραιώς, 
ή πρώτη μο σκέψις ήτο νά έγκαταλείψω καί τήν θάλασσσαν 
καί τά καλά :ης, καί νά έπιδοθώ είς τόν ήσυχον βίον τής ξηράς.

Ε. Π.,.δης.

13/26 ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
ΠΑΡ ΥΣΚΕΓΗ

Κάρπου. Παπύλου μαρτύρων



’Αλβανία
Νοτίως τοΰ Βερατίου κ ί̂ έκατέρωθεν τοΰ ποταμού Ντέ- 

δολι τά τμήματά μας άσφ αλείας ήγωνίσθησαν με επιτυχίαν.
(W.T.B.) '0  άρχηγός τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.

I  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ I » !  Η ΙΚ Η ί
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Α Υ Σ Τ Ρ Ι Α Κ Η Ν  Β Ο Υ Λ Η Ν

Βιέννη, 24. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Είς τήν βουλήν μετά 
τήν έξάντλησιν της ήμερησίας διατάξεως ό πρόεδρος κόμης Βίν- 
τις-Γκρέτς είπε : Θεωρώ τον εαυτόν μου ευτυχή, διότι δύναμαι 
νά άνακοινώσω εις τήν ^βουλήν είδησιν, ή όποία ασφαλώς θά 
έξεγείρη γενικόν εύχάριστόν ενδιαφέρον* έκ τών προτέρων δηλώ, 
οτι ή εί'δησις φέρει τήν υπογραφήν τοΰ στρατηγοΰ βαρώνου 
φόν Βαλντστέτεν, εχει δε ώς έςής : Σήμερον τήν πρωίαν αύ- 
στροουγγρικά και γερμανικά στρατεύματα άνέλαβον τήν έπίθεσιν 
εις τόν άνω ’ Ιζόντσο. Κατά τάς μέχρι τοΰδε ύπαρχούσας είδη 
σεις ή έπιχείρησις έξελίσσεται εύνοϊκώς. Εις πολλά σημεία κα 
τελήφθησαν αί πρώται έχθρικαί γραμμαί καί έμετρήθησαν ίω^ 
τώρα 6000 αιχμάλωτοι, (θυελλώδεις διαρκείς επιδοκιμασία 
και χειροκροτήματα.) * Ο πρόεδρος προσθέτει : ' Η βουλή έλαβε 
γνώσιν τής είδήσεως ταύτας με αγνόν πατριωτικόν ενθουσια
σμόν. 'Ο Θεός νά εύλογήση καί είς τό μέλλον τάς σημαίας 
μας. ' Ο Θεός νά τάς όδηγήση είς νίκην έναντίον τοΰ έχθροΰ 
τούτου. (Νέαι θυελλώδεις έπιδοκιμασίαι καί χειροκροτήματα.)

ΤΟ ΕΡ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 23. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Νέαι έπιτυχίαι τών 

ύποβρυχίων είς τό στενόν τής Μάνχης καί τήν Βόρειον θάλασ
σαν : 3 ατμόπλοια καί 2 ιστιοφόρα. Τά τρία ατμόπλοια, τά ό
ποια ήσαν μεσαίου μεγέθους καί δλα φορτωμένα, κατεβυθίσθη- 
σαν ύπό τοΰ αύτοΰ ύποβρυχίου έντός τεσσάρων καί ήμισείας 
ώρών άπό τρεις διαφόρους συνοδευομένους συρμούς. »’Γά δύο 
βυθισθέντα ιστιοφόρα ειχον φορτίον ξυλείας υπονόμων δί ’ Αγ
γλίαν.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΤΟΡΠΙΑΑΙΣΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΥ
(Ν.) Λ°νδΐνον, 23. ’ Οκτωβρίου. Έ ν άντιτορπιλλικόν κατε- 

βυθίσθη κατόπιν συγκρούσεως. ΈσάιΘησαν δύο αξιωματικοί κα'1 
21 ναΰται.

(Ν.) Λονδΐνον, 23. ’ Οκτωβρίου. Τό βοηθητικόν καταδρομι- 
κόν «’ Opavta» (12 927 τόννων) έτορπιλλισθη τήν 19. ’Οκτω
βρίου χαί έβυθίσθη. ’ Απώλειαι άνθρώπων δεν ύπάρχουσ.ν.

Ή τύχη τού στόλου τής Άνατολικής 
θαλάσσης

(Ζ.) Στοκχόλμη, 23. ’ Οκτωβρίου. Ό  έντοΰθα ανταποκρι
τής τής «Τριμπυν» τοΰ Σικάγου άπέστειλε Vσήμερον κατόπιν 
βάσιμων πληροφοριών έκ Ρωσσίας πρός τήν έφημερίδα του τό 
άκόλουθον τηλεγράφημα: ’ Επειδή ό ρωσσικός στόλος άπειλεΐται 
νά άποκλεισθη εντός τοΰ Φιννικοΰ κόλπου, Ιλαβε διαταγήν, νά 
μεταβη είς τον Μποττνικόν κόλπον, πιθανώς δέ ήδη νά διευθύ" 
νεται πρός τά έκεΐ. δπως διαφύγη τήν παραιτέρω καΐαδίωξιν. 
Οι Ρώσσοι άπεφάσισαν τά μεταβώσιν πρός τήν σουηδικήν πα
ραλίαν τοΰ Μποττνικοΰ, δπως παραμείνωσιν έκεΐ είς ουδέτερον 
λιμένα μέχρι τοΰ πέρατος τού πολέμου. ’ Επειδή είς τούς σου
ηδικούς κύκλους δέν υπάρχει μεγάλη διάθεσις, νά διατρέφωσιν 
άκόμη 30000  Ρώσσους, σκοπεύουσιν, έάν έπαληθίϊύση ή προϋ- 
πόθεσις αυτη, νά άποστείλωσιν όπίσω τά πληρώματα καί νά 
κρατήσωσι μόνον τά πλοΐα. (Βεβαίωσις τής άνωτέρω είδήσεω’ 
δέν υπάρχει άκόμη.)

Ή εναέριος έπιδρομή κατά τής ’Αγγλίας
(Ν.) Λονδΐνον, 23. ’ Οκτωβρίου. Κατά τήν έναέριον έπίθε- 

σιν τής Παρασκευής έφονεύθησαν έν δλω 34 πρόσωπα καί 
έτραυματίσθησαν 56.

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
* Η «Μπερλίνερ Τάγκεμπλατ» δημοσιεύει τά έξής: Μάς 

γράφουσιν : Έξ * Ελλάδος έλήφθη ή εί'δησις περί έπικειμένου 
άντισημιτικοΰ μέτρου χειριστής μορφής έκ μέρους τής ελληνι
κής κυβερνήσεως. Κατόπιν τής τελευταίως έπελθουσης κατα
στροφής μεγάλου μέρους τής Θεσσαλονίκης ή έλληνική κυβέρ- 
νησις ύπέβαλεν είς τήν βουλήν νομοσχέδιον, κατά τό όποιον 
δλαι αί ακίνητοι περιουσία· έν Θεσσαλονίκη, αί όποΐαι άνήκου- 
σιν είς Ίσραηλίτας, δύνανται νά άπαλλοτριωθώσιν έξαναγκαστι- 
κώς. ' Η άποζημίωσις θά γίνη δί έλληνικοΰ χαρτονομίσματος. 
'Η πραγματοποίησις τοΰ μέτρου τούτου θά έσήμαινε έκδίωξιν 
καί έξαφάνισιν τών ’ Ισραηλιτών τής Θεσσαλονίκης, ή όποία φαί
νεται τοσοΰτον μάλλον άπανθρωποτέρα, δταν τις γνωρίζη, δτι 
είς τήν πόλιν αύτήν οί Ίσραηλΐται παίζουσι τόν πρωτεύοντα 
οικονομικόν καί πολιτικόν ρόλον. Καί αύτός άκόμη ό φιλελεύ
θερος έλληνικός τύπος καταδικάζει τό μέτρον τοΰτο τής κυβερ
νήσεως ώς έγκλημα κατά τοΰ ίσπανοϊσραηλιτικοΰ πληθυσμού 
τής πόλεως, ό όποιος μετέβαλε τήν Θεσσαλονίκην άπό μίαν 
άσήμαντον βαλκανικήν πόλιν είς παγκόσμιον άγοράν πρώτης 
γραμμής καί εις σπουδαΐον λιμένα.

'Ο λόγος τοΰ άντϊισράηλιτικοΰ τούτου μέτρου τής κυβερ
νήσεως τοΰ Βενιζέλου πρέπει νά ζητηθη είς τήν πολιτικήν 
στάσιν τών ’ Ισραηλιτών τής Θεσσαλονίκης, οί όποιοι, ένοΐ πρό- 
τερον ήσαν δπαδοί τοΰ Βενιζέλου, άντετάχθησαν ένεργητικώτατα 
είς τήν άνταντόφιλον πολιτικήν του, τούναντίον δέ ύπεστήριξαν 
τήν πολιτικήν τής ούδετερότητος τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου. 
"Ενεκα τής στάσεως αύτής φαίνεται, δτι τώρα ό Βενιζέλος θέ
λει νά έκδικηθη αύτούς κατά τόν άπάνθρωπον τοΰτον τρόπον 
ό ίδιος Βενιζέλος, ό όποιος παριστα τόν έαυτόν του ώς άντι 
πρόσωπον τής «έλευθερίας» καί της «δημοκρατίας» καί ήθελε 
νά «σώση» τήν Ελλάδα άπό τόν «άπολυταρχικόν μιλιταρι
σμόν» τοΰ πρώην βασιλέως της.

Π Ρ Ο ΙΚ Α Η ΙΙΐ  Τ Ο Ϊ  Ι Ν Α Ϊ Α Ι Ο !  E l !  8EP0AIN DN
(Ν.) Κωνσταντινούπολις, 24. ’ Οκτωβρίου. (Βιενναΐον Τηλ. 

Πρακτορεΐον. ) Παρά καλώς πληροφορημένης πηγής διαδίδεται, 
δτι ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος κατά τήν άναχώρησιν του άπό 
τήν Κωνστανπνούπολιν προσεκάλεσε τόν Σουλτάνον, νά τόν έπι 
σκεφθή είς Βερολινον.
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"Ωραν 5ην μ. μ. ’Απογευματινή τεΐου· Ξ
Ξ "Ωρα 4— 7 1 Ξ

Κονσέρτο τής έλληνικής μαντολινάτας.
=  Είσοδος ελεύθερα.
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Καλή μπύρα και λοιπά ποτά. Εύχάριστος 
διαμονή. Πρόθυμος ύπηρεσία.

Ενοικιάζεται άπό 1. Νοεμβρ. ευχάριστα έπιπλ. δωμ. πα
ρά ήσύχιο οίκογενεία είς αξιοπρεπή κύριον. Άουγχουστα - στράσ
σε 18. παρτερ. ά.


