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01 ΑΓΟΝΕΣ ΕΙΣ TO AYTIKQN ΜΕΤΟΠΟΝ
Βερολινον, 24. ’Οκτωβρίου. (W.T.B.) Τδ σχεδιον τη; 

Άντάντ, οπως δι αμοιβαίων, κοινών έπιχειρήσεων είς τδ Δυτι
κόν μέτωπον, χρησιμοποιούσα δλα τά τεράστια πολεμικά της 
μέσα, επιφέρω τελειωτικόν αποτέλεσμα πρδ τοΰ χειμώνος, δέν 
έπραγματοποιήθη Ιως τώρα. Αί μετά μικρών μόνον διακοπών 
διαδεχόμεναι άλλήλας μεγάλαι άγγλογαλλικαί έπιθέσεις είς τήν 
Φλάνδραν, αί όποΐαι ούδέν στρατηγικόν αποτέλεσμα εφεραν, 
έμελλον νά θραύσωσι την άντίστασιν τοΰ γερμάνικοΰ δοτικού 
στρατοΰ καί διά τών κυρίων των δυνάμεων νά δεσμεύσωσι το 
φλανδρικδν μέτωπον. Τοιουτοτρόπως ήλπιζον, δτι θά* δημιουρ- 
γήσωσι διά τήν πρδ μακρού προπαρασκευαζομένην γαλλικήν 
έπίθεσιν την ασφάλειαν αποφασιστικής έπιτυχίας.

Μετά τάς τέσσαρας αιματηρότατα άποκρουσθείσας άγγλι- 
κάξ έπιθέσεις εις τήν Φλάνδραν κατά τδν Σεπτέμβριον καί ’ Ο
κτώβριον έφάνη, δτι έ'φθασεν ή ήμερα τής μεγάλης άγγλογαλ- 
λικής έπιχειρήσεως. ' Ο καιρός έπεΐγεν. Οί "Άγγλοι έπεχείρησαν 
τήν 22. ’ Οκτωβρίου τήν νέαν των μεγάλην έπίθεσιν, ή όποία 
άπέληξεν είς αίματηράν πλήρη ήτταν. 'Η στενή λωρίς τής ύπό 
τοΰ πυρός κατεσκαμμένης άμυντικής μας ζώνης, ή όποία είς 
τήν νοτίαν άκραν τοΰ δάσους Χουτούλστ είχε μείνει εις χεΐρας 
τών Άγγλων πρδ τής 22. ’ Οκτωβρίου, έπανεκτήθη σχεδδν 
καθ’ ολοκληρίαν διά σφοδρών άντεπιθέσεων. Είς τάς τεραστιάς 
αίματηράς άπωλείας τοΰ βρεττανικοΰ στρατοΰ προσετέθησαν νέαι 
ίΐαρύταται άπώλειαι, προσέτι δέ κατά τήν τελευταίαν έπίθεσιν 
άφ-φρέθησαν απ’ αύτούς έκατοντάδες τινές αίχμαλώτων καί μέ- 
γας άριθμός πολυβόλων. .

’ Ενω μετά τήν πλήρη ματαίωσιν · τών άγγλικών τούτων 
έλπίδων έξηκολουθει είς τήν Φλάνδραν ισχυρός άγών πυροβολι
κού, συνοδευόμενος ύπδ σφοδρών ριπών πυρός, οί Γάλλοι έπε
τέθησαν τήν πρωίαν τής 28. ’ Οκτωβρίου διά ισχυρών μαζών 
έπί μετώπου 25 χιλιομέτρων άπό τής Βωςαγιόν μέχρι τοΰ βο- 
ρίως τής Παισσύ όροπεδίου, άφοΰ διά έξαημέρου βαρυτάτου 
πυρός ειχον κατασκάψει τελείως τάς γραμμάς μας. ' Η έλπίς 
των, δτι κατόπιν τών τριμήνων άγώνων των είς τήν Φλάνδραν 
θά ήδύναντο πλέον νά φθάσωσι τούς μακράν ευρισκομένους τε
λειωτικούς στόχους των έναντίον άσθενεστέρου γερμανικού με
τώπου, ήπατήθη πικρώς. Έπί ολοκλήρου τοΰ μετώπου άπδ 
τής Βωξαγων μέχρι τοΰ βορείως τής Παισσύ όροπεδίου ή έπί- 
Θεσίς των κατεβλήθη. Μόνον μίαν τοπικήν έπιτυχίαν κατώρθωσαν.

Κατά τούς βαρείς άγώνας τής προμεσημβρίας μεταξύ τοΰ 
Αίλέτ καί τών ύψωμάτων τής Όστέλ ο> Γάλλοι δέν ήδυνήθη-

σαν λόγιο τών άμέσως προξενηθεισών είς αύτούς τεραστίων ά- 
πωλειών καί τής πεισματώδους άντιστάϊεως νά προελάσωσιν.
’ Εν τούτοις ό προσπαθών νά φερη αποτέλεσμα έχθρός δέν 
παρητήθη τών απεγνωσμένων προσπαθειών του. Κατόπιν νεας 
βαρυτάτης προπαρασκευής πυρός έρριψεν έκ νέου άφειδώς νέας 
άκμαίας δυνάμεις καί πολλάς μοίρας τεθωρακισμένων αυτοκινή
των άπδ δυσμών μέν κατά τής Άλλεμάν, άπδ νότου δέ κατά 
τής Σαοινιόν. Μόνον ή δεύτερα αυτη έπίθεσις κατώρθωσε μετά 
βαρυτάτο>ν άπωλειών νά εισβάλη είς τάς θέσεις μας και νά 
φθάση εις τά άνωτέρω χωρία. Ένω έδώ ό έχθρδς κατωρθω- 
σε μίαν έπιτυχίαν τοπικής σημασίας, συγχρόνως έναυάγησαν 
καθ’ ολοκληρίαν μετά βαρυτάτων άπωλειών έπανειλημμέναι έ- 
πιθέσεις πολλών γαλλικών μεραρχιών έπί τοΰ έκατέρωθεν τής 
άγροικίας Λά Ρουαγιέρ όροπεδίου. 'Ομοίως κατεβλήθησαν αί- 
ματηρώς διά πυρδς καί άγώνος έκ τοΰ πλησίον δ: j ο λίαν ίσχυ
ραί γαλλικαί έπιθέσεις, αί όποΐαι έγένοντο τήν έσπέραν μεταξύ 
Μπραί καί Αιλ κατόπιν πολυώρου τυμπανικοΰ πυρός. Μέχρι 
βαθείας νυκτός έξηκολούθουν μεμονωμένοι άγώνες. Κατά τήν 
24. ’ Οκτωβρίου ή μάχη δέν έπανελήφθη άκόμη' μέχρι τοΰδε. 
'Ο ήρωϊσμός καί ή γενναία άντίστασις τών γερμανικών μας δυ
τικών στρατευμάτων τόσον είς τήν Φλάνδραν δσον καί είς τόν 
Αΐσν έματαίωσαν κατά τάς δύο ταύτας ήμέρας· πάλιν τήν έλ- 
πίόα τών έχθρών μας.

Πόσον εσφαλμένος ήτο ό ύπολογισμός τών Άγγλων καί 
τών Γάλλων, δτι θά έδέσμευον τελείως γερμανικάς δυνάμεις 
είς τήν Φλάνδραν, προκύπτει άπό τήν είδησιν, δτι κατά τήν 
διάρκειαν τών μεγάλων τούτων άγώνων τής Φλάνδρας καί τοΰ 
Αΐσν γερμανικά στρατεύματα άπό' κοινού μετά αύστροουγγρικών , 
τοιούτων κατέλαβον τήν πρωίαν τής 24. ’ Οκτωβρίου τάς έμ- 
προσθίας ίταλικάς θέσεις πλησίον τοΰ Φλίτς, τοΰ Ίολμάϊν καί 
τού βορείου μέρους τοΰ όροπεδίου Μπαϊνσίτσα.

Ο κ. ΚΥΛΜ Α Ν  
Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

(Ν.) 'Ο έν Βουδαπέστη άνταποκριτής τοΰ «Ν. Ελευθέ
ρου Τύπου» μανθάνει παρά πληροφορημένης πηγής : 'Ο ύπουρ
γός φόν Κύλμαν ήτο είς θέσιν νά περιγράψη είς τόν ουγγρον 
πρωθυπουργόν άσυνήθως εύχάριστον εικόνα περί τής γενικής 
πολιτικής καί στρατιωτικής καταστάσεως. Αί εντυπώσεις, τάς 
όποιας ό Κύλμαν έσχημάτισεν είς Σόφιαν καί. Κωνσταντινούπο
λή, συνετέλεσαν, δπως συμπληρώσωσι τήν καθ’ ολοκληρίαν εύ
χάριστον εικόνα τής καταστάσεως. 'Ο Κύλμαν κατόπιν τών 
συνομιλιών του μετά τών ιθυνόντων πολιτικών τής Βουλγαρίας 
καί της Τουρκίας απέκτησε τήν έντύπωσιν, δτι τόσον τό στρα-



τιωτικόν, όσον και το πολιτικόν μέτωπον τών κεντρικών δυνά
μεων είναι ενιαΐον καί άκλόνητον. ' H κατάστασις αυτη έξασφα- 
λίζει εις τάς κεντρικάς δυνάμεις δχι μόνον τήν δίατήρησιν τών 
καταληφθεισών στρατιωτικών θέσεων, άλλά καί δίδει εις αύτάς 
πλήρη έλευθερίαν άπο στρατιωτικής καί πολιτικής άπόψεως. 
’Από τάς συνομιλίας τής Βουδαπέστης έβεβαιώθη ή πλήρης 
άρμονία μεταξΰ τών πολιτικών ιδεών τοΰ Κυλμαν καί τοΰ 
Taepvtv. ' 0  Κύλμαν έσχημάτισεν εν Βουδαπέστη τήν εντύπω
σή, δτι καί το ουγγρικόν μέρος τοΰ μετώπου τών κεντρικών 
δυνάμεων δέν παρουσιάζει ουδεμίαν ανωμαλίαν ή κενόν, δτι καί 
έκεΐ ή ειλικρινής έπιθυμία έντιμου ειρήνης είναι μεγάλη, άλλ’ 
δτι άπέναντι τής έκ τής πολιτικής τών εχθρών προκυπτούσης 
ανάγκης αί κεντρικαί δυνάμεις εΐναι άποφασισμέναι, νά συνεχί- 
σωσι τόν άγώνα μέχρι τέλους.

•  0  Κ Ο Μ Η ! Χ Ε Ρ Τ λ ΙΝ Γ Κ  Π ΕΡ Ι Μ  K M M Q 2
(Ν.) Μονάχον, 23. ’ Οκτωβρίου. Κατά τήν σημερινήν συν" 

εδρίασιν τής βουλής ό πρωθυπουργός κόμης Χέρτλινγκ προέβη 
εις μακράς δηλώσεις περί. τής πολιτικής καταστάσεως. εΐπών 
μεταξΰ άλλων: Πραγματικώς δεν έπλησιάσαμεν ούδέ κατά εν 
βήμα περισσότερον εις τήν ειρήνην, [έφ’ δσον είναι δυ
νατόν νά ίδωμεν. 'Η Αγγλία Θέλει πρό πάντων 'νά κατα- 

# στρέψη τό γερμανικόν έμπόριον. Είς τόν πρό μακροΰ γνωστόν 
τούτον σκοπόν τοΰ πολέμου · προστίθεται ή ΐέπανάκτησις τής 
’ Αλσατίας - Λωρραίνης. Έφ’ δσον είναι ήγγυημένα ή ύπόστασις 
τής Γερμανίας, ή ασφάλεια τών συνόρων της καί ή έλευθέρα 
καί ειρηνική άνάπτυςίς της είμεθα ε τοιμοι διά είρήνην, άλλά 
φυσικά δέν παραχωρεΐται ούδέ σπιθαμή γερμανικού έδάφους·
* Η  έλπίς τών έχθρών μας είναι ή βοήθεια παρά τής ’ Αμερι
κής. Ή ’ Αμερική έναντίον τής Εύρώπης— αύτός είναι ό χαρά' 
κτήρ, τόν όποΐον ές αίτιας τής ’Αντάντ άπειλεΐ διαρκώς περισ" 
σότερον νά προσλάβη ό πόλεμος. Έχομεν πάσαν αφορμήν, νά 
άποβλέπωμεν μετά πλήρους πεποιθήσεως είς τό τελικόν άπο
τέλεσμα τής μεγάλης πάλης. Μία μόνον θέλησις πρέπει νά 
έμπνέη ολόκληρον τόν γερμανικόν λαόν: Καρτερία! Καί ώς 
πρός αύτό δέν Θά άφήσωμεν νά μας ύπερβη κανείς.μέχρις έντι
μου είρήνης. .

Η ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΑΑΝΑΙΑΣ
(Ζ.) Χάγη, 23. ’ Οκτωβρίου. Είς τήν δευ τέραν ολλανδικήν 

βουλήν ό ύπουργός τών έξωτερικών Λούντον έπραγματεύθη τάς 
διαφοράς ώς πρός τό ζήτημα τής μεταφοράς άμμοχαλίκων 
άπό τήν Γερμανίαν είς τό Βέλγιον έν συνδυασμω πρός τήν 
άρνησιν έκ μέρους τής βρεττανικής κυβερνήσεως τής χρησιμο- 
ποιήσεως τού βρεττανικοΰ τηλεγράφου υπό τού ολλανδικού έμ- 
πορίου καί Ιδήλωσε τά έξής: ' Η ολλανδική κυβέρνησις θά 
έθεώρει ώς άντιβαΐνον εις τήν άξιοπρέπειάν της καί τάς άρχάς, 
τάς όποίας έτήρησεν άπαραβάτως πρός δλας τάς έμπολέμους 
•ομάδας, έάν διά καταπιέσεως έκ μέρους μιάς τών ομάδων τού
των ήναγκάζετο νά άπομακρυνθη ΰποχρεώσεώς της πρός άλ
λην όμάδα, τήν όποιαν όφείλει νά έκπληρώση δυνάμει υφιστα
μένων συμφωνιών. 'Ως έκ τούτου ή κυβέρνησις πιστεύει, οτι ή 
στάσις της είναι σύμφωνος πρός τήν θέλησιν τής λαϊκής άντι- 
προσωπείας καί ολοκλήρου τοΰ ολλανδικού λαοΰ. (Ζωηραί έπι- 
δοκιμασίαι.)

•  —

Διακοπή τής ταχυδρομικής συγκοινωνίας 
μεταξύ 'Ολλανδίας και Αγγλίας

(Ζ.) Ζυρίχη, 25. ’ Οκτωβρίου. Ή  «Νέα έφημερίς τής 
Ζυρίχης» άναγγέλλει έκ Χάγης τά έξής: ' Η ' Ολλανδία, ώς

ΑΡΙΘ 2

αντίποινα διά τήν δικοπήν τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας μετά 
τής ’ Αγγλίας, διέκοψε τήν ταχυδρομικήν συγκοινωνίαν μεταξΰ 
'Ολλανδίας καί ’ Αγγλίας καί άπηγόρευσε τόν εκπλουν τών τα
χυδρομικών πλοίων. 'Η τράπεζα καί τό έμπορικόν έπιμελητή- 
ριον τής ’ Αγγλίας διεμαρτυρήθησαν είς τήν άγγλικήν κυβέρνη
σή κατά τής διακοπής τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας μετά 
τής 'Ολλανδίας, διότι τό μέτρον τοΰτο -βλάπτει τά άγγλικά εμ
πορικά συμφέροντα.

ΐΝ&Κ9ΙΝ0ΒΕΝΤΑΠΙΤ ΜΜΕΙΙΟΐ
KWIHUM0NHEHI1

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 26. ’ Οκτωβρίου 1917.
Δυτικόν Θέατρον.

‘  Σ Τ Ρ Α Τ Ι !  ΤΟΤ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ
Έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου τής Φλάνδρας ό άγών πυν 

ροβολικού ήτο χθές ζωηρός καί κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός. 
Ιδιαιτέρως σφοδρόν ήτο τό πΰρ άπό τοΰ δάσους Χουτούλστ 
μέχρι τής Χολλεμπέκε, δπου τήν πρωίαν ηύξήθη είς τυμπανι
κόν πΰρ. Νυκτεριναί μερικαί έπιθέσεις τών Γάλλων καί Ά γ 
γλων κατεβλήθησαν πανταχοΰ πρό τΙ>ν γραμμών μας.

Κατά τάς μέχρι τοΰδε ΰπαρχούσας είδήσεις έγένοντο μετά 
τά χαράγματα έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ είς πολλάς θέσεις τοΰ με* 
τώπου.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟ ίΠ ΡΙΝ ΤΣ
. Κατόπιν ίσχυράς προπαρασκευής πυρός έπετέθησαν χθές- 

οί Γάλλοι άπό τάς βόρειας πλαγιάς τής Σεμέν ντέ Ντάμ πρ&ς 
τήν χαράδραν τοΰ Αίλέτ. ' Η έπίθεσις των συνήντησε τάς κατά 
τήν παρελθούσαν νύκτα μεταφερθείσας είς τήν νοτίαν άκραν τ·ΰ 
δάσους Πινόν προφυλ&κάς, μας αι όποΐαι κατόπιν άγώνος μικρά? 
διαρκείας άπεσόρθησαν τήν βορείαν δχθην τής διώρυγος Ούάζ 
—ΑΓσν, χωρίς νά κατορθώσωσι νά διασώσωσι τελείως τό πρό, 
τών τελευταίων άγώνων έντός τοΰ ύπό τού πυρός κατεσκαμμέ 
νου δάσους Πινόν έγκατεστημένον πυροβολικόν.

Είς τάς λοιπάς Θέσεις τού πολεμικού πεδίου κατόπιν έπι- 
τυχοΰς άποκρούσεως τής έχθρικής έπιθέσεως αί γραμμαί μας 
άπεσύρθησαν κανονικώς δπισθεν τής διώρυγος πλησίον καί ‘νο
τιοανατολικώς τής Σαβινιόν.

Βραδύτερον ό έχθρός έπεχείρησε πολλάκις νά ,ύπερβή τή*· 
κοίτην τής διώρυγος, άλλά πανταχοΰ άπεκρούσθη ύπό τών στρα
τευμάτων μας.

Έπί τής άνατολικής δχθης τού Μάς γενναία κατωσαξωνι. 
κά τάγματα μετά φλογοβλητών έκυρίευσαν δι’ έφόδου τάς γαλ- 
λικάς Θέσεις είς τό δάσος Σώμ έπί μετώπου μεγαλυτέρου τών 
1200 μέτρων, κατέβαλαν τήν φρουράν καί συνέλαβον αίχμαλώ
τους. Πολλαί άντεπιθέσεις τοΰ έχθροΰ πρός έπανάκτησιν τών 
χαρακωμάτων του κατεβλήθησαν αίματηρώς χωρίς νά φέρωσιν 
άποτέλεσμα.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς έγένοντο πολλαί μάχαι τμημάτων, 
άναγνωρίσεως, έπικρατούσης καταιγίδος καί βροχής.

’Ανατολικόν θέατρον
Ούδέν σπουδαΐον γεγονός άνηγγέλθη.

Μακεδονικόν μέτωπον
' Ομοίως.

Ιταλικόν μέτωπον
Αί μεραρχίαι μας, έπωφεληθεΐσαι τής πλησίον Φλίτς καί 

Τολμάϊν διασπάσεως, προελαύνουσι πέραν τής Καρφράϊτ καί 
της Ρομτσίνα.

Γά στρατεύματα τής βόρειας πτέρογος τής 2. ιταλικής 
στρατιάς, έφ’ δσον δέν η χμαλωτίσθησαν, ένικήθησαν καί ύπο- 
χωροΰσιν. ·

Γά γερμανικά καί αύστροουγγρικά συντάγματα, άμιλλώ- 
μενα είς κατορθώματα, υπερέβησαν δ: ακράτητου προελάσεως 
τοΰς δοθέντας είς αύτά στόχους καί έξεδίωξαν τόν έχθρόν άπό 
τας ισχυρας όπίσω ύψηλάς Θέσεις του, τάς όποίας προσεπάθει 
νά κράτηση.

'Γπό τήν έπίδρασιν τή; πιέσεώς μας οί ’ Ιταλοί ήρχισαν 
νά έκκενώσι καί τό δροπέδιον Μπαϊνσίτσα-Χάϊλιγκενγκαϊστ. Είς 
πολλά σημεία μαχόμεθα πλέον έπί ίταλικοΰ έδάφους.

Ό  άριθμός τών αίχμαλώτων άνήλθεν είς 30 000 άνδρας, 
μεταξύ τών όποιων 700 αξιωματικοί, ή δέ λεία είς περισσότε
ρα τών 300 πυροβόλων, μεταξΰ τών οποίων πολλά βαρέα.

Διαυγής φθινοπωρινός καιρός ηύνόησε χθές τάς πολεμικάς 
επιχειρήσεις. ,

'W.T.B.) - . ________ ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Α ΪΣ Τ Ρ Ο Ο ΪΓΓΡ ΙΙΕΟ Ν  M U M
Β ι έ ν ν η ,  25. ’ Οκτωβρίου.

Ιταλικόν Θέατρον
' Η δωδεκάτη μάχη τοΰ Ίζόντζο, προκληθεΐσα τη πρω

τοβουλία τών πιστών συμμάχων κεντρικών δυνάμεων, ηρχισε 
χθές μετ’ έπιτυχίας.

Περί τήν 7. ώραν τής πρωίας τό πυροβολικόν ηρχισε τό 
εργον του. Μετά μίαν ώραν έπετέθη τό πεζΛον ύπό καταιγίδα, 
βροχήν καί χιονοθύελλαν. Καιρός καί όρεινόν έδαφος ύποβάλ- 
λουσι τά στρατεύματα είς λίαν βαρεΐαν δοκιμασίαν. Ό  έχθρός 
ημυνθη πεισματωδεστατα. ’ Εν τούτοις τήν μεσημβρίαν είχε 
θραυσθή τό ιταλικόν μέτωπον μάχης είς πολλάς θέσεις μεταξΰ 
Ρόμπον καί Άουτσα. Συντάγματα τών άλπικών χωρών κατέλα
βαν τήν Φλίτς. Γερμανικά στρατεύματα άπώθησαν τόν έχθρόν 
άκόμη νοτιώτερονκατά τήν πρώτην έφοδον. Τά δυτικώς τής Βόλ- 
σαχ καί βορειοανατολικώς τής ’Άουτσα ύψώματα εύρίσκοντο 
τήν έσπέραν τελείως είς χεΐρας τών συμμάχων.

Είς τό βόρειον μέρος τού όροπεδίου Μπαϊνσιτσα-Χάϊλιγ- 
κενγκαίστ άντέταξαν καί χθές σφοδροτάτην άντιστασιν είς τάς 
επιθέσεις μας.

Επί τοΰ δρους Σάν I καμπριέλε, πλησίον τής Γκέρτς καί 
επί τοΰ δροπεδιου τοΰ Κάρστ τοπικαι έπιχειρήσεις έδημιούργη- 
σαν τοΰς προκαταρτικοΰς δρους διά νέους άγώνας. Τό πΰρ πυ
ροβολικού καί τών δύο μερών ηύ'ξησεν είς μεγάλην δύναμιν είς 
τά μέρη ταΰτα. Μέχρι τής έσπέρας άνηγγέλθησαν περισσότεροι 
τών δέκα "χιλιάδων αίχμαλώτων, μεταξΰ τών όποιων εύρίσκονται 
έπιτελεΐα μεραρχιών καί ταξιαρχιών. ' Η λεία δέν δύναταί ούδέ 
κατά προσέγγισιν νά ύπολογισθη.

Είς τήν στρατιάν τοΰ βαρώνου φόν Κόνρατ άγώνες πυρο-* 
βολικού.

(W.T.B.) ' Ο άρχηγός τοΰ Γ εν. ’ Επιτελείου.

ΤΟ ΕΡ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
26 000 τόννοι

Βερολΐνον, 24. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Είς τήν δυτικήν 
άγγλικήν παραλίαν καί τήν βόρειον θάλασσαν καιεβυθίσθησαν 
τελευταίως ύπό ένός ύποβρυχίου μας μέ κυβερνήτην τόν άνθυ- 
ποπλοίαρχον Γκεόργκ εξ άτμόπλοια καί εν ίστιοφόρον μετά ό- 
λιχής χωρητικότητος 26 000 τόν/ων περίπου. Μεταξΰ αύτών 
ευρίσκοντο τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον «Ριχάρδος ντέ

Λαρινάγκο» (4000 τόννων), ώς καί τέσσαρα άγγλικά άτμόπλοια, 
τών οποίων δέν έξηκριβώθησαν τά δνόματα. Τό βυθισθέν ίιτιο- 
φόρον μετέφερε φορτίον χώκ.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΤΤΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΤΤΟΖΕΛΛ!
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 26. ’Οκτωβρίου.· Είς τήν ιταλικήν βου

λήν ο Μποζελλι έδήλωσεν, δτι αποδέχεται τήν πρότασιν τού 
Καλλαινί, ή όποία λεγει : ' Η βουλή εγκρίνει τάς δηλώσεις τής 
κυβερνήσεως καί προβαίνει είς τήν ψηφοφορίαν έπί τού προϋ
πολογισμού. 'Ο Μποζέλλι άπητησεν δνομαστκήν ψηφοφορίαν 
και εθ^σε ζηιημα εμπιστοσύνης οια τό πρώτον μέρος τής ποο 
τάσεως, το οποίον απερριφθη Οιά ψήφων 314 έναντίον 96βια ί 
5 άπέσχον τής ψηφοφορίας.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ζ.) Ολοι οί είς ταC άνταντικάς χώρας κατοικούντες "Ελ

ληνες έκληθησαν υπο της * κυβερνήσεως νά έπανέλθωσιν είς 
Ελλάδα. Μετά τής Γαλλίας συνεφωνήθη, νά άφεθώσιν έλευθΐ- 

ροι οί είς γαλλικά ’έργοστάσια εργαζόμενοι "Ελληνες.

0 ΠΕΡΙΠΛΑΗΟΜΕΝΟΣ ΤΣΑΡΟΣ
(Ν·) Κοπεγχάγη, 24. ’ Οκτωβρίου. Κατά τηλεγράφημα εκ 

Πετρουπόλεως ό κυβερνητικός έπίτροπος, ό όποΐος άπεστάλη 
εις Τομπόλσκ, προετεινεν, δπως ό τόπος διαμονής τής τσαρι 
κής οίκογενειας μεταφερθή άκόμη μακρότερον, διότι καί είς τό 
μοναστήριον, είς τό όποΐον μετωκησε τελευταίως, δέν δυναται 
να ζήση ήσυχος. Πολυ πλήθος λαοΰ πολιορκεί άδιακόπως τό 
μοναστήριον, ψάλλει καί άναπέμπει γονυκλινώς δεήσεις. 'Η με
ταφορά τοΰ Γσάρου είναι άναγκαια καί διότι οί στρατιώταί, οί 
όποιοι φρουροΰσιν αύτόν, δέν έμπνέουν καμμίαν εμπιστοσύνην.

ΈλληνικαΙ καλλιτεχνικοί έσπερίδες 
είς Δρέσδην

Εϊχομεν άναγγείλει πρό ήμερών, δτι διοργανοΰνται είς Δρέσ
δην έλληνικαί καλλιτεχνικαί έσπερίδες ύπό γερμανοελληνιχής έπι
τροπής πρός συμμετοχήν καί τών έν Γκέρλιτς ' Ελλήνων. Είς, 
τήν σημερινήν μας άγγελίαν δίδομεν λεπτομερείας περί τών μου 
σικών τούτων διοργανώσεων. ' Η συμμετοχή δλων τών κορυφών 
τοΰ μουσικού .καί καλλιτεχνικού κόσμου τής Ιρέσόης έγγυάτα 
περί τής έπιτυχίας τών μουσικών τούτων εσπερίδων. Τήν 8 
Νοεμβρίου, Πέμπτην, θά διοργανωθή είς τόν Γκαΐτε-Γκάοντεν 
διασκεδαστική έσπερίς, είς τήν όποιαν θά τραγουδήσουν διαπρε
πείς άοιδοί τής Βασιλικής "Οπερας ΐής Δρέσδης. Επίσης θά 
τραγουδήση χορός τής Όπερας. Τέλος έκτέλεσις διαφόρων 
μουσικών τεμαχίων ύπό διαπρεπών μουσικών καί ύπό τήν διεύ
θυνσή διακεκριμένων μουσικοδιδάσκαλων. Τήν 10. Νοεμβρίου. 
Σάββατον, θά δοθη μουσική έσπερίς είς τήν αίθουσαν τού Γκεί 
βέρμπε-Χάους. Θά συμμετάσχη ή Φιλαρμονική ’ Ορχήστρα τή · 
Δρέσδης, καί πάλιν δέ σειρά έκλεκτών καλλιτεχνών. Έλτέλεσι 
χορών ύπό κυριών τοΰ βασιλικού μπαλ,έττου ύπό ττν διευθυν- 
σιν τού διακεκριμένου χοροδιδασκάλου κ. Ντίτσε. Ποοσέτι ελ
ληνικοί χοροί, άρχαΐοι ελληνικοί ύμνοι καί λαϊκά τραγούδια.

1 4 ' 2 7  ' Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 

Ν α ζ α ρ ί ο υ ,  Γ ε ρ β α σ ί ο υ  μ α ρ τ ύ ρ ω ν



ΖΗΤΗΣΑΤΕ σήμερον κάρτ-ποστάλ άπό νεωτάτην 
φωτογραφ· τοΰ βασιλέως μας Κωνσταντίνου πρός 71/2πφ.

j \ Άγοράζομεν ελληνικά, βουλγαρικά, αΰστροουγγρι- j \ 
κά καί. δλα τά εϊδη τών ξένων νομισμάτων.
Διά ναπολεόνια, τουρκικάς καί άγγλικάς λίρας

πληρώνομεν εκτάκτως μεγάλας τιμάς.
11 ΜΠΑΡΤΣ καί Σια. Στοά Στράσμπουργκ (Πασάζ). | i

  — ......

E M ,  m m  IA IQ P10H ΕΝ ΑΝ ΤΙ
MYAPOMEM Dret Raben

Kafr’ έκάστην κονσέρτο.—Έκλεκτά φαγητά έλληνικής 
φιγειρικής-Πλουσία συλλογή οϊνων καί μπΰρας.--Τι- 

μαί συγκαταβατικοί, υπηρεσία προ'&υμοτάτη.
’ Ενοικιάζεται αμέσως ή βραδ. μεγάλο καί ώραΐα έπιπλ. 

δωμ. ή 2 δωμ. (υπνου καί διαμονής) μετά λουτροΰ. Πληροφο- 
ρι'αι παρ’ ήμΐν.

I l l  ΚΥΡΙΑΚΗ, 28. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 2 2
εναρξις ώραν 3ην μετά μεσημβρίαν 

-=  ΑΓΩΝ Π Ο Δ Ο ΣΦ Α ΙΡΙΣΕΩ Σ S
τών ποδοσφαιρικών ομάδων Μπάουτσεν καί Γκέρλιτς είς τδ έπί 
τής Ρουσβάλντϊρ-στράσσε γυμναστήριων. Είσοδος 20 πφ.

(Τδ γυμναστήριων εύρίσκεται έντδς τής περιοχής τής πό
λεως καί επομένως δέν < παιτεΐται άδεια διά τους Έλληνας 
στρατιωτικούς).

’ Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Λάντεσκρον-στράσσε 46 παρτέρ, 
δ· Μπάιερ. '

ΔΡΕΣΔΗ
Hi ΕΜΗΜΙ H jj j  BltPHE!

I i  8 . Ν Ο ΕΜ ΒΡΙΟ Υ Ε Ι !  Ι Ο Ι  Γ Κ Α Ι ΙΕ  - Γ Κ Α Ρ ΐΕ Η  
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ
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ύπό τήν διεΰ'β'υνσιν τοΰ άρχιμουσικοΰ κ· Κούτσ- 
μπαχ τή συμμετοχή : τής Ελισάβετ Ρέτμπεργκ, τοΰ Ρο
βέρτου Μποΰργκ και τοΰ Τίνο Πατιέρα τής Βασιλικής 
"Οπερας. Τοΰ άρχιμουσικοΰ κονσέρτων καθηγητοΰ 
Μπέρτς καί τών διαπρεπών μουσικών Σπίτσνερ καί 
Γκέσεκ τής Βασιλ. Μουσικής. Μελών 'τοΰ χοροΰ τής 
Βασιλ· ’Όπερας ύπό τήν διεΰ-θυνσιν τοΰ άρχιμουσικοΰ 
Πεμπάουερ. ·■

Τ Η Ν  10 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

Ε Ι !  Τ Η Ν : Α Ι Ο Ο Υ Ϊ Α Η  Ι Ο Ι Γ Ι Ε Ι Ε Ρ Μ Ι Ε - Ι Α Ι Π  
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ
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τή συμμετοχή : τής Φιλαρμονικής ’Ορχήστρας τοΰ δια- 
πρεποΰς χορευτοΰ Ντίτσε, τών κυριών τοΰ βασιλικοΰ 
μπαλέττου καί έξεχόντων άοιδών.

’Αρχαίοι ελληνικοί ΰμνοι, έλληνικά άσματα, έλλη- 
νικά λαϊκά τραγούδια καί χοροί.
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E i H A S  Κ Α Τ Ε Η Ε Υ Α Σ Μ Ε Η Α  Α Π Ο  Γ Ν Η Σ Ι Α  Ε Α Λ Η Η Ι Κ Α  Κ Α Π Ν Α

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ε ΙΣ  ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ

I ! ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ! 
,,ΚΩ Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ "  

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
|  j  ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ ' |
Ξ   .....   π  j
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