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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 30. ’ Οκτωβρίου. (W .T .B .) Ό  ηττηθείς ιτα

λικός στρατός τοΰ Ιζόντσο σπεύδει δι άγριας φυγής δι’ δλων 
τών δδών πρός την έλώδη εκτασιν τοΰ Ταγγλιαμέντο. 'Η όπο- 
χώρησις δυσχεραίνεται όπό τοΰ ρεύματος τοΰ φεύγαντος πλη- 
θυσμοΰ, ό όποιος μέ δλα τά όπάρχοντά του φεύγει πρός δυ- 
σμάς διά τών λόγω της βροχής βορβορωόών όδών, πα’ρουσιά- 
ζων θέαμα πλήρους φρίκης. Ήδη είς τάς όλίγας διαβάσεις τοΰ 
Οιακλαδουμενου ποταμοΰ συνωθεΐται τό ρεΰμα τών φευγόντων 
τμημάτων στρατοΰ καί τών κατοίκων.

' Η σπουδαία πόλις Ούντίνε, ή μέχρι τοΰδε Ιδρα τοΰ ίτα- 
λικοΰ στρατηγείου καί τοΰ έφοδιασμοΰ τοΰ στρατοΰ τοΰ Ίζόν- 
τσο, εύρίσκεται πρό πολλου πολυ δπισθεν τών νικηφόρως καί 
όρμητικώς προελαυνόντων συμμάχων. 'Ομοίως εις τό μέτωπον 
τοΰ Κέρντεν ό έχθρός ένδίδει είς τήν συγκεντρικήν πίεσιν καί 
δποχωρεΐ πρός τό άνω τμήμα τοΰ Ταγγλιαμέντο, καταδιωκό- 
μενος δπό τών μεραρχιών.

Ό  ιταλικός τόπος έξακολουθεΐ νά άποκρόπτη άπό τόν λα- 
, όν τήν καταστροφήν καί όμιλεΐ περί μικρών κερδών τών συμ

μάχων, τά όποια ούδόλως έκλόνισαν τήν ίσχυράν ίταλικήν ά
μυναν.

Έ πί τοΰ πεδίου μεγάλου άγώνος τής Φλάνδρας έσυνεχί- 
Χ&5? τό ηδξημένον έχθρικόν πΰρ έκατέρωθεν τής Ντιςμουΐντε. 
Κατά μήκος τοΰ μετώπου τοΰ 'Γζέρ ένεδυναμώθη ή ένέργεια 
τών έχθρικών περιπόλων. Νοτίως τής Ντιξμου'ίντεν άπεκρουσθη- 
σαν πολλαΐ μεγάλαι άγγλοβελγικαί περίπολοι έν μέρει δι’ άγώ
νος έκ τοΰ πλησίον. 'Ομοίως μεταξύ τής λίμνης Μπλάνκαρτ 
καί τής Γκελοΰβελτ κατά τάς πρωϊνάς ώρας τό πΰρ ηδξήθη 
κατά διαλείμματα εις μεγάλην σφοδρότητα. Νοτιοανατολικώς 
τής Τσοννεμπέκε ΐδικαί μας περίπολοι άπέκρουσαν έντός τοΰ 
-ροπεδίου ισχυρά έχθρικά τμήματα άναγνωρίσεως.

Τόσον είς τήν περιοχήν τής Ντιξμουΐντε δσον καί μεταξύ 
τής λίμνης Μπλάνκαρτ καί τής Κάρστ πλησίον τής Χολλεμπέκε 
τό πΰρ έξηκολούθησε καθ’ δλην τήν νύκτα μέ μεγάλην σφοδρό
τητα. Τήν 7. πρωινήν ώραν ηδξήθη είς τυμπανικδν πΰρ άπό 
τής άνατολικής άκρας τοΰ δάσους Χουτουλστ μέχρι τής διώρυ- 
■;ος τής Χολλεμπέκε. Τά άεροπλάνα μας έβομβάρδισαν άφθο
να»; κατά τήν νύκτα τής 29. πρός τήν 30. έχθρικάς άποθήκας 
πυρομαχικών παρά τήν σιδηροδρ. γραμμήν 'Γπέρν—Σέντ Όμέρ 
καί δπισθεν τοΰ έχθρικοΰ μετώπου. Νοτιώτερον τό έχθρικόν 
πΰρ πυροβολικοΰ καί τορπιλλοβλητών ηδξήθη σημαντικώς καί 
είς τήν Άρτουά καί τήν περιοχήν τοΰ Σέν Καντέν. Άπεκρού

σθησαν μετά πολλών, άπωλειών τοΰ έχθροΰ μεγάλαι άγγλικά, 
περίπολοι, ΐδικαί μας δέ περίπολοι έπανήλθον μετά λείας.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αΐσν, έκατέρωθεν τής Μπραί τό έχ
θρικόν πΰρ ένοχλήσεως διετηρήθη ίσχυρόν καί κατά τάς πρωϊ 
νάς ώρας τής 29. ’ Οκτωβρίου, πρό μεσημβρίας δέ ηδξήθη είς 
μεγάλην σφοδρότητα ίδίως είς τήν περιοχήν τής Νεβίλ καί 0ο- 
ρείως τής Οδρτεμπίζ. Διαρκέσαν καί κατά τήν νύκτα μέ μικράν 
διακοπήν, έπανήρχισεν άπό τής 4. ώρας τής σημερινής πρωίας 
μετά νέας δυνάμεως. Είς τήν περιοχήν τής μητροπόλεως τής 
Λαόν επεσαν πολλά βλήματα.

Έπικρατοΰντος ζωηροτέρου πυρός καί έπί τοΰ δυτικόΰ 
μέρους τοΰ μετώπου, αί περίπολοί μας είσέβαλον είς τάς έχ 
θρικάς θέσεις άνατολικώς τοΰ Μας πλησίον τοΰ Σταυροΰ τής 
Βώ έπί μετώπου 1 200 μέτρων καί έκράτησαν αδτάς έναντίον 
τεσσάρων έχθρικών έπιθέσεων. Ήχμαλωτίσθησαν δπέρ τους 
200 όπλΐ:αι καί δύο άξιωματικοί.

ΜΜΚΜΤΛ TOY DIAEMGT
[EPRUHIIi Μ10ΙΜΙΙΙ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 1. Νοεμβρίου 1917.
Είς τό δυτικόν, τό άνατολικόν καί τήν Μακεδονίαν οδΙεμία 

μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

’Ιτα λ ικόν μέτω πον
Είς τά ταχέα πλήγματά μας είς τό άνατολικόν μέτωπον 

τήν άπαράμιλλον πεισματώδη καρτερίαν τών στρατευμάτων μας 
είς δλα τά μέτωπα, ιδίως είς τό δυτικόν, δφείλεται τό δτι ήρ- 
χισαν αί έπιχειρήσεις έναντίον τής Ιταλίας καί έσυνεχίσθησαν 
τόσον έπιτυχώς.

Χθές τά συμμαχικά στρατεύματα τής 14. στρατιάς χατή- 
γαγον έκεΐ νέαν μεγάλην νίκην.

Τμήματα τοΰ έχθρικοΰ στρατοΰ παρετάχθησαν πρός μά. 
χην είς τόν Ταγκλιαμέντο.

Είς τά δρη καί τήν Φριαουλικήν πεδιάδα μέχρι τής σιδη
ροδρομικής γραμμής Οδντίνε - Κοντροΐπο - Τρεβίζο ό έχθρός 
δπεχώρησε μαχόμενος είς τήν δυτικήν δχθην τοΰ ποταμοΰ» 
κρατήσας τάς θέσεις προγεφυρώσεως έπί τής άνατολικής δχθης 
πλησίον τής Πιντσάνο, τής Ντινιάνο καί τής Κοντροΐπο. Είς 
μίαν άπό έκεΐ πέραν τής Μπερτιόλο - Ποτσουόλο - Λαβαριάνο 
πρός τήν Οδντίνε έξέχουσαν θέσιν προφυλακών άντέταξε σφο- 
δράν άντίστασιν, δπως κάλυψη τήν όποχώρησιν τής 3. στρατιάς 
του έπί τής δυτικής δχθης τοΰ Ταγγλιαμέντο.



Τά γερμανικά χαι αύστροουγγρικά σώματα, έμψυχούμενα 
ύπο της θελήσεως τής νίκης κα'ι ύπό έσκεμμένης διοικήσεως 
προς την δρθήν όδόν φερόμενα, χατήγαγον έδώ νίκας, α; ό- 
ποΐαι είναι σπάνιοι και κατά τον παρόντα ακόμη πόλεμον.

At θέσεις προγεφυρώσεως της Ντινιάνο καί Κοντροΐπο 
κατελήφθησαν δι έφόδοο δπό πρώσσων εύζώνων καί βαυαρι
κού καί βυρττεμβεργικοΰ πεζικοΰ.

Εί; δλα τά πολεμικά μέτωπα άναδειχθεΐσαι βραδενβουρ- 
γικαί καί σιλεσιακαί μεραρχίαι, προελαύνουσαι ακράτητοι άπό 
βορρά, διέσπασαν τάς θέσεις τών ιταλικών οπισθοφυλακών άνα
τολικώς τοΰ κάτω Ταγγλιαμέντο καί άπώθησαν τόν έχθρόν, 
ένφ δεδοκιμασμένα αύστροουγγρικά σώματα προήλασαν άπό 
τοΰ Ίζόντσο έναντίον τής τελευταίας ύπολειφθείσης είς τόν έχ* 
Ορον Θέσεως διαβάσεως τοΰ ποταμοΰ πλησίον τής Λατιζάνα.

Περισσότεροι τών 60 000 1 Ιταλών, άποκοπβΐσαι διά τής 
άπό βορρά έπιθέσεως καί περικυκλωθεΐσαι έκατέρωθεν, κατέ
θεσαν τά δπλα! Είς χεΐρας τών νικητών περιήλθον πολλαί ε
κατοντάδες πυροβόλων.

' 0  αριθμός τών αίχμαλώτων άπό τήν έντός μιας έβδομά- 
δος τοσοΰτον έπιτυχώς διεξαχθεΐσαν 12. μάχην τοΰ Ίζοντσο 
ύπερέβη τοιουτοτρόπως τούς 180 000 άνδρας, ό δέ άριθμός 
τών κυριευθέντων πυροβόλων τά 1 500. ' Η λοιπή λεία είναι 
ανάλογος τών άριθμών τούτων.

'W .T .B .)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

B1FEII ΗΠί ID! 2. Ill ΤΙ! 3. ΙΜΜ! ίΙΡΑΤΙΑΣ
Βερολΐνον, 1. Νοεμβρίου. (W .T .B .) 'Η Αύτοΰ Μεγαλειό

της διέταξε διά την 1, Νοεμβρίου σημαιοστολισμόν καί κανο
νιοβολισμούς νίκης* είς την Πρωσσίαν καί την ’ Αλσατίαν—Λωρ
ραίνην.

Κατά τήν καταδίωξιν έντός τής Φριαουλικής πεδιάδος κα
τέθεσαν χθές τά δπλα άνατολικώς πολύ πλησίον τοΰ Ταγγλια- 
μέντο 60 000 Ίταλών μετά πολλών έκατοντάδων πυροβόλων.

Τό μέχρι τοΰδε κέρδος τής 12. μάχης τοΰ Ίζόντσο ύπε
ρέβη ουτω τάς 180 000 αίχμαλώτων καί τά 1500 πυροβόλα.

Α ί ί τ α λ ι κ α ί  σ τ ρ α τ ι α ί  2. κ α ί  3. ύ π έ σ τ η 
σ α ν  β α ρ ε ί α  ν· ή τ τ α ν .

ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

---------Γ ηη. me me
Die KampFe zwischen FUfsch und Auiza

Οί άγώνες μεταξύ Φλίτς και Άουτσα.

ΑΥϊΤΡΟΟϊΓΓΡΙΚΟΗ AHAXGIH09EN
Β ι έ ν ν η ,  31. ’ Οκτωβρίου.

Ιτα λ ικ ό ν  Θ έατρον
Αί συμμαχικαί στρατιαί τοΰ στρατηγοΰ άρχιδουκός “Ου- 

γκεν προελαυνουσι συστηματικώς είς τά δρη τοΰ άνω Ταγγλια

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
Μ Ε Τ Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Π ΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑΝ
(Συνέχεια έκ τοΰ χθεσινού.)

Ή  πολιτική τής ούδετερότητος τοΰ βασιλέως Κωνσταντί
νου ήτο ή μόνη δι ημάς ένδεδειγμένη κατεύθυνσις. Αυτη άπε- 
δείχθη μέχρι σήμερον ώς ή μόνη δυνατή διά τήν'Ελλάδα. "Ε
νεκα ταύτης κατηγόρησαν συχνά καί έσυκοφάντησαν τόν Βασι
λέα, Ιμέ καί ημάς δλους. Άλλά καί σήμερον τά πράγματα 
άποδειχνύουσι τήν όρθότητά της. ‘ Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος 
δέν άπεγοητεύθη παρ’ δλας τάς δοκιμασίας. Έξεπλήρωνε τό κα
θήκον του μέ σπανίαν καί άνήκουστον αύτοθυσίαν τών προσω
πικών του συμφερόντων, μέ ίσχυράν θέλησιν τοιαύτην, όποιαν 
δέν έχω συναντήσει Ιως τώρα είς κανένα. ’ Αλησμόνητος θά 
μοΰ μείνη ή σκηνή, κατά τήν όποιαν ένεχειρίσθη είς αύτόν τό 
τελευταΐον τελεσίγραφον τοΰ Ζοννάρ. 'Ο Ζαΐμης καί έγώ εύρι- 
σκόμεθα είς τόν προθάλαμον, δταν έπεδόθη τό έγγραφον. 'Ο 
Ζαΐμης, τότε πρωθυπουργός, άνέγνωσε τό έγγραφον καί μοΰ 
εΐπεν, δτι δέν τολμά νά τό έγχειρίση είς τήν βασιλέα. Εύρέ- 
θην πρόθυμος, νά τόν συνοδεύσω είς τό δωμάτιον τοΰ βασιλε- 
ως. Είσήλθομεν. 'Ο βασιλεύς μας έκύτταξε χαί ήρώτησε τόν 
Ζαΐμην μέ άνυπομονησίαν: «Τίποτε κακόν;» 'Ο Ζαίμης άπήν- 
τησε: «Πολυ κακόν, Μεγαλειότατε.» «Δώσατέ μου το», άπήν

τησεν ό βασιλεύς ήρεμος, καί τείνας τήν χεΐρα ελαβε τό έγγρα
φον καί ηρχισε νά τό άναγιγνώσχη. Κατόπιν αίφνιδίως μέ ή’ 
ρώτησε, χωρίς νά άλλάξη τήν φυσιογνωμίαν του: «Τό άνεγνώ- 
σατε;» «“Οχι, Μεγαλειότατε», άπήντησα. Τότε ό βασιλεύς ήρ- 
χισε νά τό άναγιγνώσκη μέ δυνατήν καί σταθεράν φωνήν. 'Ό 
ταν εφθασεν είς τήν λέξιν «A bdication» (παραίτησις), έσταμά- 
τησε μίαν στιγμήν, ύψωσε τό βλέμμα του, άλλά μόνον μίαν 
στιγμήν, καί έξηκολούθησε νά άναγιγνώσκη μέ την αύτήν ήρε- 
μον καί καθαράν φωνήν.

'Άμα τό Ιτελείωσεν, είπε: «Θά τό κάνω». 'Ο Ζαΐμης 
τόν ήρώτησεν, άν δέν επρεπε κατά πρώτον νά συγκαλέση συμ
βούλων τοΰ Στέμματος. Ό  βασιλεύς άπήντησεν άμέσως, δτι 
δύναταί νά γίνη τοΰτο έκ σεβασμού πρός τούς τύπους. Άλλά 
τήν άπόφασιν του τήν ελαβε κατόπιν σκέψεως καί ήτο άνένδο- 
τος. Δέν ήθελε νά αύξήση τάς δυσχερείας τής 'Ελλάδος.

Τά πράγματα δέν μετεβλήθησαν καί δταν συνήλθε τό 
συμβουλιον τού Στέμματος, δπου έπεκράτησεν ίσχυρόν ρεΰμα, 
νά μή δποχωρήσουν τήν φοράν αύτήν είς τήν πίεσιν τής ’ Αν
τάντ. Καί 5) έντός δέκα λεπτών ληφθεΐσα άπόφασις τοΰ βασι- 
λέως έδιχαιολογήθη καθ’ δλην τήν γραμμήν. ' Η προφανής πρ·- 
θεσις τών Γάλλων, νά αίχμαλωτίσωσιν έν περιπτώσει άντιστά- 
σεως τόν βασιλέα καί τήν άδελφήν τοΰ Γερμανού Αύτοκράτ·- 
ρος καί νά ευρωσι πρόφασιν διά τάς έχθριχάς των πράξεις 
έναντίον τής 'Ελλάδος, άπετυχε τελείως. Τούναντίον έχω πλη

μέντο καί είς την Βενετικήν πεδιάδα. Είς τά λοιπά πολεμικά 
μέτωπα ούδέν σημαντικόν γεγονός. ,

(W .T .B .) ' 0  άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
32000 τό ννο ι

Βερολΐνον, 30. ’ Οκτωβρίου. (W .T .B .) 'Έν έκ τών ύπο
βρυχίων μας, μέ κυβερνήτην τόν ανθυποπλοίαρχον Χασχάγκεν 
(Έρνστ) κατεβυθισεν είς τόν ’ Ατλαντικόν ώκεανόν καί τό στε
νόν τής Μάνχης 32 000 τόννους έχθρικών έμποριχών πλοίων.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό ώπλισμέ- 
νον άγγλικόν άτμόπλοιον «Μαντοόρα» (4484 τόννων), τοΰ ό
ποιου τό φορτίον συνίστατο μεταξύ άλλων άπό άτμομηχανάς, 
προσέτι τέσσαρα μεγάλα ώπλισμένα άγγλικά άτμόπλοια, άπό τά 
όποΐα ίν  άνήκεν είς συρμόν.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

UIMI!I! ΚΗ ΠΠ ΠΠΜΙΙΙΙΙ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 30. ’ Οκτωβρίου. Τήν δεύτερον έβδσμά- 

δ* τοΰ ’ Οκτωβρίου ίν  γερμανικόν ύποβρύχιον κατεβύθισεν έντός 
τοΰ στενού τής Μάνχης έν έξ Αμερικής έρχόμενον ώπλισμένον 
άγγλικόν άτμόπλοιον μέ τό άκόλουθον φορτίον: 135 πεδινά 
πυροβόλα τών 75 χιλιοστών, 30 δλμους τών 12 εκατοστών, 
50 000 πεδινάς όβίδας, 22 000 όβίδας τών 12 εκατοστών, 
150 000 χειροβομβίδας, 20 000 δπλα, 6 τεθωρακισμένα αύ- 
τοχίνητα, 11 φορτηγά αύτοκίνητα, 500 000 φυσίγγια καί 140 
πολυβόλα.

ΓΑλλΙΚΑΙ ΚΑΙ AffAlKAI ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΣ ΙΤΑΑΙΑΗ
(Ζ.) Ελβετικά Σύνορα, 31. ’ Οκτωβρίου. Τό πρακτορεΐον 

Στεφάνι άναγγέλλει έκ Ρώμης, δτι εφθασεν είς την ιταλικήν 
πολεμικήν ζώνην γαλλικός καί άγγλικός στρατός μετά πολεμι
κού ύλικοΰ.

θώραν άποδείξεων, δτι ολόκληρος ό έλληνικός λαός έπιδοκιμά- 
ζει τήν πολιτικήν τοΰ βασιλέως καί δτι άνεγνώρισε τόν άληθή 
χαρακτήρα τής πολιτικής τής Άντάντ.

*Η λέγεται «έπιτυχία» τό δτι ό Βενιζέλος, διά νά δυνηθη 
νά κυβερνήση, έφυλάκισεν δλους τούς άξιωματικούς τοΰ έπιτε
λείου πλήν ένός, έθεσεν ύπό έπιτήρησιν καί άπεμόνωσεν δλους 
τούς ύπουργούς, έφυλάκισε περισσοτέρους τών 300 άξιωματι
κών ; "Οτι, δταν άπεβιβάσθη, δπως μεταβη είς ’ Αθήνας καί 
δώση τόν δρκον τοΰ πρωθυπουργού, ήναγκάσθη νά παρατάξη 
διπλήν σειράν στρατιωτών είς ολόκληρον τήν όδόν άπό τοΰ Πει" 
ραιώς μέχρι τών Αθηνών καί νά άποστείλη είς τά άνάκτορα 
έμπιστους, οί όποιοι μέ τό ρεβόλβερ είς χεΐρας ήρεύνησαν καί 
τήν παραμικράν γωνίαν, μήπως είναι κρυμμένος κανείς δολοφό
νος ; "Οτι ήνάγκασε διά τής βίας ένα |ίερέα νά παραστή είς τήν 
ιεροτελεστίαν τοΰ δρκου; "Οτι παρά τό σύνταγμα άπέλυσεν 
δλους τούς δικαστάς καί έκ τών 29 έπισκόπων καθηρεσεν δλους 
πλήν 3, ούτως ώστε δικαίως έξεφράσθη, δτι «κατοικεί είς έχ
θρικόν στρατόπεδον» ; Λέγεται αύτό κυβέρνησις στηριζομένη είς 
την θέλησιν τοΰ λαοΰ ;

Είς τό σημεΐον τοΰτο ό άνταποκριτής έξέφρασε τήν πεποί- 
θησιν, δτι μετά τό τέλος τοΰ πολέμου θά άποκατασταθη έντε" 
λώς τό καθεστώς έν Έλλάδί, τούτεστιν δτι τό μέλλον τής χώ
ρας δύναταί νά θεωρηθη ώς έξησφαλισμένον παρ’ δλα δσα συ
νέβη σαν. 'Ο Έλλην συνομιλητής του συνεμερίσθη τήν γνώμην
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(Ν.) "Αμστερνταμ, 30. ’ Οκτωβρίου. Τό πρακτορεΐον Ρόϋ

τερ αναγγέλλει δτί ό Λόϋδ Τσώρτς, έπ’ εύκαιρία τής είς την 
κάτω βουλήν ύποβληθείσης προτάσεως, νά έκφροσθώσιν εύχα- 
ριστίαι είς τόν στρατόν, τόν στόλον καί τόν λαόν διά τάς υπη
ρεσίας του κατά τόν πόλεμον, έξεφώνησε λόγον, κατά τόν ο
ποίον περιέγραψε τάς πράξεις τοΰ στόλου καί τοΰ στρατοΰ ώς 
έξής :

Δέν διστάζω νά είπω, δτι θά ευρισκε τού$ συμμάχους ά ' 
νυπέρβλητος συμφορά, έάν δέν ύπήρχεν ό άγγλικός στόλος· ή 
Ρωσσία θά ήτο άληθώς άπροστάτευτος. Ό  στόλο; μετέφερε 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου 30 έκατομμύρια άνθρώπων·> 
2 εκατομμύρια ίππων, 25 έκατομμύρια τόννους εκρηκτικών υλών 
καί τροφίμων καί 51 έκατομμύρια τόννους άνθράκων καί 
έλαίου. Είναι άκόμη πολύ ένωρίς, νά έκφρασθώμεν περί τών 
άποτελεσμάτων τοΰ άποκλεισμοΰ τοΰ άγγλικοΰ στόλου έναντίον 
τών έχθρών μας, αποκλεισμού, ·ό όποΐος θά| ήτο πλήρης, έάν 
δέν άφήνομεν άνοικτήν τήν πύλην τής Βαλκανικής.

’Όσον άφορα τόν μέγαν στόλον, ουτος δέν είχε πολλάς 
εύκαιρίας, δπως έκεΐναι, αί όποΐαι έδημιούργησαν τήν δόξαν τοΰ 
στόλου μας, άλλά δέν πταίει αύτός. Κατόπιν έστράφη πρός το 
έμπορικόν ναυτικόν καί είπε : ΓΙρό τοΰ πολέμου ήτο δύσκολον 
νά εύρεθοΰν πληρώματα διά τό έμπορικόν ναυτικόν, διότι ό 
βίος έπί τής ξηράς ήτο καλύτερος. Ά λλά παρά τούς κόπους, 
τάς στερήσεις, τούς φόβους καί τούς κινδύνους, οί όποιοι άπό 
τής έκρήξεως τού πολέμου ηύξησαν άπό πολλών άπόψεων, δέν 
εύρέθη έν τούτοις κανείς, ό όποΐος έφοβήθη, νά έπανέλθη είς 
τά πλοία. Περί τού στρατού εΐπεν: Ό  άρχικός μας στρατός 
έκστρατείας άνήρχετο είς. 160 000. Τώρα ό στρατός μας έκ
στρατείας ύπερβαίνει τά 3 έκατομμύρια. Αύτό εΐναι μέγας 
θρίαμβος τής δργανώσεως, ή όποία κατέστη δυνατή μόνον διά 
τής ήρωϊκής αύτοθυσίας τοΰ παλαιού στρατού.

του. «Εύτύχημα εΐναι», εΐπε, «δι ημάς ή καθ’ ολοκληρίαν 
άσύμφωνος πολιτική τών τριών δυτικών δυνάμεων Ιταλίας. 
Γαλλίας χαί Αγγλίας είς τήν Ανατολήν. ’ Ολίγον πρό τής άνα- 
χωρήσεώς μου έξ Αθηνών εΐπον είς τόν άγγλον πρεσβευτήν : 
«"Οταν τέλος ή Ελλάς εδρίσκεται είς γαλλικάς χεΐρας καί ή 
Θεσσαλονίκη είς γερμανοβουλγαρικάς, οί Άγγλοι δύνανται νά 
συγχαρώσιν έαυτούς διά τήν πολιτικήν τοΰ κυρίου Λόϋδ Τσώρτς.» 
Ή  πεποίθησίς μου είναι, δτι είς δεδομένην στιγμήν αί κεντρι
κοί δυνάμεις δύνανται νά συναθροίσωσιν είς τό μακεδονικόν μέ
τωπον έκατοντάδας τινάς χιλιάδων άνδρών καί διασπώντες τό 
μέτωπον νά καταλάβωσι τήν Θεσσαλονίκην. Αύτό θά εΐναι τότε 
τό άποτέλεσμα τής πολιτικής τής Άντάντ έν Έλλάδι.»

Περί τής ύγείας τοΰ βασιλέως ό άνταποκριτής τών «Νέων 
τής Λειψίας» έπληροφορήθη,, δτι ή ύγεία τού βασιλέως, ή ό
ποία έν * Ελλάδι έναλλάξ έβελτιοΰτο καί έχειροτέρευε λόγφ τών 
συνεχών συγκινήσεων, έβελτιώθη σημαντικώς είς τήν Ελβετίαν. 
‘ Η πληγή δμως άπό τήν πρό διετίας έγχείρησιν ήτο άκόμη ά 
νοικτή καί έξηκολουθει νά ύπάρχη έντός αύτής ό σωλήν. Ή  
τελευταία έγχείρησις (ή όποία, ώς γρωστόν, έπέτυχε Σ. Σ.) 
εΐχεν άκριβώς τόν σκοπόν νά κλείση τήν άνοικτήν πληγήν.
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κτορεΐον Πετρουπόλεως μεταδίδει μίαν ομιλίαν τοΰ Τερεστσένκο 
εις τήν προσωρινήν βουλήν περί τής εξωτερικής πολιτικής. ' Ως 
βάσιν τοΰ λόγου του είΐεσε τά συμφέροντα τής χώρας, τά ό
ποια ώταίτοΰσιν, δπως ή Ρωσσία μή μείνη μόνη, άλλά διατη- 
ρήση τήν παρούσαν της συμμαχίαν καί μή κλείση ταπεινωτι
κήν είρήνην, ή όποία θά είχεν ώ ; συνέπειαν ταχέως νέον πό
λεμον. Η έπίθεσις τοΰ ’ Ιουλίου τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ εφερε 
τάς ιδέας τής ρωσσικής έπαναστα'σεως έπί τοΰ έχθρικοΰ έδά
φους. Εαν Οεν ειχε παραλυσει ή δύναμις τοΰ ρωσσικοΰ στρα
τοΰ. ί)ά είχομεν τώρα είρήνην. Έ  Ρωσσία χρειάζεται μίαν νί
κην, ινα μή ή παραίτησις άπό κατακτήσεων ύπ’ αύτής θεω- 
ρήται ώς άδυναμία.

‘ Ο Τερεστσένκο άπήντησεν άρνητκώς είς τήν έρώτησιν, 
έάν αί κεντρικαί δυνάμεις είναι νικηταί· διότι καί αύτό άκόμη 
το στρατηγικόν πλήγμα τής Ρωσσίας καί τό τελευταιον ατύχη
μα τής Ιταλίας είναι μόνον έπεισόδια, τά όποία συνετέλεσαν 
είς τό νά φανή πάντοτε σαφέστερον ό κυρίως σκοπός τοΰ έχ- 
!>ροΰ. Τό ζήτημα τής είρήνης έν τούτοις ουδέποτε καί ούδα
μοΰ κατα την οιάρκειαν τοΰ πολέμου συνεζητήθη τόσον πολυ 
οσον τώρα υπό τοΰ γερμάνικοΰ κυβερνητικού τύπου.

‘ Η Γερμανία είργάσθη είς τήν Πολωνίαν μέ πολύ όλιγω- 
τέραν αποφασιστικότητα παρά είς την Λιθουανίαν καί τήν Κουρ- 
λανοιαν, αί όποΐαι είναι οίκονομικώς άσθενέστεραι. Είς τήν 
Κουρλανδίαν έπεξειργάσθη λεπτομερέστατον οικονομικόν πρό
γραμμα αποικησεως της, οπως άνταμείψη τοιουτοτρόπως τοί>ς 
στρατιωτας της διά τους κόπους των. Τό σχέδιον τοΰτο επι
διώκει ασφαλώς τήν ένίσχυσιν τοΰ γερμάνικοΰ πολιτισμού είς 
την Κουρλανδίαν. ’ Αλλά ή Ρωσσία οφείλει νά δηλώση ρητώς, 
οτι δέν θά άνεχθη. νά άποστερηθή τής έξόδου πρός τήν ά- 
νοικτήν θάλασσαν. (Ζωηραί έπιδοκιμασίαι δεξιά, είς τό κέντρον 
καί τινα έδώλια τής άριστεράς.) "Ωστε τά σχέδια τών καλού
μενων άντιαννεξιονιστών (έναντίον τών προσαρτήσεων) τείνουσι 
πρό πάντων είς τό νά έκθέσωσιν είς κίνδυνον τά ζωτικά συμ
φέροντα τής Ρωσσίας. ’ Οφείλομεν νά άντισταθώμεν, ώς καί ό 
στρατός μας, ό όποιος άλλως τε κατανοεί, oTt καθήκον του 
είναι ή άκεραιότης τοΰ ρωσσικοΰ έθνικοΰ έδάφους.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ
(Ν.) Ρώμη, 30. ’ Οκτωβρίου. (Πρακτορεΐον Στέφανι.) Τό 

νέον ύπουργεΐον έσχηματίσ&η ώς επεται: Πρόεδρος καί έσωτε
ρικών ’ Ορλάνδο, έξωτερικών Σοννίνο, αποικιών Κολοζίμο, δικαιο
σύνης Σάρχι, οικονομικών Μέντα, θησαυροφυλακίου Νίττι, στρα
τιωτικών στρατηγός Άλφιέρι, ναυτικών ναύαρχος Ντελμπόνο, πυ- 
ρομαχικών στρατηγός Νταλλ "Ολιο, στρατιωτικών περιθάλψεων 
Μπισσολάτι, παιδείας Μπερενίνι, δημοσίων έργων Ντάρι, γεωρ
γίας Μιλιάνι, 'βιομηχανίας, έμπορίου καί έργασίας Κιουφέλλι, 
ταχυδρομείων καί τηλεγράφων Φέρα. μεταφορών Μπιάνχι. Οι 
υπουργοί ώρκίσθησαν ένώπιον τοΰ βασιλέως τήν 6. ώραν.

ΕΙΔΟΤΤΟΙΗΣΙΣ
_ Η έφημερίς μας θά έκδώση καί διά τό έτος 1918  έλ- 

ληνικόν ήμερολόγιον. Κατά τό τρέχον ετος ή προκαταρκτική έρ- 
γασια διά τό νέον ήμερολόγιον ήρχισε πολύ ένωρίτερον παρά 
κατά το παρελθόν ετος, ούτως ώστε εφέτος θά είναι κατά πολύ 
τελειοτερον τοΰ περυσινοΰ. Πολλοί γερμανοί συνεργάται μας ά- 
πεστειλαν ηδη πρός ήμας ένδια«ερούσας πραγματείας των ώς 
καί ανεκδότους φωτογραφίας. Έπιθυμοΰντες, δπως είς τό νέον 
ήμερολόγιον μας αντιπροσώπευσή έπαρκώς καί ή ελληνική λο
γογραφία τό όποιον άλλως τε είναι ή βάσις προκειμένου περί 
ελληνικοΰ ^ήμερολογίου—παρακαλοΰμεν, δπως μάς άποσταλώσιν 
ελληνικά οιηγήματα. άνεκΟοτα, περιγραφαί. ποιήματα κλπ. τό
σον πρωτότυπα, δσον καί αντίγραφα! (άναφερομένου τοΰ δνόμα- 
τος τοΰ συγγραφέως), ώς καί εικόνες, σκίτσα κλπ. Λίαν εύχά- 
ριστόν θα ητο, έαν έλαμβάνομεν καί διαφόρους περιγραφάς άπό

Ενοικιάζονται 2 πολύ καλά έπιπλ. δωμ. (υπνου καί δια 
μονής). Γκαΐτε - στράσσε 26. I. δ.
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τήν ζωήν τών Ελλήνων είς τήν Γερμανίαν, ούτως ώστε τό ή- 
μερολογιον μας νά ύπενθυμίζη καί διά τοΰ περιεχομένου του 
τήν έποχήν καί τάς περιστάσεις, ύπό τάς όποιας έξεδόθη. Εί
μεθα βέβαιοι, δτι οί άναγνώσταί μας θά άποδώσωσιν είς τό ερ
γον, τό οποίον πρόκειται νά έκδοθή, τήν άνήκουσαν είς αύτό 
σημασίαν καί θά σπεύσωσι νά παράσχωσι τήν πνευματικήν των 
συνδρομήν, έχοντας ύπ’ δψει, δτι τοιαΰτα βιβλία δέν εχουσι 
μόνον προσκαιρον αξίαν, άλλά άποτελοΰσι διαρκή μνημεία μι*; 
ιστορικής έποχής τόσον δι’ ήμας δσον καί διά τήν φιλοξενούσαν 
ή μάς χώραν. Γ'Γλη τοΰ ήμερολογίου θά γίνη δεκτή μέχρι της 
7/20 Νοεμβρίου έ. I.

Ό  εκδότης και ή σύνταξίς τής “Νέα τοΰ Γκέρλιτς,,·
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