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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 10. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) Αί άγγλικαί προ' 

σπάθειαι είς τήν Φλάνδραν, αί όποΐαι έμελλαν έκτός των ίδιων 
σκοπών νά συντελέσωσί καί είς τήν άνακούφισιν τών βαρέως 
πιεζομένων Ρώσσων καί τήν ύποστήριξιν τής γαλλικής έπιθέ
σεως τοΰ Βερντέν, ελαβον σύντομον τέλος. Τάς έπιθέσεις άνα
γνωρίσεως καί τάς ίσχυράς μερικάς έπιθέσεις κατά τήν νύκτα 
τής 9. Σεπτεμβρίου δέν έπηκολούθησε νέα μεγάλη έπίθεσις, 
ώς θά άνέμενέ τις. Οί Άγγλοι ήρκέσθησαν είς άσθενεΐς μερι
κάς έπιθέσεις, αί όποΐαι πανταχοΰ άπεκρούσθησαν. 'Ωσαύτως 
τό πΰρ πυροβολικού άπέκτησεν είς τινας μόνον θέσεις μεγαλυ- 
τέραν σφοδρότητ». Άπό τής καταστρεπτικής συντρίψεως τής 
δευτέρας μεγάλης άγγλικής έπιθέσεως της Φλάνδρας παρέλυσεν 
έκεΐ ή αγγλική έπιθετική δύναμις καί παρ’ δλας τάς προσπα- 
Θείας τών Γάλλων πρό τοΰ Βερντέν κατεθρυμματίσθη ή γενική 
έπίθεσις της Άντάντ και είς τό δυτικόν μέτωπον.

'Ωσαύτως είς τήν Άρτουά ή πολεμική ένέργεια ήτο άσθε- 
νής. 'Ωσαύτως έσταμάτησεν ή έπίθεσις είς τήν περιοχήν τοΰ 
Σέν Κεντέν. Τά πλησίον τής άγροικίας Μαλακώφ άπολεσθέντα 
χαρακώματα έπανεκτήθησαν. Μόνον άνατολικώς τής Βιλλερέ ά- 
πώθησαν τήν γερμανικήν γραμμήν κατά ,Ιν μικρόν τεμάχιον.

' Η νέα έπίθεσις τοΰ Βερντέν δεικνύει τήν συνήθη είκόνα : 
μικραί άρχικαί έπιτυχίαι, αί όποΐαι κατά μέγιστον μέρος έξου- 
δετεροΰντα·. πάλιν 6t’ άντεπιθέσεων, και έπακολουθοΰντες μερι
κοί άγώνες, οί όποιοι δύνανται νά παραταθώσιν έπί πολλάς ή
μέρας καί εβδομάδας. Αί μερικαί μάχαι τής 19. Σεπτεμβρίου 
έ'δωσαν πάλιν είς τούς Γερμανούς τήν βορειοανατολικήν άκραν 
τοΰ δάσους Φός, ωσαύτως έγένοντο άγώνες είς τό δάσος Σώμ 
ώς καί είς τήν περιοχήν τοΰ υψώματος Βώ—Κρόϋτς. Είς τό 
δάσος Σώμ οί Γάλλοι έπεχείρησαν τήν 9. ώρβν τής έσπέρας 
μίαν νέαν έπίθεσιν, ή όποία άπεκρούσθη έν μέρει δι άγώνος 
χειροβομβίδων. Αί γερμανικαί περίπολοι συνέλαβον πολλάκις 
αίχμαλώτους, ώς κατά τούς άγώνας ε?ς τό δάσος Φός καί πλη
σίον τοΰ υψώματος 344. Ένταΰθα ο! Γερμανοί έπεχείρησαν 
τήν 6. πρωινήν ωραν μίαν ίσχυράν έπίθεσιν και έφθασαν μέ
χρι τών γαλλικών θέσεων. Οί ύπέρ τούς 100 αιχμάλωτος οί 
όποιοι συνελήφθησαν κατ’ αύτήν, άνήκουσιν είς δύο διαφόρους 
μεραρχίας.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον έγένοντο μόνον συμπλοκαί πε
ριπόλων είς τό μέτωπον τής Ρίγας μεταξύ Ανατολικής θαλάσ
σης καί Ντύνα. Οί Ρώσσο; έργάζονται μετά, σπουδής, δπως ό- 
χυρωθώσι καί άνασυντάξωσι τά τμήματά των.

Μεταξύ τών κοιλάδων Τρότους καί ’ Οϊτότς οί Ρώσσοι καί

οί Ρουμάνοι κατέβαλον άπεγνωσμένας προσπαθείας, δπως άπο- 
σπάσωσι πάλιν άπό τούς συμμάχους τάς καταληφθείσας θέσεις. 
Κατόπιν ίσχυρά; προπαρασκευής πυροβολικού έπετέθησαν έπα- 
νειλημμένως έκατέρωθεν τής κοιλάδος τοΰ Ντοφτάνα. Όλαι αΐ 
έπιθέσεις των άπεκρούσθησαν έν μέρει διά πεισματώδους άγώ
νος έκ τοΰ πλησίον. Είς τήν Κόσνβ οί Ρωσσορουμάνοι άπεκρου. 
σθησαν δι’ άντεπιθέσεως. Τήν έσπέραν έπεχείρησαν πάλιν έπί- 
Θεσιν μεταξύ Κόσνα χαί Γκροτσέσι, ή όποία άπέτυχε μετά με
γάλων αιματηρών άπωλειών τών έπιτιθεμένων. "Οπου προσέτι 
οί Ρωσορουμάνοι έπεχείρησαν νά έπιτεθώσι δι άσθενεστέρων 
δυνάμεων μέχρι δυνάμεως λόχου έκατέρωθεν τής κοιλάδος τοΰ 
Κασίνου χαί βορείως τής κοιλάδος τοΰ Σουσίτα, άπεκρούσθησαν 
πανταχοΰ διά πυρός φράγμοΰ.

ANAK0IND6ENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α ΙΜ Ο Ι Μ Τ Α

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 12. Σεπτεμβρίου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς πολλούς τομείς τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου, είς τήν ’ Αρ- 
τουά βορείως τοΰ Σέν Κεντέν ένεδυναμώθη σημαντικώς ή ένέρ- 
γεια τοΰ πυρός κατά τάς έσπερινάς ώρας. Πολλάκις έγένοντο 
συγκρούσεις τοΰ πεζικοΰ είς τό προπεδίον τών θέσεών μας.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΗΠΡΙΝΤΣ
Κατόπιν ίσχυράς δράσεως πυρός έπετέθησαν ισχυρά γάλλι- 

κά τμήματα άναγνωρίσεως έκατέρωθεν τής όδοΰ Σόμ Πύ—Σου- 
αίν είς τήν Καμπανίαν, τά όποΐα άπεκρούσθησαν διά πυρός κα( 
άγώνος έκ τοΰ πλησίον. Περιήλθον είς χεΐράς μας αιχμάλωτοι.

Κατερρίφθησαν 19 έχθρικά άεροπλάνα, εν έκ τών όποιων 
κατέρριψεν ό άνθυπολοχαγός Φός (46. έναέριος νίκη.)

’Α να τολ ικό ν θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Είς πολλάς θέσεις μεταξύ τής Ανατολικής θαλάσσης καί 
τοΰ Ντύνα αί προφυλακαί μας άπϊιθησαν ' δι άγώνος ρωσσικά 
τμήματα άναγνωρίσεως.

'Ο άριθμός τών αίχμαλώτων άπό τήν πλησίον τής Ρίγας 
μάχην καθωρίσθη είς 8 900· ή λεία άνέρχεται είς 325 πυρο
βόλα, έκ τών όποίων τό εν τρίτον βαρέα, πολλοί φορτωμένοι 
εύρεΐς καί στενοί σιδηροδρομικοί συρμοί, μεγάλαι παρακαταθήκαι 
ύλικοΰ μηχανικού, ύλικοΰ βολής καί τροφίμων, πολυάριθμα αύ. 
τοκίνητα καί λοιπά στρατιωτικά οχήματα.



Χ άρτης το ΰ  πολεμ ικού μετώ που τής  Ρίγας.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Μεταξύ Προύθου καί Μολντάβα πολλάκις ζωηρά ένέργεια 

πυροβολικού καί μάχάι άναγνωρίσεως.
Οί' Ρώσσοι δέν έξηκολούθησαν τήν έπίθεσιν των πλησίον 

τής Σόλκα. Νοτιοδυτικώς1 της Τιργκούλ Ό κνα 6 έχθρός έπε
τέθη πεντακις έναντίον τών- γραμμών μας, άλλά δλαι αί επιθέ
σεις του άπεκρούσθησαν μετά πολλών άπωλειών.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ή  κατάστασις είς τήν νοτιοδυτικήν δχ&ην τής ’Όχρίδος 

δέν μετεβλήδη σημαντίκώς.
Είς τήν λεκάνην τοΰ Μοναστηριού ίσχυρότερον πΰρ παρά 

κατά τδν τελευταΐον χρόνον.
(W .T .B .) , ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΙΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΥ ΑΜΑΚΟΙΝΟΙΕΝΤΟ!
Β ι έ ν ν-.η,, 11. Σεπτεμβρίου.

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
'Η διακοπή τοΰ > άγώνος - είς τδν Ίζόντσο έξακολουθεΐ. Καί 

έάν σκοπεύωσιν οί Ιταλοί νά συνεχίσωσι τάς έπιθέσεις των, τδ 
μέχρι τοΰδε άποτέλεσμα τής κατά τήν 17. Αυγούστου άρξα-. 
μένης ένδεκάτης μάχης τοώ ? Ιζόντσο είναι, δτι καί ή νέα αυτη 
δοκιμή τής δυνάμεως τοΰ έχθροΰ ούδεμίαν μεταβολήν τής πο
λεμικής καταστάσεως είς^τό νοτιοδυτικόν μέτωπον ήδυνήθη νά 
έπιφέρη, καί οτι μέχρις ώρας ή μάχη σημαίνει άναμφιβόλως 
νέαν άπότυχίάν τών ’ Ιταλών.

’Επί τόΰ δροπεδίου τοΰ Κάρστ ή κατάληψις τοΰ χωρίου 
Σέλο, τό όποιον κατά τήν εναρξ'.ν τών άγώνων έκειτο είς τήν 
πρώτην μας γραμμήν, άποτελεΐ τό μόνον πλεονέκτημα, τό ό
ποιον άπέκτησεν ό έχθρός. "Οσα μεμονωμένα χαρακώματα ά- 
πωλέσαμεν πρός στιγμήν Λ; τήν νοτίαν πτέρυγα τών έπί τοΰ 
Κάρστ θέσεών μας, έπανεκτήθησαν δι’ άντεπιθέσεων. ’ Εάν οί 
αρχηγοί μας καί τό έπιτελεϊόν των έδημιούργησαν τήν βάσιν 
διά τήν νίκηφόρον άπόκρουσιν τοΰ έχθροΰ δι’ άτρήτου καί έμ- 
βριθοΰς έφαρμογής τής πολεμικής των πείρας, τά γενναία μας 
στρατεύματα—καί μάλιστα είς τήν πρώτην γραμμήν δπω£ πάν
τοτε τό πεζικόν ώς υφιστάμενον ένδόξως τόν βαρύτατον άγώνα 
—απέκτησαν πάλιν διαρκή καί παραδειγματικήν δόξαν.

'Ομοίως διέρρευσαν νικηφόρως διά τους γενναίους μας ά- ' 
γώνες είς ,τήν κοιλάδα τοΰ Βίππαχ καί πλησίον τοΰ Γκέρτς, 
δπου ουδέ Ιν μόνον τμήμα χαρακώματος περίήλθεν είς έχθρι- 
κάς χεΐρας.

Έ πί τοΰ οροπεδίου Μπαϊνσίτσα-Χάϊλιγκενγκα'ίστ οί ’ Ιταλοί 
εσχον αρχικήν τινα έπιτυχίαν, ή όποία ήνάγκασε τήν διοίκησίν 
μας νά μετάθεση πρός τά οπίσω τήν γραμμήν τοΰ μετώπου 
μας έπί 15 χιλιομέτρων κατά 2 Ιως 7 χιλιόμετρα. Έκτοτε 
άπέτυχον δλαt αί προσπάθειαι τοΰ έχθροΰ, δπως διά ισχυρών 
έπιθεσεοιν κατά τοΰ δρους Σάν Γκαμπριέλε: καί κατά τοΰ βο
ρειοανατολικώς τούτου τομέως μεταβάλη είς στρατηγικήν έπιτυ
χίαν τό διά μεγάλων θυσιών^άποκτήθέν αρχικόν έδαφικόν του 
κέρδος.

‘ Η πολεμική κατάστασις είς τόν Ίζόντσο ουδόλως έπηρεά- 
σθη ύπό τών γεγονότων πλησίον τής Βρχ καί τής Μπαϊνσίτσα. 
Ιδίως ό άγών διά τό δρος Σάν Γκαμπριέλε θά άναφέρηται 
πάντοτε, δταν πρόκειται νά έςαρθώσι παραδείγματα πεισματώ
δους καί ενδόξου άγώνος άμύνης.

' Η διάθεσις δυνάμεων έκ μέρους τών ’ Ιταλών κατά τήν
11. μάχην τοΰ Ίζόντσο —48 μεραρχίαι έπί μόλις ισαρίθμων 
χιλιομέτρων—δέν εύρίσκει όμοίαν της είς δλας τάς έπιθετικάς 
μάχας τοΰ παγκοσμίου πολέμου. Αί ίταλικαί άπώλειαι είναι 
άνάλογοι πρός τάς διατεθείσας δυνάμεις. ’Ανέρχονται—συμπερι
λαμβανομένων τών 20 000 αίχμαλώτων—κατ’ αύστηρότατον 
υπολογισμόν είς 230 000 άνδρών, τούτέστι περίπου εν τέταρ
τον τοΰ έκατομμυρίου. Τά στρατεύματα τοΰ στρατηγού φόν 
Μπορόεβιτς δύνανται νά στηρίξωσιν έπί τής τελευταίας έπιτυ
χίας τήν άρίστην τίεποίθησιν δτι καί είς τό έξής θά θραυ- 
σθώσι πρό τής νικηφόρου: άντιστάσεώς των δλαι αί έπιθέσεις 
τοΰ διά κατακτήσεις μαχομένου έχθροΰ.

’Α λβαν ία .
Ό  έχθρός έπετέθη χθές μετά μεσημβρίαν έναντίον τών 

ορεινών θέσεών μας άνατολικώς τής ΓΙογκράντετς καί άπεκρού
σθη πανταχοΰ, είς δύο θέσεις δι’ ορμητικής άντεπιθέσεως αύ- 
σιροο«γγρικών ταγμάτων. Είς τόν νοτίως τοΰ Βερατίου χώρον 
τά τμήματά μας άσφαλείας άπέκρουσαν κατόπιν ζωηρών αγώ
νων έχθρικά άνιχνευτικά τμήματα. Μία ιταλική μοίρα πλοίων

έ'βαλεν άπό τοΰ. βορείως τών έκβολών τοΰ Πογιούζα μέρους τό 
άρχαΐον, πλούσιον είς ίστορικάς άναμνήσεις μοναστήριον Πογιά- 
νι, τό όποιον έβομβαρδίσθη συγχρόνως ύπό άεροπόρων, οί ό
ποιοι έφόνευσαν πολλούς κατοίκους.

(W .T .B .) Ό  άρχηγός τοΰ γενικού έπιτελείου.

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
Βερολΐνον, 10. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) 1. Είς 

τήν πέριξ τής ’ Αγγλίας έν άποκλεισμψ ζώνην κατεβυθίσδησαν 
πάλιν υπό τών . ύποβρυχίων μας 27 000 τόννων. Μεταξύ τών 
βυθισθέντων πλοίων ευρίσκοντο τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμό- 
πλοιον «Κύμριαν» . μέ φορτίον άνθράκων άπό Νιοΰπορτ διά 
Λουβλΐνον, ,το συνοδεοόμενον άγγλικόν ίστίσφόρον «Κοόροϋ», ώς 
καί δύο πολύ φορτωμένα μεγάλα άγγλικά άτμόπλοια, τά όποια 
άνήκον είς συρμούς.

2. 1 Υδροπλάνα κατεβύθισαν τήν 9. Σεπτεμβρίου, μετά 
μεσημβρίαν είς τάς έκβολάς τοΰ Ταμέσεως Ιν αγγλικόν άτμό- 
πλοιον.

Ό  άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

(Ν.) Κατά τήν άναχώρησιν τοΰ άρχικαγγελαρίου έκ Στουτ- 
τγκάρτης παρευρίσκέτο είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν πολύ 
πλήθος λαοΰ, τό όποιον έπέυφήμει ζωηρώς αύτόν. Ό άρχικαγ
γελάριος είπεν άπό τού παραθύρου τοΰ δχήματός : ’^πιζομεν, 
δτι θά εχωμεν ειρήνην έντός τοΰ τρέχοντος έτους.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
(Ν.) Είς κατά. τήν .5; Αύγούστου πλησίον τής Ζουβενκούρ 

συλληφθείς γάλλος αίχμαλωτος κατέθεσεν άνακρινόμενος, δτι πι
στεύει κατόπιν τής έν ΓΙαρισίοις έπικρατούσης διαθέσεως μάλλον 
είς έπανάστασιν παρά είς τέταρτον πολεμικόν χειμώνα. Ουτος 
έσκόπευεν νά λιποτακτηση' προσεχώς καί νά άκολουθήση τό 
παράδειγμα πολλών συναδέλφων του καί αύτοΰ τοΰ άδελφοΰτου^ 
οί όποιοι ,κερδίζουσιν άρκ^ά χρήματα είς, έργοστάσια; στρατιω. 
τικών ειδών. Τά άπαιτούμενα πιστοποιητικά είχε προμηθευθή 
ήδη άπό τούς Παρισίους. ' Ο αδελφός του εύρίσκε rai πρδ 15 
μηνών είς Παρισίους ύπό ψευδώνυμον. ' Η κυβέρνησις φαίνεται  ̂
δτι είναι πληροφορημένη περί τής είς τήν χώραν έπικρατούσης 
διαθέσεως. "Ολοι οί αστυνομικοί τών Παρισίων ελαβον μαθήμα
τα πολυβόλου είς Βενσέν. Έ ν άνάγκη θά κληθώσιν "Αγγλοι 
άντί τών Άναμιτών πρός τήρήσιν τής τάξεως. Ό  αιχμάλωτος 
εΐδεν είς Λυδν 30 πολυβόλα είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τά 
όποΐα ήσαν προωρισμένα νά καθησυχάσωτιν έν άνάγκη τόν γαλ
λικόν λαόν.

Ή κ ρ ίσ ις  έν Γ αλλία
(Ζ.) Λουγκάνο. 11. Σεπτεμβρίου. ' Ως άναγγέλλεται έκ Πα

ρισίων, ό μέχρι τοΰδε υπουργός τών στρατιωτικών Παινλεβέ έ
λαβε την έντολήν νά σχήματίση υπουργεΐον,' άλλά' μέ τήν προ- 
ϋπόθεσιν, νά σχηματισθή έθνικόν μικτόν ύπουργεϊον.

H 12. ΣΤΡΑΤΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΕΑΪΤΗΗ
(Ν .).Ή  επιτροπή τών άντιτροσώπων τών στρατιωτών τής

12. στρατιάς, ή όποία ύπερήσπισε τήν Ρίγαν, ύπέβαλεν είς τήν 
εκτελεστικήν έπιτροπήν ’ τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρα
τιωτών έκθεσιν περί τών γεγονότων τοΰ μετώπον τούτου.

Ή  εκθεσις αϋτη λέγει τά έξής: Ό  Μπρουσιλλώφ είδο- 
ποιήθη πρό πολλοΰ ύπό έκτάκτου αντιπροσωπείας, δτι p  ρωσ- 
σικόν μέτωπον τοΰ Ντύνα είς τήν περιοχήν τής Ρίγας δεν ύπο- 
στηρίζεται άρκετά καί δτι θά ήδύνατο εύκόλως νά όιασπασθή. 
Είς τούς άπεσταλμένους έδόθ-η ή άπάντησις, δτι ευθύς ώς τό 
στρατηγεΐον θά έλάμβανεν ειδήσεις, δτι οί Γερμανοί προπαρα. 
σκευάζουσιν έκεΐ έπίθεσιν. Θά ένισχύετο αμέσως τό μέτωπον 
τοΰτο.,

Έν τούτοις ούδέν μέτρον έλήφθη έν τφ μεταξύ, καί ό 
γερμανικός στρατός ήτο πολυαριθμότερος είς τόν τομέα, είς ιόν 
όποιον έγένετο ή διάσπασις. '’ Αφοΰ οί Γερμανοί ειχον συγκεν. 
τρώσει μέγαν άριθμόν πυρβολαρχιών, έπετέθησαν σφοδρώ; κατά 
τής έκ κακώς έξη σκη μένω ν στρατευμάτων, συγκειμ-ένης στρα
τιάς. Οί Γερμανοί έγνώριζον άκριβώς ού μόνον ποΰ οί Ρώσ- 
σοί ήσαν άσθενέστεροι, άλλά κατεΐχον καί άκριβεΐ; πληροφορίας 
περί τών θέσεων τών ρωσσικών πυρβολαρχιών, αί όπδΐαι ολαι 
έτέθησαν έντός δλίγου έκτός μάχης. Τό γερμανικόν πΰρ ήτο 
άνηκούστου σφοδρότητο; καί τά άπόπνίκτικά άέρια τοιαύτης 
χημικής συνθέσεώς, ώστε (ένταΰθα εχει περικοπή τό τηλεγρά
φημά) ήσαν ανωφελή. Τό γερμανικόν πΰρ κάτέστρεψεν έντός 
δλίγου δλα τά τηλέφωνα, τηλεγράφους, παρατηρητήρια καί αί 
ρω σσικα ί πυρβόΧαρχίαι εβαλον χωρίς κανένα υπολογισμόν, σχε
δόν χωρίς νά βλάπτωσι τόν έχθρόν. Ό  στρατηγός, ό όποιο; 
έλαβε τήν έντολήν, νά' έπανορθώση τήν στρατηγικήν κατάστασιν, 
διέταξε τήν μεραρχίαν νά βαδίση εί; τδν τοπόν τή; διαρρηξεω; 
τοΰ μετώπου, αλλά ό διοικητής τής μεραρχίας δέν έξετέλεσε 
τήν διατα ίήν.

' Η εκθεσις λεγει πέράιτέρω, δτι άντι δλα τά στρατεύματα 
νά έκτελέσωσιν ένιαίαν άντεπίθεσιν, έστέλλοντο μεμονωμένως κατά 
τών Γερμανών, οί όποιοι κατέβαλλον αυτά τό εν μετά τό αλ).ο· 
Στρατιώται καί άξιωματικοί έπολέμησαν ήρωϊκώς. Πολ,λά τμή
ματα ήρνήθησάν νά ύπακούσω(ίν είς τήν διαταγήν τής ύποχω- 
ρήσεως, διότι έπίστευον είς προδοσίαν τής άνωτάτης διδικήσεω;.

'0  σύνδεσμος τών έργατών καί στρατιωτών άπεφάσισε μετά 
τήν λήψιν τής έκθέσεως ταύτης, νά ζητήση παρά τής κυβερνή
σεως τόν σχηματισμόν έπιτροπής άνακρίσεα», άπρτελουμένης 
άπό άντιπροσώπους^τής δημοκρατικής καί τή; στρατιωτικής δρ- 
γάνώσεως. __________

Η ΕΡΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΡΕΝΣΚΙ ΚΑΙ Κ0ΡΝΙΑ8Φ
(Ν.) Πετρούπολις, 10. Σεπτεμβρίου. |Τηλεγρ. του τηλ. 

πρακτορ. Πετρουπόλεως.) Αί έφημεριδες πραγματεύονται συντό- 
μ ω ς τήν έριδα τής προσωρινής κυβερνήσεως πρός τόν άρχι- 
στράτηγον Κορνιλώφ.

. 'Η  «Ίσβέστια», τό δργανον τοΰ: συνδέσμου τών έργατών 
καί στρατιωτών, εΐναι τής γνώμη;, δτι ή ένωσις .όλων τών δυ
νάμεων τής επαναστατικής δημοκρατίας' είναι περισσότερον ή 
άλλοτε ava-fxaia.

,'H «Ντγέν» γράφει: Έξησκήθη βαρεία άπόπειρα κατά 
τής ρωσσικής έλευθεριας. ' Η εφημερις συμβουλεύει .ήσυχίαν 
καί ύποστήριξιν τής κυβερνήσεως καί προτρέπει δλους τούς πο- 
λίτας, νά μείνωσιν είς τήν θέσιν των κατά τήν στιγμήν ταύτην 
τοΰ κινδύνου θανάτου διά τήν Ρωσσίαν.

'Η «Ργέτς» έκφράζει τήν έλπίδα, δτι καί τά δύο μέρη 
θά εΐναι λογικά καί δέν θά θελήσωσι νά έξωθήσωσι τά πράγ
ματα είς έμφύλιον πόλεμον.

'Η «Νοβόγιε Βρέμια> γράφει, δτι ή χώρα εύρίσκεται πρό 
ολέθριας διαλύσεως. "Ολαι αί έσωτερααί εριδες και αί πολιτι- 
καί διαφοραί .γνώμης έπρεπε νά λησμονηθώσι προ τού προβλή
ματος τής σωτηρίας της πατρίδος.



0 ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΛΕΜΠΟΦΣΚΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ *
(Ζ.) Βερολινον, 10· Σεπτεμβρίου. ' Η «Λοκαλαντσάϊγκέρ» 

γράφει έπ’ ευκαιρία των έν Ρωσσία γεγονότων : Τδν νέον άρ- 
-/ιστράτηγον Κλεμπόφσκυ, εις τδν όποιον διετάχθη νά παραδώ- 
ση τδ αξίωμά του ό Κορνιλώφ, καί ό όποιος μέχρι τοΰδε ήτο 
διοικητής τοΰ βορειοδυτικού μετώπου, χαρακτηρίζει μία δήλω- 
σις, την οποίαν έίχ= δώσει τρρό τεσσάρων εβδομάδων είς μίαν 
έπιτροπήν στρατιωτών, ή όποία είχε διαμαρτυρηθή έναντίον τε
τάρτου πολεμικού χειμώνος. ' Ο Κλεμπόφσκυ ειπεν : ’ Εκστρα" 
τεία κατά τδν έπόμενον χειμώνα άπο<λείεται, διότι λίαν προσε
χώς θά άποφασισθή ή έκβασις τοΰ πολέμου. ' Η παροΰσα στιγ
μή τοΰ πολέμου είναι έν πάση περιπτώσει πολυ σοβαρά καί έ- 
παίξαμεν τήν δπαρξιν τής Ρωσσίας (ήννόει τήν ρωσσικήν έπίθε. 
σιν είς τδ νοτιοανατολικόν μέτωπον). 'Οπωσδήποτε τδ ζήτημα 
τής είρήνης εΐναι και μένει ζήτημα τοΰ λίάν προσεχούς μέλλοντος.

ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΝΣ ΠΣΚΟΦ
(Ζ.) Καρλσρουη, 10. Σεπτεμβρίου. Κατά τηλεγράφημα 

έκ Πετρουπόλεως έγένετο είς Πσκώφ ρωσσικδν στρατιωτικόν 
συμβούλιον, είς τδ όποιον ελαβον μέρος ό Κερένσκι, ό στρατη
γός Κορνιλώφ, ό στρατηγός Λετσνίτσκι, ό στρατηγός Πάρσκι 
καί ό ναύαρχος Ρομανώφ. Άπεφασίσθη, δπως ίδρυθώσιν ίσχυ- 
ραΐ θέσεις άμύνης είς τδν νοτίως τής Ρίγας τομέα, δπως στα- 
ματήσωσι τήν γερμανικήν προέλασή. 'Η Περνάου θά δχυρωθη 
έσπευσμένως περισσότερον κατά ξηράν και θάλασσαν. (Σ.Σ. Τδ 
ένταΰθα άναφερόμενον στρατιωτικόν συμβούλιον έγένετο φυσικά 
πρδ τοΰ υπό τοΰ Κορνιλώφ άποπειραθέντος πραξικοπήματος.)

'Η «Μόρνινκ Πόστ» αναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως, δτι συ- 
νεπεία τών γεγονότων τοΰ μετώπου τής Ρίγας έτέθησαν είς δια
θεσιμότητα 2 διοικηταί συνταγμάτων και 32 ανώτεροι αξιωμα
τικοί. Κατά τοΰ 3. συντάγματος πεζικοΰ τής Πετρουπόλεως καί 
του 2. συντάγματος πεζικοΰ τής Ρεβάλ διετάχθησαν ύπό τοΰ 
Κορνιλώφ πειθαρχικά καί δικαστικά μέτρα ένεκα προώρου έκ- 
κενώσεως τής κεφαλής τής γέφυρας τής Ρίγας.

Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 11. Σεπτεμβρίου. Τ& Ρόϋτερ άναγγέλλει 

σήμερον έκ Πετρουπόλεως τά έξής :
' Ο ερένσκι έδέχθη σήμερον αποστολήν Κοζάκων,ή όποία έδή 

λωσεν, δτι θεωρεί ώς πατριωτικόν της καθήκον, νά άποσοβήση 
τδν έμφύλιον πόλεμον καί νά συντέλεση είς τήν διευθέτησιν τής 
συγκρούσεως μεταξύ τοΰ Κορνιλώφ καί τής προσωρινής κυβερ
νήσεως. Πρός τδν σκοπόν τοΰτο ή αποστολή αυτη μεταβαίνει 
σήμερον είς τό μέγα στρατηγεΐον.

ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΝΙΛΟΦ
Β Α Α Ι Ζ Ο Υ Σ Ι Ν  Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν  Τ Η Σ  Π Ε Τ Ρ 0 Υ Π 0 Α Ε 9 Σ

(Ζ.) Χάγη, 11. Σεπτεμβρίου. Τηλεγράφημα τοΰ πρακτο
ρείου Ρόϋτερ έκ Πετρουπόλεως τής έσπέράς τής χθές πληρο
φορεί τά έξής :

Έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Λουγκα καί 
Πετρουπόλεως κατεστράφησαν αί σιδηροτροχίαι. Λέγεται, δτι 

. τδ πρώτον τμήμα τών στρατευμάτων τοΰ Κορνιλώφ εύρίσκεται 
είς τήν Λουγκα (είς άπόστασιν 100 περίπου χιλιομέτρων άπδ 
τής πρωτευούσης), δπου εόρισκονται τμήματα τοΰ κυβερνητικού 
στρατοΰ. 'Η καλούμενη «Άγρια Μεραρχία», τήν όποιαν διω- 
κησεν ό Κορνιλώφ, έξεκίνησεν άπδ τήν Πσκώφ καί βαδίζει 
πρδς τήν Πετρούπολιν. Αυτη έφθασεν είς τδν σταθμόν Βυρίτσα 
(54 περίπου χιλιόμετρα άπό τής Πετρουπόλεως) πλησίον της

σιδηροδρομικής γραμμής Πετρούπολις—Ρυμπίνσκ, είς τήν ό
ποια» διεκόπη πασα σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ Α Π Η  ΠΡΟΙ ΙΟΝ ΠΑΠΑΝ
'Η «Μπερλίνερ Τάγκεμπλατ» γράφει τά έξής : 'Η γερ

μανική άπάντησις είς τήν νόταν τοΰ Πάπα Θά άποσταλη δπως 
άκοάομεν, κατά τάς λίάν προσεχείς ήμέρας. ' Η δημΌσίευσίς της 
θά έπακολουθήση μετά τήν παρέλευσιν τής συνήθους προθεσμί
ας. Περί τών συζητήσεων, τάς όποιας διεξήγαγεν ή «όπό τδν 
άρχικαγγελάριον έλευθέρα έπιτροπή» έπί τής άπαντήσεως πλη- 
ροφορούμεθα, δτι άπετέλεσαν τδ άντικείμενον άσυνήθως ζωηρών 
συζητήσεων τόσον αί γενικαί άπόψεις δσον καί ή διατύπωσις 
τής άπαντήσεως. ' Η άπάντησις θά είσέλθη κατά τι λεπτομερέ- 
στερον καί είς τους πολεμικούς σκοπούς τής Γερμανίας, τουναν
τίον δέν θά καθορίση πκρισσότερον παρ’ δσον έγένετο μέχρι 
τοΰδε τους γερμανικούς δρους δσον άφορα τδ Βέλγιον. Λέγε. 
ται, δτι θά άναφέρεται είς τήν άπάντησιν, δτι δέν θά έπιτραπη 
έν ούδεμία περιπτώσει νά γίνη τδ Βέλγιον «βρεττανικόν προ- 
πύργιον έπί τής ηπειρωτικής Ευρώπης.»

(Ζ.) Χάγη, 11. Σεπτεμβρίου.' Ο άνταποκριτής τοΰ « 'Ηνω
μένου Τύπου» έν Ρώμη ισχυρίζεται, δτι εμαθεν άπδ τδ Βατι- 
κανόν, δτι άναμένουσιν έκεΐ μετά πεποιθήσεως, δτι ή άπάντησις 
τών κεντρικών δυνάμεων θά περιέχη ώρισμένους δρους είρήνης. 
’ Επίσης, δτι ό Πάπας είναι τής ιδέας, δτι πρδ τών Χριστουγέν
νων Θά άρχίσωσιν αί διαπραγματεύσεις καί δτι κατά τάς άρχάς 
τοΰ 1918 Θά εχη έξασφαλισθη ή ειρήνη.

ΠΑΡΑΙΙΗ ΙΙ! Τ«Υ ΡΟ ΐΙΙΚΟ Ϊ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 11, Σεπτεμβρίου. Τδ πρακτορεΐον Ρόϋ

τερ άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως, δτι συνεπείς τοΰ όπδ τοΰ 
Κορνιλώφ πρδς τήν κυβέρνησιν άπευθυνθέντος τελεσιγράφου πα- 
ρητήΘη ολόκληρον τό όπουργεΐον. Οί υπουργοί θελουσι νά άφή- 
σωσιν είς τδν Κερένσκι πλήρη έλευθερίαν ένεργείας, "Ολοι οί 
όπουργοί διατηροΰσι προσωρινώς τά χαρτοφυλάκιά των. Σήμε
ρον τήν πρωίαν έπεκράτει ησυχία έν Πετρουπόλει.

Ή κυβερνητική  κρ ίσ ις εξακολουθεί
(Ν.) Παρίσιοι, 12. Σεπτεμβρίου. (Χαβας.) 'Ο Παινλεβέ 

κατέθεσε τήν έντολήν τοΰ σχηματισμού τοΰ υπουργείου, διότι 
δέν κατώρθωσε, νά σχηματίση όπουργεΐον έθνίκής ένότητος.

(Ν.) Παρίσιοι, 12. Σεπτεμβρίου. Ό  Πουανκαρέ παρεκάλε- 
σε τδν Παινλεβέ, νά έξακολουθήση τάς προσπαθείας του πρδς 
σχηματισμόν τοΰ υπουργείου. Ό  Παινλεβέ έζήτησε προθεσμίαν, 
δπως σκεφθη.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΝΙΛΩΦ
(Ν.) Πετρούπολις, 11. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. πρακτ. Πετρου

πόλεως.) ’ Εξ έγκυρου πηγής πληροφορούμεθα, δτι τδ υπό τού 
Κορνιλώφ διοργανωθέν έπαναστατικδν κίνημα άποδοκιμάζεται όφ’ 
ολοκλήρου σχεδόν τού στρατοΰ τής ξηρας καί τής θαλάσσης 
καί δτι ταχέως θά ναυαγήση. "Ολοι οί άρχηγοί τών μετώπων, 
έξαιρέσει τού στρατηγού Ντενίκιν, έδήλωσαν, δτι μένουσι πιστοί 
είς τήν κυβέρνησιν.
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|  ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ R T Ν Ε Ρ  Κ  Α Φ Φ Κ  ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. |
Ξ "Ωραν 81/* εσπέρας
| Μέγα στρατιω τικόν κονσέρτο  =
= Έν περιπτώσει κακοκαιρίας έντός τοΰ καφφενείου· Ξ
l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllTlinilllllllllMllllliH

’Ενοικιάζεται άμέσως έπιπλ. δωμ. μετά ιδιαιτέρας εισόδου. 
Μίττελ-στράσσε 19. πατέρ, άντί 20 μ. κατά μήνα. μετά καφφέ.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Λάντεσκρον-στράσσε. 
Πληροφορίαι Κριστόφ-Λύντερς-στράσσε 2 483 I. δ.


