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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 11. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) Εις τήν Φλάνδραν 

οί ’Άγγλοι έξακολουθοΰσι νά Θυσιάζωσιν άνωφελώς περιπόλους 
καί ασθενέστερα τμήματα εις έπιθέσεις άναγνωρίσεως καί με- 
ρικάς έπιθέσεις. Καί κατά τήν 10. Σεπτεμβρίου ώς καί κατά 
τήν νύκτα αυτής άπεκρούσθησαν πανταχοΰ αί έπιθέσεις αύται, 
δπως άνατολικώς τής Τσβαρτέλεν, βορείως τής Τρελίγκιεν, πλη
σίον τοΰ Σάν Ζουλιέν καί πλησίον τής Λάνγκεμαρκ. Πολλάκις 
συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Άπό τοΰ δάσους Χουτούλστ μέχρι 
τοΰ τόξου τής 'Υπέρν ηυξησεν ή δύναμις τής ένεργείας τοΰ αγ
γλικού πυροβολικού. Άνταντικά άεροπλάνα, τά όποΐα έβομβάρδι- 
σαν την Μπρύγκε, έπροξένησαν μικράν μόνον όλικήν ζημίαν. 
Μία μοίρα γερμανικών άεροπλάνων έβομβάρδισε τήν Ντυκίρχεν.
1 Ιαρετηρήθησαν πολλαί πυρκαϊαί.

Εις τήν Άρτουά έξηκολούθησεν ή ήσυχία. Εις την βορεί
ως τοΰ Σέν Κεντέν περιοχήν οί Άγγλοι άπώλεσαν κατά τήν 
διάρκειαν μικροαγώνων σχεδόν δλα τά ^ασήμαντα έδαφικά των 
κέρδη τών τελευταίων ήμερών. Νέαι έπιθέσεις, αί όποΐαι έγέ
νοντο τήν 11. Σεπτεμβρίου μεταξύ της 4. καί 5. πρωινής ώ
ρας άνατολικώς καί νοτιοανατολικώς τής Βιλλερέ, ούδέν κατώρ
θωσαν. Αί άγγλικαί άπώλειαι ήσαν βαρεΐαι. ' Η πρό τών γερ
μανικών θέσεων εκτασις εΐναι πλήρης άγγλικών πτωμάτων. Σα
φής ομολογία τής χαλαρώσεως τής μαχητικής ένεργείας είς ολό
κληρον τό άγγλικόν μέτωπον εΐναι τό βρεττανικόν ανακοινωθέν 
τής 10 Σεπτεμβρίου, ώρας 8.15' μετά μεσημβρίαν, τό όποιον 
έλλείψει άλλων Θετικών έπιτυχιών περιγράφει έκτενώς μέγαν 
άριθμόν άσημάντων καί πολύ προγενεστέρων μαχών περιπόλων.

’ Επί τής άνατολικής δχθης τοΰ Μας οί Γάλλοι ηύξησαν 
τάς αίματηράς των άπωλείας διά νέας άκάρπου έπιθέσεως. Με
ταξύ τής 6. καί 7. πρωινής ώρας έπετέθησαν έπί εύρέος με
τώπου άπό τού δάσους Φός μέχρι τοΰ δάσους Σώμ, άλλ’ άπε
κρούσθησαν πανταχοΰ, εις τινας θέσεις δι’ άντεπιθέσεως. Οί 
Γάλλοι έπεχείρησαν δι άκόμη ίσχυροτέρας αύξήσεως τοΰ πυρός 
νά καταβάλωσι τήν γερμανικήν άμυναν καί νά έπιτεθώσι πάλιν 
άπό τό δάσος Φός έναντίον τών νοτίως τής Βαβρίλ γερμανικών 
θέσεων, άλλά αίφνίδιον γερμανικήν πΰρ καταστροφής κατέπνιξεν 
έν τη γενέσει των τάς άποπείρας ταυτας έπιθέσεως. Κατά την 
διάρκειαν τής ήμέρας τό γερμανικόν πυροβολικόν έματαίωσε καί 
άλλας άποπείρας μονομερών έπιθέσεων τών Γάλλων καί παρή- 
γαγε φοβερά κενά μεταξύ τών πρός έπίθεσιν προωρισμένων 
στρατευμάτων καί τών είς τά χαρακώματα ^οίμων πρός έπίθε- 
σιν τοιοότων, ούτως ώστε οί Γάλλοι δέν ήδυνήθησαν πλέον νά 
έπιχειρήσώσιν έπίθεσιν.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον ' μεταξύ θαλάσσης καί Ντύνα 
πολλαί συγκρούσεις προκεχωρημένων φυλακίων, άπό τάς όποιας 
περίήλθεν έίς χεΐράς μας μεγαλύτερος αριθμός αίχμαλώτων, 
Είς την νοτιοανατολικήν άκραν τής Βουκοβίνας οί Ρώσσοι έπε
τέθησαν. Τήν πρωίαν τής 10. Σεπτεμβρίου έπετέθησαν μετά 
ίσχυρών δυνάμεων μεταξύ Σόλκα καί τής κοιλάδος τοΰ Χομο- 
ρουλούη. Τά πρώτα κύματα τής έφόδου κατεβλήθησαν ύπό τοΰ 
άμυντικοΰ πυρός τών συρμάχων. Τά όπίσω κύματα κα 
τώρθωσαν νά έγκατασταθώσιν εις τινας Θέσεις είς τά έμπρό - 
σθια χαρακώματα κατόπιν βαρειών άπωλειών. Κατά τήν νύκτα 
τήζ 10. πρός τήν 11. Σεπτεμβρίου άπεκρούσθη ευκόλως μία 
ρωσσική έπίθεσις είς τόν κάτω Γκουΐλα πλησίον τής Σαμε- 
λουσκόβε.

Η Α ΙΙΑ Η Τ ΙΚ ΙΕ Π ΙΟ Ε Μ  E li ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ
(Ζ.) 'Ο πολεμικός άνταποκριτής τής «Μπερλινερ Τάγκεμ- 

πλατ» τηλεγραφεί τά έξής άπό τό αύστροουγγρικόν πολεμικόν 
γραφεΐον τοΰ τύπου ύπό ήμερομηνίαν 11. Σεπτεμβρίου :

Κατόπιν πολυμήνου προπαρασκευής ηρχισε πλέον ή έπίθε- 
σις τής Άντάντ είς τήν νότιον ’ Αλβανίαν έναντίον τών αύστρο- 
ουγγρικών στρατευμάτων καί τών μετ’ αύτών ήνωμένων^έθελον- 
τικών αλβανικών σωμάτων. Αί προπαρασκευαί αύται δέν ήσαν 
άγνωστοι είς τήν αύστροουγγρικήν στρατιωτικήν διοίκησίν. Διά 
τής τολμηράς έπιθέσεως τοΰ αύστροουγγρικοΰ πολεμικού στόλου 
είς τήν όδόν τοΰ Ότράντου παρέλυσε διά πολλάς έβδομάδας ή 
θαλασσία συγκοινωνία πρός τήν Αυλώνα καί ό ιταλικός μεταγω
γικός στόλος ήναγκάσθη, νά καταπλέη έν μέρει είς Κέρκυραν 
αντί αύτής.

Είς τήν νότιον Αλβανίαν οί ’ Ιταλοί έπεδόθησαν μετά σπου
δής είς τήν κατασκευήν οδών, τήν Ιγκατάστασιν αποθηκών καί 
τήν έξασφάλισιν τών οδών διά πύργων καί άποκατέστησαν στε- 
νώτερον σύνδεσμον μετά τής στρατιάς τοΰ Σαρράϊγ. Ηύξησαν δια- 
δοχικώς τάς στρατιωτικάς των δυνάμεις έπί τοσοΰτον, ώστε 
ήσαν κατά πολύ ύπέρτεραι τών αύστροουγγρικών, καί κατόπιν 
ηρχισε τό πυροβολικόν των τήν δρασίν του. ' Ως χρονικόν δριον 
τής έπιθέσεως είχε καθορισθη κατ’ άρχάς ή έποχή τής μεγά
λης ένιαίας έπιθέσεως τής Άντάντ, ή όποία έπρόκειτο νά έκρα- 
ΥΏ συγχόνως είς δλα τά μέτωπα, άλλά κατόπιν άνεβλήθη συ
νεπεία τής αιφνίδιας ένσκήψεως μεγάλου καύσωνος, ό όποΐος 
μετέβαλε την Αλβανίαν καί τήν Μακεδονίαν κατά τόν Αύγου
στον είς πεπυρακτωμένον κλίβανον.

'Όταν ή θερμότης τής ήμέρας κατήλθεν άπό 68 βαθμούς 
είς 40 περίπου, έχθρικαί περίπολοι καί τμήματα άναγνωρίσεως



ήρχισαν τό άνιχνευτικόν εργον των. Κατά τάς ψυχράς άστερο- 
φωτίστους νύχτας έγένοντο περιπετειώδεις συναντήσεις χαί συγ
κρούσεις έπί άσυχνάστων ορεινών ατραπών. Μβτά ταΰτα ή άρι- 
στερά ιταλική πτέρυξ τοΰ άνταντιχοΰ μετώπου έπετέθη διαβάσα 
τδν κάτω Βογιοΰζα. Τδ δίκτυον τών προφυλακών τών αΰστρο- 
οογγρικών στρατευμάτων καί τών ’ Αλβανών άπώθησέν αύτούς 
μετ’ όλίγον είς τήν νοτίαν όχθην χοΰ ποταμού. "Αλλα ιταλικά 
τμήματα έπετέθησαν .κάτωθεν τοΰ 2400 μέτρα ύψηλοΰ δρους 
Γομόρικα είς τήν κοιλάδα τοΰ Τόπάλτι κατά τοΰ Βερατίου, 
άλλά άπεχρούίθήσαν ωσαύτως άνευ δυσκολίας.

Τδ κέντρον βαρύτητος- της έπιθέσεως εύρίσκεται είς τήν 
δεξιάν πτέρυγα, ή όποία άποτελεΐται άπδ ίταλικά, γαλλικά καί 
ρωσσικά τμήματα τής στρατιάς τοΰ Σαρράϊγ. Ώς βάσις έπιχετ 
ρήσεων χρησιμεύει είς αύτήν τδ ύπδ μικρών έδαφικών έξάρ- 
σεων διακοπτόμένον όροπέδιον τής Κρρυτσας, τδ όποιον εχει 
μήκος 25 χιλιομέτρων χαί πλάτος 8 Ιως·10 χιλιομέτρων, ύ
ψος δέ 800 μέτρα ύπεράνω τής |έπιφανείας τής θαλάσσης' 
διαρρέεται πλουσίως ύπδ ύδάτων και συχνά είναι έκτεθειμένον 
είς πλημμύρας. Είς τήν βορείαν εξοδον τοΰ φοβερού καί κα
λώς ώχυρωμένου τούτου όροπεδίου κεΐται ή λίμνη Μαλίσκο, 
είς τήν όποιαν έκβάλλει ό ποταμός Ντεβδλ ούχί αακράν τοΰ 
χωρίου Μαλίκ.

Αί άνώτεραι έχθρικαί δυνάμεις διέβησαν τδν ποταμδν δυ
τικώς τής λίμνης, οπότε τά αύστροουγγρικά φυλάκια άσφαλείας 
ύπεχώρησαν έπί τών δρέων Κάμνα βορείως ταύτης, δπου ήνώ- 
θησαν μετά τοΰ κυρίου σώματος. Κατόπιν έπηκολούθησεν ή 
έπίθεσις τής π οικιλοχρώμου άνταντικής στρατιάς.. Οί μαύροι Γάλ
λοι είχον τδ προνόμιον νά έπιτεθώσι πρώτοι κατά τών αύ- 
στροουγγρικών πυροβόλων, ήκολούθουν δέ Γάλλοι, Ρώσσοι καί 
Ιταλοί. Μέχρι τοΰδε δεν διέσπασαν τήν γραμμήν ούτε οί μαύ

ροι’ οΰ'τε , οί λευκοί ύπέρμαχαι τού. πολιτισμού, καί έκεΐθεν τών 
λιμνών άνωθεν τοΰ Μοναστηριού ιστανται Γερμανοί καί Βούλ
γαροι έτοιμοι, νά άντιμετωπίσωσιν έπέκτασιν τής έπιθέσεως είς 
τό σερβοαγγλικδν κέντρον.

ANAKQINQBENTATOY ΠΟΛΕΜΟΥ
(ΕΡΜΑΝΙΚλ ΑΗΑΚΟΙΙΙΟΘΕΝΤΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 13. Σεπτεμβρίου 1917. 
Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Λόγω μικράς διαύγειας τής άτμοσφαίρας ή μαχητική έ- 
νέργεια διετηρήθη γενικώς μικρά καί είς τά μέτωπα τοΰ άγώ
νος πλήν παροδικών αυξήσεων πυρδς καί μαχών προφυλακών.

' Ο άνθυπολοχαγδς Φδς κατέρριψε τδν 47. άντίπαλόν του.

’Α νατολικόν θέατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Νοτίως τοΰ όδοΰ Ρίγα—Βέντεν τά φυλάκιά μας ίππικοΰ 
ύπεχώρησαν πρδ ίσχυροτέρας έχθρικής πιέσεως πέραν τής Μό- 
ριτσμπεργκ χαί τής Νόϋ·—Κάϊπεν.

Βορείως τής Μπαρανοβίτσΐ, άνατολικώς τής Τάρνοπολ καί 
πλησίον τού Τσμπρούτς ζωηρόν πΰρ ένοχλήσεως καί συμπλο- 
χαί άνιχνευτών.

Μεταξύ Ντνγέστρ καί Μαύρης θαλάσσης ούδεμία μεγαλύ
τερα πολεμική έπιχείρησις.

Μ ακεδονικόν μέτωπον
Νοτιοδυτικώς της λίμνης Όχρίδος είσέβαλον είς τά δρη 

μόνον άσθενή έχθρικά τμήματα.
( W . T . B . )  ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΙΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΥ Α1ΑΚΟΙΝ1ΒΕΗΤΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  12. Σεπτεμβρίου.

’Ιταλικόν θέατρον
Κατά τήν διάρκειαν τής χθεσινής ήμέρας έγένοντο σφο

δροί άγώνες μόνον είς τάς κλιτύας τού δρους Σάν Γκαμπριέλε, 
αί όποΐαι διεξήχθησαν εύνοϊκώς δι’ ή μάς. Έκτος τούτων ούδέν 
άλλο σημμντικδν γεγονός.

’Α λβανία .
Νοτιοανατολικώς τοΰ Βερατίου αί προφιλακαί μας άπώθη

σαν ίταλικά τμήματα πέραν τοΰ άνω Όσουμ. Πλησίον τής Πογ- 
κράντετς, είς τήν λίμνην ’ Οχρίδα, αί δυνάμεις μας ύποχωροΰ- 
σι πρδς τής πιέσεως τοΰ ύπερτέρου έχθροΰ.

(W .T.B.) Ό  άρχηγδς τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

20 0 0 0  ΤΟΝΝΟΙ
Βερολινον, 11. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) Νέαι 

έππυχίαι τών ύποβρυχίων είς τδ βόρειον πολεμικόν θέατρον :
7 ατμόπλοια καί 2 ιστιοφόρα μετά ολικού έκτοπίσματος 20 000 
τόννων, μεταξύ τών οποίων εύρίσκοντο δύο μεγάλα, ώπλισμένα 
άτμόπλοια καί εν άγγλικδν μεταγωγικόν. Τά δύο ιστιοφόρα με- 
τέφερον φορτίον ξυλείας σηράγγων καί σόδαν.

'Ο άρχηγδς τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τού στόλου.

ΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΕΝΣΚΙ
(Ν.) Πετρούπολις, 11. Σεπτεμβρίου. (Γηλ. τού τηλεγρ. 

πρακτορ. Πετρουπόλεως.) 'Η κυβέρνησις άπέστειλε πρδς δλους 
τούς κυβερνητικούς έπιτρόπους τών έπαρχιών έγκύκλιον, διά τής 
οποίας έφιστα τήν προσοχήν των έπί τής στάσεως τοΰ Κορνι- 
λώφ καί τής προελάσεώς του κατά τής ΙΙετρουπόλεως καί προ
τρέπει αύτούς, νά διαφωτίσωσι τδν λαόν έπί τής καταστάσεως 
καί νά καθησυχάσωσιν αύτόν. Μία προκήρυξις τού Κερένσκι 
πρδς τδν στρατόν τής Πετρουπόλεως λέγει, δτι ό πρώην άρχι- 
στράτηγος, ό όποιος έξηπάτησε τήν έμπιστοσύνην τού ΙΘνουί 
καί άπέδειξε τήν απιστίαν του, οδηγεί στρατεύματα κατά τής 
Πετρουπόλεως καί έξασθενίζει τοιουτοτρόπος τδ μέτωπον. 'Ο 
ύπουργδς τής έργασίας Σκομπελέφ έξέδωσε προκήριξιν πρδς δ
λους τους έργάτας τής Ρωσσίας, διά τής _ οποίας γνωστοποιεί 
είς αύτούς τήν συμπεριφοράν τοΰ Κορνιλώφ καί προτρέπει αύ
τούς νά ύποστηρίξωσι τήν κυβέρνησιν.

Κ ΕΡΙΣ ΚΕΡΕΝΣΚΙ ΚΑΙ ΚΟΡΗΙΛΒΦ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 12. Σεπτεμβρίου. 'Η «Ργέτς» αναγγέλ

λει, δτι ό Μιλγιουκώφ καί ό ’ Αλεξεγιέφ έπεσκέφθησαν τδν Κε- 
ρένσκι καί προέτειναν τήν μεσολάβησίν των, Γνα άποτραπή ό 
έμφύλιος πόλεμος. ’ Αλλά ό Κερένσκι έθεώρησεν άδύνατον τήν 
συνεννόησιν μετά τών 3ταραβατών τοΰ νόμου. Έδήλωσεν, οτι ού. 
δεμίαν άντίρρησιν έχει, νά παραδώση τήν άρχήν είς νέον ύπουρ. 
γεΐον, τδ όποιον θά ήδύνατο νά διαπραγματευθη κατ’ ευθείαν
μετά τού Κορνιλώφ. Κατόπιν συνεννοήσεων μετά τών παραιτη-
θέντων μελών τής κυβερνήσεως έπείσθησαν, δτι ή γνώμη τού 
Κερένσκι ήτο ή όρθωτέρα, δπως δώσγ, τέλος είς τάς έσώτερι- 
χάς ταραχάς.

'Ο πρώην άρχιστράτηγος ’Αλεξιγέφ έπροτάθη κατόπιν τού
των διά τήν θέσιν τού πρωθυπουργού. ’ Εν τω μεταξύ δμως ό 
Κορνιλώφ ήρνήθη νά παραδώστβ τήν άρχήν είς τδν Άλεξιγιεφ 
καί προήλθεν είς διαπραγματεύσεις μετά τοΰ σονδέσμου τών 
έργατών καί στρατιωτών. Πιστεύεται, δτι τδ σοσιαλιστικόν στοι- 
χεΐον θά άντιπροσωπευθη ίσχυρότερον είς τδ νέον ύπουργεΐον.

’ Από τούς μή σοσιαλιστάς παραμένουσιν ώς μέλη τοΰ υπουργεί
ου δ ύπουργδς τών έξωτερικών Τερεστσένκο καί ό ύπουργδς τών 
οικονομικών Νεκραζώφ. 'Ο ύφυπουργδς τών στρατιωτικών Σα- 
μίνχο διωρίσθη γενικός διοικητής τής Πετρουπόλεως άντί τοΰ 
στρατηγού Βασιλικόφσκη. .

ΙΑ  ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΗΙΑΟΦ
30 ΙΙΑΙΟΜΕΤΡΑ A l l  11! I E 1 H T I I U I 2

(Ζ.) Ρόττερνταμ, 12. Σεπτεμβρίου. Τδ πρακτορεΐον Ρόϋτερ 
άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως τά έξής : Αί έφημερίδες άναγρά- 
φουσι φήμας, κατά τάς όποιας τά πρώτα τμήματα τοΰ Κορνι- 
λώφ εφθασαν είς Γκατσίνα (30 χιλιόμετρα άπδ τής Πετρουπό
λεως). 'Ο στρατηγός Καλεντίν, άρχηγδς τών Ντόν-Κοζάχων, 
προέτρεψε τήν κυβέρνησιν νά άποδεχθη τδ τελεσίγραφον τοΰ 
Κορνιλώφ, έν έναντία περιπτώσει θά άπέκοπτε τήν συγκοινωνίαν 
μεταξύ Πετρουπόλεως καί Μόσχας. Λέγεται, δη καί ό νέος 
ύπδ τής κυβερνήσεως διορισθείς άρχιστράτηγος Κλεμπόφσκυ 
προσεχώρησεν είς τδν Κορνιλώφ ’ όμού μετά τών στρατηγών 
τών άλλων μετώπων.

1Η «Νταίλυ Κρόνικλ» άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως τά 
έξής : ' Ο ύπδ τοΰ Κορνιλώφ καταρτιστείς ύπουργικδς κατάλο
γος περιέχει έκτδς ονομάτων άντιπροσώπων τής δεξιάς καί τινά 
ονόματα άγνώστων προσώπων ώς καί τδ τοΰ Άλαντίν, τοΰ έρ- 
γατικοΰ άντιπροσώπου είς τήν πρώτην Λούμαν, ό όποιος κατό
πιν όιέμεινεν έτη τινά είς ’ Αγγλίαν. 'Ο Κορνιλώφ προέτεινεν είς 
τδν ήδη πρωθυπουργόν τδ ύπουργεΐον τής δικαιοσύνης. ' Ο ύ- 
πουργός τοΰ έπισιτισμού Πεσκενώφ παρητήθη, διήτι δέν ήδυ- 
νήθη νά γίνγι κύριος τής άταξίας, ή όποία έπικρατεΐ είς τδ 
ύπουργεΐον του. __________

ΙΑ  ΚΑΤΑ 10 ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ» ΙΟΥ ΚΟΡΗΙΑΟΦ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 12. Σεπτεμβρίου. Τδ πρακτορεΐον Ρόϋ- 

τερ άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως ,τά έξής: ‘ Η « ’ Ισβέστιγια » 
πληροφορεί, δτι ό Κορνιλώφ, ινο έξασφαλίση τήν έπιτυχίαν τοΰ 
κλήματός του, άπεμάκρυνε κατά τάς τελευταίας ήμέρας βαθμη
δόν έκ Πετρουπόλεως τά πιστά είς τήν έπανάστασιν στρατεύμα
τα καί άντικαθίστα αυτά διά κοζάκων καί άλλου ιππικού, τών 
οποίων ήλπιζεν δτι ή στάσις θά ήτο ευνοϊκή πρδς αυτόν. Τά 
στρατεύματα δέν έγνώριζον, περί τίνος έπρόκειτρ. Ένόμιζον, δτι 
έπρόκειτο νά κατασταλη έπανάστασις τών Μαξιμαλιστών.

'0  έπιτελάρχης τού Κορνιλώφ, ακόφσκι, άπέστειλε πρδς 
τδν Κερένσκι τηλεγράφημα, διά τού όποιου έδήλου, δτι ή κα- 
τάστασις είς τό μέτωπον θά καθίστατο πολύ σοβαρά, έάν ή 
κυβέρνησις δέν έξεπλήρου τάς άπαιτησεις τοΰ Κορνιλώφ. ' Η εΐ- 
δησις περί τού τελεσιγράφου τού Κορνιλώφ έγένετο τδ πρώτον 
γνωστή τήν Κυριακήν άργά τήν έσπέραν καί προεκάλεσε μεγά
λην εκπληξιν είς τούς πολιτικούς καί δημοσιογραφικούς κύκλους. 
Τό ύπουρ·' ικόν συμβούλιον συνεσκέφθη τήν έσπέραν καί μέγα 
μέρος τής νυκτός. Επίσης ή έκτελεστική έπιτροπή τού συνδέ
σμου τών έργατών καί στρατιωτών συνήλθεν, ινα συζητήση περί 
τής καταστάσεως. _________

ΠΟΙΟΣ Ο ΚΟΡΝΙΛΩΦ
(Ζ.) Βιέννη, 12. Σεπτεμβρίου. 'Ο στρατιωτικός ιατρός 

Κράους γράφει περί τής διαμονής τού Κορνιλώφ είς τό αυ
στριακόν στρατόπεδον αιχμαλώτων ΝοΟ-Λενκμπαχ, είς τό οποίον 
ό Κορνιλώφ μετεφέρθη περί τά μέσα ’ Ιουνίου 1915, άφοΰ 
μετά τήν καταστροφήν τής μεραρχίας του έντδς τών δασών τών 
Καρπαθίων πλησίον τής Ντούκλα εύρέθη έλαφρώς τραυματι

σμένος καί τελείως έξηντλημένος καί ήχμαλωτίσθη. '0  Κράους 
λέγει τά έξής : ' Ο Κορνιλώφ όμιλεΐ τελείως πολλάς γλώσσας, 
μετ έμοΰ δε ώμίλει κατά προτίμησιν γερμανικά. Είς κάθε ο
μιλίαν του περι τοΰ πολέμου έβεβαίωνεν, δτι ούτος θά διαρ- 
κέση άκόμη τρία Ιως τέσσαρα έτη. Τόν Αύγουστον τού 1915 
μετεφέρθη είς ?ν στρατόπεδον αιχμαλώτων έν Ουγγαρία καί 
κατόπιν είς τό νοσοκομεΐον, όπόθεν ώς γνωστόν έδραπέτευσε 
βραδύτερον.

0 ΚΟΡΗΙΑΟΦ ΥΠΕΡ ΑΜΕΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗΣ;
(Ζ.) Καρλσρουη, 12 Σεπτεμβρίου. ' Η «Βερναία Τάγκε- 

μπλατ» πληροφορείται παρά κάλλιστα πληροφορημ ένης ούδετε- 
ρας πηγής, δτι άποδίδουσιν είς τόν στρατηγόν Κορνιλώφ τελεί
ως ψευδείς προθέσεις. Αί ύπό τού τηλεγραφικού πρακτορείου 
Πετρουπόλεως έσχάτως δημοσιευθεΐσαι άνακοινώσεις περί τού 
Κορνιλώφ είναι τελείως ψευδείς. ' Ο Κορνιλώφ πάν αλλο εινα 
ή όπαδός τής ’ Αντάντ. Είς τήν έθνοσυνέλευσιν τής Μόσχας έ- 
δήλωσε ρητώς, δτι ή Ρωσσία δέν δύνανται νά έξακολουθήσν, 
τόν πόλεμον καί έτόνισε τήν ανάγκην τής άμεσου ειρήνη ς καί 
έπευφημήθη τότε ύπό τού μεγίστου μέρους τών άκροάτών έντός 
τής αιθούσης τής συνελεύσεως καί ύπδ τού πλήθους τών Οια- 
δηλωτών καί έχαιρετίσθη ώς ό μόνος σωτήρ τής Ρωσσίας.

Τόσον ό Κερένσκι δσον καί ή άγγλική λογοκρισία άπηγό 
ρευσαν τήν άνακοίνωσιν τών δηλώσεων τοΰ Κορνιλώφ και ενεκα 
τούτου άπεδόθη είς αύτδν καθ’ ολοκληρίαν ψευδές πρόγραμμα 
πολεμικών σκοπών. * 0  Κορνιλώφ ούδόλως πιστεύει, δτι εινα 
δυνατόν, νά προετοιμασθη δι’ έπίθεσιν. Είναι .πρδ πάντων έξωρ 
γισμένος διά τήν αόξάνουσαν αυθάδειαν τής άγγλικής στρατιωτι
κής άποστόλής τόσον είς τδ γενικόν στρατηγεΐον δσον καί είς το 
διάφορα τμήματα τού μετώπου. Τά γεγονότα ταΰτα ώδήγησαν 
τδν στρατηγόν είς τήν άπόφασιν, νά άσπασθη τας γνωμας τού 
συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών. Ηδη έπιζητεΐ να τεθίβ 
έπί κεφαλής κινήσεως ύπέρ τής είρήνης έν όνόματι τοΰ στρατοΰ 
καί νά έναντιωθη έναντίον τού Κερενσκι χαί τής Ανταντ.

0 ΚΟΡΗΙΑΟΦ ΟΡΟ ΙΟΥ ΤΣΑΡΚΟΓΙΕ ΣΕΑΟ
(Ζ.) Καρλσρούη, 12. Σεπτεμβρίου. Τό πρακτορεΐον Χαβάς 

άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως τά έξής: 'Ο στρατιωτικός διοικη
τής τής Πετρουπόλεως, στρατηγός Βασιλικώφ, έγκατελειψε την 
νύκτα τής Τρίτης μυστικώς τήν Πετρούπολιν μετά τού έπαε- 
λείου του.

' Η «Νταίλυ Νόϋ» άναγγέλλει τά έξής: Τά στρατεύματα 
τοΰ ρωσσικοΰ βορείου μετώπου έτάχθησαν μετά τοΰ Κορνιλώφ, 
τοΰ όποιου οί οπαδοί διαρκώς αύξάνουσιν. Τά στρατεύματα τού 
Κορνιλώφ πλησιάζουσι πρδς » τήν πρωτεύουσαν άπδ νότου και 
νοτιοανατολών καί άπέχουσιν ολίγα μόνον χιλιόμετρα απο τό 
Τσαρκόγιε Σέλο.

'Η «Πτί Ζουρνάλ» άναγγέλλει έκ Πετρουπολεως τα εξής : 
Μέρος τής φρουράς τής Πετρουπόλεως έβάδισε πρδς νότον, δ . 
που εύρίσκονται αί προφυλακαί τοΰ Κορνιλώφ. 'Η μετακίνησις 
έγένετο άνευ γνώσεως τής προσωρινής κυβερνήσεως.

'Η «Κορριέρε ντέλλα Σέρα» αναγγέλλει τά έξής: Τά 
κτίρια τής κοινότητος τής Πετρουπόλεως κατέχονται ύπό τού 
τρίτου συντάγματος τών Ντόν-Κοζάκων. Ο στολος τής Κρον- 
στάτης έπέόωσεν είς τήν προσωιινήν κυβέρνησιν τά αιτή- 
ματά του.

(Ν.) Άμστερνταμ, 12. Σεπτεμβρίου. (Ρόϋτερ.) Κατά τινα . 
έκ τών ένταύθα έφημεριδων ό έν Πετρουπόλει άνταποκριτής τϋν 
Τάϊμς πληροφορείται, δτι αί προφυλακαί τού Κορνιλώφ έπρο



χώρησαν πέραν τοΰ Λούγκα καί της Παβλόβσκ. 'Ο Κορνιλώφ 
γνωστοποιεί είς τινα προκήροςίν του, οτι ή μόνη του επιθυμία 
εΐναι νά άπελευθερώση την χώραν άπό την παρούσαν αδιέξοδον 
κατάστασιν και νά καταστήση αύτήν ευτυχή. ' Ορκίζεται, οτι θά 
κράτηση τήν αρχήν, μέχρις δτου συνέλθη ή συντακτική συνέ- 
λευσις. Κατά διαταγήν της προσωρινής κυβερνήσεως κατεστρά- 
φησαν αί σιδηροτροχιαί, δπως δυσχεράνωσι τήν προέλασιν τοΰ 
Κορνιλώφ.

Ύ ποστήρ ιξις τοΰ Κ ορνιλώ φ
(Ζ.) ' H «Μόρν.νκ Πόστ» πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως 

τά έξής : ' Ο σύνδεσμος τών έργατών καί στρατιωτών άπεφά- 
σισε νά συναίνεση είς στρατιωτικήν δικτατορίαν τοΰ Κορνιλώφ 
πρός τό συμφέρον τής έθνικής ένότητος τής χώρας, έφ’ δσον 
θά εΐναι έξησφαλισμέναι αί νόμιμοι έλευθερίαι τής έπαναστά
σεως.

' Η «Νταίλυ Κρόνικλ» πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως, 
δτι τά δύο συντάγματα πυροβολικού τής Πετρουπόλεως έκηρύ- 
χθησαν ύπέρ τοΰ Κορνιλώφ, τό όποιον είχεν ώς συνέπειαν τήν 
ύποχωρητικότητα τής προσωρινής κυβερνήσεως. Τό κίνημα τοΰ 
Κορνιλώφ φέρει προφανώς άντιδημοκρατικόν χαρακτήρα. Λέγε
ται. δτι καί ό Μπρουσσιλώφ βαδίζει μετά δύο μεραρχιών 
πρός ύποστήριξιν τοΰ Κορνιλώφ.

ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΝ
(Ζ.) Γενεύη, 12. Σεπτεμβρίου. Είς τήν Πετρούπολιν έπι

κρατεΐ κατά τηλεγράφημα τής «Χέραλντ» τής Νέας ' Υόρκης 
πανικός. Οί σιδηροδρομικοί σταθμοί πολιορκοΰνται άπό τρομαγ- 
μενον λαόν, ό όποΐος φεύγεt πρός δλας τάς διευθύνσεις.

Τ ελευταία  ι ε ιδήσεις άπό τή ν  Ρω σσίαν
(Ζ.) ' Η προσωρινή κυβέρνησις έκήρυξεν είς κατάστασιν πο

λιορκίας τήν Μόσχαν καί τόν νομόν Μόσχας.
Τά στρατεύματα, τά όποΐα έμειναν πιστά είς τήν προσω

ρινήν κυβέρνησιν μεταφέρονται είς τά πέριξ τής πόλεως, δπου 
έκάστην στιγμήν εΐναι δυνατόν νά γίνη σύγκρουσις τών δύο στρα
τευμάτων. Λέγεται, δτι ό Κερένσκι έφερε μέ τό μέρος του τούς 
Μπολσεβίκι ύπέρ τοΰ άγώνος κατά τής άντεπαναστάσεως κατό
πιν υποχωρήσεων απέναντι αύτών. Είς Τορνέα έδημοσιεύθη 
προκήρυξις, ή όποία προτρέπει τούς στρατιώτας, νά ύποστηρί- 
ξωσιν έν άνάγκη ένόπλως τήν προσωρινήν κυβέρνησιν κατά τής 
άντεπαναστάσεως.

Τό πρακτορεΐον Χαβάς αναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως. δτι 
ό νέος διοικητής τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ, στρατηγός Κλεμπόφσκι, 
διέταξε νά διαλυθώσι τό 1. καί 2. σύνταγμα πυροβολικοΰ τής 
Πετρουπόλεως. 'Η Πετρούπολις έκηρύχθη είς κατάστασιν άμυ- 
νης. Μεταξύ τών σιδηροδρομικών σταθμών Βαρσοβίας καί Βαλ
τικής καί κατά μήκος τής διώρυγος τοΰ Νέβα κατασκευάζονται 
οχυρώματα.

Στρατεύματα τοΰ Κορνιλώφ κατέλαβον τήν πόλιν Νοβγκο- 
ρώντ, πλησίον τής σιδηροδρομικής γραμμής πρός τήν Μόσχαν. 
Είς Νοβγκορώντ εύρίσκονται μεγάλα έργοστάσια πυρομαχικών.

'Η φρουρά τής Γκατσίνα, άμέσως πρό τής Πετρουπόλεως, 
έβάδισεν είς Λούγκα, δπως ένωθη μετά τών στρατευμάτων τοΰ 
Κορνιλώφ. Πιστεύεται, δτι τά έννέα δέκατα τοΰ στρατοΰ εΐναι 
ύπέρ τοΰ Κορνιλώφ. Μετά τοΰ Κορνιλώφ συνεργάζεται καί ό 
Μπρουσσιλώφ, ό όποΐος εύρίσκεται είς τό στρατηγεΐον του. Μέ
χρι τοΰδε προσεχώρησαν είς τό κίνημα τοΰ Κορνιλώφ 43 στρα
τηγοί τοΰ μετώπου.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ίΠΑΙΝΛΕΒΕ
(Ν.) Παρίσιοι, 12. Σεπτεμβρίου. Τό ύπουργεϊον έσχημα 

τίσθη ώς έξής:

Πρόεδρος καί στρατιωτικών Παινλεβέ, δικαιοσύνης Βερρέ, 
έξωτερικών Ριμπό, έσωτερικών Στέεγ, ναυτικών Σωμέ, έξοπλι- 
σμοΰ Λουσέρ, οικονομικών Κλότς, άποικιών Ρενάρ Μπεσνάρ1 
δημοσίων Ιργων Κλαβέγι, παιδείας Ντανιέλ Βενσάν, έργασίας 
Ρενώ, έμπορίου Κλεμαντέλ, γεωργίας Νταβί, έπισιτισμοΰ Μω- 
ρίς Λόν, έξωτερικής αποστολής Φραγκλΐνος Μπουγιόν.

'Υφυπουργοί καί υπουργοί τοΰ συμβουλίου τοΰ πολέμου : 
Μπαρτοΰ, Λέων Μπουρζουά, Νταυμέρ καί ’ Ιωάννης Ντυπούι.

Τό ύπουργεϊον Παινλεβέ περιλαμβάνει 11 ύφυπουργεΐα.
“Εν διάταγμα έγκαθιστφ τό πολεμικόν συμβουλιον, συγκεί

μενον άπό τόν Παινλεβέ, τούς δπουργούς έξωτερικών, ναυτικών, 
εξοπλισμού καί τούς ύφυπουργούς Μπαρτοΰ, Μπουρζουά, Ντου- 
μέρ, Ντυπουΐ καί τόν ύπουργόν τών οικονομικών.

(Ζ.) Βέρνη, 13. Σεπτεμβρίου. .Πόσον άβέβαιοι ήσαν οί 
κοινοβουλευτικοί κύκλοι τών Παρισίων μέχρι τής τελευταίας 
στιγμής περί τής διευθετήσεως τής ύπουργικής κρίσεως, δεικνύ- 
ουσιν αί χθεσιναί έσπεριναί έκδόσεις τών έφημερίδων, έκ τών 
όποιων δύναταί τις νά συμπεράνη, δτι τό σημερινόν ύπουργεϊον 
ούδεμίαν πλευράν θά ικανοποίηση. Μία σοσιαλιστική έφημερίς 
έγραφεν είς τό χθεσινόν της φυλλον, δτι ό Παινλεβέ άποδει- 
κνύεται άνίκανος πρός σχηματισμόν ύπουργείου καί δτι ώς έκ 
τούτου πρέπει νά άνατεθη ούτος είς τόν Τομά, δπως έκπληρω- 
θώσιν αί σοσιαλιστικαί άπαιτήσεις. Είς τήν πλήρη απομάκρυνσή 
τοΰ υπουργού των πυρομαχικών Τομά ούδείς έπίστευεν. ’ Επί
σης άμφέβαλλον μέχρι τέλους, έάν θά είσήρχετο είς τό ύπουρ- 
γειον ό Ρενωντέλ.

Άπό τάς διαφόρους υποθέσεις τών γαλλικών έφημερίδων 
άπεδείχθη αληθής μόνον μία, δτι δηλαδή ό Ριμπό θά έκράτει 
τό ύπουργεϊον τών έξωτερικών. Τήν σοσιαλιστικήν άπαίτησιν 
τηρήσεως δτμοκρατικής πολιτικής μόλις θά δυνηθη νά έκπλη- 
ρώση τό νέον ύπουργεϊον μέ ύπουργόν τών έξωτερικών τόν Ριμ- 
πό. 'Ωσαύτως καί τά λοιπά σημεία τοΰ προγράμματος, τό ό
ποιον έδημοσίευσεν ό Ρενωντέλ είς τήν «Ούμανιτέ,» δέν έλή- 
φθησαν ύπ’ όψιν. 'Ο μόνη ύποχώρησις'άπέναντι τών σοσιαλι
στών εΐναι ή πρόσληψις τριών σοσιαλιστών ύπουργών είς τό 
ύπουργεϊον. 'Υπάρχει δμως αμφιβολία, έάν τοΰτο Θά εΐναι άρ- 
κετόν νά μεταβάλη τήν στάσιν τοΰ κόμματος τούτου. 'Ωσαύτως 
άναμένεται μετ’ άνυπομονησίας ή στάσις τοΰ Κλεμανσώ, τοΰ ο
ποίου άνεμένετο μετά βεβαιότητος ή συμμετοχή είς τό ύπουργεϊον.

(Ζ.) Παρίσιοι, 12. Σεπτεμβρίου. Τό | συμβουλιον τών ' Η
νωμένων Σοσιαλιστών άπηγόρευσεν είς τά μέλη του νά συμμε- 
τάσχωσιν είς τό ύπουργεϊον Παινλεβέ.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΕΟΝΟΡΑ t
(Ν.) Σόφια, 12. Σεπτεμβρίου. (Ιδιαίτερον τηλεγράφημα 

τοΰ βουλγαρικού τηλεγρ. πρακτορείου.) 'Η βασίλισσα ’ Ελεονώρα 
άπέθανε τήν 4.20' μ. μ.

' Η βασίλισσα ’ Ελεονώρα έγεννήθη τήν 22. Αύγούστου 
1860 ώς θυγάτηρ τοΰ κόμητος 'Ερρίκου τοΰ Τετάρτου τοΰ 
Ρόϋς-Κέστριτς καί τής συζύγου του Λουΐζης, χήρας πριγκηπίσ- 
σης τοΰ Σάξεν-Άλτενμπουργκ, πριγκηπίσσης τοΰ Ρόϋς, συνε- 
ζευχθη δέ τόν Μάρτιον τοΰ 1908 είς τό άνάκτορον ’Όμπερ- 
στάϊν πλησίον τής Γκέρα μετά τοΰ τότε κόμητος καί ήδη βα- 
σιλέως τής Βουλγαρίας Φερδινάνδου, ό όποΐος εΐχεν έλθει είς 
πρώτον γάμον μετά τής έν έτει 1899 άποθανούσης πρί'κηπίσ- 
σης Λουίζης τών Βουρβώνων—Πάρμα.' Η βασίλισσα ’ Ελεονώρα, 
έίς τήν όποιαν όφείλονταί αναρίθμητα φιλανθρωπικά εργα, εΐ
χεν άσθενήσει σοβαρώς κατά τό παρελθόν ετος καί κατά τόν 
Φεβρουάριον έ. έ. ύπέστη έγχείρησιν, μετά τήν οποίαν ή ύγεία 
της έβελτιώθη σημαντικώς, μέχρις δτου πρό δλίγου χρόνου 
ένεφανίσθη πάλιν ή άσθένειά της, έξ ής καί ά,τεθανε.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΛΑΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Πρός 3,30 Μ. έκαστον.

Μ Π Ρ Α Σ Σ Ε Ρ Τ ,  Μαρίεν-πλάτς 2- Ι·
’Ενοικιάζονται καλώς έπιπλ. δωμ. Λουΐζεν-στράσσε 15. II.

’Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Πράγκερ-στράσσε 69. III. δ.
’Ενοικιάζονται άμέσως 1 ή 2 καλώς έπιπλ. δωμάτια μετά 

πιάνου. ’ Ελίζαμπετ-στράσσε 5. II.


