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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον. 12. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) 'Η μεγάλη ενιαία 

έπίθεσις της ’ Αντάντ. ή όποία έπανελήφθη πάλιν σφοδρά την
8. Σεπτεμβρίου είς τδ δυτικόν μέτωπον, έχαλαρώθη πάλιν έν- 
τελώς. Εΐναι άληθές, δτι οί "Άγγλοι έπεχείρησαν καί κατά την
11. Σεπτεμβρίου δί αύξήσεως τοΰ πυρδς είς την Φλάνδραν, 
την ’ Αρτουά καί βορείως τοΰ Σέν Κεντέν. νά παραγάγωσι την
έντύπωσιν, δτι ή έπίθεσις των έξακολουθεΐ είς την μέχρι τοΰδε
μεγάλην κλίμακα, άλλά έγένοντο μόνον έπιχειρήσεις περιπόλων. 
Άπδ τους άγώνας τούτους προφυλακών περίήλθεν είς χεΐρας 
τών Γερμανών μεγαλύτερος αριθμός αιχμαλώτων καί 4 πολυ
βόλα. ' Η έναέριος ένέργεια ήτο έξαιρετικώς ζωηρά, έπικρατοΰν- 
τος ώραίου καφοΰ. Γερμανικά αεροπλάνα έβομβάρδισαν μετ έ
πιτυχίας κεκρυμμένας πυρβολαρχίας πέριξ τής 'Υπέρν ώς κα̂  
την Ντυνκίρχεν. Πλησίον τοΰ Σέν Κεντέν νοτιοανατολικώς τής
Βιλλερέ έγένοντο άγώνες διά χειροβομβίδων, οί όποιοι άπέλη-
ξαν άνευ άποτελέσματος καί μετά πολλών απωλειών διά τους 
Άγγλους.

’ Ενφ οί Γάλλοι ηύξησαν τήν ένέργειαν τοΰ πυροβολικοΰ 
των άνατολικώς τής Ράϊμς, έπεχείρησαν είς τήν Καμπανίαν νά 
έπαναλάβωσι τήν άποτυχοΰσαν έπίθεσιν των τής 8. Σεπτεμβρίου 
άνατολικώς τής όδοΰ Σέν Χιλαίρ-Σέν Σουπλέ. ' Η αποτυχία τήν 
φοράν αυτήν ήτο άκόμη μεγαλύτερα. "Οταν τήν 7.30' τής 
έσπέρας έπετέθησαν κατά τών γερμανικών θέσεων κατόπιν ΐσχυ- 
ροΰ πυρδς καταστροφής* τδ όποιον διήρκεσεν ολόκληρον τήν 
ήμέραν. δπεδέχθη αύτους άκατάβλητον άμυντικδν πΰρ. Τά γαλ
λικά κύματα τής έφόδου ήραιώθησαν μετά ταχύτητος. Οί έπι- 
τιθέμενοι έφονεύοντο κατά σωρούς. Αποσυντεθειμένα δπολειμ- 
ματα υπεχώρησαν είς τά άρχικά των χαρακώματα. Έντδς δ- 
λίγων λεπτών είχον τελειώσει δλα. Μετά εν τέταρτον τής ώρας 
οί Γάλλοι έπεχείρησαν δευτέραν έπίθεσιν. Αί γερμανικαί δυνά- 
με·ς άντεπετέθησαν μέ έφ’ δπλου λόγχην καί απώθησαν τους 
Γάλλους, συλλαβόντες αίχμαλώτους.

Είς τήν άνατολίκήν όχθην τοΰ Μας οί Γ άλλοι διετηρήθη- 
σαν ήσυχοι μετά τήν αίματηράν σύντριψιν τής ματα'ας των έπι
θέσεως κατά τήν έσπέραν τής 10. Σεπτεμβρίου. ‘ Ωσαύτως τό 
πΰρ πυροβολικοΰ έξησθένησε πολύ. Of Γάλλοι έδείκνυον κατα
φανή σημεία έξαντλήσεως. Βορειοδυτικώς τής Μπεζονβώ μία 
γερμανική περίπολος έπανήλθε μετά αίχμαλώτων άπδ τάς γαλ- 
λικάς θέσεις.

‘ Ωσαύτως είς τδ άνατολικόν μέτωπον ή ήμέρα παρήλθεν 
άνευ ίδιαιτέρων γεγονότων. Μεταξύ τής Ανατολικής θαλάσσης 
καί τοΰ Ντύνα οί Ρώσσοι προσβπάθησαν νά άναπτύξωσι ζωη-

ροτέραν ένέργειαν άναγνωρίσεως, άλλά αί άνιχνευτικαί έιιιθΐσε'.; 
των βορείως τοΰ Λιβλανδικοΰ Ά α  νοτίως- τής Ένγκελχάετσχοφ 
ώς καί πλησίον τής Νόϋ—Κάϊπεν άπεκρούσθησαν πανταχοΰ. 
Ή  ρωσσική έπίθεσις είς τήν Βουκοβίναν έσταμά:ησε. Τουναν
τίον βορείως τοΰ Ό'ίτουτς οί Ρώσσοι καί οί Ρουμάνοι έπετέ
θησαν πεντάκις κατά τοΰ υψώματος ,772 βορείως τής Σλάνιχ. 
"Ολαι αί έπιθέσεις κατεπνίγησαν ώς έπί τδ πλεΐστον υπδ τοΰ 
πυρός καταστροφής τών συμμάχων ή άπεκρούσθησαν δι’ άν- 
τεπιθέσ3ως.

Εις Μακεδονίαν ζωηρότερον πΰρ μόνον είς τήν περιοχήν 
τοΰ Μοναστηριού. __________

01 ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Μ ΙΑ  ΑΙΓΟΪΣΤΟΝ
(Ν.) Κατ’ έπίσημον άνακοίνωσιν κατά τόν μήνα Αυγου- 

στον ή Άντάντ άπώλεσεν είς δλα τά μέτωπα, έν συνόλο» 2.95 
άεροπλάνα καί 37 άερόστατα. Οί Γερμανοί τουναντίον άπώλε- 
σαν 64 άεροπλάνα καί 4 άερόστατα. ’ Εκ τούτων 32 έμειναν έ- 
κεΐθεν τών έχθρικών γραμμών, ένφ τδ έτερον ήμισυ κατερρί- 
φθη όπεράν<ϋ γερμανικοΰ έδάφους. Άπδ τά 295 έκτός μάχη; 
τεθέντα άνταντικά αεροπλάνα είς τδ δυτικόν μέτωπον αναλο- 
γοΰσι 285, έκ τών 64 δέ γερμανικών τά 54. Έκ τών 295 
άχολεσθέντων άνταντικών άεροπλάνων 244 κατερρίφθησαν είς 
έναερίους άγώνας. 41 υπδ τών ειδικών έναντίον άεροπλάνων- πυ
ροβόλων, 3 υπό τοΰ πεζικοΰ, 7 δέ προσεγειώθησαν άναγκαστι- 
κώς όπισθεν τών γερμανικών γραμμών.

Έκ τών άεροπλάνων τούτων περιήλθον είς χεΐρας τών Γερ- 
αανών 125. '0  αριθμός τών καταρριφθέντων άεροπλάνων εΐναι 
ό μεγαλύτερος έπιτευχθείς έντός ένός μηνός μετά τδν τοΰ μη
νός Απριλίου έ. ε., κατά τόν όποιον κατερρίφθησαν 362 άνταν
τικά άεροπλάνα. _________

H i t  T U E M I I I I  m i l l  
ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΟΥ ΦΟΝ ΜΟΛΤΚΕ

(Ν.) 'Η «Φόσσισε Τσάϊτουνκ» δημοσιεύει μίαν άπόδειξιν 
περί τοΰ ζητήματος, ποιος έδωσε πρώτος άφορμήν πρός έναρ- 
ξιν τών ρωσσογερμανικών έχθροπραξιών καί επομένως και τοΰ 
παγκοσμίου πολέμου. 'Η άπόδειξις αυτη εΐναι μία  συνομιλία τοΰ 
στρατηγοΰ Χέλλ ήδη έπιτελάρχου τοΰ στρατάρχου φδν Μάκεν
σεν μετά τοΰ άρχηγοΰ τοΰ άλλοτε γενικού έπιτελείου φον Μολτκε, ή 
όποία έτέθη είς τήν διάθεσιν τής έφημεριδος υπο τοΰ στρατη
γοΰ Χέλλ. 'Ο στρατηγός Χέλλ ήτο κατά τό έτος 1914 μέχρι 
τής έκρήξεως τοΰ πολέμου άρχηγός τοΰ έπιτελείου τοΰ 20. 
σώματος στρατοΰ είς Άλλενστάίν. Την 31. Ιουλίου έκληθη εις



τ& τηλέφωνον ύπό τοΰ άρχηγοΰ τοΰ έπιτελείου φόν Μόλτκε, με
τά τοΰ δποίου άντήλλαξε τά έξης:

Στρατηγός Μόλτκε : « ’'Εχετε είς τά σύνορο τήν ιδέαν, δτι 
ή Ρωσσία κινητοποιείται;»

Στρατηγός Χέλλ : «Ναι. εχω πρό ημερών την έντύπωσιν 
ταύτην.»

Στρατηγός Μόλτχε : «Πώς συμπεραίνετε τοΰτο ;»
Στρατηγός Χέλλ : «Τά σύνορα είναι ερμητικώς άποκε-

κλεισμένα. Ούδείς πλέον διέρχεται ταΰτα, Πρδς τούτοις άπδ 
χθές καίονται τά συνοριακά φυλακεΐα, προσέτι δέ λέγεται δτ( 
έτοιχοκολλή&ησαν είς Μλάβα έρυθραί διαταγαΐ έπιστρατεύ
σεως.»

Στρατηγός Μόλτκε: «Διατί δέν έπρομηθεύθητε ακόμη
τοιαύτην διαταγήν;»

Στρατηγός Χέλλ : «Τό παν έγένετο, δπως χατορθώσωμεν 
νά λάβωμεν τοιαύτην, άλλά λόγω τοΰ αποκλεισμού δέν κατέστη 
ακόμη δυνατόν τοΰτο.»

Στρατηγός Μόλτκε: «’Οφείλετε νά προμηθευθήτε εν τοιοΰ- 
τον έρυθρόν δελτίον· πρέπει νά είμαι βέβαιος, δτι πράγματι 
γίνεται έπιστράτευσις έναντίον μας. Πρό τούτου δέν δύναμαι νά 
προκαλέσω διαταγήν έπιστρατεύσεως.»

Στρατηγός Χέλλ: «Έξοχώτατε, δύναται νά βεβαιωθη, δτι 
οί Ρώσσοι έπιστρατεύονται.»

Στρατηγός Μόλτκε : «’ Αναλαμβάνετε τήν εύθύνην τοΰ ίσχυ. 
ρισμοΰ τούτου ;»

Στρατηγός Χέλλ : «Δύναμαι νά πράξω τοΰτο άπό ένδομυ- 
χοτάτην πεποίθησιν.ν*

Κατόπιν ό στρατηγός Χέλλ άφηγεϊται "τά έξής :
Ή  συνομιλία έγένετο τήν 7. ώραν πρό μεσημβρίας. Τήν

9. ώραν πρό μεσημβρίας παρουσιάσθη ένώπιον μου ά ίλαρχος 
Κέστρινκ, δ δποΐος είχεν έλθει πρό δλίγου άπό τήν Μόσχαν 
είς ’ Αλλενστάϊν. ’ Επεβεβαίωσε τήν γνώμην μου καί μοΰ είπεν, 
δτι άπό τινων ημερών διευθύνονται είς τά σύνορα συρμοί έπι
στρατεύσεως, και δτι μέ μεγάλην στενοχώριαν κατώρ&ωσε νά 
αναχώρηση ίσως μέ τόν τελευταΐον διελθόντα τά σύνορα συρ
μόν. Γάς πληροφορίας ταύτας διεβίβασα είς Βερολινον καί έ- 
πληροφορήθην, δτι δ στρατηγός Μόλτκε εύρίσκεται είς άκρόα- 
σιν ένώπιον τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας. Παρεκάλεσα νά διαβι- 
βασθώσιν είς τά ’ Ανάκτορα αί πληροφορίαι τοΰ ίλάρχου Κέ- 
στρινκ. ’Αλλά μετά μεσημβρίαν κατέφθασεν δχι ή διαταγή έπι- 
στρατευσεως, άλλά διαταγή διά άπειλοΰντα κίνδυνον πολέμου.

ΙΣ ΨΕΥΔΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ
(Ν.) Κατά τόν «Νέον ’ Αγγελιοφόρον της Ρόττερνταμ» ή 

«Νταίλυ Τέλεγκραφ» τοΰ Λονδίνου πληροφορείται έκ Νέας 
Ύόρκης υπό ήμερομηνίαν 10. Σεπτεμβρίου, δτι δ υπουργός 
τών έξωτερικών τής Γερμανίας φόν Κύλμαν προσεπάθησε, νά 
βεβαιωθη, πώς Θά έσκέπτοντο έν ’ Αμερική περί δρων είρήνηςι 
οί όποιοι θά περιελάμβανον τήν άποκατάστασιν τοΰ Βελγίου καί 
τήν ανεξαρτησίαν της ’ Αλσατίας — Λωρραι'νης. Ά λλά αί προτά
σεις τοΰ Κύλμαν δέν συνεζητήθησαν σοβαρώς ύπό της αμερι
κανικής κυβερνήσεως, διότι αυτη βλέπ;ι, δτι δέν είναι είς Θέ
σιν, νά διαπραγματευτή μετά τής γερμανικής κυβερνήσεως.

' 0  ισχυρισμός ουτος είναι καθαρά έφεύρεσις τής φαντασίας.

Η ΙΑΠ8ΝΙΑ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΝ Ρ ίΣΣ ΙΑ Ν
(Ν.) Λονδΐνον* 12. Σεπτεμβρίου. ’ Ιδιαίτερον τηλεγράφημα. 

(Ρόϋτερ.) Οί «Καιροί» τοΰ Λονδίνου πληροφορούνται έκ Βα- 
σινγκτώνος ύπό ήμερομηνίαν 11. Σεπτεμβρίου, δτι δ Αανζινχ 
καί ό ίάπων πρεσβευτής Ίσίι συνεφώνησαν, δπως ή ’ Ιαπωνία

συγκέντρωση ολόκληρον τήν ναυτικήν της καί οικονομικήν δύ- 
ναμιν πρός παραγωγήν πολεμικού υλικού διά τήν Ρωσσίαν καί 
τήν μεταφοράν αυτοΰ είς Ρωσσίαν. ' Ο ’ Ισίι άνεκοίνωσεν είς τόν 
Λάνζινκ, δτι ή ιαπωνική άποστολή έξεπλάγη άπό τάς τεραστίας 
πολεμικάς προπαρασκευάς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

ANAKOINQBENTAToY ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΗΑΚΟΙΗΟΒΕΗΓΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 14. Σεπτεμβρίου 1917.
Δ υτικόν Θ έατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  TOY ΑΙΑΑΟΜΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν δ άπό τής μεσημβρίας μεταξύ τοΰ δά
σους Χουτουλστ καί της διώρυγος Κομίν-'Γπέρν υφιστάμενος 
σφοδρός άγών πυροβολικοΰ ηύξήθη τήν έσπέραν καί λίαν πρωί 
είς τυμπανικδν πΰρ βορείως τής Φρέτσενμπεργκ. Άγγλικαί έπι- 
θέσεις δέν έπηκολούθησαν.

Κατά τήν νύκτα της 12. πρός τήν 13. Σεπτεμβρίου βυρτ- 
τεμβουργικοί λόχοι έξεδίωξαν τόν έχθρόν άπό ίν  τμήμα δάσους 
βορείως τής Αάνγκεμαρκ, έπέστρεψαν δέ μετά πολυαρίθμων άγ- 
λων αιχμαλώτων.

Είς τήν Άρτουά καί βορείως τοΰ Σέν Κεντέν έπέτυχον 
πολλαΐ έπιχειρήσεις άναγνωρίσεως, περιήλθον δέ είς χεΐράς μας 
αιχμάλωτοι καί λεία.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ Κ Ρ Ο ΙΠ Ρ ΙΙΤ Σ
Δυτικώς της Γκουϊνιχούρ είς τόν Αισν βεστφαλιχαί καί 

χανζεατικαί περίπολοι είσέβαλον μέχρι τής δευτέρας γαλλικής 
γραμμής, έπροξένησαν είς τόν έχθρόν βαρείας άπωλείας είς ά
γώνα χαρακωμάτων καί έπανήλθον μετά αιχμαλώτων.

Είς τήν Καμπανίαν καί πρό τοΰ Βερντέν ή ένέργεια τοΰ 
πυροβολικοΰ άπέκτησε μεγαλυτέραν δύναμιν είς τινας μόνον τομείς.

’Α νατολ ικό ν Φέατρον.
Μεταξύ τής ’ Ανατολικής θαλάσσης καί τής Μαύρης θα

λάσσης ούδεμία σημαντική πολεμική έπιχείρησις.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Είς τήν λίμνην τής ’ Οχρίδος ή κατάστασις εΤναι άμετάβλητος.

(W .T.B.)   ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ T0V ΑΥίΙΡΟϋϊΓΓΡΙΚΟϊ Α Ν Α Κ Ο ΙΗ Τ Ο !
Β t ο ν ν η, 13. Σεπτεμβρίου.

Ιτα λ ικ ό ν  Φέατρον
Τό βαρύ έχθρικόν πΰρ πυροβολικοΰ κατά τών είς τό δρος 

Σάν Γκαμπριέλε καί άνατολικώς τοΰ Γκέρτς θέσεών μας έξα
κολουθεΐ. Κατά τόν καθαρισμόν τών χαρακωμάτων μας είς τήν 
βορειοδυτικήν κλιτύν τόΰ δρους Σάν Γκαμπριέλε η’χμαλωτίσθη- 
σαν κατά τήν διάρκειαν πεισματωδών άγώνων άπό χθές τήν 
πρωίαν 23 αξιωματικοί καί 535 όπλΐται, έκυριεύθησαν δέ 12 
πολυβόλα. ’ Απεκρούσθησαν ίσχυραί έχθρικαί περίπολοι, αι ό- 
ποΐαι έπετέθησαν κατά τής Ποντλέτσε. Είς τό Τιρόλ καί τό 
Κέρντεν σφοδραί βροχαί καί χιονοθύελλαι ήμπόδισαν τήν μα
χητικήν ένέργειαν.

’Α λβ αν ία .
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

(W .T .B .) 'Ο άρχηγός τοΰ γενικού έπιτελείου.

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
31 000 τόννων

Βερολινον, 12. Σεπτεμβρίου. Επίσημον (W .T .B .) 'Έν έκ 
τών ύποβρυχίων μας μέ κυβερνήτην τόν ανθυποπλοίαρχον Γκερ-

λαχ κατεβύθισεν έσχάτως είς τόν Ατλαντικόν ώκεανόν 8 άτμό- 
πλοια καί 2 ιστιοφόρα μετά ολικού έκτοπίσματος 31 000 
τόννων.

Μεταξύ τούτων εύρίσκοντο τά ώπλισμένα άγγλικά άτμό- 
πλοια «Βολόντια» (5 689 τόννων) μέ φορτίον γεωργικών μη
χανών καί τροφίμων δι Αγγλίαν, «Χεραερσίντε» (2 767 τόν
νων) μέ φορτίον άνθράκων διά Μάλταν, «Μάρμιον» (4 066 
τόννων) μέ φορτίον βρώμης καί χάλυδος διά Μπορντώ, «Τρε- 
λόσκι» (3 871 τόννων), πιθανώς μέ φορτίον πυρομαχικών, τό 
ώπλισμένον άγγλικόν βοηθητικόν μεταγωγικόν «Έλσβικ Λότγκε» 
μέ φορτίον 5 790 τόννων αραβοσίτου δι’ Αγγλίαν, τό ιταλικόν 
ώπλισμένον άτμόπλοιον «Άστι» (5 300 τόννων) μέ φορτίον άν
θράκων δί ’ Ιταλίαν, τό πορτογαλικόν άτμόπλοιον «‘ Οβαρεξ Κα- 
ζαμπλάνκα» (1 650 τόννων) μέ φορτίον άνθράκων διά Πορτο
γαλίαν, ώς καί 1ν άτμόπλοιον μετά φορτίου 6 000 τόννων άρα- 
βοσίτου δι’ ’ Αγγλίαν.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΜΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΚΕΡΕΝΣΚΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΑΟΝ
(Ν.) Πετρούπολις, 13. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. 

πρακτ. Πετρουπόλεως.) 'Ο νέος γενικός διοικητής τοΰ στρατοΰ 
Κερένσκι άπηύθυνε πρός τόν στρατόν καί τόν στόλον ήμερησίαν 
διαταγήν, είς τήν δποίαν μεταξύ άλλων άναφέρονται τά έξής :
1Η ανόητος απόπειρα μιας στάσεως, τήν οποίαν έπεχείρησεν δ 
πρώην γενιιός διοικητής τοΰ στρατοΰ καί μία δράξ στρατηγών, 
άπέτύχε τελείως. Οί ένοχοι παρεδόθησαν είς τό έπαναστατικόν 
στρατοδικεΐον. ' Η λύσις τής έπαναστάσεως άνευ αιματοχυσίας 
απέδειξε τήν ύγια κρίσιν τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ. Στρατός καί στό
λος, δλοι οί στρατηγοί, οί ναύαρχοι, οί άξιωματικοί, οί στρα- 
τιώται καί οί ναύται, οί όποιοι πολεμοΰσι κατά τού φοβεροΰ 
έχθροΰ, έμειναν πιστοί είς τό πρός τήν πατρίδα καί τήν νόμιμον 
κυβέρνησιν καθήκον των.

'Έξ μήνες έλευθέρου πολιτικού βίου έστερέωσαν είς δλους 
τήν πεποίθησιν, δτι κατά τήν παροΰσαν στιγμήν δλαι αί άπερί- 
σκεπτοι άκραι άπάιτήσεις μόνον τό κράτος κλονίζουσι. 'Έκαστος 
στρατιώτης καί στρατηγός πρέπει νά γνωρίζη, δτι πάσα παρα
κοή πρός τήν έξουσίαν θά τιμωρήται άπό σήμερον καί εις τό 
έξής άδυσωπήτως. Κατά τήν παροΰσαν στιγμήν πρέπει δλαι αί 
δυνάμεις τοΰ έθνους νά διευθύνωνται πρό πάντων είς τήν άμυ
ναν τής πατρίδος κατά τοΰ έξωτερικοΰ έχθροΰ.

Φ ήμαι περ ί συγκρούσεω ς τώ ν  στρατευμά
τω ν  Κ ερένσκι κ α ι Κ ορνιλώ φ.

(Ζ.) Κοπεγχάγη, 13. Σεπτεμβρίου. Κατά τι τηλεγράφημα 
έκ Πετρουπόλεως ό Κερένσκι έτέθη έπί κεφαλής τών στρατευ
μάτων τής Πετρουπόλεως καί βαδίζει έναντίον τοΰ Κορνιλώφ. 
’ Αναμένεται, δτι έντός τής σήμερον Θά έπέλθη ή συγκρουσις 
πλησίον τής Πετρουπόλεως.

(Ζ.) Χάγη, 13. Σεπτεμβρίου. 'Η «Γενική Εμπορική Έ 
φημερίς» πληροφορείται έκ Στοκχόλμης τά έξής : ' Η σύγκρου- 
σις μεταξύ κυβερνητικών καί στρατευμάτων τοΰ Κορνιλώφ ανα
μένεται είς τήν περιοχήν τής Λούγκα.

(Ζ.) Στοκχόλμη, 13. Σεπτεμβρίου. Έκ Χαπαράνδας Αναγγέλ
λεται, δτι τά στρατεύματα τής προσωρινής κυβερνήσεως ήττή- 
θησαν έντελώς πλησίον τής Λούγκα. ‘ Ο κυβερνητικός στρατός 
εύρίσκεται είς πλήρη φυγήν καί καταδιώκεται δραστηριως ύπό 
τών στρατευμάτων τοΰ' Κορνιλώφ. Ό  Κερένσκι διέταξε νά κα- 
ταστρέψωσιν αριθμόν τινα γεφυρών έπί της όδοΰ πρός τήν Πε
τρούπολη ‘ Ο στρατηγός Κορνιλώφ διαθέτει πολύ βαρύ πυρο
βολικόν. ' Ο κατά τής Πετρουπόλεως βαδίζων στρατός του συνί-

σταται έκ δύο μεραρχιών πεζικοΰ καί δύο μεραρχιών πυροβο
λικού ώς καί δύο συνταγμάτων χοζάκων, τεσσάρων άλλων συν
ταγμάτων καί ένός τάγματος τοΰ Θανάτου.

Τό τηλεγράφημα τοΰ τηλεγραφικού πρακτορείου Πετρου
πόλεως, δτι στρατεύματα τοΰ Κορνιλώφ ηύτομόλησαν πρός τόν 
Κερένσκι, άποδεικνύεται, δτι έχει σκοπόν νά δώση θάρρος είς 
τά στρατεύματα τού Κερένσκι. Κατά τάς νεωτέρας ειδήσεις του
ναντίον πολλά στρατεύματα τής φρουράς τής Πετρουπόλεως, τά 
όποια άπεστάλησαν έναντίον τοΰ Κορνιλώφ, ηύτομόλησαν πρός 
αύτόν. ‘ Ωσαύτως δ στόλος τής Βαλτικής θαλάσσης, είς τόν ό
ποιον δ Κερένσκι είχεν έμπιστοσύνην, άπεσκίρτησε καί αυτός.

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΝΙλΟΦ ΕΝΑΥΑΓΗΣΕΝ;
(Ν.) Πετρούπολις, 13- Σεπτεμβρίου. (Γηλεγρ. τού πρα 

κτορείου Ρόϋτερ.) 'Ο ύπουργός της έργασίας έδήλωσεν, δτι τό 
πραξικόπημα τοΰ Κορνιλώφ έναυάγησεν όριστικώς καί δτι τό 
στρατηγεΐον του παρεδόθη.

Οί σύμμαχοι Φέλουσι νά  έπ έμ β ω σ ι
(Ν.) Πετρούπολις, 13. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγράφημα τού 

τηλεγραφικού πρακτορείου Ρόϋτερ.) Οί διπλωμάται τής ’ Αντάντ 
έγνωστοποίησαν, δτι προσεφέρθησαν νά έπέμβωσι μεταξύ τοΰ 
Κερένσκι καί τού Κορνιλώφ, δπως άποφύγωσιν αιματοχυσίαν.

Τ Ο  Μ Ι Σ Ο Σ  Ε Ν Ρ 9 Σ Σ Ι Α  Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Α Γ Γ Λ Ι Α Σ
(Ν.) 'Ο ρωσσικός λαός άρχίζει νά έννοη άπό ήμέρας είς 

ήμέραν καλύτερον, ποιος κυρίως κυβερνά αύτόν καί πόΐος φέρε 
τό ρωσσικόν κράτος είς τήν καταστροφήν. Τό μίσος κατά τής 
Αγγλίας καί τών ’Άγγλων αυξάνει μετά καταπληκτικής ταχύτη- 
τος. Αποδείξεις τούτου άναφέρει δ έν Λονδίνιο ανταποκριτής τής 
«Ρουσκίγια Βγεντομόστι»· ούτος κατέχει έπιστολάς Άγγλων κα- 
τοικούντων έν Ρωσσία, αί δποΐαι πραγματεύονται περί τής κα
ταστάσεως. "Ολοι παραπονοΰνται διά τό έναντίον τών Άγγλων 
μίσος έν Ρωσσία. Οί Ρώσσοι θεωροΰσι τούς Άγγλους ώς πα- 
ρακμάσαν έθνος, τό όποιον στερείται ίδεαλισμοΰ καί έχει πρό 
όφθαλμών μόνον τήν κατάκτησιν νέων αγορών.

Οί έπιστολογράφοι άγοίνακτοΰσι πρό πάντων διά τήν κα
τηγορίαν, δτι οί άγγλοι κεφαλαιούχοι προύκάλεσαν τόν πόλεμον 
καί έξακολουθοΰσι τοΰτον πρός τό συμφέρον των. Είς τάς έπι
στολάς τών Άγγλων εύρίσκεται πλήθος έρωιήσεων. Διατί jtl 
Ρώσσοι διάκεινται τόσον δοσμενώς πρός τήν Αγγλίαν καί τήν 
Γαλλίαν, αί όποΐαι καταβάλλουσιν δλας τάς προσπαθείας των, 
δπως βοηθήσωσι τήν Ρωσσίαν; καί διατί τρέφουσι τοιαύτην 
συμπάθειαν πρός τήν Γερμανίαν; Διατί δ ρωσσικός τύπος άνα- 
γράφει παν δ,τι δυσμενές διά τό βρεττανικόν κράτος, παραλεί
πει δέ παν δ,τι καλόν δι’ . αυτό; καί άλλοι τιηαΰται έρωτήσεις. 
Ό  περί ού πρόκειται άνταπόκριτής καταλήγει ώ ; έξής: «Λυ
πούμαι βαθύτατα, δτι αί φιλικαί σχέσεις τών δύο λαών. αί ό- 
ποΐαι ήσαν τόσον καλαί. άρχίζουσι νά χειροτερεύωσιν.»

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΙΑΣΚΕΨΙΣ T0H ΟΥΔΕΤΕΡΟΝ
(Ζ.) Βερολινον, 13. Σεπτεμβρίου. Αί ένταύθα έφημερίδας 

πληροφοροΰσιν. δτι ή σουηδική κυβέρνησις άπέστειλε πρός δλα 
τά ευρωπαϊκά ούδέτερα κράτη προσκλήσεις διά υπουργικήν συν 
διάσκεψιν τών ουδετέρων κρατών είς Στοκχόλμην.

Τ ελευτα ΐα ι ε ιδήσεις  έκ Ρ ω σσίας
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 14. Σεπτεμβρίου. Αί τελευταία*, ειδή

σεις έκ Ρωσσίας έπιβεοαιοΰσιν οτι ή προσωρινή κυβέρνησις ύπό



τον Κερένσκι ύπερίσχυσε καί δτι ά Κορνιλώφ προέτεινε νά πα
ραδοχή ύπό ώρισμένους δρους, ή κυβέρνησις δμως επέμεινεν 
είς άνευ δρων παράδοσιν. Δέον προσέτι νά παρατηρηθή* δτι αί 
τηλεγραφικοί γραμμαί κοτέχονται ύπό τοΰ Κερένσκι καί δεν 
δυναται νά δημοσίευσή τίποτε έκ μέρους τοΰ Κορνιλώφ.

Πετρούπολις, 13. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) ' Η « Ίσβέστι- 
για», ή έφημερίς τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών 
αναγγέλλει τά έ£ής : * Ο Κορνιλώφ καί δ αρχηγός τοΰ έπιτε
λείου του στρατηγός Λουκόφσκι έδήλωσαν, δτι είναι τ  ράθυμοι, 
νά παρουσιασ&ώσιν ένώπιον τοΰ έπαναστατικοΰ δικαστηρίου, δ
πως δικασ&ώσιν έπί διοργανώσει έπαναστάσεως.

(Ζ.) Ρόττερνταμ, 13. Σεπτεμβρίου. (Ίδιωτ. τηλεγράφη
μα.) ’ Εκ Πετρουπόλεως άναγγέλλονται τά έξης: ' Η προσωρινή 
κυβέρνησις διώρισε τδν ’ Αλεςεγιέφ επιτελάρχην τοΰ νέου γενι- 
κοΰ διοικητοΰ τοΰ στρατοΰ Κερένσκι.

Α ί φ ή μ α ι περ ι ά γγλ ικώ ν προτάσεω ν ε ίρήνης
(Ζ.) Βιέννη, 14. Σεπτεμβρίου. Πολλαί γερμανικαί έφημε- 

ρίδες άναγράφουσι κατά τάς τελευταίας ήμέρας περί δήθεν προ
τάσεων είρήνης τής ’ Αγγλίας πρδς τήν Γερμανίαν. Αί «Τελευ
ταίοι Ειδήσεις τοΰ Μονάχου» άνέγραψαν ώς πρδς τάς φήμας 
ταύτας, δτι τοιαΰται άγγλικαί προτάσεις δέν έγένοντο είς Βερο
λΐνον, άλλ’ ίσως είς Βιέννην. 'Ως πληροφορούνται αί έφημεριδες 
άπδ έγκυρον πηγήν, αι ειδήσεις αύται δέν εχονται άλη&είας καί 
πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς στερούμενοι οίασδήποτε βάσεως.

Ό  Κορνιλώφ ύπέρ τής αυτοκρατορίας·
(Ζ. Αουγκάνο, 13. Σεπτεμβρίου. Κατά τηλεγραφήματα έκ 

Λονδίνου δ «τρατηγδς Κορνιλώφ πρέπει νά θεωρηθή ώς όπα-

δδς τής μοναρχίας. Λέγεται, δτι έπιδιώκει, νά έπαναφερη τδ 
αύτοκρατορικόν πολίτευμα μέ Τσάρον Ινα άπόγονον τής γνωστής 
ρωσσικής κομητικής οίκο-'ενείας τών Ντολγκορουκη.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
Μεταφρασθέν ύφ’ ήμών έξεδόθη ύπδ τοΰ έκδοτικοΰ κατα

στήματος «Γκέρλίτσερ Νάχριχτ;ν ουντ Άντσαϊγκερ» βιβλίον έ- 
πιγραφόμενον «Καταστραφέντα μνημεία τής τέχνης ύπδ τών 
"Άγγλων καί Γάλλων είς τδ δυτικδν μέτωπον.» ’ Εν τφ βιβλίφ 
τούτφ άπαριί>μοΰνται τά ύπδ τοΰ άγγλογαλλικοΰ πυρδς κατα
στραφέντα γαλλικά καί βελγικά μνημεία της τέχνης είς τδ δυ- 
τικδν μέτωπον, τά δποΐα σημαίνουσι μεγάλην άπώλειαν διά τήν 
ιστορίαν τής τέχνης. Τδ βιβλίον έχει έκτυπωθή έπί καλλιτεχνι
κού χάρτου, περιέχει δέ καί πολλάς εικόνας. Πωλείται παρά 
τών έφημεριδοπωλών μας άντί 60 πφέννιχ.

Ι Άγοράζομεν ναπολεόνια, τουρκικάς καί άγγλικάς \\ 
| λίρας ώς καί έλληνικά χαρτονομίσματα και άργυ- || 

ρά νομίσματα.  ̂ 11
| Είς ιδ ια ιτέρ ω ς ύ ψ η λ ά ς  τρέχουσας τ ιμ ά ς  j ί 
! ΜΠΑΡΤΣ καί Σια. Στοά Στράσμπουργκ (Πασάζ). \ |

Ξενοδοχεΐον «ΓΚΟΑΜΤΕΗΕΣ ΚΡΟ Υ Τ Σ »  Λάνγκεν-στράσσε 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗ. ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΟΤΑ. ΕΚ Α ΣΤΟ Ι ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 
■  ■ ■ ■ ■ ■  ΑΙΑΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟΝ. ■ ■ ■ ■ ■ ■

’ Ενοικιάζονται καλώς έπιπλ. δωμ. Λουίζεν-στράσσε 15.11.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμάτιον, παρα αριστη οίκο- 
γενεί^. Μίττελ-στράσσε 7. I. άρ.
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