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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 13. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) 'Η παϋσις τοΰ 

άγώνος εις την γενικήν έπίθεσιν τής Άντάντ έξακολουθεΐ. Καί- 
τοι μέχρι τοΰδε είς οΰδέν μέτωπον έπετεύχθησαν όριστικαί έ- 
πιτυχιαι, καίτοι ό δπολειπόμενος ακόμη μέχρι,: τής ένάρξεως 
τοΰ χειμώνος χρόνος διά έπιχειρήσεις μεγαλυτέρας κλίμακος 
είναι βραχύς καί καίτοι έπί τοΰ παρόντος έπικρατεΐ ευνοϊκός 
καιρός, αί έχθρικαί έπιθέσεις έπαυσαν άπό τινων ήμερών ύπό 
τήν έπίδρασιν τών μεγάλων μέχρι τοΰδε άπωλειών τής ’ Αντάντ.

Είς τήν Φλάνδραν διηυθύνετο τήν 12. Σεπτεμβρίου άπό 
τής μεσημβρίας ζωηρότερον πΰρ κατά τών γερμανικών θέσεων 
είς τό τόξον τής 'Υπέρν. Άγγλικαί περίπολοι έπετεθτσαν μόνον 
είς τήν περιοχήν τής Λάνγκεμαρκ, αί όποΐαι άπεκρούσθησαν ευ
κόλως. ’ Εναέριοι έπιθέσεις κατά τής Μπρυγγε έπροξένησαν μό
νον άσήμαντον υλικήν ζημίαν. Γερμανικαί μοΐραι έπέδραμον κατά 
τής Ντυνκίρχεν καί πολλών άγγλικών καί γαλλικών στρατοπέδων.

Είς τήν Άρτουά ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ ένεδυναμώ- 
θη κατά διαλείμματα μόνον είς μεμονωμένας θέσεις. Ένταΰθα 
ώς καί βορείως τοΰ Σέν Κεντέν άπεκρούσθησαν πολλαί άγγλι 
καί περίπολοι.

Είς τό γαλλικόν μέτωπον ή ένέργεια τών γερμανικών περι
πόλων ήτο ζωηρά είς τήν περιοχήν τής Όμπερίβ είς τήν Κα
μπανίαν. Πολλάκις συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Πρό τοΰ Βερντέν 
ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ ήτο μέτρια έπί άμφοτέρων τών 
οχθών. Μόνον είς τήν περιοχήν τοΰ δάσους Φός—Σώμ ηύξήθη 
περί τήν εσπέραν είς μεγαλυτέραν σφοδρότητα. Επιθέσεις, τάς 
όποιας έπεχείρησαν έκεΐ οί Γάλλοι κατά τήν νύκτα τής 11. 
πρός τήν 12. Σεπτεμβρίου, άπεκρούσθησαν μετά αιματηρών ά- 
πωλειών. 'Η δρασις τών άεροπόρων ήτο ζωηρά· αί γερμανικαί 
μοΐραι έξηκολούθησαν τήν ένέργειάν των έναντίον στρατοπέδων 
έντός δασών καί κοτεχομένων χωρίων μετά καλής έπιτυχίας. 
Μεταξύ Μάς καί Μόζελ μία γερμανική περίπολος έπανήλθε με
τά αίχμαλώτων άπό τά γαλλικά χαρακώματα βόρείως τής 
Ρονβώ.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον οί Ρώσσοι έπετέθησαν είς τό 
μέτωπον τής Ρίγας μετά ισχυρότερων δυνάμεων μετά τήν άνα- 
σύνταξιν τών τμημάτων των. Κατά τά λοιπά ή ήμέρα παρήλ- 
θεν ήσυχος.

0 ΧΙΝΤΕΚίΜΙΟΥΡΓΚ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΑΕΥ8ΕΡΑΣ ΠΟΑΕΙΣ
(Ν.) Λύμπεκ, 13. Σεπτεμβρίου. 'Ο στρατάρχης Χίντεν- 

μπουργκ άπέστειλε πρός τόν πρόεδρον τοΰ έμπορικοΰ έπιμελη- 
τηριου της Λύμπεκ κ. Ντίμπκερ τό άκόλουθον τηλεγράφημα :

Μετ’ ίδιαιτέρας εύχαριστήσεως είδον, δτι πρώτος δλων ό 
εμπορικός κόσμος τών τριών έλευθέρων πόλεων (Σ. Σ. Άμβοΰρ- 
γον, Λύμπεκ καί Βρέμη) ευρε τήν ορθήν άπάντησιν είς τήν 
προσπάθειαν τοΰ Ούΐλσον, νά χωρίση τόν γερμανικόν λαόν άπό 
τόν αύτοκράτορά του καί τήν κυβέρνησιν του. (Σ. Σ. Πρόκειται 
περί τής άπαντήσεως τοΰ Ούίλσον πρός τήν νόταν τοΰ Πάπα 
περί τής είρήνης.) ' Ολόκληρος ό κόσμος γνωρίζει ήδη, πώς δ 
αύτοκράτωρ μας έπάλαισε διά τήν τήρησιν τής είρήνης. 'Ο γερ
μανικός λαός ευχαριστεί αύτόν διά τοΰτο καί ίσταται περισσό_ 
τερον σταθερός καί ηνωμένος παρά ποτε πέριξ τοΰ αύτοκρατο. 
ρικοΰ του άρχηγοΰ μέ άκλόνητον πεποίθησιν καί άπόλυτον ά- 
σφάλειαν περί τής νίκης. Τώρα, δπότε ευρισκόμεθα πλησίον τοΰ 
τέρματος, τό σύνθημά μας πρέπει νά είναι : δέν θά όποχωρή- 
σωμεν! 'Η έπιμονή, μετά τής όποιας ή ώραια άδελφή πόλις 
τής Λύμπεκ, ή αρχαία, τέλος άπελευθερωθεΐσα Ρίγα, όπερή- 
σπισε τόν γερμανισμόν της, είναι δι’ ήμάς πρότυπον κατά τόν 
βαρυν άγώνα δπέρ τοΰ μέλλοντος τής Γερμανίας.

Στρατάρχης φόν Χίντενμπουργκ.

ANAKQINQBENTAJOY ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΗΐΠίΟΙΗαθΕΗΤΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 15. Σεπτεμβρίου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τινας τομείς τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου ένεδυναμώθη 
πάλιν τήν έσπέραν ή μαχητική ένέργεια τών πυροβολικών.

Τό τυμπανικόν πΰρ τής 14. Σεπτεμβρίου πρό μεσημβρίας 
έπηκολούθησε μία άγγλική μερική έπίθεσις πλησίον τοΰ Σέν 
Ζουλιέν, ή όποία άπεκρούσθη δι’ άντεπιθέσεως. Περίήλθεν είς 
χεΐράς μας άριθμός τις Άγγλων αίχμαλώτων.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τό Βίντερμπεργκ πλησίον τής Κραόν περίπολοι ένός 

βαδικοΰ συντάγματος έπανήλθον μετά αίχμαλώτων άπό άναγνώ- 
ρισίν τινα είς τά γαλλικά χαρακώματα.

Είς τήν όδόν Σόμ-Πύ-Σουαίν οί Γάλλοι έπετέθησαν δίς 
έναντίον τών θέσεών μας άνευ προπαρασκευής διά πυρός. Είσ- 
βαλών έχθρός έξεδιώχθη άμέσως δι άντεπιθέσεως τών έφε- 
δρειών- εμειναν είς χεΐράς μας αιχμάλωτοι.

Έ πί τής άνατολικής δχθης τοδ Μας τμήματα μιας δεδο- 
κιμασμένης βαδικής μεραρχίας έπετέθησαν κατόπιν δράσεως 
πυρός βραχείας διαρκείας έναντίον τοΰ άνατολικώς τοΰ δάσους 
Σώμ υψώματος· δ έχθρός παρουσίασε πεισματώδη άντί^ασιν.



ή όποία έθραυσθη δι’ άγώνος έκ τοΰ πλησίον. Ήχμαλωτίσθη- 
σαν περισσότεροι τών 300 Γ άλλων. Αί αίματηραί άπώλειαι τοΰ 
έχθροΰ ηύξήθησαν άχόμη περισσότερον δι άκάρπων αντεπιθέ
σεων.

*0 άνθυπολοχαγός φόν Μπύλο κατέρριψε τόν 20. αντίπα
λόν τοο είς έναέριον άγώνα.

’Α νατο λ ικόν θέατρον
' Η. μαχητική ένέργεια παρέμεινεν ασθενής, ή δέ κατάστα- 

σις πανταχοΰ άμετάβλητος.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

(W .T .B .)   ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ λΥϊΤΡΟΟΪΙΓΡΙΚΟΪ ΑΝΑΚ01Ν1ΒΕΗΤ0Ι
Β ι έ ν ν η ,  14. Σεπτεμβρίου.

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
Είς τήν βορείαν κλιτόν τοΰ δρους Σάν Γκαμπριέλε άπε

κρούσθησαν τρεις ίσχυραί έπιθέσεις τών ’ Ιταλών.
Έκτός τούτου ούδέν άλλο πρός άνακοίνωσιν.

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

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
43 000 τόννων

Βερολινον, 13. Σεπτεμβρίου. 1 Επίσημον. (W. T . B ) Είς 
την Μεσόγειον θάλασσαν κατεδυθίσθησ^ν 43 000 τόννοι. Με
ταξύ τούτων εύρίσκοντο τά γαλλικά μεταγωγικά στρατοΰ «Πα- 
ρανά» (6 248 τόννων), έπί τοΰ οποίου έπέβαινε στρατός τής 
Θεσσαλονίκης καί «Ναύαρχος Όλρύ» (5 567 τόννων), πλέον 
είς ’ Αλεξάνδρειαν, ώς χαί έν πολύ φορτωμένον μεταγωγικόν, 
διευθυνόμενον είς Θεσσαλονίκην.

Τά τρία ταΰτα άτμόπλοια, τά όποια άνήκον είς συρμούς 
πλέοντας ύπό ίσχυράν συνοδείαν, κατεβυθίσθησαν ύπό τοΰ αύτοΰ 
υποβρυχίου» τοΰ οποίου κυβερνήτης ήτο ό ανθυποπλοίαρχος 
Μαρσάλ, είς τό Αίγαΐον πέλαγος. Δύο έξ αύτών διά νυχτερινής 
έπιθέσεως άπό τόν αύτόν ^ωμόν. Μετ’ αύτών ό κυβερνήτης 
ουτος κατεβύθισε χατά τόν^λευταϊον χρόνον τέσσαρα έχθρικά 
μεταγωγικά στρατοΰ.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΑΕΟΤΟΜΕΡΕΙΑΙ THE ΝΑΤΜλΧΙΑΙ ΤΟΪ ΧΟΜΕΡΙΦΦ
(Ν.) Περί τής συγκρούσεως τών γερμανικών άνιχνευτικών 

πλοίων μετά άγγλικών ναυτικών δυνάμεων βορείως τού Χόρνσ- 
ριφφ κατά τήν 1. Σεπτεμβρίου ύπάρχει πλέον ή λεπτομερής εχ- 
θεσις τοΰ άρχαιοτέρου άξιωματιχοΰ τών άνιχνευτιχών πλοίων, 
είς τήν οποίαν περιέχονται μεταξύ άλλων καί τά έξής:

Περί τήν 6. πρωινήν ώραν παρετηρηθησαν ύπό τών τεσ
σάρων άνιχνευτικών πλοίων νέφη καπνοΰ, τά όποια ήδύναντο νά 
προέρχωνται μόνον άπό έχθρικά καταδρομικά ή άντιτορπιλλικά. 
"Ενεκα τούτου τά μαχητιχώς κατώτερα άνιχνευτικά μας διηυ- 
θύνθησαν πρός τήν δανικήν παραλίαν.

Είχομεν είσέλθει είς τήν δανικήν αίγιαλίτιδα ζώνην, δτε 
τά έχθρικά πλοία, τά όποια ήσαν τουλάχιστον 10 άγγλικά 
άντιτορπιλλικά,, ήνοιξαν πΰρ, είς τό όποιον δεν άπηντήσαμεν. 
Οί ’Άγγλοι έξηκολούθησαν τό πΰρ καί δταν τά πλοΐά μας εί- 
χον έξοκείλει είς τόν αίγιαλόν. Άφοΰ τά πληρώματα μας ε- 
φθασαν τήν άκτήν, έν μέρει μέν κολυμβώντα, έν μέρει δέ διά 
λέμβων, οί ’Άγγλοι έπυροβόλουν χατά τών λέμβων μας διά

πολυβόλων. Καί δέν ήρχεσε μόνον τοΰτο , άλλά έπυροβόλουν 
χαί χατά τών έπί τής παραλίας ναυτών μας διά βολιδοφόρων 
οβίδων. Πολλαΐ οβίδες έπεσαν έπί τής ξηράς μέχρις άποστά- 
σεως 5 χιλιομέτρων άπό τής άκτής.

'Η εκθεσις άποδεικνύει, δτι οί Άγγλοι παρεβίασαν έν πλή- 
ρει έπίγνώσει τήν δανικήν ούδετερότητα.

Α υστρ ιακός υπ ο υργό ς περ ί τή ς  ε ίρ ήνης
(Ζ.) Χάγη, 14. Σεπτεμβρίου. 'Ο άνταποκριτής τής «Τύντ» 

συνωμίλησεν είς Βιέννην μετά τίνος έκ τών νεωστί διορισθέντων 
ύπουργών. ' Ο ύπουργός' έδήλωσεν, δτι ή νότα τοΰ Πάπα" είναι 
κατάλληλος βάσις διά διαπραγματεύσεις είρήνης καί|έβ?βαίωσεν 
δτι ή διατύπωσις τής παπικής νότας δέν έπηρεάσθη καθόλου έκ 
μέρους τής Γερμανίας καί της Αύστρίας. Ό  ύπουργός είπε κα
τόπιν: «Η  γνώμη μου, δτι κατά τό τρέχον Ιτος θά γινωσι 
διαπραγματεύσεις περί τής είρήνης, ένισχύθη. Θά χυθη δυστυ
χώς πολύ αίμα άκόμη, άλλά μ’ δλα ταΰτα τό τέλος τοΰ πολέ
μου θά έπέλθη άκόμη ταχύτερον, παρά δσον καί ένταΰθα πολ
λοί νομίζουσιν.»

H ΛΙΠΟΤΑΞΙΑ ΕΙ! ΤΟΝ ΓΑΑΑΙΚΟΗ ETPAT0H
(Ν.) Γάλλοι αιχμάλωτοι, οί όποιοι συνελήφθησαν ύπό τών 

Γερμανών νοτίως τής άγροικίας Μαλβάλ, άφηγήθησαν, δτι αί 
λιποταξίαι είς τόν γαλλικόν στρατόν ηύξησαν τοσοΰτον, ώστε 
άπό τών άρχών Ιουλίου Εδρύθη ιδιαίτερον στρατόπεδον φυλα- 
χίσεως λιποτακτών διά τήν 5. μεραρχίαν πεζικοΰ είς τήν Λά 
Πλεσσιέ πλησίον τής Σουασσόν. Οί έκεΐ άπομεμονωμένοι χρη
σιμοποιούνται είς ιδιαιτέρως έπικινδύνους έργασίας. Ιό  17. 
σύνταγμα πεζικοΰ τής 170. μεραρχίας, δταν έπληροφορήθη 
κατά τά τέλη Μαΐου, δτι έπρόκειτο νά τοποθετηθη είς τήν 
Σεμέν ντε Ντάμ, ήρνήθη νά μεταβη είς τήν θέσιν του. Οί άν- 
δρες του άντί νά βαδίσωσιν είς τάς Θέσεις των έβάδισαν πρός 
τούς Παρισίους, δπως διοργανώσωσιν έκεΐ διαδηλώσεις διαμαρ
τυρίας. Καθ’ οδόν προσετέθησαν καί πολλοί άλλοι στρατιώται 
είς τούς διαδηλωτάς- Μετά πολλοΰ κόπου κατορθώθη νά κατα. 
βληθώσιν αί διαδηλώσεις αύται.

w i  n w i n !  ™  u u u m  m  μ η ι τ  ε ι :  β ε τ ρ ο ϊβ ο μ *
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 14. Σεπτεμβρίου. Έ χ Πετρουπόλεως α

ναγγέλλονται τά έξής ; Οί διπλωματικοί άντιπρόσωποι τών συμ
μάχων έξέδωσαν χθές τήν άκόλουθον προκήρυξιν : ’ Εφημερίδες 
τινές ίσχυρίσθησαν έξ άφορμής τών σημερινών γεγονότων, δτι 
οί διπλωματικοί άντιπρόσωποι τών συμμάχων προέβησαν είς δια
βήματα, ή δπως ύποστηρίξωσι τήν ύπερίσχοσιν τού Κορνιλώφ,. 
ή δπως έμποδίσωσι νά καταπολεμηθη ούτος. Δέν είναι άνάγκη, 
νά διαψευσθώσι τοιαΰται ειδήσεις. Ό  ισχυρισμός ούτος εύρίσκε- 
ται είς άντίθεσιν πρός τήν στάσιν, τήν οποίαν οί σύμμαχοι έτη- 
ρησαν άπέναντι τών ρωσσικών έσωτερικών ύποθέσεων. Οί έν 
Πετρουπόλει άντιπρόσωποι δλων τών άνταντικών χωρών τρέφουσι 
θερμήν φιλίαν πρός την μεγάλην σύμμαχον δημοκρατίαν κα'- 
προσφέρουσι προθύμως τάς ύπηρεσίας των, δπως έμποδίσωσιν 
αιματοχυσίαν καί έμφύλιον πόλεμον.»

Είς τήν προκήρυξιν ταύτην άνακοινοΰταί τό κείμενον τής 
προφορικής νότας, τήν οποίαν ό Μπουχάναν έπέδωσε τήν Δευ
τέραν πρός τόν ύπουργόν τών έξωτερικών : Κατόπιν περιέχονται 
είς τήν προκήρυξιν τά έξής : «Οί άντιπρόσωποι τών συμμάχων 
συνήλθον είς συνεδρίασιν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Μπουχάναν. 
ινα συσκεφθώσιν έπί τής καταστάσεως, ή όποία έδημιουργήθη 
έκ τής διαφωνίας μεταξύ τής προσωρινής κυβερνήσεως και τοΰ

Κορνιλώφ. Έχοντες έπίγνωσιν τοΰ καθήκοντος των παραμένου- 
σιν είς τήν θέσιν των, ινα έν άνάγκη προστατεύσωσι τούς συμ
μάχους ■ των. ’ Αποδίδουσι μβγίστην σημασίαν είς τοΰτο, νά δια- 
τηρήσωσι τήν όμόνοιαν μεταξύ δλων τών δυνάμεων τής Ρωσσί
ας πρός έξακολούθησιν τοΰ νικηφόρου πολέμου. ' Ορμώμενοι έκ 
φιλανθρωπίας καί θέλοντες νά προλάβωσι τήν συμφοράν, προέ- 
τειναν τάς χαλάς των ύπηρεσίας μέ μόνον τόν σκοπόν, νά προ
στατεύσωσι τά συμφέροντα τής Ρωσσίας καί τών συμμάχων.

Ο ί νέο ι ρώ σσοι σ τρ α τ ιω τ ικ ο ί δ ιο ικ η τα ί
(Ζ.) Πετρούπολις, 13. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τού τηλεγρ. 

πρακτορ. Πετρουπόλεως.) 'Ο διοικητής τής στρατιωτικής περιο
χής της Μόσχας, συνταγματάρχης Βερκόφσκι, διωρίσθη ύπουρ
γός τών στρατιωτικών, ό στρατηγός Τεπλώφ διοικητής τής 
στρατιωτικής περιοχής τής Πετρουπόλεως, ό Γκολτσίνσκι, 
τέως ύφυπουργός τοΰ υπουργείου τοΰ έμπορίου, στρατιωτικός 
γενικός διοικητής τής Πετρουπόλεως, ό στρατηγός Ρόΰσκι διοι
κητής τοΰ βορείου μετώπου άντί τοΰ άπολυθέντος στρατηγού 
Κλεμπόφσκυ, ό στρατηγός Δραγομιρώφ διοικητής τών στρατιών 
τού νοτιοδυτικού μετώπου άντί τοΰ στρατηγού Δενίκιν. 'Ο στρα
τηγός Δενίκιν συνελήφθη καί παρεπέμφθη πρό τοΰ έπαναστατι- 
κοΰ δικαστηρίου ώς κατηγορούμενος έπί προδοσίες. 'Ο πρώην 
διοικητής τοΰ στόλου τής Βαλτικής, ναύαρχος Βερντερέφσκι, 
διωρίσθη ύπουργός τών ναυτικών.

ίΥΑΑΒΨΕΙί ΚΑΙ ΦΟΚΟΙ ΕΙ! ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΝ
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 14. Σεπτεμβρίου. ’ Αξιόπιστοι ειδήσεις έκ 

Χαπαράνδας βεβαιούσιν, δτι ή ρωσσική κυβέρνησις άνεκοίνωσεν 
είς τούς ξένους διπλωμάτας, δτι ύπό τήν παροΰσαν άβεβαίαν 
κατάστασιν έν Πετρουπόλει δέν άναλαμβάνει ούδεμίαν εύθύνην 
διά τήν άσφάλειάν των. Κατόπιν τουτου οί διπλωμάται συνήλ
θον είς συσκεψιν ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Μπουχάναν καί άπε- 
φάσισαν, νά μείνωσί προσωρινώς είς τήν Πετρούπολιν. Αί συλ
λήψεις έν Πετρουπόλει έσυνεχίσθησαν. 'Ο πρώην πρωθυπουρ
γός Λβώφ καί 80 άλλοι πολιτικοί οπαδοί του συνελήφθησαν.

Αφηγούνται τά έξής:'Όταν δ Κερένσκι έγκατέλιπε τό ύ- 
πουργικόν ^συμβούλιον, τό όποιον συνεκροτήθη, δπως συζητήση 
τήν ύπό τοΰ Κορνιλώφ δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν, έδήλωσε 
πλήρης δργής, δτι άποκλείεται πάσα σκέψις περί ειρηνικής διευ- 
Θετήσεως της μετά τοΰ Κορνιλώφ συρράξεως καί δτι τώρα 
πλέον τό ζήτημα τής έξουσίας επρεπε νά λυθη διά τών δπλων.

1Η ύπόθεσις Κορνιλώφ έπεκτείνεται διαρκώς είς εύρυτέ- 
τους κύκλους. Είς τήν' Βίμποργκ συνελήφθη ό διοικητής τοΰ 
είς Φιννλανβίαν έδρεύοντος 40.σώματος στρατοΰ στρατηγός Ό- 
ρανόφσκι, ό διοικητής τοΰ φρουρίου στρατηγός Στεφανώφ καί 
άλλοι άνώχεροι άξιωαατικοί; Ό  Όρανόφσχι είχεν άρνηθη νά 
ύπαχούση είς τήν διαταγήν τοΰ Κερένσκι, νά βαδίση κατά τοΰ 

. Κορνιλώφ. Οί συλληφθέντες Ιπτά άξιωματικοί έπρόκειτο νά με- 
ταφερθώσιν είς τό φυλακεΐον, δπως έξετασθώσιν ύπό τοΰ συμ
βουλίου τών έργατών καί στρατιωτών. Άλλά πρό τοΰ φυλα- 
κείου έφώρμησε κατά τών άξιωματικών άριθμός τις στρατιω
τών καί άπήγαγεν αύτούς είς τήν γέφυραν τοΰ ’ Λάμπο, όπόθεν 
Ιρριψεν αύτούς είς τόν ποταμόν. Οί στρατιώται έπυροβόλη σαν 
τότε κατά τών αξιωματικών καί-έφόνευσαν καί τούς επτά άξιω- 
ματικούς. Τήν έσπέραν ύπέστη τήν αύτήν τύχην καί είς άλλος 
ανώτερος άξιωματικός, διοικητής ένός συντάγματος Ουλάνων. 
Είς τήν Θέσιν τοΰ Όρανόφσκι διωρίσθη είς λοχαγός όνόματι 
Γεχανώφ.

Η ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΙ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΡΕΗΙΚΙ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 14. Σεπτεμβρίου. Κατ’ άνεπισήμους ει

δήσεις, αί όποΐαι ήλθον μεσιο Χιννλανδίας, ή νίκη τοΰ Κερέν- 
σκι ήτο αναίμακτος. Τό πλεΐστον τών στρατευμάτων τοΰ Κορνι- 
λώφ ηύτομόλησαν πρός τόν Κερένσκι, εύθύς ώς άντελήφθη τόν 
σκοπόν τής προελάσεως τού Κορνιλώφ. Είς τά στρατεύματα 
τού μετώπου έλέχθη, δτι είς τήν Πετρούπολιν έξερράγη νέα 
στάσις τών Μπολσεβίκι, καί δτι στρατιώται επρεπε νά προσέλ- 
θωσιν έθελουσίως πρός καταστολήν αύτής. ' Η είδησις αυτη 
προεκάλεσε ζωηράν άνησυχίαν είς διάφορα τμήματα τοΰ μετώ
που καί ένίσχυσεν έπικινδυνως τήν προπαγάνδαν τών Μπολσε
βίκι είν τό μέτωπον.

"Οταν τά στρατεύματα τοΰ Κορνιλώφ έπλησίασαν είς τήν 
Πετρούπολιν. μετέβησαν είς Λούγκα άπεσταλμένοι τού συμβου
λίου τών έργατών καί στρατιωτών, άφοΰ πρότερον είχον συνεν- 
νοηθή μετά τοΰ Κερένσκι, καί διεπραγματεύθησαν κατ’ εύθεΐαν 
μετά τών στρατιωτών, οί όποιοι κατόπιν πολυώρου συσκέψέως 
άπεφάσισαν νά ταραδώσωσι τόν στρατηγόν Κορνιλώφ μεθ’ ολο
κλήρου τοΰ έπιτελείου του καί τών λοιπών άρχηγών. Έν πάση 
περιπτώσει ή κατάστασις είς Πετρούπολιν ήτο είς άκρον κρίσι
μος. Επειδή άπό τής 10. μέχρι τής 12. Σεπτεμβρίου είχε 
διακοπή καθ’ ολοκληρίαν ή σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ 
Πετρουπόλεως καί Μόσχας, ήρχισε νά απειλή τήν Πετρούπολιν 
ή πείνα, καί τά άναρχικά στοιχεία άπέκτησαν θάρρος.

'0  Κερένσκι δέν νομίζει, δτι κατόπιν τής παραδόσεως τοΰ 
Κορνιλώφ έληξε τό άντεπαναστατικόν κίνημα καί διά τοΰτο 
διατάσσει τήν σύλληψιν παντός ύποπτου προσώπου. ' 0  αριθμός 
τών κατά τήν 11. Σεπτεμβρίου συλληφθέντων πολιτικών καί 
άξιωματικών ύπερβαίνει τούς 150. Ιδιαιτέρως δυσπιστεΐ ό Κε- 
ρένσκι πρός δλους τούς στρατηγούς. ' Ωσαύτως καί. οί στρατη
γοί Άλεξεγέφ καί Ροΰσκι δεν κατέχουσι, φαίνεται, τήν έμπι- 
στοσύνην τοΰ δικτάτορος, ό όποιος πάντοτε άναμένει στρατιωτι
κόν κίνημα έναντίον του. ' Ως έκ τούτου άνέλαβεν ό ίδιος τό 
άξίωμα τοΰ γενίκοΰ διοικητοΰ τοΰ στρατοΰ.

ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΏΝ 
δ ι ά  τ ή ς  θ α ν α τ ι κ ή ς  π ο ι ν ή ς

(Ζ.) Χάγη, 14. Σεπτεμβρίου. Τό «‘ Ολλανδικόν Νέον 
Πρακτορεΐον» άναγγέλλει έκ Λονδίνου τά έξής : ' Ο Τερεστσένκο 
είπεν είς τόν έν Πετρουπόλει ανταποκριτήν τοΰ «'Ηνωμένου 
Τύπου», άφοΰ είχεν ορίσει τόν Άλεξεγέφ, νά άναλάβη τήν 
θέσιν τοΰ άρχηγοΰ τοΰ γενικοΰ έπιτελείου, τά έξής : «Θεωρώ 
τήν άπόφασιν του ώς συνδρομήν πρός σωτ/jpiav τής Ρωσσία;. 
‘Η νέα κρίσις δεικνύει, δτι ή κυβέρνησις δέν έχει χρόνον διά 
προπαγάνδαν πρός ριζοσπαστικήν ή συντηρητικήν κατεύθυνσιν. 
Γνωρίζομεν τώρα, δτι ή σιδηρά πυγμή είναι ή μόνη όδός. 
"Οστις έξεγείρεται έναντίον τής κυβερνήσεως ή έπεμβαινει είς 
τά μέτρα τών άνωτέρων άρχών Θά τιμωρήται διά θανάτου. 
Κατά τήν παροΰσαν στιγμήν πρέπει νά άφιερωθώμεν είς τον 
πόλεμον δλα τά άλλα πρέπει νά τεθώσι κατά μέρος.»

ΤΟ ΝΕΟΝ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 14. Σεπτεμβρίου- Τό πρακτορεΐον Ρόϋ

τερ άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως τά έξής: ' Ο άντιπρόεδρος τοΰ 
ύπουργικοΰ συμβουλίου ύπουργός τών οικονομικών Νεκραζώφ 
παρητήθη. Ο ύπουγός τών έξωτερικών I ερεστσενκο διωρίσθη 
αντιπρόεδρος τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου; Η κυβέρνησις απ=- 
στειλεν είς τό στρατηγεΐον έπιτροπήν πρός ένέργειαν άνακρίσεων 
διά τήν συνωμοσίαν τοΰ Κορνιλώφ. Ο στρατηγός Αλεςεγεφ, ο



νέος αρχηγός τοΰ γενικού επιτελείου, ^νεχώρησε διά το μέγα 
στρα’ηγεΐον. __________

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΘΕΝΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ
Βερολΐνον,14. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) Ά πδ της 1. Ια

νουάριου μέχρι τής 31. Αύγούστου 1917 κατεβυθίσθησαν είς 
τήν Μεσόγειον θάλασσαν δπό τών γερμανικών υποβρυχίων μετά 
τών δπ’ αύτών καταβυθισθέντων ώπλισμένων πλοίων έν συνόλψ 
ούχί δλιγώτερα τών 226 πυροβολων. Είς τον αριθμόν τούτον 
δέν συμπεριλαμβάνονται τά πυροβολα τών καταβυθισθέντων 
πολεμικών πλοίων, ώς καί τά τών κατόπιν προσκρουσεως  ̂ έπί 
τορπιλλών βυθισθέντων πλοίων. Μεταξύ τών πυροβόλων τούτων 
εδρίσκοντο: 3 τών 12 έκατοστομέτρων, άνά Ιν τών 11.8, τών
10.5, τών 9, τών 5.7 καί τών 5, 2 τών 10.2, 5 τών 10, 
42 τών 7.6 καί 169 άγνώστου διαμετρήματος.

Τά νεώ τερα άπο  τή ν  σ τά σ ιν  τοΰ  Κ ορνιλώ φ
(Ζ.)' Ο διοίκητής]τοΰ ίππικοΰ τού Κορνιλώφ, στρατηγός Κρυβώφ 

εφθασεν είς Πετρούπολιν, άφοΰ προέτρεψε τδν στρατόν, νά κα- 
ταθέση τά δπλα καί νά δποταχθη* είς τήν κυβέρνησιν. Είς Πε- 
τρούπολιν παρουσιάσθη ένώπιον τοΰ Κερενσκι. Κατόπιν ηλθεν 
είς τήν κατοικίαν του καί ηύτοκτόνησε διά ρεβόλβερ.

(Ζ.) Στοκχόλμη, 15. Σεπτεμβρίου. Αί τελευταΐαι έκ Πε
τρουπόλεως μέσφ Χαπαράνδας φθάσασαι είδήσεις πληροφοροΰ- 
σιν, δτι ή άντεπανάστασις τοΰ Κορνιλώφ άπέτυχε, διότι ή προέ- 
λασίς του κατά τής Πετρουπόλεως έγένετο μετά δλίγου στρα
τοΰ και διότι ό άρχηγός τών κοζάκων, στρατηγός Καλεντίν, τδν 
έγκατέλιπεν. Ό  Καλεντίν ύπεστήριξε τδν Κορνιλώφ είς τήν έ- 
θνοσυνέλευσιν τής Μόσχας ώς καί είς τδ συνέδριον τών κοζά- 
•/.ων είς Νόβο - Τσέρκασκ καί έκανόνισε μετ’ αύτοΰ δλας τάς λε- 
πτομερείας τής προελάσεως κατά τής Πετρουπόλεως. ’ Επειδή δ 
Κερένσκι κατώρθωσε, νά φέρη τδν Καλεντίν μέ τδ μέρος του, 
ό Κορνιλώφ ήναγκάσθη νά παραιτηθη τής βοήθειας τών κοζά
κων, τήν όποιαν έθεώρει ώς ασφαλή.

(Ζ.) Πετρούπολις, 15. Σεπτεμβρίου. (Ρόϋτερ.) 'Η κυβέρ- 
νησις είδοποιήθη περί τής συλλήψεως τοΰ Κορνιλώφ καί τών 
κυριωτέρων συνενόχων του..

(Ζ.) Άμστερνταμ, 15. Σεπτεμβρίου. Τδ πρακτορεΐον Ρόϋ
τερ άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως τά έξής: 'Ο στρατηγός Κορνι- 
λώφ δέν κατέθεσεν άκόμη τήν διοίκησίν. ' 0  Άλεξιγιέφ, δ όποι
ος συνοδεύει την έπιτρορήν τών ανακρίσεων. Θά φθάση σήμε
ρον είς τδ γενικόν στρατηγεΐον.

(Ζ.) Καρλσρούη, 15· Σεπτεμβρίου. Τηλεγράφημα τής 
«Μόρνινκ Πόστ» έκ Πετρουπόλεως λέγει τά έξής περί τής κα- 
θοποτάξεως τού Κορνιλώφ : ' Ο στρατηγός Κορνιλώφ καί τδ έ- 
πιτελεΐόν του έπολιορκήθησαν ύπό τοΰ κυβερνητικού στρατοΰ είς 
Γκατσίνα. ' Η περικύκλωσίς του είς Γκατσίνα καί ή άποκοπή 
του άπό τόν έπανασατικόν στρατόν κατωρθώθη διά τίνος πα
νουργίας τής φρουράς τής Γκατσίνα. Αυτη παρεδόθη είς τόν 
μετά τοΰ έπιτελείου του καί δλίγου στρατοΰ προπορευόμενον 
Κορνιλώφ καί τοιουτοτρόπως τόν παρέσυρεν έντός τής πόλεως.
’ Αμέσως κατόπιν ή Γκατσίνα έπολιορκήθη υπό τοΰ κυβερνητι
κού στρατοΰ, ένφ οί άπεσταλμένοι τοΰ συνδέσμου στρατιωτών 
τής Πετρουπόλεως κατώρθωσαν νά φέρωσι μέ τό μέρος τής κυ
βερνήσεως τόν άκόμη μακράν ευρισκόμενον στρατόν τοΰ Κορ- 
νίλώφ.

Η Α ΠΑΗΤΗ5ΙΪ Τ« ϊ ΓΕΡΜΑΝΙΑ! ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗ Ν ΝΟΤΑΝ ΤΟ Υ ΠΑΠΑ
(Ζ.) Βιέννη, 14. Σεπτεμβρίου. 'Η άπάντησις τής Γέρμα' 

•ίας καί τής Αυστροουγγαρίας είς τήν νόταν τοΰ Πάπα έ.τιί

κειτο νά έπιδοθη πρός τούς αντιπροσώπους τοΰ Άγιου Θρόνο» 
τό Σάββατον. Ή  άπάντησις, τήν οποίαν συνέταξε χωριστά έ- 
κάστη έκ τών δυο κυβερνήσεων, χαιρετίζει τήν πρότασιν τοΰ 
Πάπα έπιδοκιμάζουσα αύτήν καί άπασχολεΐται έκτενώς μέ τάς 
γένικάς ίδέας τοΰ^Πάπα πρός έπίτευξίνκαί έξασφάλισιν διαρκούς 
είρήνης, έπιδοκιμάζουσα αύτάς, δέν είσέρχεται δμως είς λεπτο
μερή συζήτησιν τών δρων τής είρήνης, λαμβάνουσα. 6π’ οώιν 
τήν στάσιν τής τετραπλής συμμαχίας καί τής Αμερικής.

(Ζ.) "Άμστερνταμ, 14. Σεπτεμβρίου. Ό  έν Βιέννη άντα- 
ποκριτής τής «Τύτ» πληροφορεί, <5τι ή άπάντησις τών κεντρι
κών δυνάμεων πρός τήν νόταν τοΰ Πάπα άρχίζει μέ τήν δή- 
λωσιν, δτι αί προτάσεις τοΰ Πάπα δύνανται νά θεωρήθώσιν ώς 
κατάλληλος βάσις διαπραγματεύσεων είρήνης. 'Όσον άφορα τήν 
άνταλλαγήν κατεχομένων έδαφών, τό ζήτημα τοΰ διαιτητικού 
δικαστηρίου, τών άφοπλισμών, τοΰ συνδέσμου τών έθνών κλπ. 
παρέχονται έξηγήσεις, αί όποΐαι μαρτυροΰσι περί τής ειλικρι
νούς θελήσεως, νά κλείσωσι κατά τήν παρούσαν στιγμήν διαρ
κή είρήνην, ή όποία έξασφαλίζεί τήν εύτυχίαν δλων τών λαών.

'Ωσαύτως παρέχονται συγκαταβατικοί έξηγήσεις δσον άφορη 
τόν κανονισμόν τοΰ βαλκανικού ζητήματος, την Πολωνίαν καί 
τήν άποκατάστασιν τοΰ Βελγίου. ’Εν τούτοις δμως τονίζεται, 
δτι καί αί έχθρικαί δυνάμεις πρέπει νά δώσωσι σοβαράς άπο- 
δείξεις, δτι θέλουσν νά έπαναφέρωσι τήν είρήνην διά κοινής καί 
εύμενοΰς συσκέψεως περί τών ζητημάτων, τά όποΐα χωρίζουσι 
σήμερον τούς λαούς.

ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
— Τήν 2. ’ Οκτωβρίου ό ένδοξος στρατάρχης τών Γερμανών 

φόν Χίντενμπουργκ άγει τήν 70. έπέτειον τών γενεθλίων του. 
’ Επί τη ευκαιρία ταύτη παρασκευάζονται είς ολόκληρον τό 
γερμανικόν κράτος πατριωτικαί έορταί, δπως έκφρασθή ή ευ
γνωμοσύνη, ή άγάπη καί ό σεβασμός τοΰ γερμανικού λαοΰ 
πρός τόν μέγαν στρατηγόν του.

— Άπό τής 3. ώρας τής παρελθουσης νυκτός τά ώρολόγια 
έτέθησαν κατά μίαν ώραν δπίσω καί έπανήλθομεν είς τήν χει
μερινήν ώραν.

(Ζ.) Κωνσταντινούπολή, 13. Σεπτεμβρίου. ' Η κυβέρνησις, 
ή όποία ποό μικρού έπέτρεψεν είς τάς γυναίκας ίατρικάς σποο- 
δάς είς τό πανεπιστήμιον, Κρυσεν ήδη καί είς τήν άνωτέραν 
έμπορίκήν σχολήν τμήμα γυναικών.

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
’ Από τοΰ παρελθόντος Σαββάτου πωλείται δπό τών έφη- 

μεριδοπωλών μας τό δφ’ ήμών έκδοθέν βιβλίον «Καταστραφέν- 
τα μνημεία τής τέχνης δπό τών Άγγλων καί Γάλλων είς τό 
δοτικόν μέτωπον.» 'Η τιμή του είναι 60 πφέννιχ. Είς τήν λέ
σχην Χάντελ-Κάμμερ-Χάους δπάρχει καθ’ οίανδήποτε ώραν 
είς τόν θυρωρόν.

Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ε Σ
'Η Δίς Άννα Κλίεμαν καί δ Νοσοκόμος στρατιώτης τοΰ 

17 ου Πεζ. Συν/τος κ. Δημήτριος Κατσούλης έτέλεσαν τούς 
άρραβώνάς των.
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1 Κ α λ λ ιτ εχ ν ία , πρ ο θ υμ ία , χ α θ α ρ ιό τη ς

Ένοικιάζ. εις άξιωματ. καλώς έπιπλ, δωμ. ΧοΒπιτάλ-στράσσε 33.11.

’Ενοικιάζονται'2  καλώς έπιπλ. δωμάτια (ύπνου καί διαμονής). 
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’ Ενοικιάζεται κομψώς έπιπλ. δωμ. μετά ^προγεύματος, φωτι- 
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