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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 7. ’ Οκτωβρίου. (W .T.B.) Καί κατά τήν 6. 

’ Οκτωβρίου οί “Αγγλοι δέν ήδυνήθησαν νά έπαναλάβωσι τάς έ- 
πιθέσεις πεζικοΰ. Γενικώς δέ έχαλαρώθη καί ό άγών πυροβολι
κού εις τό μέτωπον τής Φλάνδρας. Ίσχυρότερον πΰρ διηυθύνε- 
το κατά διαλείμματα έναντίον τής βορείως τής διώρυγος τής Νι
οΰπορτ περιοχής χαί κατά τοΰ τομέως Πελκαπέλλε—Τσοννεμ- 
πέκε. Παρά τάς άσημάντους. καθαρώς τοπικάς έπιτυχίας, αί ό- 
ποΐαι έξηγοράσθησαν διά τεραστίων αιματηρών θυσιών, οί "Αγ
γλοι προσπαθοΰσι νά παραστήσωσι τήν τελευταίαν μάχην τής 
Φλάνδρας ώς «την μεγίστην νίκην μετά τήν μάχην τοΰ Μάρνη». 
Έ ν βλέμμα έπί τοΰ χάρτου άρκεΐ νά πείσΐβ περί τής ολοσχερούς 
αποτυχίας τών τελευταίων τεραστίων προσπαθειών τών “Αγγλων.
' Η δήθεν νίκη, τήν όποιαν οί “Αγγλοι πρασπαθοΰσι νά παρα- 
τήσωσιν εις τόν λαόν καί τόν κόσμον, συνίσταται είς μίαν λωρί
δα κατεστραμμένου υπό τοΰ πυρός πεδίου χοανών καί άριθμόν 
τινα αιχμαλώτων έντελώς μικρόν έν σχέσει πρός τό μέγεθος καί 
τό πλάτος τού μετώπου τής έπιθέσεως.

Είς τήν Άρτουά καί τήν περιοχήν τοΰ Σέν Καντέν ή ζω
ηρά ένέργεια τοΰ πυρός ηύξήθη εις τινας θέσεις έπανειλημμέ- 
νως είς μεμονωμένους ίσχυροτέρους αιφνιδιασμούς πυρός. Καί 
είς τήν Καμπανίαν διηυθύνετο κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας 
ηύξημένον έχθρικόν πΰρ έναντίον τών είς τήν περιοχήν τής 
Σουαίν θέσεών μας. Βορειοδυτικώς τής Ταχυρ έξεδιώχθη δι 
άντεπιθέσεως μία παροδικώς είσβαλοΰσα έχθρική περίπολος.

'Εκατέρωθεν τοΰ Μας ή ένέργεια τοΰ πυρός ήτο κατά 
τήν ήμέραν μετρία λόγιο κακής θέας. Είς την άνατολικώς τής 
Σαμονιέ περιοχήν διεξήχθησαν τοπικοί άγώνες. ’ Εδώ τό πΰρ 
ήτο και κατά τήν νύκτα κατά διαλείμματα ζωηρόν.

Νοτίως τοΰ Σερέθη ό έχθρός έπετέθη κατόπιν ίσχυράς 
προπαρασκευής πυρός διαρκείας μιας ώρας έναντίον τών θέσε
ων μας άπό τοΰ ποταμοΰ Σερέθη μέχρι τοΰ Σέν Καντέν μετά 
ισχυρών δυνάμεων καί τεθωρακισμένων αύτοκινήτων. 'Η έπίθε- 
σις άπεκρούσθη καί ό παροδικώς είσβαλών έχθρός έξεδιώχθη 
δι’ άντεπιθέσεως· περιήλθον είς χεΐράς μας αιχμάλωτοι. Αί 
έκεΐ Θέσεις εόρίσκονται έντελώς είς χεΐράς μας.

άπό τάς έκρήξεις τής Ντυνκίρχεν. ’ Ελαφρώς τραυματισμένοι, οί 
όποιοι άπεβιβάσθησαν είς Ντόβερ, μεταδίδουσι τρομακτικάς ει
δήσεις περί τής καταστροφής τοΰ φρουρίου Ντυνκίρχεν, τό ό
ποιον είχε χατασκευασθή υπό τών “Αγγλων κατά τήν νεωτάτην 
οχυρωτικήν τέχνην. Πολλαΐ γερμανικαί βόμβαι επεσαν είς μίαν 
άποθήκην βενζίνης καί προεκάλεσαν τεραστίαν πυρκαϊάν. Άλλαι 
βόμβαι επεσαν είς τά πλησίον εόρισκόμενα σαπωνοποιεία, τά ό
ποια παρεδόθησαν είς τό πΰρ, βραδύτερον δέ έκαίετο όλόκλη. 
ρος ή βιομηχανική συνοικία. 'Όλαι αί προσπάθειαί, δπως σώ- 
σωσιν αύτήν, έναυάγησαν.

Τεραστία θάλασσα φλογών περιέβαλε τάς κολοσσιαίας προ
μήθειας τοΰ στρατοΰ, ίδίως βάμβακα, ξύλα, παστούς ίχΘΰς. 
'Όλαι αί άποθήκαι τροφίμων διά τόν άγγλικόν στρατόν τής 
Φλάνδρας έκάησαν. Βραδύτεροι/ ή πυρκαϊά μετεδόθη καί είς 
τήν περιοχήν τοΰ λιμένος. Έκεΐ κατεστράφησαν δλα τά ναυπη
γεία χαί αί δεξαμεναί, ώς χαί τά χυτήρια σιδήρου. Αί είς τόν 
προλιμένα εύρισκόμεναι τεράστιαι στρατιωτικαι άποθήκαι πυρο
μαχικών, δπλων καί έκρηκτικών υλών άνετινάχθησαν μετά κρό
του είς τόν άέρα. Αί έκρήξεις έπροξένησαν μεγάλας καταστρο- 
φάς είς τους όδροφράκτας καί ήνοιξαν μεγάλας δπάς είς τό

H ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΤΪΗΚΙΡΧίΝ
(Ν.) Αξιόπιστοι πληροφορίαι, αί όποΐαι έλήφθησαν άπό 

τό Λονδΐνον είς τήν Στοκχόλμην έπιβεβαιοΰσιν, δτι χατά τήν νύ
κτα τής 24. πρός τήν 25. Σεπτεμβρίου έγένοντο αντιληπτοί είς 
τό Λονδΐνον τεράστιοι σεισμοί, οί όποιοι πιθανώς προήρχοντο

Είς τήν πόλιν έξερράγη φοβερός πανικός. Οί κάτοικοι εφυ- 
γον έντρομοι είς τους άγρους. Αί διαρκώς άλληλοδιαδεχόμεναι 
έκρήξεις κατέστρεφον άδιακόπως οικοδομάς. '0  βόρειος σιδηρο
δρομικός σταθμός χατεστράφη τελείως, καθώς καί πολλά σιδη
ροδρομικά δχήματα πλήρη πυρομαχικών καί τροφίμων. Ό  ά
ριθμός τών νεκρών καί τραυματιών δέν έξηκριβώθη ούδέ κατά 
προσέγγισιν λόγω τής έπικρατούσης ταραχής, είναι δμως άναμ- 
φιβόλως πολυ μεγάλος. Οί πλεΐστοι στρατώνες τοΰ άγγλικοΰ 
ναυτικοΰ, πυροβολικοΰ καί πεζικοΰ άπετεφρώθησαν. ' 0  στρατός 
διαμένει τέντός σκηνών παρά τό ψΰχος καί τήν δγρασίαν. 'Η 
προξενηθέΐσα ύλική ζημία εΐναι τεραστία.

Έάν πιστεύσ ι̂ τις είς τάς περιγραφάς τών υπό τήν έπη _ 
ρειαν τών έκρήξεων εόρισκομένων άκόμη τραυματιών, ή κατα
στροφή τής Ντυνκίρχεν εΐναι τό βαρυτερον πλήγμα τοΰ πολέ. 
μου διά τήν Αγγλίαν. 'Ολόκληρος ή άγγλική μετόπισθεν δπη- 
ρεσία περιήλθεν είς σύγχυσιν έκ τής καταστροφής τής Ντυνκίρ
χεν, ή όποία ήτο κύριον κέντρον έφοδιασμοΰ τοΰ άγγλικοΰ 
στρατοΰ. Είς τό Λονδΐνον εΐναι γενικός ό τρόμος καί ή κατά' 
πληξις έκ τών τελευταίων έναερίων έπιθέσεων τών Γερμανών 
εναντίον τών άγγλικών πόλεων. 0? γερμανοί άεροπόροι κατώρ' 
θωσαν νά πλησιάζωσι τάς άγγλικάς πόλεις σχεδόν άθορύβως, 
διότι έπέτυχον διάταξή, ή δποία καθιστά άθόρυβον τήν κίνησιν 
τής ελικος, τό όποιον εΐναι μέγα πλεονέκτημα.



ΜΙΜΗΟΜ TO) 90ΑΕΜ01
’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 9. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Ο άγών πυροβολικοΰ είς την Φλάνδραν ήτο ισχυρός με
ταξύ τοΰ δάσους Χουτούλστ χαί Τσαντφόρντε παρά τών θυελ
λώδη, βροχερόν καιρόν. Τήν έσπέραν δ έχθρός συνεκέντρωσε 
τήν ένέργειαν του είς σφοδρούς αιφνιδιασμούς πυρδς έναντίον 
μεμονωμένων τομέων.

Κατόπιν ανήσυχου νυκτός τόξήθη ή ενέργεια τοΰ πυρο" 
βολιχοΰ έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου είς τυμπανικόν πΰρ. ‘ Εκα" 
τερωθεν τής σιδηροδρομικής γραμμής Στάντεν - Μπέζινγκε καί 
βορείως τής όδοΰ Μενέν-'Γπέρν έπετέθη άγγλικόν πεζικό ν  ό 
άγών εύρίσκεται είς άκμήν.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς—έκτός καθ" δλην τήν ήμέραν 
διαρκεσαντος πυρός βορειοανατολικώς τής Σουασσόν—δέν έγέ
νοντο μεγαλύτεραι πολεμικαί έπιχειρήσεις.

’Ανατολικόν θέατρον
Ούδέν σημαντικόν.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ζωηρά ένέργεια πυρός νοτιοδυτικώς τής λίμνης τής Δοϊ

ράνης, είς την κοιλάδα τοΰ ’ Αςιοΰ, είς τήν Ντομπροπόλγε καί 
τδ τόξον τοΰ Τσερνα.

fW .T.B .)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

η  m  ΑΥΣΙΡίοιιΓίΡΙϋοι t u r n s ;
Β ιέ ν ν η ,  9. ’ Οκτωβρίου.

’Ιταλικόν Θέατρον
Είς τόν Ίζόντσο ένεδυναμώθη είς πολλάς θέσεις τό πΰρ 

πυροβολικού, ιδίως δέ έπί τοΰ όροπεδίου Μπαϊνσίτσα-Χάϊλιγκερ 
Γκάϊστ. Άγώνες πεζικοΰ έγιναν μόνον είς τόν τομέα τοΰ Γκαμ
πριέλε, δπου άπεκρούσθησαν ίταλικαί έπιθέσεις περί τό μεσο
νύκτιον. Εκτός τούτων ούδαμοΰ συνέβησαν έκτακτα γεγονότα.

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

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον, 7. ’ Οκτωβρίου. (Επίσημον) Είς τήν Βόρειον 

θάλασσαν κατεβυθίσθησαν πάλιν ύπδ τών ύποβρυχίων μας 5 ά- 
τμοπλοια. Τρία έξ αύτών άνήκον είς ίσχυρώς συνοδευομένους 
συρμούς· απο τά δύο άλλα τό εν ήτο ώπλισμένον.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

(Ζ.) Ή  «Μόρνινκ Πόστ» γράφει περί τών σοβαρών άπο- 
τελεσμάτων τοΰ ύποβρυχίου πολέμου είς τό φύλλον της τής
26. Σεπτεμοριου τα έξής : ’Εξαχολουθοΰμεν νά χάνωμεν πολλά 
παραπολλα πλοία. Τά ναυπηγεία τών άνταντικών χωρών, όσασ- 
δήποτε προσπαθείας καί άν καταβάλωσι, δέν θά δυνηθώσι ποτέ 
να αναβιβάσωσι τον άριθμόν τών πλοίων δλου τοΰ κόσμου είς 
τό προτερον υψος του. Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τοΰ 
Φεβρουάριου μέχρι τής 16. Σεπτεμβρίου κατεβυθίσθησαν 768 
βρεττανικά πλοία μέ χωρητικότητα 2 ‘/2 εκατομμυρίων περίπου 
τόννων.

Πρός τούτοις αί άπώλειαι τών διά τό έμπόριόν μας άσχο- 
λουμένων ουδετέρων πλοίων είναι μεγαλύτεραι έν συγκρίσει πρός

Τό νότιον ρουμανικόν μέτωπον
( '  Η διακεκομμένη γραμμή παριστα τήν πιθανήν γραμμήν 

τοΰ μετώπου.)

τάς ίδικάς μας. Αύτδ έχει ιδιαιτέρως σπουδαίαν σημασίαν, έάν 
ληφ&ΐ ύπ’ δψει, δτι κατά τδ 1916 τό ήμισυ περίπου τοΰ έ- 
ξωτερικοΰ μας έμπορίου διεξήχθη ύπό ξένων πλοίων. ’ Εκτός 
τούτου δ άναγχαιος άριθμός τόννων διά πολεμικούς σκοπούς θά 
αύξησή πιθανώς καί Ιπομένω; θά περιορισθη άκόμη περισσό
τερον ό άριθμός τών δι άλλους σκοπούς διαθεσίμων τόννων. 
Πρέπει νά σκεφθη τις, τί σημαίνει τοΰτο δι εν έθνος τό όποΐον 
προμηθεύεται τά 4)5 τών τροφίμων του διά μέσου τής θα
λάσσης, Οια να εκτίμηση την αληθώς φοβέραν σοβαρότητα τής 
άποστολής τοΰ λόρδου Ρόντας.

(Ζ.) Κατά τήν αγγλικήν έφημερίδα «Σκότσμαν» ή ναυτι
λιακή κίνησις είς τόν πορθμόν τοΰ Σουέζ κατά τό πρώτον έξά- 
μηνον του 1917 άνήλθεν 4 27ο 000 τόννων, ένω κατά τό 
πρώτον έξάμηνον τοΰ έτους 1914 άνήλθεν είς 10 345 676 τόν
νους. Τοΰτο άποτελεΐ μιαν άπόδειξιν τών σοβαρών άποτελεσμά- 
των τοΰ υποβρυχίου πολέμου, ή όποία λέγει πολύ περισσότερα 
άπό τούς ώραίους λόγους τοΰ Λόϋδ Τσώρτς καί τών λοιπών 
άγγλων ύπουργών.

0 1 Ρ Ο Σ ΣΟ ΙAPNGVNTAI Μ ΜΕΤΑΒδΣΙΚ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤδΠΟϋ
(Ζ.) Κατά τηλεγράφημα έκ Γκόμελ 8 000 στρατιώταί 

συγκεντρωμένοι έκεΐ ήρνήθησαν, νά μεταβώσιν είς τό μέτωπον, 
καί έπεχείρησαν, νά προκαλέσωσι ταραχάς. Κατόπιν τούτου πε- 
ριεκυκλώθησαν ύπό κοζάκων καί δραγόνων καί ήναγκάσθησαν 
νά παραδοθώσιν.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ TSN Ρ0ΣΣ3Μ ΣϋΗΡΟΑΡΟΜΙΚΟΝ
(Ν.) Πετρούπολις, 7. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. Πρακτ. Πε

τρουπόλεως.) Μετά μεσημβρίαν τής 6. ’ Οκτωβρίου ή έπιτροπή 
τών άπεργών σιδηροδρομικών άπέστειλε· τηλεγραφικήν έγκύκλιον, 
δια τής οποίας δίδεται διαταγή, νά άρχίση ή γενική άπεργία 
είς δλας τάς γραμμάς τδ μεσονύκτιον τής 7. Όχτωβρίου. Θά 
σταματήσωσιν δλοι οί συρμοί έπιβατών καί έμπορευμάτων πλήν 
τών στρατιωτικών συρμών.

(Ν1.) Πετρούπολις, 7. Όκτωβ-.ίου. ιΐηλεγρ. πρακτορείου 
j Πετρουπολεως.) 'Η έιητροπή τών άπεργ ό ο, 1 οσεν, ώς γρά-

φουσιν αί έφημερίδες, δτι ή άπεργία θά έκτελεσθη βαθμηδόν. 
’ Εάν ή κυβέρνησις δέν όποχωρήση, Θά διακοπή ή μεταφορά 
τών τροφίμων καί βραδύτερον καί δ έφοδιασμός τών μετώπων.

(Ζ.) Ή  έπιτροπή τών άπεργών τής Μόσχας έτηλεγράφη- 
βζ πρός τόν Κερένσκι τά έξής : «Οί σιδηροδρομικοί άνέμειναν 
μέ ύπομονήν ίξ  μήνας, νά ίκανοποιηθώσιν αι άπαιτήσεις των, 
τήν ευθύνην δέ δι’ δ,τι θά συμβη εχει ή κυβέρνησις.» 'Ο Κε- 
ρένσχι άπήντησε τήν έσπέραν τής 5. ’ Οκτωβρίου πρός τήν έπι- 
τροπήν τοΰ γενικοΰ συνδέσμου τών σιδηροδρομικών, δτι αί ά- 
παιτήσεις των θά εκπληρωθώσι τήν 9. ’ Οκτωβρίου χαί παρα- 
καλεΐ αύτήν, νμ δώση τέλος είς τήν άπεργίαν.

HEQN ΣΥΝΕΑΡΙΟΝ EPTAT9H, ΣΤΡΑΤΙ8Τ6Η ΚΑΙ ΓΕΟΡΓΟΗ
(Ζ.) Πετρούπολις, 7. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. Πρακτορ. Πε

τρουπόλεως.) ' Η έκτελεστική έπιτροπή τοΰ · συνδέσμου έργατών 
καί στρατιωτών άπεφάσισεν όμοφώνως νά συγκαλέση διά τήν
2. Νοεμβρίου δεύτερον συνέδριον δλων τών αντιπροσώπων τών 
έργατών, στατιωτών καί γεωργών.

(Ζ.) Πετρούπολις, 7. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. Πρακτορ. Πε
τρουπόλεως.) Κατά τήν σημερινήν συνεδρίασιν τής προσωρινής 
βουλής δ "Γσερετέλλι άνεκοίνωσε μεταξύ άλλων, δτι έπ’ εύκαι- 
pitj τών συνεννοήσεων αντιπροσώπων τής δημοκρατίας, τών βιο- 
χάνων Μόσχας καί τοΰ κόμματος τών Καντέτ μετά τής κυβερ
νήσεως έγένετο άποδεκτή ή άπαίτησις τών δημοκρατικών άντΓ 
προσώπων δσον άφορα ένεργητικά διαβήματα πρός σύγκλησιν 
αονελεύσεως •’•ών συμμάχων πρός τόν σκοπόν άναθεωρήσεα^ 
τών συνθηκών, συμμετεχόντων καί τών άντιπροσώπων τής δη. 
μοχρατίας. Ή  άνακοινωθεΐσα ήδη διατύπωσις τοΰ χαρακτήρος 
τής προσωρινής βουλής καί τών δικαιωμάτων αύτής ένεκρίθη 
διά ψήφων 109 έναντίον 84 καί 22 ήρνήθησαν ψήφον.

ΣΙΑΜΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
(Ζ.) Χάγη, 7. ’ Οκτωβρίου. Τό «Νέον 'Ολλανδικόν Πρα- 

κτορεΐον» άναγγέλλει, δη  ή κυβέρνησις τοΰ Σιάμ έξέδωσε προ- 
κήρυξιν, διά τής οποίας καλεΐ πρός κατάταξιν έθελοντάς διά 
τόν γαλλικόν στρατόν. 'Ο στρατός ουτος θά τεθη ύπό τάς δια- 
ταγάς Σιάμίτου άξιωματικοΰ, ό δποΐος άνετράφη είς Γαλλίαν 
χαί έξεπαιδεύθη εις Βέλγιον.

ΠΡΟ ΝΕΑΣ ΝΟΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
(Ζ.) Άπό τήν Μπάζελ άναγγέλλονται τά έξής : Αί έφη

μερίδες πληροφορούνται περί τών ένεργειών τοΰ Πάπα ύπέρ 
τής είρήνης τά έξής: 'Ο Πάπας άπηύθυνε πρός ίάς κεντρικάς 
δυνάμεις διά διπλωματικής όδοΰ έρωτήσεις τινάς περί τών ύπ’ 
αύτών κατεχομένων έδαφών. Πιθανώς ό Πάπας μετά τήν λήψιν 
τής άπαντήσεως νά άπευθύνη νέαν λεπτομερεστέραν νόταν πρός 
τούς έμπολέμους.

Β ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΙΡΙΗ Ι £!ϊ ΤΗΝ M B A U I
(Ζ.) Στοκχολμη, 8. ’ Οκτωβρίου. 'Ο βασιλεύς έδέχθη σή. 

μερον τους άρχηγούς τών κομμάτων, οί όποιοι έδωσαν τάς ά- 
παντήσεις τών κομμάτων των. "Ολα τά κόμματα τονίζουσιν, 
δτι πρεπει νά έξακολουθήση ή πολιτική τής άψογου ουδετερό- 
τητος. 'Η άπάντησις τής συμπολιτευσεως έξαίρει τήν άνάγκην 
τής διατηρήσεως τών έμπορικών σχέσεων καί πρός τάς δύο 
έμπολέμους ό’ΐάδας. Η συμπολίτευσις καί οί φιλελεύθεροι έ- 
ξαίρουσι τάς δυσκολίας t .· μιχτοΰ ύπουργείου, δηλι^ΐσιν δμως, 
δτι εΐναι π - . > .  ̂ νά : ναμετάσχωσι τοιούτου ύπουργείου ύπό 
δρους τινα-:.

Οί φιλελεύθεροι άπαιτούσιν ικανοποιητικόν σχηματισμόν 
τής κυβερνήσεως ώς καί συμφωνίαν ώς πρός τό πρόγραμμα 
τής αύστηράς άμερολήπτου ούδετερότητος καί έμπορικής πολι
τικής. Προσέτι τάς δπό τής πλε.οψηφίας τών εκλογέων άπαι- 
τηθείσας έσχάτως πολιτικάς μεταρρυθμίσεις, ιδίως τήν εισαγω
γήν ψήφου ιών γυναικών καί τήν ισότητα τοΰ δημοτικού έκλο- 
γικοΰ δικαιώματος. Οί σοσιαλοδημοκράται δηλώνουσι τά έξής: 
«Εΐναι έντελώς προφανές, δτι πρέπει νά άπαιτηθη παρά τής 
νέας κυβερνήσεως ή άκριβής καί νόμιμος τηρησις άμερολήτΑου 
ουδετερότητας, τήν όποιαν ή κυβέρνησις διεκήρυξεν έπανειλημ- 
μένως κατά τήν διάρκειαν τοΰ παγκοσμίου πολέμου. 'Γπό τάς 
παρούσας περιστάσεις άποκλείεται ένδεχομένη συνεργασία τοΰ 
κόμματός μας είς τόν σχηματισμόν τής ύπό τής 'Γμετέρας 
Μεγαλειότητας προταθείσης κυβερνή'σεως.» Κατόπιν τούτου ό 
βασιλεύς έκάλεσε τούς δύο προέδρους τής βουλής.

(Ν.) Ή  γερμανική διοίκησις τοΰ στρατοΰ έδημοσίευσε τόν 
είς τό δυτικόν μέτωπον άριθμόν τών αίχμαλώτων καί τήν λείαν, 
ή όποία έκυριεύθη άπό τοΰ Ιουλίου μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου. 
Ά πό τούς άριθμούς αύτούς προκύπτει, δτι ό Χίντενμπουργκ 
παρά τήν άμυντικήν τακτικήν είχε τεράστια άποτελέσματα είς 
τό μέτωπον τοΰτο. Κατά τό χρονικόν αύτό διάστημά ηχμαλω- 
τίσθησαν ύπό τών στρατιών τοΰ διαδόχου Ρουππρέχτ καί τοΰ 
γερμανοΰ διαδόχου όχι ό) ιγώτεροι τών 337 άξιωματικών κα[ 
13 512 οπλιτών, περιήλθον δέ ?ίς γερμανικάς χεΐρας 483 πο
λυβόλα καί 41 τορπιλλοβλήται. Προσέτι έκυριεύθησαν 4 πυρο
βόλα χαί 11 άεροπλάνα.

Η ΑΓίΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ TSH Δ ΙΑΠΡΑΓΜ ΑΤΕΥΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ν.) Άμστερνταμ, 8. ’ Οκτωβρίου. (’ Ιδιαίτερον τηλεγρά

φημα.) 'Ο Λόϋδ Τσώρτς έτηλεγράφησεν, δτι δέν Θά εκφώνηση 
τόν μέγαν πολιτικόν λόγον, τόν όποιον έπρόκειτο νά έκφωνήση 
τήν Κυριακήν είς Μάνχεστερ ένώπιον τών συντεχνιών. 'Η αγ
γλική έφημερίς, ή όποία άνακοινώνει τοΰτο, έκφράζει τήν έλ- 
πίδα, δτι ό Λόϋδ Τσώρτς θά έξακολουθήση τήν σιωπήν του 
καί είς τό μέλλον, καί δτι ή άπάντησις τής ’ Αγγλίας είς τήν 
νόταν τοΰ Πάπα θά δώση έν πάση περιπτώσει έλπίδας συνεν- 
νοήσεως μετά τών έχθρών.

Ο Ν Ο ΡΒ Η ΓΙΚ Ο Σ ΕΜ Π Ο ΡΙΚ Ο Σ ΣΤΟ ΛΟ Σ
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 7. ’ Οκτωβρίου. 'Π «Μπερλίνσκε Τί- 

ντεντε» πληροφορείται έκ Χριστιανίας τά έξής : 'Ο νορβηγικός 
έμπορικός στόλος είχε κατά τόν Σεπτέμβριον αύξησιν 12000 
τόννων καί άπωλείας 34000 τόννων. ' Ο νορβηγικός έμπορικός 
στόλος άποτελεΐται σήμερον άπό 3265 πλοία με ολικήν χωρη
τικότητα 2129 000 τόννων.

ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ 293 έίΕΦΥΓΕΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΗΤΙΞ
(Ν.) Μαδρίτη, 8. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγράφημα τού πρα

κτορείου Χαβάς.) Τό γερμανικόν ύποβρύχιον ύπ’ άριθ. 293, τό 
όποΐον κατέπλευσεν είς Κάντιξ τήν 9. Σεπτεμβρίου καί εΐχεν 
άποκλεισθή έκεΐ, έδραπέτευσε κα:ά τήν παρελθοΰσαν νύκτα. Ό  
πρωθυπουργός άπέλυσεν άπό τά άξιώματά των τούς ύπευθύνους 
άνωτέρους άξιωματικούς τής ξηράς καί τού ναυτικού.

27 Σεπτεμβρίου—10 ’Οκτωβρίου 
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η

Καλλιστράτου μάρτυρος



Τό διαφυγόν γερμανικόν υποβρύχιον δέν είχε πυρομαχικά, 
οιότι αί τορπίλλαι, αί βόμβαι καί αί οβίδες του ειχον παρα- 
2ο0η είς τόν ναύσταθμον μετά τόν κατάπλουν τοΰ υποβρυχίου 
είς τον ισπανικόν λιμένα.

ΠΟΙΟΝ ΤΟ «ΖΕΑΝΤΛΕΡ»
(Ζ.) 'Ο κόμης Φελιξ φόν Λοΰκνερ,, ό κυβερνήτης τοΰ 

«Ζεάντλερ», κατεβύθισε μέχρι τοΰδε πολλά έχθρικά πλοία. Τό 
«Ζεάντλερ» δέν ήτο άλλο τι παρά Ιν είς πολεμικόν πλοΐον 
μεταβληθέν αίχμαλωτισθέν αμερικανικόν ίστιοφόρον, τό όποιον 
κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1915  έπλεεν άπό Νέαν 'Γόρκην εις 
’ Αρχάγγελον με φορτίον βάμβακος καί συλληφθεν καθ’ οδόν 
ώδηγήθη είς τόν γερμανικόν λιμένα Κουξχάφεν.

'Ο κυβερνήτης τοΰ «Ζεάντλερ», κόμης Φελιξ φόν Αοΰ- 
κνερ, έγεννήθη τήν 9. ’ Ιουλίου 1881 είς Δρέσδην, ώς υιός 
τοΰ κόμητος ’ Ερρίκου φόν Λοΰκνερ καί τής δευτέρας συζύγου 
του Μαρίας, τό γένος Λυντίχε. ΕΓς μεγαλύτερος ετεροθαλής α
δελφός του, ό κόμης Κάρολος Άνταμ φόν Λοΰκνερ, ήτο πλοί
αρχος τής άτμοπλοίας ’ Αμβούργου-’ Αμερικής καί είναι εφε- 
δρος άνθυποπλοίαρχος.

'Ο κόμης Φέλιξ φόν Αοΰχνερ έ'ζησε μέχρι τοΰδε πολυ 
ρωμαντικόν βίον. Ό  ΐοιος διηγείται, δτι άπό τό 13. έτος τοΰ 
βίου του εως εν έτος πρό τοΰ πολέμου δέν τοΰ επετρέπετο νά 
είσέλθ^ είς τήν πατρικήν στέγην. 'Ως μαθητής έγκατέλιπε τόν 
στενόχωρον μαθητικόν βίον καί έγινε ναυτόπαις καί τοιουτοτρό
πως έπέρασεν δλας τάς ευτυχίας καί τάς δυστυχίας τοΰ ναυτι- 
χοΰ έπαγγέλματος. 'Ως ναύτης έπανήλθεν είς τήν πατρικήν στέ
γην, άλλά δέν έγινε δεκτός. Ήναγκάσθη λοιπόν πάλιν νά ρι- 
φθή είς τόν άγώνα τής ζωής καί είς τήν βόρειον ’Αμερικήν ε- 
μαθεν δλα τά έπαγγέλματα καί έπέρασεν δλας τάς περιπετείας 
τής τύχης. Κατόπιν έπανήλθεν είς τήν πατρίδα του καί έφοί- 
τησεν εις σχολήν οίακιστών, κατόπιν δέ είσήλθεν είς τό έμπο- 
ριχόν ναυτικόν ώς οίακιστής. Ά φοΰ υπηρέτησε τήν στρατιωτι
κήν του θητείαν είς τό πολεμικόν ναυτικόν προήχθη είς ευε- 
δρον αξιωματικόν.

Ή αύτοδιοίκησις τής Ούκρανίας
(Ν.) Κίεβον, .8 . ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ τηλε- 

γραφιχοΰ πρακτορείου Πετρουπόλεως.) 'Η αυτόνομος κυβέρνη
σή άπηύθυνε πρός τόν λαόν προκήρυξιν, διά τής όποιας δηλώ
νει. δτι άφοΰ έπεράτωσε τόν καταρτισμόν της, αρχίζει νά κυ
βέρνα τήν χώραν καί φέρει τό γεγονός τοΰτο είς γνώσιν τών 
διοικητικών άρχών καί δημοσίων καταστημάτων.

Η Α Π Ε Α Π ΙΠ ΙΚ Η  Κ Α Τ Α ΙΤ Α ΙΙΣ  ΤΗΣ Ρ Ο Π Ι ί ϊ
(Ζ.) ' Ο Λόβατ Φράζερ, ό όποιος θεωρείται ώς ακριβής

γνώστης τών ρωσσικών πραγμάτων, χαρακτηρίζει είς τήν «Νταί
λυ Μαίηλ» τήν κατάστασιν τής χώρας ώς σχεδόν απελπιστι
κήν. 'Ο έπικρατών παράγων δεν Θά εΐναι μετ’ ολίγον έκεΐ ούτε 
ό Κερένσκι, ουτε ό Κορνιλώφ, ουτε ό σύνδεσμος τών έργατών
καί στρατιωτών, ούτε ό στρατός, άλλά ή πείνα. Άλλος σοβα
ρός κίνδυνος εΐναι ή οικονομική κατάστασις, ή δποία δμοιάζει 
με δνειρον φρενοβλαβούς. ΈτυπώΘησαν τόσον τεράστιαι ποσότη
τες χάρτινου νομίσματος, ώστε έπήλθεν έλλειψις χάρτου καί 
τυπώνονται πλέον μόνον χαρτονομίσματα μεγαλύτερα τών 250 
ρουβλίων.

'Ο Φράζερ κατόπι/ έξετάσεως τής άθεραπεύτου καταστά
σεως τοΰ στρατοΰ καί τής πολιτικής ανωμαλίας συμπεραίνει τά 
εξής: Δέν δύναμαι νά άνακαλύψω ούδεμίαν άκτίνα οωτός είς 
τήν ύπό νεφών έσκοτισμένην Ρωσσίαν. Έμπροσθεν τής είκόνος 
βλέπω έκατομμύρια στρατιωτών, στερουμένων στρατιωτικού 
πνεύματος, τό δποΐον μόνον βραδέως δύναται νά αναζωογονηθώ,

δπισθεν δε τό φάσμα τής πείνης. Άπέχομεν πολύ άπό τάς 
μεγάλας έλπίδας, με τάς οποίας ήρχισεν ή έπανάστασις. Πι
στεύω είς τό μέλλον τής Ρωσσίας, άλλά φοβούμαι, δτι ή χώ
ρα βαδίζει πρός περίοδον φοβερών συμφορών. Ά λλά ακριβώς 
αύτή ή περίοδος δύναται νά έπηρεάση κατά σοβαρώτατον τρό
πον τήν ύπόθεσιν τών συμμάχων, ή όποία εΐναι συγχρόνως καί 
υπόθεσις τής Ρωσσία·ς.

" 11λθεν ό καιρός, δπως οί πολιτικοί μας παύσωσι νά δμι- 
λώσι περί τής ρωσσικής έπαναστάσεως μέ μελίρρυτον γλώσσαν. 
'Ο πόλεμος ούτος ήτο πόλεμος μέ δύο κύρια μέτωπα. Είς τό 
εν έκ τών δύο ό έχθρός ένίκησεν αΐφνιδίως, χωρίς καμμίαν α
ποφασιστικήν μάχην. Αύτή είναι ή αληθής τωρινή σημασία 
τής ρωσσικής συντριβής. "Οσον καιρίως καί άν ήτο δυνατόν νά 
νικήσωμεν τούς Γερμανούς είς τό δυτικοί μέτωπον, δέν είναι 
δυνατόν νά τούς έξαναγκάσωμεν, νά έκκενώσωσι τάς άνατολικάς 
των κατακτήσεις. Έάν δέ πάλιν οί δυτικοί σύμμαχοί έπανέκτων 
τά έδάφη των, άλλά έπέτρεπον κατ' ανάγκην, δπως ή Γερμα
νία ζητήστβ ανταλλάγματα άπό τά έρείπια μιας συντετριμμένης 
καί αποσυντεθειμένης Ρωσσίας, τοΰτο δέν θά είχεν ώς αποτέ
λεσμα τήν Εύρώπην, διά τήν όποιαν μαχόμεθα.

Ώς έκ τούτου δφείλομεν νά άναθεωρήσωμεν τά σχέδιά 
μας καί αί δυτικαί δυνάμεις μετά τών ' Ηνωμένων Πολιτειών 
μετά ή άνευ τής Ρωσσίας νά θραύσωσι τήν στρατιωτικήν δύ- 
ναμιν τής Γερμανίας, πράγμα τό δποΐον δέν έγινεν έως τώρα.

Διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων Περσΰ 
καί Ούραγουάης πρός τήν Γερμανίαν.
(Ν.) Βερολινον, 8. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. Συνεπεία τής 

έντάσεως τών γερμανοπερουανικών σχέσεων ό στρατιωτικός ά- 
κόλουθος τής ένταΰθα περουανικής πρεσβείας, λοχαγός Γκερρέ- 
ρο, έζήτησε τηλεγραφικώς τήν παραίτησιν του.

(Ν.) Λίμα, 7. ’ Οκτωβρίου. Τό κονγκρέσσον τοΰ Περού 
άπεφάσισε διά ψήφων 105 έναντίον 6 τήν διακοπήν τών δι
πλωματικών σχέσεων μετά τής Γερμανίας.

(Ν.) Μοντεβίντεο, 7. ’ Οκτωβρίου. (Πρακτορεΐον Χαβάς.) 
'Η βουλή άπεφάσισε διά ψήφων 74 έναντίον 23 τήν διακοπή* 
τϊΰν σχέσεων μεταξύ Ούραγουάης καί Γερμανίας. 'Η γερουσία 
άπεφάσισε τήν διακοπήν διά ψήφων 13 έναντίον 3.

(Ζ.) Μοντεβίντεο, 8. ’ Οκτωβρίου. (Πρακτορεΐον Χαβάς.) 
"Εγγραφον τοΰ προέδρου πρός τήν βουλήν δηλώνει, δτι ή κυ- 
βέρνησις τής Ούραγουάης δέν προσεβλήθη άμέσως ύπό τής Γερμα- 
μανίας, άλλ’ δτι εΐναι άναγκαΐον, νά ταχθη μέ τό μέρος τών 
ύπερασπιστών τοΰ δικαίου, τής δημοκρατίας καί τών μικρών 
λαών. (Με άλλους λόγους: ' Η Ουραγουάη ύπέκυψεν είς τήν 
πίεσιν τής Άντάντ.)

ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΥΠΟ ΚΥΚΑΏΝΟΣ ΕΝ ΙΑ06ΚΙΑ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 9. ’ Οκτωβρίου. Κατά λεπτομερεστέρας 

ειδήσεις έξ ’ Ιαπωνίας δ κυκλών έπροξένησε ζημίαν περισσοτέρων 
τών 100 εκατομμυρίων γεν. Μόνον είς τήν περιοχήν τοΰ Τό. 
κιο έμετρήίΗτ,σαν 5θ0 νεκροί καί κατεστράφησαν 3000 οίκίαι. 
150 000 οίκίαι κατεπλημμυρήθησαν καί 200 000 άνθρώπων 
εΐναι άστεγοι. Πολλά χωρία πέριξ τοΰ Τόκιο κατεστράφησαν 
έντελώς. Είς Ντουνομοΰρο μόνον εδρέθησαν 500 πτώματα. 300  
κάτοικοι μιας μικράς νήσου πρό τής παραλίας κατεβροχθίσθη- 
σαν μαζί μέ τήν νήσον των ύπό τών κυμάτων.

ΧΙΩΝ ΕΙΣ  ΤΟ ΡΙΖΕΝ ΓΚΕΜ Π ΙΡΓΚΕ
(Ν.) Χίρσμπεργχ, 8. ’ Οκτωβρίου. Είς τό Ρίζεν-Γκεμπίργκε 

έπιπτε χιών δλόκληρον τήν Κυριακήν. 'Η θερμοκρασία ήτο 
τριών βαθμών ύπό τό μηδέν. 'Η χιών κατήλθεν μέχρι υψους 
700 μέτρων.

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμάτιον. Μπάουτσενερ-στρ. 57. III. ά.
Είς τό ελληνικόν καπνοπωλεΐον 1. ΔΗΜΑ, πλησίον τοΰ τα

χυδρομείου, πωλοΰνται κουτιά εύθηνά διά τούς μεταβαίνοντας 
είς έργασίαν στρατκότας.

Ενοικιάζεται άμέσως ή βραδ. μεγάλο καί ώραΐα έπιπλ. 
δωμ. ή 2 δωμ. (υπνου καί διαμονής) μετά >'-·----~. Πληροφο
ρία ι παρ’ ήμΐν.


