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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΒερολΤνον, 8. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) ΓΙρό μεσημβρίας της 

7. ’Οκτωβρίου διηυθύνετο ζωηρόν πύρ ένοχλήσεως εναντίον τών 
είς τό δάσος Χουτούλστ μέχρι της διώρυγος της Χολλεμπέκε 
θέσεών μας, τό όποιον κατά τάς προμεσημβρινάς ώρας έπυκνώ- 
θη είς ισχυρόν πύρ κατά τών βορειοανατολικώς τής ' Vitkov 
θέσεών μας. Μετά μεσημβρίαν ηύξανε διαρκώς είς σφοδρότη- 
ib. τό έχθρικόν πύρ, πρό πάντων είς τήν νοτιοανατολικώς τής 
λίμνης Μπλανκάρτ περιοχήν, είς τό δάσος Χουτούλστ και κατά 
τών από Λάνγκεμαρκ μέχρι Γκελόΰβελτ θέσεών μας. Περί τήν
3. μετά μεσημβρίαν ώραν ηύξήθη είς τυμπανικόν πύρ είς τήν 
περιοχήν τής Πασεντέλε και ώς τοιούτον μετεδόθη μέχρι τής 
περιοχής τής λίμνης Μπλανκάρτ.

Περί τήν 5. ώραν μετά μεσημβρίαν έγένετο πλησίον τής 
Πελκαπέλλε μία ίσχυροτέρα έχθρική έπίθεσις, ή όποία κατε- 
πνίγη υπό τού συγκεντρωτικού αμυντικού πυρός μας. Τό ισχυ
ρόν πύρ έξηκολούθησεν έν τούτοις καί μετά τήν άπφίρουσιν 
τής έπιθέσεως ταύτης και διηυθύνετο μετά ιδιαιτέρας σφοδρό- 
τητος κατά τών είς τήν περιοχήν τής Τσοννεμπέκε θέσεών μας. 
Μεταξύ της 6 .·και 7. εσπερινής ώρας ό έχθρός έξετέλεσε πά
λιν σφοδράς έπιθέσεις, μέχρι δυνάμεως τάγματος, σχεδόν έναν
τίον ολοκλήρου τού κυρίου μετώπου μάχης. Πανταχού, δπου 
ό έχθρός κατώρθωσε νά προχωρήση εως τά χαρακώματά μας, 
άπεκρούσθη δι άγώνος χειροβομβίδων. Μέγα μέρος τών συνε
χών έπιθέσεων του κατεβλήθη ύπό τού πυρός μας φραγμού 
καί άμύνης, προτού άκόμη πλησιάση είς τάς θέσεις μας.

Περί τήν 11 . ώραν τής έσπέρας ό έχθρόί έπανέλαβε τάς 
προσπαθείας, δπως διά έπιθέσεων ίσχυροτέρων περιπόλων προ- 
χωρήση βορειοδυτικώς τής Πασεντέλε, άλλά καί αί έπιθέσεις 
αύται άπεκρούσθησαν, διά πυρός καί άγώνος έκ τού πλησίον. 
Πλησίον τής Ρόϋτελ εξ έχθρικά τεθωρακισμένα αύτοκίνητα έξη- 
ναγκάσθησαν ύπό τού πυρός μας, νά έπιστρέψωσι μετά σπου
δής. Α> άπώλειαι, τάς οποίας ύπέστησαν οί Άγγλοι κατά τάς 
επανειλημμένα? αύτάς, άκάρπους επιθέσεις, εΐναι πάλιν έξαιρετι- 
κώς μεγάλαι. Κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός έχαλαρώθη ό 
άγών πυροβολικού κατά διαλείμματα, εγινε δέ πάλιν ισχυρός 
τήν πρωίαν τής 8. ’ Οκτωβρίου, περί ώραν 6., έναντίον τής με
ταξύ Λάνγκεμαρκ καί Τσαντφόρντε γραμμής μας.

Είς τό μέτωπον τοΰ Άρρας ή ένέργεια τοΰ πυροβολικού 
άπέκτησε μεγαλυτέραν δύναμιν έκατέρωθεν τής Αάν καί τής 
Φρεσνουά. Κατόπιν σφοδρας προπαρασκευής πυρός, μικράς διαρ- 
κείας, έπετέθησαν ίσχυραί έχθρικαί περίπολοι νοτίως τοΰ Σκάρπ, 
αί όποΐαι άπεκρούσθησαν έν μέρει μεν διά τοΰ πυρός τής ά

μύνης, έν μέρει δέ δι άγώνος έκ τού πλησίον. ' 0  έχθρός έκτός 
τών μεγάλων αιματηρών του απωλειών άπώλεσε καί άριθμόν 
τινα αίχμαλώτων.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αΐσν διηυθύνετο καθ’ ολην τήν ήμέ
ραν λίαν ισχυρόν πΰρ έναντίον τών θέσεών μας είς τήν βορεί
ως τής Μπωξαγιόν περιοχήν μέχρι τού φρουρίου Μαλμαιζόν. 
Περί τήν 7. εσπερινήν ώραν έγένετο νοτίως τοΰ Αίλέτ μία με
ρική έπίθεσις τών Γάλλων μετώπου τάγματος έναντίον τών θέ
σεών μας. ' Η έπίθεσις κατεβλήθη έντελώς ύπό τού πυρός μας 
πυροβολικού καί πεζικού. Καί κατά τήν νύκτα ή ένέργεια τού 
έχθρικοΰ πυροβολικού διετηρήθη έδώ έν μέρει ισχυρά.

Έπί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς τό έχθρικόν πΰρ 
ηύξήθη σημαντικώς άπό τού Μάς μέχρι τής Μπεζονβώ. Μία 
έκεΐ σκοπουμένη έχθρική έπίθεσις έματαιώθη υπό τοΰ συγκεν
τρωτικού μας πυρός καταστροφής έναντίον τών γεμάτων στρα
τοΰ έχθρικών χαρακωμάτων, ένω άνατολικώς τής Μπετενκούρ, 
νοτίως τής Μπωμόν καί είς τό δάσος Σώμ αί περίπολοί μας 
συνέλαβον μεγαλύτερον άριθμόν αίχμαλώτων.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον ή ένέργεια τοΰ πυρός ήτο 
κατά διαλείμματα ζωηρότερα βορειοανατολικώς της Ρίγας, βο
ρείως τής λίμνης Ντρισβυάτι, είς τήν περιοχήν τής Ντύναμ- 
πουργκ καί δυτικώς τής Λούκ.

Είς τόν κάτω Σερέθην άπεκρούσθησαν διά πυρός δύο 
ίσχυρότεραι έχθρικαί περίπολοι, αί όποΐαι κατόπιν ισχυρού πυ
ρός πυροβολικού καί τορπιλλοβλητών έπετέθησαν έναντίον τής 
πλησίον τής Κιουφλέα περιοχής τών νήσων.

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ
’ Εκ τής «' Ημέρας» τοΰ Βερολίνου τής 28. Σεπτεμβρίου 

μετεφράσαμεν τό κάτωθι άρθρον τοΰ έν Βερολίνο) Δρος κ. Δη- 
μητρίου Καλιτσουνάκη :

Μέχρι πρό ολίγων έτών ή ίταλική πολιτική είς τήν Βαλ
κανικήν ήτο μάλλον αρνητική. Έπίστευον δηλαδή είς Ρώμην, 
δτι ικανοποιούντο τά συμφέροντα τής Ιταλίας, έάν ημποδίζετο 
ή επί πλέον εισδυσις τής Αύστροουγγαρίας είς τήν Βαλκανικήν 
καί έτίθετο φραγμός είς τήν πολιτικήν έξάπλωσιν τής δυαδικής 
Μοναρχίας πρός νοτιοανατολας. Μέ άλλους λογους : η πολίτικη 
έπεδίωκε τήν τήρησιν τού καθεστώτος είς τήν Βαλκανικήν καί 
προσεπάθέι νά έμποδίσ^ πάσαν μεταβολήν υπερ τής Μοναρχίας. 
Ά λλά ό καιρός τής πολιτικής αύτής παρήλθε καί ή ’ Ιταλία 
προσπαθεί τώρα διά πολιτικής τών τετελεσμενων γεγονοτων να 
δημιουργήσω έπικρατοΰσαν θέσιν είς τήν Βαλκανικήν. Βαθμηδόν 
περισσότερον μεταχειρίζονται τό ονομα «Μεγάλη ’ Ιταλία», οταν



όμιλοΰσι περί ισχυρότερα? ύπό τ:ασαν έποψιν καί νέα; έπεκτά- 
σεις έπιδιωκούσης Ιταλίας. 'Ο ιταλικός πατριωτισμός, τόν όποιον 
πρότερον ολίγοι μόνον η σθάνοντο καί ολίγοι έτόλμων νά έκφρά-
σωσιν, εγινε μετά τόν Λυβικόν πόλεμον ιδιοκτησία πολλών εκα
τομμυρίων Ίταλών.

Οταν ήρχισεν εις τήν ’ Ιταλίαν ή βαλκανική αυτη κίνησίς 
κατα τάς άρχάς τής 20. έκατονταετηρίδος,· τήν σπουδαιότατα' 
της άντελήφθησαν μόνον ολίγοι Αυστριακοί. ' Η μεγάλη πλειο- 
νοτης τών πολιτικών εθεωρησε τόν κυκεώνα εκείνον τής «Mare 
nostro» (διά τής θαλάσσης μας) ώς ανοησίαν, εις τήν όποιαν 
δέν ήξιζείνά άποδοθη σοβαρότης τις. Και έν τούτοις τά πράγ
ματα ελαβον άλλην έξέλιξιν παρ’ ^,τι έπιστεύετο. ' Η νέα αΰτη
πολιτική σκέψις είσεχώρησε ταχέως εις τά πλήθη, καί τό σύν
θημα τής «Mare nostro» εφερε τ^ αποτέλεσμά του. Έφερε 
τήν Ιταλίαν απο τόν σταθμόν τής/’ Αδριατικής πολιτικής εις τήν 
όδόν μακράν άποβλεπούσης Βαλκανικής πολιτικής. Υ̂Ιετά τό 
συνεδριον τής Άλγέρικας ή Ιταλία αύτοκαλεΐται «'Η δύναμις 
ή μάλλον ένδιαφερομένη εις τήν Βαλκανικήν».

Ιώρα τέλος ή Ιταλία, χωρίς νά λάβη ύπ οψει της τάς 
αποφάσεις τής συνδιασκέψεως τών πρεσβευτών εις Λονδΐνον, ή 
όποία έδημιούργησεν ανεξάρτητον, έλευθέραν ’ Αλβανίαν, κηρύσ
σει τήν ανεξαρτησίαν τής ’ Αλβανίας ύπό ιταλικήν προστασίαν. 
Καί έν τούτοις ή άνάγκη κοινής ένεργείας δλων τών τότε εις 
Λονδΐνον μετασχόντων της ανεξαρτησίας τής ’ Αλβανίας δυνά
μεων ήτο τόσον περισσότερον ένδεδειγμένη, δσον ή ιταλική κυ- 
βερνησις έδήλωσε πολλάκις μέχρι τοΰδε, δτι αί αποφάσεις τής 
συνελεύσεως τοΰ Λονδίνου επρεπε νά γίνωσι σεβασταί μέχρι τέ
λους του πολέμου καί δτι ή οριστική λύσις τοΰ αλβανικού ζη
τήματος επρεπε ν’ άνατεθ^ είς τό συνέόριον τής ειρήνης. Αί 
ίταλικαί έφημεριδες έτόνισαν φυσικά είς τά σχόλιά των, δτι ή 
Ιταλία δέν διέπεται είς τάς ένεργείας της ταύτας άπό έγωϊστι- 

*ούς ή ύστεροβούλους σκοπούς καί δτι ό μόνος σκοπός της 
ητο η opiJTtxr  ̂ απελευθερω^ις ttjq 5 Αλβανία*.

’ Αλλά τό άξιοπαρατήρητον είς τήν απελευθερωτικήν αύτήν 
δράσιν έκ μέρους τής ’ Ιταλίας είναι μόνον, δτι ακριβώς ή ’ Ιτα
λία ήτο έκείνη, ή όποία κατά τήν έν Λονδίνω συνδιάσκεψιν τών 
πρεσβευτών άντέστη είς τήν Γδρυσιν μιάς πραγματικώς ανεξαρ
τήτου ’Αλβανίας, καί ή όποία διά τής προπαγάνδας της δέν κα- 
τωρθωσεν έντελώς, νά παραλύσ^ τήν- δράσιν τοΰ κόμητος Βήό 
εις τήν ’Αλβανίαν. 'Ως. έκ τούτου ούδείς δύναταί σήμερον νά 
άποδώση ειλικρίνειαν εις τήν ύπό τής Ιταλίας άνακήρυξιν τής 
άνεξαρτησιας τής Αλβανίας. Αυτη εχει μόνον τόν σκοπόν, νά 
άποκρύψη τάς κατακτητικάς τάσεις τής Ιταλίας.

Οί σκοποί ουτοι τής Ιταλίας άποδεικνύονται καί άπό · τό 
ΐσχάτως είσαχθέν είς τήν ιταλικήν βουλήν νομοσχέδιον πιστώ- 
σεω» δια την μεταβολήν τής Αυλώνος είς πολεμικόν λιμένα. 
Αλλά καί αί λοιπαί σπουδαΐαι έγκαταστάσεις καί έπιχειρήσεις 

τής Ιταλίας εις τήν ’ Αλβανίαν δέν έχουν τήν σημασίαν ένός 
καθαρώς τοπικού γεγονότος άλλά είναι κατά ώρισμένον βαθμόν 
επίσημα προμηνυματα, οτι εχουσι σκοπόν νά προσαρτήσωσι τήν 
χωράν ταύτην και νά μεταβάλωσι τήν ’Αδριατικήν είς μίαν άπο- 
κεκλεισμενην ίταλικην θάλασσαν. ' Η σπουδαιότης τής ένεργείας 
ταύτης δεν δύναταί να έξαρθ^ δσον πρέπει διά τήν Αύστροουγ- 
γαρίαν καί κατά τινα βαθμόν καί διά τήν Γερμανίαν. 'Η Τερ- 
γεστη καί ή Φιούμη Θά δυνηθώσι νά διατηρήσωιι τήν σημα
σίαν των, άφ’ ένός ώς πλησιέστατα κέντρα τής πλουσίαν βιο
μηχανίαν έχούσης κεντρικής Ευρώπης, άφ ετέρου ώς άφετη: 
piai τής εύφορου πεδιάδος τοΰ Δουνάβεως, jU-όνον έφ’ δσον θά 
είναι ελευθέρα ή νοτιοανατολική πλευρά τής ’ Αδριατικής. Ή 
άνατολική ακτή τής Αδριατικής είναι όχι μόνον ή βάσις διά

τήν Βοσνίαν καί τήν ' Ερζεγοβίνην, άλλά καί κρατεί έλευθέραν 
τήν έξοδον πρός τήν-διώρυγα τοΰ Σουέζ καί τήν ’ ΕρυΘράν 
ι)αλασσαν. τουτεστι τας μεγάλας οοους συγκοινωνίας πρός ττν 
άπω ’Ανατολήν.

Καί οχι μονον το συμφέρον τής Αυστροουγγαρίας, άλλά 
καί τό τής Αλοανίας, ή όποία έπί εκατονταετηρίδας ολοκλή
ρους ευρε διαρκές καταφυγιον είς τά άπρόσιτα ύψη τών ορο
σειρών της άπό τούς έχθρούς τής έλευθερίας της καί τοιουτο- 
,ροι.ω* απηλλαγη πάσης ξένης άναμίξεως καί διά τών άγώνων 
της απεκτησε το όικαιωμα τής ελευθερίας της, άπαιτεΐ έπιτα- 
κτικώς τό δικαίωμα, νά ζήση άνεξάρτητος. 'Η ’Αλβανία είναι 
έκ φύσεως πλούσια, καρποφόρος καί εχει άφθονα υδατα Κατά 
μήκος τής παραλίας έκτείνονται μεγάλαι κοιλάδες, αί όποΐα, 
τταρεχου ι̂ν αττεριοριατον πεοΐον ενεργείς διά 3 υ(3 ΐη|ΐ.ατικήν 
γεωργίαν και νεωτέραν αγροτικήν μηχανικήν. 'Η καλλιέργεια 
τών έκτάσεων, αί όποΐαι Ιως τώρα ήσαν τελείως χέρσοι, θά  
ήτο ύψίστης σημασίας διά τήν οικονομίαν ολοκλήρου τής ’Λ- 
δριατικής, καθώς καί ή κηπουρική καί ή καλλιέργεια τών ό- 
πωροφόρων δένδρων καί ή αμπελουργία έπί τών όροπλαγιών.

Τό έσωτερικόν είναι πλούσιον είς δάση, είς τά δρη ύπάρ, 
χει καί τώρα έκτεταμένη κτηνοτροφία, καί έπ αύτής στηρίζε
ται σήμερον όλοκληρος ή εύημερία τών άγριων φυλών βοσκών, 
τών I κεκηοων και των Τοσκηδων. Απο τήν έςαγωγήν σφαγίων* 
δερμάτων, έλαίου έλαιών καί βαλανιδιών πορίζονται τά αναγ
καία χρήματα πρός αγοράν τών ειδών τής καθημερινής ανάγ
κης. Έν πάσιο περιπτώσει ή αξία τοΰ έδάφους είναι μικρά κα( 
επομένως τοσοΰτον περισσότερα υπολείπονται νά γίνουν. Οί δροι. 
οί άπαιτούμενοι διά τήν πολλά ύποσχομένην άνάπτυξιν θά εύ
ρίσκοντο άφθονοι ύπό τήν σώφρονα καί προνοητικήν ίδιαν κυ- 
βερνησιν τής χώρας, καί μάλιστα μετά τήν κατασκευήν τών με- 
λετηθεισών ήδη σιδηροδρομικών κατά μήκος καί εγκαρσίων 
γραμμών, αί όποΐαι θά συνδέσωσι τόν άδριατικόν λιμένα τού 
'Αγίου Ίωάννου τής Μεδούης μετά τοΰ Πειραιώς (850 χιλιό
μετρα).καί τής κοιλάδος τοΰ Δουνάβεως καί Θά έκτείνωνται 
πρός βορράν κατά μήκος τής άδριατικής παραλίας.

Πασα δμως ςενη άνάμιξις ύπό τό πρόσχημα προστασίας 
εύρίσκεται είς πλήρη άντίθεσιν πρός τάς σήμερον έπικρατούσας 
ίόέας περί τής έλευθερίας καί τοΰ δικαιώματος τών λαών, νά 
κανονίζωσι μόνοι τήν τύχην των. Τέλος θά ήδύνατο νά ίδρυθη 
μία άνεξάρτητος, ούδετέρα ’Αλβανία ύπό τήν συνολικήν έγγόη- 
σιν δχι μόνον τών ένδιαφερομένων· δυνάμεων, άλλά δλων τών 
μεγάλων δυνάμεων. Ί ούναντίον μία ίταλική έπαρχία είς τήν 
’ Αδριατικήν θά ήτο θανάσιμον πλήγμα διά τήν Αυστροουγγαρί
αν. Διά τήν θέσιν τής Αύστροουγ 'αρίας ώς δυνάμεως μία ι 
σχυρά, έλευθέρα καί άνεξάρτητος ’ Αλβανία είναι απόλυτος ά- 

• νάγκη. Μία τοιαύτή ’ Αλβανία θά άπετέλει τήν τελευταίαν γέ
φυραν, ή όποία θά έπέτρεπεν είς τήν μέσην Ευρώπην, νά έπ- 
εκτείνη κάπως άνενόχλητος τήν έπιρροήν της έπί τής δυτικής 
Βαλκανικής, τής Μεσογείου καί τής άπω ’ Ανατολής. Δέν πρό
κειται μόνον περί οικονομικών συμφερόντων, άλλά καί περί 
προβλημάτων ζωτικωτάτης φύσεως άναφορικώς πρός τόν ρόλον 
τόν όποΐον είναι προωρισμένη νά παίξη είς τό μέλλον ή Αύ- 
στροουγγαρία ώς δύναμις καί τά όποία θά ήδύναντο νά έ'χωσιν 
αποφασιστικήν έπιρροήν έπί 'τής θέσεως ώς δυνάμεως ολοκλή
ρου τής μέσης Ευρώπης.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ
(Ζ.) Πετρούπολις, 9. Όκ τωβρίου. (Τηλεγραφικόν Πρακτ. 

Πετρουπολεως.) ’ Επίσημος κατάλογος τοΰ ύπό τοΰ Κερένσκι έν

Μακεδονικόν μέτωπον
Νοτιοδυτικώς τής λίμνης τής Δοϊράνης οί Βούλγαροι άπέ" 

κρουσαν πολλά άγγλικά τμήματα, (τά οποία έπετέθησαν κατό
πιν μακράς προπαρασκευής πυροβολικού.

(W.T.B.) ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Η ΙΟΥ ΑΪΗΡΟΟΪΓίΡΙΪΒΥ ΑΗΑΚ01ΗΙ18ΕΚΪΒ!
Β ι έ ν ν η ,  9. ’ Οκτωβρίου.

’Ιταλικόν θέατρον
Πλησίον τής Κάλ έπί τοΰ οροπεδίου Μπαίνσιτσα-Χάίλιγ- 

κερ Γκάϊστ άπεκρούσθη χθές τήν πρωίαν μία ίταλική έπίθεσις 
μετά μεγάλων άπωλειών τοΰ έχθροΰ. Περιήλθον εις χειράς μας 
120 αίχμάλωτοι καί 7 πολυβόλα.

Πλησίον τής Κοστανγιέβικα περιήλθον είς χεΐράς μας 180  
αιχμάλωτοι κατά τινα έπιτυχή έπιχείρησιν.

\ ’Αλβανία
’Ανατολικώς τής Αύλώνος έματαιώθη μία απόπειρα δια

βάσεως τοΰ Βογιούζα.
(W.T.B.) Ό  άρχηγός τού γενικοΰ έπιτελείου.

ΤΟ Ε Ρ Γ Ο Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
19 500 τόννοι.

Βερολΐνον, 8. ’ Οκτωβρίου. ’ Επίσημον. (W .T .B ) Είς τήν 
πέριξ τής ’ Αγγλίας έν αποκλεισμοί περιοχήν κατεβυθίσθησαν 
πάλιν ύπό τών ύποβρυχίων μας 19 500 τοννοι.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό άγγλικόν 
•ώπλισμένον άτμόπλοιον «Ιωσήφ Σαμπερλαίν» μέ φορτίον ξυ
λείας, ώς καί τό ρωσσικόν ώπλισμένον άτμόπλοιον «Αύϊτραλία» 
μέ φορτίον λίνου.

Ό  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τού στόλου.

συνεννοήσει μετά τών δημοκρατικών καί αστικών καμάτων α- 
νασχηματισθέντος ύπουργείου.

Σοσιαλισταί υπουργοί: Κερένσκι πρωθυπουργός και ανώτε
ρος άρχηγός τοΰ στρατοΰ· Νικίτιν, έσωτερικών καί ταχυδρο
μείων καί τηλεγράφων* Μαλιάνοβιτς, δικαιοσύνης* Προκοποοιτς, 
έπι σιτισμού· ’ Αβξεντιέφ, γεωργίας· Κβοεντέφ, δημοσίων έργων.

Μή σοσιαλισταί υπουργοί: Τερεστσένκο, έξωτερικών· Κο- 
νοβαλώφ, έμπορίου καί βιομηχανίας· Μπερνάτσκυ, οικονομικών* 
Σαλάτσκιν, δημοσίας έκπαιδεύσεως* Καρτασέφ, θρησκευτικών 
Κίσκιν, δημοσίας . βοήθειας· Σμιρνώφ, έλεγκτής τοΰ κράτους* 
Τρετιακώφ, πρόεδρος τοΰ οικονομικού συμβουλίου τής προσω
ρινής κυβερνήσεως· Λιβερόφσκυ, τής συγκοινωνίας· στρατηγός 
Βερχόφσκυ, στρατιωτικών ναύαρχος Βερντερέφκυ, ναυτικών.

(Ν.) Πετρούπολις. 9. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. Πρακτορείου 
Πετρουπόλεως.) Τό νέον ύπουργεϊον συνίσταται άπό τρεις σο. 
σιαλοεπαναστάτας (πρόεδρος, συγκοινωνίας, γεωργίας), τεσσαρας 
σοσιαλοδη μοκ ράτας (έσωτερικών καί ταχυδρομείων—-τηλεγρά
φων, δικαιοσύνης, έργασίας, έπισιτισμοΰ), τρεις άνεξαρτήτους 
σοσιαλίστάς (στρατιωτικών, ναυτικών, παιδείας), ενα ριζοσπα
στικόν δημοκράτην (οικονομικών), τέσσαρας καντετ (εμπορίου 
καί βιομηχανίας, προστασίας, θρησκευτικών καί έλεγκτής τοΰ 
κράτους), δύο μή άνήκοντας είς κόμμα (έξωτερικών και 
πρόεδρος τοΰ οίκονομικοΰ συμβουλίου.)

ΜΜΟΙΜΪΪΓΓίΙ HIM
IMNU IHMjHII

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 10. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  TDK MAA0XQY ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τό μέτωπον τής Φλάνδρας έλαβον μέρος χθές είς τόν 
άγώνα έ<τός τών 11 βρεττανικών μεραρχιών καί γαλλικά στρα
τεύματα. ' Η έντασις τών προσπαθειών τών δύο συμμάχων δυ
τικών δυνάμεων έξηντλήθη είς πάλην διαρκέσασαν ολόκληρον, 
τήν ήμέραν πρό τής σταθερότητος τών άγωνιστών τής Φλάνδρας !

Αί έπιθέσεις, αί όποΐαι έγιναν τήν πρωίαν κατόπιν ίσχυ- 
ροτάτου τυμπανίκοΰ πυρός άπετέλουν τό προοίμιον τής μάχης, 
ή όποία διεξήγετο μέ άδιάκοπον σφοδροτάτην ένέργειαν πυρο
βολικού μέχρι βαθείας νυκτός έπί μετώπου 20 χιλιομέτρων 
περίπου είς τά πεδία τών χοανών μεταξύ Μπιξότε καί Γκελοΰ- 
βελτ. Οί έχθροί ερριπτον είς τόν άγώνα διαρκώς νέας δυνά
μεις, αί όποΐαι πολλάκις έπετέθησαν είς μερικάς θέσεις εως εξ 
φοράς πλησίον τών γραμμών μας.

Νοτίως τοΰ δάσους Χουτούλστ πλησίον τής Ντράϊμπανκ, 
τής Μανγκελέρε, τής Βέλντχεκ καί είς τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν τής Πελκαπέλλε ό έχθρός κατέλαβεν έδαφος I 500 
μέτρων περίπου, μέχρις δτου συνήντησεν αύτόν ή άντεπίθεσις 
τών έφεδρειών μας καί περιώρισε τήν αρχικήν του έπιτυχίαν.

’ Από τής Πελκαπέλλε μέχρι τής Γκελούβελτ τά γενναία 
στρατεύματά μας κατέχουσιν ασφαλώς τάς γραμμάς των μά. 
χης* αί έπανειλημμέναι έχθρικαί έπιθέσεις έναντίον τοΰ μετώ
που τούτου, πλάτους 13 χιλιομέτρων, κατεβλήθησαν δλαι μετά 
βαρυτάτων άπωλειών.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς ή μαχητική ένέργεια ήτο μικρά* 
αόνον είς τόν Αΐσν ένεδυναμώθη ό άγών πυρός. Νοτίως τής 
όδοΰ Λαόν-Σουασσόν άπεκρούσθησαν έπιτεθέντες γαλλικοί λόχοι.

’Ανατολικόν θέατρον
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

Στρατιωτικαι συσκέψεις τής Άντάντ
(Ν.) ’ Εκ Γενεύης αναγγέλλονται τά εξής : ' Ο παρισινός 

.«Χρόνος» πληροφορείται, δτι κατά τήν τελευταίαν εβδομάδα 
έγένοντο μεγάλαι στρατιωτικαι συσκέψεις τών συμμάχων έπί 
γαλλικού έδάφους, τών οποίων αί συνέπειαι θά δειχθώσιν αμέ
σως είς δλα τά μέτωπα τών συμμάχων.

ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗ ΜΑΧΗ
(Ν.) Κατά τηλεγραφήματα τών ελβετικών έφημερίδων έκ 

Λονδίνου ή «Μόρνινκ Πόστ» πληροφορείται έκ τού βρεττανικοΰ 
στρατηγείου τά έξής : ' Η μέλλουσα μάχη είς τό μέτωπον θά 
ύπεοβη είς φοβερότητα καί σοβαρότητα δλας τάς προηγουμένας 
μάχας τού’παρελθόντος θέρους. Πρέπει νά προπαρασκευασθώ- 
μεν διά μεγάλας άπωλείας. 'Η σιωπή καί ή άδράνεια τού βελ
γικού στρατού δέν όφείλεται είς πολίτικους λογους αλλα εις την 
άρξαμένην άναδιοργάνωσιν καί τόν έκ νέου έξοπλισμόν τού βελ
γικού στρατού.

Κατά τάς ελβετικός έφημερίδας ή «Νταίλυ Μαίηλ» πλη
ροφορείται έκ τοΰ μετώπου τής Φλάνδρας τά έξής : ' Η συγκέν. 
τρωσις τού πυροβολικού τών "Αγγλων δέν εφθασεν άκομη εις 
τό ύψηλότερον σημεΐον της. Η μάχη συνεχι,ε.αι μ=.τά *.ην βελ- 
τίωσιν τού καιρού. Η έφημερίς γράφει προσέτι, οτι είναι αςιον 
θαυμασμού, πώς οί Γερμανοί κατορθώνουσιν έν μέσιρ τού πυ-

28 Σεπτεμβρίου—11 ’Οκτωβρίου 
ΠΕΜΠΤΗ
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ρος τών μαγών νά διοργανώνωσΓ διαρκώς έχ νεου την αντίστα
σή των καί νά μεταβάλλωσι καθ’ έκάστην τήν μέθοδον της 
άμύνης των. __________

H ΤΣΑΡΙΚΗ M i l  ΕΙΣ ΕΚ Μ Μ Π Μ Ι
ν (Ν.) Γενεύη, 9. ’ Οκτωβρίου. Κατά τηλεγράφημα τοΰ πρα

κτορείου Χαβας έκ Πετρουπόλεως της 7. ’ Οκτωβρίου ή τσαρι
κή οικογένεια μετε,φέρθη άπδ την πόλιν Τομπόλσκ είς τδ μονα- 
στήριον τοΰ Άμπαλάκ.

Τδ ’ Αμπάλάκ είναι χωρίον μέ 600 . κατοίκους είς τδ κυ- 
βερνεΐον Τομπόλσκ.

Μ Α ΙΟ Σ  1 0 ) ΣΟΤΑΤλΝΟΤ ΤΗΣ 111(1110)
(Ν.) Λονδΐνον, 10. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. πρακτορείου 

Ι’όϋτερ.) Αί έφημερίδες πληροφοροΰνται τά έξής: 'Ο σουλτά- 
νος τής Αίγυπτου απέθανε τήν Τρίτην μετά μεσημβρίαν.

Κατά τους Τάϊμς ώρίσθη διάδοχός του δ Αδελφός τοΰ 
σουλτάνου Άχμέτ Φουάτ.

(Πρόκειται περί τοΰ δπδ τής ’ Αγγλίας κατά τήν 19. Δε
κεμβρίου 1914 αύθαιρέτως διορισθέντος «σουλτάνου τής Αίγυ
πτου» Χουσείν Κιαμήλ Πασα. 10  ’ Αχμέτ Φουάτ, δ δποΐος ώ- 
ρίσθη διάδοχός του είναι 50 έτών. *0 πραγματικώς κεδίβης 
τής Αίγυπτου, ’ Αββάς Χιλμή, ήλθεν έν τώ μεταξύ είς Κων- 
σταντινούπολιν.) __________

Η ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 9. ’ Οκτωβρίου. Ή  «Ντγέν», τδ φυλλον 

τοΰ Κερένσκι, έκφράζει πάλιν έλπίδας γενικής είρήνης. Αί φή- 
μαι περί είρήνης έκυκλοφόρησαν ε(ς τους ιθύνοντας ρωσσικους 
κύκλους μετά μεγάλης έπιμονής. Βεβαίως αί διαπραγματεύσεις 
είρήνης δέν είσήλθον μέχρι τοΰδε είς έπίσήμον στάδιον, άλλά 
είναι αναμφίβολον, δτι τδ ζήτημα τής είρήνης εύρίσκεται τώρα 
δριστικώς είς τήν· ήμερησίαν διάταςιν. "Ολοι οί διπλωμάται λέ· 
γουσιν, δτι εφθασεν ή ψυχολογική στιγμή τοΰ πολέμου.

(Ζ.) Πετρούπολις, 9. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγραφικόν πρακτ. 
Πετρουπόλεως.) Οί πολιτικοί καί οί διπλωματικοί κύκλοι τής 
Πετρουπόλεως φαίνεται, δτι δυσηρεστήθησαν άπδ μίαν έπιστο- 
λήν, τήν όποιαν δ πρώην ρώσσος πρεσβευτής είς Τόκιο καί 
Βασινγκτώνα βαρώνος Ρόζεν έδημοσίευσεν είς τήν μαξιμαλιστι
κήν έφημερίδα «Νοβόγια Σίσν>5, καί την δημοσίευσιν τής δποίας 
άπέκρουσαν αί λοιπαί έφημερίδες.

'Ο βαρώνος Ρόζεν κατηγορεί τήν ρωσσικήν δημοκρατίαν, 
δτι δέν έξήσκησεν αρκετήν πίεσιν έπί τών συμμάχων της καί 
καθυστέρησε πολυ τήν πραγματοποίησιν τής ύπδ τής ρωσσικής 
έπαναστατικής δημοκρατίας τεθείσης αρχής «ειρήνη άνέυ προσ
αρτήσεων καί αποζημιώσεων.»

'Ο άρθρογράφος λέγει, δτι ή διπλοπρόσωπος αυτη στάσις 
τής ρωσσικής κυβερνήσεως προξενεί ΑνεπανόρΘωτον ζημίαν είς 
τά συμφέροντα τής χώρας,, διότι ή φωνή τής ρωσσικής διπλω
ματίας γίνεται Ασθενεστέρα δσον παρέρχεται δ καιρός καί αυξά
νει ή άποσύνθεσις. ' Η διπλοπροσωπία αυτη τής ρωσσικής πολι
τικής είς τδ ζήτημα «ειρήνη ή πόλεμος», γράφει δ βαρώνος 
Ρόζεν, Αποκαλύπτει πρδ τοΰ έθνους δύο στρατόπεδα: τδ έν, τδ 
καί βημαντικώτερον, έπιδιώκει μέ ζήλον τήν ειρήνην, ένω τδ 
άλλο, τδ δποΐον άποτελεΐται άπδ άσήμαντον μειοψηφίαν, έπιμέ- 
νει είς τδν πόλεμον μέχρι τών άκρων.

ΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΑ! ΤΗΣ ΑΗΤΑΝΤ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
(Ν.) 'Ο βορειοϊσπανικδς τύπος έκφράζει κατά τάς τελευ

ταίας εβδομάδας τήν πεποίθησιν, δτι δλαι αί έσωτερικαί ταρα-

χαί τής Ισπανίας πρέπει νά άποδοθώσιν είς μηχανορραφίας 
τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας. ' Υπάρχουσιν Αποδείξεις περί 
τής ασυνειδήτου δημαγωγίας τήν όποιαν οί πράκτορες τής ’ Αν
τάντ έξήσκησαν είς τήν ’ Ισπανίαν καί είναι γνωστόν, δτι καί 
αυτοί οί διπλωματικοί καί οί προξενικοί αντιπρόσωποι τών χω
ρών αύτών δέν έδίστασαν, νά άναμιχθώσιν είς συνωμοσίας, κα- 
ταχρώμενοι τών προνομίων των.

ΚΑΤΑ ΤΗ Σ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
^(Ζ.) Πετρούπολις, 9. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγράφ. τοΰ πρακτο

ρείου Πετρουπόλεως.) Γδ συμβούλιον τών έργατών καί στρατι
ωτών μετά τήν έκλογήν τοΰ προεδρείου του Απεδέχθη πρότασιν 
τής πλειοψηφίας, ή δποία απευθύνεται έναντίον τής συνεργασίας 
μετά τών Αστικών τάξεων καί. έκφράζει τήν βεβαιότητα, δτι τδ 
συγκληθησόμενον γενικδν συνέδριον τών συμβουλίων τών έργατών 
καί στρατιωτών θά δημιουργήσω πραγματικώς έπαναστατικήν δύ- 
ναμιν.

Συνάντησις τοΰ προέδρου τής Πορτογαλί
ας καί τοΰ βασιλέως τής ’Ισπανίας.
(Ν.) "Αγιος Σεβαστιανός, 9. ’ Οκτωβρίου. (Πρακτορεΐον 

Ρόϋτερ.) 'Ο πρόεδρος τής Πορτογαλίας, συνοδευόμενος ύπδ τοΰ 
υπουργού τών έξωτερικών εφθασε σήμερον ένταΰθα καί έγένετο 
δεκτδς ύπδ τοΰ βασιλέως Άλοόνσου καί τοΰ ίσπανοΰ ύπουργοΰ 
τών^έξωτερικών. 'Ο πρόεδρος καί δ βασιλεύς έσχον μακράν 
συνομιλίαν.

Ιαπωνικόν δάνειον είς τήν Ρωσσίαν
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 1 0 .’ Οκτωβρίου. Τδ πρακτορεΐον Ρόϋτερ 

τηλεγραφεί έκ Νέας 'Υόρκης, δτι κατ’ έπισήμους ειδήσεις Απδ 
τήν ’ Ιαπωνίαν προκατέβαλεν αυτη είς τήν ρωσσικήν κυβέρνησή 
66 667 000 γέν πρδς έπιτόκιον Εξ έπί τοΐς έκατόν.

ΚΟΝΣΕΡΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΟΡΦΑΝΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΕΟΣ ΓΚΕΡΑΙΤΣ
'Η  «Πρωινή» τής Μπρεσλάου γράφει περί τής Αοιδοΰ 

κονσέρτων καί όρατορίων δεσποινίδας Φρίντας Ντόϋτς, ή δποία 
θά τραγουδήσω τήν προσεχή Δευτέραν είς τήν αίθουσαν έορτών 
τής Στατχάλλε ύπέρ τών δρφανών πολέμου τής πόλεως Γκέρ
λιτς, τά έξής : Ή  δεσποινίς Φρίντα Ντόϋτς κατέχει ευηχον. 
καλώς έξησκημένην φωνήν μεσοφώνου, φωνήν ούτως είπεΐν δη- 
μιουργουμένην διά άσματα. 'Η φωνή της είναι λίαν ευλύγιστος 
καί τδ μέγεθος αύτής είναι Αρκετόν διά τάς πλείστας περιπτώ
σεις. Διά μίαν εσπερίδα τής δεσποινίδος Φρίντας Ντόϋτς γρά
φει τά έξής: ' Η αίθουσα ήτο πλήρης μέχρι καί τών τελευταί
ων θέσεων. Αί έπιδοκιμασίαι ήσαν ζωηρότατοι, ίδίως μετά τά 
άσματα έκεΐνα, τά δποΐα πρδς Απόδοσιν τοΰ ποιητικού των 
περιεχομένου Απαιτοΰσιν Αμέμπτως έξησκημένην μέσην φωνήν. 
'Η νεαρά καλλιτέχνις έξέχει ήδη είς τήν χρήσιν τοΰ λίαν ζωη
ρού τούτου μέσου τής τέχνης.

Περί τής έξοχου έκτελέσεως τών δυο κουαρτέττων πιάνου 
τοΰ Μόζαρτ καί τοΰ Σοΰμαν έγγυαται δ κ. φδν Μακομάσκι, 
δ δποΐος άλλοτε διηύθυνεν ένταΰθα έπί επτά ετη τδ κουαρτέτ- 
το έγχορδων δργάνων καί Απηύλαυε μεγίστης έκτιμήσεως τοΰ 
μουσικού κοινοΰ. Οί έπισκέπται τοΰ κονσέρτου τούτου έκτδς τοΰ 
δτι θά συντρέξωσιν είς ένα εύεργετικδν σκοπόν θά Απολαύσωσι 
καί μίαν έσπέραν μεγάλης τέχνης, εχομεν δέ πεποίθησιν, δτι 
ταχέως θά πωληθώσι καί αί δλίγαι Ακόμη ύπολειπόμεναι θέσεις.

11 Άγοράζομεν ελληνικά, βουλγαρικά· αύστροουγγρι- 
II κά καί δλα τά είδη τών ξένων νομισμάτων. j
Π Διά ναπολεόνια, τουρκικάς και άγγλικάς λίρας |
Κ πληρώνομεν εκτάκτως μεγάλας τιμάς.
I ΜΠΑΡΤΣ καί Σια. Στοά Στράσμπουργκ (Πασάζ).


