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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 12. ’ Οκτωβρίου. (W .T.B.) Μετά τάς αίματη- 

ράς αποτυχίας τής 4. καί τής 9. ’ Οκτωβρίου, τών Οποίων αί 
άπώλειαι ηύςήθη σαν διά τών έπανειλημμένων ααταίων μερικών 
έπιθέσεων τής επομένης ήμέρας, τήν 11. ’ Οκτωβρίου ό άγών 
πυροβολικού ηύξήθη πάλιν είς μεγίστην δύναμιν έφ’ ολοκλήρου 
σχεδόν τοΰ πολεμικοΰ πεδίου τής Φλάνδρας. ' Η κυρίως μανία 
τοΰ έχθρικοΰ πυρός πυροβολικοΰ διηυθύνετο έναντίον τών είς τό 
δάσος Χουτούλστ θέσεών μας. 'Ομοίως καί κατά τής γραμμής 
Μέρκεμ—Ντράϊμπανκ έγένοντο τήν έσπέραν διάφοροι αιφνιδια
σμοί τυμπανικοΰ πυρός. Κατά τήν διάρκειαν της νυκτός ή σφο- 
δρότης τοΰ πυρός ηύςανε διαρκώς καί κατά τάς πρωινάς ώρας 
τής 12. ’ Οκτωβρίου μετεβλήθη είς βαρύτατον τυμπανιχόν πΰρ 
κατά τής γραμμής Ντράϊμπανκ μέχρι νοτίως τής Γκελοΰβελτ, 
μεθ δ έγένοντο νέαι έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ.

Τό έδαφος, είς τό δποΐον εύρίσκεται έδώ δ έχθρός, εχει 
μεταβληθή διά τριμήνου σχεδόν πυρός καταστροφής καί τυμ
πάνου είς βορβορώδες 2λος καί αυξάνει τό Αποτέλεσμα τοΰ πυ
ροβολικού μας έναντίον τών στρατευμάτων μάχης καί τών φα. 
λάγγων ένισχύσεως τοΰ έχθροΰ. Καί κατά τήν 11. ’ Οκτωβρίου 
τό πυροβολικόν μας ήδυνήθη νά συγκέντρωση έπανειλημμένως 
μετ’ έπιτυχίας τό πΰρ του έναντίον έχθρικών συγκεντρώσεων^ 
κινήσεων καί έ /καταστάσεων.

Τό Τηλεγραφικόν Πρακτορεΐον Βόλφ μεταδίδει Ακόμη διά 
τούς Αγώνας τής Φλάνδρας τά Ακόλουθα σχόλια: «Διά δέκα 
μαχών ανήκουστου σφοδρότητος καί διά καταναλώσεως -πυρο- 
μαχικών, όποία δέν εΤχε παρουσιασθή εως τώρα, έπεχείρησαν 
οί Άγγλοι νά καταλάβουν τήν βάσιν ύποβρυχίων τής Φλάνδρας,

"Ολον τό κέρδος των καί κατά τάς δέκα μάχας συνίστα. 
ται είς τό δτι κατώρθωσαν νά Απωθήσωσι τήν γερμανικήν ά
μυναν έπί μετώπου 30 Ιως 35 χιλιομέτρων περίπου καί βά
θους 1 εως 6 χιλιομέτρων. Διά νά χατορθώσωσι τοΰτο έχρη- 
σιμοποίησαν τό άνθος τοΰ στρατοΰ των καί, μή συμπεριλαμβα
νομένων τών Απωλειών τής 4. καί τής 9. ’ Οκτωβρίου, έθυσία- 
σαν έκατοντάδας χιλιάδων, τούτέστι θυσίας, αί δποιαι ύπερτε- 
ροΰσι κατά πολύ τάς Απωλείας τής αίματηρας έπιθέσεως τοΰ 
Νιβέλ. ’Επί τοΰ πεδίου τών υψωμάτων οί Άγγλοι ήουνήθησαν 
νά πατήσωσι μόνον έπί τοΰ νοτίου μέρους είς τήν διευθυνσιν 
Γκελοΰβελτ-Τσοννεμπέκε. Τό όλιχόν χέρδος χαί τών δέκα μεγά
λων μαχών τής Φλάνδρας Ανέρχεται μόλις είς τό τρίτον 
τοΰ έδαφικοΰ κέρδους τής μάχης τοΰ Σόμ κατά τό 1916.

Καίτοι ή Αγγλία έχρησιμοποίησεν είς τό μέτωπον τής

Φλάνδρας σχεδόν ολοκλήρους τάς δυνάμεις της, συχνά δέ καί 
γαλλικάς δυνάμεις, έναντίον ένός μέρους τοΰ γερμανικού στρα
τοΰ, δέν κατώρθωσε νά περιορίση ούδέ κατ’ έλάχιστον τήν πρω
τοβουλίαν τής γερμανικής διοικήσεως. ’ Ενω ή ταχτική τοΰ Χάϊγ 
δέν έφερεν είς πέρας μέχρι τοΰδε μεγάλας έπιχειρήσεις, ή γερ
μανική Αμυντική ταχτική είς τό δυτικόν μέτωπον ού μόνον κα
τέστησε δυνατήν τήν Απόκρουσιν τών Αγγλογαλλικών έπιθέσεων, 
Αλλά συγχρόνως καί μεγάλας έπιτυχίας είς τήν Γαλικίαν καί 
τήν Βουκοβίναν, πλησίον της Ρίγας καί τής Γιάκομπστατ.

"Οσον Αφορα τήν μεγαλαυχίαν, δτι οί Άγγλοι θά ήδυναν- 
το είς πάσαν στιγμήν ν’ Αρχίσωσι. τόν κινητικόν πόλεμον κατά τής 
στρατιάς τοΰ διαδόχου Ρουπρέχτ, αί βαρεΐαι Αποτυχιαι τών τελευ
ταίων ήμερών Απέδειξαν, δτι ταΰτα είναι μόνον πομπώδεις λό
γοι. ’ Ενδιαφέρον είναι, δτι ή Αγγλία, τής δποίας τά πολεμικά 
Ανακοινωθέντα Ανταπεκρίνοντο μέχρι τοΰδε οπωσδήποτε είς τήν 
αλήθειαν, Αναγκάζεται, πιθανώς έκ φόβου πρό τής αίματηρας 
Αληθείας, νά ένισχύη τήν πολεμικήν διάθεσιν τοΰ λαοΰ της διά 
ψευδών είδήσεων. Προσέτι δέ αί ψευδείς αυται είδήσεις περί νι
κών εΐναι προωρισμέναι νά έξαπατήσωσι τούς ούδετέρους. Είς 
τάς Απόπειρας ταύτας έξαπατήσεως θά έμπέσωσι μόνον οί τε
λείως άπειροι καί έπιπόλαιοι. Αί δέχα Απόπειραι διασπάσεως 
τού μετώπου της Φλάνδρας δέν είναι άλλο τι παρά Αδιάκοπος 
σειρά βαρυτάτων χαί αιματηρότατων Αγγλικών Αποτυχιών.»

Βερολινον, 12. ’ Οκτωβρίου. (W .T.B.) 'Η Ανωφελής Θυ
σία Αγγλικού αίματος είς τήν μάχην τής Φλάνδρας έξαχολου- 
Θεΰ 'Η συνεχής βροχή τών τελευταίων ήμερών μετέβαλε τό 
πεδίον μάχης τής Φλάνδρας είς ελώδη λίμνην. Παρά τάς τε- 
ραστίας δυσκολίας, πρό τών όποιων εύρισκονταί ως έκ τουτου 
διαρκώς οί έπιτιθέμενοι, οί Άγγλοι έξηκολούθησαν τάς Απε
γνωσμένος προσπάθειας των, 8πως έπιτύχωσιν Αποφασιστικήν 
τινα έπιτυχίαν εις τινα θέσιν τοΰ πολεμικού μετώπου. Δι έλατ- 
τώσεως τοΰ μετώπου των είς δέκα μόνον χιλιόμετρα καί συγ- 
κεντρώσεως είς τό μέτωπβν τοΰτο τών δυνάμεών των πυροβο
λικού καί πεζικού έπεχείρησαν νά έκτελέσωσιν Αποφασιστικόν 
πλήγμα μεταξύ τών οδών Λάνγκεμαρκ—Χουτουλστ καί Τσον- 
νεμπέχε—Μορσλέντε, άλλά καί τήν φοράν αύτήν ή έπίθεσις 
των συνετρίβη πρό τής ηρωικής Αντιστάσεως τών Γερμανών μα
χητών τής Φλάνδρας.

'Η διά πυρός προπαρασκευή τοΰ πλήγματος τούτου ύπε- 
ρέβη κατά πολύ τήν τών τελευταίων ήμερών. Έπανειλημμένως 
κατεβλήθησαν αί Αλλεπάλληλοι έπιθέσεις τοΰ Αγγλικού πεζικοΰ 
μεταξύ τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού καί τοΰ χωρίου Πελκα- 

I πέλλε ύπό τοΰ πυρός μας φραγμού καί Αμύνης μετά βαρυτά.



των αιματηρών απωλειών. Τέλος κατόπιν άφειδοΰς διαθέσεως 
όιαρχώς νέων ακμαίων δυνάμεων κατώρθωσεν δ έχθρός νά προ- 
χωρήση έντός τοΰ πεδίου τών χοανών είς μικρόν βάθος. Οί 
πεισματώδεις άγώνες διήρκεσαν μέχρι τής έσπέρας. Κατά τήν 
διάρκειαν τών άγώνων τούτων κατωρθώσαμεν νά έπανακτήσω- 
μεν ίν  μέρος τοΰ άπολεσθέντος έδάφους μας και νά άποκρού- 
σωμεν νέας έχθριχάς έπιθέσεις είς την περιοχήν της Πελκα
πελλε καί νοτίως αύτής. 'Ομοίως πλησίον της Πασεντέλε όιε- 
ξήχθηραν άγώνες μεγίστου πείσματος Ιως άργά τήν έσπέραν. 
Αί μικραί κυμάνσεις τοΰ μετώπου μας, αί όποΐαι είναι τό μό
νον κέρδος τής χατά μάζας έπιθέσεως τών αγγλικών δυνάμεων, 
έπληρώθησαν πάλιν όπό τοΰ έχθροΰ διά βαρυτάτων άπωλειών.

'Ο έχθρός έπεχείρη σε τήν πρωίαν τής 12. ’ Οκτωβρίου 
καί μίαν μερικήν έπίθεσιν έκτός τοΰ περιορισθέντος κυρίως· με" 
τώπου μάχης, πλησίον τής Γκελοΰβελτ, ή όποία κοτεβλήθη με
τά πολλών άπωλειών. Τό πΰρ διετηρήθη κατά τήν νύκτα πολυ 
ίσχυρόν έπι τοΰ πεδίου μάχης. Τήν πρωίαν τής 13. ’ Οκτωβρί
ου έγκατεσταθη πάλιν αίφνιδίως ίσχυρότατον τυμπανικόν πΰρ 
άπό τής Μέρκεμ μέχρι τής Τσανφόρντε, τό όποΐον δέν έπηκο. 
λοόθησαν έως τώρα νέαι έπιθέσεις πεζικοΰ.

Είς τήν Άρτουά κα'ι τό μέτωπον τοΰ Αίαν τό έχθρικόν 
πΰρ ήτο ζωηρόν κατά τήν ήμέραν. Τήν έσπέραν τής 12. ’Ο
κτωβρίου κατόπιν βραχείας προπαρασκευής πυρός τμήματά μας 
είσέβαλον δυτικώς τής Κραόν είς τάς έχθρικάς. Θέσεις έπ'ι πλά
τους 400 μέτρων καί βάθους 500 μέτρων, έπροξένησαν είς 
τόν έχθρόν βαρείας άπωλείας και έπανήλθον μετά πολλών αίχ
μαλώτων.

ΜλΟΒΜΗΰτΠ NEW
’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 15. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

' Η μαχητική ένέργεια τών περοβολικών είς τήν Φλάνδραν 
ήτο μεταβλητής δυνάμεως. Είς τήν παραλίαν καί μερικούς το
μείς τοΰ μετώπου μεταξύ Λύς καί Ντελ τό πΰρ συνεκεντρώθη 
κατά διαλείμματα είς ίσχυροτέραν ένέργειαν. Είς τά έκτεταμένα 
πεδία τών χοανών έγένοντο πολλάκις μάχαι άναγνωρίσεως.

Είς τήν Άρτουά οί Άγγλοι έπετέθησαν διά ίσχυρών δυνά
μεων μεταξύ τοΰ Σκάρπ καί τής όδοΰ Καμπραί—Άρράς έπί με. 
τώπου 4 χιλιομέτρων. Είς τάς πτέρυγας ή έπίθεσις κατεβλήθη 
διά πυρός, είς δέ τό μέσον ό έχθρός είσέβαλεν είς τάς γραμ
μάς μας, άπό τάς οποίας έξεδιώχθη τήν νύχτα δι’ άντεπιθέ
σεων.

Πλησίον τοΰ Σέν Καντέν τό πΰρ ένεδυναμώθη κατά δια
λείμματα. ’ Επί τής Μητροπόλεως επεσαν πάλιν 15 όβίδες.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Μεταξύ τής κοιλάδος τοΰ ΑίΚέτ καί τής Μπραί ώς κα1

είς τό μεσαίοι μέρος τής Σεμέν ντέ Ντάμ διεξήχθησαν κατά
τήν ήμεραν σφοδροί ά-;ώνες πυροβολικοΰ.

' Ομοίως βορείως τής Ράϊμς, είς τήν Καμπανίαν καί είς
τόν Μας ηύξήθη κατά διαλείμματα τό πΰρ.

’Ανατολικόν θέατρον
’ Επί τής νήσου Έ ζελ έπετεύχθησαν ταχεΐαι πρόοδοι. Τά 

συντάγματα τοΰ πεζικοΰ καί τών ποδηλατών άπώθησαν τόν έχ
θρόν πανταχοΰ, δπου παρουσίασεν άντίστασιν, πολλάκις χωρίς 
νά περιμένωσι τήν άφιξιν τοΰ πυροβολικοΰ.

----------------------1 ̂  ΗΠΒΊΒΙβ
Uie neuenKampfs zwischen /a Matte u.Malmaiscw

Την εσπεραν τής 9. ’ Οκτωβρίου τό έχθρικόν πΰρ ηύξήθη 
καί είς τόν Αίσν είς μεγάλην δύναμιν έναντίον τών άπό τών L a 
Motte μέχρι M almaison γερμανικών θέσεων. Μετά ταΰτα έ- 
γενετο ίσχυρά γαλλική έπίθεσις πολλών λόχων έναντίον τών γερ
μανικών γραμμών, ή όποια άπεκρούσθη έντελώς κατά τό μέγι- 
στον μέρος διά πυρός πυροβόλων καί δβίδων, εις τινας δέ θέ
σεις δι’ άντεπιθέσεως.

'Η χερσόνησος Σβόρμπε άπεκόπη άπό βορρά, ένοΐ τό 
πΰρ τών πλοίων μας έσίγησε τά πυροβολεία τής ξηρας.

Εύρισκόμεθα πρό τής καημένης Άρενσμπουργκ, ένω προ’ 
ελαυνομεν είς τό άνατολικόν μέρος τής νήσου, πρός τήν άνατο- 
λικήν παραλίαν τής όποίας ,ύποχωροΰσιν έσπευσμένως αί ρωσ- 
σικαί δυνάμεις, ίνα διαφύγωσι διά τοΰ μώλου, ό όποΐος συνδέει 
τήν Έ ζελ μετά τής νήσου Μόν. Τά τορπιλλοβόλα μας είσήλ- 
θον είς τό στενόν μεταξύ Έ ζελ καί Νταγχέ καί κατόπιν έπα- 
νειλημμένων μαχών άπώθησαν τάς όωσσικάς ναυτιχάς δυνάμεις 
είς τόν πορθμόν Μόν.

Άπό τό ρωσσικόν μέτωπον καί τήν Ρουμανίαν ούδεμία 
μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις πρός άναγγελίαν.

Μακεδονικόν μέτωπον
'Η κατάστασις είναι άμετάβλητος.

'W .T .B .) ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ίΐ ΙΟΥ ΑΥΣΤΡΒΒΥΓΓΡΙΚΟΪ ΑΚΑΚΟΙΝΟβΕΝΤΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  14. ’ Οκτωβρίου.
Ούδέν στμαντικόν.

(W .T .B .) 'Ο άρχηγός τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου,

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΤΤΟ&ΡΥΧΙΩΓν’
Βερολννον, 13. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W.T.J3.J ,·:ς τόν 

’ Ατλαντικόν ωκεανόν χαί τήν βόρειον θάλκσααν >-»·;-·. -^ησα»

*

Έ πί τής άνατολικής δχθης τοΰ Μας κατωρηνικά κα1 
βεστφαλικά τάγματα άφηρεσαν κατόπιν άποτ?λεσματικής προπα
ρασκευής διά πυρός σημαντικόν έδαφος τών Γάλλων^ είς τό 
δάσος Σώμ διά ίσχυράς έπιθέσεως. Είς χεΐρας τών Γέρμα, 
νών περιήλθον περισσότεροι τών 100 αίχμαλώτων καί τινα 
πολυβόλα.' Ομοίως νοτιοδυτικώς τής Μπωμόν καί πλησίον τήί 
Μπεζονβώ έπιθέσεις τινές είς τάς γαλλικάς γραμμάς εΐχον 
πλήρη έπιτυχίαν.

πάλιν ύπό τών υποβρυχίων μας 3 άτμόπλοια χαί 3 ίστιοφόρα 
μεταξύ τών οποίων εύρίσκοντο τό ώπλισμένον γαλλικόν ατμο 
πλοιον «Λαμελλα», ώς καί το γαλλικόν ώπλισμένον τριΐστιον 
ίστιοφόρον «Μάρξ Μαργκερίτ» μέ φορτίον άνθράκων καί τό 
γαλλικόν ίσηοφόρον «Μερσώ», προσέτι δυο πετρελαιοφόρα ατμο
πλοία, έκ τών όποιων τό ίν  ήτο ώπλισμένον χαί είχε τό έξω- 
τερικόν τοΰ «Σάν Έντουάρντε» (6225 τόννων.) Τό τρίτον έκ 
τών βυθισθέντων ιστιοφόρων είχε φορτίον ξύλων διά χρώματα.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

21 000 τόννοι.
Βερολΐνον, 13. ’ Οκτωβρίου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) Νεαι 

έπιτυχιαι τών υποβρυχίων είς τήν έν άποκλεισμφ , περιοχήν πέ
ριξ τής Α γγλ ία ς: 21000  τόννοι. Μεταξύ τών βυθισθέντων 
πλοίων εύρίσκοντο δύο πολύ φορτωμένα άτμόπλοια μέ φορτίον 
ανθράκων, προσέτι Ιν άγγλικόν ίστιοφόρον μέ άργιλον διά Τρέ- 
πορτ και Εν ίστιοφόρον, τό όποΐον είχε φορτίον 3000 βυτίων 
έλαίου έπαλείψεως μηχανών. Προσέτι είς τήν δυτικήν έξοδον 
τοΰ στενόΰ τής Μάνχης έβλάβη σοβαρώς διά πολλών βλημά
των τό γαλλικόν ίστιοφόρον «Μουαζώ».

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στολου.

Η ΛΕΙΑ ΤΟ Υ “ΖΕΑΝΤΛΕΡ*
(Ν.) Άμστερνταμ, 12. .’ Οκτωβρίου. Κατά τόν «Ταχυδρό

μον» τής Ρόττερνταμ τό Λόϋδ δημοσιεύει τά άκολουθα πλοία 
ώς καταβυθισθέντα ύπό τοΰ γερμανικού βοηθητιχοΰ καταδρομι
κού «Ζεάντλερ» : Τά άγγλιχά πλοία «Γκλαντυσροϋλε» (3268 
τόννων), «Λούντυσλαντ» (3095 τόννων), «Χόρνγχαρτ» (3609 
τόννων), Μπρυτισωμόν» (1953 τόννων), «Πινμόρε» (2431 τον- 
νων). Τά γαλλικά πλοία «Σάρλ Γκουνώ» (2299 τόννων), «Λα- 
ρο; Φουχώ» '2200 τόννων), «Άντονέν» (3071 τόννων), «Ντου- 
πλέ;» (2206 τόννων), τό ιταλικόν πλοΐον «Μπουένος Ά ϊρες» 
(1! , . . καναδικόν πλοΐον «Φέρβε» (364 τόννων), τό

άμερικανικόν πλοΐον «Ρ . Κ. Σλάντε» (673 τόννων), «Τζόνσον» 
(529 τόννων) καί «Μανίλα» (731 τοννων).

Ή  άπόβασις γερμανικού στρατοΰ * 
είς τήν νήσον ’Έζελ.

(Ζ.) Πετρούπολις, 13. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ 
τηλεγραφ. πρακτορείου Πετρουπόλεως.) Τήν 12. Οκτωβρίου 
οί Γερμανοί ύποστηριζόμενοι ύπό ναυτικών μονάδων αί όποΐαι 
ήσαν κατά πολύ ύπέρτεραι τών άμυντικών μας έγκαταστάσεων, 
έξετέλεσαν άπόβασιν είς τόν .κόλπον τής Τάγκελαχτ είς τό βό
ρειον μέρος τής νήσου Έ ζελ καί τάς γειτονικάς ακτάς. Αλλα  ̂
δυνάμεις άπεβιβάσθησαν πλησίον τοΰ χωρίου Ζερρέ εις το νοτι
οδυτικόν μέρος τής νήσου Νταγκέ. Τά έπάκτια πυροβολεία ή- 
ναγκάσθησαν ύπό τοΰ ισχυρού πυρός τών μεγάλων έχθρικών 
πολεμικών πλοίων νά σιγήσωσιν. 'Η έπιχείρησις τσΰ έχθροΰ 
ηύνοεΐτο ύπό πυκνής ομίχλης καί κακής θέας. 'Η  φρουρά τής 
νήσου Έ ζελ άνέλαβε τόν άγώνα έναντίον τοΰ στρατοΰ τής άπο- 
β ά σ εω ς. Έλήφθησαν δλα τά δυνατά μέτρα πρός άπόκρουσιν τής 
άποβάσεως. __________

’Απόλυσις ήλικιών έν Ρωσσία
(Ν.) Πετρούπολις, 11. ’ Οκτωβρίου. (Τ η λεγρ . Πρακτορείου 

Πετρουπόλεως.) ' Η στρατιωτική περιοχή Πετρουπόλεως απέλυ
σε κατά διαταγήν τοΰ δπουργοΰ τών στρατιωτικών τας ηλικίας
1Β95 καί 1896.

(Ν.) Πετρούπολις, · 14. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. Πρακτορ. 
Πετρουπόλεως.) 'Ο ύπουργός [τών στρατιωτικών έδήλωσε κατά 
τινα συνομιλίαν του, δτι αί ήλικίαι 1895 καί 1896 θα λάβω; 
σιν άδειαν καί δτι μελεταται καί ή άδεια άλλων ήλικιών, δτι δε α1 
άδειαι αύται δέν θά έπηρεάσωσι τήν μαχητικήν δύναμιν τοΰ 
στρατοΰ. _______ __

Ή  κυβερνητική κρίσις έξακολουθεΐ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 14. ’ Οκτωβρίου. Άφοΰ ό Βίντεν άνε- 

χοίνωσεν είς τόν βασιλέα, δτι συνεπεία δυσκολιών, τάς όποίας 
συνήντησε χατά τόν σχηματισμόν τοΰ ύπουργείου ύπο τας οο 
Θείσας πρός αύτόν κατά τήν λήψιν τής έντολής προϋποθέσεις 
όφείλει νά παραιτηθή τής έκπληρώσεως τής έντολής ταύτης, ο 
βασιλεύς έκάλεσε σήμερον τόν άρχηγόν τών φιλελευθέρων Έν- 
τεν εις }ά άνάκτορα καί άνέθεσεν είς αύτόν τόν σχηματισμόν 
τής κυβερνήσεως. __________

Α Ρ Μ Ο Γ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΗΣ ΒΥΡΐΤΕΜ ΒΕΡίΗΣ ϊ
(Ν.) Στουττγκάρτη, 11. ’ Οκτωβρίου. 'Ο δούξ Φίλιππος 

τής Βυρττεμβέργης, δ πρεσβύτερος έξ αΓματος συγγενής τοΰ 
βυρττεμβεργικοΰ Θρόνου, πατήρ τοΰ στρατηγού δουκός Άλμπρέχ 
του τής Βυρττεμβέργης, άπέθανε σήμερον, ώραν 1. της μεσημ 
βρίας, είς Στουττγκάρτην είς ηλικίαν 79 έτών. Έγεννήθη έν 
έτει 1828 είς Νεγί (Γαλλία) ώς υιός τοΰ δουκός Αλεξάνδρου 
τής Βυρττεμβέργης καί τής πριγκηπίσσης Μαρίας τής^’ Ορλεά
νης. ’ Ενυμφεύθη τω 1865 είς Βιέννην μετά τής άρχιδουκίσσης 
Μαρίας Θηρεσίας τής Αύστρίας. Έ πί πολλάς δεκαετηρίδας τό 
δουκικόν ζεΰγος διέμενεν είς Γκμύντεν, μέχρις δτου μετωκησεν 
είς Στουττγκάρτην. Οί τρεις υίοί του δούκες Άλμπρέχτος, Ρο
βέρτος καί Ούλριχ εύρίσκονται είς τά μέτωπα άπό τής έναρξε- 
ως τοΰ πολέμου. ______  ____

3/16 ’ Οκτωβρίου 
Τ Ρ Ι Τ Η

Διονυσίου ’ Αρεοπαγίτου



Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Π Ο Λ Η Μ Α Τ Α
176. Ποσα πράγματα δέν μοΰ έρχονται είς τδν νοΰν, 

δταν είμαι μόνος είς τό δωμάτιον μου—και τοΰτο σπάνιον, κα
θότι α· συχναί επισκέψεις τών φίλων μου δέν μέ άφίνουν ήσυ- 
χον καί πρό παντός ή ένοχλητική έπίσκεψις τοΰ φίλου μου 
Ε. Δ., δστις δέν άφίνει ντουλάπι γιά ντουλάπι άψαχτο. Καί ΐί 
νά μή πρωτοθυμηθης ; 'Ως δραμα έμφανίζεται εμπροσθέν μου 
ό μπάρμπα Γιάννης ό τηγανιτζής μέ τήν πελωρίαν έκείνην 
τσιμπίδαν, στριφογυρίζων τά ροδοκοκκινισμένα μπακαλιαράκια 
καί φωνάζων κάπου-κάπου : «Πέντε της ό κόμματος, εχετε καί 
τό δικαίωμα νά βουτάτε τό ψωμί στό λάδι! ! »  Τί τά θές, τί 
τά γυρεύεις· μέ τριάντα της τήν κάνεις τόπι. Δύο μπακαλιαρά- 
κια, μιά δεκάρα μ π ρ ό τ γωνία άπό τό μπαγιατοπάζαρο, τρα
βάς καί Ινα δεκάρικο σόσμα καί ξεκουμπώνεις καί τό τελευ
ταίο κουμπί του γελεκιοΰ σου. Κατόπιν πηγαίνεις στόν καφφενέ 
σου, παραγγελλείς Svav πολλά βαρύν γλυκόν μισό φλυντζάνι, 
ανάβεις ενα τσιγάρο Κουλουριώτη τοΰ πενηνταριοΰ άπό ’ κείνα 
ποΰ κάνουν στράκες καί φασκελώνεις τόν μεγαλύτερον βαρώνο.

Κατά τό κέφι δέ ποΰ Θά εχης κατόπιν, καί έάν άκούγε- 
σαι έννοεΓται άπό ψιλικόν όξύ, τραβάς γιά τήν πιάτσα τής '0 -  
μονοιας, παίρνεις τό ’Αλεκάκι μέ τό άθόρυβο καί κάνεις της 
βόλτες σου στή στράσσε τής γκόμινας.*

Καί έρωταται τώρα πας παλαιοελλαδίτης καί δή Α θη 
ναίος νά μας είπη πόσον διαφέρει ή τρελλή αύτή ζωή άπό τήν 
τών ευρωπαϊκών κρατών. Δέν λέγω υπό τάς παρούσας περιστά
σεις, οποτε διεξάγεται ό φοβερός αυτός πόλεμος, άλλά καί έν 
καιρω είρήνης θά Ιχη θεαθή άρά γε είς τάς συνοικίας του 
Γκέρλιτς ό μερακλής Ικεΐνος άμαξας τών ’Αθηνών μέ τό διπλό 
άθόρυβο, έφ’ού επιβαίνειτόάηδόνι τών'Αγίων ’ Αποστόλων κελαϊδών 
κάποιο μινοράκι ύπό τά παράθυρα τής σκληράς του ; "Οχι, βε
βαίως ! δέν Θά έθεάθη ποτέ! !

Μέ τας σκέψεις αύτάς άπεκοιμήθην παραδοθείς είς τάς 
άγκάλας τοΰ Γερμανοΰ Μορφέως διά νά έξυπνήσω τό πρωί 
καί ευρω έπί τής τραπέζης δχι μπακαλ:αράκια καί σόσμα, 
άλλα μια τσάσκα γεμάτην καφφέ άνευ ζακχάρεως, τόν όποιον 
θέλων καί μή επια.
 ___________________________________Δ. Σ.

Ο ΚΑΤΖΕΡ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ
Ε Ι Σ  Σ Ο Φ Ι Α Ν

(Ν.) Σόφια, 12. ’Οκτωβρίου, (Βουλγαρικόν τήλεγραφ. 
πρακτορεΐον.) Ό  Κάϊζερ έπεσκέφθη τό χωρίον Μπογιάνυ, δπου 
έγενετο δεκτός όπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ έθνολογικοΰ μουσείου, δ 
όποιος έξήγησεν είς αύτόν τά ιστορικά αξιοθέατα τής άρχαίας 
βουλγαρικής έκκλησίας, είς τήν αυλήν τής όποιας εύρίσκεται ό 
τάφος τής βασιλίσσης Ελεονώρης. ·' Ο Κάϊζερ έπεσκέφθη κατά 
τήν έπιστροφήν του τήν νέαν μή έγκαινιασθεϊσαν άκόμη μεγα
λοπρεπή έκκλησίαν τών άγιων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, δπου έ- 
θαύμασε τόν έσωτερικόν διάκοσμον, ό όποιος είναι πραγματικόν 
καλλιτέχνημα.

'Ο βασιλεύς ώνόμασε τόν αύτοκράτορα Γουλιέλμον διοικη
τήν τοΰ 10. συντάγματος ίππικοΰ.

Μετά τό πρόγευμα είς τήν γερμανικήν πρεσββίαν ό γερ- 
μανός Κάϊζερ καί ό πρίγκηψ Αύγουστος Γουλιέλμος, συνοδευό- 
μενοι όπό του βασιλέως, τών πριγκήπων Βόρη καί Κυρίλλου, 
τοΰ πρωθυπουργού Ραδοσλάβωφ καί τοΰ άρχιστρατηγου Σε- 
κώφ, τοΰ γερμανοΰ πρεσβευτοΰ κόμητος νΟμπερνντορφ καί τής 
αύτοκρατορικής καί βασιλικής άκολουθίας μετεβησαν είς τό βα

σιλικόν άνάκτορον Σινάκοβο είς τους πρόποδας τοΰ δρους Ρίλο, 
όπόθεν οί ξένοι θά άναχωρήσωσιν αύριον διά τό μέτωπον.

'Π Κάϊζερ Γουλιέλμος νέπ εύκαιρέ τής έπισκέψεώς του 
είς Σόφιαν άπένειμεν είς τόν πρωθυπουργόν Ραδοσλάβωφ τ· 
μεγα παράσημον τοΰ Μελανός ’Αετοΰ, τό Pour 1θ merite 
είς τόν στρατηγόν τοΰ πεζικοΰ Θεοδωρώφ, διοικητήν τής δευτέ. 
ρας στρατιάς, είς τόν αρχηγόν τοΰ πολιτικοΰ γραφείου τοΰ βα. 
σιλέως Ντόμπροβιτς τους μαργαρίτας τοΰ Μεγαλοσταύρου τοΰ 
’ Ερυθρού ’Αετοΰ, είς τόν υπουργόν τής συγκοινωνίας Κοτσνίτσκι 
καί τόν διευθυντήν τών σιδηροδρόμων Μορτώφ τό πρωσσικόν 
παράσημον τοΰ Στέμματος πρώτης τάξεως· προσέτι άπενεμήθη- 
σαν πολλά άλλα παράσημα.

(Ν.) Σόφια, 13. Οκτωβρίου. (Βουλγαρικόν τηλεγρ. πρακτο. 
ρεΐον.) Χθές τήν έσπέραν όλίγον πρό τοΰ γεύματος δ βασιλεύς, 
ό πρωθυπουργός Ραδοσίάβωφ καί ό αρχιστράτηγος Σεκώφ έ- 
πεδωσαν είς τόν Κάϊζερ έξ ονόματος τοΰ βουλγαρικού λαού 
καί τοΰ στρατοΰ τό παράσημον άνδρείας πρώτης τάξεως μετά 
μαργαριτών. '0  αύτοκράτωρ ήτο πολύ συγκεκινημένος καί ηύ- 
χαρίστησε διά θερμής προσφωνήσεως. ‘ Ο Κάϊζερ ώνόμασε τόν 
βασιλέα τής Βουλγαρίας διοικητήν τοΰ 10. πρωσσίκοΰ συντάγ
ματος Ούσσάρων. Σήμερον, ήμέραν άγοράς, ό Κάϊζερ καί ό 
βασιλεύς μετέβησαν είς τήν πλατείαν τής άγοράς, δπου οί χω
ρικοί, οί οποίοι είχον ελθει νά πωλήσωσι τά προϊόντά των, 
περιεκύκλωσαν τήν άμαξαν καί έπευφήμουν τόν μονάρχην. Οί 
βασιλείς ώμίλησαν έγκαρδιώτατα μετά τών χωρικών καί ήρώ- 
τησαν αύτούς περί τού βίου των καί τής έργασίας των.

Η Β ΙΕΣ ΙΣ  ΤΗΣ ΑΓΓΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΑΑΑΝΑΙΑΣ
(Ν.) Ρόττερνταμ, 11. ’ Οκτωβρίου. '0  έν Άμστερνταμ 

ανταποκριτής τοΰ Ρόϋτερ έπληροφορήθη άπό τήν έν Χάγη άγ- 
γλικήν πρεσβείαν, δτι κατά διαταγήν τής άγγλικής κυβερνήσεως 
διεκόπη ή τηλεγραφική συγκοινωνία μεταξύ Αγγλίας κα ί'Ο λ
λανδίας διά έμπορικά καί οικονομικά τηλεγραφήματα, μέχρις 
δτου ή ολλανδική κυβέρνησις παύση νά έπιτρέπη τήν έκ Γερμα
νίας είς Βέλγιον μέσιρ Ολλανδίας μεταφοράν άμμου, χαλίκων 
καί σφαιριδίων.

(Α.) Ρόττερνταμ, 14. ’ Οκτωβρίου. 'Η «Μασμπόντε» πλη
ροφορείται άπό άξιόπιστον πηγήν, δτι θά διακοπώσιν οί πλόες 
ολλανδικών πλοίων άπό 'Ολλανδίας είς Αγγλίαν. ’Εκ τούτου 
προκύπτει, δτι έπί τοΰ παρόντος δέν δύναται νά γίνη λόγος περί 
εισαγωγής άγγλικών άνθράκων είς 'Ολλανδίαν. 'Η διακοπή τής 
συγκοινωνίας εχει σχέσιν μέ τήν εκκρεμή διαφοράν μεταξύ ’ Αγ
γλίας καί 'Ολλανδίας.

’Εμμανουήλ Κουναλάκης
Δεκανεύς. τοΰ 37ου Πεζικού Συντάγματος

"Αννυ Μύλλερ 
Ή  ρ ρ α β ω ν ί σ ϋ η σ α ν

Είς τό έλληνικόν καπνοπωλεΐον I. ΔΗΜΑ, πλησίον τοΰ τα' 
χυδρομείου, πωλούνται κουτιά εύ’Θηνά διά τούς μεταβαίνοντας 
είς έργασίαν στρατιώτας.

’ Ενοικιάζεται άπό 1. Νοεμβρίου καλώς έπιπλ. δωμ. Έμ- 
μεριχ-στράσσε 52. παρτέρ, δ.

’ Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Ραουσβάλντερ - στράσσε 13. I. 
Κυρία Σούστερ.

’Ενοικιάζεται είς άξιωματικόν καλώς έπιπλ. δωμάτιον μετά 
οικογενειακής συναναστροφής. Οικογένεια Μάρσνερ, Λάντεσκρον 
στράσσε 34. I. δ.


