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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 14. ’ Οκτωβρίου. (W .T.B .) Είς τό μέτωπον τής 

Φλάνδρας έγένετο μετά τό ισχυρόν τυμπανιχόν πυρ τής 13.
’ Οκτωβρίου μία μόνον έχθρική έπίθεσις είς τό δάσος Χουτούλστ, 
ή όποία κατεβλήθη μετά πολλών απωλειών. Κατά τήν διάρ
κειαν τής ήμέρας δ καιρός ήτο χατά διαλείμματα διαυγής χαί 
ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ ηύ'ξησεν είςτό xuptov πεδίον μάχης, 
μετά ιδιαιτέρας δέ δυνάμεως διηυθύνετο έναντίον τών άπό Μέρ- 
κεμ μέχρι Μανγκελάρε θέσεών μας, κατά διαλείμματα δέ και 
έναντίον τής άνατολικώς καί νοτώανατολικώς τής 'Υπέρν περιο
χής. Περί τήν εσπέραν είσέβαλον παροδικώς μεγάλαί έχθρικαί 
περίπολοι είς τάς θέσεις μας πλησίον τής Ντράϊμπανκ καί είς 
τήν περιοχήν τής Πελκαπέλλε, αί όποΐαι έξεδιώχθη σαν πάλιν δί 
άγώνος χειροβομβίδων μετά μεγάλων απωλειών.

Είς τήν ’ Αρτουά καί βορείως τοΰ Σέν Καντέν έπεχράτει 
ζωηρόν πΰρ, άπεκρούσθησαν δέ έχθρικαί περίπολοι πλησίον τής 
Χουλλούχ καί νοτίως τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αίσν*τό πΰρ τοΰ έχθρικοΰ πυροβο
λικού ηύςήθη πολλάκις κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας είς με- 
γαλυτέραν δύναμιν εις την γωνίαν τής Λαφφώ, έξηχολούθησ® 
δέ μέχρι τής έπελεύσεως τοΰ σκότους. Κατά τάς πέντε αντεπι
θέσεις, τάς όποιας οί Γάλλοι έπεχείρησαν διά ίσχυρών δυνά
μεων έναντίον τών ύφ’ ήμών βορείως τοΰ Μύλου τής Βωκλέρ 
καταληφθέντων χαρακωμάτων, καί αί όποΐαι άπεκρούσθησαν ό- 
λοσχερώς, ό έχθρός ύπέστη βαρείας άπωλείας, ένω αί περίπο
λοί μας συνέλαβον πολλούς αίχμαλώτους είς τήν περιοχήν τής 
Μπραί χαί τής Κραόν.

Η ΑΠΟΒΑΪΙΪ ΕΠΙ Τ ΙΣ  ΜΜ ΕΖΕΑ
Βερολινον, 14. ’ Οκτωβρίου. (W .T .B .) Παρά τάς συνεχείς 

ίσχυράς άγγλογαλλικάς έπιθέσεις είς τό μέτωπον τής Φλάνδρας, 
κατα τας οποίας ολόκληρος σχεδόν δ άγγλογαλλικός στρατός 
καταβάλλει δλας τάς δυνάμεις, δπως φέρη αποτέλεσμα, ή γερ" 
μανίκή διοίκησις, τηροΰσα πλήρη έλευθερίαν ένεργείας, άνελαβε 
πάλιν είς τό άνατολικόν τήν πρωτοβουλίαν. ’ Εν συνεργασία μετά 
τοΰ ναυτιχοΰ άπεβιβάσθη γερμανιχός στρατός έπί τής ρωσσικής 
νήσου "Εζελ, ή όποία είναι ίσχυρώς ώχυρωμένη ώς όρμητήρι- 
ον. 'Η  προπαρασκευή τής έπιχειρήσεως ταύτης ήτο παραδειγ
ματική. Διά δυσκόλου καί έπιπόνου έργασίας κατωρθώθη ό κα
θαρισμός τοΰ πεδίου τορπιλλών, καί άμέσως, μόλις έτελείωσεν 
ή έργασία αυτη, ήρχισε τήν 12. ’ Οκτωβρίου τό συγκεντρωτι
κόν μας πΰρ έναντίον τών οχυρώσεων τής χερσονήσου Σβόρμπε, 
πλησίον τής Κίλ - Κόντ, είς τόν κόλπον τής Τάγγα καί είς τόν

πορθμόν Ζέλε. 'Η δύναμις τοΰ πυρός μας έσίγησεν έντός δλί- 
γου χρόνου τάς έχθριχάς πυρβολαρχίας τών οχυρωμάτων. Μετά 
τήν αποπεράτωσή τής άποβάσεως τά στρατεύματά μας έρρί- 
φθησαν άκμαΐα έναντίον τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ τής κατοχής, 
εθραυσαν τήν άντίστασιν αύτοΰ. καί προελαύνουσίν άκράτητα 
πρός νοτιοανατολικήν χατεύθυνσιν.

(Ζ.) Στοκχόλμη, 14. ’ Οκτωβρίου. Είς συμπληρωματικήν 
εκθεσιν τής έπισήμου άνακοινώσεως περί τής άποβάσεως τών 
Γερμανών έπίτής νήσου Έζελ λέγεται μεταξύ άλλων, δτι οί Γερ
μανοί είχον προπαρασκευάσει πρό πολλοΰ τήν έπιχείρησιν ταύτην _ 
Άναμφιβόλως ή άπόβασις εγινε |μετ άσυνήθους ταχύτητος. 'Β  
κατάληψις τής "Εζελ άποστερεΐ τους Ρώσσους τών μέχρι τοΰδε 
κυριαρχουσών Θέσεών των έντός τοΰ κόλπου τής Ρίγας. Ό  δ- 
πουργός τών ναυτικών Βερντερέσκι εύθύς μετά τήν έπιστροφήν 
άπό τό στρατηγεΐον έπληροφόρησε τήν κυβέρνησιν περί τής διά 
τής άποβάσεως τών Γερμανών δημιουργηθείσης καταστάσεως. 
'Η κυβέρνησις άπεφάσισε, νά διάθεση άμέσως δλάς της τάς 
δυνάμεις πρός άμυναν τής χώρας. Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ ρωσ- 
σικοΰ δπουργείου τών ναυτικών ύπεστήριξαν τήν άπόβασιν τοΰ 
γερμανικού στρατοΰ έπί τής νήσου "Εζελ όκτώ θωρηκτά, δώ
δεκα έλαφρά καταδρομικά, τεσσαράκοντα τορπιλλοβόλα καί τριά
κοντα τορπιλλαλιευτικά.

Κατ’ άλλας πληροφορίας έκ Πετρουπόλεως ή είδησις τής 
άποβάσεως τοΰ γερμανικού στρατοΰ έγένετο δεκτή είς τήν πρω
τεύουσαν μέ πλήρη ήσυχίαν. Αί έσπεριναΐ έφημερίδες δημοσι. 
εύουσί πολλάς συνομιλίας μετά υπουργών καί άλλων στρατιωτι
κών είδικών, οί όποιοι όμοφώνως δηλώνουσιν, δτι ή άπόβασις 
τών Γερμανών, καίτοι πρόκειται περί σοβαρας έπιχειρήσεως διά 
τήν γενικήν στρατηγικήν κατάστασιν τής Ρωσσίας, δέν άποτελεΐ 
άμεσον άπειλήν τής Πετρουπόλεως.

(Ε.) Στοκχόλμη, 15. ’ Οκτωβρίου. 'Η έπίσημος ειδησις έκ 
Πετρουπόλεως πληροφορεί, δτι ή κοινή γνώμη είναι τελείως 
ήσυχος. 'Ο υπουργός τών στρατιωτικών καί ανώτεροι στρατιω
τικοί θεωροΰσι τήν Πετρούπολιν ώς μή άπειλουμένην. Παραδέ
χονται δμως, δτι ή κατάληψις τής νήσου "Εζελ έχειροτέρευσε 
πολυ τήν στρατηγικήν κατάστασιν τής Ρωσσίας.

Μόλις καταφθάσασαι έκ Πετρουπόλεως ειδήσεις βεβαιοΰσι 
τήν ύπό τής «Νοβόγε Βρέμια» δημοσιευθεΐσαν ειδησιν, δτι αί 
έγκαταστάσεις άμύνης τής νήσου "Εζελ εδρίσχονται δπό άγγλι- 
χήν διεύθυνσιν.

(Ζ.) Στοκχόλμη, 14. ’ Οκτωβρίου. 'Η άπόβασις τών Γερ
μανών έπί τής νήσου "Εζελ προκαλεΐ μεγάλην κατάπληξιν είς 
Σουηδίαν. Χ^ές τήν έσπέραν, μόλις ήλθεν έκ Πετρουπόλεως ή 
είδησις, αί έφημερίδες έπραγματεύθησαν τό γεγονός διά λεπτό-



μερών άρθρων. Ή  «’ Αφτονμπλάντετ» ώνόμασε την γερμανικήν 
έπίθεσιν άσυνήθως στρατηγικήν έπιχείρησιν. 'Ομοίως αί σημερι- 
ναί έκδόσεις τών έφημερίδων δημοσιεύουσιν έκτενεΐς περιγρα- 
.φάς. 'Ο στρατιωτικός συνεργάτης της «Σβέντα Νταγκμπλάντετ» 
υπενθυμίζει κατά πρώτον τάς δυσκολίας, τάς όποίας ειχον νά 
ύπερνικήσωσιν οί Γερμανοί, δπως δυνηθώσι νά άποβιβασθώσι 
καί κατόπιν γράφει: Άπό τής στιγμής, άφ’ ής οι Γερμανοί 
έπάτησαν έπι τών νήσων ’'Εζελ καί Νταγκέ, άπεκλείσθη πάλιν 
μετά δυο Εκατονταετηρίδας ή ρωσσική κυριαρχία άπό τήν ’ Α
νατολικήν θάλασσαν. Τό παράθυρον, τό όποιον ήνοιξε διά τήν 
Ρωσσίαν πρός τήν Βαλτικήν θάλασσαν Πέτρος δ Μέγας διά 
τής νίκης Καρόλου τοΰ X II τής Σουηδίας, έκλείσθη πάλιν.

Η ΤΡΙΤΗ ΜΑΧΗ 1 0 1 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ Ε Ι! ΤΗΝ ΦΛΑΗΑΡΑΗ
(Ζ.) Χάγη, 14. ’ Οκτωβρίου. Ή  «Γενική ’ Εμπορ. Έφη- 

μερίς» γράφει: «"Οτι οί Άγγλοι δέν έπέτυχον κατά τήν τρί-
την μάχην τοΰ ’ Οκτωβρίου είς τήν Φλάνδραν τους σκοπούς τους 
οποίους ειχον κατ’ άρχάς ύπ’ όψει των, όμολογοΰσι καί οί ίδιοι 
εις τά πολεμικά των άνακοινωθέντα. Οί ισχυρισμοί τοΰ Ρόϋτερ 
περί βαρειών απωλειών τών Γερμανών, έλλείψεως πυρομαχικών 
οιά τό βαρύ πυροβολικόν καί χειροτερεύσεως τοΰ ήθικοΰ τοΰ 
γερμανικοΰ στρατοΰ δέν εΐναι άλλο τι παρά τά συνήθη σημεία 
άπογοητεόσεως. Τουναντίον έκ τών διαρκώς συχνότερων έπιθέ
σεων τών "Άγγλων προκύπτει, οτι ή ίκανότης τοΰ γερμανικοΰ 
στρατοΰ εΐναι αμείωτος.»

Καί τό ίδιον πρακτορεΐον Ρόϋτερ άναγγέλλει περί τής έπι
θέσεως : «Τήν πρωίαν τής Παρασκευής ηρχισε πάλιν ή έπίθε- 
σις τοΰ άγγλικοΰ καί τοΰ αύστραλιακοΰ στρατοΰ κατά τής κο
ρυφογραμμής τών άνατολικώς τής Ύπέρν υψωμάτων. Τό αρι
στερά ευρισκόμενον γαλλικόν πεζικόν δέν έπετέθη, έλαβεν δμως

01 Κ Ε Α Ρ Ο Ι Τ Ο Ϊ  Λ ΙΒ Α Ν Ο Υ
(Μετα®ρα3ΐς άπό το ταξεΐδι είς τήν ’Ανατολήν
τοΰ Λαμ.«ρτίνοΐ) έκ τοΰ Γαλλικοΰ ύπό Τ— ς.)

175. 'Ο σείσης άπέστειλε ΐρεΐς Άραβας πρός τήν όδόν 
τών Κέδρων, δπως βεβαιωθη, άν αί χιόνες θά μάς έπιτρέψωσι 
νά φθάσωμεν μέχρι τών δένδρων τούτων· οί ’Άραβες έπιστρέ- 
ψαντες λέγουσιν, δτι ή δδός κατέστη άπροσπέλαστος* έπί στενής 
τίνος κοιλάδος ήν δέον τις νά διέλθη δπως πλησιάση τά δένδρα 
έπικάθηται χιών δεκατεσσάρων ποδών. Θέλων νά πλησιάσω έφ’ 
δσον τό δυνατόν, παρακαλώ τόν σεΐσην δπως μοί δώση τόν 
υίόν του κ«ί τινας ιππείς. ’ Αφήνω τήν σύζυγόν μου καί τό κα- 
ραβάνιόν μου είς ’ Εδέν, ιππεύω τόν ρωμαλαιότερόν μου ίππον 
Σάμ, καί ιδού έν πορεία άμα τη ανατολή »οΰ ήλίου. Πορεία 
τριών ωρών έπί δειράδων ή έπί αγρών καθύγρων δπό διαλυ- 
θείσης χιόνος. Φθάνω έπί τής άκρας τής κοιλάδος τών Αγίων, 
αύχένος βαθέος, δπου τό βλέμμα βυθίζεται άπό τοΰ υψουςτών 
βράχων, κοιλάς άποκρημνοτέρας εχουσα τάς έσχατιάς, σκυθρω- 
ποτέρα, έτι μεγαλοπρεπεστέρα άπό τήν τής Χαμάνας. Είς τήν 
κορυφήν τής κοιλάδος ταύτης, πρός τό μέρος ενθα ύψουμένη 
αυτη άπτεται τών νεφών, μεγαλοπρεπής καταρράκτης καταπί
πτει ές εκατόν ποδών δψους έπί πλάτους τριακοσίων μέτρων 
δλη ή κοιλάς αντηχεί έκ τής πτώσεως ταύτης καί τών αναπη
δημάτων τοΰ χειμάρρου δν τροφοδοτεί* πανταχοΰ αί κλιτύες 
τοΰ βράχου τοΰ όρους τούτου άποστάζουσιν άφρούς. Παρατη- 
ροΰμεν ώς έν άπόπτω ενθα τό βλέμμα χάνεται εις τό βάθος 
τής κοιλάδος δύο μεγάλα χωρία τών όποιων αί οίκίαι μόλις 
όραταί άπό τών βράχων οδς διαρρέει ό χείμαρρος· αί κορυφαί

μέρος τό γαλλικόν πυροβολικόν. Οί Γερμανοί έςεπλάγησαν πά. 
λιν. Ό  Χάίγ θέλει τώρα *ά εΐναι δσον τό δυνατόν έπιθετικώ- 
τερος, προτοΰ οί Γερμανοί άναλάβωσιν άπό προηγούμενα κτυ
πήματα.»

Οί «Τάϊμς» γράφουσιν, δτι κατά τήν πρό τής έπιθέσεως 
νύκτα τό γερμανικόν πυροβολικόν εβαλεν είς ολόκληρον τήν ε- 
κτασιν διά άεριογόνων βομβών καί δτι διαρκώς διετηρεΐτο πΰρ 
πολυβόλων, καί δταν άκόμη έπετέθησαν οί "Άγγλοι. (Έξ αύ- 
τοΰ φαίνεται, πόσον γελοίος εΐναι ό ισχυρισμός, δτι οί Γερμα
νοί ύπέστησαν τήν έπίθεσιν έξ απροόπτου.) 'Η τεραστία αυτη 
έπίθεσις εδωσεν είς τους Άγγλους μόνον τέσσαρα πεδινά γερ
μανικά πυροβόλα τών 7,7 έκατοστομέτρων. Κατά τήν γνώμην 
τών «Τάϊμς» ή μεγαλυτέρα ζωηρότης τών άγώνων εΐναι βο
ρειοανατολικώς καί άνατολικώς τής Πελκαπέλλε. Οί Άγγλοι 
ύποφέρουσι φοβερά είς τά έκτεταμένα ελη πλησίον τής Πασεν- 
τέλλε. 'Ως ίδιαιτέρα έπιτυχία θεωρείται ή κατάληψις τοΰ δά
σους της Ράμπενμπεκ. 'Η κακοκαιρία προεκάλεσε κατόπιν τήν 
διακοπήν τών έπιχειρήσεων.

Η Ι0ΒΑΡ0ΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΧΙΗΑϊΝΟΥ
Βέρνη, 13. ’ Οκτωβρίου. 'Η «Τριμπυν» τής Νέας 'Υόρκης· 

τής 12. Σεπτεμβρίου δημοσιεύει τό άκόλουθον ιδιαίτερον τηλε
γράφημα τοΰ έν Λονδίνο) συνεργάτου της Αρθούρου Ντράπερ ; 
'Η θέσις τοΰ όποβρυχίου πολέμου δέν δύναταί νά παρασταθή 
μέ άρκετά μελανά χρώματα. Είναι άδύνατον, νά έξογκώση τι 5 
τήν σοβαρότητά του περισσότερον άφ’ δ,τι πράγματι εΐναι σο
βαρός. Εις άγγλος όπάλληλος τοΰ κράτους μοΰ περιέγραψε σή
μερον τήν οικονομικήν κατάστασιν τών άνταντικών χωρών καί 
έτόνισε τήν έπείγουσαν άνάγκην πλήρους συνεννοήσεως είς ’ Α
μερικήν διά τόν κίνδυνον δ όποΐος άπειλεΐ τους συμμάχους καί

τών φηγών καί μωρεών διακρίνονται ήδη καί αί πυκναί συστά
δες τών βρύων καί τών χόρτων. Κατέρχονται έντεΰθεν εις τό 
χωρίον Μπεσιεράϊ, δι’ ατραπόν λελοξευμένων έπί τοΰ βράχου 
καί έπικλινών τόσον ώστε δέν δύναταί τις νά συλλάβη έν νψ 
δτι ήδύναντο ν άποτολμήσωσι τοιαύτην κατάβασιν πολλάκις έ- 
χάθησαν έκεΐ κατακρημνισθέντες· λίθος ριπτόμενος άπό τής 
δφρύος τοΰ κρημνοΰ έφ’ ου ίστάμεθα θά έπιπτεν έπί τής στέ
γης τών χωρίων τούτων, είς 3 Θέλομεν φθάση μετά κάθο
δον μιας ώρας. 'Υπεράνω τοΰ καταρράκτου καί τών χιόνων έκ. 
τείνονται αί άπέραντοι στέππαι τών παγετώνων, οιτινες διακυ- 
μαίνονται ώς άτμοί χρώματος άμοιβαίως ύποπρασίνου καί κυα- 
νοΰ. Είς τετάρτου ώρας άπόστασιν άριστερά, είς είδός τι κοι·- 
λάδος ήμικυκλικής σχηματιζομένης υπό τών τελευταίων κλιτύων 
τής κορυφής τοΰ Λιβάνου, διακρίνομεν εύρεΐαν μελανήν κηλΐδα 
έπί τής χιόνος̂  εΐναι αί περίφημοι συστάδες τών δένδρων* στε* 
φανοΰσιν ουτοι, ώς διάδημα, τό μέτωπον τοΰ όρους* καλύπτουσι 
τήν διακλάδωσιν τών μεγάλων καί άναριθμήτων κοιλάδων αΐτι- 
νες κατέρχονται έκεΐθεν* ή θάλασσα καί δ ουρανός εΐναι ό 
όρίζων τούτων. Καλπάζομεν τους ίππους μας έπί τής χιόνος, 
δπως πλησίάσωμεν έφ’ δσον δυνατόν πλησιέστερον τόν δρυμώνα 
τοΰτον, πλήν φθάσαντες είς πεντακοσίων εως έςακοσίων βημά
των άπόστασιν τών δένδρων, βυθιζόμεθα μέχρι τών ώμων τών 
ίππων μας* ήδη άναγνωρίζομεν ώς αληθή τήν μαρτυρίαν τών 
’Αράβων μας, δτι πρέπει ν’ άποφύγωμεν τοΰ νά θιξωμεν διά 
τής χειρός τά λείψανα ταΰτα τών αίώνων καί τής φύσεως* 
άφιππεύομεν καί καθήμεθα έπί τίνος βράχου δπως τους άπο· 
θαυμάσωμεν.

(Έπεται συνέχεια)

τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας διά τοΰ μέχρι τοΰδε μή κυριαρχη- 
θέντος προβλήματος τών ύποβρυχίων.

'Ο κυβερνητικός ουτος όπάλληλος εΐπεν: «'Η Γαλλία θά 
ύποφέρη κατά τόν έρχόμενον χειμώνα φοβερά άπό ελλειψιν 
άνθράκων. 'Η ’ Ιταλία χρειάζεται όχι μόνον άνθρακας, άλλά 
καί σιτηρά, άπό τά όποια πάσχει άπό μεγάλην ελλειψιν, ή 
όποία προκαλεΐ περισσοτέρας έσωτερικάς ταραχάς, άφ’ δ,τι γε
νικώς εΐναι γνωστόν. Καί έδώ είς τήν Αγγλίαν πολλά έργο- 
στάσια δέν λειτουργοΰσι λόγω έλλείψεως μεταλλευμάτων. "0- 
π ·ς λυθη τό πρόβλημα τοΰτο καί προληφθη ή καταστροφή, 
αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι όφείλουσι νά διπλασιάσωσι τάς προσ
πάθειας των πρός άντικατάστασιν τών βυθισθέντων πλοίων.»

*0 Ντράπερ πληροφορεί, δτι καθώς μανθάνει άπό καλώς 
πληροφορημένην πηγήν τά γερμανικά δποβρύχια δέν άπειλοΰσι 
μόνον τάς συνήθεις έμπορικάς δδούς άλλά έμφανίζονται παντα
χοΰ είς τόν ώκεανόν, καί καταλήγει ώς έξής : «Έάν ήτο δυ
νατόν, νά έμποδισθώσι τά δποβρύχια κατά τήν εξοδον άπό τά 
ορμητήριά των, θά είχε συμβή τοΰτο πρό πολλοΰ. Έάν δ βρετ- 
τανικός στόλος ήδύνατο, νά καταπολέμηση μετ’ άποτελέσματος 
αδτά, δέν θά δφίστατο πλέον δ δποβρύχιος κίνδυνος* καί αυτή 
άκόμη ή συνεργασία μετά τοΰ άμερικανικοΰ στόλου δέν θά έξ- 
αρκέση, δπως παρακάμψη τόν κίνδυνον. ' Η μόνη λύσις τοΰ προ
βλήματος συνίσταται είς τήν ναυπήγησιν περισσοτέρων πλοίων. 
Αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι ώφειλον άμέσως νά άναγνωρίσωσι τήν 
άλήθειαν ταύτην».

(Ζ.) Βέρνη, 14. ’ Οκτωβρίου. Κατά τάς γαλλικάς έφημε- 
ρίδας οί «Τάϊμς» πληροφορούνται έκ Νέας 'Υόρκης τά έξής : 
'Ο γάλλος άνώτερος πληρεξούσιος Ταρντιέ έδήλωσε κατά τινα 
συνέλευσιν άμερικανών βιομηχάνων τά έξής : ' Η Γαλλία άπώ- 
λεσεν εως τώρα τό Ιν τέταρτον τής χωρητικότητος τών πλοίων 
τής* ή ’ Αγγλία συντρέχει αύτήν δσον δύναταί, άλλά εφθασε 
διά τήν Γαλλίαν ή στιγμή, δπως άπευθύνη έπείγουσαν έ'κκλη- 
σιν πρός τήν Αμερικήν, ινα θέση είς τήν διάθεσίν της τά α
ναγκαία πλοία, δπως μεταφέρωσιν είς τήν Γαλλίαν τόν χάλυβα, 
τά σιτηρά καί τά λοιπά έμπορεύματα, τά όποια άνέρχονται είς 
πολλά έκατομμύρια τόννων καί περιμένουσιν είς τούς άμερικα- 
\ικούς λιμένας, δπως μεταφερθώσιν.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
16 000 τόννο ι

Βερολΐνον, 14. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) 'Υπό 
τΐ»ν ύποβρυχίων μας κατεβυθίσθησαν πάλιν είς τό βόρειον πο 
λεμικόν θέατρον 16 000 τόννοι. Μεταξύ τών βυθισθέντων 
πλοίων ευρίσκοντο Sv ώπλισμένον ιταλικόν άτμόπλοιον καί εν 
ίστιοφόρον, τό δποΐον μετέφερε άκιδωτόν σύρμα καί έλαιον είς 
Χάβρην.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η ΟΑΛΑΝΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑΙΑΥΝΑΜΕΙΣ
(Ζ.) Χάγη, 14. ’ Οκτωβρίου. ΕΓς ανταποκριτή της «Χάν- 

τελσμπλατ» τής Άμστερνταμ συνωμίλησε μετά « ΰ  προέδρου 
τής όπερωκεανείου άγγλικής ένώσεως βάν Άλστ, δ όποΐος εΐ
πεν : Αί διαπραγματεύσεις μετά τής Γερμανίας καί τής Αυ
στροουγγαρίας έληξαν πραγματικώς. Αί δύο χώραι έξησφάλισαν 
ώρισμένην πίστωσιν έκ μέρους τής 'Ολλανδίας άπέναντι τής ό
ποίας ή Γερμανία θά παραχωρή μέχρι τοΰ Μαρτίου 1918 
μηνιαίως 250 000 τόννους λιθανθράκων καί 20 000 τόννους 
χάλυβος, * Η Αυστροουγγαρία θά παραχωρή διάφορα είδη, τά 
όποΐα μέχρι τοΰδε είσήγοντο άπό τήν Αμερικήν, μεταξύ τών 
οποίων ελαιον 2*ιαλείψεως μηχανών. Τοιουτοτρόπως έξησφαλίσθη

—-------------------------------- e
τό ζήτημα τών λιθανθράκων διά τήν 'Ολλανδίαν, διότι καί ή 
Αγγλία παραχωρεί 10 000 τόννους.

"Οσον άφορα τήν στάσιν τής Αμερικής καί τής Αγγλίας 
εΐπεν: Αί δύο χώραι εύρίσκονται έπί πεπλανημένης δδοΰ καί 
τά μέτρα των δέν εΐναι δυνατόν παρά νά διατάσσωνται ύπό 
ανθρώπων, οί δποΐοι δέν γνωρίζουσιν ούτε τήν κατάστασιν ούτε 
τά αισθήματα, τά όποΐα έπικρατοΰσίν είς 'Ολλανδίαν. Έν τού- 
τοις ή λύσις δέν θά ήτο τόσον δύσκολος, δσον πιστεύεται, 
διότι, έάν ή έκ Γερμανίας μέσφ 'Ολλανδίας είς Βέλγιον έξαγο- 
μένη άμμος καί χάλικες χρησιμοποιούνται μόνον διά πολι
τικά Ιργα, ή Γερμανία δέν εχει παρά νά παύση τά έργα 
ταΰτα, Γνα ή 'Ολλανδία δυνηθή νά διατηρήση τήν τηλεγραφι
κήν συγκοινωνίαν μετά τής Αγγλίας καί τών ολλανδικών ’ Ιν
διών. Εις λόγος άπό τό Βερολΐνον θά άρκέση, δπως διευκρι- 
νήση τήν κατάστασιν. (' Η «’Λοκαλαντσάϊγκερ» τοΰ Βερολίνου 
παρατηρεί, δτι δ πρόεδρος τής ύπερωκεανίου δλλανδικής ένώ
σεως βλέπει τά πράγματα καθ’ όλοκληρίαν άπό τής άγγλικής 
άπόψεως.) 'Η ’Αμερική εχει τήν ηθικήν ύποχρέωσιν νά μας 
βοηθήση. 'Η κατάστασις εΐναι πολύ δύσκολος, δέν ύπάρχει δ
μως λόγος μεγαλύτερων άνησυχιών.

ANAKOINGSENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAKOINQBENTA

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 16. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

'Η χθεσινή μαχητική ένέργεια τών πυροβολικών είς τήν 
Φλάνδραν ώμοίαζε τήν τών προηγουμένων ήμερών.

Μεγαλύτεροι άγώνες πεζικού δέν έλαβον χώραν είς πολ
λάς θέσεις, ώς καί είς τήν Άρτουά, άπεκρούσθησαν έπιθέσεις 
άναγνωρίσεως τών ’Άγγλων.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Πάλιν δ άγών πυροβολικοΰ βορειοανατολικώς τής Σουασ- 

σόν ήτο ζωηρός κατά τήν ήμέραν* ομοίως ηύξήθη δυτικώς τής 
Κραόν, δπου έγένοντο δύο έπιθέσεις τών Γάλλων έναντίον τών 
ύφ’ ήμών βορείως τοΰ Μύλου τής Βωκλέρ τελευταίως καταλη- 
φθέντων χαρακωμάτων άνευ άποτελέσματος.

Πολλαί μάχαι άναγνωρίσεως διεξήχθησαν εύνοϊκώς δι 
ήμας* δυτικώς τοΰ Σουίπ γρεναδιέροι τής Σαξωνίας καί δυτικώς 
τοΰ Μάς βαυαρικαί περίπολοι έπετέθησαν κατά τών γαλλικών 
θέσεων καί έπανήλθον μετά μεγαλυτερου άριθμοΰ αίχμαλώτων 
καί πολ)ών πολυβόλων.

'Η ένέργεια τοΰ πυρός είς τό βόρειον μέτωπον τοΰ Βερ
ντέν ήτο ζωηροτέρα παρά κατά τόν τελευταΐον χρόνον.

’Α νατολικόν Φέατρον
Τά ύπό τάς διαταγάς τοΰ στρατηγού τοΰ πεζικοΰ φον 

Κάτεν μάχόμενα έπί της νήσου Έζελ στρατεύματα κατέλαβον 
χθές έντελώς τό κύριον μέρος τής νήσου.

Έπί τής πρός νότον προεξεχούσης χερσονήσου Σβόρμπε 
τά έκεΐ αποκεκομμενα ρωσσικά στρατεύματα παρουσίασαν άκό
μη πεισματώδη άντίστασιν. Τά βαρέα έπάκτια πυροβολεία ήναγ- 
κάσθησαν νά σιγήσωσιν ύπό τοΰ πυρός τών πλοίων μας.

'Ο έχθρός έπιέσθη τόσον πρός τήν άνατολικήν παραλίαν, 
ώστε τμήματα μόνον ήδυνήθησαν νά σωθώσι διά τοΰ είς Μόν 
όδηγοΰντος μώλου. Κατά . τούς διά τό προγεφύρωμα τοΰ 
Όρρισσάρ είς τήν άνατολικήν άκραν τής νήσου άγώνας συμμε- 
τέσχον καί τά πλοΐά μας άπό βορρά διά τοΰ πυρός των μετά 
πολλής έπιτυχίας.

Μέχρι τούδε έμετρήθησαν περισσότεροι τών 2 400 αιχμα
λώτων* ό άριθμός ουτος θά αύξηθή άκόμη άπό τούς διεσκορ- 
πισμένους. Μέχρι τοΰδε περιήλθον 30 πυροβόλα, 21 πολυβόλα.

4̂ 17 ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 
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μεpr/ά άεροπλάνα καί πολλά οχήματα είς χεΐρας τοΰ στρατοΰ 
αποοασεως, ο οποίος εξετελεσεν εντός τεσσάρων ήμερων τό κύ
ριον μ.ερος τής άποστολής του άπό κοινού μετά τών ύπό τάς 
διαταγας τού υποναυάρχου Σμίτ τμημάτων τοΰ στόλου.

Εντός τού κόλπου τής Ρίγας κατελήφθησαν ύφ’ ήμών αί 
νήσοι Ρουνε καί Άμπρα.

Εις το χερσαΐον άνατολικόν μέτωπον ούδέν σημαντικόν 
γεγονός.

Μακεδονικόν μέτωπον
5 ιτ-οι^ α Στρυμονος οί Βούλγαροι έγκατελιπον

εις τους Άγγλους χωρία τινά.
'W.T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ  ΙΟ Υ  Α ΪΣ Τ Ρ Ο Ο ΪΓ Γ Ρ ΙΚ Ο Ϊ Ι Μ Α Κ Ο Ι Μ Ι Τ Ο ί
Β ιέ ν ν η ,  16. ’ Οκτωβρίου.

’Ιταλικόν θέατρον
Καί γβε ; λογω τοΰ διαρκοΰς δυσμενούς καιροΰ έπεκράτει 

ηύςημενη μαχητική ένέργεια μόνον έπί τοΰ ορούς Σάν Γχαμ- 
πριελε και είς την κοιλάοα του Βιππαχ. ’ Επιχειρήσεις τών περι
πόλων μας έπέτυχον. Άπεκρούσθησαν ίταλιχαί έπιθέσεις.

(W.T.B.) Ό  αρχηγός τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.

ΕΚ ΡΩΣΣΙΑΣ
"Εν* τηλεγράφημα τοΰ Κερένσκι πρός τόν 

στόλον τής ’Ανατολικής 'θαλάσσης.
(Ζ.) Στοκχολμη, 14. Οκτωβρίου. Κατ’ ειδήσεις φιννικών 

έφημεριδων κατεσχέθη ύπό τού συνδέσμου τών έργατών καί 
στρατιωτών τής Βαλκεαζάρι, τοΰ συνοριακού σταθμού μεταξύ 
Φιννλανδίας και Ρωσσίας, μία άποστολή χρυσού εξ εκατομμυ
ρίων ρουβλίων, τα όποια άπεστέλλοντο ύπό τής ρωσσικής προ

σωρινής κυβερνήσεως είς Αγγλίαν. 'Ο σύνδεσμος τών έργατών 
καί στρατιωτών προέβαλε τήν δικαιολογίαν, ‘δτι ή κυβέρνησις 
δέν έχει κανέν δικαίωμα, νά έξάγη χρυσόν έκ τής χώρας.

(Ζ.) Πετρούπολις, 13. ’Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. Πρακτ. Πε- 
τρουποΛεως.)  ̂ 10  Κερένσκι άπηύθυνε πρός τόν διοικητήν τών 
στρατιών τοΰ βορείου μετώπου τό άκόλουθον τηλεγράφημα : 
«Είπέτε είς τόν στόλον τής Άνατολικής θαλάσσης, δτι εφθασεν 
ή ωρα τή» φοβέρας δοκιμασίας. ' Η Ρωσσία αναμένει πρός σω
τηρίαν της μίαν γενναίαν πράξιν τοΰ ναυτικού, καί έγώ ώς άρ- 
χιτυράτηγος απαιτώ απο τους άνδρας καί τους αρχηγούς νά 
θυσιασθώσ:. Πλησιάζει ή ώρα, κατά τήν όποιαν ό στόλος τής 
Ανατολικής ΟαλαΦατης ουναται νά υπεραοίττία  ̂ τήν τι̂ χήν της 

πατρώος, τας μεγάλας του παραδόσεις καί τήν έλευθερίαν τής 
έπαναστάσεως· είναι καιρός νά σκεφθη σοβαρώς, είς ποίαν θέ
σιν εύρίσκεται ώς πρός τόν έχθρόν. 'Η φρουρά τής Κρονστά- 
της κατώρθωσε διά τής στάσεως της, ώστε τά αμυντικά μέσα  
τού φρουρίου τούτου  ̂ να μή είναι πλήρη ! Είθε νά σκεφθοΰν 
ολοι. οτι ή πατρις, η όποία δέν θά ζήση μίαν μόνον ήμέραν. 
δέν θά συγχώρηση έγκληματικήν έπιπολαιότητα ή κακόβουλον 
έξερεθισμόν ! Τό άποτρόπαιον έγκλημα τοΰ θωρηκτού «Πετρο- 
παβλόσκ» όφείλει νά έπανορθωθη. Εΐί)ε ό στόλος ύπό τήν δι- 
οίκησιν των άξιωματικών του, τών όποιων ό πατριωτισμός είναι 
(■νωστος εις ολοκληρον την Ρωσσίαν, νά άποκρούση τόν έχθρόν»

Ενοικιάζεται αμέσως η βραδ. μεγάλο καί ώραΐα έπιπλ. 
δωμ. ή 2 δωμ. (υπνου καί διαμονής) μετά λουτρού. ΓΙληροφβ- 
ρίαι παρ’ ήμΐν.

’ Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Χοσπιτάλ-στράσσε 27. III. ά.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Μπάουτσνερ - στρ. 18. I. ά.

Τήν 15. ’ Οκτωβρίου έχάθη δακτύλιος μέ άδάμαντα. Έ- 
σωτερικώς χαραγμένον Ιν I. Παρακαλεΐται ό εύρών νά τόν θέ
ρη έπί άμοιβη είς τήν σύνταξιν τής 'Ελλην. Έφημερίδος.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ε ΙΣ  ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Σ1ΓΑΡΕΤΤΩΝ 

„ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
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