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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 15. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B,) Τήν 14. Όκτιο-

1 1 . ’ Οκτωβρίου μία άπόπειρα τοΰ έχθροΰ, δπως έπιτεθή αί- 
φνιδιαστικώς κατά τών προκεχωρημένων τμημάτων μας άσφα- 
λειας.

τοΰ πυρός μικρας διαρκείας, μέτρια μόνον ένέργεια πυροβολι
κοί 3 ?ς τήν βορείως κα'ι ανατολικώς της ‘ Υπέρν περιοχήν. Μετά 
μεσημβρίαν έπανήρχισε τό πΰρ είς τήν παραλίαν, ηυςήθη δε 
πολυ είς τό νότιον άκρον τοΰ δάσους Χουτούλστ. Κατα την 
διάρκειαν της νυκτός τό πΰρ καταστροφής έξηκολούθησε μετα 
μεταβλητής δυνάμεως και ζωηρών αιφνιδιασμών πυρος, ιδίως 
είς τήν περιοχήν τής Πασεντέλε κα'ι τής Μπετσελερε. Τό πυ
ροβολικόν μας συνεκέντρωσε τό δραστικόν πυρ του έναντίον έχ
θρικών συγκεντρώσεων καί κινήσεων, ένφ τα αεροπλανα μας 
έβομβάρδισαν μετ’ έπιτυχίας διαφόρους έχθρικάς έγκαταστάσεις.

Είς τήν Άρτουά τό έχθρικόν πυρ ηύξήθη από τής 10. 
ώρας πρό μεσημβρίας έναντίον τών μεταξύ τοΰ δάσους Σάρτ 
καί τής όδοΰ Καμπραί—Άρρας θέσεών μας καί μετά μεσημ
βρίαν εφθασεν είς μεγάλην δύναμιν. Περί την 6. ωραν τής έ
σπέρας έγένοντο έχθρικαί έπιθέσεις έπί μετώπου τεσσάρων χι
λιομέτρων άπό τοΰ Ικάρπ μέχρι τής όδοΰ Άρρας—Καμπραί 
έναντίον τών έκεΐ θέσεών μας, αί δποΐαι κατά μέγιστον μέρος 
κατεβλήθησαν μετά βαρυτάτων απωλειών υπό τοΰ πυρός μας 
φραγμοΰ καί άμύνης. Μόνον είς μίαν θέσιν είς τό μέσον τοΰ 
μετώπου του έπιθέσεως ήδυνήθη νά είσβάλη είς τάς γραμμάς 
μας, άλλά έξεδιώχθη τελείως διά νυκτερινής έπιθέσεως.

'Εκατέρωθεν τοΰ Σέν Καντέν τό πΰρ ηύξήθη κατά δια- 
^ είμματα. ’ Επί τών έρειπίων τής Μητροπόλεως Ιπεσαν πάλιν
15  Οβίδες.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αϊσν ή έχθρική ένέργεια πυροβολι-
-  , (νέτο ζωηροτέρα κατά τάς άπογευματινάς ώρας είς τήν

άπό Βω t(x'il°v Η1®/?1 τής άγροικίας Ρουαγιέρ περιοχήν ώς καί
,  ̂ ιχεν ντε Ντάμ, Βορείως τοΰ μύλου τής Βωκλερ καί

ΐ ΐ ζ  TTjV 2 ι£. ,
ζ χ t q  α ό λ ι ς  έ π η λ θ ε  τ ο  σ κ ο τ ο ς .

’ Επί τής νή300 Έζελ αί έπιχειρήσεις μας συνεχίζονται

συστημΛτυιως. ατολικής θαλάσσης μέχρι τοΰ όροπεδίου τών
τ- \  } , , ' -ια τοΰ πυρός ηύξήθη πλησίον τής Ντύνά-
Καρπαθιων ή Ινέργι. , r , \ ν  uJ  */ ον καί είς τον 2ουτσαοα. Βορείως της
, πουργκ, τής -μοργκ Κόδελ - Λουκ άπεκρούσθη μία ισχυρά 
σιδηροδρομικής γραμμής ;? ^  π λψ (ον  τ~ς Σαντξόργε
εχθρική περίπολος, ένφ ε, ^  ^  ε>3έβαλον ε1ς τάς

περιπο οι μας δίαβησβν /η σαν είς τόν έχθρόν σημαντικάς 
έχθρικας θέσεις, δπου έπρβ&
αίματηράς άπωλείας. , /, υνε κατα τα χαραγματα της

Δυτικώς τής Τουλτσεα άπζζ,

ΑΙ ΓΕΡ Μ Α Ν ΙΚ Α Ι Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ι! ΚΑ ΤΑ  TH E ΕΖΕΑ
Βερολΐνον, 15. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Μετά τάς έκθέσεις 

τής Άνωτάτης Διοικήσεως τοΰ στρατοΰ περί τής άπό κοινοΰ 
ύπό τοΰ στρατοΰ καί τοΰ στόλου έκτελεσθεισης καταληψεως τής 
νήσου Έζελ άνακοινοΰνται δσον άφορα τάς ναυτικάς δυνάμεις 
συνοπτικώς τά έξής : Πρός άποβασιν ενός τμήματος στρατοΰ έπι 
τής νήσοι) "Εζελ πολεμικά πλοΐά μας υπό τήν διοίκησίν τοΰ 
υποναυάρχου Έρχαρντ - Σμϊτ ήνοιξαν πΰρ έναντίον τών ρωσσι- 
κών οχυρωμάτων του κολπου Ταγγα και τοΰ πορθμού Ζελε, 
τά όποΐα ταχέως κατέβαλον. Συγχρόνως απεβιβάσθη αιφνιόιως 
έπί τής ξηρας ύπό στολίσκων τορπιλλοβόλων καί άτμακάτων 
τμήμα στρατού, κατόπιν δέ μεγαλύτεραι δυνάμεις διά μεταγω
γικών άτμοπλοίων.

Πρός ύποστήριξιν τής άποβάσεως είς τόν κόλπον Τάγγα 
έκανονιοβολήθησαν ύπό άλλων τμημάτων τού στόλου τά ο
χυρώματα τής Τσέρελ καί πλησίον τής Κίλκοντ. Περί 
τήν 7. ώραν τής πρωίας είχεν άποβιβασθή καί είς Πά- 
μερορτ ό πρώτος στρατός. Μετά τήν καταστροφήν τών 
έπακτίων πυροβολείων τής Χοΰντσορτ καί Νίνναστ κατεστράφη 
ύπό ναυτικών πυροβόλων καί τό έπι της νήσου Νταγκέ έπάκτ*- 
ον πυροοολεΐον του Καπ 1 οφφρι. Γα πολεμικά μας πλοία κατ
ώρθωσαν νά είσπλεύσωσιν είς τόν πορθμόν Ζέλε μεταξύ Ντα
γκέ καί Έζελ. Τμήματα τών ναυτικών μας δυνάμεων είσήλθον 
είς τά υδατα τοΰ Κασσάρβιεκ καί άπώθησαν ρωσσικά άντιτορ- 
πιλλικά πρός τόν πορθμόν Μόον. Είς τά ταχέα άποτελέσματα 
συνετέλεσαν πολύ καί τά υποβρύχιά μας, τά άνιχνευτικά άερο
πλάνα καί τά τορπιλλαλιευτικά τμήματα. Είς τά τελευταία ταΰ
τα δφειλεται, δτι έντός δλίγου χρόνου ήνοίχθη οδός διά μέσου 
τών ρωσσικών τορπιλλών. Τήν 14. ’ Οκτωβρίου έγένοντο εις 
Κασσάρβιεκ νέαι μάχαι εύνοίκαι δι ημας, .κατα τας οποίας 
άπωθήσαμεν πάλιν τάς έχθρικας δυνάμεις. Κατά τάς μάχας 
ταύτας κατελήφθη τό ρωσσικόν άντιτορπιλλικόν «Γκρόμ» μετά 
8 άνδρών έκ τοΰ πληρώματος του.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στολου.

0  Κ Α Ϊ Ζ Ε Ρ  ΓΟΥΑΙΕΑΜ ΟΕ Ε ΙΣ  ΚΠΗ ΣΤΑΗΤΙΗΟΪΠΟΑΙΗ
(Ν.) Κωνσταντινούπολή, 15. ’ Οκτωβρίου. '0  αύτοκράτωρ 

Γουλιέλμος εφθασεν ένταΰθα σήμερον πρό μεσημβρίας. Πολύ 
πρό τής άφίξεως τοΰ αυτοκρατορικοΰ συρμοΰ εύρίσκοντο είς



τον σταθμόν ό πρίγκηψ ' Αβδούλ - Μετζήτ - ’ Εφένδης μετά τών 
λοιπών πριγκήπων, ό Χεδίβης τής Αίγύπτου, ό Μέγας Βεζίρης, 
ό Σεΐχ - ουλ - ’ Ισλάμης, τά μέλή τής κυβερνήσεως, οί πρόεδροι 
τής βουλής καί τής γερουσίας μέ Αντιπροσωπείας τών δύο βου
λών, ό δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως, ό άρχηγδς καί τά έξέ 
χοντα μέλη τών διπλωματικών αποστολών τών συμμάχων καί 
ουδετέρων χωρών, οί Αξιωματοΰχοι τών ’ Ανακτόρων, αί κορυ- 
φαί τών πολιτικών καί στρατιωτικών άρχών— δλοι έν μεγάλη 
στολή—ώς καί ό γερμανδς ναύαρχος φόν Κόχ.

‘ Ο σιδηροδρομικός σταθμός είχε διακοσμηθή διά τών 
χρωμάτων τών συμμάχων χωρών καί στρωθή διά πολυτελών 
ταπήτων. Περί τήν 10. 30' έ'φθασεν εις είς τδν σταθμόν ό 
Σουλτάνος, συνοδευόμενος όπό τοΰ διαδόχου καί άνέμενε τόν 
υψηλόν ξένον. Περί τήν 1 1 .4 0 ' έφθ&σεν ό αύτοκρατορικός 
συρμός όπό τάς ζητωκραυγάς τοΰ πλήθους : Ζήτω ό Κάϊζερ, 
ζήτω ό Σουλτάνος!, ένω κανινιοβολιολισμοί άνήγγελλον τήν ά- 
φιξιν τοΰ Κάϊζερ καί ή στρατιωτική μουσική άνέκρουε τόν 
γερμανικόν έθνικδν ύμνον.

Οί δύο μονάρχαι έχαιρετίσθησαν πολυ έγκαρδίως. Ό  
Κάϊζερ παραπλεύρως τοΰ Σουλτάνου έπεθεώρησε τδν τιμητικόν 
λόχον, ό όποιος εφερε κράνη καί κατόπιν συνωμίλησε μετά 
τών διαφόρων άρχών, τάς όποιας παρουσίασαν είς αύτόν. Ίδί
ως μετά τοΰ Μεγάλου Βεζίρου καί τοΰ Χεδίβου συνδιελέχθη 
έπί πολυ ό Κάϊζερ. Κορασίδες προσέφεραν είς αύτδν Ανθοδέ- 
σμας, διά τάς όποιας ηύχαρίστησε διά θερμών λόγων.

Κατόπιν έπέβη μετά τοΰ Σουλτάνου έπί άνακτορικής πο
λυτελούς άμάξης· απέναντι του έκάθητο ό άρχιστράτηγος Έμ- 
βέρ Πασάς. Κατά τήν διάβασίν του διά μέσου τής πόλεως, ή 
όποία είχε πολυτελώς διακοσμηθή, τό συγκεντρωμένον πλήθος

έζητωκραύγαζε ζωηρώς τδν Γερμανόν Αύτοκράτορα καί τδν 
Σουλτάνον. ‘ Η άκολουθία διηυθύνθη διά τής όδοΰ Τοπχανε είς 
τα ’ Ανάκτορα Γιλδίζ. Οί μαθηταί δλων τών σχολών τής Κων
σταντινουπόλεως ειχον παραταχθή εκατέρωθεν τών όδών. Ευθύς 
μετά τήν άφιξιν τοΰ αύτοκράτορος Γουλιέλμου ό δήμαρχος 
Κωνσταντινουπόλεως άπηύθυνε πρός τδν δήμαρχον Βερολίνου 
τηλεγράφημα, διά τοΰ όποιου Ανήγγειλε τήν εύτυχή άφιξιν τοΰ 
αύτοκράτορος καί διεβίβασε θερμούς χαιρετισμούς του.

0 ΚΑ ΊΖ ΕΡ  ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ
(Ζ.) ' Ο αύτοκράτωρ Γουλιέλμος μετά τήν έπίσκεψιν τής 

βουλγαρικής πρωτευούσης έπεσκέφθη, συνοδευόμενος όπ« τοΰ 
βασιλέως τής Βουλγαρίας Φερδινάνδου τό βουλγαρικόν σύνταγ
μα πεζικοΰ «Μπαλκάνσκε», τοΰ όποιου διωρίσθη έπίτιμος δι
οικητής. 'Ο αύτοκράτωρ Γουλιέλμος έπεθεώρησε τδ βουλγαρι
κόν σύνταγμα είς τούς Φιλίππους είς Απόστασιν δ μόλις χιλιο
μέτρου Από τοΰ Αγγλικοΰ μετώπου. 'Ο αύτοκράτωρ Γουλιέλμος 
καί ό βασιλεύς τής Βουλγαρίας διήλθον κατά »τήν μετάβασίν 
των είς Φιλίππους διά τής Δράμας, δπου καί διενυκτέρευσαν 
τήν νύκτα τής 13. ’ Οκτωβρίου.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 15. ’ Οκτωβρίου. ’ Επίσημον. (W.T.B.) Τελευ

ταίως κατεβυθίσθη πάλιν υπό τών ύποβρυχίων μας είς τήν πέ- 
ρίς τής ’Αγγλίας' έν Αποκλεισμοί περιοχήν σειρά Ατμοπλοίων 
καί ιστιοφόρων.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό ώπλισμένον 
Αγγλικόν πετρελαιοφόρον Ατμόπλοιον «Βινένα», τό όποιον επλεεν 
ώς παγίς ύποβρυχίων, ώς καί εν Ατμόπλοιον ύπέρ τούς 7000

01 ΚΕίΡΟΙ ΪΟΪ HiSsBOy
(Μετάφρασις αϊτό -ό ταξεΐδι εις τήν ’Ανατολήν 
τοΰ Λκμαρτίνοο εχ τοΰ Γαλλικού bz.0 Τ— ς.)

(Συνέχεια έκ τοΰ χθεσινοΰ)
Τά δένδρα ταΰτα είνα. τά φυσικά μνημεία, τά όιασημό- 

τερα τοΰ σύμπαντος. 'Η θρησκεία, ή ποίησις καί ή ιστορία έξ 
ίσου τά ύμνησαν. 'Η 'Αγία Γραφή τά δοξάζει είς πλεϊστα αύ
τής μέρη. Ταΰτα Αποτελοΰσι μίαν έκ τών εικόνων, ών οί προ- 
φήται κατά προτίμησιν ποιοΰνται χρήσιν. '0  Σολομών ήθέλησε 
νά τά Αφιερώση ώς έξωραϊσμδν τού ναοΰ, δν πρώτος ουτος 
άνήγειρεν είς τδν μοναδικόν Θεόν, Αναμφιβόλως ώς έκ τής φή
μης, τής μεγαλοπρεπείας καί τής άγιότητος, ήν τά μεγαλουρ- 
γήματα ταΰτα τής βλαστήσεως ένέκλειον Απδ τής έποχής έκεί- 
νηο. Ταΰτα Αληθώς πρδ ήμών παρίστανται· διότι ό Έξεκιήλ 
όμιλεΐ περί τών κέδρων τούτων τής Έδέν ώς τών ώραιοτέρων 
τοΰ Λιβάνου. Οί "Αραβες δλων τών γενεών τρέφουσι τόν κατά 
παράδοσιν σεβασμόν πρδς τά δένδρα ταΰτα. Άποδίδουσιν είς 
αυτά ού μόνον βλαστικήν δύναμιν, ήτις αιωνίως ζωογονεί ταΰτα, 
άλλά καί ψυχήν ετι, ήτις καθιστά αύτά ικανά δπως δίόωσι 
δείγματα σοφίας, προαισθήσεως, όμοιας πρός έκείνην τοΰ έν
στικτου τών ζφων καί λογικού παρ’ άνθρώποις. "Εχουσι γνώ- 
σιν τών έποχών τοΰ έτους, κινοΰσι τούς κλάδους αύτών ώς 
μέλη· έκτείνουσι ή περισφίγγουσι τούς βραχίονάς των Ανεγεί- 
ρουσι πρός τδν ουρανόν ή προσκλίνουσι τη γη τούς κλάδους 
των, έφ’ δσον ή χιών καταφθάνει πίπτουσα ή άρχεται τηκόμενη. 
Είναι ταΰτα θέΐα όντα ύπδ μορφήν δένδρων. Αύξάνουσι μόνον 
είς τά γραφικώτατα τοπεΐα τοΰ Λιβάνου· ριζοΰσι πολύ ύπεράνω 
τής χώρας είς ήν πάσα βλάστησις έκπνέει. Ταΰτα έκπλήσσουσι 
τήν φαντασίαν τών λαών τής ’ Ανατολής καί ουκ οίδα άν καί

αύτή αυτη ή έπιστήμη δέν Θά έξεπλήσσετο.— Φεύ ! έν τούτοις 
τό Μπαζάν ξηραίνεται, τό Κάρμελ καί τό άνθος τοΰ Λιβάνου 
μαραίνεται. Τά δένδρα ταΰτα έλαττοΰνται είς έκαστον αιώνα. 
Οί περιηγηταί παλαιότερον. ήρίθμουν τριάκοντα μέχρι τεσσαρά
κοντα τούτων, βραδύτερον δεκαεπτά, ετι βραδύτερον δωδεκάδα. 
Λεν ύπάρχουσι πλέον ή επτά ώντινων ή συστάς άναπαριστα ώς 
συγχρόνους τάς έποχάς τής Βίβλου. Πέριξ τών γηραιών τού
των μαρτύρων διαρρευσάντων χρόνων, οιτινες γνωρίζουσι τήν 
■στορίαν τής γής κάλλιον ή αύτή αυτη ή ιστορία, οιτινες Θά 
διηγούντο ήμΐν, άν ήδύναντο νά όμιλήσωσιν, τόσας αύτοκρα- 
τορίας, θρησκείας καί Ανθρωπίνους γενεάς έκλειψάσας, εναπομέ
νει ετι μικρόν δάσος νεωτέρων κέδρων, αίτινες μοί έφάνησαν 
σχηματίζοντες συστάδα τετρακοσίων μέχρι πεντακοσίων δένδρων 
ή δενδρυλλίων. Καθ’ έκαστον ετος, κατά μήνα Ιούνιον, οί πλη
θυσμοί τής Μπεσκεράϊ, τής Έδέν, τής Κανομπίν καί δλων τών 
χωρίων τών γειτνιαζουσών κοιλάδων, Ανέρχονται μέχρι τών κέ
δρων καί έορτάζουσι έν λειτουργία ύπδ τούς πόδας των. 'Οπό- 
ααι δεήσεις δέν Αντήχησαν όπδ τά φυλλώματα ταΰτα! Καί 
ποιος ετερος καλύτερος ναός, ποιον θυσιαστήριον πλησιάζον τδν 
ούρανόν, τις ετερος μεγαλοπρεπέστερος καί άγιώτερος θόλος 
τοΰ τελευταίου όροτίεδιου τοΰ Λιβάνου, όποβασταζόμενος όπδ 
τών κορμών τών κέδρων, ό δώμος τών ιερών τούτων κλάδων 
οιτινες έσκίασαν καί σκιάζουσιν είσέτι τόσας Ανθρωπίνους γενεάς, 
προφερούσας τδ τοΰ Θεού δνομα διαφόρως άλλ’ Αναγνωριζού- 
σας αύτόν έν παντί εργιρ καί λατρευούσας αύτόν είς φυσικάς 
έκδηλώσεις ! Καί έγώ ωσαύτως έδεήθην πρδ τών δένδρων τού
των. 'Ο άνεμος δστις Αρμον:κώς Αντηχούσε μεταξύ τών ήχη- 
ρών φυλλωμάτων των έπαιζε μετά τής κόμης μου καί έκρυ- 
στάλλου έπί τών βλεφάρων μου δάκρυα πόνου καί λατρείας ! ! ..,

Τ Ε Λ Ο Σ

Τά έν π ο λ έμ ψ  πρός τά ς κεντρ ικάς δυνάμεις ε υ 
ρισκόμενα αμερικανικά  κρά ιη .

('Η διεγραμμισμένη έπιφάνεια είναι κράτη, τά δποΐα έκή- 
ρυξαν τδν πόλεμον κατά τών κεντρικών δυνάμεων ή διέκοψαν 
τάς σχέσεις των μετ’ αυτών, ή δέ λευκή ουδέτερα κράτη.)

τόννους, τό όποιον συνηντήθη έπί τής όδοΰ ’Αγγλία—Χάβρη 
καί μετέφερε πιθανώς φορτίον πυρομαχικών, προσέτι τά γαλ
λικά ιστιοφόρα «Λαμαρτίν» μέ φορτίον παστών ιχθύων διά Γαλ
λίαν καί «Άκρέν Μπότ 10».

'Ο άρχηγδς τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΑΝΑΚΟΙΗΟΒΕΝϊΓΓΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
iEPMUIKi iBMOIHQOEKIi

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 17. ’ Οκτωβρίου 1917.

• Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟ Ϊ AIAAQX0Y ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν δ Αγών πυροβολικού ηύξήθη πάλιν 
χθές είς μεγάλην δύναμή άπό τής κοίτης πλημμυρών τοΰ ' V- 
ζέρ μέχρι τοΰ Λύς. Τήν έσπέραν είχεν αύξηθή ή δύναμις τοΰ

πυρδς εις τινας τομείς, σήμερον δέ τήν πρωίαν έπί ολοκλήρου 
τοΰ μετώπου.

Έκτδς μαχών Αναγνωρίσεως, αί όποΐαι ήσαν πολυάριθμοι 
καί μεταξύ τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ καί τοΰ Σκάρπ, δέν 
Ανεπτύχθη ένέργεια πεζικού.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟ Μ ΙΡΜ ΤΣ
'Ο Αγών πυρός βορειοανατολικώς τής Σουασσδν έπεξετάθη 

χθές πλευρικώς καί ήτο κατά διαλείμματα πολύ σφοδρός, έξη
κολούθησε δέ καί κατά τήν νύκτα.

'Ομοίως είς τήν δυτικήν Καμπανίαν, είς τά ’ Αργκόννεν 
καί έπί τής Ανατολικής όχθης τοΰ Μάς, ή ένέργεια τού πυρο
βολικού έφθασε μεγαλυτέραν σφοδρότητα παρά κατά τάς τε
λευταίας ήμέρας.

Χθές κατερρίφθησαν 10 έχθρικά Αεροπλάνα καί έν 6έ- 
σμιον άερόστατον. ' Ο άνθυπολοχαγδς φδν Μπύλο κατέρριψεν είς 
έναέριον Αγώνα τδν 23. έχθρόν του, ό δέ Ανθυπολοχαγδς Μπέ- 
με τδν 20.

'Η Ντυνκίρχεν έβομβαρδίσθη πάλιν ύπδ τών Αεροπλάνων, 
μας μετά αναγνωρισθέντων καλών έμπρηστικών Αποτελεσμάτων

'Ως αντίποινα διά τδν βομβαρδισμόν Ανοχύρωτων γερμανι 
κών πόλεων ύπδ έχθρικών Αεροπλάνων γερμανικά άεροπλάνα 
ερριψαν βόμβας έπί τής έντός τοΰ γαλλικού πεδίου έπιχειρή- 
σεων ̂ κείμενης πόλεως Νανσύ. Γό Αποτέλεσμα ήτο μεγάλα 
πυρκαϊαί.

Ανατολικόν θέατρον
Αί έπί τής χερσονήσου Σβόρμπε έξακολουθούσαι νά πα

ρουσιάζουν Αντίστασιν έχθρικαί δυνάμεις κατενικήθησαν χθες 
όπδ τών στρατευμάτων μας.

Τοιουτοτρόπως ή νήσος ’Έζελ κατέχεται τελείως παρ’ ήμών.
'Η λεία πολλαπλασιάζεταί* χθές συνελήφθησαν περισσότε

ροι τών 110 0  αίχμαλώτων.
Αί ναυτικαί μας δυνάμεις συνήψαν βορείως τής "Εζελ καί 

είς τδν κόλπον τής Ρίγας μάχας μετά ρωσσικών Αντιτορπιλλι- 
κών καί κανονιοφόρων, αί δποιαι κατέληξαν εύνοϊκώς δί ήμας. 
Τά έχθρικά πλοία έξηναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσιν ήμεΐς 
δέν είχομεν άπωλείας.

Ναυτικά Αεροπλάνα έβομβάρδισαν τήν Περνάου· έξερράγη - 
σαν μεγάλαι πυρκαϊαί.

Έπί τού χερσαίου ανατολιχοΰ μετώπου ή μαχητική ένέρ- 
γεια ένεδυναμώθη σημαντικώς είς πολλάς θέσεις· Απεκρούσθη- 
σαν προελαύοντα ρωσσικά Ανιχνευτικά τμήματα.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

'W.T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Ε ί  ΤΟΥ Α Υ Σ Τ Ρ Ο Ο ΪΓ Γ Ρ ΙΚ Ο Ϊ Α Ν Α Κ 0 !Ν 0 9 ΕΗ Ιβ Σ
Β ιέ ν ν η ,  16. ’ Οκτωβρίου.

’Ιταλικόν θέατρον
Έπί τοΰ δροπεδίου Μπαϊνσίτσα—Χάϊλιγκενγκαϊστ άπέτυ

χον ίταλιχαί μεμονωμένοι έπιθέσεις. Έπί τού όρους Σάν Γκα
μπριέλε έματαιώθη δί Αγώνος χειροβομβίδων ή προετοιμασία 
έχθρικών τμημάτων.

(W.T.B.) 'Ο Αρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

5/18 ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  
Π Ε Μ Π Τ Η

Χ α ρ ί τ ί ν η ς  μ ά ρ τ υ ρ α ς



ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΣ 10 ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ
(Ζ.) Γενεύη, 15. ’ Οκτωβρίου. Κατά τηλεγράφημα της 

γαλλικής έφημερίδος «Προγκρέ» ές ’Αθηνών ό Βενιζέλος διέ
ταξε την αποστολήν ελληνικών τινων τμημάτων στρατοΰ άπδ 
τήν Μακεδονίαν είς τδ δυτικόν μέτωπον.

Ν ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟΝ ΤΗΣ ΡΙΓΑΣ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 16. ’ Οκτωβρίου. 'Η έπίσημος ρωσσική 

στρατιωτική έφημερίς «Στρατός καί Στόλος» γράφει έπ’ ευκαι
ρώ τής είδήσεως τής γερμανικής άποβάσεως έπί τών νήσων 
Έζελ καί Νταγχε τά έςής : Μετά τήν κατάληψιν τής Ρίγας δ 
άμέσως έπόμενος σκοπός τών Γερμανών έπρεπε νά εΐναι αί δυο 
πρό τής Έστλαντ κείμεναι νήσοι, ή κατάληψις τών όποιων έξα- 
σφαλίζει μεγάλα πλεονεκτήματα είς τοΰς Γερμανούς. Έφ’ δσον 
κατείχομεν τάς νήσους ταύτας, ήδυνάμεθα νά έπιχειρώμεν επι
θέσεις δι’ υποβρυχίων καί τορπιλλοβόλων διά τής διώρυγος Μόν 
καί ουτω νά διαμφισβητώμεν είς τους Γερμανούς τήν κυριαρ
χίαν τοΰ κόλπου τής Ρίγας, νά προςενώμεν αίσθητάς άπωλείας 
είς τάς μεταφοράς των καί νά διαφεύγωμεν άμεσον απειλήν. 
Γό γερμανικόν πλήγμα σημαίνει διά τόν ρωσσικόν στόλον σο. 
βαρόν άποκλεισμόν τής βάσεώς του.

0 ΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΒΜΟΣ Τ6Ν ΒΥΘΙΣΟΕΝΤϋΝ ΠΑ0Ι8Κ
(Ζ.) Ιό πρακτορεΐον Χαβάς έδημοσίευσε τελευταίως μίαν

στατιστικήν, κατά τήν όποιαν τά γερμανικά υποβρύχια προσέβα- 
λον συμφώνως πρός τάς έπισήμους άγγλικάς καί γερμανικάς 
άνακοινώσεις έν συνόλω 1724 πλοία, έκ τών όποιων κατεβύθι- 
σαν 1130. Η πληροφορία αυτη είναι ψευδής.’Αγγλικά πλοία, 
τών όποιων ̂  είναι γνωστά τά ονόματα. έτορπιλλίσθησαν
1419, προσέτι 242 γαλλικά, τουτέστιν έν συνόλω 1661 πλοία·
’ Από τά άγγλικά πλοία ήσαν 923 ατμόπλοια καί 145 ίστίο' 
φόρα. 207 άλιευτικά άτμόπλοια καί 144 άλλα αλιευτικά πλοΐα’ 
άπό τά γαλλικά ήσαν 99 άτμόπλοια, 104 ιστιοφόρα, 6 αλιεύ" 
τικα ατμοπλοια και 33 αλλα άλιευτικά πλοία. "Ολαι αί άνταντι 
καί δυνάμεις έχασαν έν συνόλω διά τορπιλλίσσεως 2033 έμπο-' 
ρικα πλοία, προσέτι δέ 131 πολεμικά, τουτέστιν έν συνόλω 
2164 πλοία. Αί άπώλειαι τών ουδετέρων άνέρχονται είς 990  
πλοία. Ό  ολικός άριθμός δλων τών βυθισθέντων πλοίων εΐνα 
3154. Ό  υπολογισμός ουτος περιλαμβάνει άποκλσιστικώς πλοία, 
τών όποιων τά δέματα είναι γνωστά. Ό  πραγματικός ά 
ριθμός είναι πολυ μεγαλύτερος.

Φόβοι περι τής τύχης ελλήνων προξενικών
(Ν.) Λθήναι, 15 . Οκτωβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρα. 

κτορείου Ρόϋτερ). Τό ιταλικόν άτμόπλοιον «Μπάρι», έπί τοΰ ό. 
ποιου έπέβαινον οί έκ Τουρκίας ελληνες πρόξενοι, έτορπιλλίσθη 
ύπό γερμανικοΰ υποβρυχίου. 50 έκ τών διασωθέντων άπεβιβά- 
σθησαν είς Κέρκυραν καί 120 είς ’ Ιταλίαν. 'Υπάρχει φόβος, δ* 
έπνίγησαν οί ελληνες υπάλληλοι.

Η m m m  T D H IV M M A X D N  E l i  Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Υ!
(Ζ.) Εί, την την 29. Οκτωβρίου συνερχομένην είς Ηαρι 

σίους συνέλευσιν τών συμμάχων θά άντιπροσωπευσωσι τήν Ρωσ 
σίαν δ Τερεστσένκο ώς άντιπρόσωπος τής κυβερνήσεως, ό Τσε 
ρετέλλι ώς άντιπρόσωπος τής προσωρινής βουλής καί ό στρα
τηγός Άλεξεγιέφ ώς αντιπρόσωπος τοΰ στρατοΰ. Πρό τής άνα- 
χωρήσεως τοΰ Τερεστσένκο θά γίνη είς τό στρατηγεΐον συνέ' 
λευσις μεταξύ αύτοΰ καί τών στρατιωτικών άκολουθων τών 
συμμάχων. Ο Άλεξεγιεφ έδήλωσε κατά τινα άνταπόκρισιν ιτα

λικής έφημερίδος τά έξής : ’ Εάν κατά τήν στιγμήν τής συγκρο- 
τήσεως τής συνελεύσεως ή κατάστασις τής Ρωσσιας δέν εΐναι 
τοιαύτη, ώστε νά έμπνέη έμπιστοσύνην είς τοΰς συμμάχους, 
εΐναι καλλίτερον νά μή τόν άποστείλη ή κυβέρνησις. Κατά τήν 
γνώμην του ή συνέλευσις θά πεισθη τελείως περί τής άδυνα- 
μίας τής Ρωσσιας.

Η ΕΝΤΥΠ0ΣΙΣ ΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΕΖΕΑ
(Ν.) Βέρνη, 16. ’ Οκτωβρίου. 'Η γαλλική «Ζουρνάλ» 

πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως τά έξής : ’ Η γνωστοποίησις 
τής καταλήψεως τής νήσου Έ ζελ προκαλεΐ μεγάλην άνησυχίαν. 
Θεωροΰσι γενικώς τά υπό τής κυβερνήσεως ληφθέντα άμυντικά 
μέτρα ώς άποτελεσματικά. Τό γενικόν έπιτελεΐον καί τά υπουρ
γεία λαμβάνουσι μέτρα, δπως άντιμετωπίσωσιν έπίθεσιν έναντίον 
τής Πετρουπόλεως. Τήν κατάστασιν θεωροΰσι γενικώς ώς σο- 
βαράν, όχι δμως άκόμη καί ώς άπελπιστικήν, διότι ή Πετρού- 
πολις δέν άπειλεΐται άκόμη άμέσως.

Μεταξΰ τοΰ πληθυσμοΰ φαίνεται, δτι έξερράγη πανιχός. 
Άναρρίθμητα πρόσωπα έζήτησαν είς τοΰς σταθμοΰς εισιτήρια 
διά τήν μέσην Ρωσσίαν. Κυκλοφοροΰσιν άπαισιόδοξοι φήμαι, 0υ- 
τω λέγεται, δτι δλαι αί δημόσιοι ύπηρεσίαι Θά φυγωσιν άπό τήν 
Πετρούπολιν. ' Ο ύπουργός τών έσωτερικών έδήλωσεν, δτι τοιαυ- 
τη άπόφασις δέν συνεζητήθη άκόμη. 'Ο πανικός άποδίδεται φυ
σικά από τόν άνταποκριτήν είς ένεργείας γερμανών πρακτόρων.

’Αγγλικόν τηλεγράφημα περί τοΰ σκοπού 
τοΰ ταξειδίου τοΰ Κάνζερ.

(Ζ.) Ρόττερνταμ, 17. ’ Οκτώβριο!), 'Η «Μόρνινχποβΐ» τη
λεγραφεί ές Αθηνών : «Οί ένταΰθα καλώς πληροφορημέν^ι χύ-· 
κλοι θεωροΰσι τήν είρήνην ώς έπικειμίνην. Καίτοι έκρατήθη- 
σαν μυστικαι at συσκεψεις, αί όποΐαι έγενονίό* πρό τοΰ ταξειδί- 
ου τοΰ Κάΐζερ εις Βουλγαρίαν καί αί διαπραγματεύσεις =ίς Σό
φιαν καί̂  Κωνσταντινούπολή, ύπάρχουσιν ένταΰθα ά&όπιστοι ει
δήσεις, δτι δύναταί τις νά άναμένη κατά τήν έρχομένην έβδο- 
μάδα νέας, όλιγώτερον άδιαλλάκτους προτάσεις τής Γερμάνιας.»

(Σ. Σ. Είς τήν είοησιν ταύτην δέν δύναταί τις νά άποδώ- 
ση σημασίαν τινά· πρόκειται πάλιν περί άνταντικοΰ κατασκευή 
σματος, τό όποΐον τώρα παρουσιάζεται ώς δήθεν προερχόμενον 
έξ ’Αθηνών.) 1

Η ΙΑΠδΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΑΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΗΣ Ρ8ΣΣΙΑΣ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 16. ’ Οκτωβρίου. 'Ο στρατηγός Άλεξε- 

γέφ ειπε κατά τινα συνομιλίαν του, τήν όποιαν δημοσιεύει ή 
«Ρουσκόγε Σλόβο», δτι τήν θέσιν τής Ρωσσίας έπί τοΰ πολε
μικού θεάτρου πρέπει τώρα νά καταλάβη ή ’Ιαπωνία. 'Η συ- 
νέλευσις τών Παρισίων. είς τήν όποιαν μεταβαίνω, θά άποφα- 
σίση όριστικώς τήν συμμετοχήν τής ’ Ιαπωνίας. ’Αναμφιβόλως 
η Ιαπωνία θα απαιτήση ανταλλαγματα διά τήν συμμετοχήν 
της είς τόν ευρωπαϊκόν πόλεμον. "Ολοι ήμεΐς είμεθα βωβά 
πρόσωπα εις τον πόλεμόν τούτον, ο οποίος εΐναι άποφασιστικός 
άγών μεταξΰ τής γερμανικής καί τής άγγλοσαξωνικής φυλής.

ΣΟΒΑΡΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 ̂ (Ζ.) _τ=ντελ, 16. Οκτωβρίου. Σήμερον τήν πρωίαν περί

ώραν 5. έγένετο σοβαρόν δυστύχημα είς τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν  ̂Σενχάουζεν. Ο έξ ανατολών έρχόμενος έκτακτος συρ
μός, έπι τοΰ οποίου έπεοαίνον παιδια, τά όποΐα έπανήρχοντο 
απο την̂  έξοχήν, οπου έπέρασαν τάς σχολικάς παύσεις, είς τάς 
οικογένειας των, συνεκρούσθη μετά τίνος συρμοΰ έμπορευμάτων. 
Τα αποτελέσματα τής συγκρουσεως ήσαν φοβερά· μέχρι τοΰδε 
έξηχθησαν άπό τά έρείπια τά πτώματα 25 παιδιών, 14 δέ 
άλλα παιδία έτραυματίσθησαν σοβαρώς ή έλαφρώς. ’ Από τό 
προσωπικον τοΰ σιΟηροδρομου έφονεύθη εις νεαρός υπάλληλος. 
Αί υλικαι ζημίαι εΐναι σημαντικοί· κατεστράφησαν δύο οχήμα
τα επιβατών καί εν δχημα έμπορευμάτων.

Εις τους Ελληνας στρατιώτας έπετράπη νά συχνάζωσιν 
είς τό λοκάλ Γκρύνερ - Γκράμπεν άριθ. 28.


