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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 16. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Κατά τήν 15. ’ Ο

κτωβρίου τό έχθρικόν πΰρ ηύςήθη είς τήν Φλάνδραν είς μεγα- 
λυτέραν σφοδρότητα μόνον είς μερικά; θέσεις τοΰ κυρίου μετώ
που μάχης. Ίσχυρότερον πΰρ διηυθύνετο έναντίον τών θέσεών 
μας άνατολικώς τής 'Τπέρν, είς τό δάσος Χουτούλστ, πλησίον 
τής ΙΙελκαπέλλε, ώς καί εκατέρωθεν τής Ντράγκενμπροντχεκ. 
Είς τήν περιοχήν τής Πελκαπέλλε τό πυροβολικόν μας Ιβαλεν 
άποτελεσματικόν πΰρ έναντίον άναγνωρισθεισών έχθρικών συγκεν
τρώσεων. Κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός διετηρήθη ζωηρόν πΰρ 
καταστροφής μεταβλητής δυνάμεως και κατά τάς πρώτας πρωί- 
νάς ώρας ηύξήθη ίδίως είς τήν περιοχήν τοΰ δάσους Χουτούλστ 
και άπό Πασεντέλε μέχρι Γκελοΰβελτ. Πολλάκις άπεκρούσθησαν 
προχωρούσα.', έχθρικαί άσθενέστεροι περίπολοι.

Είς τήν Άρτουά καί εκατέρωθεν τοΰ Σέν Καντέν ηύξή
θη παροδικώς ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ.

'Ομοίως είς τό μέτωπον τοΰ ΑΓσν ηύξήθη μετά μεσημβρί
αν είς σημαντικήν δύναμιν τό έχθρικόν πΰρ έναντίον τών βορεί
ως τής Κουρσύ-λέ-Σατώ καί μεταξύ ΒωξαγΓον καί άγροικίας
Ρουαγέρ θέσεών μας καί έχαλαρώθη μόνον δταν έπήλθε τό 
σκότος. Μία κατά τήν πρωίαν τής 15. ’ Οκτωβρίου έπιχειρηθεΐ- 
σα άπόπείρα έχθρικής έπιθέσεως έναντίον τών νέων είς τήν πε- 
ριοχήν τοΰ μύλου τής Βωκλέρ θέσεών μας κατεπνίγη υπό τοΰ 
πυρός μας φραγμού καί καταστροφής καί μία περί τήν 4. απο
γευματινήν ώραν έκτελεσθεΐσα ίσχυροτέρα έπίθεσις άπεκρούσθη 
μετά βαρειών απωλειών τοΰ έχθροΰ έν μέρει δί άντεπι
θέσεως.

Άνατολικώς τής Ράϊμς περιήλθον είς χεΐράς μας άπό μίαν 
έπιχείρησιν περιπόλων δυτικώς τοΰ Σουίπ 22 αιχμάλωτοι καί 
4 πολυβόλα.

Έκατέρωθεν τοΰ Μάς ένεδυναμώθη μετά μεσημβρίαν τό 
πΰρ, έπικρατοΰντος διαυγεστέρου καιροΰ, καί περί τήν έσπέραν 
ηύξήθη άκόμη περισσότερον. Καί κατά τήν νύκτα δέ διετηρήθη 
ζωηρόν είς ττνας θέσεις. Νοτίως τής Όκούρ αί περίπολοί μας 
συνέλαβον είς τά έχθρικά χαρακώματα 3 αξιωματικούς καί 38 
όπλίτας Γάλλους.

Κατόπιν ηύξημένης ένεργείας πυρός είς τήν περιοχήν τής 
Όντιομόν καί πολλών σφοδρών νυκτερινών αίφνιδιασμών πυρός 
έματαιώθη ύπό τοΰ πυρός μας άμύνης μία έχθρική έπιχείρησις.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον αί έπιχειρήσεις μας έπί τής 
νήσου Έζελ διεξήχθησαν συστηματικώς καί τό κύριον μέρος 
τής νήσου κατέχεται όφ’ ήμών. ·.

ΑΠΟ ΙΗ Η  ΚΑΤΑΛΗ Ψ ΙΗ  Ι Ν !  Μ ΚΙΟ Υ ΕΖΕΑ
Βερολινον, 17. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Περί τής καταλή- 

ψεως τής νήσου ’Έζελ ανακαλούνται άκόμη τά έξής : Τά ρωσ
σικά πολεμικά πλοία, μεταξύ τών όποιων θωρηκτά, τεθωρακι
σμένα καταδρομικά, κανονιοφόροι, τορπιλοβόλα καί ύποβρύχια. 
φεύγουση/ έσπευσμένως πρός άνατολάς καί ύποχωροΰσι, κατα- 
διωκόμενα όπό τμημάτων τοΰ γερμάνικοΰ στόλου, όπισθεν τών 
δικτύων τορπιλλών. Τοιουτοτρόπως ό έπί τής χερσονήσου Σβόρ- 
μπε εύρισκόμενος άκόμη ρωσσικός στρατός δεν δύναται πλέον 
νά φύγΤ|.

' Η κατάληψις τής νήσου ’Έζελ δχι μόνον έξησφάλίσεν είς 
τό γερμανικόν ναυτικόν τήν κατοχήν τοΰ κόλπου τής Ρίγας, 
τοΰ όποιου κύριοι μέχρι τοΰδε ήσαν τά βαρέα ρωσσοαγγλικά 
πυροβόλα τής Τσέρελ (νοτία παραλία τής "Εζελ), άλλά καί με
τέβαλε καθ’ ολοκληρίαν υπέρ τής Γερμανίας τήν στρατηγικήν 
κατάστασιν είς τήν Ανατολικήν θάλασσαν. Τά δύο άκρογωνιαΐα 
βάθρα τών σημερινών μας θέσεων είς τήν Ανατολικήν θάλασ
σαν εΐναι πρός δυσμάς μέν ό κόλπος τοΰ Κίελου, πρός άνατο
λάς δέ ό κόλπος τής Ρίγας μέ τήν προστατεύουσαν αύτόν νή
σον Έζελ. Καθώς δμως τό Κίελον κυριαρχεί της νοτίας είσό- 
δου είς τήν Βόρειον θάλασσαν (διά τής διώρυγος Κάϊζερ-Βίλελμ), 
ουτω είς τήν άλλην πλευράν ή νήσος "Εζελ άποτελεΐ τό νότιον 
θυρόφυλλον τής εισόδου είς τόν Φιννικόν κόλπον καί διά τής 
διπλής ταύτης σημασίας πρός δυσμάς καί πρός βορράν άποτε
λεΐ τό «κύριον σημεΐον τών κυριαρχουσών θέσεων είς τήν Α να 
τολικήν θάλασσαν. ·

'Η κατάληψις τής θέσεως ταύτης έξασφαλίζει άκόμη τά 
άνατολικώς τοΰ Ντύνα στρατεύματά μας, καλύπτει τήν Κουρλαν- 
δίαν καί άπειλεΐ τούς Ρώσσους διά τής έλευθερώσεως τής όδοΰ 
πρός τήν ’ Εσλανδίαν. Αί άγγλικαί έλπίδες περί έγκαταστάσεως 
είς τό άνατολικόν μέτωπον τής ’ Ανατολικής θαλάσσης έχασαν διά 
τής καταλήψεως τής "Εζελ τό τελευταΐον στήριγμά των.

Βερολινον, 16. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W.T.B.) Πληρο- 
φορούμεθα παρ’ έγκύρου πηγής τά έξής : 1. Τό έπίσημον ρωσ- 
σικόν άνακοινωθέν τής 14. ’ Οκτωβρίου αναγγέλλει τήν άπώλειαν 
ένός γερμανικού μικρού καταδρομικού καί τεσσάρων τορπιλλο- 
βόλλων. 'Ως προκύπτει άπό τά γερμανικά άνακοινωθέντα, μέχρι 
τής 16. ’ Οκτωβρίου δέν άπώλέσθη ούδέν έκ τών είς τήν έπι- 
χείρησιν έναντίον τής νήσου "Εζελ συμμετασχόντων πολεμικών 
πλοίων έκτός δύο διά τήν ’άλιείαν τορπιλλών προωρισμένων ά- 
λιευτικών άτμοπλοίων. Προσέτι Εν μικρόν μεταγωγικόν άτμό- 
πλοιον προσέκρουσεν έπί τορπίλλης. Έκ τής προσκρούσεως ταύ
της δέν έπροξενήθησαν άπώλειαι τοΰ πληρώματος.
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Χάρτης τών ύπό τώ ν Γερμανών καταληφθεισώ ν νήσων 
'Έζελ κα ί Νταγκέ.

2. Ές ίσου αναληθής είναι ή υπό τοΰ επισήμου ρωσσι- 
κοΰ ανακοινωθέντος τής 16. ’ Οκτωβρίου άναγγελθεΐσα απώλεια 
δύο γερμανικών τορπιλλοβόλων εις τό Κασσαρβγέκ.

Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ
Βερολΐνον, 17. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W.T.B.) Μετά 

τήν κατασίγησιν τών βαρέων έπακτίων πυροβολείων έπί·τής νο 
τίας άκρας τής νήσου Έζελ τά πολεμικά μας πλοία είσήλθον 
είς τόν κόλπον τής Ρίγας. Τήν 17. ’ Οκτωβρίου έσυνέχισαν τήν 
προέλασιν των πρός άνατολάς καί κυριαρχοΰσι τής θαλάσση? 
μέχρι τοΰ πορθμοΰ Μόον.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ THU ΡΕΒΑΛ
(Ζ.) Αί έφημεριδες τοΰ Μιλάνου πληροφορούνται έκ Πε

τρουπόλεως, δτι ή κατάληψις τών νήσων Έζελ καί Νταγκέ 
θεωρείται εις τήν ρωσσικήν πρωτεύουσαν ώς άμεσος άπειλή 
διά τήν Ρεβάλ. Προέλασις έναντίον τής ρωσσικής πρωτευούσης 
δέν θεωρείται ώς άμέσως έπκίνδυνος λόγω τής έπελεύσεως τοΰ 
χειμώνος.

Οί στρατιωτικοί κύκλοι τών Παρισίων θεωροΰσι τήν κατά- 
στασιν ώς πολυ σοβαράν. Οί Γερμανοί θά καταλάβωσι πιθανώς 
καί τάς νήσους Βόρμς καί Μόον.

(ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΒΑΛΑΣΣΑΝ
(Ν.) 'Ο έν Στοκχόλμη ανταποκριτής τής «Πέστι Νάπλο» 

πληροφορείται, δτι ό άγγλικός στόλος διήλθε διά τοΰ στενού 
Έρε δπως έ'λθη εις τό πολεμικόν θέατρον τής ’ Ανατολικής 
θαλάσσης, χωρίς νά σεβασθη τήν ουδετερότητα τής Σουηδίας 
καί τής Δανίας. Οί άγγλοι πράκτορες έδωσαν τήν έξήγησιν, δτ» 
ή ’ Αγγλία επραξε τοΰτο διότι δέν δύναταί νά άνεχθη, δπως ή 
Γερμανία γίνη κυρία ολοκλήρου τής ’Ανατολικής θαλάσσης.

ANAKQINQ8ENTAT0Y ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡ Μ Α Ν ΙΚ Α  ΑΝΑΚΟΙΝΟΒΕΗΤΑ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 18. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Α ΙΑΑ Ο ΧΟ Υ ΡΟ ΫΠ Ρ ΕΧΤ

Εις τό μέσον τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου ό άγών πυράς ή τ', 
καί χθές ισχυρός· ιδίως κατά τάς έσπερινάς καί τάς σημερινάς 
πρωϊνάς ώρας τό πΰρ ειχεν αύξηθή είς τό δάσος Χουτούλστ 
καί νοτίως τής ΙΙασεντέλε.

Πλησίον τής Ντράϊμπανκ άπεκρούσθησαν πολλά έπιτεθέντα 
ισχυρά τμήματα άναγνωρίσεως.

Μεταξύ τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ καί τοΰ Σκάρπ ώς 
καί νοτίως τοΰ Σέν Καντέν ηύξημένη ένέργεια πυρός καί μά- 
χαι προφυλακών. .

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Κ ΡΟ Ν Π ΡΙΝ ΤΣ  
" Βορειοανατολικώς τής Σουασσόν ή άπό τινων ήμερών 

ζωηρά μαχητική ενέργεια άνεπτύχθη είς μάχην πυροβολικοΰ, 
ή όποία άπό χθές τήν πρωίαν έξακολουθεΐ μέ μικράς. 
μόνον διακοπάς άπό τής χαράδρας τοΰ Αίλέτ μέχρι τής Μπραί.

Τοΰ άγώνος πυρός μετέσχον καί αί πυρβολαρχίαι τών γει
τονικών τομέων.

’ Από τοΰ Αί'σν μέχρι τής άνατολικής δχθης τοΰ Μάς ηύ- 
ξησεν ομοίως σημαντικώς τό πΰρ είς πολλά τμήματα τοΰ με
τώπου.

Είς τό βορειοανατολικόν μέτωπον τοΰ Βερντέν βαδικά τμή
ματα έξετέλεσαν χθές τήν . πρωίαν τολμηρόν αίφνιδιασμόν κατά 
τών γαλλικών|χαρακωμάτων πλησίον τοΰ υψώματος 344 άνα
τολικώς τής Σαμονιέ, κατέστρεψαν πέντε μεγάλα στέγαστρα και 
ηχμαλώτισαν τό μέρος τής φρουράς, τό όποΐον δέν έφονεύθη 
κατά τόν άγώνα έκ τοΰ πλησίον.

Τήν έσπέραν ό έχθρός έξετέλεσε δύο άντεπιθέσεις έναντίον 
τών καταληφθέντων τμημάτων χαρακωμάτων, αί όποΐαι καί α1 
δύο άπεκρούσθησαν..

Χθες κατερρίφθησαν έν δλω 13 άεροπλάνα.
Πρός άπάντησιν μιάς έναερίου έπιθέσεως κατά τής Φρανκ

φούρτης τοΰ Μάϊν έβομβαρδίσθη χθες πάλιν ή λανσύ.

'Ανατολικόν θέατρον
Ή  καταμέτρησις τής έπί τής νήσου Έζελ κυριευθείσης 

λείας έδωσε μέχρι τοΰδε τά κάτωθι άποτελεσματα :
10 000 αίχμαλώτους' έκ δύο ρωσσικών μεραρχιών. Είς 

Μόον διέφυγαν μόνον όλίγαι έκατοντάδες άνδρών.
50 πυροβόλα, μεταξΰ τών 'όποιων μερικά άθικτα βαρέα 

έπάκτια πυροβόλα καί τινες πεδιναί πυρβολαρχίαι.
Πολλά δπλα καί άλλο πολεμικόν υλικόν.
Τμήματα τών πολεμικών μας πλοίων έπροχώρησαν διά 

μέσου τών δικτύων τορπιλλών τοΰ κόλπου τής Ρίγας μέχρι τής 
νοτίας έξόδου τοΰ πορθμοΰ τοΰ Μεγάλου Μόον, δπου 20 ρωσ-.

σικά πολεμικά πλοία όπεχώρησαν κατόπιν μάχης μικρας διαρ- 
κείας.

Τά ρωσσικά πυροβολεία πλησίον τής Βόϊ, έπί τής Μόον 
καί πλησίον τής Βέρντερ είς τήν Έστλανδίκήν παραλίαν ήναγ- 
κάσθησαν νά σιγήσωσι.

Ά λλα ι έκ τών ναυτικών πολεμικών μονάδων μας εύρίσκον- 
ται είς τό άνατολικόν μέρος τοΰ Κασσάρ Βίκ καί αποφράσσουσι 
τόν διάπλουν πρός δυσμάς.

Μεταξΰ Ντύνα καί Δουνάβεως ούδεμία μεγαλυτέρα πολε
μική έπιχείρησις έκτός ματαίων τινών έπιθέσεων ρώσσων άνι- 
χνευτών.

Μακεδονικόν μέτωπον
' Η κατάστασις εΐναι αμετάβλητος.

'W.T.B.) ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Α Υ Π Ρ Ο Ο Υ Γ Γ Ρ ΙΙΟ Ν  ANAKDIKQBEN
Β ι έ ν ν η ,  17. ’ Οκτωβρίου.
Είς τό άνατολικόν μας μέτωπον καί τήν ’Αλβανίαν ένεδυ- 

ναμώθη κατά θέσεις ή μαχητική ένέργεια.
Είς τόν τομέα τοΰ Γκαμπριέλε άπεκρούσθησαν πάλιν ίτα- 

λικαί έπιθέσεις.
(W.T.B.) 'Ο άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

ΤΟ ΕΡ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
20 000 τόννοι

Βερολΐνον, 16. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W.T.B.) Νέαι 
έπιτυχιαι τών υποβρυχίων · Τό ύποβρύχιον «ΤΤ 39», υπο κυ
βερνήτην τόν κατά τήν διάρκειαν τών τριών έτών τοΰ πολέμου 
έξόχως διακριθέντα άνθυποπλοίαρχον Φόρστμαν έκτός τών άλ
λων κατορθωμάτων του κατεβύθισε πρό τοΰ στενοΰ τοΰ Γιβ^αρ- 
τάρ πέντε πολύτιμα άτμόπλοια μετά χωρητικότητος περισσοτέ
ρων τών 20 000 τόννων, τούτέστι τά ώπλισμένα άγγλικά άτμό- 
πλοιά «Νόρμαντον» (3 862 τόννων), Μερσάριο» (3 847 τόν
νων), «’Αλμόρα» (4 385 τόννων), «Νουτσέρια» (4 702 τόννων 
καί τό ίαπωνικόν άτμόπλοιον «Χίκοσαν Μάρου» (3 555 τόν
νων). Τά έν διαστήματι τριών ήμερών βυθισθέντα ταΰτα πλοία 
είχον φορτίον έν συνόλω 31 500 τόννων άνθράκων, έκ τών ό
ποιων περισσότεροι τών 26 000 τόννων προωρίζοντο διά τάς 
χειμερινάς άνάγκας τής Ιταλίας.

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΙΣ  ΤΗΝ ΦΛΑΝΔΡΑΝ
(Ζ.) Οί «Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου γράφουν περί τής μάχης 

τής Φλάνδρας, δτι αί έλπίδες πολλών άγγλικών κύκλων, δτι θά 
κατορθωθη κατά τό τρέχον έτος ό έκτοπισμός τής γερμανικής 
βάσεως ύποβρυχίων είς τήν βελγικήν παραλίαν, εΐναι πρόωροί· 
' Π όλοχερής κατασύντριψις τοΰ έχθροΰ θά άπη τει μίαν νεαν 
στρατιάν Ικατομμυρίων, ή όποία δμως δέν δυναται πλέον να 
μεταφερθη κατά τό τρέχον ετος διά μέσου τοΰ ώκεανοΰ.

Έκ Παρισίων άναγγέλλονται τά έξής: Ό  γάλλος ύπουρ
γός τών πυρομαχικών άνεκοίνωσεν είς τήν βουλήν, δτι ή ’ Αν
τάντ μόλις κατά τήν έρχομένην άνοιξιν θά εΐναι είς θέσιν, νά 
φέρη στρατιωτικόν άποτέλεσμα, καί δτι τότε μόνον θά εΐναι και
ρός διά τήν Γαλλίαν, νά άνακοινώση συγκεκριμένους δρους εί.

ρψη?· __________

ΤΑ ΑΠ ΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
ιοί ε ιμ  non ιιιι τον ημβριμ

Βερολΐνον, 17. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Κατά τόν μήνα 
Σεπτέμβριον κατερρίφθησαν ύπό τών Γερμανών είς δλα τά μέ

τωπα έν συνόλω 374 άεροπλάνα και 22 αερόστατα. Οί I ερ- 
μανοί άπώλεσαν 82 άεροπλάνα καί 5 άερόστατα, έκ τών ό
ποιων 38 επεσαν πέραν τών έχθρικών γραμμών, τά δε υπό
λοιπα 44 έπί γερμανικοΰ έδάφους. Ά πό τά 374 καταρριφθεντα 
έχθρικά άεροπλάνα- άναλογοΰσιν είς τό δυτικόν μέτωπον 362, 
άπό δέ τά 82 γερμανικά τά 76. Έκ τών καταρριφθέντων έχ
θρικών άεροπλάνων 324 κατερρίφθηβαν είς έναερίους άγώνας, 
40 διά τών πυροβόλων τής ξηράς, 6 διά πυρός πεζικοΰ καί 
4 ήναγκάσθησαν νά προσγειωθώσιν δπισθεν τών γραμμών μας. 
Άπό τά άεροπλάνα αύτά 167 εύρίσκονται είς χεΐράς μας, τά 
δέ υπόλοιπα 207 έφάνησαν πίπτοντα πέραν τών έχθρικών γραμ. 
μών. 'Ο άριθμός τών κατά τόν παρελθόντα μήνα καταρριφθέν- 
των έχθρικών άεροπλάνων εΐναι ό μέγιστος μέχρι τοΰδε έντός
ένός μηνός έπιτευχθείς άριθμός.

— — —

ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ
(Ν.) Παρίσιοι, 16. ’ Οκτωβρίου. (Πρακτορεΐον Χαβάς.) Τό 

άτμόπλοιον «Μεντί», τό όποΐον έπλεεν ώς συνοδεία, έτορπιλλι- 
σθη είς τήν δυτικήν Μεσόγειον θάλασσαν. ' Η εκρηξις τής τορ- 
πίλλης προεκάλεσεν εκρηξιν τών πυρομαχικών, τά όποΐα εύρί-- 
σκοντο έντός τοΰ πλοίου. Τό άτμόπλοιον έβυθίσθη έντός ολί
γων λεπτών. Έπέβαινον αύτοΰ 559 έπιβάται, μεταξΰ τών ό 
ποιων τμήματα Άλγερινών, στρατιωτών, ιθαγενών έργατών, αίχ 
μαλώτων καί 67 άνδρες πλήρωμα. Αγνοείται ή τύχη 250 
άνδρών.

(Ν.) Λονδΐνον, 15. ’ Οκτωβρίου. Τό ναυαρχεΐον άνακοίνω- 
σε τά έξής : Τό τορπιλλαλιευτικόν πλοΐον «Μπεγκοντα», τό ο
ποίον καθυστερεί πολύ, θεωρείται ώς άπολεσθέν μεθ ολοκλή
ρου τοΰ πληρώματος του. Ιο  ώπλισμένον βοηθητικον καταδρο- 
μικόν «Καμπανία» έτορπιλλίσθη καί έβυθίσθη. Επνίγησαν 5 
άξιωματικοί καί 51 άνδρες.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΙΣ ΠΟΛΟΝΙΑΝ
(Ν’.) Βαρσοβία, 15. ’ Οκτωβρίου. Η Αυτοΰ Εςοχότης ο 

γενικός διοικητής τής Πολωνίας, στρατηγός -οΰ πεζικοΰ φόν 
Μπέζελερ, έλαβε σήμερον τό άκόλουθον τηλεγράφημα :

Ά πό κοινοΰ μετά τοΰ ύψηλοΰ συμμάχου μου, τής Αυτοΰ 
Μεγαλειότητος του Αύτοκρατορος τής Αύστριας, Αποσ*.ολικοΰ 
Βασιλέως τής Ούγγαρίας βλέπω έμαυτόν ύποχρεωμένον, ύπό 
τό πνεΰμα τοΰ άρθρου 1 τοΰ διαγγέλματος τής 12. Σεπτεμ
βρίου 1917 νά έγκαταστήσω ώς μέλη τοΰ συμβουλίου τής άντι- 
βασιλείας τοΰ βασιλείου τής Πολωνίας τόν άρχιεπίσκοπον καί 
μητροπολίτην Βαρσοβίας, Άλέξαναρον φόν Κακόφσκι, μέχρι 
τοΰδε πρόεδρον τής πόλεως Βαρσοβίας, τόν κόμητα Λουμπο- 
μιέρσκι καί τόν μεγαλοκτηματίαν ’ Ιωσήφ φόν ’ Οστρόφσκι και 
έντέλλομαι ύμΐν διά τής παρούσης, δπως άπό κοινοΰ μετά του 
Α. κ. Β. στρατιωτικού διοικητοΰ, κομητος Στσεπτυκι, εκτέλεση- 
τε την αποφασιν ταυτην.

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  A. Β.

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕδΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
(Ζ.) Κατ’ ειδήσεις έκ Πετρουπόλεως ή κατάληψις ύπό 

τών Γερμανών τών νήσων Έζελ καί Ντανγκέ παρήγαγεν δδυ- 
νηράν έντύπωσιν είς Πετρούπολιν. 'Η άγανάκτησις τοΰ λαοΰ 
έναντίον τής κυβερνήσεως αύξάνει. Παρά τήν προτροπήν τής κυ
βερνήσεως πρός τόν λαόν, νά άφήση τας εσωτερικας έριο
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προ της καταπολεμήσεως τοΰ εξωτερικοί έχθροΰ, έπικρατεΐ 
πεισματώδης άγών διά λόγων καί έργων έναντίον τών αστικών 
κομμάτων και τών Μπολσεβίχι. Πρδ της αγγλικής πρεσβείας 
καί τών χειμερινών ανακτόρων έγένοντο κατά τάς τελευταίας 
δυο ημέρας θορυβώδεις διαδηλώσεις κατά της κυβερνήσεως καί 
τής Αγγλίας. Είς ρήτωρ έξεφώνησε πρδ τής αγγλικής πρε
σβείας εχθρικώτατον πρδς τήν ’Αγγλίαν λόγον, διά του όποιου 
ενέπαιξε τήν δήθεν αγγλικήν κυριαρχίαν τής θαλάσσης. ' Η κυ- 
οερνησις οιέταξε τδν στρατδν νά έπέμβη. Οί διαδηλωταΐ διελύ- 
θησαν υπο του στρατοΰ κατόπιν αίματηρας συγκρούσεως μετ’ 
αύτοΰ.

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
(Ζ.) Ρώμη, 16. ’ Οκτωβρίου. (Πρακτορεΐον Στεφάνι.) Ή  

ί̂ ουλή έπανέλαβε τάς έργασίας κης. ' Ο πρόεδρος τής βουλής 
Μαρκορα έκήρυξε την εναρξιν τών έργασιών διά λόγου, είς τδν 
όποιον ειπεν, οτι αι στρατιωτικοί θυσίαι τής ’ Ιταλίας πρέπει νά 
καταλήξωσιν όχι είς γερμανικήν άναποφα'σιστον ειρήνην, άλλά 
εις νίκηφορον είρήνην, ή οποία νά πραγματοποίηση τήν πλήρη 
ενωσιν τής Ιταλίας. Ό  πρωθυπουργός Μποζέλλι προέβη είς 
δηλώσεις περί τής πολεμικής πολιτικής τής κυβερνήσεως. ’ Ετό- 
νισεν, δτι αι έσφαλμεναι πληροφορίαι περί προσεγγίσεως τής 
ειρήνης συνετελεσαν μόνον νά άπομακρύνωσιν αύτήν. Ή  Ίταλια 
δεν θά έπιτρέψη νά τήν έξαπατήσουν. Κατόπιν ή κυβέρνησις 
οίσηγαγε το νομοσχέδιον περι έγκρίσεως τεσσάρων προσωρινών 
δωδεκατημορίων. Οί σοσιαλισταί έζήτησαν συζήτησιν έπί τών 
κυβερνητικών δηλωσεων. ' Ο Μποζέλλι άπήντησεν, δτι ή συζή- 
τησις θα γινη κατα την έξετασιν τών προσωρινών δωδεκατημο
ρίων. Απέκρουσε την πρότασιν τών σοσιαλιστών καί έθεσε ψή
φον εμπιστοσύνης. ' Η σοσιαλιστική πρότασις άπερρίφθη διά ψή
φων 228 έναντίον 51 *αί 15 άπέσχον τής ψηφοφορίας.

ADD THU E M i f f l  Ι Ο Ι  ΚΑ ΙΖ Ε Ρ
Ε Ι Σ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Ν

(Ν.) Κωνσταντινούπολή, 16. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγρ. πρα
κτορεΐον Μίλλι.) Μετα τδ πρόγευμα είς τδ άνάκτορον Γιλδίζ ό 
Κάίζερ έπεχείρησεν εκδρομήν είς τδν Βόσπορον μέχρι τής Θε- 
ραπιάς, οπου έπεσκέφθη τούς τάφους τοΰ αρχιστρατήγου φδν 
ν τ -Ρ  Γκόλτς και τοΰ βαρώνου φδν Βανγκενχάϊμ. Τήν νύκτα 
είχε φωταγωγηθή ολόκληρος ή πόλις πρδς τιμήν τοΰ Κάϊζερ. 
Ιδιαιτέρως ώραία ήτο ή φωταγώγησις τής γέφυρας Καράκιοϊ, 

τών μιναρέδων τών τζαμιών, τών αύτοκρατορικών ανακτόρων 
τοΰ Βοσπόρου, τών δημοσίων οικοδομημάτων καί τών σχολείων 
καί τοΰ τηλεγραφικού πρακτορείου Μίλλι.

Ο Σουλτάνος ε'δωσε πρδς τιμήν τοΰ Κάϊζερ γεΰμα είς 
Ντολμα-Μπαξέ, είς τδ δποΐον μετέσχον 40 τ^όσωπα, μεταξύ 
τών όποιων ό διάδοχος πρίγκηψ Άβδούλ Μετζήτ έφφένδης καί 
οι αύτοκρατορικοί πρίγκηπες, ό ύπουργδς τών έξωτερικών φδν 
Κύλμαν, ό Μέγας Βεζίρης Ταλαάτ πασάς, οί υπουργοί τών έ
ξωτερικών καί τής δικαιοσύνης, ό γερμανδς πρεσβευτής κόμης 
φδν Μπέρνστορφ, δ κόμης φδν Μόλτκε, ή έξοχότης φδν Βα. 
Βεντίνι, οί στρατηγοί φδν Στάϊν, φδν Πλέσσεν, βαρώνος φδν 
Λύνκερ, ναύαρχος φδν Μύλλερ, ύποναύαρχος φδν Κόχ, οί πρόε
δρος τής γερουσίας καί τής βουλής, οί στρατηγοί Ζεκή πασάς 
καί Εσσατ πασάς. Κατά τδ έορτάσιμον γεύμα έπεκράτησε με
γάλη έγκαρδιότης. Ό  Σουλτάνος προσεκόλλησεν ίδιοχείρως είς 
το στήθος τού Κάϊζερ τδν μέγαν άδαμάντινον αστέρα τοΰ τάγ
ματος Ιχτιχάρ. τδ ύψιστον τουρκικόν πολεμικόν παράσημον. 'Ο 
Κάϊζερ απενειμεν εις τον Σουλτάνον τδν άδαμάντινον αστέρα κα \

τήν άλυσιν τοΰ Βασιλικού Τάγματος του Οίκου τών Χοεντζόλ- 
λερν καί έδώρησεν'είς αύτδν εν μεγαλόπρεπες δοχεΐον άπδ τδ 
Βασιλικόν Έργοστάσιον τοΰ Βερολίνου.

Μετά τδ γεύμα συνωμίλι?σαν ιδιαιτέρως οί δύο ηγεμόνες 
παρουσία καί τοΰ Ταλαάτ Πασά, τοΰ ’Εμβέρ Πασά, τοΰ Χακή 
Πασά και τοΰ υπουργού τών έξωτερικών. Κατόπιν ή συνομιλία 
εγινε γενική.

(Μ.) Κωνσταντινούπολις, 17. ’ Οκτωβρίου. '0  :Αύτοκράτωρ 
μετέβη χθές μετά τήν έπίσκεψίν του είς Σταμπούλ έπί τοΰ Λό - 
φου τής ΚλενΘερίας, δπου έπεσκέφθη τούς τάφους τοΰ Μαχ- 
μούτ Σεφκέτ καί τών άλλων ηρώων τής έλευθερίας. Μετά με
σημβρίαν ό Σουλτάνος έπεσκέφθη τδν Κάϊζερ είς τδ άνάκτορον 
I ιλδι,. 0  Σουλτάνος εφερε στολήν στρατάρχου καί έκράτει 
τήν πρωσσικήν στραταρχικήν ράβδον. Μετά συνδιάλεξιν μικράς 
οιαρκειας ο Σουλτάνος απενειμεν είς τδν Κάϊζερ παρουσία τού 
Μεγάλου Βεζύρου ’ Εμβέρ πασά καί τής ακολουθίας τών δύο 
ήγεμόνων τό αξίωμα τοΰ Μουσίρη (στρατάρχου) καί έπέδωσεν 
εις αυτόν την μουσιρικήν σπάθην. 'Ο Κάϊζερ ηύχαρίστησε τδν 
Σουλτάνον διά τήν υψηλήν αύτήν τιμήν.

Ιήν έσπέραν έγενετο είς τδ άνάκτορον Γιλδίζ γεΰμα έν 
στενω κύκλιο. '0  Κάϊζερ απενειμεν είς τδν Σειχ-ουλ-Ίσλάμην, 
τδν υπουργόν τών έξωτερικών καί τδν πρώτον Γραμματέα τοΰ 
Σουλτάνου τδν Μεγαλόσταυρον τού Τάγματος τοΰ ’ Ερυθροΰ 
’Αετοΰ καί είς τόν Τζαβήτ βέην τδ Παράσημον τοΰ Στέμμα
τος. '!2σαύτως δ Σουλτάνος άπένειμε διάφορα παράσημα είς τά 
μέλη τής αύτοκρατορικής ακολουθίας.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ TON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 18. ’ Οκτωβρίου. 'Ο «Νέος ’Αγγελιοφό

ρος τής Ρόττερνταμ» ονομάζει τήν κατάληψιν τής νήσου ’Έζελ 
γεγονος μεγάλης σημασίας, όχι μονον λόγιο τής αύξανομένης 
απειλής τού ρωσσικοΰ βορείου μετώπου, άλλά καί διότι φέρει 
τήν συνέλευσιν τής είρήνης πρό νέου προβλήματος, τούτέστι 
τοΰ κανονισμοΰ τών κυριαρχικών δικαιωμάτων είς τήν ’Ανατολι
κήν θάλασσαν. Η Γερμανία δέν Θά έκκενώση τήν νήσον, προτοΰ 
λυθώσι άλλα προβλήματα, τούτέστι τά προβλήματα τής Άνατο
λικής θαλάσσης. Η κατάληψις τής νήσου ”Εζελ έλαττώνει πολύ 
τήν αξίαν τής φιννικής παραλίας διά τήν Ρωσσίαν καί πιθανώς 
δέν θά είναι αδιάφορος είς τούς Φίννας καί είς τούς Σουηδούς.

Η ΛΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
Ζ.) (Βερολινον, 18. ’ Οκτωβρίου. ' Ο ανθυποπλοίαρχος Φόρστ- 

μαν, τοΰ οποίου τδ ανακοινωθέν τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου α
νήγγειλε χθές νεα κατορθώματα, εύρίσκεται άπδ τής άρχής τοΰ 
πολέμου είς τήν υποβρύχιον ύπηρεσίαν. Ά πδ τής 10. Αύγού
στου 1915  δρα είς τήν Μεσόγειον Θάλασσαν, έπί τοΰ παρόντος 
δε είναι κυβερνητη? τοΰ «U 39». Μέχρι σήμερον κατεβύΘισεν 
έν ολιι) 148 πλοία, μεταξύ τών οποίων 4 μεταγωγικά στρατοΰ, 
μέ ολικήν χωρητικότητα 411  000 τόννων.

| ΠΑΑΤΕΙΑ ΤΑΠΑΡΟΗΕΙΟΤ ΒΙΝΕΡ ΚΑΦΦΕ ΠΑΡΑΣΧ. 19 ΟΚΤ. j

11 ΜΟΥΣΙΚΗ Ε Σ Π Ε Ρ ΙΣ
Νεωστι διαρρυθμισΦέν τμήμα οϊνων. ;■
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