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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 17. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Τήν 16. ’ Οκτω

βρίου ηύξήθη ή ένέργεια τού έχθρικού πυροβολικού έπι τοΰ 
κυρίου πεδίου μάχης τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου καί έσυνεχίσθη 
όλόκληρον τήν νύκτα σχεδόν άνευ διακοπής. Ιδιαιτέρως ίσχυρόν 
πΰρ διηυθύνετο κατά τών είς τήν περιοχήν τής Ντράίμπανκ θέ
σεων, άπό νοτίως τοΰ δάσους Χουτούλστ μέχρι τής Τσαντφόρ- 
ντε. ’Επιθέσεις τοΰ έχθρικού πεζικοΰ δεν έπηκολούθησαν. Τό 
πυροβολικόν μας έξηκολούθησε δραστηρίως τόν άγώνα έναντίον 
τών έχθρικών πυρβολαρχιών καί έγκαταστάσεων καί προεκάλεσε 
πολλάς έκρήξεις. Κατά τινα νυκτερινήν έχθρικήν έναέριον έπίθε- 
σιν κατά τής Μπρύγκε, ή όποια δέν έπροξένησεν ουδεμίαν στρα
τιωτικήν ζημίαν, έφονεύθησαν πάλιν 16 κάτοικοι τής πόλεως, 
μέγας άριθμός έτραυματίσθησαν καί πολλαί οίκίαι κατεστράφη- 
σαν. Κατά τινα έναέριον έπίθεσιν έναντίον τής Ντυνκίρχεν τά 
άεροπλάνα μας κατέστρεψαν μεγάλα υπόστεγα καί πολλά υπό
στεγα άεροπλάνων έπί τοΰ αεροδρομίου τοΰ 'Αγίου Παύλου.

Είς Άρτουά έπεκράτει ζωηροτέρα ένέργεια πυροβολικού· 
βορείως τού Σκάρπ άπεκρούσθησαν τρεις έχθρικαί περίπολοι 
μετά πολλών άπωλειών. ένφ μία έπιχείρησις ίδικών μας περι
πόλων βορείως τής Ά ρλέ έπροξένησεν είς τόν έχθρόν σημαντι- 
κάς ζημίας. ’Ισχυροί αιφνιδιασμοί πυρός κατά τοΰ Σέν Καντέν 
καί έκατέρωθεν αύτοΰ έπροξένησαν νέας καταστροφάς είς τό έ- 
σωτερικόν τής πόλεως.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αισν ή κατά τήν ήμέραν ζωηρά ένέρ- 
γεια τοΰ πυρός είς τήν Σεμέν ντε Ντάμ καί είς τήν γωνίαν 
τής Λαφφώ έξηκολούθησε καί κατά τήν νύκτα. Ά πό έπιχειρή- 
σεις ίδικών μας περιπόλων περιήλθον αιχμάλωτοι είς χεΐράς 
μας. 'Ομοίως έκατέρωθεν τής Ράϊμς καί έκατέρωθεν τοΰ Μάς 
ηύξήθη σημαντικώς τό πΰρ άπό μετά μεσημβρίαν καί έξηκο
λούθησε μέχρι τής νυκτός.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον μετά τήν κατάληψιν τής χερ
σονήσου Σβόρμπε εύρίσκεται πλέον είς χεΐράς μας δλόκληρος 
ή νήσος "Έζελ.

Νοτίως τής Μπαρανοβίτσι, είς τήν σιδηροδρομικήν γραμ
μήν Κόβελ-Λούκ, πλησίον τής Τάρνοπολ καί είς τόν κάτω 
Τσμπρούτς ώς καί είς τήν περιοχήν τής Τσέρνοβιτς καί τής 
Ραντάουτς ή μαχητική ένέργεια ήτο κατά διαλείμματα ζωηρο
τέρα. Είς τό κάτω μέρος τής κοιλάδος τοΰ Μπιστρίτσα βορείως 
της Χρέμπιν άπεκρούσθησαν τελείως όκτώ έπιθέσεις έχθρικών 
περιπόλων.

ΚΙ Ε Μ Χ Ε Ι Ρ Η 2 Ε Ι Π 0 Ι  ΚΟΛΠΟΥ Τ ϋ ϊ  Ρ ΙΓ Α !
(Ζ.) Λουγκάνο, 17. ’ Οκτωβρίου. Τηλεγραφήματα τής «Σέ- 

κολο» έκ Λονδίνου περιγράφουσι τήν δδυνηράν έντύπωσιν, τήν 
όποιαν παρήγαγον έκεΐ αί ναυτικαί έπιχειρήσεις. 1Η στάσις τής 
ρωσσικής κυβερνήσεως, τής διοικήσεως τοΰ στρατοΰ καί τού 
στόλου εΐναι τιμωρητέα, τοσοΰτον μάλλον καθ’ δσον δλος ό κο- 
σμος εΐχεν άντιληφθή, δτι έκεΐ θά διηυθύνετο ή γερμανική έπί- 
θεσις. ’ Εάν ό ρωσσικός στόλος έξεπλήρωνε τό καθήκον του, δεν 
Θά έπετύγχανον ποτέ αί γερμανικαί έπιχειρήσεις. Εις τό Λονδΐ
νον έχουσιν άκόμη τήν γνώμην, οτι ή δχι δύσκολος κατάληψις 
τών νήσων Έζελ καί Νταγκέ εχει μόνον τόν σκοπόν έπιβλέψε- 
ως τοΰ κόλπου τής Ρίγας καί προπαρασκευής νέων έπιχειρήσε- 
ων διά τήν έρχομένην άνοιξιν. Άξιοπαρατήρητον εΐναι, δτι οί 
Γερμανοί έχρησιμοποίησαν διά τήν άπόβασίν τών παρομοίας πε
λώριας λέμβους πρός έκείνας, τάς όποίας κατεσκεύασεν ό Να
πολέων, δταν έσχεδίαζε τήν εισβολήν του είς Αγγλίαν. 'Έκα
στον τών γερμανικών τούτων άβαθών πλοίων χωρεΐ ήμισυ τάγμα.

(Ζ.) Στοκχόλμη, 17. ’ Οκτωβρίου. 'Η «Έφημερίς τοΰ 
Χρηματιστηρίου» γράφει περί τής πολεμικής καταστάσεως είς 
τό βόρειον μέτωπον τά έξής : «' Η άπόβασις τών Γερμανών ήλ
θεν αίφνιδίως καί έστέφθη υπό μεγάλης έπιτυχίας. Πράγματι 
σήμερον έ'χουσι καταληφθή ολόκληροι αί νήσοι Έζελ, Νταγκέ, 
Βόρμς κα  ̂ Μόον, εύρίσκεται δέ είς χεΐρας τοΰ έχθροΰ δλος ό 
στρατός μας τών νήσων τούτων καί τό ύλικόν τοΰ πυροβολικοΰ 
μας. Τώρα όφείλομεν νά προπαρασκευάσωμεν άμυναν έπί .τής 
γραμμής Ρεβάλ, Μπάλτισπορτ, Περνάου. 'Η κυριαρχία μας είς 
τόν κόλπον τής Ρίγας έχάθη καθ’ ολοκληρίαν. Τό χερσαΐον 
μέτωπόν μας έπεμηκύνθη πολύ, άφότου τά γερμανικά πολεμικά 
πλοία έπροχώρησαν μέχρι τοΰ Φιννικοΰ κόλπου. ' Η πολεμική 
μας ζώνη έπεξετάθη μέχρι τής Πετρουπόλεως, περιλαμβάνει δέ 
καί τήν βορείαν ακτήν τοΰ Φιννικοΰ κόλπου. 'Η βορεία στρατιά 
μας εύρίσκεται είς δυσκολον στρατηγικήν Θέσιν. Τώρα δλα είναι 
δυνατά. Τά γερμανικά πολεμικά πλοία δύνανται νά έμφανίζων- 
ται έντός τοΰ Φιννικοΰ κόλπου, γερμανικός στρατός δυναται ν’ 
άποβιβασθη είς Χαψάλ, Μπάλτισπορτ καί Ρεβάλ. 'Ο στόλος 
μας τής ’ Ανατολικής θαλάσσης εύρίσκεται πρό άποφασιστικοΰ 
άγώνος. Πρέπει έντός ολίγων ήμερών νά άναμένωμεν νέα γε
γονότα.»

ΙΥ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΙΙ!  ΕΧΘΡΙΚΟΝ ΜΑΖΟΝ
Ε Ι Σ  Τ Ο  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν  Τ Ω Ν  Α Λ Π Ε Ω Ν

(Ζ.) Άπό τό γραφεΐον τοΰ αυστριακού πολεμικοΰ τύπου 
άναγγέλλονται τήν 17. ’ Οκτωβρίου τά έξής: Είς τό νότιον Τι-



ρόλον καί τδ Κέρντεν οί ’Ιταλοί συγκεντροΰσι μεγάλας μάζας 
στρατοΰ καί ισχυρόν πυροβολικόν, μεταξύ τοΰ οποίου καί άγ- 
γλικδν τοιοΰτον. Είς τδν τομέα τοΰ Πλέκεν, εις τήν περιοχήν 
τοΰ Ράϊμπλ, έπί τοΰ δρους Κόλμπρικον καί είς'πολλάς θέσεις 
τοΰ μετώπου τοΰ Κέρντεν έγένοντο σφοδραί μονομαχίαι πυρο- 
βολικοΰ. ’ Ισχυραί έχθρικαί περίπολοι έπετέθησαν έναντίον τοΰ 
δρους Τσέμπιο καί τοΰ δρους Μάγιο, μεγαλύτερα δέ τμήματα 
πεζικοΰ έναντίον τών θέσεων τοΰ Κοσταμπέλλο, ένψ άφ’ ετέρου 
αύστροουγγρικαί περίπολοι έκαθάρισαν διά νυκτερινοΰ αιφνίδια' 
σμοΰ §ν ίταλικδν χαράκωμα πλησίον τής Τσίμα ντί Μπόκε βο
ρείως τής κοιλάδος τοΰ Πελλεγκρίνο.

Αι μέγισται δυνάμεις τοΰ έχθροΰ συγκεντροΰνται έπί τού 
προγεφυρώματος τού Τολμάίν καί ολοκλήρου τής λεκάνης τοΰ 
Τολμάιν, ή δποία κανονιοβολεΐται διά’πυροβόλων μεγάλου βε- 
ληνεκοΰς άπδ τής γραμμής τοΰ μετώπου εως πολυ δπισθεν τοΰ 
μετώπου μέχρι Λουμπίνο. Αι αύστροουγγρικαί πυρβολαρχίαι 
άπαντώσι μετ’ άναλογου δυνάμεως. Νοτιώτερον αί προσπάθειαί 
τών ’ Ιταλών δπως φθάσωσιν είς τήν κοιλάδα τού Χιαποβάνερ 
προκαλοΰσι καθημερινούς άγώνας έπί τοΰ δροπεδίου Μπαίνσί. 
τσα - Χάϊλιγκενγκα'ιστ. ' Η έπιτυχία των πλησίον τής ’ Οκρόγκλο 
έςουδετερώθη όπδ μιας αύστροουγγρικής άντεπιθέσεως.

Είς τδ νότιον προπόργιον τής έκτάσεως ταύτης, τδ δρος 
Σάν Γκαμπριέλε, δέν παρέρχεται ομοίως ούδεμία σχεδδν ήσυ
χος ημέρα. Πυροβόλα μεγάλου βεληνεκοΰς βάλλουσιν άπδ τδ 
δρος Σαμποτίνο πέραν τού ’ Ιζόντσο, άπδ τδ δρος δέ Σάντο τδ 
ίταλικδν πυροβολικόν σπείρει δι’ οβίδων τδ δροπέδιον μέχρι τή? 
Σβέτα Καταρίνα. Κατά τήν τελευταίαν μερικήν δρασιν έ'μειναν 
είς χεΐρας τών έπιτιθεμένων αύστροουγγρικών στρατευμάτων 
350 αίχμάλωτοι καί 10 πολυβόλα. Είς τδν νότων ’ Ιζόντσο 
καί έπί τού Κάρστ ό ομιχλώδης καί βροχερός φθινοπωρινός 
καιρδς-επηρέασε τήν δράσιν τοΰ πυροβολικού, εύνοεΐ δμως τήν 
ένέργειαν τών άνιχνευτικών περιπόλων καί τών καταδιωκτικών 
τμημάτων. Είς πολλάς θέσεις τοΰ ιταλικού μετώπου ήρχισε 
χειμερινός καιρός. Νέαι χιόνες έκάλυψαν τά υψώματα καί τά? 
πλαγιάς, έντδς τών κοιλάδων πνέει ό σιρόκκος καί έπί τών κο* 
ρυφών μαίνεται ή χιονοθύελλα. Έπί τών δρέων τοΰ νοτίου 
Τιρόλου τδ μέγιστον ψύχος εφθασε τούς 18° υπό τδ μηδέν.

m u M w i i n  t o y  π ο α ε μ ο υ
m u i u  U t t M M B U

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 19. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Ή  ένέργεια τού πυροβολικοΰ είς τήν Φλάνδρον εφθασε 
χθές πάλιν είς μεγάλην δύναμιν είς τήν παραλίαν ώς καί με
ταξύ τοΰ Ί ζέρ  καί τοΰ Λύς. Ιδιαιτέρως σφοδρόν ήτο τδ πΰρ 
είς τδ δάσος Χουτούλστ, πλησίον τής Πασεντέλε καί μεταςύ 
1 κελοΰβελτ καί Τσαντφόρντε.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΚΠΡΙΜΤΣ
Κατόπιν βροχερας πρωίας ή μάχη πυροβολικού εφθασε 

πάλιν άπδ τής μεσημβρίας τής χθές βορειοανατολικώς τής 
Σουασσδν είς μεγάλην δύναμιν καί εκτοτε μαίνεται σχεδδν άνευ 
διακοπής μετά μεγάλης καταναλώσεως πυρομαχικών. Τήν πρωίαν 
πλησίον τής Βωξαγιόν καί τήν έσπέραν είς ολόκληρον τδ μέ
τωπον μέχρι τής Μπραί έπετέθησαν κατόπιν τυμπανικοΰ πυρδς 
ισχυρά γαλλικά τμήματα άναγνωρίσεως· δ έχθρδς άπεκρούσθη 
πανταχοΰ είς τοπικούς άγώνας.

Οι γειτονικοί τομείς καί ή δπισθεν τού μετώπου μάχης 
εκτασις ύπέκειντο είς λίαν ισχυρόν πύρ ένοχλήσεως, είς τδ ό» 
ποιον άπηντήσαμεν μετά δυνάμεως.

Είς τδ άνατολικόν μέρος τής Σεμέν ντε Ντάμ οι Γάλλοι 
έπετεθησαν έκ νέου τρεις φοράς έναντίον τών βορείως τοΰ μύ
λου τής Βωκλέρ θέσεών μας, άλλ’ άπεκρούσθησαν αίματηρώς.

Είς τάς λοπτάς στρατιάς βροχή καί δμίχλη περιώρισαν τήν 
μαχητικήν ένέργειαν.

Οί έχθροί μας άπώλεσαν χθές 12 άεροπλάνα, έκ τών ό
ποιων 6 άνήκον είς τήν αύτήν μοίραν, ή δποία έβομβάρδισε 
τήν Ρουλέρ καί τήν ’ Ινγκελμοΰστερ, είς τάς όποιας έπροξένησε 
πολλάς ζημίας οίκιών.

’Ανατολικόν Φέατρον
1 ά στρατεύματά μας ύπδ τήν διοίκησιν τού άντιστρατήγου 

φον Εστορφ ύπερέβησαν διά πλοίων καί διά τοΰ μώλου Τδν 
Μικρόν Πορθμόν και κατελαβον τήν δυτικήν άκτήν τής νήσου 
Μόον.

Οί Ρώσσοι άπεκρούσθησαν κατά τήν ταχεΐαν προέλασιν, 
δπου άντέστησαν, καί μέχρι τής μεσημβρίας ολόκληρος ή νήσος: 
εύρίσκετο είς χεΐράς μας.

Είς τό ταχύ άποτέλεσμα συνετέλεσαν πολύ καί τά άπδ 
βορρά και νοτου συμμετασχόντα άποβατικά άγήματα τοΰ ναυτι
κού ώς καί πυροβόλα τών πλοίων μας.

' Ηχμαλωτίσαμεν δύο ρωσσικά συντάγματα πεζικού δυνά
μεως 5000 άνδρών. Ή  λεία είναι σημαντική. Έπί τών νήσων 
’Έζελ καί Μόον περιήλθον είς χεΐράς μας εν έπιτελεΐον μεραρ
χίας καί τρία έπιτελεΐα ταξιαρχιών.

Τά πολεμικά μας πλοία συνήψαν είς τά πέριξ τής Μόον 
ΰδατα πολλάς μάχας μετά έχθρικών πολεμικών πλοίων. Έπί τοΰ 
ρωσσικοΰ θωρηκτοΰ «Σλάβα» (13500 τόννων) ήναψε πυρκαίά 
έκ τού κατ’ αυτού διευθυνθέντος πυρός, κατόπιν δέ κατεβυθί- 
σθη μεταξύ Μόον καί τής γειτονικής νήσου Σιλντάου.

Άεροπλάνα καί δδροπλάνα έτήρησαν τήν διοίκησιν καλώς 
πληροφορημένην περί τής Θέσεως τών έχθρικών δυνάμεων πολ
λάκις προσέβαλον τδν |έχθρδν έπί τής ξηρας καί έπί τής θα
λάσσης διά βομβών καί πυρδς πυροβόλων μετά καλού άπο 
τελέσματος.

Εις το ρωασορουμανικον μέτωπον ουδεν σημαντικόν γε
γονός.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

‘'W.T.B.) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

λ Υ ΙΤ Ρ Ο Ο ΪΓ Γ Ρ ΙΚ Ο Κ  A H AK0IH D 8EN
Β ι έ ν ν η ,  18 . ’ Οκτωβρίου.
Έκτδς έπιτυχών έπιχειρήσεων περιπόλων είς τήν άνατολι- 

κήν Γαλικίαν ούδαμοΰ ίδιαίτερα γεγονότα.
(W.T.B.) 'Ο άρχηγδς τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

Καταβΰϋισις άγγλικοΰ συ ρ μοΰ έξ 11 πλοίων 
και 2 άντιτορπιλλικών.

Βερολινον, 18. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) ·
1. Τήν 17. ’ Οκτωβρίου έλαφρά γερμανικά πολεμικά πλοία 

προσέβαλον είς τδ βόρειον μέρος τής Βορείου Θαλάσσης έντδς 
τής έν άποκλεισμφ περιοχής πλησίον τών νήσων τής Σετλάνδης 
ενα συρμόν, πλέοντα άπδ Νορβηγίας εις ’Αγγλίαν leal συγκείμε

νον έν δλω άπό 13 πλοία, μεταξύ τών όποιων τά δύο νεώτερα 
άγγλικά άντιτορπιλλικά «G 29» καί «G 31», τά όποια συνά>- 
δευον τδν συρμόν. "Ολα τά πλοΐα τοΰ συρμοΰ, ώς καί τά 
προστατεύοντα αυτόν πλοΐα συμπεριλαμβανομένων καί τών άντι- 
τορπιλλικών κατεβυθίσθησσν πλήν ένδς συνοδεύοντος τδν συρμόν 
αλιευτικού πλοίου. Τά πολεμικά μας α;λοΐα έπανήλθον χωρίς 
άπωλείας ή βλάβας.

2. Αι επιχειρήσεις τών πολεμικών μας πλοίων πλησίον 
τής Έζελ έξακολουθοΰσι συστηματικώς.

'Ο άρχηγδς τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τού στόλου.
  \

ΤΟ ΕΡ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠ ΟΒΡΥΧΙΩΝ
16 000 τόννοι

Βερολινον, 17. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W.T.B.) Έπί 
τοΰ πολεμικού θεάτρου τής Βορείου θαλάσσης κατεβυθίσθησαν 
πάλιν ύπδ τών υποβρυχίων μας 16 000 τόννοι. Μεταξύ τών 
βυθισθεντων πλοίων εύρίσκοντο τδ γαλλικόν ίστιοφόρον «Ζακε- 
λίν» (2899 τόννων), ώς και τδ βελγικόν άτμόπλοιον «Νερβιέ» 
(1759 τόννων) μέ φορτίον ξυλείας, προσέτι Ιν άγνωστον αγγλι
κόν ίστιοφόρον μέ φορτίον ιχθύων δί Αγγλίαν. Προσέτι πλη
σίον τής ίρλανδικής παραλίας έτορπιλλισθη τδ ώπλισμένον άγ
γλικόν άτμόπλοιον «Πέτερσαμ» (3381 τόννων), τό όποιον δμως 
κατώρθωσε κλΐνον ϊσχυρώς πρδς τδν πλευράν νά έξοκείλη είς
τήν παραλίαν.

' 0  άρχηγδς τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

1962 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΑΠΟ I . ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1917
(Ν.) Είς τήν ύπδ τοΰ τηλεγρ. πρακτορείου Βόλφ μεταδο- 

θεΐσαν ειδησιν «Έπιτυχίαι τοΰ Χίντενμπουργκ εις τδ δυτικόν 
μέτωπον» τής 8. ’ Οκτωβρίου 1917  λέγεται μεταξύ ο̂ λλων, δτι 
αί στρατιαί Διαδόχου Ρουππρέχτ, Γερμανοΰ Διαδόχου και δου 
κδς Άλμπρέχτου έκυρίευσαν κατά τούς τρεις τελευταίους μήνας 
ενδεκα έχθρικά άεροπλάνα. Συμπληρωματικώς άνακοινοΰται, δτι 
τά Ινδεκα ταΰτα άεροπλάνα παριστώσι τδν άριθμόν τών κατά 
τό χρονικόν τοΰτο διάστημα δπισθεν τών γερμανικών γραμμών 
άκουσίως προσγειωθέντων έχθρικών άεροπλάνων άνευ έπενερ" 
γείας έκ μέρου? τών Γερμανών. Τουναντίον κατά τούς τρεις τε
λευταίους μήνας κατερρίφθησαν είς τό δυτικόν μέτωπον έν δλιο 
867 άεροπλάνα, έκ τών όποιων 381 περιήλθον είς χεΐρας τών 
Γερμανών. Ά πδ τής 1. Ίανουαριου 1917 κατερρίφθησαν ύπδ 
τών Γερμανών είς τδ δυτικόν μέτωπον 1962 άεροπλάνα, έκ 
τών όποιων 859 περιήλθον είς χεΐράς των.

Αί έναέριοι έπιΌεσεις κατά τοΰ Λονδίνου
Βερολινον, 17. ’ Οκτωβρίου. (W .T .B .)Αξιόπιστος έπιστο- 

λή έκ Λονδίνου ήμερο μη νίας 27. Σεπτεμβρίου πληροφορεί περί 
τών έναερίων έπιθέσεων κατά τοΰ Λονδίνου τοΰ μηνδς ’ Ιουνίου, 
δτι αί ζημίαι ήσαν τεράσοιαι. 'Ο έπίσημος κατάλογος περιλαμβά
νει διά τήν μίαν μόνον έπίθεσιν 200 νεκρούς και 400 τραυμα
τίας. ’ Αλλά κατά γενικήν πεποίθησιν αί άπώλειαι ύπερβαίνουσι 
πολύ τούς 1000. Κατά τάς έπισήμους πληροφορίας την 24· 
Σεπτεμβρίου διέσπασαν τάς άγγλικάς γραμμάς άμύνης δύο μό" 
νον άεροπλάνα. Έάν εΐναι άληθές τοΰτο, αί ζημίαι πρέπει νά 
θεωρηθώσιν ώς τεράστιαι. Αί έφημερίδες άναγράφουσι κατά δια
ταγήν τών άρχών, δτι αί ζημίαι εΐναι μικραί, δπως τονωθη 
τδ ηθικόν τοΰ λαοΰ. Έν τούτοις αί έναέριοι έπιθέσεις κρατοΰσι 
τόν πληθυσμόν είς νευρικήν ταραχήν.

Η ΝΕΑ ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΣΥΝΑΙΑΣΚΕΨΙΣ
(Ζ.) Χάγη, 17. ’ Οκτωβρίου. Έκ Λονδίνου άναγγέλλονται 

τά έξής : Οί «Τάϊμς» πληροφορούνται, δτι ή άμερικανική κυ- 
βέρνησις Θά άποφασίση πιθανώς, νά μετάσχτ, είς τήν προσεχή 
συνέλευσιν τών Παρισίων, δπως έγειρη τήν άλτρουϊστρικήν (!) 
φωνήν της κατά τήν συζήτησιν διαφόρων πολιτικών καί στρα
τιωτικών ζητημάτων, τών όποιων ή λόσις εΐναι έπείγουσα. ' Ο 
στρατηγός Πέρσινκ, ό ναύαρχος Σίμς καί ό έν Παρισίοις άμε- 
ρικανδς πρεσβευτής Θά μετάσχωσι κατά τήν συζήτησή τών προ 
βλημάτων τής κατασκευής πλοίων, τοΰ πλήρους άποκλεισμοΰ 
τής Γερμανίας καί τής συνδρομής έκ μέρους τής Ιαπωνίας.

Η ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ  ( Α Ι Α  ΙΟ Υ  Ϊ Π ί Ι Ϊ Ρ ι Έ Ο Ϊ  ίΚ Ο Υ Λ Ο Υ Μ
(Ν.) ΆΘήναι, 17. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρα

κτορείου Χαβας.) ' Η εκθεσις τής έπιτροπής, ή όποία συνέταξε 
τήν κατηγορίαν κατά τής κυβερνήσεως Σκουλούδη, ύπεβλήθη 
είς τήν βουλήν, περιέχει δέ τάς ακολούθους κατηγορίας : Τό 
ύπουργεΐον Σκουλούδη άνέλαβε τήν έξουσίαν άνευ τής έμπιστο- 
σύνης τοΰ λαοΰ. Προσυπέγραψε τήν 31. Μαιου τδ διάταγμα 
τής διαλύσεως τής βουλής, δπως παραβή τδ σύνταγμα και 
πραγματοποιήσω την προσωπικήν πολιτικήν τοΰ βασιλέως. ’ Εζη" 
μίωσε τδ κράτος κατά εν έκατομμύριον διά τής εισαγωγής ένδς 
παρανόμου φόρου καί συνωμολόγησε μετά τής Γερμανίας δύο 
μυστικά δάνεια, χωρίς ή βουλή νά λάβιτ] γνώσιν τούτων.

Προσέτι παρέτεινεν έπί 25 έτη τό προνόμιον τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης καί έπέστρεψε περιουσίας είς τούς έν Μακεδονία 
Μωαμεθανούς έναντίον τοΰ νόμου περί αντιποίνων ota τάς έν 
Τουρκία κατασχεθείσας έλληνικάς περιουσίας. Παρέβη τήν συν
θήκην μετά τής Σερβίας καί παρεβίασε τήν δημοσίαν γνώμην, 
χρησιμοποιήσασα μίσθαρνα όργανα δπως δργανώση έπιθέ- 
σεις έναντίον πολιτών καί φιλελευθέρων έφημεριδων. Παρέτει- 
νεν άνευ λόγου έπί έννέα μήνας τήν έπιστράτευσιν τής χώρας 
καί τοιουτρόπως έξέλιπεν ή πειθαρχία είς τόν στρατόν. ' Γπε- 
στήριξε δί δλων τών μέσων τήν γερμανικήν προπαγάνδαν καί 
παρέδωσεν είς τούς Βουλγάρους τδ φρούριον Ροΰπελ, μακεδο 
νικάς πόλεις, Ιν σώμα στρατοΰ καί ύλικόν άξίας πολλών έκατομ- 
μυρίων. ‘ Η εκθεσις άποφαίνεται, δτι τδ ύπουργεΐον πρέπει νά 
παραπεμφθή ένώπιον τοΰ άνωτάτου στρατοδικείου.

Η Υ ΓΕ ΙΑ  Τ Ο Ϊ ΒΑΣΙΑΕΟΣ ΚΟ Η ΣΙΑ Ν ΤΙΝ Ο Ϊ
Μετά θλίψεως άναγινώσκομεν είς τήν εσπερινήν εκδοσιν τής 

<ιΤάγκεμπλατ» τού Βερολίνου τήν κάτωθι είδησιν :
Ελβετικά Σύνορα, 18. ’ Οκτωβρίου. 'Ως πληροφορείται ό 

έλβέτικός τηλέγραφος τοΰ τύπου παρ’ άξιοπίστου πηγής, ό βα
σιλεύς Κωνσταντίνος εύρίσκεται είς τήν κλινικήν τού καθηγητοΰ 
Δρος Ζάουερμπρουχ, δπου πιθανώς θά ύποστή αΰ’ριον έγχείρησιν.

Τορπίλλισις άμερικανικοΰ άντιτορπιλλικοΰ
(Ν.) Βάσινγκτον, 18. ’ Οκτωβρίου. (Πρακτορεΐον Ρόϋτερ.) 

Έπισήμως άνακοινοΰται, δτι τήν Τρίτην έτορπιλλισθη εν άμερι 
κανικόν άντιτορπιλλικδν έντδς τής πολεμικής ζώνης. Είς ναύτης 
έφονεύθη καί πέντε έτραυματίσθησαν. Τό βλαβέν πλοΐον έπανήλ- # 
θεν είς τδν λιμένα.

Ε Κ Κ Ε Ν Ω Σ ΙΣ  Τ Η Σ  ΡΕΒ Α Λ
(Ν.) Πετρούπολις, 19. ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγραφικόν Πρα

κτορεΐον Πετρουπόλεως.) 'Η «Νοβόγιε Βρέμια» άναγγέλλει τά 
έξής: Τήν 19. ’ Οκτωβρίου ήρχισεν ή έκκένωσις τής Ρεβάλ
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λογιρ τής κατόπιν της γερμανιχής άποβάσεως δημιουργηθείσης 
απειλητικής καταστάσεως δια τήν πόλιν. Τό μέγιστον μέρος τών 
κατοίκων εγκαταλείπει τήν πόλιν καί μεταβαίνει είς τάς εσωτε
ρικός έπαρχίας τής Ρωσσιας.

Κ Α ΤΑ ΣΤΡΟ Φ Η  Τ Ο Ϊ Ρ ϋ Π ΙΚ Ο Ϊ  Θ Ο ΡΗ ΚΤΟ Ϊ “ ΖΑΑΒΑ,,
Βερολΐνον. 19. ’ Οκτωβρίου. ’ Επίσημον. (W.T.B.) Κατό

πιν τής κατασιγήσεως τών πυροβολείων τής Βέρντερ καί τής 
Μοον την 18. Οκτωβρίου ύπό θωρηκτών καί καταδρομικών 
τοΰ στόλου κατελήφθη διά συστηματικής συνεργασίας μετά τοΰ 
στρατοΰ ή νήσος Μόον. Τμήματα τών έλαφρών μας πολεμικών 
πλοίων ύπεστήριξαν κατά τήν επιχείρησή ταύτην τήν διάβασιν 
τοΰ Μικροΰ Πορθμοΰ πρός βορράν. Κατά τους έντός τοΰ πορ
θμοΰ Μόον άγώνας εν τών θωρηκτών εβλαψε δι’ οβίδων 
το ρωσσικόν θωρηκτον «Σλαβα» είς τήν ίσαλον γραμμήν το 
σού:οι σοοαρώς, ώστε έκάθισεν έπί άβαθοΰς πυθμένος βο- 
ρειοόυτικώς τής νήσου Σιλντάου. Συγχρόνως κατεστράφη εν 
ρωσσικόν αντιτορπιλλικον. Γο υπόλοιπον τοΰ ρωσσικοΰ στόλου 
έςακολουθει νά ύποχωρη πρός βορράν.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Το βυθισθέν θωρηκτον «Σλαβα» άνήκεν είς τάς μεγίστας 
πολεμικάς μονάδας τοΰ ρωσσικοΰ στόλου τής Άνατολικής θα
λάσσης καί ή ναυπήγησίς του έπερατώθη κατά τό ετος 1903. 
Ιό  πλήρωμά του έν καιρω είρήνης άνήρχετο είς 825 άνδρας, 
ό δε οπλισμος του συνεκειτο άπό τέσσαρα πυροβόλα τών 30,5 
εκατοστόμετρων, όώδεκα τών 15 εκατοστόμετρων καί είκοσι 
τών 7,5 εκατοστόμετρων. Προσέτι εΐχε 6 πολυβόλα καί 2 
ύποβρυχίους τορπιλλοβλητικους σωλήνας.

Ο Κ Α Τ Ζ Ε Ρ  Ε ΙΣ  ΚΩΝ/ΠΟΛΙΝ
(Ζ.) Κωνσταντινουπολις, 1 1. Οκτωβρίου. (Πρακτορεΐον 

Μίλλι.) Χθές τήν έσπέραν μετά τό δεΐπνον ό Κάΐζερ έπέβη τής 
αύτοκρατορικής Θαλαμηγού «’Ερτογρούλ», ή όποία συνοδευομέ- 
νη υπο πολεμικών πλοίων έπλευσε πρός τά Δαρδανέλλια. 'Ο 
Κάΐζερ σονωδεύετο άπό τόν Έμβέρ πασάν, τόν ’Εσάτ πασάν, 
τόν Νατ,ή βεην, τον Ισμαήλ Χακή βέην, τόν στρατηγόν φόν 
Λεσσο, ως και όλοχληρον την ακολουθίαν. 'Ο Κάΐζερ άπένειμε 
πολλά παράσημα είς τουρκικάς προσωπικότητας, ώς τόν Ά .  
λή Μουνίφ βεην, ύπουργόν τών δημοσίων έργων, Σαρίφ βέην, 
ύπουργον τοΰ έμποριου, Χασίμ βέην, υπουργόν τών ταχυδρο- 
μείων, Ραφαάτ βέην, πρόεδρον τής γερουσίας, Μουκτάρ βέ
ην, πρώην πρεσβευτήν έν Άθήναις. 'Ο Σουλτάνος άπένειμεν ο
μοίως διάφορα παράσημα είς τήν άκολουθίαν τοΰ Κάΐζερ καί 
τα μελη τής γερμανικής πρεσβείας, μεταξύ άλλων πρός τόν αρ
χηγόν τοΰ μυστικού πολιτικού γραφείου, Πραγματικόν Μυστικόν 
Σύμβουλον Δρα φόν Βαλεντίνι, υπουργόν Δρα φόν Κύλμαν, τόνφ 
γερμανόν πρεσβευτήν κομητα Μπερνστορφ, στρατηγόν φόν Λόσ- 
σο και γενικόν πρόξενον Βέρντενς.

Χθες μετα μεσημβρίαν έγένετο είς τό άνάκτορον Μερασ- 
σίν ή έπίσημος άνάγνωσις τού έγγράφου καί τοΰ αύτοκρατορι- 
κοΰ διατάγματος, τό όποΐον ονομάζει τόν αύτοκράτορα Γουλιέλ- 
μον αρχιστράτηγον τού όσμανικοΰ στρατοΰ· ό Σουλτάνος, έν 
στολή αρχιστρατήγου, μετέοη έκεΐ μετά τής ακολουθίας του 
προς συνάντησιν μετα τοΰ Κάΐζερ. ' Ο πρώτος γραμματεύς 
ιών άνακτορων παρεοωσεν είς τόν Σουλτάνον τό έγγραφον, τό 
όποΐον ό Σουλτάνος ένεχείρησε κατόπιν πρός τόν Κάΐζερ μετά 
τής στραταρχικής ράβδου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ν  ΒΟΥΛΗΝ
(Ζ·) Λμσ.ερνταμ, 19. Οκτωβρίου. Κατά τήν χθεσινήν 

συνεδρίασιν τής αγγλικής κάτω βουλής ό λόρδος Τσέτσιλ άνε
κοίνωσεν, δτι ή σαφής καί έντονος άπάντησις τοΰ Ούΐλσον πρός 
τήν νοταν τού Πάπα δεν ήτο άποτέλεσμα συζητήσεως μεταξύ 
τών συμμάχων. ' Ο βουλευτής Τρέβελυαν ήρώτησεν, έάν ή βρετ- 
τανική κυβέρνησις θεωρεί τήν άπάντησιν τού Ούΐλσον καί ώς 
ίδικόν της άπάντησιν, είς τό όποΐον ό Τσέτσιλ άπήντησεν άρ,η- 
τικώς. Ο I ρεβελυαν ήρώτησε κατόπιν, έάν ή κυβέρνησις εχ| 
σκοπόν ν’ άπαντήση πρός τόν Πάπαν ό ύπουργός άπήντησεν. 
δτι τοΰτο θά άποφασισθή έντός δλίγου χρόνου. Είς άλλας έπε- 
ρωτήσεις άπήντησεν, δτι πιστεύει, δτι θά συνέλθη κατ’ έπιθυ- 
μ.ίαν της ρωσσικής κυοερνήσεως ή συνελευσις τών συμμάχων 
πρός καθαρισμόν τών πολεμικών των σκοπών, άλλά περισσότε- 
ραι δηλώσεις περι τουτου δέν είναι δυναται ούτε καί συμφέ- 
ρουσαι.

ΙΙΤΙΗΒΕ »ΙΚ0) UmPDHilN 180 ID tritON
(Z.) '11 «Πτί ΙΙαριζιέν» πληροφορείται έκ Βασινγκτώνος. 

δτι τό έν Χάλιφαξ ύπό τών ’Άγγλων κατασχεθέν ταχυδρομεΐον 
τής σουηδικής κυοερνήσεως πρός τόν έν Βασιγκτώνι πρεσβευτής, 
της παρεδοθη είς τόν αμερικανον [υπουργόν τών έξωτερικών 
Λάνσινκ, ό δποΐος έδήλωσεν, δτι εΐναι πρόθυμος, νά τό παρα- 
δώση είς τόν σουηδόν πρεσβευτήν ύπό τόν δρον, νά άνοιχθώσιν 
οι ταχυδρομικοί σάκκοι πρό τών άμερικανικών άρχών καί νά 
έξετασθη άκριβέστατα τό περιεχόμενόν των. 'Ο σουηδός πρε
σβευτής φαίνεται, δτι δέν παρεδέχθη τούτο- εχει άνάγκην τού 
ταχυδρομείου τούτου, δπως δυνηθη νά συζητηση μετά’ τής ά- 
μερικανικής κυβερνήσεως τό ζήτημα τοΰ άποκλεισμοΰ. καί 
άπαιτεΐ ώς έκ τούτου τήν άνευ δρων παράδοσίν του.

ΤΟ 7. ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
(Ζ.) Εκ τής εσπερινής έκοοσεως τής «Λοκαλαντσάΐγκερ» τού 

Βερολίνου παραλαμβάνομεν τά έξής: 'Ως πληροφορούμεθα παρά 
καλώς πληροφορημένων τραπεζιτικών κύκλων, τό άποτέλεσμα 
τού 7. πολεμικοΰ δανείου εΐναι πολύ ευνοϊκόν. Καίτοι δέν εΐναι 
δυνατόν άκόμη νά ύπολογισθώσι τά ποσά τών τελευταίων τριών 
ήμερών, τό όλικόν άποτέλεσμα τοΰ δανείου—Λατά μή ύπευθύ- 
νους εννοείται υπολογισμούς—θά εΐναι περί τά 12 δισεκατομ
μύρια.

X

|| Άγοράζομεν ελληνικά, βουλγαρικά, αΰστροουγγρι 
:_· κα κα ι ολα τα είδη τών ξένων νομισμάτων.

Δια ναπολεόνια, τουρκικάς καί άγγλικάς λίρας 
λ πληρώνομεν εκτάκτως μεγάλας τιμάς. Η 
Π ΜΠΑΡΤΣ καί Σια. Στοά Στράσμπουργκ (Πασάζ). j !

ΕΛΛΗΗ. Ζ Υ β ΐΐΤ ΙΑ Τ Ο Ρ ΙΟ Η  Τ Α ΧΥ Δ Ρ Ο Μ ΕΙΟ Υ  D r e i  R a b e n
Καθ’ έκάστην κονσέρτο.-Έκλεκτά φαγητά έλληνικής 

μαγειρικής-Πλουσία συλλογή οίνων καί μπΰρας.--Τι- 
μαί συγκαταβατικοί, υπηρεσία προθυμοτάτη.

’Ενοικιάζονται καλώς έπιπλ. δωμ. άπό 1. ̂ Νοεμβρίου. Χά- 
ζε, Ντρεσντενερ-στράσσε 28. II:

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

Ενοικιάζεται αντί 25 μ. μηνιαίως δωμ. με 2 παράθυρα 
καί γκάς. Κβερ-στράσσε 13. γωνία Μόλτκε-στρ. πλησίον Τίβολι.


