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ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ THE ΓΑΛΛΙΑΣ.
Άφοΰ ήρχισεν ύ Ευρωπαϊκός πόλεμος μετέβη 
είς τό Γαλλικόν στρατόπεδον ό Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας Πουανκαρρέ καί μετά τοΰ 
άρχιστρατήγου Ζόφφρ έπεΦεώρησε τά στρα
τεύματα, δι ώραίας δέ προσλαλιάς ένεπι- 
στεύθη είς αύτά τήν Τιμήν τής Γαλλίας.
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ζ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - Κατά τήν Ιστορικήν συνεδρίασιν τής Γαλλικής Βουλής ό Πρωθυπουργός Βιβιανί άναγινώσκων τό Προεδρικόν Διάγγελμα μέσω 
τής άνίοταμένής Βουλής, καί ύπό τάχεωοκρίτήματαδλων είπεν δτι: .Ή Γερμανία άπέναντι τής Ιστορίας άναλαμβανει βαρυτάτην εύβυνην.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η ΓΑΛΛΙΑ ΠΕΡΝΑι,,— Φρενήρεις άπό ένάονοιασμόν οΐ Άλγερίνοι 
«Turcos· έπερνοϋσαν μέ τά τραίνα άπό τούς ένδιάαέσονς σταθμού; 
Μασσαλίας καί Παρισίων, σπεύδοντες πρό; τά πεδία τών μα·/ώνί

1 Ανγούατον. Ό Βασιλεύς, κατόπιν τής κρίσιμου έπιπλοκής τών 
εξωτερικών, είσηγήσει τής Κυθερνήσεως, έκάλεσε τόν ένα μετά τόν 
άλλον τούς ’Αρχηγούς τών κομμάτων δπως άκούση τάς γνώμας των.

2 Ανγούατον. Άπό τοΰ μεσονυκτίου ή ’Αγγλική Κυβέρνησις έκή- 
ρυξε τόν πόλεμον κατά τής Αυστρίας.

Άπό τάς 5 μ. μ. έως τάς 8 ή Α. Μ. ό Βασιλεύς έδέχθη είς άκροασιν 
τούς κ. κ. Θεοτόκην, Ράλλην, Ζαΐμην, οιτινες εξέθεσαν τάς γνώμας των 
έπί τής πολιτικής καταστάσεως.

100,000 Αφρικανών τοΰ Γαλλικού στρατοΰ διεπεραιώθησαν εΐς την 
ήπειρωτικήν Γαλλίαν καί μεταβαίνουν είς τά πεδία τών μαχών.

3 Ανγούατον. Είς τά Γαλλογερμανικά σύνορα τά κύρια σώματα τών 
εμπολέμων, άνερχόμενα είς έν καί πλέον έκατομμύριον εκατέρωθεν, 
ήλθον είς έπαφήν. Μάχαι κρατεραί διεξάγονται άπό Λιέγης μέχρις 
Αλσατίας, έπί μετώπου 250 χιλιομέτρων. Τά 
Γαλλοβελγικά στρατεύματα απωθούν τούς Γερ
μανούς, πετρωμένους νά εισβάλουν πρός τό 
Σεδάν, πρός τό Νανσύ καί πρός τό Μπελφορ, 
διά νά άποκόψουν τάς έκ τής μεσημβρινής 
Γαλλίας μεταφοράς, καταλαμβάνοντα τάς σι
δηροδρομικός γραμμάς.

Καί ή Γαλλία έκήρυξε τόν πόλεμον κατά 
τής Αυστρίας.

Ρωσσικά στρατεύματα διελθόντα τά σύνορα 
τής Γαλικίας κατέλαβον τήν Αυστριακήν πό
λιν Σοκάλ.

Ή Ρουμανική Κυβέρνησις, βολιδοσκοπη- 
θεϊσα, έδήλωσεν δτι, εμμένει είς τάς απέναντι 
Σερβίας καί 'Ελλάδος υποχρεώσεις της.

Ή Αγγλική, ή Γαλλική καί ή Ρωσσική 
Κυβέρνησις προέβησαν διά τών έν Κων/πόλει 
πρεσβευτών των είς έντονον διάβημα παρά 
τή Πύλη διά τόν εϊσπλουν είς Δαρδανέλλια 
τοΰ «Γκαϊμπεν» καί «Μπρεσλάου», ών ή πώ- 
λησις χαρακτηρίζεται ώς άκυρος κατά τό Διε
θνές Δίκαιον, έφ’ δσον άμφότερα ένήργησαν 
προηγουμένως πολεμικός επιχειρήσεις.

Ή Αίγυπτος έκηρύχθη είς εμπόλεμον κατά- 
στασιν απέναντι καί τής Αυστρίας.

'Ωσαύτως καί ή ’Ιαπωνία έκήρυξε τόν πόλε
μον κατά τής Γερμανίας.

Τό Αγγλικόν Ναυαρχεΐον έξέδωκε διαταγήν 
πρός τόν κραταιόν Βρεττανικόν στόλον νά 
άρχίση εχθροπραξίας κατά τής Αυστρίας, έν 
συμπράξει μετά τοΰ Γαλλικού στόλου.

Αί μάχαι μεταξύ τών κυρίων σωμάτων είς 
τά Γαλλογερμανικά σύνορα εξακολουθούν πει
σματώδεις. Τά Γαλλικά καί τά Βελγικά στρα
τεύματα είχον μεγάλας έπιτυχίας, άπωθήσαντα 
τόνέχθρόν. Δεκαπέντε χιλιόμετρα μακράν τοΰ 
Ναμυρ οί Γάλλοι συνάψαντες διήμερον μά
χην κατασυνέτριψαν τούς Γερμανούς.

ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ. — Είς τό Παρίσι μέ τήν έναρξιν 
τοΰ πολέμου δγινε κάτι τι ποΰ δέν έγινεν έδώ. Μόλις 
έτάχΟησαν ύπό τά δπλα οΐ σύζυγοι, οδηγοί, βίσπρά- 
κτορες τραμ, έμποροϋπάλληλοι κλπ., έσπευσαν νά τούς 
Αντικαταστήσουν αί σύζυγοί των.Ίδέτε εΐς τό τράμ μίαν 
είσπράκτορα-σύζυγον. [Φωτ. Chusseau Mavieus-ParisJ

Τό Λάνδεν, προάστειον τής Λιέγης, περιελθόν είς χεΐρας τών Γερμα
νών, άνακατελήφθη ύπό τών Βέλγων. Οί Γερμανοί βομβαρδίζουν μέ 
βαρύ πυροβολικόν τά φρούρια τής Λιέγης, τά όποια άνθίστανται έρρο>- 
μένως. Μόνον ή πόλις έχει καταληφθή ύπό τών Γερμανών.

Μεγάλαι δυνάμεις Γαλλικού στρατοΰ είσήλθον είς τό Βέλγιον καί 
ένοΰνται μέ τά Βελγικά στρατεύματα.

'Η Γερμανία ύπεσχέθη είς τό Βέλγιον ακεραιότητα καί άνεύρυνσιν 
τών ορίων της, ύπό τόν δρον νά έπιτρέψη είς τά στρατεύματά της νά 
προελάσουν διά τοΰ εδάφους της μέχρι τών Γαλλικών συνόρων. Ό 
Βασιλεύς Αλβέρτος καί ή Κυβέρνησις του άπέρριψαν μετά βδελυγμίας 
τήν πρότασιν.

Οί Σέρβοι άνθίστανται γενναίως. Άπέκρουσαν έρρωμένως νέαν από
πειραν τοΰ έχθροΰ δπως διαβή τόν Σαΰον. Κατά τήν άτακτον ύποχώ- 

ρησίν του ύπό τό ραγδαΐον πΰρ τοΰ Σερβικοΰ 
πυροβολικοΰ, πολλοί έπνίγησαν καί πλεΐστοι 
συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. ’Επίσης έν σύν
ταγμα καί μία ταξιαρχία ιππικού έμφανισθεΐσα 
έπί τής αντίπεραν όχθης διεσκορπίσθη ύπό 
τοΰ πυρός τών Σέρβων. Τό Βελιγράδιον βομ
βαρδίζεται άκόμη λυσσαλέως.

Σμήνη άντιτορπιλλικών Αγγλικών καί Γαλ
λικών απέκλεισαν τόν Άδρίαν. Βεβαιοΰται δτι 
δ Άγγλογαλλικός στόλος κατεναυμάχησε τόν 
Αυστριακόν.

4 Ανγούατον. Έπιβάται έλθόντες έξ Αίγύ- 
πτου άνεκοίνωσαν δτι, έσημειώθη έν Καΐρφ 
στασιαστική άπόπειρα κατά τοΰ καθεστώτος, 
ύποκινουμένη ύπό τοΰ Νεοαιγυπτίου Πρίγκη- 
πος Άζίζ Έλμάς. Αί Άγγλικαί άρχαί κατέ- 
στειλαν τό κίνημα, συνέλαβον δέ τούς πρω
τεργάτας, ους άπέστειλαν είς τάς φυλακάς 
τοΰ Σουδάν.

Τό πΰρ γενικευθέν άπ’ άκρου είς άκρον τής 
Γερμανικής παρατάξεως, δΓ ής σκοπεϊται ή 
διά Βελγίου εισβολή ΰπερθεν τοΰ Σεδάν, ή 
διά Βοσγίων πρός τήν Νανσύ προέλασις καί 
ή διά τοΰ Μπελφόρ κατάληψις τών σιδηρο
δρομικών γραμμών πρός αποκοπήν τών με
σημβρινών συγκοινωνιών άφ’ ένός καί τής 
Βελγογαλλικής άμύνης, εξακολουθεί, γιγαντο- 
μαχίαι δ’ άληθιναί συνάπτονται.

Έπίθεσις τών Γερμανών κατά τής παρά 
τόν Μέζ Ντινάν διά μιας μεραρχίας ίππικοΰ, 
τής πέμπτης μεραρχίας ίππικοΰ καί πολλών 
λόχων πεζικού καί πολυβόλων άπεκρούσθη 15 
χιλιόμετρα ύπό Ι’αλλικοΰ ίππικοΰ, τό όποιον 
τούς κατεδίωξε φεύγοντας μέ πολλάς άπω- 
λείας καί συνέλαβε εκατοντάδας αιχμαλώτων. 

Οί Ρώσσοι κατέστρεψαν μεταξύ Τιλσίτ καί 
Σμαλένκεν εΐς ένδεκα σημεία τήν σιδηροδρο
μικήν γραμμήν, διεσκόρπισαν δέ γερμανικά

αποσπάσματα ίππικοΰ μετά πολυβόλων. 
’Επίσης δύω τάγματα μέ δέκα πολυβόλα 
παρά τήν Φιλιππιόφ άπεκρούσθησαν.

Ή έκ Βοσγίων χειμαρρώδης εισβολή 
τών Γάλλων καί κατάληψις ύπ’ αύτών 
οχυρών θέσεων έματαίωσε τήν επικίνδυ
νον εισβολήν τοΰ έχθροΰ πρός τήν Νανσύ.

Οί Σέρβοι άνθίστανται. έρρωμένως 
Γιποκρούοντες τάς Αύστριακάς έπιθέσεις. 
Τά κατά τών Σέρβων δρώντα στρατεύ
ματα άντικατεστάθησαν διά Γερμανικών, 
μεταφερθέντα είς τό Γαλλικόν μέτωπον. 
Οί Σέρβοι κατέχουν τήν Σουχαγκόρα 
πλησίον τής Νισγράδ καί Μπαγιάκ. Παρά 
τήν Λούμεν άπέκρουσαν τούς Αυστρια
κούς, κατέχουν δέ οί Σέρβοι θέσεις έπι- 
καίρούς έναντι τής Λοσνίτσης. Άφ’ ετέ
ρου άποσπάσμαια Σέρβικά εισχωρούν είς 
Βοσνίαν καί καταλαμβάνουν τήν σιδη
ροδρομικήν γραμμήν, καταστρέφοντα 
τάς τηλεγραφικός καί τηλεφωνικός συγ
κοινωνίας.

Αγγέλλεται ή άποπεράτωσις τής κινη- 
τοποιήσεως τών Γαλλικών στρατευμάτων, 
άτινα άνήλθον είς 2,500,000 άνδρών.

Έπίσης συμπληροΰται κατ’ αύτάς τό 
πρώτον μέρος τής κννητοποιήσεως τής 
Ρωσσίας, ήτις συνεκέντρωσε είς τά Ρωσ- 
σοαυστριακά σύνορα 4,000,000 άνδρών. 

Κατόπιν προτάσεως τής Πύλης νέα 
συνάντησις πραγματοποιείται έν Βουκου- 
ρεστίω πρός συνεννόησιν 'Ελληνοτουρ
κικήν. Τήν Τουρκίαν θά άντιπροσωπεύ- 
σουν ό Υπουργός τών ’Εσωτερικών Τα- 
λαάτ βέης καί ό Πρόεδρος τής Βουλής 
Χαλήλ Πασάς, τήν 'Ελλάδα ό τέως Πρω
θυπουργός κ. Ζαΐμης καί ό Γεν. Διευθυν
τής τοΰ 'Υπουργείου τών ’Εξωτερικών 
κ. Πολίτης.

Ό Άγγλογαλλικός στόλος άποκλείσας τόν Άδρίαν έξεβίασε τό στε
νόν καί έβομβάρδισε τήν Πόλαν.

Περατωθείσης τής Γαλλικής κινητοποιήσεως, αί σιδηροδρομικά! 
γραμμαί παρεδόθησαν καί αύθις είς χρήσιν τοΰ κοινού.

Άνωθεν τής Λιέγης δύω χιλιάδας μέτρων συνήφθη άεροπλοιομαχία 
μεταξύ δέκα Γαλλικών αεροπλάνων καί οκτώ πηδαλιουχουμένων αερό
πλοιων., ήτις διηρκεσε ολόκληρον ώραν. Τέσσαρα Γερμανικά άνεφλέ- 
γησαν άπό τάς οβίδας καί έν Γαλλικόν, έν Γερμανικόν ήχμαλωτίσΟη. τά 
δέ λοιπά διέφυγον.

Οί Γάλλοι προελαύνοντες έν Άνω ’Αλσατία κατέλαβον τό Σαίντ 
Έμανεπάν καί Σαιν, αίχμαλωτίσαντες πολλούς Γερμανούς καί καταλα- 
βόντες άπειρα πολεμεφόβια.

Παρά τάς οχθας τοΰ Μόζα άλλη μάχη συνήφθη μεταξύ Γάλλων καί 
Γερμανών. Τό Γαλλικόν ιππικόν προελάσαν συνεκρούσθη μέ τό έχθρι- 
κόν πεζικόν καί τό κατεδίωξε νοτιανατολικώς τού Ναμύρ,’ αιχμαλώτι
σαν πολλά πολυβόλα. Οί Γερμανοί ένισχυθέντες άνέκτησαν τήν αριστε
ρόν όχθην τοΰ Μόζα μέ πολλάς άπωλείας.

5 Ανγούατον. Οί Γάλλοι προελαύνοντες άπαύστως έν Αλσατία κα
τέλαβον τό Σαιν- Μάρκ - ω - Μίν.

Οί Ρώσσοι κινητοποιούμενοι κατά μήκος τών Γερμανοαυστριακών 
συνόρων ετοιμάζονται διά τήν μεγάλην εισβολήν μέ κατεύθυνσιν Βερο
λίνου καί Βιέννην.

Νέα μάχη συνήφθη μεταξύ Γάλλων καί Γερμανών είς τό Συρέϊ. Ό 
Γαλλικός στρατός περικυκλώσας τό Συρέϊ ήνάγκασε τούς Γερμανούς 
νά τό έγκαταλείψουν καί 
νά ύποχωρήσουν.

Οί Μαυρυβούνιοι προ- 
ελάσαντες είς τήν Βο
σνίαν συνήψαν κρατεράν 
μάχην είς τό Κροβοζίκ, 
συγχρόνως δέ έβομβάρ- 
δισαν άπό τό Λόβτσεν 
τούς Αύστριακούς.

Νέα μάχη συνήφθη 
μεταξύ Αυστριακών καί 
Σέρβων μέ ισχυρός δυ
νάμεις πρό τοΰ Βελι
γραδιού.

Ή ναυμαχία τοΰ Ά- 
δρία έπεβεβαιώθη. Μέ 
άφετηρίαν τό Άντίβαρι 
ό ηνωμένος στόλος κατε
ναυμάχησε τόν Αύστρια- 
κόν. Τέσσαρα Λύστρια- 
κά έβυθίσθησαν.

Οί Μαυροβούνιοι είσή- 
λασαν είς Δαλματίαν καί 
κατέλαβον τήν Βούδβα 
καί τήν Τσενιτοέ, ήτις 
ήτο άπό τά στρατιωτικά 
κέντρα τής Βοσνίας.

Άλλην νίκην ήραν οί 
Γάλλοι παρά τά Βόσγια, 
προχωρήσαντες μέχρι

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ. Εφιάλτης άληθινός είχαν καταντήσει τά αεροπλάνα διά τούς Παοισι- 
VOVC, μετά τάς τρεις έπιθέσεις πού έκαμαν έναντίον τής πόλεώς των οί Γερμανοί. "Ολα τά δημόσια 
κτίρια καί τά μνημεία Τέχνης ώπλί τθησαν μέ ταχνβόλα καί μέ ηλεκτρικούς προβολείς καί δλην τήν νύκτα 

αί ήλεκτοικαί δέομαι έξηρεΰνων τό σκοτεινόν διάστημα.

τοΰ 'Αγίου Βλασίου, δπου ήχμαλώτισαν 
χιλίους Γερμανούς καί πολλά τηλεβόλα. 

Οί Σέρβοι μετά τήν ύπό τών Αύστρια- 
κών κατάληψιν τής Λεσνίτσας καί τής 
Σαμπάτς άντεπιτεθέντες έτρεψαν αύτούς 
είς άτακτον φυγήν. Είς δεκαπέντε χιλιά
δας άριθμοΰνται οί νεκροί τών Αύστρια- 
κών. Οί Σέρβοι καταδιώξαντες αύτούς 
πέραν τοϋ Σαύου καί τοΰ Δρίνου κατέσχον 
14 πυροβόλα καί πλήθος πυρομαχικών. 

Ή ’Ιαπωνία, κινητοποιηθεϊσα, άπηύ- 
θυνε τελεσίγραφον πρός τήν Γερμανίαν 
άξιοΰσα τήν άμεσον άναχώρησιν έκ τής 
Άπω Ανατολής τών πολεμικών της, άπό- 
δοσιν τοΰ Κιάο-Τσέου είς τήν Κίναν μέ 
τήν δήλωσιν ότι, έάν μέχρι τής 23 Αύγού- 
στου δέν συμμορφωθή, θάθεωρήση έαυ- 
τήν έλευθέραν είς δράσιν.

Άπό τά οχυρώματα τοΰ Ίστάϊν τής 
Αλσατίας, οί Γερμανοί, έκλαβόντες τούς 
έν Μυλούζ ύποχωροΰντας ώς Γάλλους,ήρ- 
χισαν ραγδαΐον πΰρ καί τούς έδεκάτισαν. 

Οί Σέρβοι πλέον μάχονται έν Βοσνία. 
Ό Σαΰος καί ό Δούναβις έκβράζουν 
πτώματα Λύστριακών.

Έν Άλσατίρ οί Γερμανοί έγένοντο 
επιθετικοί. Κρατερά μάχη συνάπτεται είς 
τό Σχλεστάντ.

Ό κ. Κυριακούλης Μαυρομιχάλης έγέ
νετο δεκτός εΐς άκρόασιν παρά τή Α. Μ. 
τώ Βασιλεΐ, πρός δν έξέθεσε τάς γνώμας 
του έπί τής πολιτικής καταστάσεως.

ΤΙ αποστολή ύπό τόν κ. Άλ. Ζαΐμην 
διά τήν μετά τής Πύλης συνεννόησιν 
άνεχώρησε μέσφ» Θεσσαλονίκης διά Βου- 
κουρέστιον.

6 Ανγούατον. Γαλλικός στρατός τών 
Αποικιών κατέλαβε τήν Γερμανικήν πα
ραλίαν τοΰ Κόγκο Λαίδ έν τή Δυτική

Αφ ρική, φθάσας μέχρι τοΰ Σίγκα καί Μαέκη, άτινα κατέλαβε.
Τά Γαλλικά στρατεύματα έν Λωρραίνη έπροχώρησαν μέχρι τοΰ 

Σατω Σαλάν, έν Άλσατίρ. δέ δυτικώς τοΰ Φαννετράνζ.
Κατά τήν ναυμαχίαν τοΰ Άδρία έβυθίσθη έν Αύστριακόν τορπιλλοβό- 

λον καί τό Αυστριακόν καταδρομικόν «Ζρίνΐί».
Τά Αγγλικά καί τά Γαλλικά πολεμικά καταδιώκουν άμειλίκτως τά 

Γερμανικά καί Λύστριακά ατμόπλοια. Στόλος ολόκληρος φορτηγών 
καί ταχυδρομικών είναι είς χεΐρας τών Άγγλων. Τό Γερμανικόν έμπό- 
ριον ένεκρώθη τελείως.

Ή Αύστριακή Κυβέρνησις έδωκε τήν συγκατάθεσίν της διά τήν 
κατάργησιν τών διομολογήσεων είς τάς Νέας Χώρας τής 'Ελλάδος.

Ή Γερμανική Κυβέρνησις άπό κοινού μετά τής Λύστριακής διετύ- 
πωσαν σαφείς προτάσεις πρός τήν Ελληνικήν Κυθέρνησιν περί ένο
πλου μετ’ αύτών συμπράξεως τής Ελλάδος έπ’ άνταλλάγμασι, τάς 
οποίας ή 'Ελλάς άπέκρουσεν.

ΤΙ έ:δρα τοΰ Βελγίου μετεφέρθη είς Αμβέρσαν έπί τή προβλέψει 
επιθέσεως τοΰ Γερμανικού στρατοΰ κατά τών Βρυξελλών.

7 Ανγούατον. Τέσσαρα έκατομμύρια Ρωσσικοΰ στρατοΰ ήρχισαν 
κινούμενα συγχρόνως πρός τό Πρωσσικόν καί τό Αύστριακόν έδαφος. 
Οί Γερμανοί καταλαμβάνουν επικαίρους θέσεις έσω τής μεθορίου των 
πρός παθητικήν άμυναν.

Μετά τήν κατάληψιν τοΰ,Σατώ Σαλάν καί τοΰ Σααρμπούργκ τά Γαλ
λικά στρατεύματα προχώρησαν μέχρι τής Ντονόν.

Μεγάλη μάχη συνήφθη μεταξύ Λύστριακών καί Σέρβων είς Τζέζ. 
Έκ τοΰ 28ου Αύστριακοΰ 
συντάγματος 84 μόνον 
αίχμαλωτισθέντες έπέ- 
ζησαν. Τό Άδά-Καλαί 
έβομβαρδίσθη ύπό τών 
Σέρβων. Πρό τού Τέκια 
τό Αύστριακόν πυροβο
λικόν έσίγησε. Ό σταθ
μός τής “Ορσοβας κατε- 
στράφη ύπό τών Σέρ
βων. Έκ τών οβίδων 
έπυρπολήβησαν αί δεξα- 
μεναί τοϋ πετρελαίου.Ή 
Οΰρερντίνα κατεστράφη 
ύπό τών Σέρβων. 'Οχυρά 
φρούρια τής Βισεγκράδ 
καί Γκορουγέδ κατελή- 
φθησαν ύπό τώνΧέρβων. 

Τό έν Σκόδρα Γαλλι
κόν άπόσπασμα διετά- 
χθη νά ένωθή μετά τοΰ 
στρατοΰ τοΰ Μαυρο
βούνιου.

Τά έν Άλβανίφ ξένα 
αγήματα άνεκλήθησαν, 
πλήν τοΰ ’Ιταλικού.

Έπίσης μόνον ’Ιτα
λικά πολεμικά παραμέ- 
νουσιν έκεΐ.

Ό Τοΰρκος ύπουργός
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ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ. — ΟΙ Γάλλοι έκυρίευσαν κατά τάς πρώτος μάχας μίαν Γερμανικήν 
σημαίαν, τήν όποιαν ίστήλωσαν πρώτον είς ενα παράΟυρον τοΰ 'Υπουργείου τών Στρατιω
τικών καί κατόπιν τήν άπέθεσαν μέ τά άλλα τρόπαια τών Γαλλικών στρατιών είς το 
Μέγαοον τών ’Απομάχων. Έζόχως συγκινητική στιγμή ήτο, όταν οί ’Απόμαχοι ίξήλύον είς 

ποοΰπάντησιν τής σημαίας αΰτής.

τών Εσωτερικών Ταλαάτ Βέης καί δ Πρόεδρος τής ’Οθωμανικής Βου
λής Χαλί/. ΙΙασσάς έφθασαν είς Βουκουρέστιον.

Ή έν Άλσατίφ δρώσα Γαλλική στρατιά άνέστειλε τήν προέλασίν της 
διότι παρά τόν Ρήνον συνεκεντρώθησαν ίσχυραί Γερμανικοί δυνάμεις.

8 Αύγουστου. Έν Σμύρνη ήρχισαν φοβεροί διωγμοί κατά τών "Αγ
γλων, Γάλλων καί Ρώσσων υπηκόων. Ό Βαλής Ραχμή Βέης άπροκα- 
λύπτως έδήλωσεν είς τόν Μητροπολίτην Χρυσόστομον οτι, άν ό Αγγλι
κός στόλος έμφανισθή πρό τής Σμύρνης μέ απειλητικός διαθέσεις, τά 
φρούρια έχουν διαταγήν νά βομβαρδίσουν τήν πόλιν.

Οί Γερμανοί, άνασυνταχθέντες, έπετέθησαν κατά τής Κολμάρ διά νά 
υπερφαλαγγίσουν τόν εχθρόν καί νά τόν απωθήσουν πρός τά Βόσγια.

Οί Γάλλοι έβομβάρδισαν τό Ταγκστόρφ, τό δέ πεζικόν των έβάδισε 
πρός τό Σενέϊμ. Όί Γερμανοί, ένισχυθέντες, τούς άπώθησαν πρός ιό 
Μπελφόρ, ταύτοχρόνως δέ καί δεύτερα Γαλλική ταξιαρχία άπειληθεΐσα 
έκ τών νώτων ύπεχώρησεν.

Ό Αρχηγός τής Άμύνης τής Λιέγης Στρατηγός Λέμαν τραυματισθείς 
άνευρέθη μέσα είς τά ερείπια τοϋ φρουρίου καί μετεφέρθη είς Κολωνίαν.

Τμήμα τής έν Βελγίφ δρώσης Γερμανικής στρατιάς διήλθε μεταξύ 
Λιέγης καί Ναμούρ καί έφθασε μέχρι Ντίλλ.

Τά Άγγλο - Γαλλικά στρατεύματα έν Βελγίφ παρετάχθησαν πρός 
μάχην μέ κέντρον τό Ναμούρ καί στήριγμα τό Σαρλερουά υπό τήν 
γενικήν ’Αρχηγίαν τοΰ Άγγλου Στρατάρχου Φρέντς.

Τά Σέρβικά στρατεύματα καταδιώκουν τό άκρον αριστερόν τοΰ 
έχθροΰ. Οί Αυστριακοί προσέβαλαν Ασθενώς τό Βελιγράδιον, τό Όγρέ- 
νοΰακ καί τινα άλλα σημεία επί τοϋ Σαύου.

Τά φρούρια τής Λιέγης εξακολουθούν άνθιστάμενα.
Αναμένονται πανταχοΰ έναγωνίως τά αποτελέσματα τών μακρών, 

άλλ’ αποφασιστικών μαχών, α'ίτινες δίδονται επί μετώπου τετρακοσίων 
χιλιομέτρων άπό Βασιλείας μέχρι Μάεστριχ μέ 2-3 εκατομμύρια μα
χητών εκατέρωθεν.

Έν Ίταλίφ έκορυφώθη τό φιλογαλλικόν ρεύμα.
Έν Βελγίιρ ή Γερμανική στρατιά κατέλαβε τό Τίρ Λεμόν οί Βέλγοι 

συμπτύσσονται πρός τήν ‘Αμβέρσαν. Τό κέντρον τών Γερμανών προχω
ρούν νοτίως τοΰ ποταμού Μέζ έφθασε μέχρι τού Ντινάν καί Νεφσατώ, 
νοτίως τής Ναμούρ καί εγγύς τών Γαλλοβελγικών συνόρων. Τό νότιον 
Γαλλοβελγικόν άκρον έιρθασε είς τό Άρλόν πρός τό Λουξεμβούργον.

Έν Άλσατίφ οί Γερμανοί μετά πει
σματώδη επιδρομήν τών Γάλλων έγκατέ- 
λειψαν τήν Μάρξ καί έφθασαν έν κατα
στρεπτική υποχωρήσει είς τό Στρασ
βούργον.

Φήμαι κυκλοφορούν περί μεταβολής 
τής πολιτικής τής Ρουμανίας.

Έν Λωρραίνη οί Γάλλοι κατέλαβον 
τήν γραμμήν Ντέλμ-Μορλάνζ προελαύ
νουν δέ πρός τό Μέτς.

Τό Γερμανικόν ’ιππικόν κατέλαβε τάς 
Βρυξέλλας άνευ Αντιστάσεως.

Άντιαυστριακαί εκδηλώσεις, όγκούμεναι 
άπαύστως, λαμβάνουν χώραν έν Ίταλίφ.

Κατά μάχην συναφθεϊσαν έν Έλφράν- 
ξκιρχ καί Άλτκίρχ οί Γερμανοί ύπεχώ- 
ρησαν άτάκτως, κατεστράφη δέ ολόκλη
ρον σύνταγμά των παρά τάς δχθας τοϋ 
Ρήνου. Τό Γαλλικόν ιππικόν τούς κατε- 
δίωξεν ύποχωροΰντας μέχρι τών Ελβετι
κών συνόρων.

Διήμερος μάχη λυσσώδης συνήφθη 
μεταξύ Ρώσσων καί Γερμανών. Όγκοι 
Ρωσσικοί δρώσιν έντός τοΰ Αυστριακού

καί τοΰ Γερμανικού έδάφους. Ή Γερμανική πόλις Ίγέκ 
κατελήφθη υπό τών Ριόσσων.

Παρά τό Άντίβαρι έβυθίσθη τό Αυστριακόν καταδρομικού 
«Άουροκ» ύπό τών ’Αγγλικών περιπολιών.

Έν Άλσατίρ. οί Γάλλοι καταλαβόντες τό Σαλάν καί Διέζ 
έπετέθησαν Ακατάσχετοι κατά τής Δελουά καί τής Μοράνζ.

Έν Γαλικία οί Ρώσοοι έξετόπισαν τό Αυστριακόν ιππικόν 
μεταξύ Κιέλτς καί Δουμπώ.

Τό Γαλλικόν πηδαλιρυχούμενον «Φλερύ» άνετίναξεν διά 
βομβών τόν σταθμόν τής Τρέβ. Οί διάσημοι Γάλλοι Αερο
πόροι Πεγκοϋ καί Μουτερνέ άνετίναξαν διά βομβών δύο 
Γερμανικά τραίνα πλήρη ζωοτροφιών.

Ναυτική συμφωνία συνήφθη μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας 
καί ’Ιταλίας, δΓ ής ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία έχουν πλήρη 
ελευθερίαν δράσεως έντός τοϋ Άδρία.

Δύο σώματα Γερμανικά βαδίζουν πρός κατάληψιν τής 
Άμβέρσης, ήτις ίσχυρώς (οχυρωμένη προστατεύεται ύπό 
διπλάσιάς δυνάμεως.

Οί Αυστριακοί συνήψαν σφοδρόν μάχην είς Ρατζιεχόβ 
πρός τμήμα Ρωσσικοΰ στρατού Αποπειραθέν νά είσβάλη καί 
άπέκρουσαν αυτό.

Έν Κωνσταντινουπόλει οί Τούρκοι καταδιώκουν άμειλί- 
κτως τούς "Ελληνας, τούς Γάλλους καί Άγγλους. Ό Τύπος 
υποδεικνύει μποϋκοτάζ κατά τών Άγγλων καί Γάλλων.

Ό Ρωσσικός στρατός έφθασε είς Γκουμπίνεν νοτιανα-το- 
λικώς τοΰ Πιλών, καταλαβών καί 12 τηλεβόλα.

Έν Λωρραίνη οί Γάλλοι εύρίσκονται μεταξύ Μόνσινγκεν 
καί Ντέλμ, εϊσχωροϋντες μεταξύ Μέτς καί Στρασβούργο»’. 
Ισχυρόν Γερμανικόν σώμα έπιτεθέν κατ’ αυτών τούς ήνάγ- 
κασ’ε νά υποχωρήσουν. Αί άπώλειαι τών Γάλλων είναι μεγά
λοι. Κατά τήν έπακολουθήσασαν δίωξιν οί Γερμανοί συνέ- 
λαβον χιλιάδας αιχμαλώτων καί πολλά τηλεβόλα.

Τά Ρωσσικά στρατεύματα προσέθαλον έν Σταλουπόνεν τούς Γερμα
νούς, οϊτινες ύπεχώρησαν έν άταξίφ, άφήσαντες 8 πυροβόλα καί 2 πολυ
βόλα εις χεΐρας τοΰ εχθρού.

Οί Σέρβοι κατήγαγον μεγάλην νίκην παρά τόν ποταμόν Ίαδάρ, κα- 
ταδιώξαντες δέ τούς Αυστριακούς, κατέσχον πολλά λάφυρα καί πολλούς 
αιχμαλώτους.

Καί ή Γαλλία συγκατετέθη είς τήν κατάργησιν τών διομολογήσεων 
έν ταϊς νέαις Έλληνικαϊς χώραις.

Τό Πρακτορεϊον Ρώΰτερ δημοσιεύει ανακοινωθέν βεβαιούν οτι, ή 
Ρουμανική Κυβέρνησις εμμένει είς τήν στάσιν της ώς πρός τήν συνθή
κην τοΰ Βουκουρεστίου. , , „

Τά Γερμανικά καταδρομικά Στρασβούργον» καί Στραλσούντ» έκ- 
πλεύσαντα τής Βορείου θαλάσσης, έβύθισαν παρά τάς Άγγλικάς άκτάς 
δύο ’Αγγλικά υποβρύχια, έβλαψαν δέ καί μερικά τορπιλλοβόλα.

Ή Πάλα έκκενοΰται διά τόν φόβον Άγγλο - Γαλλικής άποβάσεως. 
100 χιλιάδες στρατού μετ’ Ανάλογου πυροβολικού γρηγωροΰν είς τά 
φρούρια τής Δαλματίας.

Έν Βελγίω οί Γερμανοί έφθασαν πρό τής Γάνδης, άλλο δέ σώμα 
ισχυρόν μετά βαρέως πυροβολικού προσέβαλεν τήν Ναμούρ. Εκατέρω
θεν γίνονται έσπευσμένως μεγάλαι συγκεντρώσεις.

Οί Γερμανοί πρό τοΰ έπελαύνοντος Ρωσσικοΰ όγκου, ήττώμενοι, ύπο- 
χωρούσιν άτάκτως.

Ό έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτής τής Ρωσσίας έδήλωσε πρός τόν 
Μέγαν Βεζύρην άπό κοινού μετά τοΰ "Αγγλου καί Γάλλου πρέσβεως 
οτι, πάσα ένέργεια τής Τουρκίας κατά τής Ελλάδος καί τής Σερβίας 
θά συνεπήγετο τήν άμεσον έπέμβασιν τής Τριπλής Συνεννοήσεις.

Επίσημον Ανακοινωθέν τής Γαλλικής Κυβερνήσεως Αναγγέλλει ότι, 
ή έν Λωρραίνη στρατιά απώθησε τούς Γερμανούς Αποκαθαρίσασα τό 
Γαλλικόν έδαφος. 91 τηλεβόλα, 20 αυτοκίνητα καί 4 σημαϊαι έχουν 
περιέλθει είς χεΐρας τών Γάλλων. Οί Γερμανοί, ήττηθέντες έν Αλσατία 
καί Λωρραίνη καθ’ δλην τήν γραμμήν, υποχωρούν άτάκτως καί διαβαί
νουν έν σπουδή τόν Ρήνον, καταστρέφοντες τάς γεφύρας.

10 Αύγουστου. Έν Σμύρνη ή κατάστασις όξύνεται ιός έκ τοΰ φό
βου τής ύπό τοΰ Αγγλικού καί τοΰ Ελληνικού στόλου έπιθέσεως. Σύν
τονα μέτρα λαμβάνουν αί άρχαί περί μεταφοράς τών δημοσίων γρα
φείων. Οί φυλακισμένοι μετεφέρθησαν. Ό στρατός άποσύρεται είς τά 

ΠΑΡΙΣΙΝΑ ΘΕΑΜΑΤΑ. — Πώς είχε καταντήσει τό καΰμένο τό Παρίσι! Γιά λίγες μέρες είχε μεταβληβή είς τέλειον 
στρατόπεδο* καί μέσα είς τά μπουλβάρ καί τούς δρόμους του δέν έβλεπε κανείς παρά σώματα στρατού καταυλιζόμενα.

ένδοτερα. Άθρόαι λιποταξίαι στρατιωτών πειναλέων έσημειώ- 
θησαν. Ό Ραχμή Βέης έπανέλαβε τήν άπειλήν του περί έμπρη- 
σμοΰ καί βομβαρδισμού τής Σμύρνης είς τούς Προξένους τών 
Μεγάλων Δυνάμεων.

Σημαντικαί μάχαι έξακολουθοΰν έν Άλσατίφ. ΤΙ Γερμανική 
έπίθεσις ήτο τρομερά. 0ί Γάλλοι καταστρέψαντες είς τό 'Αλτκίρχ 
ολόκληρον σύνταγμα προήλασαν, άλλ’ από τού λόφου Φρεϊχάου- 
ζερ τό Γερμανικόν πυροβολικόν άνέκοψε τήν προέλασίν των. 
Πολλαί Αντεπιθέσεις έλαβον χώραν μέ μεγάλας Απώλειας. 100 
τραίνα μετέφερον εκατέρωθεν τούς τραυματίας. Τήν πρωίαν οί 
Γάλλοι έπιτεθέντες έκ νέου Ανέκτησαν τάς θέσεις των καί άπώ
θησαν τούς Γερμανούς, πειραθέντας νά άποκόψουν τήν πρός τό 
Μπελφόρ ύποχώρηοίν των.

9 Λύστριακαί μεραρχίαι δυνάμεως 120 χιλιάδων άνδρών είσέ- 
βαλον Από διάφορα σημεία είς τό Σερβικόν έδαφος. ΤΙ Αντί
στασις τών Σέρβων ήτο λυσσαλέα. Έπί τέλους τούς άπώθησαν 
πρός τάς γεφύρας τοΰ ποταμοΰ καί τούς έδεκάτισαν διά τοΰ 
πυροβολικού.

Οί Γερμανοί έζήτησαν 200 εκατομμύρια φράγκων άπό τάς 
Βρυξέλλας ως πολεμικήν άποζημίωσιν.

Αί μεταξύ Βουλγαρίας καί Τουρκίας συνεννοήσεις περί ένο
πλου κοινοπραξίας άπέτυχον.

ΤI ύπό τόν κ. Άλέξ. Ζαΐμην Ελληνική Αποστολή έφθασεν είς 
Βουκουρέστιον.

Ή Τουρκική Κυβέρνησις έτοποθέτησε έπί τοΰ «Γκαΐμπεν» 
τού «Μπρεσλάου- κυΰερνήτας καί επιτελεία έξ 'Οθωμα

νών Αξιωματικών.
Έν Σκόδρφ ό όχλος έξέσπασεν είς Άντιαυστριακάς έκδη- 

λώσεις. Τό Αυστριακόν Προξενεΐον έλεηλατήθη, ή δέ σημαία 
του κατερρακώθη.

Ακάθεκτοι οί Ρώσσοι μετά τήν κατάληψιν τοΰ Γκουμπίνεν 
τής Πρωσσίας. όπου συνέλαβον καί 2 χιλιάδας αιχμαλώτων, 
προελαύνουν. Οί Γερμανοί είναι Αδύνατον νά τούς Αναχαιτίσουν.

Καί ή εις, Αυστρίαν Ρωσσική εΐσθολή είναι ακατάσχετος. 
Μεραρχία ΑύστριακοΟ ιππικού πειραθεΐσα έπί πεντάωρον παρά 
τό Γκορόδω - Γκορόν, νά άνακόψη τόν Ρωσσικόν χείμαρρον, 
άποσυνετέθη. Τό πεδίον έκαλύφθη άπό πτώματα Αυστριακών.

"Αλλη {ιεραρχία Αυστριακοΰ ιππικού ένισχυθεΐσα προσεπά- 
θησε νά εκτοπίση τούς Ρώσσους έκ τοΰ Βλαδιμήρ - Βολίνσκυ. 
ήναγκάσθη όμως νά ύποχωρήση μέ μεγάλας άπωλείας.

Ε'ς,τό Άϊδ-Κούνεν μεραρχία Γερμανικού πεζικοΰ άπεκρού- 
σθη έπίσης μέ μεγάλην φθοράν. Τό Ρωσσικόν πυροβολικόν 
κατέστρεψε τό Στιάνωφ, κατεχόμενον ύπό τών Αυστριακών.

11 Αύγουστου. Έν Βελγίοι ή δρώσα Γερμανική στρατιά 
προχωρεί πρός δυσμάς, μέ κατεύθυνση' πρός τά Γαλλικά σύνορα. 
Άλλο τμήμα της κατευθύνεται πρός τήν Όστάνδην καί τήν Αμ
βέρσαν προστατευομένην ύπό ίσχυροΰ Βελγικού στρατεύματος.

Μία ταξιαρχία Αγγλικού ιππικού συνήντησεν έν Βατερλώ 
άναγνωρίσεις Γερμανών Ουλάνων, τάς όποιας καί έδεκάτ'ισε.

_ Μόλις σήμερον Αγγέλλεται ή άποπεράτωσις τής κινητοποιήσεως τού 
Γερμανικού στρατού καί ή Απόδοσις τών σιδηροδρομικών συγκοινω
νιών είς τό κοινόν.

Άπό Ναμούρ μέχρι Σαρλερουά ήρχισε μεγάλη καί Αποφασιστική 
μάχη. Οί Γάλλοι έχουν άναλάβει τήν έπίθεσιν.

Έν Λωρραίνη ή Γαλλική στρατιά άνεχαίτισεν έπίθεσιν τού έχθρού.
Έν Κωνσταντινουπόλει οί διωγμοί έξακολουθοΰν. Αί Αρχαί διέρρη- 

ξαν τάς σφραγίδας τοΰ Αυστριακού Προξενείου καί διήρπασαν τάς 
άποθήκας τοΰ ύποκαταστήματος τής Βίνερ- Μπάγκ.

ΑΠΟ ΤΟ ανατολ. Μετηποχ.— Κατρακυλούν οί Ρωασικυί όγκοι καί κατακλύζουν τά Αύσιρογεομανικά 
έδάφη.Άλλά καί ή εΰμάρεια δέν τούς λείπει. Κάθε λόχος, κάδε σώμα, έχει πλήρη τήν επιμελητείαν 
του μέχρι καί τής φορητής κουζίνας, ή όποια καί δίαν βαδίζουν, καί όταν μάχονται μαγειρεύει.

ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ. — Στόλος όλόκληρος άπό ’Αγγλικό δπλιταγωγά, τά όποια ουνώδενβ καί 
Ισχυρότατη μοίρα πολεμικών, μετέφερε άπό τήν ’Αγγλίαν τόν ’Αγγλικόν στρατόν καί 

τόν άπεβίβασεν είς τά Γαλλικά παράλια.

Ή εν Αίγύπτφ κατάστασις είναι άθλια. Κρίσις δεινή μαστίζει τήν 
χώραν. Ό Αγγλικός στρατός τής κατοχής περιώρισε τήν ιθαγενή στρα
τιωτικήν δύναμιν καί τήν Αφώπλισε, θέσας ύπό κράτησιν όλους τούς 
άνωτέρους αξιωματικούς αυτής, κατέλαβε δέ πάντα τά οχυρώματα. 
Ισχυραί περιπολίαι Άγγλων διασχίζουν τήν χώραν.
Ή ’Ιαπωνία έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας διά τοΰ πρε- 

σβευτοΰ αΰτής, καταλιπόντος αμέσως τό Γερμανικόν έδαφος.
Οί Ρώσσοι προελαύνοντες έν Γερμανίρ. κατέλαβον τούς σιδηροδρό

μους τής Ανατολικής ΙΙρωσσίας.
Οί Σέρβοι εξακολουθούν καταδιώκοντες κατά πόδας 

τούς Αυστριακούς, πανικόβλητους. Ή 8ΐ καί 9η Αυστριακή 
μεραρχία υπέστησαν πανωλεθρίαν. Τό 91ον, 102»ν, 11ον 
καί 2βον πεζικόν Αυστριακά συντάγματα έξωλοθρεύθη- 
σαν μέχρις ενός.

Κατά τινα φήμην ’Ιαπωνικά στρατεύματα σπεύδουν πρός 
τήν Μάγχην, ΐνα ένισχύσουν τάς Άγγλο-Γαλλικάς δυνάμεις. 

Αγγλικοί περιπολίαι έντός τοΰ κόλπου τού Άδρία 
έβύθισαν τό Αυστριακόν Ζέντα». 14 Αξιωματικοί Αυστρια
κοί καί 170 άνδρες τοΰ πληρώματος του, έκ τών οποίων 
ϋθ τραυματίαι διεσώθησαν έπί τοΰ Μαυροβουνιωτικού 
εδάφους.

ΤΙ Αγγλία καί Γαλλία κατέβαλον άνά 200 εκατομμύ
ρια φράγκα εις τό Βέλγιον διά τά έξοδα τού πολέμου.

Τό θωρηκτόν «Κιλκίς» κατέπλευσεν είς Φάληρον.
Οί Ρώσσοι προήλασαν 00 χιλιόμετρα έντός τοΰ Γερμα

νικού έδάφους καταλαβόντες τό Σούστεμπουργκ.
Εν Σκόδρρ. τήν διοίκησιν Ανέλαβον οί Πρόξενοι τών 

έξ Μ. Δυνάμεων.
Εν Λωρραίνη οί Γάλλοι ένισχυθέντες Ανέλαβον νέαν 

έπίθεσιν, έν Άλσατίφ δέ προελαύνουν νικηφόροι. Είς τό 
Ναμούρ εξακολουθεί λυσσαλέα ή μάχη.

Τό μέτωπον τής Γερμανικής έπιθέσεως εκτείνεται ήδη 
ήμικυκλικώς άπό Λίλλης καί Βαλανσιέν τών Γαλλικών 
συνόρων πρός_ τό Μόνς, Γκραμόν, Νιβό καί Αλών έπί 
τοΰ Βελγικοΰ έδάφους. ’Άλλη μάχη διεξάγεται παρά τόν 
ποταμόν Σάμπρ μεταξύ Σαρλερουά, Ναμούρ καί Μομπέζ.

12 Αύγουστου. Γερμανική στρατιά ύπό τόν Διάδοχον 
τής Γερμανίας προελάσασα βορείως τοΰ Μέτς καί εκατέ
ρωθεν τοΰ ΛογκΟύ, απώθησε τούς Γάλλους. "Αλλη Γερ
μανική στρατιά ύπό τόν Διάδοχον τής Βαυαρίας έν Λωρ- 
ραίνη καταδιώκει τούς ϋποχωροΰντας Γάλλους έπί τής 
γραμμής Λουνεβίλ- Μπλαμόν.

Οί Σέρβοι Ανέκτησαν, καταδιοίκοντες τούς Αυστριακούς, 
τήν Λόζνιτσαν καί Λεζνίτσαν.
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τωνΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ. - ΑΙ ποό τή; Λιέγης μάχαι ήσαν Αληθείς γιγαντομαχίαι. 01 Βέλγοι ύπερήσπ,ζον τό έδαφος 
σπιθαμήν πρός σπιθαμήν, προχωροβντες, νποχωροϋττες μέ τά ποδήλατα των καί μαχομενοι μέσα Απο τά ταχυσκαπτα.

Τό Κάτταρον βομβαρδίζεται έκ νέου ύπό τοΰ Γαλλικού στόλου καί 
άπό τοΰ ορούς Λόβτσεν, τό όποιον κατέχουν οί Μαυροβούνιου

Εις αντάλλαγμα στρατιωτικής συμπράξεως τής Ιταλίας ή Τριπλή 
Συνεννόησις έπέτρεψεν είς αύτήν νά καταλάβη τόν Αυλώνα.

Κατ’ ανακοίνωση· τοΰ υπουργείου τών Στρατιωτικών τής Γαλλίας η 
ύποχώρησις τών Γαλλικών στρατευμάτων έκ τοΰ Ντονόν καί Σάαλ, 
οφείλεται είς στρατηγικούς λόγους. Οί Γερμανοί κατέλαβον τήν Λουνε- 
βίλ. Τά φρούρια τής Ναμούρ άνθίστανται 
άκόμη. Ό άγιόν διεξάγεται μεταξύ Μόνς καί 
Λουξεμβούργου.

Οί Ρώσσοι επτάκις υπέρτεροι τής πρός 
τά σύνορά των Γερμανικής στρατιάς κατέ
λαβον τό μέτωπον τοΰ Τιλσίτ παρά τό "Ιν- 
στερμπουργκ καί Άρΰ. ι’ίτινα επίσης κατέ
λαβον. Οί Γερμανοί, ανίκανοι εις άντίστασιν. 
υποχωρούν άτάκτως πρός τόν ποταμόν Άγ- 
κοράπ καί τήν λίμνην Μαζούρ, άλλ’ οί Ρώσ- 
σοι καταλαβόντες τήν Όρτελσβουργκ, Δάρ- 
ξεχμον καί Σόλδαμ καί κυριαρχήσαντες τής 
σιδηροδρομικής γραμμής Δάντσικ άπέκοψαν 
τήν ΰποχώρησίν των. άπειλοΰντες ήδη τό 
κέντρον τής Πρωσσίας. 160 χιλιάδες Γερ
μανών κατασυ'νετρίβησαν.

Ό Άγγλο - Γαλλικός στόλος έβομβάρδισε 
τήν Ροβίνιο, Σεμπένικο καί Ραγοΰσαν τής 
Δαλματίας, βυθίσας δέ 3 Αυστριακά κατα
δρομικά, κατέλαβε τάς νήσους Λύσσαν καί 
Λουσίναν.

Τό έν Σκόδρςι Γερμανικόν άγημα εϊσεχώ- 
ρησε καίήνώθη μετά τών Λύτσριακών στρα
τευμάτων καταλαβόν τό Σερβικόν Βισεγκράδ.

Περί τήν Τένεδον έσημειώθη ισχυρά μοίρα 
Άγγλο - Γαλλικού στόλου.

Ή Βουλγαρία άπέρριψε πρότασιν τής Πύ
λης περί διελεύσεως τού Τουρκικού στρατού 
διά τοΰ Θρακικοΰ έδάφους της πρός έπίθε-
σιν κατά τής Ελλάδος. Βουλγαρικόν ανακοινωθέν διαβεβαιοϊ ότι. ή 
Βουλγαρία θά παραμείνη ούδετέρα.

Οί Τούρκοι οχυρώνουν τά Δαρδανέλλια, φοβούμενοι έκβίασιν παρά 
τού Αγγλικού στόλου.

Ό Γερμανικός στρατός, κολοσσαϊος είς αριθμόν άπό Λίλλης μέχρι 
Μπελφόρ επιθετικώς πιέζει άπ’άκρου είς άκρον τάς Γαλλικός στρατιάς.

Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ. — ΟΙ Ανδρείοι Βέλγοι, Αφού έκαμαν τό καθήκόν των, Αναχαιτίσανιες Αρκετόν καιρόν τούς 
Γερμανού;, διΑ νά συγκεντρωθούν οί Γάλλοι, άπεσύρθησαν είς τήν ’Αμβέρσαν καί τώρα καλούμενοι πάλιν είς 
τήν σκηνήν τού πολέμου, Ανέκτησαν τούς σιδηροδρόμους των καί κινητοποιούνται διά νά προσβάλουν έκ τών 
νώτων τους Γερμανούς, /Φωτ. ChUUean - rlavieas, Paris]

ΊΙ Ρωσσική Κυβέρνησις έδήλωσεν 
άπεριφράστως είς τήν Βουλγαρίαν 
ότι, θά θεώρηση ώς αφορμήν πολέ
μου πάσαν εχθροπραξίαν κατά τής 
Ελλάδος καί Σερβίας.

13 Ανγούστον. Μέγα μέρος τοΰ 
είς τά Σέρβικά σύνορα δρώντος Αυ
στριακού στρατού διωχετεύθη πρός 
τά Ρωσσικά σύνορα. Οί Σέρβοι έγι
ναν επιθετικοί.

Αγγέλλεται έκ Βερολίνου ότι, μέ 
τήν προέλασιν τοΰ Ρωσσικοΰ στρατού 
φόβος, προάγγελος τοΰ πανικού. ήρ- 
χισε νά καταλαμβάνη τήν πόλιν. Τόν 
φόβον τούτον επιτείνει ή άθρόα εισ
βολή τών προσφύγων έκ τών καταλαμ- 
βανομένων μερών ύπό τών Ριόσσων.

’Εν Άλσατίρ. οί Γάλλοι άποκρού- 
σαντες άλας τάς Γερμανικός εφόδους 
έγιναν όρμητικώς επιθετικοί. Είς χεΐ- 
ρας των ήδη εύρίσκονται αί σιδηρο
δρομικά! γραμμαί Κολμάρ - Μυλούζης.

Οί Γάλλοι, περιορισθέντες είς τάς
έσω τών συνόρων των οχυρός θεσεις, αντιτάσσουν ακατάβλητου αντί
σταση·, πρό τής όποιας συντρίβονται αί σιδηραί στρατιαί τοΰ Κάϊζερ. 

Αί σχέσεις Αύστρίας-Ιαπωνίας διεκόπησαν.
‘Π κατά τής Νανσύ προέλασις τών Γερμανών άπεκρούσθη.
Οί Ρώσσοι πολιορκούν τό Άλενστάϊν τής Ανατολικής Πρωσσίας.,
150 Γερμανοί αξιωματικοί έφθασαν είς Κωνσταντινούπολη·. Προβλέ- 

πεται έκ τούτου ότι, ταχέως ή Τουρκία θά έξέλθη τής ούδετερότητος.

Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ.-"Οταν πλέον τά σπουδαιότερα φρούρια τών Βέλγων έπεσαν ύ Βελγικό; στρατός σονεκεντρωΟη 
είς τήν ’Αμβέρσαν, Βπου μετεφέρθη καί ή πρωτεύουσα, καί ό λαός μέ συντριβήν καί κατήφειαν είδε τά στρατεν- 
ιιατα νά είσέοχωνται είς τήν ’Αμβέρσαν, ύποχωροϋντα. /Φωι. Chusseaii-Pla-.ienS, Paris]

Τρίτη Ρωσσική στρατιά έξώρμησε έκ τοΰ Πολωνικού έδάφους καί 
είσβαλούσα εντός τής Πρωσσίας κατέλαβε 100 χιλιόμετρα σιδηροδρο
μικής γραμμής. , , ,.

Βελγική στρατιά,έξορμήσασα έξ Άμβέρσης,ήνώχλησε κατ’έπανάληψιν 
τούς Γερμανούς έκ τών νώτων, έπενεγκοϋσα μεγάλην φθοράν είς αυτούς.

14 Ανγούστον. ΊΙ είς Γαλικίαν δρώσα Ρωσσική στρατιά κατέλαβε 
τό Ταρνοπόλ καί διέβη τόν Δνίστερ.

Ισχυρόν σώμα Ρωσσικοΰ ιππικού περιε- 
κύκλωσε τά φρούρια 'Αλενστάϊν καί Κενιξ- 
βέργης, προχωρούν είς Δάντζικ.

Οί Βέλγοι περισφίγγουν τούς κατέχοντας 
τάς Βρυξέλλας Γερμανούς. Τό δεξιόν τών 
Γερμανών κινδυνεύει νά αποκοπή.

Ό Στρατάρχης Φόν Ντέρ Γκόλτς Πασσάς 
διωρίσθη Στρατιωτικός Διοικητής τού κατα- 
ληφθέντος τμήματος τού Βελγίου μέ Πολι
τικόν Σύμβουλον τόν κ. Σάντ.

Τά έν Γαλικίφ Ρωσσικά στρατεύματα κα
τέλαβον τήν πόλιν Τσέρνοβιτς, πρωτεύουσαν 
τής Βουκοβίνας. Οί άνευ άντιστάσεως είσβα- 
λόντες είς τήν Πολωνίαν Αυστριακοί σπεύ
δουν νά σωθούν καταλείποντες τό Ρωσσι- 
κόν έδαφος.

Γερμανικόν Ζέππελιν, διελθόν άνωθεν τής 
Άμβέρσης, έβομβάρδισε τό Άνάκτορον τοΰ 
Βασιλέως.

Έν Λωρραίνη οί Γάλλοι άντεπετέθησαν 
κατά τής Γερμανικής παρατάξεως. Έν Άλ
σατίρ. οί Γάλλοι έξεκένωσαν καί πάλιν τήν 
Μυλούζην.

Έν Βουκουρεστίο» ήρχισαν αί έργασίαι 
τής Συνδιασκέψεως. Βεβαιοΰται ότι, οί Τούρ
κοι έζήτησαν επικυριαρχίαν τών νήσων Χίου 
καί Μυτιλήνης μέ αυτόνομον πολίτευμα.

Θεωρείται βέβαιον ότι, ή ύπό τής Ιταλίας 
κατάληψις τοΰ Αύλώνος θά χρησιμεύση ώς 
έναυσμα διά τήν Λύστροϊταλικήν ρήξιν.

Ό Στρατηγός Λίμαν Φόν Σάνδερς μετά 
δεκαπέντε αξιωματικών τής Γερμανικής απο
στολής μετέβησαν είς Έρζερούμ. Ή Ρωσ- 
σοτουρκική σύρραξις θεωρείται έγγυτάτη.

Οί ΙΙαρίσιοι όχυροΰνται. Στρατιωτικός 
Διοικητής τής πρωτευούσης διωρίσθη ύ 
Στρατηγός Γκαλιενί.

Αγγέλλεται ότι, μεγάλα σώματα Ρωσσικοΰ 
στρατοΰ εισβάλλουν άδιακόπως είς τήν Γερ
μανίαν έκ διαφόρων σημείων.

Ή Γαλλική Κυβέρνησις παρητήθη. Τό 
νέον ύπουργεϊον κατηρτίσθη καί πάλιν ύπό 
τήν προεδρείαν τοΰ κ. Βιβιανί.

15 Ανγούστον. Οί Αυστριακοί έξεκένω
σαν τό Νόβι - ΙΙαζάρ. Έν Σαμπάτς οί. Αυ
στριακοί έξετράπησαν είς θηριώδεις ωμό
τητας.

Παρά τάς άκτάς τής Φινλανδίας έβομβαρ- 
δίσθη τό Γερμανικόν καταδρομικόν «Μέ- 
κλεμβουργ» ύπό τών Ρωσσικών πυροβολείων 
τοΰ Όμπεσχολμ καί έβυθίσθη έκ τής άνατι- 
νάξεως.

Τό Αγγλικόν καταδρομικόν «Χιγκφρέγ» 
κατεβύθισε τό Γερμανικόν ευδρομον «Αύτο- 
κράτωρ Γουλιέλμος ό Μέγας είς τό Ριον- 
τέορο τής Δυτικής Αφρικής.

Καθ’δλα τά σημεία τής παρατάξεώς των οί Γερμανοί προσπαθούν 
νά έκβιάσουν καί νά διασπάσουν τήν άμυντικήν γραμμήν τών Γάλλων.

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ.- Διά τήν έκπόρθησιν τών όχυρωμάτων τής Λιέγης έδέησεν οί Γερμανοί νά καταβάλουν 
Απεγνωσμένος προσπάθειας καί νά συγκεντρώσουν Εναντίον της δλον τό βαρύτατον πυροβολικόν των.

, Οί Βέλγοι έξακολουθοΰν έξ Άμβέρσης νά ενοχλούν τά πλευρά τοΰ 
Γερμανικού στρατού. Αφού ιδία κατέλαβον τήν Μαλίν προσχώρησαν 
πρός τό Βαλβόρδ, κατέλαβον δέ τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν Βρυξελ
λών άποκαταστήσαντες ουτω επαφήν μετάτοΰ 
άκρου αριστερού τοΰ συμμαχικού στρατού.

Ή Αυστρία έκήρυξε τσνπόλεμον κατά τοΰ 
Βελγίου.

Τά φρούρια τής Ναμούρ αντέχουν είσέτι.
27 σώματα Ρωσσικοΰ στρατοΰ προελαύ

νουν ραγδαίως έπί τοΰ Πρωσσικοΰ έδάφους 
καί έτερα 8 έπί τοΰ Αυστριακού έδάφους. 
Ή Τιλσίτ κατελήφθη ύπό τών Ριόσσων.

Μεγάλη μάχη, συνηφθη μεταξύ Γερμανών 
καί συμμάχων άπό Λογκβύ μέχρι τών προ
φυλακών τής Λίλλης.

Ή Αυστρία έξώπλισε 20,000 Αλβανούς 
πρός υπεράσπιση· τής Σκόδρας.

16 Ανγούστον. Τό φρούριον Λογκβύ κατε
λήφθη ύπό τών Γερμανών.

Οί Ρώσσοι κατακλύζουν τήν Ανατολικήν 
Πρωσσίαν.

Οί Γάλλοι έπετέθησαν όρμητικώς μεταξύ 
Νανσύ καί Βοσγίων έρειδόμενοι έπί τών 
φρουρίων Τούλ- Έπινάλ.

Οί Γερμανοί έκαυσαν τήν Λουβαίν. Ό 
Ναός τοΰ Αγίου Πέτρου, τά Πανεπιστήμια, 
ή Βιβλιοθήκη κτλ. έγένοντο παρανάλωμα 
τοΰ πυρός.

Τό φρούριον Άλενστάϊν τής ’Ανατολικής 
Πρωσσίας περιήλθε είς χεΐρας τών Ρώσσων.

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΠΕΡΑΣΑΝ —Ή είκών όμιλεΐ εΰγλωττότερον άπό κάθε φραοιν. Ή σκηνή είς τήν Αγοράν τής 
Λιέγης. Στρατιώται γδύνουν είς τό μέσον τοΰ δρόμου Ενα πολίτην. Δεξιά Αλλοι Ελαφρώνουν Ενα καρροτσάκι άπο 
τό βάρος του. Είς το βάθος Αλλος με την γροθιά είς τό πρόσωπον Εκπολιτίζει. . . . Ενα πτωχόν μανάβην.

"Αλλη άποστολή Γερμανών αξιωματικών κατήλθε είς Κωνσταντινού
πολη·. "Ολοι ούτοι τοποθετούνται έπί τών Λαρδανελλίων. Είς 1050 

ανέρχονται έν δλιρ οί κατελθόντες.
Οί,"Αγγλοι όργανωταί τού Τουρκικού στό

λου ύπό τόν ναύαρχον Λίμπους απέρχονται 
έκ Τουρκίας. Τήν αρχηγίαν τοΰ Τουρκικού 
στόλου αναλαμβάνει ό έπί τού «Γκαΐμπεν 
Γερμανός ναύαρχος Φόν Τροΰλερ.

Άντιτορπιλλικά Αγγλικά καί καταδρο
μικά, παρατάξεως, έν συνδυασμώ μέ υποβρύ
χια έπετέθησαν κατά Γερμανικών άντιτορ 
πιλλικών καί καταδρομικών φρουρούντων 
τάς Γερμανικός άκτάς παρά τόν προβρα- 
χίονα τής Έλγολάνδης. Τά Γερμανικά κατα
δρομικά «Μέντς-- καί <Κέλν» εβυθίσθησαν. 
Άλλο Γερμανικόν καταδρομικόν έξηφανί- 
σθη μέσοι φλογών. "Ολα τά άλλα έτέθησαν 
έκτος μάχης. Έκ τών Αγγλικών έβλάβησαν 
τά καταδρομικά Αμέθυστος καί «Λαέρτης·.

Οί Γερμανοί κατέλαβον τό Μανιίιν Βιλέρ 
μεταξύ Τούλ και Έπινάλ έντός τού Γαλλικού 
έδάφους, βομβαρδίζουν δέ τό Μαλώ.

Έν Κωνσταντινουπόλει οί Τούρκοι κατέ- 
σχον χρήματα τού Κρεντί Λυοναί.

Τό Βερολϊνον όχυρούται έσπευσμένως. Οί 
κάτοικοι φεύγουν. Αναμένεται μεγάλη μάχη 
πρό τών φρουρίων Θόρν. Θεωρείται ιίμιϋς 
πιθανόν ότι, οί Ρώσσοι θά παρακάμψουν τά 
Γερμανικά φρούρια, άφίνοντες μόνον έπιτη- 
ρητικά σώματα. Άλλο σώμα Ρωσσικοΰ στρα
τού δυνάμεως 1 εκατομμυρίου έξεχύθη έντός 
τοΰ Γερμανικού έδάφους.

Τό Ρωσσικόν ιππικόν ύπό τόν γνωστόν 
Κοζάκον στρατηγόν Ρένεκαμπφ, παρακάμ-

ψαν τό φρούριον Θόρν, διευθύνεται έσπευσμένως πρός τό Βερολϊνον. 
17 Ανγούστον. Περί τό Μπελφόρ συνήφθη σφοδροτάτη μάχη μέ 

μεγάλος απώλειας εκατέρωθεν. Οί Γερμανοί έξεπόρθησαν 3 φρούρια

ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΓΚΙΡΧ — Τό πεδινόν πυροβολικόν τών Γάλλων έπαιξε λαμπρόν ρόλον, είς τήν ’Αλσατίαν. Μετά 
λυσσαλέας γιγαντομαχίας, διά τών όποιων ύπεστήριζε τήν προέλασιν τοΰ πεζικού, κατώρθωσε νά καύαρίση 

τήν ’Αλσατίαν άπό τόν Γερμανικόν στρατόν.
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Ο ΚΑΪΖΕΡΙ— Μέσα κίς τό φέοον τά Αύτοκρατορικά έμβλήματα 
αύτοκίνητόν τον διατρέχει νύκτα καί ήμέοαν τήν Γερμανικήν 

παράταξιν, Ανήσυχος, δίδων όδηγίας καί ένύουσιάζων.

διά τής λόγχης. Τό Γερμανικόν ιππικόν προχωρεί έπί τής 
οδού Έπινάλ. Ή παράταξις τών Γάλλων διεσπάσθη. Κατά 
τήν ναυμαχίαν τής Έλιγολάνδης έθυθίσθησαν τό Γερμανικόν 
καταδρομικό»· «’Αριάδνη», τό «Μέντζ» καί τό «Κέλν» καί 2 
άντιτορπιλλικά, πολλά δέ άλλα έθλάθησαν.

Έν Σέν-Κεντέν οί Γερμανοί κατέθαλον τήν συμμαχικήν 
άντίστασιν.

Μεγάλη μάχη ήρχισεν μεταξύ Ρώσσων καί Αυστριακών. _
Ό Ρώσσος στρατηγός Ρένενκαμφ μέ τά έφιππα στίφη τών 

Κοζάκων έπελαύνει κατά τοΰ Βερολίνου. Οί Γερμανοί υπο
χωρούν άτάκτως παντού. Τρεις άλλαι Ρωσσικαΐ στρατιαί 
προχωρούν.

Οί Γάλλοι άνασυνταχθέντες άνθίστανται κρατερώς καθ' 
δλην τήν παράταξη·.

Ό Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης άπήλθε επ' άδείιι, 
άντικατασταθείς διά τοΰ Άγγλου άντιναυάρχου Κάρρ έν τή 
άρχηγίφ τοΰ Ελληνικού στόλου.

Οί Αυστριακοί οχυρώνουν έσπευσμένως τήν Βιέννην.
18 Αύγούστου. Περί τά οχυρώματα τής Ναμούρ εύρέθη- 

σαν 10 χιλιάδες πτώματα Γερμανών.
Έν Λωρραίνη οί Γάλλοι προελαύνουν, κατέχοντες τήν 

γραμμήν Λα-Μορτάν. Έπί τοϋ μετώπου τού Μόζα ούδέν τό 
αξιοσημείωτο»· συνέβη. Μεταξύ Μεζιέρ καί ΡεΒάλ έλαβε 
χώραν δεινή σύγκρουσις. Τό αριστερόν τών Γάλλων απώθησε 
τούς Γερμανούς πρός τό Γκύζ μέ σημαντικός άπωλείας. Τό 
άκρον δεξιόν τής Γερμανικής παρατάξεως κατέβαλε τήν Γαλ
λικήν άντίστασιν καί προελαύνει πρός τήν Λα-Φέρ.

Έπί τού Πρωσσικοΰ μετώπου οί Ρώσσοι ύπέστησαν τήν 
έπίθεσιν νέων Γερμανικών δυνάμεων.

Έπί τού Αυστριακού εξακολουθούν δειναί συρράξεις. Πρός 
νότον τοΰ Λουμπλίν οί Ρώσσοι έγένοντο επιθετικοί καί προε
λαύνουν λυσσαλέως. Εις Πρεστομιζέκο έξακολουθει πεισμα
τώδης μάχη καθ’όλο»· τό μέτωπον μέ υπεροχήν τών Ρωσ- 
σων. ΙΊρός τό Λέμπεργκ οί Ρώσσοι κατέλαθον τήν γραμμήν 
Καμιόγκα-Γκλινιάνη-Πενιεσλήνη-Μπιζούκοβιτς.

Έν Λωρραίνη ή μάχη εξακολουθεί· τό άριστερόν τής Γαλ
λικής παρατάξεως υποχωρεί πρός τήν δεύτερα»· αμυντικήν 
γραμμήν.

Έν Γαλικίφ οί Ρώσσοι κατήγαγον μεγάλη»· νίκην, δι’ ής 
εύκολύνεται περισσότερον ή Ρωσσική εισβολή.

Ό Στρατηγός Γκαλιενί, Στρατιωτικός Διοικητής τών Παρι
σίων, διέταξε τήν κατεδάφιση- τών εντός τής αμυντικής ζώ
νης οικιών.

Τά Αυστριακά στρατεύματα άποσύρονται έκ τοΰ Σερβικοϋ 
μετώπου καί σπεύδουν πρός αναχαίτιση· τής Ρωσικής εισβολής.

Ίσχυραί Ρωσσικαΐ δυνάμεις συνεπλάκησαν πρός τρία Γερ
μανικά σώματα περί τήν Καίνιξβεργ. Οί Γερμανοί ύπέκυψαν εις 
τό φοβερόν πΰρ των Ρώσσων καί ύπεχώρησαν πρό τής άκατα- 
σχέτου εφόδου των διά τής λόγχης.

19 Αύγούστου. Γερμανικόν πηδαλιουχούμενον, διερχόμενον 
άνωθεν τών Παρισίων, έρριψε 5 βόμβας κατά τής Μητροπόλεως. 
Αί άπώλειαι είναι άσήιιαντοι. Ή Γαλλική Κυβέρνησις έκάλεσεν 
υπό τά όπλα καί τήν εφεδρείαν τής εθνοφρουράς.

Τό δεξιόν τοϋ Γερμανικοί) στρατοί) εξακολουθεί να προε- 
λαύνη επί τοΰ Γαλλικού εδάφους.

Ο! Ρώσσοι εύρίσκονται πλησίον τών φρουρίων Γκραουνθέντζ 
καί Τόρν πρό τοΰ ποταμού Βιστούλα.

Έν Γαλικίρ. επίσης προελαύνουν οί Ρώσσοι έπιτυχώς. Οί Αυ
στριακοί καταβάλλουν άπελπιστικάς προσπάθειας προτιθέμενοι 
νά απωθήσουν τό δεξιόν τοϋ εχθρού πρός τό Λουμπλίν τής 
Πολωνίας.

Κατά τήν ναυμαχίαν τής Έλιγολάνδης 23 Γερμανικά σκάφη 
έτέθησαν εκτός μάχης μέ απώλειαν 1200 άνδρών. Μεταξύ τών 
αίχμαλωτισθέντων υπό τών Άγγλων είνε ό υιός τοΰ Υπουργού 
τών Ναυτικών Φόν Τίρπιτς.

Ό Ταλαάτ Βέης άπήλθεν έκ Βουκουρεστίου έσπευσμένως εις 
Κωνσταντινούπολη· ΐνα, είσηγηθή παρά τώ 'Υπουργικά» Συμβου- 
λίω περί τών διαπραγματεύσεων.

Πρό τών Βοσγίων καί καθ’δλην τήν γραμμήν τής Λωρραί- 
νης τό κέντρον τής Γερμανικής παρατάξεως αμύνεται ύπεραν- 
θρώπως. Τό αριστερόν τών Γάλλων εξακολουθεί, νά κάμπτεται. 
’Ενισχύσεις σημαντικοί μετακινούνται πρός τό σημείο»· εκείνο.

Ό πρό τών Δαρδανελλίων περιπόλων ’Αγγλικός στόλος έση- 
μείωσε τήν επανειλημμένη»· εμφάνιση· αερόπλοιων υπέρ τήν 
Ίμβρον καί Τένεδον.

’Εκ Βουκουρεστίου αγγέλλεται, ότι αί διαπραγματεύσεις διε- 
κόπησαν κατόπιν τών άναιδεστάτων αξιώσεων τής Τουρκίας.

Έν Γαλικία εξακολουθούν αί συρράξεις μετάξι’ Αυστριακών 
καί Ρώσσων. Σώμα Ρωσσικόν διέβη τούς ποταμούς Σλοταλίπα 
κ.αίΓκ.ιταλίπα έμφανισθέν πρό τής πρωτευούσης Λέμπεργ.

Οί Τούρκοι προσπαθούν νά εξεγείρουν τούς Μωμεθανους τής 
Αίγύπτου καί νά καταστρέφουν τήν διώρυγα τοΰ Σουέζ, εις τρό
πον ώστε νά μή δυνηθή ή ’Αγγλία νά μεταφέρη στρατόν έξ ’Ινδιών.

Οί Γερμανοί κατέλαθον τά πρώτα ύψώματα τής οροσειράς 
Γιούρα. Επίσης προελαύνοντες κατέλαθον τάς περί τό Μπελ- 
φόρ οδούς.

Πρωτοπορεία Γερμανών ουλάνων ένεφανίοθη εις Κομπιένην. 
Άθρόοι φεύγουν οί κάτοικοι έκ Παρισίων. Περί τό Λα-Φέρ 
συνάπτεται αληθινή γιγαντομαχία. Οί Γερμανοί έντείνοντες τάς

A•η

ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ.— ΕΙς τήν φονικωτάτην αύτήν μάχην ίλαβον μέρο; καί οί «Τοι'ρκΟ» σώμα 
Γαλλικού στρατού έ= Άλγερίνων. Ιδίως μία ούρραξις Γερμανών πυροβολητών καί τών Τουρκό, 
οί όποιοι άψηφοΰντες τόν χάλυβα τοΰ κανονιού έφώρμησαν μέ τήν λόγχην, υπήρξε λυσσαλέα.

«Α NOUS L’ALSACE.· — Τά χωριά τής ’Αλσατίας, τό Ρνα μετά τό άλλο, άλλό- 
φρονα άπό ένθουοιασμόν, είς κάθε βήμα τοΰ προελαύνοντος Γαλλικού στρα
τού τόν ύπεδέχοντο προσφέροντα άνθη, κρασί, ρούχα, φαγώσιμα, καί μέ κάθε 

τρόπον έξεδήλουν τήν χαράν των.

προσπάθειας των ένισχύονται δλονέν πρός κατάληψη· τών φρουρίων, 
χρησιμοποιοΰντες πυροβόλα μεγάλου διαμετρήματος. Άλλα Γερμα
νικά σώματα, παρακάμψαντα, προελαύνουν ένδοτέρω.

Ή έν Γαλικίρ μεταξύ Ρώσσων καί Αυστριακών διεξαγόμενη μάχη 
έλαβε τεράστιας διαστάσεις. Οί Αυστριακοί κατηύθυναν πρός τό ση
μεΐον τούτο άπάσας αύτών τάς δυνάμεις.

20 Αύγουστου. Ίσχυραί ένισχύσεις πρός τά μαχόμενα Γαλλικά 
στρατεύματα μετέθαλον σημαντικώς τήν Οέσιν τών Γάλλων κατά τό 
άριστερόν καί τό κέντρον άπέναντι τών Γερμανών, οί όποιοι κατα
φανώς έξησθένησαν είς τάς έπιθέσεις των. Βορείως τού Βερδέν οί 
Γερμανοί άπωθήθησαν μέ μεγάλας άπωλείας. Είς τά Βόσγια καί τήν 
Λωρραίνην οί Γάλλοι προχωρούν.

'Η όχύρωσις τών Παρισίων έπερατιόθη.
Ή Ρωσσική προέλασις έντή ’Ανατολική Πρωσσία λόγιι) συγκεντρώ

σεων πρός τό Αυστριακόν μέτωπον άνεκόπη. Άπό τό Γκράουν-’Γενέτζ 
καί Τόρν οί Ρώσσοι άντιμετωπίσαντες ισχυρός έχΟρικάς δυνάμεις 
ύπεχώρησαν είς τήν Μαζούρλαντ. Ό Στρατηγός Σταγισίνωφ έφονεύθη. 
40 χιλιάδες Ρώσσοι ήχμαλωτίσθησαν. Πρός τήν Βορειοανατολικήν 
Πρωσσίαν έξακολουθει ή προέλασις τών Ρώσσων, οΐτινες κατέχουν 
τό Λανδσθέλ - Ρέσπεδ - Μπισοφστάϊν, καθώς καί τάς σιδηροδρομικός 
γραμμάς Έϊλσβεργκ- Ζίντεν καί Μαρτεστάϊν - Καίνιγξβεργ.

Ή είς τό Αυστριακόν μέτωπον μεγάλη μάχη άποκλίνει ύπέρ τών 
Ρώσσων. Είς τό βορειότερο»· σημείο»· οί Αυστριακοί έκάμφθησαν καί 
υποχωρούν. Τό δεξιόν τών Ρώσσων, ένισχυθέν, άπώθησε τόν έχθρόν 
πρός τά σσνορα. Είς τό κέντρον αί άποόλειαι είναι μεγάλαι.

Είς τό βόρειον μέτωπον τής Γαλλικής άμύνης πεισματώδης μάχη 
έχει αρχίσει, καθ’ ήν οί Γάλλοι ένισχυθέντες απωθούν τούς Γερμα
νούς πρός δυσμάς.

10 ήλικίαι τού Ελληνικού Ναυτικού έκλήθησαν ύπό τά όπλα.
Ό Γαλλικός στρατός άπέκρουσε τήν ύπό τόν Διάδοχον τής Γερμα

νίας στρατιάν συλλαβών 800 αιχμαλώτους καί 14 πυροβόλα.
Ή Βουλγαρία προβαίνει είς συγκεντρώσεις στρατού πρός τό Σερ- 

βικόν έδαφος. Σημείο»· κατευθύνσεως τώ\· κινητοποιήσεων τούτων 
είναι τό Ίστίπ.

Οί Γάλλοι δι’ άπεγνωσμένων εφόδων κατέλαθον τό Άλτκίρχ καί τά 
ύψώματα τής Μυλούζης. Τό άριστερόν τών Γάλλων άπέκρουσε τούς 
Γερμανούς, ο'ίτινες, καμφθέντες, ύπεχώρησαν.

Οί Γερμανοί ήρχισαν νά κενώνουν τό Βέλγιο»·. 'Ο κινητοποιούμε
νος στρατός σπεύδει πρός τό Ρωσσικόν μέτωπον.

Έπί τών φρουρίων τών Δαρδανελλίων ύψώθη ή Γερμανική σημαία.
Ή έν Γαλικίφ Ρωσσο - Αυστριακή σύρραξις άπέβη ύπέρ τών Ρώσ

σων. Τά Αυστριακά στρατεύματα ύπέστησαν πανωλεθρίαν.
ΊΙ έν Άλσατίφ δρώσα Γερμανική στρατιά έσπευσε είς Λωρραίνην 

πρός ενίσχυση· τού κέντρου ΐνα, ένεργήση γενικήν έφοδον κατά 
τών Γάλλων.

21 Αύγουστου. ΊΙ έν Γαλικίρ ήττα τών Αυστριακών υπήρξε 
αληθής όλεθρος. 300 πυροβόλα περιήλθον εις χεϊρας τών Ρώσ
σων, Ο δέ σώματα στρατού άποσυνετέθησαν. 'II φυγή τών ήττη- 
μένων είναι άτακτος. Τό ΈγκερνόΒιτς, ή ΒουκοΒίνα καί τό Λέμ
περγ κατελήφθησαν ύπό τών Ρώσσων. Έθδομήκοντα χιλιάδες 
Αυστριακών ήχμαλωτίσθησαν. 10 χιλιάδες Σλαΰοι ηύτομόλησαν 
πρός τούς Ρώσσους. 'Ολόκληρον σώμα στρατού έκυκλώθη.

Μεταξύ Ρέμς καί Βερδέν 10 Γαλλικά σώματα άπεκρούσθη- 
σαν ύπό τών Γερμανών, τών όποιων ηγείτο ό Κάϊζερ.

Ή Γαλλική πρωτεύουσα μετεφέρθη εις Βορδιό. Ό Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας, ή Κυβέρνησις. τό Διπλωματικόν Σώμα καί αί 
άνώτεραι Άρχαί έγκατέλιπον τούς Παρισίους.

Τό άριστερόν τών Γάλλων άπεσύρθη πρός νότον καί εις τόν 
τομέα τοϋ Ρέτελ άνεχαίτισαν τόν έχθρόν. Τό άκρον δεξιόν τών 
Γάλλων εύρίσκεται εντός τής ’Αλσατίας καί άκριβώς έπί τής 
Άλτκ.ιρχ. Ή παράταξις των οΰτω προχωρεί διά τοΰ Μπελφόρ- 
Έπινάλ-Νανσύ καί Βερδέν. Έκεΐθεν τό άριστερόν κάμπτεται 
μέχρι τοΰ Δα-Φέρ καί ΙΙερόν, ύπόθεν υποχωρεί έν τάξει. Τμήμα 
τών ’Αγγλικών δυνάμεων, αΐτινες άπετέλουν τό άκρον άριστερόν. 
ύπεχώρησε βορείως πρός τό Καλαί.

'Η ’Ιταλία συνεκέντρωσε μεγάλος δυνάμεις ειςτά βόρεια σύνορα 
αυτής.

Έν Τριπολίτιδι συνελήφθη ύπό τών ’Ιταλικών άρχών ό Γερ
μανός Πρόξενος Φόν Μέτγοθ, διενεργών εύρεϊαν άντιϊταλικήν 
προπαγάνδαν μεταξύ τών ιθαγενών έναντίον τής ’Ιταλίας.

2 Ρωσσικαΐ στρατιαί διετάχθησαν νά εισβάλουν εις Πρωσσίαν 
πρός ένίσχυσιν τοΰ έκεΐ δρώντος στρατού, μετά τήν ένίσχυσιν 
τής Γερμανικής άμύνης έκ 500 χιλιάδων, μεταφερθεισώ»· έκ τοΰ 
Γαλλικού μετώπου.

Ή παρά τά Ρωσσοαρμενικά σύνορα Ρωσσική δύναμις ένι- 
σχύθη σημαντικώς. Άλλαι 150 χιλιάδες Ρωσσικού στρατού συνε- 
κεντρώθησαν έν Όδησσφ, ύ δέ στόλος τοΰ Εΰξείνου, άνθρακεύ- 
σας, είναι έτοιμος πρός άπόπλουν. Τά μέτρα τούτα στρέφονται 
κατά τής Τουρκίας καί τής Βουλγαρίας.

Οί Αυστριακοί έκ τού Καττάρου έπεχείρησαν έπίθεσιν κατά 
τού Λόβσεν καί Βουδουα, τά όποια κατέχουν οί Μαυροβούνιοι, 
ύποστηριζόμενοι ύπό τών φρουρίων καί τών πολεμικών των. 
Οί Μαυροβούνιοι άπέκρουσαν τήν έπίθεσιν καί κατεδίωξαν τόν 
έχθρόν, κατά τοΰ οποίου έπετέθη καί Άγγλο - Γαλλική μοίρα. Οί 
Αυστριακοί έτράπησαν εις φυγήν καταλιπόντες πλεϊστα πυρομα- 
χικά, πέντε πυροβόλα, 850 νεκρούς καί πλείστους τραυματίας.

Εκτός τής Βιέννης ύχυροΰται καί ή Βουδαπέστη. ’Ισχυρά

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΣΑΤΙΑΝ. — Μετά τήν μάχην, βράδυ βράδυ, δταν τό κανόνι δέν 
βογγα κλέον, χωρικαί καί χωρικοί τρέχουν είς τούς αίματοβρεγμένους λόγγους, 
πού ό θάνατος άπλωσε ταίς φτερούγες του, νά δώσουν ολίγο νερό ή δνα ζουμί 

σ’ έκείνους πού ή ζωη τούς φεύγει σιγά σιγά άπύ τό στήθος.
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δύναμις Γερμανική παρετάχθη εις τά Αΰστρο - Γερμανικά σύνορα διά 
τόν φόβον εισβολής τών Ριόσσων.

Οί έν Άλσατίφ Γάλλοι άπέκοψαν τήν ΰποχώρησιν τμήματος στρατού 
έκ Λουνεβίλ, συλλαβόντες 8 χιλιάδας αιχμαλώτων.

Γάλλος αεροπόρος, διελθών άνωθεν τής Γερμανικής παρατάξεως διά 
νά κατοπτεύσιι τό εσωτερικόν τής ’Αλσατίας, έρριψε χειροβομβίδας 
κατά τής Αύτοκρατορικής αμαξοστοιχίας τοΰ Κάϊζερ, καταστρέψας τά 
πλεΐστα τών βαγονίων. Τοΰ συρμού έπέβαινον άνώτεροι αξιωματικοί 
τής Αυλής καί τοΰ ’Επιτελείου, έκ τών όποιων πλεΐστοι έφονεύθησαν 
καί έτραυματίσθησαν.

22 Ανγούστον. Τό αριστερόν τής Γαλλικής παρατάξεως, έξακολου
θοΰν τήν ΰποχώρησιν του, συνάπτει μάχας πρό 
τής Κομπιένης καί τής Σουασόν. Είς τό μέτω
πον τής Λωρραίνης τά Γαλλικά στρατεύματα 
κερδίζουν έδαφος πρό τής γραμμής τής άμύνης 
Βερδέν-Τούλ-Έπινάλ. Βορειότερου οί Γάλλοι 
αμύνονται έρρωμένως μεταξύ Ρέμς καί Βερδέν. 
Τό άκρον δεξιόν των είσέβαλεν είς τό έδαφος τής 
’Αλσατίας πλαγίως τοΰ ύποχωρήσαντος έχθρού.

Οί Σέρβοι κατήγαγον νέον θρίαμβον εναντίον 
τών Αυστριακών έν Γιαλάρ. 100 πυροβόλα. 8 
τοπομαχικά, 2,500 ίπποι, 3 νοσοκομεία εκστρα
τείας έκ 1000 κλινών έκαστον, 38 πολυβόλα, 
37,000 όπλα Μάουζερ, 11-1 βλητοφόρα πλήρη. 
3 χρηματοκιβώτια πλήρη χρημάτων, ένα άερο
πλάνον, 4,000 αιχμάλωτοι καί μία στρατιωτική 
μουσική μέ τόν αρχιμουσικόν περιήλθον είς 
χεϊρας των.

Ή Ρωσσική Κυβέρνησις έθεώρησε επίσης 
καταργηθείσας τάς διομολογήσεις εις τάς νέας 
χώρας μας.

Ό Γάλλος στρατηγός Περσέν έτουφεκίσθη 
διότι, δέν έφθασεν εγκαίρως είς Ναμούρ μετά 
τής ύπ’ αυτόν στρατιάς.

Οί έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευταί ’Αγ
γλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας έδήλωσαν είς τήν 
Πύλην ότι, έπ’ οϋδενί λόγφ Οά επιτροπή ή έξο
δος τοΰ «Γκαΐμπεν» καί τοΰ «Μρεσλάου» έκ 
τών στενών.

23 Αύγουστου. Έν Άλτκιρχ οί Γερμανοί 
απέκλεισαν 30,000 Γάλλων.

Τά Αυστριακά στρατεύματα άνασυντάσσονται 
είς τό ΙΙρεμύσλ καί τά λοιπά φρούρια τής Κρα
κοβίας δπως, άνακόψουν τήν κατά τής Βιέννης 
προέλασιν τών Ρώσσων.

Οί Γερμανοί κατέλαβον τήν Ρέμς αμαχητί, 
τών Γάλλων ύποχωρούντων πάντοτε.

Νέον σώμα έξ 100 χιλιάδων ’Άγγλων, άπο- 

ΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΑΙ- —Οί Άλπινί, ειδικόν έφιππον σώμα τοϋ Γαλλικού στρατού, παρέχει μεγάλος ύπηρεσίας κατά τόν πόλε
μον. Άνά δύο περιέρχονται τά χωριά καί συλλέγουν πληροφορίας διά τά Επιτελεία. [Φωτ. Chuss/au- Flavians, Paris],

βιβάζεται είς τάς Γαλλικός άκτάς. Στρατός έκ τών ’Ινδιών καί τών 
Αποικιών αποβιβάζεται είς Μασσαλίαν.

Μεγάλαι Ίαπωνικαί δυνάμεις έπεθιβάσθησαν δι’ Ευρώπην.
24 Αύγουστου. Ό Ήγεμών Βήδ έγκατέλειψε τό ’Αλβανικόν έδαφος 

μεταβαίνων είς Γερμανίαν. Οί ιθαγενείς, ύψώσαντες Τουρκικός σημαίας, 
άξιούν Μουσουλμάνον ήγεμόνα.

Οί Κούρδοι καί οί ’Αρμένιοι έκήρυξαν τήν ανεξαρτησίαν των. ΊΙ 
καταστολί) τών κινημάτων θεωρείται αδύνατος.

Παρά τό Κίελον συνεκροτήθη νέα ναυμαχία, καθ’ ήν οί Γερμανοί 
ύπέστησαν σοβαράς απώλειας.

’Αναγνωρίσεις τοΰ Γερμανικού Ιππικού έθεάθησαν έξωθι τών Παρι
σίων. Γερμανικαί φάλαγγες χωρούν είς κύκλωσιν τής πόλεως.

Γερμανικόν άεροπλάνον, διελθόν άνωθεν τών Παρισίων, έρριψε βόμ
βας κατά τοΰ Κρεντί - Λυωναί. Σφοδρόν πΰρ άπό τού Άϊφελ τό έτρεψε 
είς φυγήν. "Ολα τά μεγάλα μνημεία τών Παρισίων ωχυρωθησαν.

ΊΙ πρώτη στρατιά τών Γερμανών ήλθεν είς επαφήν μέ τήν γραμμήν 
Λαφερταί-Ζουάρ -Μονμιράϊλ, ή δεύτερα προχωρεί άπό Σατώ Τιερί 
πρός νότον. Ή τρίτη έμεινεν είς Ρέμς. Ή τετάρτη άκολουθεϊ πρός νότον 
τήν γραμμήν τής Άργκόν. Έν Αωρραίνη ή 6’1 καί 7η στρατιά άνεχαιτί- 
σθησαν ύπό τών Γάλλων πρός νότον τής γραμμής Νανσύ-Λουνεβίλ.

25 Αύγουστου. Μεταξύ τής ’Αγγλικής, τής Γαλλικής καί τής Ρωσ- 
σικής Κυβερνήσεως ύπεγράφη άπό 5 Σεπτεμβρίου (ν. ή.) 1914 πρωτό-' 
κολλον συμφωνίας, καθ’ ήν οΰδείς έκ τών συμβαλλόμενων δικαιούται 

ΠΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΜΑΧΗ. —Ό στρατηγός Καστελνώ, τού όποιου δύο υΙοί Αξιωματικοί έφονεύθησαν xol 
άλλος, στρατιώτης, έτραυματίσΟη, διοικεί στρατιάν τοΰ άκρου ώριστεροϋ, δρώσαν έν έποψή μέ τους 
’Άγγλους. ΑΙ συνεννοήσεις τών δυο στρατιών γίνονται όπισθεν μιας συστάδας δένδρων και πίσω άπό 
Ενα φράκτην. ' [Φλιτ. C/iusseau - Flavieus, Paris],

νά κλείση Ειρήνην, διαρκούντος τοΰ 
πολέμου, κατά δέ τήν συζήτησιν τών 
όρων τής Ειρήνης οΰδείς έκ τών συμ
μάχων νά διατυπώση τοιούτους άνευ 
συναινέσεως καί τών δύο άλλων.

Ό Γερμανικός στρατός προχωρών 
νοτιανατολικώς τών Παρισίων άφίνει 
τά οχυρώματα τής πόλεως δεξιά του. 
έξ οΰ φαίνεται δτι ή ύπερφαλάγγισις 
ήν έσκόπει άπέτυχεν.

Οί Γερμανοί έν Βελγίφ, καταδιω- 
χθέντες, έγκατέλειψαν τήν Όστάνδην 
καί έφθασαν είς Άλόστ. Οί Βέλγοι, 
καταφθάσαντες αυτούς, τούς κατεδίω- 
ξαν πρός τήν Άσχ, άνοίξαντες δέ καί 
τά στόμια κατακλύσεως τών διωρύ
γων, τούς ήνάγκασαν νά τραπώσιν είς 
φυγήν, άφήσαντες πυροβόλα καί πυ- 
ρομαχικά άπειρα.

Έν Γαλικίφ οί Ρώσσοι κατέλαβον 
τό Χάλιτς καί ταχύτατα απωθούν τόν 
εχθρόν, δστις φεύγει άτάκτως. Τό δε
ξιόν τών Ρώσσων προελαύνει πρός 
νότον, πέραν τών Πολωνικών συνό
ρων, έξικνούμενον μέχρι τής Κρακο
βίας. Οί στρατηγοί Ρούσιτζ καί Βρου- 
σίλωφ διά κοινής ένεργείας απειλούν 
νά κυκλώσουν τό κέντρον τών Αυ
στριακών δυνάμεων. Ή πρωτοπορεία 
των έφθασε έξωθι τοΰ Πόζεν, άπέχον- 
τθϊ 200 χιλιόμετρα τής Γερμανικής 
πρωτευούσης.

Ή ύπό τόν Φόν Κλούκ Γερμανική στρατιά, έπιχειρήσασα νά έκβιάση 
τήν δίοδον Σαίντ- Κανταίν, ύπέστη τοιαύτην άντεπίθεσιν συμμαχικών 
στρατευμάτων, ώστε ύπεχώρησε συντετριμμένη.

Άλλο Γερμανικόν σώμα έπετέθη κατά τής Μωμπέζ καί κατέλαβε 2 
έκ τών φρουρίων της και άλλο κατά τής Νανσύ μέ τόν Διάδοχον τής 
Βαυαρίας έπί κεφαλής.

26 Αύγουστου. Τό πύρ ήρχισε έξωθι τών Παρισίων. Οί Γάλλοι είς 
τό Σαίντ-Σουπλέ έπετέθησαν κατά τής πρός νότον έλαυνούσης έπί τής 
δεξιάς όχθης τοΰ Ουρκ, άπό Κουλομιέ πρός Έπερνέ 1ης Γερμανικής 
στρατιάς. Αί προφυλακαί τής δευτέρας είναι έπί τής όδοϋ Μόν - Μου- 
ράϊγ-Σαλόν. Ή τρίτη καί ή τετάρτη έπί τής γραμμής Σαλόν- Μπον- 
βόν. Ή πέμπτη έπί τής γραμμής Πωσές-Τριανκούρ. Τό 20“ν Γαλλικόν

μέχρι τοΰδε έν Βελγίφ, έστάλησαν είς τό Ρωσσι-

σώμα άπέκοψε τήν 
βην στρατιάν τών 
Γερμανών είς Γκου- 
ερμονθιλέρ.

Μάχαι σφοδρότα
τοι συνάπτονται με
ταξύ Μώ καί Σαίν 
Λεζιέ. Ίσχυραί Γαλ
λικοί δυνάμεις έπλευ- 
ροκόπησαν τήν 1ΊΎ 
Γερμανικήν στρα
τιάν. Ή διάσπασις 
τοΰ Γαλλικού μετώ
που μεταξύ Παρι
σίων - Έπερέν καί 
Ρέμς - Βερδέν, ήν έ- 
σκόπουν οί Γερμα
νοί, άπέτυχεν. Ό 
στρατός τής άμύνης 
τών Παρισίων έπε
τέθη κατά τοΰ δεξιοΰ 
Γερμανικού παράτόν 
ποταμόν Γκράν-Μω- 
ρέν καί άπώθησε 
τούτο πρός βορράν.

'Ολόκληρος ό έν 
Άλσατίρ Γερμανικός 
στρατός έκ πέντε σω
μάτων εστάλη είς τήν 
Ανατολικήν ΙΙρωσ- 
σίαν. ’Επίσης τό 7 °·» 
καί 10θν στρατιω
τικά σώματα, δρώντα , _________ . _ _____ _____________
κόν μέτωπον. Ή θέσις τών έν Γαλλίρ Γερμανικών στρατιών θεωρείται 
ώς λίαν έπισφαλής.

Τό Ιθον στρατιωτικόν σώμα τών Αυστριακών, άποπειραθέν νά δια- 
σπάση τό Ρωσσικόν μέτωπον, άπωθήθη μέ μεγάλας άπωλείας. Οί Ρώσ- 
σοι συνέλαβον 5 χιλιάδας αιχμαλώτους.

Αί Γερμανικοί στρατιαί, αί πέραν τοΰ Κουλομιέ προχωρήσασαι, 
Ιιττηθεϊσαι, προχωρούν πρός βορράν.
, Ό Ρώσσος στρατηγός Μπρούσιλωφ κατέλαβε τό διαμέρισμα τοΰ 

Στρούϊ παρά τό πλευράν τής οδού τής Βουδαπέστης έπί τών Καρπα
θίων όρέων, όπόθεν θά πλευροκοπήσω τήν ΰποχώρησιν τών Αυστριακών.

Οί Γάλλοι άπ’ άκρου είς άκρον είσίν έπιθετικοί. Καθ’ δλον τό Γερ
μανικόν μέτωπον τά έχθρικά σώματα υποχωρούν. Αί Γαλλικοί στρατιαί 
προήλασαν βορείως τού Μόρνου.

27 Αύγουστου. Αί έν Βουκουρεστίφ διαπραγματεύσεις μεταξύ 'Ελ
λήνων καί Τούρκων πληρεξουσίων, άνεβλήθησαν διά δευτέραν φοράν. 
Οί Τούρκοι αντιπρόσωποι είναι άδιάλλακτοι ώς πρός τό ζήτημα τών 
Νήσων.

Οί Ρώσσοι κατέλαβον ισχυρά φρούρια τής Αυστριακής πόλεως Νικο- 
λάΐεφ, έκυρίευσαν δέ 40 τηλεβόλα καί άπειρα πυρομαχικά.

Οί Γερμανοί έπετέθησαν διά σφοδρού πυράς κατά τοΰ Μπελφόρ, 
γενικεύσαντες τό πύρ καθ’ δλων τών Γαλλικών φρουρίων τών συνόρων. 
Οί Γερμανοί κατέλαβον τό Μπελχενέφ νοτίως τών Βοσγίων.

Ή 1η στρατιά τών Γερμανών πρό τής λυσσαλέας έπιθέσεως τών Άγ
γλο - Γάλλων ύπεχώρησεν πέραν τοΰ Ουρκ. Υποχωρεί έπίσης ή 4η Γερ
μανική στρατιά.

Έν τή ’Ανατολική Πρωσσίρ εύοδοΰνται αί πολεμικά! επιχειρήσεις 
τών Ρώσσων μέ ογκώδεις στρατιάς, ένφ έν Γαλικίφ οί Αυστριακοί 
άπειλοΰνται διά κυκλοίσεως.

Ή αριστερά πτέρυξ τών συμμάχων μετά τής στρατιάς τών Παρισίων 
προελαύνει άπό τών οχθών τού Ουρκ μέχρι τοΰ Μόν-Μουράϊγ. Οί 
Γερμανοί ΰποχωροΰσιν πρός τήν γραμμήν Μό καί Σεζάν.

Καί ή Γαλλία έδήλωσεν είς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν δτι καταργεί 
τά ταχυδρομεία τών νέων χωρών.

Είς τό κέντρον τής έμπολέμου παρατάξεως συνάπτονται πεισματώδεις 
μάχαι μεταξύ Λαφέρ-Σάν Μπενουάζ-Βιτρί Λε Φρανσουά καί τού νοτίου 
άκρου τής Άργκόν. Έν Άλσατίφ τά πράγματα μένουν αμετάβλητα.

Η ΓΑΛΗΝΗ.—’Αρκετά χιλιόμετρα πίσω άπό τήν γραμμήν τού πυρός, μέσα, είς τό σχολειον τού χωριού 
πού ύ στρατός μετέβαλε είς νοσοκομεΐον, οί τραυματίαι δέχονται τάς βοήθειας τής έπιστήμης καί 
ξεκουράζουν τό σώμά των άπό τάς κακουχίας τού πολέμου. [Φοτ. Chnsseau - f-'/avieus, Paris].

ΡΕΝΣ.—ΓΗ φονικωτέρα μάχη διεξήχϋη είς τόν τόπον τής Σαμπάνιας καί τό Γαλλικόν πυροβολικόν έ&έρισε τάς τάξεις τών Γερμανών, παρά τήν 
λυσσαλέαν δέ άντίστασιν των τούς ήνάγκασε νά υποχωρήσουν. [Φωτ. C/msseaii - Martens, Paris].

Έν Βελγίφ οί Γερ
μανοί προήλασαν βο- 
ρε ιοδυτ ικώς τώνΒρυ- 
ξελλών. Επίσης με
ταξύ Άμβέρσης καί 
Γάνδης συνήψαν 
σφοδρόν μάχην μέ 
τούς Βέλγους, τούς 
οποίους καί απώθη
σαν είς Κόρτεκεν.

Οί Γερμανοί έπε
τέθησαν κατά τών 
φρουρίων τής Μωμ
πέζ, άλλ’ άπεκρού- 
σθησαν μέ μεγάλος 
άπωλείας.

Λυσσώδεις μάχαι 
συνάπτονται περίτόν 
Ουρκ. Τό Γαλλικόν 
κέντρον απώθησε 
τούς Γερμανούς πέ
ραν τοΰ Λαφέρ. Οί 
Άγγλοι τοΰ άκρου 
αρ ιστερού απώθησαν 
τούς Γερμανούςπρός 
τόν Μάρν.

Οί Μαυροβούνιο ι 
είσήλασαν είς τό Αύ- 
στριακόν έδαφος καί 
κατέλαβον τό Φοσίν 
νοτίως τού Σερα- 
γέβου.

28 Αύγουστου. Τό πΰρ έχει έπεκταθή άπό Παρισίων μέχρι Βερδέν, 
καί έκεΐθεν μέχρι τών Ελβετικών συνόρων. Αί άντιμαχόμεναι δυνάμεις 
ανέρχονται είς τρία εκατομμύρια στρατοΰ αμφοτέρωθεν.

Αί πρό τοΰ Λουμπλίν μεγάλαι μάχαι τών Ρώσσων άπέληξαν είς ολο
σχερή κ.αταστροφήν τής Αυστριακής στρατιάς τοΰ Άούφεμπεργκ. Τό 
Ρωσσικόν ιππικόν μετά τούτο προήλασε δυτικώς πέραν τών Πολωνικών 
συνόρων, έντός τού Γερμανικού έδάφους καί έφθασε πρό τοΰ Μπρεσλάου.

29 Αύγουστου. Τά Γερμανικά στρατεύματα ύπεχώρησαν καθ’ δλον 
τό μέτωπον. Έν άρχή τής μάχης κλονισμός τις τά ήνάγκασε νά συγκεν
τρώσουν μεγάλας ενισχύσεις είς τό δεξιόν. Άλλά καί πάλιν οί Άγγλοι 
τά έξηνάγκασαν είς γενικήν ΰποχώρησιν νοτίως τοΰ Σαλόν.

Οί Άγγλοι διαβάντες τόν Μάρν άπιόθησαν τό δεξιόν τών Γερμανών 
25 μίλια Β. Άνατολικώς.

Έν Καμπανίφ οί Γάλλοι απώθησαν έπίσης τήν 5ην Γερμανικήν στρα
τιάν καθώς καί τήν βην.

Τρεις Σερβικαί στρατιαί, ύπερβάσαι τά σύνορα έκ τριών σημείων, θά 
δράσωσιν έν συνδυασμφ πρός τά Ρωσσικά στρατεύματα. Ή μία έκ 
τούτων, είσδύσασα διά τής Μιτροβίτσης, ήναγκάσθη νά ύποχωρήση. Ή 
2?, διαβάσα τόν Δούναβιν, κατέλαβε τό Σεμλΐνον.

Οί έν Βουκουρεστίφ Τούρκοι αντιπρόσωποι, μή δυνάμενοι νά δικαιο
λογήσουν άλλην αναβολήν, έδήλωσαν είς τούς Έλληνας δτι, ή Πύλη, 
λόγφ τής έσωτερικής καταστάσεως έν Τουρκίρ, έμμένει είς τάς έπί τών 
Νήσων άξιώσεις της. Κατόπιν τούτου αί διαπραγματεύσεις διεκόπησαν.

Αί συνεχείς καί λυσσαλέαι έπιθέσεις τών Γάλλων ήνάγκασαν τά Γερ
μανικά στρατεύματα νά υποχωρήσουν καθ’ δλην τήν γραμμήν άπό 
Φερτέ - Μιλών μέχρι Ρέμς, έγκαταλείψαντα τό Λιζί καί τό Έπερνέ, έν 
διαρκεϊ συμπτύξει.

Κατόπιν τής αποτυχίας των οί Γερμανοί προσβάλλουν τό κέντρον 
τής Γαλλικής παρατάξεως, δπερ δμως άμύνεται κρατερώς. Τουναντίον 
οί Γάλλοι άπό τού άκρου δεξιού άνέλαβον έπίθεοιν καί κατέλαβον τήν 
Μυλούζ. Ή έκτασις τής μάχης υπολογίζεται είς 400 χιλιόμετρα.

ΊΙ Πύλη έδήλωσε είς τούς Πρεσβευτάς τών Δυνάμεων δτι, κατήργησε 
τάς διομολογήσεις. Οί Πρεσβευταί Γαλλίας, ’Αγγλίας καί Ρωσσίας διε- 
μαρτυρήθησαν έντόνως.

Οί σύμμαχοι έξακολουθοΰν άπωθούντες πρός βορράν τούς Γερμανούς.
30 Αύγουστου. Νέα ορμητική προέλασις τών συμμάχων άπώθησε 

τό άκρον δεξιόν καί τήν Πρωσσικήν στρατιάν πέραν τοΰ Σα'ιν - Γκών.
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Τό δεξιόν και τό κέντρον τών Γερμανών υποχωρούν όλονέν. Τρία Γερ
μανικά σώματα άπωθήθησαν μεταξύ Βιλέρ - Κοτερέ καί Σουασόν, 
οΰτω δέ οί Γάλλοι ανέκτησαν έδαφος 70 χιλιομέτρων. Ή 3η Γερμανική 
στρατιά έν Κομπανία συμπτύσσεται, οΰτω δέ. τό κέντρον τοΰ Γερμανι
κού στρατού έκάμφθη.

ΕΙς τήν Άργκόν ή ·1η Γερμανική στρατιά άπωθήθη μεταξύ Βιτρύ 
καί Μπαρ - Δε - Ντούκ.

Ή 5η Γερμανική στρατιά, αποτελούσα τό άκρον αριστερόν, κατέβαλε 
άπεγνωσμένην προσπάθειαν κατά τοΰ δεξιοΰ τών Γάλλων, άλλ’ άπω
Οήθη καί αυτή.

Οί Γερμανοί έγκατέλειψαν τήν Γάνδην, άποσυρθέντες πρός νότον, 
έξεκένωσαν δέ καί τήν Λίλλην.

Τό Αγγλικόν καταδρομικό'- -Πατφάϊντερ» έτορπιλλίσθη υπό Γερμα
νικού υποβρυχίου.

"II ΰποχώρησις τοΰ δεξιού τών Γερμανών εξακολουθεί πρός τόν 
ποταμόν Αϊν καί τήν Λάσν. Νοτιώτερον μετά πείσμονα άντίστασιν ή 
Γερμανική γραμμή ύπεχώρησεν μεταξύ Έπερνέ καί Σαλόν.

Τό κέντρον τών Γερμανών, μετ’ άπεγτωσμένην άντίστασιν, ύπεχώ- 
ρησε πρός τό δάσος ’Αργκών.

Είς τήν γραμμήν Βερδέν-Νανσύ οί Γάλλοι αμύνονται έρρωμένως.
Σώμα Ρωσσικοΰ στρατού προσέβαλεν τόν Αυστριακόν στρατόν πλη

σίον τού Τομασώφ καί τόν ήνάγκασε νά ύποχωρήση άτάκτως, μεθ’ ό 
έπολιόρκησε τό Γκροδέκ.

Οί Ρώσσοι κατέλαβον τό Λοΰμπλιν κατόπιν κρατεράς μάχης.
Οί Άγγλοι τοΰ άριστεροΰ καταδιώκουν κατά πόδας τόν εχθρόν, κυρι- 

εύονιες πυροβόλα καί πολυβόλα.
Οί Σέρβοι, προελαΰνοντες έντός τοΰ Αυστριακού έδάφους, κατέλαβον 

τό Σαμπάτς καί τό Βίσσεγκραδ.
Οί Γερμανοί ήρχισαν νά υποχωρούν γενικώς πρός άνατολάς τοΰ 

Σουασόν. Είναι τοιαύτη ή άταξία τής ύποχωρήσεως, ι'όστε οί προελαύ-
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ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ και ΜΟΝΟΥΣ. Μικρόν πρό τής ένάρξεως τοϋ Ελληνο
τουρκικού πολέμου εϊχομεν απευθύνει ϊκκλησιν πρός τούς άπανταχοϋ 

συνδρομητάς ήμών, όπως έκτιμώντες τάς περιστάσεις και τάς άνάγκας 
τής έπιχειρήσεως, θελήσωσι νά διευκολύνωσι τό έργον τής Εικονογραφη
μένης > έμβάζοντες ήμίν τό ταχύτερου τό ισότιμον τής συνδρομής αύτών.

Και εϋρέθησαν τότε—μέ ύπερηφάνειαν τό είδε αυτό ή «Εικονογραφη
μένη» — άπό περάτων Γής ο’, στοργικοί ΰποστηρικταί της καί σωρηδόν 
ήρχοντο τά εμβάσματα καί κατώρθωσεν οϋτω αυτή μόνη, μέσφ τοϋ οικο
νομικού κλύδωνος, δ όποιος ήπείλησεν έκ τοϋ σύνεγγυς τό οικοδόμημα τής 
Ελληνικής αγοράς, ή «Εικονογραφημένη» μόνη, ένφ άλλα περιοδικά βιέ- 
κοπτον ή άνέστελλον τήν έκδοσίν των, νά έκδοθή ανελλιπώς καί νά άντα- 
ποκριθή πλήρως είς τάς προσδοκίας τών πονετικών φίλων της.

ΟΙ ΦΟΒΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟΙ —Ek τόν πόλεμον οΐ Γάλλοι μετέφεραν Ιθαγενή στρατόν καί άπό τήν Σενεγάλην. Τρομεροί τήν θέαν, συντεταγμένοι είς τακτικόν 
σώμα, είναι Ακάθεκτοι είς τάς έφόδους των. Ιδέτε τους είς πορείαν πρό τοϋ Chalons. Τήν έπομένην έδόθη ή φοβερά μάχη. [Φο>τ. C/iussffaU'Fiavietis, Party.

νοντες Ανευρίσκουν ολόκληρα σώματα πεζικού σκορπισμένα καί κρυ
πτόμενα εις τά δάση καί ιϊτινα παραδίδονται άνευ άντιστάσεως.

31 Αύγουστου. Οί Γερμανοί μετετόπισαν τό κέντρον τής δράσεώς 
των έπί τής γραμμής Βερδέν Νανσύ καί συγκεντροΰντες μεγάλας δυνά
μεις προσπαθούν νά διασπάσουν τό κέντρον τών Γάλλων. Άλλά έκ 
παραλλήλου καί οί Γάλλοι συνεκέντρωσαν μεγάλας δυνάμεις άπό Βιτρύ- 
λε-Φρανσουά μέχρι Τούλ-’Επινάλ, μετά λυσσαλέας δέ μάχας άπώθησαν 
καί τό κέντρον τοΰ έχθροΰ.

Ή ΰποχώρησις τών Γερμανών, πανικόβλητων πλέον, έγενικεύθη 
άπ’ άκρου είς άκρον. Οί Γάλλοι καί οί Άγγλοι τούς καταδιώκουν κατά 
πόδας. Τό Βέλγιον έξεκενώθη. Αί έπαρχίαι Άμβέρσης καί Λεμβούργου 
καθώς καί ή ’Ανατολική Φλαμανδία έξεκενώθη, ένώ όπισθεν των τούς 
καταδιώκουν οί Βέλγοι. Οί Γερμανοί φεύγοντες εγκαταλείπουν πυρο
βόλα, έφοδιοπομπάς, χάρτας επιτελείων κτλ.

Οί Βέλγοι προελάσαντες εις Ντιέστ καί Κόρτεμπεργκ κατέλαβον έκ 
νέου τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν τής Λιέγης, επίσης δέ τήν Μαλίν 
καί Άρασίν καταδιώκοντες τούς Γερμανούς.

Ή μάχη τοΰ Μάρν διάρκειας 7 ημερών έληξε. 23 σώματα στρατού 
έλαβον μέρος αμφοτέρωθεν, άνερχόμενα είς 2 εκατομμύρια στρατού. Οί 
Γερμανοί άπό Άμιέν εϋρέθησαν είς Ρέμς, όπόθεν τούς κατεδίωξαν οί 
Άγγλοι. Τά πεδία τών μαχών είναι γεμάτα άπό πυρομαχικά, νεκρούς, 
τραυματίας καί φυγάδας. 200 πυροβόλα άκόμη περιήλθον είς χεΐρας τών 
Γάλλων. Ή στρατιά του Κρόμπριντς άπωθήθη έκ τοΰ Βερδέν μέ πολ- 
λάς άπωλείας. Ή Λουνεβ’ιλ καί ή Νανσύ άνεκτήθησαν ύπό τών Γάλλων. 
Τό δεξιόν τών Γερμανών απειλείται διά κυκλώσεως.

Ή έν Γαλικία τριήμερος μάχη άπέληξεν ύπέρ τών Ρωσσικών οπλών. 
100 χιλιάδες αιχμαλώτων καί 400 πυροβόλα περιήλθον είς χεΐρας τών 
Ρώσσων.

Είς τά νοσοκομεία τών Βρυξελλών άπέθανον έκ τών τραυμάτων των 
οί Πρίγκηπες Φρειδερίκος Γουλιέλμος καί Άδαλβέρτος τής ΙΙρωσσίας 
καθώς καί ό πρίγκηψ Κάρολος τής Βυττεμβέργης-

100 χιλιάδες Μπόερ καί άλλαι 30 χιλιάδες ’Ινδών έρχονται είς τήν 
Ευρώπην όπως πολεμήσουν μέ τήν Άντάντ.

Αρκεί νά εϊπωμεν δτι, συνδρομηταί της, έρχόμενοι έδώ διά νά ταχθούν 
ύπό τάς Σημαίας ή φεύγοντες διά τήν εκστρατείαν, ήρχοντο είς τά Γρα- 
φεΐά μας διά νά κανονίσουν τάς ύποχρεώσεις των. Άκόμη καί άπό τά 
πεδία τών μαχών — τό φαντάζεσθε; — έλάβομεν συνδρομήν.

Καί άντεπεξήλθε τότε ή «Εικονογραφημένη» καί μετ’ ευγνωμοσύνης 
ίμολογεΐ ότι, δφείλει τό παν είς τούς συνδρομητάς της.

Ήδη νέα κρίσιμος περίοδος ήρχισε, φοδερωτέρα πιθανώς αυτή. Ή πυ- 
ρολαΐλαψ μαίνεται έν Εϋρώπη, ή Τουρκία καί ή Βουλγαρία είναι κλεισταί 
διά τήν «Είκονογραφημένην» καί μεγάλα κενά έσχηματίσθησαν έκ τής 
άπωλείας 250 περίπου συνδρομητών μας άγρίως καί άπηνώς διωκόμενων 
έκ τών χωρών αύτών.

Ποιούμεθα έκκλησιν πρό τε τούς ϋπολειφθέντας συνδρομητάς αύτής καί 
έκκλησιν πρός τούς άνταποκριτάς της καί τούς όπωσδήποτε αντιπροσω
πεύοντας ή προστατεύοντας τά συμφέροντά της καί τούς παρακαλοϋμεν 
νά έπισπεύσωσι παν έμβασμά των. Ή «Εικονογραφημένη» δέν περιμένει 
άπό άλλον τινά, παρά μόνον άπό τούς συνδρομητάς της, άνταποκριτάς, 
άντιπροσώπους καί όλους έκείνους ποϋ μέ άδελφικήν στοργήν προστα
τεύουν τά συμφέροντά της, καί άπό αϋτούς θά έξαρτηθή ή άπρόσκοπτος, 
άνελλιπής καί άμειώτως πολυτελής έκδοσις αΰτής κατά τήν άρξαμένην 
περίοδον Κρίσεως.

«
ΔΗΛΩΣΙΣ

Φέρεται είς γνώσιν τών έν Σύρφ συνδρομητών μας ότι, δέν άντιπροσω- 
πεύει πλέον τήν «Είκονογραφημένην» ό κ. Ν. Κωστάλας.

«
ΚΑΚΗΣ ΠΙΣΤΕΏΣ

Ο[ κ. κ. Νικόλαος Κουζινόπουλος, Τζών Παππάς καί. Νικόλαος Γιαννοϋ- 
κος, πάντες έκ Σμύρνης μάς κατεχράσθησαν έκαστος άνά φρ. 22. ·

Έν Ά^ήναις, Τυπογραφείον «Έστνα» Κ. Μάισνερ καί Ν. Καργαδούρη — 10191


