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Η ΜΑΧΗ ΠΕΖΙΚΟΥ
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Φ Λ Α Ν Δ Ρ Α Ν

ΒερολΓνον, 31. ■ Ιουλίου. (W .T.B .) Είς το φλανδρικόν μέ
τωπον ήναύε την πρωίαν της 31. ή μάχη πεζικού. 'Η βρετ- 
τανική διοίκησις τοΰ στρατού προσεπάθησε διά μεγίστης διαθέ- 
σεως των έφεδρειών της πυροβολικού καί πολεμικού ύλικοϋ νά 
εςουΐετερωση την ΐσχυράν, γερμανικήν άντενέργειαν, ή οποία 
έθεσε πολυαρίθμους άγγλικάς πυροβολαρχίας έκτος μάχης καί 
έπήνεγκεν είς τους "Αγγλους κατ’ αυτήν ακόμη την προπαρα
σκευαστικήν φάσιν της μάχης τής Φλάνδρας βαρείας απώλειας. 
Διαρκώς νέαί πυροβολαρχίαι έρρίπτοντο είς τον αγώνα, ένω τα 
άγγλικά αεροπλάνα αφιέρωσαν πάσας τάς προσπαθείας των, ό
πως διά πτήσεων άναγνωρίσεως καί βομβαρδισμών προπαρα- 
σκευάσωσι τήν άρχομένην έπίθεσιν. Άφοϋ το αγγλικόν πΰρ πυ
ροβολικού διετηρήθη κατά την νύκτα τής 30. προς τήν 31.
’ Ιουλίου μετά μεγίστης σφοδρότητος, μετεβλήθη περί τήν 5. 
ώραν π. μ. μεταξύ Στενστρέτε καί τοΰ Λος εις ίσχυρότατον 
τυμπανικόν πΰρ. Περί τήν 6.30' έφώρμησε το αγγλικόν πεζι- 
κον εφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου κατά ίσχυράς μάζας. Ή  μά
χη έξερράγη έν δλη της τη άκμή.

Είς την- Αρτούά το πΰρ πυροβολικού διετηρησε τήν μέ
χρι τοΰδε δύναμίν του. Άγγλικαί άπόπειραι έπιθέσεως ήμποδί.
σθησαν ύπδ πυρός καταστροφής. Είς τό μέτωπον τοΰ Αί'σν 
νεαι έπιθέσεις κατά τήν 30· Ιουλίου ώδήγησαν είς νέας βα
ρείας -Ουσίας τοΰ άποδεκατισθέντος γαλλικοΰ πεζικού. Ή  γαλ
λική κυβερνησις προσπαθεί νά απόσπαση τήν δημοσίαν προσο
χήν από τήν νέαν ταυτην αποτυχίαν δι’ ενός έκπληκτικοΰ μαρ- 
κονοτηλεγραφήματος έκ Λυόν, τής 30.* ’ Ιουλίου, ώρας. 10. 
π. μ., έν τω όποίφ δημοσιεύει δι έκατοστήν φοράν τήν λείαν 
αιχμαλώτων καί πολυβόλων από τους αγώνας τοΰ ’Αποίλίου 
και τοΰ Μαΐου κατά έξωγκωμένον καί διεστραμμένον τρόπον.

Πόσον έςαιρετικώς ανησύχησαν τήν γαλλικήν δημοσίαν γνώ
μην αι γερμανικοί αντεπιθέσεις είς τό μέτωπον τοΰ Αί'σν, αί 
όποΐαι κατά μήκος ολοκλήρου τής Σεμεν ντε Ντάμ μετέβαλον 
τους Γάλλους απο έπιτιθεμενους είς άμυνομένους, προκύπτει από 
τό λοιπόν περιεχόμενον τοΰ αύτοΰ μαρκονοτηλεγραφήματος. Οί 
Γάλλοι πιστεύουσιν είς τόν καταπλήσσοντα ισχυρισμόν, δτι ή 
Σεμέν ντε Ντάμ έγένετο δεύτερον Βερντέν. Μέχρι τοΰδε έπίστευ- 
ον τουλάχιστον έν Γερμανία, δτι οί Γερμανοί εδρίσκοντο εις τήν 
Σεμέν ντε Ντάμ έν άμύνη καί δτι τουναντίον οί Γάλλοι έσκό- 
πουν τήν 19. ’ Απριλίου, νά διασπάσωσιν έκεϊ τό γερμανικόν 
μέτωπον καί διά ίσχυράς έπιθέσεως νά άπελευθερώσωσι τά κα- 
τεχόμενα εδάφη καί νά προελάσωσι μέχρι τοΰ Ρήνου.

Αί γερμανικαί άντεπιθέσεις ειχον μόνον τόν σκοπόν νά έ- 
πανακτήσωσι σπουδαΐά τινα έδαφικά σημεία, τά όποια είχον 
άπολεσθή κατά τάς πρώτας ημέρας τής έπιθέσεως. Κατά πό
σον έπετεύχθη ό σκοπός οΰτος, οϋδέν άποδεικνύε; καλύτερον 
τοΰτο από τήν έπίσημον γαλλικήν δήλωσιν, ή όποια δνομάζει 
τήν παρά τόν Αί'σν μάχην τής άνοίςεως δεύτερον Βερντέν. 'Ω
σαύτως καί τά δεδομένα περί τών γερμανικών άπωλειών μι- 
κραν μονον Ιντύπωσιν θά προςενήσωσι, διότι απέναντι τών 71. 
γερμανικών μεραρχιών, τάς όποιας τό γαλλικόν μαρκονοτηλε- 
γράφημα αναφέρει ώς συμμετασχούσας είς τόν Αί'σν καί τήν 
Καμπανίαν, Γσταντο 120 γαλλικαί μεραρχίαι, αί όποίαι κατά 
τό μεγιστον μέρος των κατεστράφησαν κατά τάς φρικωδώς αι
ματηρός γαλλικας έπιθέσεις τοΰ ’Απριλίου καί τοΰ Μαΐου.

Μετά τήν καταστρεπτικήν συντριβήν τοΰ μετώπου τής ανα
τολικής Γαλικίας οί Ρώσσοι έχρησιμοποίησαν κατά τάς τελευ
ταίας ήμέρας παν μέσον, δ-ως κρατήσωσι τά άνατολικώς τοΰ 
συνοριακοΰ ποταμοΰ Τσμπρουτς υψώματα καί άποφράςωσι τήν 
γραμμήν από τής πολίχνης Σκάλα παρά τόν Τσμπρουτς προς 
νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν μέχρι τής περιοχής τής Κιρλιμπαμπα, 
δπως άποφύγωσι νέαν σύντριψιν τοΰ μετώπου τών Καρπαθίων. 
Ηδη έθραύσθη κατά τό κυριώτερον μέρος της ή άντίστασις 

αΰτη, ή οποία έφάνη, δτι έπί τινα χρόνον καθυστέρησε τήν 
προελασιν τών συμμάχων. Γερμανικά καί αύστροουγγρικά σώ
ματα υπερέβησαν τόν Τσμπρούτς έπι εΰρέος μετώπου καί 
προελαυνουσι προς άνατολάς. Είς τήν γωνίαν τών ποταμών 
Τσμπρουτς καί Ντνγέστρ οί Τοΰρκοι άπώθησαν τους Ρώσσους. 
Όσαι ρωσσικαί δυνάμεις υπάρχουσιν ακόμη έδώ εΐναι ήναγκα- 
σμέναι νά έπιζητησωσι έν μεγίστη σπουδή τήν διάβασιν τοΰ 
ένός έκ τών δύο ποταμών, δπως μή άποκοπώσιν έντός τής 
στενουμένης γωνίας μεταξύ Τσμπρουτς καί Ντνγέστρ.

Μεταςυ Ντνγέστρ και Προύθου οί Ρώσσοι προσεπάθησαν 
να κρατηθώσιν ακόμη, δπως καλύψωσι τήν άποχώρησιν από 
την πόλιν Τσέρνοβιτς. Παρά τάς παρ’ αυτών ένταΰθα χωρίς 
καμμίαν έπιφύλαςιν διατεθείσας μάζας ήναγκάσθησαν έν τούτοις 
νά έγκαταλείψωσι τά χωρία Βερεντσάνκα καί Σνιάτυν. ’Απεδι- 
ώχθησαν είς τήν γραμμήν Γκερμακόβκα—Φιλικόβτσε.

'Η ρωσσική δμως άντίστασις βορείως τοΰ Προύθου ευρί- 
σκεται έν κινδύνψ καί λόγω τής συντριβής της γραμμής τοΰ 
Τσερεμος. Ένταΰθα τά συμμαχικά στρατεύματα έφθασαν τήν 
γραμμήν Αούκαβετς—Τσαρτόρια. 'Η εύρεΐα κοιλάς τοΰ ποτα
μοΰ μετά τών άποκρήμνων υψωμάτων έπι της ανατολικής του 
όχθης καί τών πυκνών δασών όπισθεν προσέφερον είς τους 
Ρωσσους ίόεώδες μέτωπον άμύνης. ’Εφήρμοσαν τά πάντα, δπως 
κρατήσωσι τήν Ϊσχυράν ταύτην γραμμήν τοΰ ποταμοΰ, διότι ά-



νατολιχώς των υψωμάτων χοΰ Τσερεμος ρέοοσιν δλοι οι ρυακες
τοΰ ποταμού πρδς νοτιοανατολάς χαί άνοί^ουσιν είς τάς κοιλά
δάς των εύρείας 6δοΙ»ς είς τους καταδιώκοντας αύτούς συμμά
χους. Τοιουτοτρόπως απειλείται διαρκώς περισσότερον το νοτιοα
νατολικόν πλευρόν της Τσέρνοβιτς, και τοσούτιρ μάλλον καθόσον 
και νοτιώτερον εις τάς κοιλάδας των Καρπαθίων ή προέλασις 
προχωρεί ακάθεκτος.

Εις τας κοιλάδας του Σερέθη, τοΰ Σουτσάβα καί του Μολ- 
ντάβα αί φάλαγγες τών συμμάχων προελαύνουσι, καίτοι ή προ- 
έλασις έντδς τών μεταξύ τών απόκρημνων δασωδών δρέων στε
νών κοιλάδων είναι έξαιρετικώς δύσκολος λόγφ τών δλίγων συγ
κοινωνιών πρδς τά δ πίσω, προ πάντων δέ διά την προέλασιν τοΰ 
πυροβολιχοΰ.

Ν Ε Α  Ο Μ Ι Λ Ι Α  Τ Ο Υ  Μ Π Α Λ Φ Ο Υ Ρ  
Λ ερ ι τώ ν  προσαρτήσεω ν

(Ζ.) Εις την άγγλικήν κάτω βουλήν ό Μπρύτσε και ό 
Νόελ Μποΰξτον έζήτησαν σαφεστέρας έςηγήσεις περ'ι τής πολι, 
τικής τής κυβερνήσεως άναφορικώς προς τάς προσαρτήσεις.

*Ό Μπάλφουρ άπήντησεν, δτι δεν Θεωρεί έπικαίρους έκτε- 
νεΐς δηλώσεις. 'Η γενική αρχή. ή οποία διέπει τήν αγγλικήν 
πολιτικήν, έξεφράσθη υπό τοΰ τέως καί τοΰ νΰν πρωθυπουργοί 
καί τοΰ τέως ύπουργοΰ τών έξωτερικών, καί περί τών γενικών 
άρχών, α? όποΐαι διηύθυνον τήν πολιτικήν τών υπουργών άπό 
τοΰ' Αύγουστου 1914, δέν είναι δυνατόν νά υφίστανται πολλαΐ 
άμφιβολίαι. 'Ως δλοι γνωρίζουσιν, έξηκολούθησεν ό Μπάλφουρ, 
οταν είσήλΟομεν εις τον πόλεμον, έσχέφθημεν κυρίως τήν ανάγ
κην, νά ύπερασπίσωμεν τδ Βέλγιον καί νά έμποδίσωμεν δπως 
ή Γαλλία καταστραφη προ τών οφθαλμών μας.

Αυτά τά δόο αίτια μάς είσήγαγον εις τον πόλεμον καί 
τότε δεν έφανταζόμεθα καν τά μεγάλα προβλήματα, τά όποια 
έφερεν έπί τάπητος ή έξέλιξις τοΰ πολέμου. Τοΰτο μόνον ήτο 
ευκρινές, οτι δεν είσήλθομεν είς τον πόλεμον άπό έγωϊστικούς 
σκοπούς. Άκούομεν καθ’ έκάστην τήν φράσιν : “Ούδεμία ιμπε
ριαλιστική πολιτική, ούδεμία άποζημίωσις ! „ Βεβαίως δεν είσήλ- 
Θομεν είς τον πόλεμον δι ιμπεριαλιστικούς σκοπούς ή διά πο
λεμικήν άποζημίωσιν. ’ Επράξαμεν καί έξακολουθοΰμεν νά πράτ- 
τωμεν τοΰτο, δπως έπιτύχωμεν σκοπούς, περί τής άνιδιοτελεία? 
τών όποιων ούδείς αμφιβάλλει, δ όποιος γνωρίζει τήν κοινήν 
γνώμην της Αγγλίας, καί Ινεκα τούτου δέν εχομεν ανάγκην είς 
ούδέν τά ύποχωρήσωμεν άπδ τής άπόψεως ταύτης.

Εύρισκόμεθα κατ’ ανάγκην είς διάφορον θέσιν άπδ πολ
λούς έκ τών συμμάχων, διότι είς ούδένα άγγλον πολιτικόν, είς 
οίονδήποτε κόμμα καί αν άνήκεν ούτος, ήλθε ποτέ ή σκέψις, 
νά είσέλθη είς τον πόλεμον, δπως αύξήση τάς βρεττανικάς κτή
σεις έπί τής εύρωπαϊχής ήπείρου. "Ολοι έπιθυμοΰμεν, δπως ή 
Εύρώπη έξέλθη άπδ τον πόλεμον τούτον μέ δσον τδ δυνατόν 
δλιγωτέρας αιτίας συρράςεως.

' Ο Μπάλφουρ είπε κατόπιν : Δέν δύναται νά έννοήση, πώς 
είναι δυνατόν νά άμφιβάλλη τις, δτι, άφοΰ καθ’ δλα τά ετη
τοΰ πολέμου ύπεστηρίξαμεν τήν Γαλλίαν καί έπιστεύσαμεν είς
αύτήν, όφείλομεν νά έξαχολουθήσωμεν νά τήν ύποστηρίζωμεν 
καί νά πιστεύωμεν είς αύτήν καί νά τήν βοήθήσωμεν, νά γινη 
δπως ήτο προ τής έπιθέσεως τοΰ 1870. 'Η ’Αλσατία—Λωρ- 
ραίνη άφηρέθη διά τής βίας άπδ τήν Γαλλίαν. 'Η λύσις τοΰ 
ζητήματος τούτου μοΰ φαίνεται έντελώς αυτονόητος. 'Η Γαλλία 
μάχεται φυσικά ού μόνον διά τήν ’Αλσατίαν—Λωρραίνην, άλλά 
καί 0t’ αύτήν τήν ύπόστασίν της. ’ Οφείλει τις νά έκφράζη με
τά τής άναγκαίας προσοχής καί επιφυλάξεως τάς έλπίδας και
τάς γνώμας |του περί τών σπουδαιοτάτων τούτων ζητημάτων.

Ό  άνω χάρτης δεικνύει τά ύπδ τών κεντρικών δυνάμεων 
κατεχόμενα έχθρικά εδάφη είς τδ άνατολικδν μέτωπον. Τδ ά- 
νατολικδν μέτωπον άρχόμένον άπδ τής Ρίγας σχηματίζει κατ’ 
άρχάς τόξον διερχόμενον πλησίον τής Ντύναμπουργκ, είτα δέ 
προχωρείπρδς νότον σχεδδν εύθυγράμμως διά τής Βίτσυ, Πίνσκ, 
Λούτσκ, Μπρόντυ, Τάρνοπολ, διέρχεται κατόπιν 25 περίπου χι
λιόμετρα δυτικώς τής Τσέρνοβιτς καί τέλος καταλήγει είς τήν 
Μαύρην θάλασσαν. Αί κεντρικαί δυνάμεις κατέχουσιν 280 540 
τετραγ. χιλιόμετρα ρωσσικοΰ έδάφους, τούτέστιν Ικτασιν μεγα- 
λυτέραν τοΰ ήμίσ&ος τοΰ γερμάνικοΰ κράτους, 100 000 τετρ. 
χιλ. ρουμανικού έδάφους, τήν Σερβίαν έκτάσεως 85 867 τετρ, 
χιλ., τδ Μαυροβούνιον έκτάσεως 14 180 τετρ. χιλ. καί τήν 
’Αλβανίαν έκτάσεως 20 040 τετρ. χιλ. ’ Απέναντι τούτων ή |Ρωσ- 
σία κατεΐχεν 20 500 τετρ. χΛ. αύστροουγγρικοΰ έδάφους, τδ 
όποιον δμως ήδη καθ’ έκάστην έλαττοΰται, πιθανώς δέ έντδς 
ολίγου χρόνου νά έκμηδενισθη τελείως.

' Ηδ/, τινά περί τής δημοκρατικοποιήσεως τής Γερμανίας : Όλοι 
έλπίζομεν, δτι ή γερμανική άπολυταρχία Θά έννοήση τήν έλευ- 
Θέραν κυβέρνησιν καί θά είσαγάγη κοινοβουλευτικούς Θεσμούς, 
δπως ημείς έννοοΰμεν αυτούς. Ή  Γερμανία δφείλει νά έπιζη- 
τήση μόνη τήν σωτηρίαν της. Άλλ’ έάν είναι αληθές,_δτι ή 
μεγάλη δύναμις τού γερμάνικοΰ ίμπεριάλιβμοΰ στηρίζεται έπί 
τής πίστεως, δτι ή Γερμανία μόνον ύπδ τδ .ιμπεριαλιστικόν σύ
στημα δύναται νά είναι μεγάλη, ισχυρά καί πλουσία, τότε δυ- 
νανται εύκόλως νά άναζήσωσιν αί ίδεαι, at όποΐαι εύρον τοσου- 
τ<ρ ζωηράν έ'κφρασιν κατά τδ Ιτος 1848. ’Εάν ή Γερμανία
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εφθασεν άπδ τής άπόψεως ταύτης τδ έπίπεδον τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών καί τής Μεγάλης Βρεττανίας, τότε δύναται « ς  νά έλ- 
πίζη, δτι έν πάση περιπτώσει έξέλιπεν είς τών μεγάλων ταρα
χών τής ειρήνης τής ευρωπαϊκής ιστορίας.

Δέν πιστεύω, δτι ή ευρωπαϊκή ειρήνη δύναται νά έξασφα- 
λισθη, ιτροτοΰ ή Γερμανία άφεθη έλευθέρα. Έάν ό πόλέμος 
ούτος λήξη μέ γερμανικήν ειρήνην, ή γερμανική αυτη ειρήνη θά 
είναι μόνον τδ προοίμιον ενός νέου πολέμου. Έάν ό πόλεμος 
δέν λήξη με γερμανικήν ειρήνην, άλλά μέ ειρήνην, ή δποία συμ
βιβάζεται πρδς τήν συνείδησιν τής ’ Αμερικής καί τής Μεγάλης 
Βρεττανίας, αυτη θά ήτο ειρήνη, ή όποια πιθανώς θά συνετέ- 
λει είς τήν ευτυχίαν χαί τής Γερμανίας δσον καί τοΰ λοιπού 
κόσμου.

Άφοΰ δ Μπάλφουρ έπεράτωσε τδν λόγον του, ήρώτησεν 
δ φιλελεύθερος Χόλτ, έάν ή κυβέρνησις έν συνεννοήσει μετά 
τών συμμάχων της θά ήδύνατο νά ύποβάλη είς τήν Γερμανίαν 
τήν έρώτησιν, έάν είναι πρόθυμος νά έκκενώση τδ Βέλγων, τήν 
Γαλλίαν καί τάς λοιπάς κατεχομένας χώρας καί νά άποζημιώ- 
ση ταύτας. * Ο Πονσόνπυ είπεν : ' Ο Μπάλφουρ εδωσε μή άρ- 
μόζουσαν σημασίαν είς τδ ζήτημα τής ’ Αλσατίας — Λωρραίνης. 
‘ Ο Μπάλφουρ άπήντησεν, δτι δέν προέβη είς ώρισμένας δη
λώσεις, δποΐά μέτρα Θά ήδύναντο νά ληφθώσι σχετικώς πρδς 
τήν Εύρώπην καί δτι ό λόγος του δέν πρέπει νά έκληφθη ύπ’ 
αύτήν τήν έννοιαν.

ΑΝΑΚΟΙΝΑΒΕΝΤαΓ οΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α Ν Α Μ Μ Α

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 2. Αύγουστου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Έ πί τοΰ πεδίου μάχης τής Φλάνδρας μόλις μετά μεσημ
βρίαν έπανελήφθησαν οί σφοδροί άγώνες πυροβολικού.

’ Απδ τής Λάνγκεμαρκ μέχρι τοΰ Λίς διηυθύνετο πολύω- 
ρον τυμπανικδν πΰρ έπί τών γραμμών μας, προτού ό έχθρδς 
περί τήν έσπέραν ένεργήση νέας ίσχυράς έπιθέσεις κατά τοΰ 
μετώπου τούτου.

Άνεπτύχθησαν πάλιν βαρείς αγώνες, κατά τούς οποίους αί 
ύπδ τοΰ έ^θρού είς τδ πΰρ όδηγηθεΐσαι μεραρχίαι πανταχοΰ 
άπεκρούσθησαν, πολλάκι; δέ καί διά έπιτυχών αντεπιθέσεων με- 
τετοπίσθησαν πρδς τά έμπρός αί γραμμαί μας μάχης.

Είς ούδεμίαν θέσιν ό έχθρδς έκέρδισε πλεονεκτήματα· του
ναντίον άπώλεσε πολύ αίμα διά τοΰ αμείωτου πυρδς τής άμύ- 
νης μας. ετι δέ καί πολλάς εκατοντάδας αιχμαλώτων διά τών 
αντεπιθέσεων μας είς θέσεις διασπάσεως.

Κατόπιν άνησύχου νυκτός άπέτυχον ωσαύτως τήν πρω
ίαν νέαι άγγλικαί έπιθέσεις άνατολικώς τής Βυτσέτε

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΗΠΡΙΗΤΣ
Είς τήν Σεμέν ντε Ντάμ οί Γάλλοι έπανέλαβον τάς άκάρ- 

πους έπιθέσεις των έναντίον τών ύφ’ ήμών νοτίως τής Φιλαίν 
καί νοτιοανατολικώς τής Σερνύ καταληφθέντων υψωμάτων. Κατά 
τήν ημέραν καί τήν νύκτα έπετέθησαν πεντάκις έναντίον τών 
γραμμών μας, άπεκρούσθησαν δμως πάντοτε ύπδ τών δοδοκι- 
μασμένων στρατευμάτων μας.

'Ωσαύτως έπί τής δυτικής όχθης τοΰ Μας δ έχθρδς έξε- 
τέλεσε τήν έσπέραν ματαίαν άντεπίθεσιν πρδς έπανάκτησιν τών 
άπ’ αύτοΰ άποσπασθεισών !)έσ?.ων. ' Ο αριθμός τών αιχμαλώτων 

• άπδ τούς χθεσινούς νικηφόρους άγώνας, εις τούς οποίους έκτος

τών βαυαρ'κών μετέσχον ένδόξως καί άννοβερικά καί δλδεμβουρ- 
γικά στρατεύματα, άνήλθεν είς περισσοτέρους τών 750 άνδρών.

’Α να το λ ικό ν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕΟΠΟΛΔΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ 

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΟΝ ΜΠΕΜ-ΕΡΜΟΑΑΙ
Είς τήν γωνίαν μεταξύ Τσμπρουτς καί Ντνγέστρ ήττήθη- 

σαν ρωσσικαί δπισθοφυλακαί πλησίον τής Βυγκόντα παρά τήν 
οδόν πρός Χοτέν.

Βορείως τής Τσέρνοβιτς αί μεραρχίαι μας πλησιάζουσι 
καί νοτίως τοΰ Ντνγέστρ τά ρωσσικά σύνορα.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Τδ ρωσσικόν μέτωπον τών Καρπαθίων υποχωρεί ήδη με

ταξύ Προύθου καί τών νοτιοανατολικών χλιτύων τοΰ δρους 
Κέλεμεν.

Γερμανιχαί καί αύστροουγγρικαί μεραρχίαι άπωθοΰσι τδν 
έχθρόν, δ δποΐος πολλάκις παρέχει πεισματώδη άντίστασιν. Εύ
ρισκόμεθα πρό τής Κιμπολούνκ.

Μεταξύ τών κοιλάδων Όϊτδτς καί Κασίνου ό έχθρός διέ
θεσε καί χθές ίσχυράς δυνάμεις, δπως καταλάβη τό όρος Μόν 
Σενιέρ * Κασινουλούη.

Πολλαΐ κατόπιν σφοδρού πυρδς έπακολουθήσασαι έπιθέσεις 
άπέτυχον πρό τής έπιμονής τών αμυνόμενων.

(W .T.B.)   ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Η ΑΠΑΝΤΗΙΙΙ ΙΟΥ Ρ Ι Η
E l !  I Α Σ  Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ  1 0 1  « Π Ι Κ Π Ι Ε Η Ρ Ι Ο )

(Ν.) Παρίσιο., 31. ’ Ιουλίου. (Τηλεγρ. τοΰ πρακτ. Χαβάς.) 
Είς τάς δηλώσεις, είς τάς όποιας προέβη δ πρωθυπουργός 
Ριμπώ είς τήν γαλλικήν βουλήν, είπε τά εξής: Αί δηλώσεις 
τοΰ γερμανοΰ άρχικαγγελαρίου περί τής μυστικής συνεδριάσεως 
τής βουλής καί τής μυστικής συνθήκης περιέχουσι μεγάλην ά- 
νακρίβειαν καί πραγματικά ψεύδη, ιδίως δσον άφορα τόν ρό
λον, τον όποιον άποδίδει είς τόν Πουανκαρέ, δτι διέταξε νά 
ύπογραφη ή συνθήκη χωρίς νά Ιχη γνώσιν δ Μπριάν. Ό  
Ντουμέργκ κατόπιν τής συνομιλίας του μετά τοΰ Γσάρου έζή- 
τησε καί ελαβε παρά τοΰ Μπριάν τήν έντολήν νά λάβη έγγρα
φον διατύπωσιν τής ύποσχέσεως τοΰ Τσάρου, δτι θά ύποστη- 
ρίξη τήν άπαίτησίν μας περί έπιστροφής τής ’ Αλσατίας-Λωρ- 
ραίνης, ή δποία μάς άφηρέθη διά τής βίας καί δτι Θά μάς 
δώση εξουσίαν νά ζητήσωμεν εγγυήσεις έναντίον πάσης νέα; 
έπιθέσεως, ούχί διά προσαρτήσεως είς τήν Γαλλίαν τών άρι- 
στερά τού Ρήνου χωρών, άλλά διά τής ίδρύσεως έν ανάγκη 
άνεξαρτήτου Χράτους έκ τών χωρών τούτων, τό όποιον δπως τό 
Βέλγιον θά μάς έπροστάτευε'έναντίον δλων τών έπιθέσεων από 
τήν άλλην πλευράν τοΰ Ρήνου.

Έχοιιεν λοιπόν τό δικαίωμα νά διαψεύσωμεν ρητώς τούς 
ισχυρισμούς τοΰ γερμανοΰ άργχικαγγελαρίου. ‘ Ο νέος άρχικαγγε- 
λάριος γνωρίζει προφανώς τό κείμενον τών έπιστολών, τάς όποι
ας άντηλλάξαμεν μέτά τής Πετρουπόλεως τόν Φεβρουάριον τοΰ 
1917 καί διέστρεψε τήν εννοιάν των, ως έπραξε τοΰτο ό περι
φημότερος τών προκατόχων του με τό τηλεγράφημα τοΰ Έμς. 
Κατά τήν ημέραν, κατά τήν όποιαν ή Ρωσσία Θά θεώρηση ως 
κατάλληλον, δπως δημοσιευθώσιν αί έπιστολαί αυται, δεν θά 
φέρωμεν ούδεμίαν άντίρρησιν είς αύτό. ’ Αφ’ έτέρου ό νέος 
άρχικαγγελάριος άπέφυγε, νά άναφέρη τι περί τών δηλώσεων, 
είς τάς όποιας προέβην κατά τήν 21. Μαρτίου καί διά τών 
όποιων άπεδοκίμασα έν δνόματι τής Γαλλίας πασαν πολιτικήν 
καταχτήσεων καί βιαίων προσαρτήσεων.



ΓΕΡΜ Α Ν ΙΚΗ  Α Π Α Ν ΤΗ ΣΙΙ E l i  Τ Ι  P IM D 0
(Ζ.) * Ημιεπισήμως άνακοινοΰνται περί τών δηλώσεων τοΰ 

Ριμπώ εις την γαλλικήν βουλήν τά εξής :
“‘ Ο γάλλος πρωθυπουργός ήναγκάσθη έπι τέλους νά άπο- 

φασίση, νά προβη εις δηλώσεις περί τών μυστικών συνθηκών, 
αί όποΐαι έκλείσθησαν μεταξύ τών κυβερνήσεων τοΰ ΓΙουανκαρέ 
κα'ι τοΰ Τσάρου περί γερμανικών χωρών. Ό  κύριος Ριμπώ έξα- 
κολουθεΐ νά όμιλη πάντοτε μετά προσοχής περί τών έγγρα
φων, τών όποιων προ μηνών ήδη ειχεν υποσχεθη τήν άμεσον 
δημοσίευσιν.

’ Αλλά δεν δύναται νά μή όμολογήση. δτι αί μυστικαί συν- 
θήκαι είχον έξασφαλίσει εις τήν Γαλλίαν τήν ύποστήριξιν τών 
πόθων της διά τήν ’ Αλσατίαν—Λωρραίνην καί τάς λοίπάς έπί 
τής άριστεράς όχθης τοΰ Ρήνου γερμανικάς χώρας. Μάς λέγει, 
δτι ή παραρρήνιος χώρα μας δεν Θά προσαρτηθη έντελώς, 
άλλ’ δτι, έφ’ δσον συμφέρει τοΰτο είς τήν Γαλλίαν, ί)ά γίνη 
μόνον εν ένδιάμεσον γαλλικόν κράτος. Διά πρώτην φοράν όμο- 
λογεΐται έπισήμως από τοΰ βήματος τής γαλλικής βουλής, πό
σον μακράν φθάνουσι οί διά συνθηκών έκπεφρασμένοι γαλλικοί 
πόθοι. Δι ούδεμιάς λέξεως ό κ. Ριμπώ άπεμακρύνθη από τά 
σχέδια ταΰτα τοΰ διαμελισμοΰ καί τής διαρπαγής τής Γερμα
νίας. Καί έν τούτοίς τολμά νά άντιτάσση «ρητήν διάψευσιν» 
εις τάς ανακοινώσεις τοΰ άρχικαγγελαρίου ! ’ Από αυτά δύναταί 
τις νά έννοήση πόσον αξίζουν λόγοι ενός γα'λλου Γρωθυπουργοϋ.η

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(Ν.) ‘ Ο ανταποκριτής τής «Κορριέρε ντέλλα Σέρα» βέβαι

οί κατηγορηματικώς, δτι κατά τήν εναρξιν τής ελληνικής βουλής 
ό Βασιλεύς δεν ώμίλησε περί εμπολέμου καταστάσεως τής 'Ελ
λάδος προς τάς κεντρικάς δυνάμεις.

ΠΡΟΣΧΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
(Ζ.) Λουγκάνο, 2. Αύγούστου. Κατά τήν “Κορριέρε ντέλ

λα Σέρα,, ό Βενιζέλος υπέγραψε τήν 29. ’ Ιουλίου τήν προσ- 
χώρησιν τής 'Ελλάδος είς τήν έν Λονδίνο) συμφωνίαν τών συμ
μάχων, διά τής οποίας οί ύπογράψαντες αύτήν ύποχρεοΰνται νά
μή κλείσωσι χωριστήν ειρήνην. ' Η Πορτογαλία προσεχώρησεν 
έπίσης προ μικροΰ εις τήν συμφωνίαν ταύτην.

2 6  0 0 0  ΤΟΝΝΟΙ
Βερολΐνον, 31 ’ Ιουνίου, ’ Επίσημον. (W.T.B.) 'Υπό τών 

υποβρυχίων μας κατεβυί)ίσί)ησαν πάλιν είς τήν βορείαν έν άπο- 
κλεισμφ περιοχήν 26000  τόννων.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο δύο ώπλισμέ- 
να αγγλικά ατμόπλοια, έκ τών όποιων τό εν ήτο άτμόπλοιον έπι- 
βατών, τό όποιον κατά τάς πληροφορίας τών έντός τών ναυαγο
σωστικών λέμβων ευρισκομένων, ώνομάζετο «Ούρουγκουάϊα» 
(10537  τόννων.)

' Ο αρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ό Κάϊζερ προς τόν διάδοχον Ροϋπρεχτ
(Ν.) Βερολΐνον, 1. Αύγούστου. (Επίσημον.)

Έκ τοΰ μετώπου, 1. Αύγούστου 1917.
Προς τόν Διάδοχοί» Ροϋπρεχτ τής Βαυαρίας.
Σέ συγχαίρω διά τήν μεγάλην νίκην τής 31. ’ Ιουλίου τής 

υπό τάς διαταγάς Σου εύρισκομένης τετάρτης στρατιάς.
Αί όδηγίαι Σου, αί δραστήριοι διαταγαί της διοικήσεως 

τής τετάρτης στρατιάς, ή ακατάβλητος νικηφόρος θέλησις τών 
στρατευμάτων Σου καί ή λαμπρά των στάσις εφερεν τό υπερή-

φανον αποτέλεσμα, τήν άποτυχίαν τής πρώτης ίσχυράς έφόδου 
τής μεγάλης άγγλογαλλικής έπιθέσεως, ή όποία έσκόπει τήν κα- 
τάληψιν τής φλανδρικής παραλίας. ' Ο θεός θά είναι καί είς τό 
μέλλον μετά Σοΰ καί τών άπαραμίλλων στρατευμάτων Σου.

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς Α .  Β.

Ο ΓΑ Λ Λ ΙΚΟ Ι Τ ΪΠ Ο Ϊ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΑΓΓΕΛΑΡΙΟΥ

(Ν.) Βέρνη, 1. Αύγούστου. 'Ο γαλλικός τύπος δημοσιεύει 
τέλος τάς δηλώσεις τοΰ άρχικαγγελαρίου καί τοΰ κόμητος Τσέρ- 
νιν. Συγχρόνως δημοσιεύεται ή άπάντησις τοΰ Ριμπώ έν τή 
βουλή.

'Η “Ζουρνάλ ντε Ντεμπά„ γράφει: 'Ο Μιχαέλις δεν θά 
δυνηθη νά πείση ούδένα, προσπαθών, νά άποκρούση τήν κα
τηγορίαν τής ευθύνης τοΰ πολέμου, έστω καί άν ιτροσπαθήση 
νά άποδώση ίχνος κατακτητικής τάσεως είς τήν πολιτικήν τής 
δυνάμεως έκείνης, ή όποία θά έγίνετο τό κύριον Θΰμα τής έπι. 
θέσεως τοΰ 1914.

' Ο «Χρόνος» γράφει: ' Ο άρχικαγγελάριος έπιχειρεΐ διπλω
ματικήν έπίθεσιν κατά τοΰ δή!)εν ιμπεριαλισμού της Γαλλίας, 
δπως έξαπατήση τήν ρωσσικήν δημοκρατίαν περί τής στρατιωτι
κής έπιθέσεως τής Γερμανίας είς τό ανατολικόν. Θά έξακολου- 
θήσωμεν νά ύποβάλλωμεν τήν Γερμανίαν είς λογοδοσίαν διά τόν 
ΰπ’ αύτής προπαρασκευασθέντα πόλεμον, τόν όποιον έξακολου- 
θεϊ σήμερον τη θελήσει της.

'Η «Ζουρνάλ» γράφει: 'Ο άρχικαγγελάριος ήθελε κατά 
πρώτον νά έξεγείρη δυσπιστίαν προς τήν μυστικότητα τών συ
ζητήσεων τής γαλλικής βουλής, έπειτα δε νά ένσπείρη δυσπι
στίαν πρός τήν λειτουργίαν τής πολιτικής μηχανής έν Γαλλία. 
Πρό πάντων δμως ήθελε νά έξεγείρη είς τούς Ρώσσους τήν 
ιδέαν, δτι ή ρωσσική κυβέρνησις παρατείνει τόν πόλεμον, πρός 
ίκανοποίησιν ιμπεριαλιστικών τάσεων τής Γαλλίας.

' Η «Πτί Παριζιέν» γράφει : ' Ο άρχικαγγελάριος έπιτίθε- 
ται, δπως άμονθη καλύτερον. Οί υποκινηταί τοΰ πολέμου ευρί- 
σκονται είς τό Βερολΐνον καί τήν Βιέννην.

'Η «Λιμπερτέ» γράφει: 'Η Γαλλία δεν Θέλει ούδένα νά 
ύποδουλώση, θέλει μόνον έγγυήσεις έναντίον τής έπαναλήψεως 
τής έπιθέσεως, ούδέν πλέον.

Ό Γερμανός άρχικαγγελάριος είς Βιέννην
(Ν.) Βιέννη, 2. Αύγούστου. 'Ο άρχικαγγελάριος Μιχαέλης 

έγενετο δεκτός σήμερον τήν μεσημβρίαν είς ιδιαιτέρας ακροάσεις 
παρά τοΰ Αύτοκτάτορος καί τής Αύτοκρατείρας. Μετά ταΰτα 
έδόθη υπό τοΰ αυτοκρατορικοΰ ζεύγους πρόγευμα, είς τό όποι
ον είχον προσκληθή ό άρχικαγγελάριος Μιχαέλης καί άλλαι πο
λίτικα!, στρατιωτικαί καί διπλωματικοί προσωπικότητες της 
Βιέννης.

Ό άνταντικός στρατός τής Μακεδονίας
(Ζ.) 'Η “Γκάζέτα ντέλ Πόπολο,, πληροφορεί τά εξής: 

' Ο συμμετασχών είς τήν συνέλευσιν τών Παρισίων Μπεβιόν ά- 
νεκοίνωσεν, δτι οί σύμμαχοι δέν θά ,άποσύρωσι έν ούδεμια πε- 
ριπτώσει τόν άνταντι*.όν στρατόν από τήν Θεσσαλονίκην καί τήν 
Μακεδονίαν τουναντίον δ στρατός ουτος παρέχει τήν μόνην 
ασφάλειαν, δτι ή νέα στάσις τής Ελλάδος δεν θά μεταβληθη 
πάλιν είς τήν αντίθετον. 'Η 'Ελλάς προσεχώρησεν άνευ δρων 
πρός τό μέρος τής Άντάντ, διότι ό Βενιζέλος άνεγνώρισεν, δτι 
ειχε παρέλθει ή ευκαιρία, δπως κερδίση ανταλλάγματα από 
τήν προσχώρησιν πρός τήν Άντάντ.

’ Ενοικιάζονται δύο καλώς έπιπλ. καί ευήλια δωμάτια (ύπνου 
καί διαμονής). Ουφερ-στράσσε 18. 1. ά.


