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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον. 2. Αύγουστου. (W.T.B.) Κατά τήν οευτέραν 

ημέραν τής .μεγάλης φλανδρικης έπιθέσεως οί "Αγγλοι; εις ούΤ 
δεμίαν θεσιν κατώρΘωσαν νά προχωρήσωσι, τούναντίον μάλιστα 
,άπώλεσαν πάλιν διάφορα έδαφικά κέρδη τής πρώτης ημέρας. 
'Η 1. Αύγούστου ήρχισε με ραγδαίαν βροχήν καί αισθητήν ή; 
συχίαν τοΰ άγγλογαλλ^κού πυροβολικού τής έπιθέσεως, 'Η λόγφ 
έςαντλήσεως αύτη παύσις τού άγγλοβρεττανικοΰ πυροβολικού 
προεκλήθη όλιγωτερον υπό τής έλλείψεως διαύγειας τής ατμό
σφαιρας, ήτο δε πολύ περισσότερον συνέπεια τής ενεργητικής 
άμύνης τών γερμανικών πυροβολαρχιών. Πρό μεσημβρίας οί 
’Άγγλοι περιωρίσθησαν εις ασθενείς έπιθετικάς ένεργείας, ώς έ- 
πιθέσεις περιπόλων νοτίως τής διώρυγος τής Νιοΰπορτ καί με
μονωμένα? έπιθέσεις ανατολικώς τής '/)κταβέρν, αί όποΐαι εύ. 
κόλως απεκρούσθησαν.' Είς την περιοχήν τής Χολλεμπέκε άνε. 
γνωρίσθησαν έγκαίρως άγγλκαί προετοιμασίαι καί διά πυρός 
καταστροφής έματαιώθη μία έκεΐ σκοπούμένη έπίθεσις. Μόλις 
περί τήν μεσημβρίαν οί "Αγγλοι έπανέλαβον τό πύρ πυροβολι" 
κού έναντίον τοΰ τομέως έπιθέσεως τής προτεραίας. Περί την 
2. ώραν ένεκατεστάθη ισχυρόν πΰρ καταστροφής από τής Μπι
ξότε μέχρι τοΰ Λύς, τό όποιον άπό τής 4. ώρας άνήλ,θεν είς 
τυμπανικόν πυρ έναντίον τοΰ τομέως Λάγκεμαρκ — Χολλεμπέκε.

Κατά τάς ίσχυράς καί βαθέως συνηρμολογημενας έπιθέσεις 
αί όποΐαι ήρχισαν τήν 6.30' τής έσπέοας δέν μετέσχον οί Γάλ
λοι, οί όποιοι τήν 31. ’ Ιουλίου είχον συγκατατεθ^, νά άγωνι- 
σθώσι υπέρ τοΰ καθαρώς αγγλικού σκοπού, τής καταλήψεως 
τής φλανδρικής παραλίας, μετά Αύστραλιανών, Νεοζηλανδών 
καί λοιπών αγγλικών αποικιακών στρατευμάτων. ’ Ιδιαιτέρως σφο
δρά! ήσαν αί άγγλικαί επιθέσεις έναντίον τής Λάνγκεμορκ. 0;
’ Αγγλοι προσεπάθουν νά προχωρήσωσιν τοποθετήσαντες φλογο- 
βλήτας Εκατέρωθεν τής σιδηροδρομικής γραμμής, άλλά άπε- 
κρούσθησαν είς πεισματώδεις έκ τοΰ πλησίον αγώνας καί έξε- 
διώχθησαν πέραν τοΰ ρύακος Στεεν.

' Ωσαύτως είς δλας τάς άλλας θέσεις αί άγγλικαί έπιθέσεις 
ούδέν αποτέλεσμα μόνον δέ πολλάς απώλειας έφεραν είς αύτούς. 
Πλησίον τοΰ Σέν Ζουλιέν ή πλησίασις τών Άγγλων ήμποδίσθη 
ύπό τού ισχυρού πυρός τής άμύνης. Πλησίον τής Φρέτσενμπεργκ 
καί τής Βέστχεκ έγένοντο πεισματώδεις αγώνες, τών όποιων τό 
άποτέλεσμα ήτο, δτι οί Αγγλοι απεκρούσθησαν πανταχοΰ δι’ 
άντεπιθέσεως καί είς πολλάς θειεις αί γερμανικαί γραμμαί με- 
τεφέρθησαν πρός τά έμπρός. Τήν αύτήν τύχην ύπέστησαν αί 
βρεττανικαί έπιθέσεις μεταξύ Χόογκε καί Χολλεμπέκε, δπου αί 
“ροελαύνουσαι σειραί τών ’Άγγλων ύπέστησαν βαρυτάτας απώ

λειας ύπό τοΰ, πλευροκοπούντος πυρός τών γερμανικών πυροβο
λαρχιών.

Αί άγγλικαί έπιθέσεις έστεροΰντο πανταχοΰ τής αποφασι
στικότητας τής πρώτης ημέρας τής έπιθέσεως. Μετά κόπου 
καί βραόύτητος έπροχώρούν τά κύματα τής έπιθέσεώς του διά 
τού διαβρόχου έδάφους. Διαρκώς περιέπιπτον είς πλευρικόν πΰρ. 
ούτως ώστε εΐχε καταβληθώ ή όύναμίς των καί τό έπιθετικόν 
των πνεύμα, προτού ακόμη συνάντησή αυτά ή άκράτητος γερ
μανική άντεπίθεσις. Κατά τήν έπανάκτησιν τών πρό μεσημβρίας 
τής 31. ’ Ιουλίου έν μέρει έγκαταληφθεισών γερμανικών θέσεων 
ήδύνατό τις νά λάβη ιδέαν τινά περί τών φοβερά μεγάλων α
πωλειών, διά τών όποιων οί Άγγλοι έπλήρωσαν τά ασήμαντα 
καί τόσον ταχέως άπολεσθέντα πάλιν έδαφικά των κέρδη. Τό 
πεδιον χοανών (έκ τής πτώσεως τών οβίδων) τής αμυντικής 
ζώνης είναι έσπαρμένον με άγγλικά πτώματα, τά όποια συχνά 
έθερίσθησαν κατά πυκνάς γραμμάς.

Βερολΐνον, 2. Αύγούστου. (W.T.B.) Καί κατά τήν 1. Αύ_ 
γούστου ή προέλασις τών γερμανικών καί αύστροουγγρικών στρα
τευμάτων είς τήν ανατολικήν Γαλικίαν έξηκολούθησε ζωηρά. Είς 
τήν γωνίαν μεταξύ Τσμπρουτς καί Ντνγέστρ κατεβλήθη καί ή 
τελευταία ρωσσική όπισθοφυλακή κατόπιν πεισματώδους άντιστά- 
σεως πλησίον τής Βυγκόντα. Τοιουτοτρόπως έκαθαρίσθη σχεδόν 
ή γωνία αυτη τών ποταμών άπό τους Ρώσσους. 'Ωσαύτως νο
τίως τού Ντνγέστρ τά στρατεύματα τών συμμάχων έπροχώρη- 
σαν ήδη δι έπιμόνου προελάσεως μέχρι πλησίον τών συνόρων. 
Πρός βορειοδυτικά καί δυσμάς τής Τσέρνοβιτς διεξάγονται σφο
δροί αγώνες εκατέρωθεν τοΰ Προύθου ώς καί νοτίως μέχρι πέ
ραν τοΰ ρουμανικού Σερέθη.

'Ωσαύτως είς τάς κοιλάδας τών Καρπαθίων έξακολουθεΐ 
ή προέλασις τών συμμάχων. Είς τήν κοιλάδα τοΰ Μικρού Σε
ρέθη διέβημεν τήν Μολντάνις Μπανίλλα. Είς τήν κοιλάδα τού 
Σουτιάβα οί Ρώσσοι προσεπάθησαν νά κρατηθώσιν ακόμη εντός 
τού στενώματος τής κοιλάδος μεταξύ Σάντεν καί Φάλκεν, όπως 
έμποδίσωσι τήν είσβολήν μας είς τήν λεκάνην τής Ραντάουτς. 
Νοτιώτερον ή άποκτηθεΐσα γραμμή διευθύνεται διά τοΰ χωρίου 
Τσουγκρένι είς τήν κοιλάδα τοΰ Μπιστρίτσα, διά τοΰ όρους Το- 
μνάτικ, τής’ Ομπέϊνα Ράτα καί τού όρους Όμουλούη καίκ ατα- 
λήγει είς τό παλαιόν μέτωπον τών Καρπαθίων 35 περίπου χι
λιόμετρα νοτίως τής Ντόρνα Βτάρα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ Τ Η ! Φ ΛΑΝΔΡΑΣ
(Ν.) 'Ο ^'Ελβετικός Τηλέγραφος τοΰ Τύπου“ αναγγέλλει 

έκ Μιλάνου τά εξής: ‘ Η μάχη πυροβολικού είς τήν Φλάνδραν



έμαίνετο κατά τάς τελευταίας ημέρας μετά τοιαύτης σφοδρότα
τος, ωστε κατά πληροφορίας τοΰ έν Λονδίνψ άνταποκριτού της 
«Σέκολο» δ διαρκής κρότος τών πυροβόλων ήκούετο καλώς είς 
τά περίχωρα τοΰ Λονδίνου καί αί οίκίαι τών λουτροπόλεων τοΰ 
στενού της Μάνχης έπί τής αγγλικής παραλίας έδονοΰντο άπό 
τόν κρότον.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΦΑΑΝΑΡΑΣ
(Ν.) 'Η «Πολίτικεν» αναγγέλλει έκ Παρισίων τά έςής: 

Διά πρώτην φοράν κατά τόν Παρόντα πόλεμον μετέσχε τών μα
χών αμερικανικός στρατός. Είς τήν γαλλικήν έπίθεσιν τής Φλάν
δρας ελαβον μέρος και άμερικανοί στρατιώται.

Μ ΙΑ  ΝΕΑ ΟΜ ΙΑΙΑ Τ Ο Ϊ  ΡΙΜΠΟ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΓΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 3. Αύγουστου. ’ Αναγγέλλεται έκ Παρι

σίων, δτι συνεπείς τής συζητήσεως περί τής έλλείψεως φορτη* 
γών πλοίων παρητήθη ου μόνον δ γα'λλος υπουργός τών ναυ
τικών Αακάζ, άλλά καί ό υφυπουργός τών έςωτερικών Ντενυ 
Κοσέν. 1Η γαλλική βουλή έπεράτωσε νθές τήν γενικήν πολιτι
κήν συζήτησιν διά ψήφου έμπιστοσύνης πρός τήν κυβέρνησιν 
διά ψήφων 392 έναντίον 61.

Παρίσιοι, 2 Αύγουστου. * Η βουλή συνεζήτησε χθές τήν 
έπερώτησιν τοΰ Ρενωντέλ καί τοΰ Πουλιέζι-Κόντι περί τή; γε
νικής πολιτικής τής κυβερνήσεως. Ό  Ρενωντέλ ώμίλησε περί 
τών δηλώσεων τοΰ γερμανοΰ άρχικαγγελαρίου καί τοΰ κόμητος 
Τσέρνιν, εις τάς όποιας δέν επρεπε νά άπαντήσωσι διά διαψεύ
σεων άλλά διά ένεργητικής άμύνης. Αί κυβερνήσεις μας, ειπεν 
ό Ρενωντέλ, έξεπλάγησαν άπό τάς προσφοράς ειρήνης τών κεν
τρικών δυνάμεων, ένω έπρεπε νά έκθέσωσι τους δρους μας πε
ρί ειρήνη ς. Ή βασις τής παγκοσμίου ειρήνης δέν έγκειται είς 
έδαφικά ζητήματα άλλά είς τήν νομικήν όργάνωσιν τών έθνών·
' Ο κόμης Τσέρνιν κατέληςεν είς τό συμπέρασμα τοΰτο. Διά τί δεν 
έπωφελούμεθα τούτου, δπως άναγκάσωμεν τους έχθρούς μας 
νά άφαιρέσωσι τήν προσωπίδα. 'Ο Ρενωντέλ ύπέμνησε κα
τόπιν τήν ήμερησίαν διάταςιν δί ής έπερατώθη ή τελευταία 
μυστική συνεδρίασις, ή όποια άπήτει, νά μελετηθώσιν αί 
γενικαί γραμμαί εταιρίας τών έΟνών. ' ίίμίλησεν έπίσης περί 
τοΰ ζητήματος τής άριστεράς όχθης τοΰ Ρήνου, υπέμνησε 
τήν εύθυνην τοΰ πολέμου τούτου, ή όποια ανήκει είς 
τόν εχθρόν καί έπεράτωσε τόν λόγον του διά κριτικής τής γε
νικής καί τής έσωτερικής πολιτικής τής κυβερνήσεως.

'Ο πρωθυπουργός Ριμπό είσήλθεν έν τη απαντήσει του 
είς τό ζήτημα τής ειρήνης, είπών : Έπιθυμοΰμεν τήν ειρήνην  ̂
άλλά ειλικρινή καί έντιμον ειρήνην. Είθε νά ήτο σήμερον ειρή
νη ! ’ Εάν παρψουμεθα τής ’ Αλσατίας—Λωρραίνης καί έπρό- 
κειτο νά άνοικοδομήσωμεν οί ίδιοι τάς καταστραφείσας επαρχίας 
μας, θά παρεδεχόμεθα νά άφίσωμεν νά υφίστανται τά έρείπια 
τής I αλλίας, τής Γαλλία;, ή οποία άςίζει νά βαδίζη έπί κεφα" 
λής τοΰ πολιτισμοΰ. Πλησίον μας θά είχομεν τόν φοβερόν τοΰ' 
τον όγκον τών κεντρικών δυνάμεων, αί όποΐαι αληθώς θά ήσαν 
οί κύριοι. Θά εδιδον έλεημοσύνην είς τό Βέλγιον. Θέλουν νά 
μάς υποδουλώσουν. ’ Οφείλομεν νά κερδίσωμεν τήν νίκην όχι διά 
μυστικών συνελεύσεων· δεν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν, δτι δύ_ 
νανται νά μάς τήν δώσουν συνδιασκέψεις. Πρό δύο μηνών ό 
Ρενωντέλ δεν έσκέπτετο νά μειαβη είς Στοκχόλμην. Έλεγεν 
δτι δεν θά διαπραγματευθη μετά τών γερμανών σοσιαλιστών, 
έφ’ δσον ή Γαλλία είναι κατειλημμένη. Βραδύτερον είπεν ό Ρε
νωντέλ. οτι 6α μεταβη είς Στοκχόλμην μετά τών σοσιαλιστών.

δπως καταγγείλη τους Γερμανούς. Κατόπιν έζήτησεν έγγυήσεις. 
Οί σοσιαλισται, έςηκολούθησεν ό Ριμπό, 0ά ήσαν μόνον έντελο- 
δόχοι τοΰ γερμανοΰ αύτοκράτορος.

' Ο Ριμπό παρεκάλεσε κατόπιν τήν βουλήν, νά μή παρου
σιάζω εικόνα διχονοίας καί νά μή χάνεται είς συζητήσεις, αί 
όποΐαι μόνον τους έχθροΰς τής Γαλλίας θά ήδύναντο νά ώφελήσωσι.

Είς άπάντησιν τοΰ ΰπαινιγμοΰ τοΰ Κοσέν περί τών συν
θηκών, περί τών όποιων ώμίλησεν ό άρχικαγγελάριος Μιχαε- 
λης, ειπεν ό Ριμπό: “Γνωρίζετε, τί εϊπον τόν ’ Ιούνιον. Αέγω 
τοΰτο καί τό έπαναλαμβάνω, δτι δέν θέλομεν βιαίας προσαρ
τήσεις. Υπενθυμίζω τήν κατά τό τέλος τής τελευταίας μυστι
κής συνεδριάσεως ψηφισ0εΐσαν ήμερησίαν διάταςιν, κατά τήν ό
ποιαν ή ’ Αλσατία—Αωρραίνη δέν πρέπει νά θεωρηθη ώς προσ- 
άρτησις, άλλά ώς ίκανοποίησις καί κατά τήν οποίαν απαιτούν
ται προσέτι έγγυήσεις κατά τοΰ πρωσσικοΰ μιλιταρισμού.„ 'Ο 
Ριμπό έπεράτωσε τόν λόγον του ώς έςής : “Θά πράςω, δτι έ- 
πιθυμεΐ ή βουλή : Θά παραιτηθώ ή 0ά διατηρήσω τήν κυβερ
νητικήν έςουσίαν, άλλά θά πράςω δ,τι δύναμαι υπέρ τοΰ κα- 
λοΰ τής αγαπητής μας Γαλλίας. „ (Ζωηραί έπιδοκιμασίαι.)

' Ο Πουλιέζι-Κόντι υπέδειξε τόν κίνδυνον τοΰ ιμπεριαλι
σμού, τής μόνης έλπίδος τής Γερμανίας, καί απήγγειλε κατηγο
ρίαν κατά τών προσηλυτιστικών ένεργειών υπέρ τής ειρήνης. 
Ήρώτησε τόν Ρίμπό, τί σκέπτεται νά πράξη μέ τους σοσιαλι- 
στάς καί τους έπαναστατικούς. ' Ο Ρενωντέλ κατηγόρησε τδν Ρι- 
μπό, δτι είπεν, δτι αί δηλώσεις τών σοσιαλιστών είναι διφορού- 
μεναι. 'Ο Μοντέ άπήτησε πολιτικήν ένέργειαν παρά τό πλευρόν 
τή; στρατιωτικής καί κατηγόρησε τόν Ριμπό, δτι αμφιβάλλει 
διά τήν φιλοπατρίαν τών σοσιαλιστών. ' 0  Ριμπό άπέκρουσε τήν 
κατηγορίαν ταύτην.

ΑΝΑΚΟΙΝΙβΕΝΤλΥΐΥ MEW
m il l  ΜΜΜΜ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 4. Αύγούστου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
Σ Τ Ρ Α Τ Ι*  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τό φλανδρικόν μέτωπον μάχης ό αγών ευρίσκετο καί 
χθες έν αδρανείς υπό τήν έπίδρασιν ίσχυράς βροχής.

Κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός τό πΰρ απέκτησε κατά δια
λείμματα μεγάλην σφοδρότητα. Μεγαλύτεροι έπιθέσεις δέν έγένοντο.

Είς τήν Άρτουά διετηρήθη ησυχία έκτο; ζωηρότερα; έ- 
νεργείας πυρός πλησίον τής Ούλλούκ καί τής Αάν καί συμπλο
κών προφυλακών άνατολικώς τής Μονσύ.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Ούδέν σημαντικόν.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗ Σ ΒΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗΣ
Νοτιογερμανικαί καί ρηνικαί περίπολοι είσέβαλον είς τάς 

έχθρικάς θέσεις νοτίοδυτικώς τής Λεντρε καί έπανήλθον» μετά 
μεγαλυτερου αριθμού μαύρων Γάλλων.

’Ανατολικόν Όεατρον 
METQnON ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΔΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ 

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΟΝ ΜΠΕΜ-ΕΡΜΟΑΛΙ
Βορειοανατολικώς τής Τσέρνοβιτς ύπερέβημεν τά ρωσσικά 

σύνορα.
Κατόπιν δεκατετραημέρου έκστρατείας, ή όποια παρουσιάζει 

άδιάκι.πον νικηφόρον προέλασιν τών γερμανικών, τών αύστρουγ- 
γρικών καί τών όσμανικών στρατευμάτων, άφηρεθη μέχρι τοΰ- 
δε άπό τον έχθρόν τό κατεχόμενον μέρος τής Γαλικίας έκτός

μιας μικράς στενής λωρίδος άπό τής Μπρόντυ μέχρι τής 
Τ σμτάρατς.

ΗΕΤ9Π0Κ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΜΟΥΙΟΣ ΙΟΣΗΦ
Ή  άπελευθέρωσις τής Βουκοβίνας προχωρεί ταχέως.
Αί φάλαγγες τών συμμαχικών σωμάτων άπωθοΰσι τόν 

ύποχωροΰντα έχβρόν έντός τών πρός άνατολάς έπεκτεινομένων 
κοιλάδων ποταμών πέραν τής γραμμής Τσέρνοβιτς-Πέτρουτς- 
Μπίλκα-Κίμπολουνκ.

Είς τό μέτωπον τής Μολδαυΐας οί Ρουμάνοι έπεχείρησαν 
πάλιν άνευ ούδεμιας έπιτυχίας, νά καταλάβωσι τό Μόν Σενιέρ 
Κασινουλουη διά ισχυρών έπιθέσεων.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΚΣΕΙ
Είς τόν κάτω Σερέθην ηϋςησεν ή μαχητική ενέργεια έν 

σχέσει πρός τάς προηγουμένας ήμέρας.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική ένέρ^εια.
(W.T.B.)   ΑΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Πλήρες ναυάγιον τής έπιθέσεως 
τής Φλάνδρας

' Ο έναντι χάρτης παριστα τό μέτωπον τής Φλάνδρας, δπου 
κατ’ αύτάς έγένετο ή μεγάλη άγγλογαλλική έπίθεσις, 'ή δποία 
κατέληςεν είς πλήρες ναυάγιον. ' Η μελανή παχεΐα γραμμή δει
κνύει τήν υποτιθεμενην γραμμήν τοΰ μετώπου. Τό πρακτορεΐον 
Βόλφ παρέχει τάς έξής πληροφορίας περί τής αποτυχίας τής 
έπιθέσεως ταύτης:

Βερολινον, 3. Αύγούστου. ' Η τρίτη ημέρα τής μάχης τής 
Φλάνδρας έπικυρώνει τήν πλήρη αποτυχίαν τής άγγλογαλλικής 
μεγάλης έπιθέσεως. Παρά τήν τεραστίαν χρησιμοποίηση/ βοθέως 
συνηραολογημένης ζώνης πυροβολαρχιών, πυκνών σμηνών αερο
πλάνων, μοιρών τεθωρακισμένων αύτοκινήτων καί μεγάλου αρι
θμού ακμαίων μεραρχιών οί Άγγλοι δέν υπερέβησαν τά μηδα
μινά έδαφικά κέρδη τής πρώτης έπιθέσεως. Τό πολεμικόν ’πνεύ
μα τού είς τάς θέσεις τών χοανών [άνθισταμενου πεζικού μας 
δέν ήδυνήθη νά κλονίση ούδέ τό φοβερώτατον πΰρ τών τελευ. 
ταίων 14 ημερών, ένω αί έφεδρεΐαί μας έρρίφθησαν έναντίο 
τών Άγγλων μετά τεραστιωτάτης όρμής. Οί μετασχόντες τών 
μαχών τούτων παριστώσι τάς άπωλείας τών "Αγγλων ώς τερα- 
στίως μεγάλας! ̂ Επί ενός φονευθέντος Γερμανοΰ άναλογοΰσι 
τούλάχιστον 10 φονευθέντες Άγγλοι. Πολλάκις αί άγγλικαΐ 
έφορμώσαι φάλαγγες ένέπεσαν καί είς τό άγγλικόν πΰρ φραγμού 
καί υπέστησαν μεγάλην φθοράν. Οί αεροπόροι μας προσέβαλαν 
διά βομβών καί πυρός πολυβόλων τάς έχθρικάς μεραρχίας καί 
έπροςένησαν ωσαύτως είς αύτά; βαρείας άπωλείας.

Κατά τήν νύκτα τής 1. Αύγούστου τό έχθρικόν πΰρ όιε- 
τηρήθη ζωηρόν μέχρι τών πρώτων πρωινών ώρών, Γνα μετά 
παροδικήν έςασθένησιν αύίήση πάλιν ιδίως είς τήν παραλίαν. 
’ Από τής παραλίας μέχρι νοτίως τής διώρυγας τής Νιοΰπορτ 
έγκατεστάθη τήν 10. ώραν π. μ. σφοδρόν τυμπανικον πΰρ, το 
όποιον έπηκολούθησεν ή άναγγελθεΐσα τοπική έπίθεσις πολύ 
πλησίον καί δυτικώς τής όδοΰ Νιοΰπορτ-Βεστέντε, ή όποία ά- 
πεκρούσθη έν μέρϊΐ μέν δί άγώνος έκ τού πλησίον, έν μερει 
δέ διά τοΰ πυρός μας.

Βορείω; τής όδοΰ Φρέτσεν — Τσονεμπέκε κατεδιώχθη τήν 
7. ώραν π. μ. μία ισχυρά έχθρική περίπολος. Μετά μεσημβρί
αν τό έχθρικόν πΰρ ήτο έίαιρετικώς σφοδρόν από τής 2. ώρας 
μεταςύ Μέρκεν καί Βεστχέκ, ιδίως άπό Ντράϊμπανκ μέχρι Λάνγ- 
κεμαρκ, ώς καί εκατέρωθεν τής όδοΰ ' 1 πέρν — Ρουλέρ. Μία είς 
τήν θέσιν ταύτην έπί μετώπου 2 χιλιομέτρων περίπου εκτελε- 
σθεΐσα έχθρική έπίθεσις άπεκρούσθη αίματηρώς διά πυρός. 'Ω
σαύτως τήν εσπέραν μέχρι τοΰ μεσονυκτίου σφοδρός αγών πυ
ρός. ’ Απε/ρούσθησαν έχθρικαί έπιθέσεις άνατολικώς τής Μπι- 
ξότε καί νοτίως τής Αάγκεμαρκ. Δυτικώς τοΰ Σέν Ζουλιέν προ- 
σεβάλομεν συγκεντρώσει; έχθρικοΰ στρατού διά πυρός καταστρο
φή; καί κατεπνίςαμεν τήν σκοπουμένην έπίθεσιν.

Τά στρατεύματά μα; άτενίζουσι μετά μεγίστης πεποιθή- 
σεω; πρός νέου; αγώνα;. ._________

ΛΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 3. Αύγούστου. (W.T Β.) Εί; τόν ατλαντικόν 

ωκεανόν καί τήν Βόρειον θάλασσαν κατεβυθίσθησαν πάλιν υπό 
τών υποβρυχίων μας 4 ατμόπλοια καί 6 ιστιοφόρα, μεταςύ 
τών οποίων εύρίσ/οντο τό άγγλικόν ώπλισμένον άτμοπλοιον 
«Ραμίλλιες» (2935 τόννων) μετά φορτίου 4500 τόννων ανθρά
κων· δ πλοίαρχος τοΰ άτμοπλοίου ήχμαλωτισθη. Απο τα 
λοιπά βυθισθεντα πλοία 3 είχον φορτίον έμπορευμάτων κατα 
τεμάχιον.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.
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[ΕΡΜΑΚΙΚΗ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΕΠΙ8ΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ
Βερολΐνον, 3 Αύγούστου. (W.T.B.) Τήν 2. καί 3. Αύ

γουστου γερμανικά ύδροπλάνα έβ.ομβάρδισαν μετ’ έπιτυχίας τον 
αγγλικόν- αεροπορικόν σταθμόν τής νήσου Θάσου έν τ<ρ Αίγαίιρ 
Πελάγει. ’ Εξηκριβώθησαν αποτελέσματα πυρκαϊών καί πολυά
ριθμοι1 έκρηξής. -

‘• 'Π αρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τού στόλου.

ΑΙ Α Π Ο ΑίΙΑ Ι I K !  ΑΝΤΑΝΤ 18 ΕΚ Α ΤΟ Μ Μ ΥΡΙΑ  AHAPQH
Βερολΐνον. 18. Αύγουστου. (W.T.B.) Κατά προσεκτικούς 

υπολογισμούς αί άπώλειαι. τής ’ Αντάντ άπό τής ένάρξεως τοΰ 
πολέμου μέχρι, τής 1. Ίουλι'ου 1917 είναι αί εξής :

Ρώσσοι 9 500 000, Γάλλοι 4 400 000, ’Άγγλοι (μή συμ
περιλαμβανομένων τών ’ Ινδών) 1 600 000, ’ Ιταλοί 1 600 000* 
Βέλγοι 240 000, Σέρβοι 500 000. Ρουμάνοι 300 000.

Σόμφώνώς πρός 'τούς αριθμούς τούτους αί όλικαί απώλει
α! τής.Άντάντ ανέρχονται είς περισσότερα τών 18 εκατομμυ
ρίων, ,δπερ ίσούται περίπου πρός το άθροισμα τών αριθμών 
τών κατοίκων τής Δανίας, Νορβηγίας, Σουηδίας και 'Ολλανδίας.

Αί πολεμικαί δαπάναι τής 1 Αντάντ άνήλΙΙον κατά τά τρία 
έτη τοΰ πολέμου είς περίπου 258 δισεκατομμύρια μάρκων, ένιρ 
τών κεντρικών δυνάμεων είς 107 δισεκατομμύρια μάρκων.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
ΓΛΥΚΑ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΜΑΤΑ

Είμαι ύπηρεσία . είς τό Στρατόπεδον. Κουρασμένος άπό 
μίαν νυκτερινήν έπιθεώρησιν τών διαφόρων σκοπών αύτοΰ γυ
ρίζω είς τό μικρό μου διαμέρισμα ενός παραπήγματος, προσπα
θώ νά κοιμηθώ. Μοΰ είναι όμως αδύνατον χίλιαι σκέψεις ά- 
παίσιαι, μελαναί, ποΰ έπικάθηνται βαρεία είς τήν ψυχήν μου 
μέ αναγκάζουν νά στριφογυρίζω είς τό στρατιωτικώτατον κρεβ- 
βάτι μου.

Ό  νοΰς μου πλαναται μακρυά— μακρυά έκεΐ ποΰ γιά πρώ- 
την φορά είδα τό φώς τοΰ ήλιου, έκεΐ οπου έγαλουχήθην, έκεΐ 
δπου άνετράφην ! !!  Είναι ήδύς έν τή οδύνη της ή σκέψις αυτη 
τής Πατρίδος. έτσι άφίνομαι μέ κάποιαν εύχαρίστ σιν, μπορεί 
νά είπη κανείς, είς τήν σκέψιν ταύτην. Παν τό προσφιλές έκεΐ 
κάτω διέρχεται κινηματογραφικώς άπό τήν φαντασίαν μου.

Νά ! τώρα ή αγαπημένη μου μάννα κύπτουσα ύπό τό βά
ρος τών 60 έτών ποΰ τήν πιέζουν, κρατοΰσα είς τά χέρια της 
2 φωτογραφίας τών δύο παιδιών της αξιωματικών. Πόσαι άρα
γε σκέψεις, και πόσα άραγε δάκρυα δέν θά τη προξενούν α' 
δύο αύται εικόνες ;

Πόσα όνειρά της γλυκά δεν θά τά βλέπη τώρα έν τη 
πραγματικότητί των διαλυόμενα καί καταρρέοντα;; Καί τήν φαν
τάζομαι σκεπτομένην καί προσπαθούσαν νά μαντεύση ποΰ τήν 
στιγμήν εκείνην νά εύρίσκωνται τά δύο παιδιά της. Είς τήν προ- 
σπάθειάν της ταύτην τό πρόσωπόν της ζοφοΰται καί ένιρ μέ 
μάτια λατρείας προσβλέπει σε μία μεγάλη εικόνα ή όποία σιω
πηλή καί παρήγορος στέκεται μέσα είς ενα χρυσό πλαίσιο, 
φθάνει μέχρι έδώ μία βαρειά, μεγάλη, θεώρατη κατάρα έναντί
ον έκείνου δστις είναι αίτιος τής στερήσεώς της αύτής. Σκέπτε
ται, σκέπτεται, περιπτύσσει τάς δύο φωτογραφίας καί αναλύεται 
είς δάκρυα. Τυρρανισμένη, μάννα! !

Ή  φαντασία μου προχωρεί!! ’ Αναπολώ τόν αδελφόν μου. 
' Οποία δμως διαφορά μεταξύ έκείνης καί αύτοΰ! ! !  Εκείνη κα- 
τηφής. αυτός γελαστός καί υπερήφανος.

Τόν βλέπω άνάμεσα σε συντρόφους, σέ κάποιο βουνό τού 
Μωρία, πολεμιστή, γεμάτο θέλησι καί κρατώντα σφιγκτά αγκαλια
σμένα ενα ντουφέκι έπάνω είς τό όποιον με μεγάλα καί λαμπερά 
γράμματα είναι γραμμένη ή λέξις «Κ ω ν σ τ α ν τ ΐ  ν ο ς ΙΒ.» !!

Διαβάζω είς τά μάτια του τήν άκλόνητον καί άμετάτρε- 
πτον άπόφασίν του νά πεθάνη διά τό "Ονομα αύτό, καί τήν 
βεβαίωσίν του δτι αύτό πού κάμνει τό κάμνει γιά ’ Ε κ ε ί ν ο ν ,  
’ Ε κ ε ί ν ο ν  ποΰ είναι τ ό ’Ίνδαλμά μας.

Μέ τήν φαντασίαν αύτήν αίωροΰμαι είς ύψη ευτυχίας καί 
ύπερηφανείας καί προσπαθώ νά τόν ένθαρρύνω,1 κάίτοι τό βλέμ
μα του μοΰ λέγει δτι είναι παντελώς περιττόν το τΟιοΰτον. Ά -  
φησέ με νά σέ παρακαλέσω έγώ άπό μακρυά καί- νά σέ έξορ-
κίσω άγαπημένε μου αδελφέ !

Τό τίμιον καί ένδοξον αυΐό ντουφέκι ποΰ κρατείς, τό ό
ποιον έκράτησες καί κατά τά ευτυχισμένα χρόνια ύπό τήν άρ-
χηγίαν ’ Εκ ε ί ν ο υ, μή. το ,.άφίσης πριν ή, ίδή;  έκεΐ ψηλά είς 
τό Παλάτι ανεμιζομένην γλυκά καί υπερήφανα μία μεγάλη 
γιορτάσιμη γαλανόλευκον ποΰ ί)ά ξερής δτί σκιάζει τόν Μεγά- 
λον καί Αατρευτόν μας Βασιληά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ τόν ΙΒ', 
καί μή ύποκύψης. ούδ,ε ]τρός .στιγμήν, τόν ύπερήφανον τοΰ βασι- 
λόφρονος άξιωα,ατικοΰ αύχένα πρό τών άμβλυνομένων πρό τών 
ήρωϊκών γερμανικών στηθών λογχών τΐ>ν διαφόρων Σενεγα- 
λέζων. . Χ-Μης

ΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝ ATTIK0B0IQTIA
- fZ.) Άθήναι. 3. Άδγοόσΐοΰ.'(Χ'άβ^αϊ). ΕίςΆττικοβοιω- 

τίαν έκηρύχθη ό στρατιωτικός νόμος. ·

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  τ ο ΰ  έ λ λ η ν ι κ ο ΰ  σ τ ό λ ο υ
(Ζ.) ΆΘήναι, 3. Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) Χθες ήρχισεν ή 

επιστροφή τοΰ ελληνικού στόλου. Γό καταδρομικόν η' Ελλάς“ . 
ήτο τό πρώτον πλοΐον τό όποιον έπεστραφη.

Ό  ν έ ο ς  π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ή ς  έ λ λ η ν ι κ ή ς  β ο υ λ ή ς .
(Ν.) Γενεύη, 3. Αύγούστου. Τό πρακτορεΐον Χαβάς αναγγέλλει 

έξ Αθηνών:'Ο  βουλευτής Σάμου Σοφούλης έξελέγη πρόεδρος 
τής βουλής.

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ
(Ζ.) 'Ο έν Άθήναις ανταποκριτής τής «Σέκολο» αποστέλ

λει δι’ έπιστολής πρός τήν έφημερίδα του τάς κάτωθι πληρο
φορίας περί τής ύπογραφής τοΰ διατάγματος τής άνακλήσεως 
τών πρεσβευτών τής ' Ελλάδος πλησίον τών κεντρικών δυνάμεων :

' Ο Βενιζέλος άπέστειλε πρός τόν βασιλέα τό διάταγμα πρός 
ύπογραφήν. ’ Ο Βασιλεύς δέν υπέγραψε τό διάταγμα μέχρις δτου 
ό Βενιζέλος μετέβη πρός αύτόν. '0  Βασιλεύς τού είπε: “Τό 
διάταγμα τούτο σημαίνει κήρυξιν πολέμου κατά τής Γερμανίας.„ 
“ΙΙολύ όρθά„, άπήντησεν ό Βενιζέλος, “δι’ [αύτό άκριβώς κα- 
τέλαβον τήν αρχήν.„ “Δεν εΐναι άγνωστον είς τήν 'Υμετέραν 
’ Εξοχότητα, δτι τό σύνταγμα έπιφυλάσσει είς εμέ τό δικαίωμα 
της κηρύξεως πολέμου καί της συνομολογήσεως είρήνης.η 
“Τό σύνταγμα θά μεταρρυθμισθη. Έν τιρ μεταξύ παρακαλώ τήν 
'Γμετέραν Μεγαλειότητα νά εύαρεστηθη νά τό ύπογράψη.„ 'Ο 
Βασιλεύς δέν άπήντησε τίποτε πλέον καί υπέγραψε.

Κ Ο Ν ΣΕΡΤΟ . Τήν προσεχή Τετάρτην ώραν 6—9
μ. μ. κονσέρτο τής έλληνικής στρατιωτικής μουσικής ύπέρ εύ- 
εργετικοΰ σκοπού είς τόν κήπον τής Στατχάλλε. Είσοδος 30 
πφ. Διευθυντής τής ορχήστρας ό άρχιμουσικός κ. Δημήτριος 
Βαραγκούλης.
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ΝΕΡ ΚΑΦΦΕ .Μένα κον“6™ι , , β  1 τ η ς  γ ε ρ μ α ν ι κ ή ς  σ τ ρ α τ ι -
ΠλΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Ο ω τ ι κ ή ς  μ ο υ σ ι κ ή ς  
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ^  ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
’Ενοικιάζεται καλώς έπιπλωμένον δωμάτ.ον ή καί δύο (ύ

πνου καί διαμονής) είς ενα ή δύο κυρίους. Κυρία Ρίχτερ, Έμ- 
μεριχ-στράσσε 36. I. ά.

’Ενοικιάζεται ωραία έπιπλ., μεγάλο δωμ. με 2 παράθυρα 
είς 1 άξιωμ. κατάλληλον καί διά 2. Ζάλομον-στράσσε 29. 1. ά.


