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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ1Σ
Βερολΐνον, 5. Αύγούστου. (W.T.B.) Εις τήν Φλα'νδραν 

οί "Αγγλοι καί οί Γα'λλοι δεν είχον καί κατά τήν 4. Αύγού
στου άναλάβει άπο τάς αποτυχίας τής 1. καί 2. ήμερος τής 
έπιθέσεως έπί τοσοΰτον. ώστε νά είναι ικανοί διά μεγαλυτέρας 
πολεμικάς έπιχειρήσεις. Μόνον είς δλίγας θέσεις έγένετο ισχυ
ρότερος άγων πυρός. τον όποιον έπηκολούθησαν άσβενεΐς έπι- 
θέσεις περιπόλων. Αύται άπεκρούσθησαν πανταχοΰ, δπως άγ- 
γλικαί περίπολοι πλησίον τής Φρέτσενμπεργκ καί δυτικώς τής 
Βεστχεκ ώς καί μία έπίθεσις δυτικώς τής Μ.τιξότε, ή οποία 
έγένετο τήν 8. ώραν π. μ. κατόπιν δυώρου ίσχυροΰ πυρός πυ
ροβολικού.

Κατά τήν εσπέραν καί τήν νύκτα τής 4 διηυθύνετο ίσχυ- 
ρότερον πΰρ κατά τών τομέων Ντρίε Γκρόχτεν καί άπό Λούϊ- 
γκεμ μέχρι Ντράίμπανκ. Γό γερμανικόν πυροβολικόν άπήντησεν 
άπότελεσματικώς διά συγκεντρωτικού πυρός είς τάς άγγλικάς 
πυροβολαρχίας. Γερμανοί αεροπόροι έπενέβησαν είς τόν αγώνα 
διά βομβών καί πολυβόλων καί έπέφερον καλά άποτελέσματα.

Γΐς τήν ’ Αρτουά ή ένέργεια τοΰ πυροβολικού ήτο ζωηρά 
μεταξύ τής διώρυγος τής Λά Μπασσε καί τοΰ Σκάρπ. ’ Αγγλι. 
καί έπιθέσεις περιπόλων πλησίον τής Νέβ-Σαπέλ καί τής Βερ. 
μελ άπεκρούσθησαν. Μία άγγλική υπόνομος έξερράγη νοτίως τής 
όδοΰ Λά Μπασσε-Μπετίν, χωρίς νά έπιφέρη ζημίαν.

Είς τόν Αί’σν έκτος τών υπό τοΰ πολεμικού άνακοινωθέντος 
άναγγελθέντων 100 αιχμαλώτων άπό τάς έπιχειρήσεις περιπό
λων πλησίον τής Ζουβενκούρ καί είς πολλάς άλλας θέσεις γ]χ- 
μαλωτίσθησαν ύπό περιπόλων μαύροι Γάλλοι. Μία άπόπεφα 
γαλλικής έπιθέσεως είς τό δάσος τής Άβοκούρ κατεπνίγη έν 
τη γενεσει της διά πυρός καταστροφής έναντίον τών έν αναμο
νή ευρισκομένων στρατευμάτων.

' Η προέλασις τών συμμάχων πλησιάζει διαρκώς περισσό
τερον τήν πόλιν Χοτέν καί τό πυκνόν άπο έκεΐ πρός νότον καί 
άνατολάς ά'γον δίκτυον όδών, διά διαβάσεως τής νοτίως τοΰ 
Ντνγέστρ δασώδους λοφώδους έκτάσεως. Τό μέτωπον διευθύνε
ται άπό έδώ πρός νότον διά μέσου Στσυλόβτσυ, Ραράντσε καί 
Μπόγιαν. Γό δύσκολον δασώδες έδαφος μεταξύ Σερέθη καί

 ̂ΛΠΤι1αάβα ευρίσκεται η δη εντελώς οπισ&εν τών συιχμάχων, οί 
όποιοι μετά τήν κατάληψιν τής Νοϋτρατάουτς πλησιάζουσιν ή
δη τήν πόλιν Ραντάουτς.

"Οπου οί- Ρώσσοι κρατούνται ακόμη εις τά Καρπάθια, ά- 
πωθούνται διαρκώς παρ’ δλας τάς δυσκολίας τοΰ έδάφους. Διά 
τής διαβάσεως τών είς τόν άνω ροΰν τών άπό βορειοδυτικών

πρός νοτιοανατολικά άγόντων κλάδων ποταμών Μολνταβίτσα καί 
Μπιστρίτσα κατεβλήθησαν δύο ίσχυραί γραμμαί κωλυμάτων.

Μ ΙΑ ΚΕΑ  ΟΜ ΙΛΙΑ T 0 V  Α Ο Ί Γ ί  ΤΣΟ ΡΤΣ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 5. Αύγούστου. Είς τήν Κουένσχαλ τού 

Λονδίνου έγένετο χθες ή προαναγγελθεΐσα ιυνέλευσις έπ’ εύκαι- 
ρία τής έπετείου τής κηρύξεως τοΰ πολέμου. ' Ο Αόϋδ Τσώρτς. 
έπευφημούαενος ζωηρώς, ηύχαρίστησε τόν Σοννίνο διά τούς φι. 
λόφρονας λόγους του περί τής ’ Αγγλίας, τόν ισχυρόν άνδρα τής 
’ Ιταλίας καί έξέχοντα πολιτικόν τής Ευρώπης, τοΰ όποιου ή 
συνετή γνώμη καί ή σιδηρά θέλησις όδηγούσι τήν ’ Ιταλίαν είς 
ώραιότερον μέλλον διά μέσου τών καταιγίδων τοΰ πολέμου.

Κατόπιν έςηκολούθησε: «Είσερχόμεθα σήμερον είς τό τέ
ταρτον έτος τοΰ μεγίστου πολέμου, τόν όποιον είδε ποτε ό κό
σμος καί κατά τόν όποιον άγωνιζόμεθα. δπως ματαιώσωμεν τήν 
έπικινδυνωδεστάτην συνομωσίαν, ή όποία έξυφάνθη ποτέ έναντί
ον τής έλευθερίας τών λαών. "Οσοι άνέγνωσαν τάς αποκαλύψεις 
τών Τάίμς περί τοΰ συμβουλίου τοΰ στέμματος έν Βερολίνο), 
θά η ίθάνθησαν φρίκην διά τήν συνομοσίαν έκείνην. Γί θά 
συνέβαινε έν τη Ευρώπη καί έν δλοκλήριρ τω κόσμο), έάν δεν 
είσηρχόμείία είς τόν πόλεμον. Τό Βέλγιον, ή Σερβία, ή Ρου
μανία. τό Μαυροβούνιον καί τινες τών ώραιοτέρων έπαρχιών 
τής Γαλλίας καί τής Ρωσσίας ήρημώθησαν, έταπεινώθησαν καί 
ύπεδουλώθησαν. 'Η Βουλγαρία καί ή Τουρκία έγένοντο άςιολύ- 
πητα ύποτελή κράτη.

Ταΰτα συνέβησαν, καίτοι ολόκληρον τό βρεττανικον κράτος 
άφιερωσεν δλας τάς δυνάμεις του. Κατόπιν τούτων δφείλετε νά 
φαντασθήτε. τί θά συνέβαινεν, έάν δέν ύπήρχεν ό μέγας μας 
στόλος, δπως διατηρήϊη τάς θαλάσσας ΙλευΘέρας, καί έάν δέν

στήθη τουπαρεσχευάζομεν μεγαν στρατόν,· δπως προταςη τα 
κατά τοΰ έχθροΰ. ' Η Ευρώπη θά ύπετάσσετο καί θά περιέπι- 
πτεν είς δουλείαν. Θά εϊπωσιν, δτι τούτο είναι φαντασιοπληξία, 
άλλά είναι πραγματικότης.

Περιγράφω μόνον τά όνειρα τών παγγερμανιστών. Καί τάς 
άμερικανικάς άρχάς τοΰ Μονρόε μετεχειρίσθησαν ώς ράκος χάρ
του. Αί άρχαί αύτα> ουδέποτε άνεγνωρίσθησαν ύπό τών Γερμα
νών. Γνωρίζομεν τούς γερμανικούς πόθους είς τήν νότιον’ Αμε
ρικήν. Δεν θά παρήρχετο εν έτος μετά τό κλείσιμον τής ειρή
νης καί ή Γερμανία θά ήρχιζε, νά πραγματοποιη τούς πόθους 
της έν τη νοτίω ’ Αμερική. 'Η ’ Αμερική έννοεΐ τώρα τελείως, 
διατί έπενέβημεν τότε. Διά τοΰτο συμπολεμεΐ τώρα.

' Υπάρχουσι τινές. οί όποιοι λέγουσιν, ό κίνδυνος παρήλθε. 
διατί δέν κλείετε ειρήνην ; Οι Γερμανοί έγένοντο τώρα ήπιώτε-



ροι* δέν ακούει τις πλέον τάς πομπώδεις των φράσεις περί 
της γερμανικής δυνάμεως. 'Ομιλούσι μετά μετριοφροσύνης περί 
τής δπερασπίσεως τοΰ γερμάνικοΰ έδάφους. Άλλά τις ήθέλησε 
νά είσβάλη είς Γερμανίαν; 'Η  Γερμανία δφείλει νά γνωρίζη, 
οτι δέν είσήλθεν εις τδν πόλεμον διά τούς σκοπούς, τούς ο
ποίους προφασίζεται τώρα. 'Ο νέος άρχικαγγελάριος λέγει, δτι 
ο! Γερμανοί θά είναι ευχαριστημένοι μέ τδ γερμανικόν εδοιφος. 
(’ Επιδοχιμασίαι.)

'Ομιλοΰσιν έλβυδέρως περί τής ειρήνης, άλλά τραυλίζου- 
σιν. δταν όμιλώσι περί τής άποχαταστάσεως τοΰ κόσμου. Τούς 
προεκαλέσαμεν, άλλά δεν δυνανται νά άπαγγείλωσι την λέξιν 
α άποκατάστασις. „ (Φαιδρότης.) Οί γενναίοι έκεΐνοι άνδρες, τών 
όποιων μετά χαράς μου βλέπω αντιπροσώπους είς τήν συνέ- 
λευσιν ταύτην, οί βρεττανοί στρατιώται, θεραπεύουσι βαθμηδόν 
τούς Γερμανούς άπό τήν δυσκολίαν ταύτης τής γλώσσης των. 
'Ο πόλεμος είναι φριχτόν Ιργον, άλλά ούχί τόσον φριχτόν δσον 
μία σαπρά ειρήνη.

'Ο \όϋδ Τσώρτς έξεφράσθη κατόπιν λ'αν αίσιοδόξως περί 
τής Ρωσσίας, με θ’ ο έστράφη πρός τήν μάχην τής Φλάνδρας. 
Ένέπαιξε τήν γερμανικήν περιγραφήν τής έξελίξεως της μάχης 
ταύτης. 0? Γερμανοί είναι λίαν εύχαριστημένοι άπό τό αποτέ
λεσμα. Άλλ’ αυτός δύναται νά είπη,δτι ό άγγλος ανώτατος διοι- 
νιητής του στρατού έπέτυχε τοος σχοπούς, τούς όποιους είχε 
πρό όφθαλμών. ίίμίλησε μετ’ αύτοΰ πρό τής ένάρξεως τής μά
χης; Τό γερμανικόν πολεμικόν ανακοινωθέν άνέγραψεν, οτι κα-^ 
τελάβομβν μόνον εν πεδίον χοανών, καί είς Βερολινον έσημαιο- 
στόλισαν. Μάλιστα, εν πεδίον χοανών. Ά λλά ποιος έπροξένησε 
τό πεδίον τοΰτο χοανών ; Μήπως οί Γερμανοί;

"Οχι, παρά τόν υποβρύχιον πόλεμον, ό όποιος, ώς έλέ- 
γετο πρό Ιξ έβδομάδων, Θά ήμπόδιζε τόν έφοδιασμόν τοΰ στρα
τού μας διά πυρομαχικών, είχομεν αρκετά πυροβόλα καί πυ- 
ρομαχικά, δπως μεταβάλώμεν είς χοάνας μίαν καλώς ώχυρω- 
μένην γραμμήν, είς τήν όποιαν οί Γ ερμανοί είχον έργασθή τρία 
ετη. Καί έν τούτοις ό γερμανός αρχιστράτηγος έδέχθη συγχα
ρητήρια καί έδόθη διαταγή, νά σημαιοστολίσωσιν. Οί Γερμανοί 
είναι εύχαριστημένοι άπό τήν μάχην αύτήν—καί ημείς είμεθα 
ευχαριστημένοι. ‘ Επομένως είναι μία αξιοπαρατήρητος μάχη. 
Καί τά δύο μέρη είναι εύχαριστημένα άπό τήν μάχην αύτήν· 
Άλλά οί Γερμανοί αιχμάλωτοι μάς άφηγοΰνται πράγματα ο- 
λως διάφορα !

Ό  Λόϋδ Τσώρτς τελευτών τόν λόγον του συνέχρινε τό τε- 
λευταΐον μέρος τοΰ πολέμου πρός άνάβασιν έπί όρους. Τά τε
λευταία έκατόν μέτρα μέχρι τής κορυφής είναι τά δυσχολώτερα. 
Έάν παραμείνωμεν στενώς ήνωμένοι Θά φθάσωμεν τήν κορυφήν 
τών προσδοκιών μας.

λΚΑΚΟΙΗΜΕΝΤΑ TII ΠΟλΕΜΙΥ
m m  u u B K H E i T i

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 7. Αύγούστου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον 
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΙΤ

Είς τήν Φλάνδραν ή ένέργεια τών πυροβολικών ήτο είς 
τινας μόνον τομείς παροδικώς ζωηρά. Είς τό πεδίον τών χοα
νών έγένοντο πολλάκις συγκρούσεις τμημάτων άναγνωρίσεως.

Εις τήν ’ Αρτουά διηυθύνετο ισχυρόν πΰρ κατά τών θέσεων 
μεταξύ τής Ούλλούκ χαί τοΰ Σκάρπ.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ Κ ΡΟ Κ Π Ρ ΙΙΤ Σ
Επιθέσεις ολδεμβουργιχών χαί βυρτεμβουργικών περιπόλων 

είς τήν χαράδραν τής Μπεσσύ (βορείως τής όδοΰ Λαόν-Σουασ- 
σόν) καί πλησίον τής Μπερρύ-ώ- Μπάκ είς τόν Αίσν Ιφεραν 
είς ημάς κέρδος αιχμαλώτων καί >είας.

’Α να το λ ικόν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ τον ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΔΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ή  κατάστασις είναι άμετάβλητος.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Είς τήν κοιλάδα τοΰ Σερέθη καί τοΰ Σουτσάβα κατελή- 

φθη έδαφος δι’ άγώνος. Ωσαύτως είς τά όρη έπροχωρήσαμεν 
παρά τήν πεισματώδη έχθρικήν άντίστασιν.

Ν'έαι ρουμανικαί έπιθέσεις είς τό Μόν Σενιέρ Κασινουλούη 
καί πλησίον τοΰ μοναστηρίοο Λέπσα (είς τήν κοιλάδα τοΰ Πού- 
τνα) κατεβλήθησαν μετά πολλών άπωλειών τοΰ ,έχθροΰ.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Πρωσσικά καί βαυαρικά συντάγματα ένήργησαν τοπικήν έ- 

πιθεσιν χατά τών βορείως τής ΦοξάνΓ όωσσικών θέσεων. Συνε- 
λήφθησαν 1300 αιχμάλωτοι χαί έκυριεύθησαν 13 πυροβόλα κα'( 
πολυάριθμα δπλα χαρακωμάτων.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδεμία μεγαλύτερα πολεμική έπιχείρησις.
(W .T.B .) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΙΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΐ ΑΝΑΚΟΙΝΟΒΕΝΤΟΙ
Βιέννη, 6. Αύγούστου

Ι τα λ ικ ό ν  θέατρον
Τό έχθρικόν πυροβολικόν έξέτεινε χθές τό πΰρ του μετά 

μεταβλητής δυνάμεως έιρ ολοκλήρου τοΰ μετώπου τοΰ Ίζόντσα 
άπό τής Τολμάίν μέχρι τής Θαλάσσης.

(W .T .B .) ‘ Ο Αρχηγός τοΰ Γενικού Επιτελείου.

ΛΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 5 Αύγούστου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) Νέαιέπι- 

τυχίαι τών ύποβρυχίων είς τόν Ατλαντικόν ώκεανόν : ‘24 000 
τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό άγγλι. 
κόν ώπλισμένον πλήρες φορτίου άτμόπλοιον Χάβορτ (4458 
τόννων), προσέτι τέσσαρα άλλα ώπλισμένα πλήρη φορτίου, πι
θανώς άγγλικά άτμόπλοια, έκ τών οποίων ίν  συνωδεύετο ύπό 
άντιτορπιλλιχών καί δύο τά όποια, έάν κρίνη τις άπό τήν εκ- 
ρηξιν, είχον φορτίον πυρομαχικών. Προσέτι τό άγγλικόν αλιευ
τικόν «Έκλίψε» καί τό ρωσσικόν ίστιοφόρον «Τσατέϊα.»

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.
Βερολινον, δ· Αύγούστου. Επίσημον. (W .T .B .) Είς τόν 

Ατλαντικόν ώκεανόν -καί τήν Βόρειον θάλασσαν κατεβυθίσθησαν 
πάλιν υπό τών υποβρυχίων μας 6 άτμόπλοια καί 2 ιστιοφόρα. 
Μεταξύ αυτών εύρίσκοντο τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον 
«Πάντιγκτον» μετά 8000 τόννων μεταλλευμάτων σιδήρου άπό 
Καρθαγένης είς Γλασκώβην, τό όποΐον κατεβυδίσθη κατόπιν διώ- 
ρου μάχης πυροβολικού· είς άγγλος μηχανικός συνελήφθη αιχ
μάλωτος. Προσέτι κατεβυθίσθη εν ώπλισμένον πετρελαιοφόρον 
άτμόπλοιον. Τά λοιπά τέσσαρα πλοία άνήκον είς ίσχυρώς συνο- 
δευομένους συρμούς. Έ κ τών δύο ιστιοφόρων τό Εν είχε φορ- 
τίον ανθράκων.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α Ν
(Ζ.) Ζυρίχη, 1. Αύγούστου. 'Η “Νέα Έφημερίς τής Ζυ- 

ρί'χηςη αναγγέλλει, δτι ή κατάστασις είς μή κατεχομένην Ρου
μανίαν είναι άνυπόφορος καί πλησιάζει νά είναι απίστευτος. Αί 
δυσχέρειαι είναι ^ανυπέρβλητοι. Γό άδύνατον τοΰ καθαρισμού τών 
κυριωτέρων δδών τοΰ Ίασίου, δπου κατ’ επίσημον εκθεσιν κεΐν- 
ται 8 000 πτώματα ζώων, έξανθηματικός τύφος, διαλείποντες 
πυρετοί, χολέρα, ελλειψις φαρμάκων καί τροφών προκαλοΰσι 
γενικήν άγανάκτησιν. Είς πολλά μάρη διανέμεται άρτος μόνον 
άπαξ τής έβδομάδος. Αί δυνάμεις τής Ρουμανίας έξηντλήθησαν.

ΠΑΡΑΣΗΜ ΟΦΟΡΙΑΙ
(Ζ.) 'Η Έφημερίς τής Κυβερνήσεως δημοσιεύει, οτι άπε- 

νεμήθη είς τόν άρχικαγγελάριον καί πρωθυπουργόν τής ΙΙρωσ- 
σίας ό Μεγαλόσταυρος τοΰ παρασήμου τοΰ Ερυθρού Αετού, 
είς τόν υπουργόν τών εσωτερικών τής Γερμανίας Χέλφφεριχ 
καί τόν υπουργόν τών οικονομικών τής Γερμανίας κόμητα φόν 
Ρέντερν τό παράσημον τοΰ Έρυθροΰ Άετοΰ πρώτης τάξεως.

Επίσης είς τούς παραιτηθέντας υπουργούς έδόθησαν διά
φορα παράσημα.

H l I U M i l E f B  ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 6 Αύγουστου. (Τηλ. τοΰ σουηδικού τη- 

λέγρ. πρακτορείου.) ' Η διεθνής σοσιαλιστική σονέλευσις καθω- 
ρίσθη όριστικώς διά τήν 9. Σεπτεμβρίου.

(Ζ.) Βέρνη, 6. Αύγούστου. ' Η «Νταίλυ Νόϋ» άναγγέλλει 
έκ Βασιγκτώνος ύπό ήμερομηνίαν 31. Ιουλίου τά εξής: 'Ο 
πρόεδρος τού αμερικανικού έργατικοΰ συνδέσμου άπεδέχ&η τήν 
πρόσκλησιν τής όλλανδοσκανδιναυϊκής έπιτροπής πρός άποστολήν 
μελών είς Στο<χόλμην, δπως άναπτύξωσι τήν στάσιν τής άμε- 
ρικανικής έργατικής τάξεως ώς πρός τόν πόλεμον.

Είς τούς αντιπροσώπους τούτους δέν θά έπιτραπη, νά συμ- 
μετάσχωσι τών συνελεύσεων τοΰ Αύγούστου, διότι δέν είναι σο- 
σιαλισταί, άλλά κατά τήν προκαταρτικήν συνέλευσιν Θά πληροφο- 
ρήσωσι, τί θεωροΰσι τά δύο χαί ήμισυ εκατομμύρια μελών τοΰ 
αμερικανικού έργατικοΰ συνδέσμου ώς σκοπόν τοΰ πολέμου διά 
τήν Αμερικήν. Οί σοσιαλιστικοί απεσταλμένοι, οί δποΐοι άπε- 
κλείσθησαν, θά άντεπροσώπευον δλίγάς μόνον χιλιάδας εργατών.

(Προφανώς είς τήν άντιπροσωπείαν ταύτην πρόκειται περί 
τών «μεγάλων αρχηγών έργατών τής ’ Αμερικής, οί όποιοι κατά 
τό πλείστον είναι υπέρ τής έξακολουθήσεως τοΰ πολέμου», περί 
τών όποιων ό Λόϋδ Τσώρτς άνέφερε κατά τόν έν τη κάτω 
βουλή λόγον του τής 1. Αύγούστου, δτι ή βρεττανική κυβέρ- 
νησις προσεκάλεσε τούτους είς Εύρώπην. Λίαν άξιοσημείωτον 
είναι, δτι άπεκλείσθη τής συνελεύσεως τό άμερικανικόν σοσιαλι
στικόν κόμμα, τοΰ οποίου άρχηγός είναι δ όνομαστός Άλλαν 
Μπένσον.)

(Ζ.) Κατά τήν «Μπερλίνερ Τάγκεμπλατ» αί άνταντικαί 
κυβερνήσεις έξακολουθοΰσι νά μή δίδωσι διαβατήρια διά Στοκ
χόλμην. Τοιουτοτρόπως καθίσταται άδύνατος ή συμμετοχή τών 
σοίιαλοδημοκρατικών τών άνταντικών χωρών. Μία έφημερίς τής 
Στοκχόλμης έκφράζεται έν σχέσει πρός τήν συμπεριφοράν τής 
γαλλικής καί τής αγγλικής κυβερνήσεως άπέναντι τής συνδιασκέ* 
ψεως τής Στοκχόλμης ώς έξής: Έάν αί ένέργειαι τών σοσιαλι
στών ύπέρ τής ειρήνης ναυαγήσουν, δπως άπεκρούσθη ή έντι
μος πρότασις ειρήνης τής γερμανικής κυβερνήσεως, δέν ύπολεί- 
πεται πλέον άλλο τι άπό τόν Χίντενμπουργκ καί τόν γερμανι
κόν στρατόν. Αί ένέργειαι ύπέρ τής ειρήνης τών δύο τούτων 
παραγόντων είναι έπίμονοι καί έπαισί>ηταί.

Σ Χ Ο Λ Ι Α  
π ε ρ ι  τ ο ΰ  λ ό γ ο υ  τ ο ΰ  Λ ό ϋ δ  Τ σ ώ ρ τ ς

(Ζ.) Χάγη, 6. Αύγούστου. 'Ο „Νέος Ταχυδρόμος τή; 
Χάγης “ σχολιάζων τόν λόγον τοΰ Αόϋδ I σώρτς λέγει, δτι δέν 
παρουσιάζεται έν αύτιρ ούδεμία νέα ιδέα ή άποψις ειρήνης. 
Ητο μόνον είς προπαγανδιστικός λόγος ύπέρ τής έξακολουθή- 

σεως τού πολέμου, προωρισμένος, δπως πείση τά αμφίρροπα 
καί τά υπέρ της ειρήνης μέρη τοΰ βρεττανικοΰ λαοΰ, δτι είναι 
ανάγκη νά έξακολουθήσωσι τόν πόλεμον. Διά τοΰτο έτόνισεν ώς 
σκοπόν τήν έπίτευξιν διαρκούς ειρήνης. Ώ ς καί κατά τάς προ- 
ηγουμενας περιστάσεις οί λόγοι του έξέφρασαν βαθεϊαν δυσπι
στίαν πρός τήν Γερμανίαν καί τήν γερμανικήν κίνησιν ύπέρ τής 
ειρήνης. 'Η Άντάντ δέν θέλει νά πιστεύση είς τήν ειλικρίνειαν 
τής γερμανικής δηλώσεως περί τής ειρήνης.

Πρός τούς ειρηνοφίλους ό ' όϋδ Τσώρτ; λέγει, οτι ό πό
λεμος πρέπει νά έξακολουθήση έν όνόματι τοΰ πολιτισμού καί 
τής έλευθερίας. Έν τούτοις ό λόγος του ένισχύει τήν έντυπα» ■ 
σιν, δτι ή ’ Αγγλία δέν αισθάνεται πλέον έαυτήν πολύ άσφαλή 
άπέναντι τών ειρηνικών τάσεων τής χώρας. ' Η νέα προτροπή 
πρός τόν λαόν, νά τη ρήση τήν ενότητα, άποδεικνύει, δτι δ Λόϋδ 
Τσώρτς δέν ύποτιμα τόν κίνδυνον τής κινήσεως ύπέρ τής ειρή
νης, καί άπό τής άπόψεως ταύτης εχει καί ή προτροπή κατά 
τής εισαγωγής συνδέσμων στρατιωτών καί έργατών εις ’ Αγγλίαν 
κατά τό ρωσσικόν υπόδειγμα τήν σημασίαν της.

0 1  Δ Η Μ Ι Ο Ι  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
(Ν.) Μ.τάζελ, 6. Αύγούστου. Άπό έπιστολήν μιας έξεχού- 

σης προσωπ.κότητος έν ’ Α θήναις πρός τινα συγγενή του έν Ε λ 
βετία ή «' Ελβετική Γενική 'Υπηρεσία τοΰ Τυπου» παραλαμβά- 
νει τά έξής: «Δέν δύνασαι νά φαντασθης, τί ύποφέρομεν είς 
Αθήνας: Πείνα, δυστυχία, διαφθορά. "Ολοι κλέπτουν, δλοι 

είναι αληθείς λησταί. Αί γυναίκες καί τά παιδία άποθνησκουσιν 
άπό έξάντλησιν έπί τών οδών. ' Η σύζυγός μου έσωσε την ζωήν 
εκατοντάδων νηπίων, τά όποια αί μητέρες των δέν ήδύναντο 
πλέον νά διαθρέψωσι. Τά μικρά παιδία άποθνη σκουσι πραγμα- 
τικώς ώς αί μυΐαι

'Ο αποκλεισμός είναι εντελώς εγκληματικός. Οί κύνες καί 
αί γαλαϊ άποθνησκουσιν είς τάς οδούς. 0 ? ίπποι δέν δύνανται 
πλέον νά κινηθώσι. χ Πρό τριών μηνών ό πόλις δέν Φωτίζεται 

πλέον κατά τήν νύκτα. ’ Επειδή ή πόλις είναι βυθισμένη τελείως 
είς τό σκότος, ή δέ χωροφυλακή εύρίσκεται είς Πελοπόννησον, 
οί έγκληματίαι εχουσι πλήρη έλευθερίαν καί έπιτίθενται κατά 
τών πολιτών, δπως τούς ληστεύσωσι καί τούς κακοποιήσωσι.

Σ. Σ. Είς τήν ανωτέρω άνταπόκρισιν δεν άναφέρεται ή 
χρονολογία τής έξ Αθηνών επιστολής. Προφανώς δμως πρό
κειται περί τής πρό τών τελευταίων γεγονότων καταστάσεως έν 
'Ελλάδι. "Οσον ζωηράν καί άν παραδεχθώμεν τήν περιγραφήν 
ταύτην, ύπάρχει άρκετή αλήθεια έν αύτη. Καί· έξ άλλων έπι- 
στολών καταφαίνονται τά δεινά τά όποια ύπέφερεν ό ελληνικός 
λαός. Λόγιο τής παντελούς έλλείψεως ή τών πρωτάκουστων τι
μών τών ειδών πρώτης- ανάγκης αί λαϊκαί ιδίως τάξει; υπέφε
ραν όπερβολικά. Είναι δέ ζήτημα, έάν καί σήμερον μετεβλήθη- 
σαν σημαντικώς τά πράγματα, άφοΰ είναι γνωστή ή μεγίστη 
δυσχέρεια τής ’ Αντάντ πρός μεταφοράν τροφίμων, λόγος ό ο
ποίος ήνάγκασεν αύτήν ν£ Θέση χεϊρα έπί τής έσοδείας τής 
Θεσσαλίας πρός διατροφήν τοΰ έν Θεσσαλονίκη στρατού xr,c



✓

Άναδιοργάνωσις τής έλλην. χωροφυλακής
(Ζ.) 'Η „ΣέκοΧο“ αναγγέλλει ές ’ Αθηνών. δτι μεταξύ 

τοΰ ίταλοΰ πρεσβευτοΰ Μποσδάρι καί τοΰ Βενιζέλου έκλείσθη 
συμφωνία, κατά τήν όποιαν ανατίθεται πάλιν ή διοργάνωσις 
τής έλληνικής χωροφυλακή; είς ίταλοΰς Καραβινιέρους.

Ή εμφύλιος αιματοχυσία τών Ρώσσων
(Ν.) ‘ Η «Μόρνινκ Πόστ» πληροφορείται έκ ΙΙετρουπόλε- 

ως, δτι ό Ρώσσος στατηγός Κορνιλώφ, μή λαμβάνων ούδεμίαν 
άπάντησιν έκ I Ιετρουπόλεως είς διάφορα τηλεγραφήματα' του, 
διέταξεν αυθαιρετώ;, δπως τυφεκισίΤώσι 34 ρώσσοι αξιωματι
κοί, οί όποιοι προέτρεπον τά στρατεύματα είς ύποχώρησιν. Όταν 
ή πράξις αυτη έγνώσίΤη μεταξύ τών στρατευμάτων, πολλά συν
τάγματα έπεχείρησαν έπιίίεσιν έναντίον τοΰ στρατηγείου τοΰ 
Κορνιλώφ. όπως φονεύσωσιν αύτόν. Γά στρατεύματα τοΰ στρα
τηγού απώθησαν τά στασια'σαντα συντάγματα καί έφόνευσαν 
εκατοντάδας στρατιωτών. ' Ο ανταποκριτής περιγράφει τήν αιμα
τοχυσίαν ταύτην μεταξύ στρατευμάτων τής αυτής έθνικότητος, 
ώς τήν φοβερωτέραν πράξιν ές όσων έγένοντο έπί τοΰ πεδίου 
μάχης κατά τόν παρόντα πόλεμόν.

ΡΩΣΣΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΥΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ
(Ζ.) Βέρνη 7. Αύγούστου. ' ί2ς αναγγέλλει ή “ Έξάνς 

Ιέλεγκραφ,, έκ ΓΙετρουπόλεως, ήρχισαν κατ’ άπαίτησιν τοΰ 
συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών ανακρίσεις τού στρατο
δικείου έναντίον τοΰ Μπρουσσιλώφ καί τών στρατηγών τοΰ έπι- 
τελείου του. Πολλοί αξιωματικοί τοΰ μεγάλου έπιτελείου έτέ- 
Θησαν είς διαθεσιμότητα.

Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
έκ τής καταλήψεως τοΰ Τσέρνοβιτς
(Ζ.) ’ Επί τη καταλήψει τής Τσέρνοβιτς ό άντισυνταγμα- 

τάρχης Ρουσσε γράφει είς τήν ηΑιμπερτέ“ τά εξής : Γά απο
τελέσματα ηρωικών προσπαθειών δύο έτών άπολέσίίησαν. ' Η 
διαρκώς κρισίμωτέρα μεταβολή τών ρωσσικών πραγμάτων δί
δει αφορμήν είς σοβαρωτάτας σκέψεις.

8S Β§ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  8S §Β
■in 'MMiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHniiniiiuiiiiiiiiiiitiwniuHnMiiiiRiniiiiiiiiiinHniniiiniiiniiiiiRiiiiiiiiiiniHimuiiiHiiiiiiMHiiiiniiiiiiiNiRHiimiiiiimimmniiWK >ι.

Είς τον έορτάζοντα σήμερον συνάδελφόν μας Πα
ρασκευήν Ίωάννου, στοιχειοθέτην τής έφημερίδος μας, 
εύχόμεθα έτη πολλά·

Οί στοιχειοΦέται

1Ρ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΤΧΑΑΑΕ ΕΗΑΡΞΙΣ 

7,30 ΕΣΠΕΡΑΣ
Κονσέρτο τής έλληνικής στρατιω τικής μουσικής 
τοΰ Δ\ Σώματος Στρατού υπέρ τώ ν οικογενειών 
τών πεσόντων τοΰ έν Γκέρλιτς 19ου γερμανικού 
συντάγματος πεζικοΰ, ύπό τήν δ ιεΰθυνσ ιν  τοΰ 
άρχιμουσικοΰ κ · Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Β α ρ α γ κ ο ν λ η .

□ι—

ΊΊΜΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Αόζαι 75 πφ., αϊ'θουσα 50 πφ., 2α σειρά 30 πφ.

’ Ενοικιάζεται άμέσως κομψώς έπιπλ. δωμάτων ή καί 2 δω
μάτια (ύ’πνου καί διαμονής) μετά ήλεκτρ. φωτός. Λάντεσκρον 
στράσσε 47. I. πλησίον τής Ντρέσντενεο-πλάτς. ΙΙληροφορίαι 
είς τό ισόγειον δεξιά.
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ΤΤΩΛΟΥΝΤΑΙ Ε ΙΣ  ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 
„ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ“  

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΝΝΟΒΕΡΟΝ

=  " H I M    ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι  Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ..............11111111111111111111111111..........ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι  Ι Ι 1Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 1Ι Ι    =

illllllllltllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .


