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ΥΠ Ο ΒΡΥΧΙΟ Ν  Ι Η Ι  ΦΛΑΝΔΡΑΣ

Βερολινον. 6. Αύγουστου. (W.T.B.) ' Η πρώτη μάχη διά 
τήν φλανδρικήν βάσιν υποβρυχίων έδόθη καί έχάθη διά τους 
Άγγλους. Jiai κατά τήν 5. Αύγούστου, 6. ημέραν τής έπιθέ
σεως, δέν έπανελήφθη ή άποτυχοΰσα πρώτη απόπειρα διασπά- 
σεως. Οί Άγγλοι διήρεσαν τάς δυνάμεις των πυροβολικού και 
πεζικού είς μεμονωμένος ενεργείας. Τό άγγλικόν πύρ απέκτησε 
κατά διαλείμματα μεγάλην σφοδρότητα είς τήν περιοχήν τής 
Ντρίε-Γκράχτεν. τής Ντραάϊμπανκ και νοτίως τής Λάνκεμαρκ.
’ Απέτυχον πολλαΐ άπόπειραι έπιθέσεως, δπως είς τήν περιοχήν 
τής Χολλεμπέκε. Πλησίον τής Φρέτσενμπεργκ αγγλικά στρατεύ
ματα έτοιμα έντός τών χαρακωμάτων πρός έπίθεσιν έδέχθησαν 
πύρ καταστροφής και τοιουτοτρόπως κατεπνίγη έν τη γενέσει 
της ή έκεΐ σκοπουμένη έπίθεσις.

Γερμανικοί περίπολοι έπετέθησαν είς πολλάς θέσεις κατά 
τών αγγλικών χαρακωμάτων κατά τήν νύκτα τής 4. Αύγούστου 
καί έπανήλθον μετά λείας καί πολυβόλων. ' Εκατέρωθεν τής 
διώρυγος πλησίον τής Χολλεμπέκε συνελήφθησαν 4 άςιωματικοί 
καί 50 στρατιώται καί 4 πολυβόλα. ' Ολόκληρον τήν νύκτα τής 
5. Αύγούστου οί Άγγλοι έπεχείρησαν σειράν επιθέσεων είς τό 
τόςον τής 'Τπέρν. Τό έν μετά τό άλλο τά αγγλικά τμήματα 
κατεβλήθησαν ύπό τοΰ γερμανικού πυρός τής άμύνης. Καί είς 
τόν τομέα τής Βυτσέτε τό πΰρ ήτο ζωηρόν τήν εσπέραν τής 
5. Αύγούστου. 'Ωσαύτως είς τήν παραλίαν, δπου άπό τινων ή- 
μερών ή ενέργεια τοΰ αγγλικού πυρός δεικνύει αύ'ςησιν.

Είς τό ανατολικόν μέτωπον έφθάσαμεν καί ύπερέβημεν ά
νατολικώς τής Τσέρνοβιτς τήν γραμμήν, άπό τήν όποιαν έ£ώρ- 
μησεν ή έπίθεσις τοΰ Μπρουσσιλώφ τοΰ 1916. Είς τήν ανα
τολικήν Γαλικίαν ή γραμμή αυτη εύρίσκεται ήδη εως 60 χι
λιόμετρα όπισθεν τοΰ νέου μετώπου μας.

Οί Ρώσσοι παρέχουσι νέαν ίσχοράν άντίστασιν μεταςύ 
Ντνγέστρ καί Προύθου ώς καί νοτίως τού Προύθου είς τά 
ρουμανικά σύνορα. Είς τήν λεκάνην τού Ραντάουτς κατελήφθη 
ή πόλις Ραντάουτς ώς αποτέλεσμα τών έπιτυχών ορεινών αγώ
νων τών τελευταίων ήμερών. ' Η σφοδρά άντίστασις, τήν όποιαν 
οί Ρώσσοι έπεχείρησαν πρό τής πόλεως. έθραύσθη ύπό τών 
μετά μεγάλης γενναιότατος μαχομένων αύστροουγγρικών στρατευ
μάτων. Άνατολικώτερον έφθάσαμεν εις τά χωρία Τερεμπλέστικ 
καί Χαντικφάλβα. Τοιουτοτρόπως εύρίσκεται είς χεΐρας τών 
συμμάχων μέγα μέρος τής άπό Τσέρνοβιτς είς Σουτσάβα ά- 
γούσης σιδηροδρομικής γραμμής.

’ Επί τών άνατολικώς τοΰ Μολνταβίτσα καί τοΰ Μπιστρίτσα 
ύψωμάτων έξακολουθει ή προέλασις. Άπέτυχον ρωσσίκαί αντε
πιθέσεις πλησίον τής Λουνγκένι καί τής κοιλάδος τοΰ Μπιστρί- 
τσα. Οί Ρώσσοι ύποχωροΰσιν κσί νοτίως τοΰ Μπιστρίτσα. 
Έφθάσαμεν τά υψώματα άπό τοΰ Γκαίντσι μέχρι τής κοιλάδος 
τοΰ Σάκα. Είς τό Μόν Σενιερ Κασινουλούη αί ρουμανικαί άπώ- 
λειαι αύςάνουσιν. "Ολαι αί έπιθέσεις έναντίον τοΰ πεισματωδώς 
υπερασπιζομένου όρους ώς καί έναντίον τών βορείως τοΰ μονα
στηριού Λέπσα υψωμάτων άπεκρούσθησαν.

' Η 12. μεραρχία ιππικού χατε τήν ύποχώρησίν της διέ- 
πραςε βορειοανατολικώς τής Κιμπολούνκ σειράν άποτροπαίων 
φρικαλεοτήτων. Πλησίον τής Τρουμόσσα εύρέθησαν πτώματα 
γυναικών ήκρωτηριασμένα κατά φρικώδη τρόπον.

Α Μ Ν Τ Κ Μ  ΤΟΥ ΚΑ ΙΖ Ε Ρ
ί ΐ ί  Η  Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α  I H J  4.  U I O C T O I

Βερολινον, 7. Αύγούστου. (W.T.B.) Ή  Α.Μ. ό Κάϊζερ 
άπέστειλε πρός τόν πρόεδρον τοΰ Ράϊχσταγ κ. Κέμπφ τήν ακό
λουθον άπάντησιν είς τό τηλεγράφημα, τό όποιον άπεστάλη πρός 
Αύτόν κατά τήν είς τό Ράϊχσταγ τήν 4. Αύγούστου γενομένην 
άναμνηστικήν έορτήν τής τρίτης έπετείου τής κηρύςεως τοΰ πολέμου·.

Πρός τόν έςοχώτατον πρόεδρον τού Ράϊχσταγ Κέμπφ.
Δεφθήτε τάς έγκαρδίους εύχαριστίας μου διά τό χαιρετι· 

στήριον τηλεγράφημα, διά τοΰ όποιου κατά τήν άναμνηστικήν 
έορτήν τής 4. Αύγούστου 1917 έςεφράσατε ές. ονόματος τών 
άντιπροσώπων τών διαφόρων ταςεων καί έπαγγελμάτων τήν 
ομόφωνον καί άκλόνητον έμμονήν τοΰ γερμάνικοΰ λαοΰ. Τό πνεΰ- 
μα, τό όποιον πρό τριών έτών έξώρμήσε κατ’ άλησμόνητον τρό. 
πον άπό τό βάθος τής λαϊκής ψυχής καί συνήνωσε τόν λαόν 
μας είς τά τεράστια κατορθώματα τοΰ πολέμου τούτου, έςακο- 
λουθεϊ νά είναι ζωηρόν, μεταςύ μας. Τό πνεύμα τοΰτο άποδει- 
κνύεται. δταν άκόμη αύτάς τάς ήμέρας οί ατρόμητοι μαχητα’- 
μας ύπό τήν οδηγίαν μεγάλων στρατηγών έγένοντο κύριοι άνη- 
κούστων έπιθέσεων καί δταν ό λαός παρά τάς άσχολίας κα 
τάς στερήσεις ύπομένγ, τοσοΰτον άνδρικώς καί εργάζεται τόσον 
εύσυνειδήτως καί έπιτυχώς, δπως έσχάτως άντελήφθην τοΰτο είς 
τήν πιστήν, έκ νέου άνθίζουσαν άνατολικήν Πρωσσίαν. Άναλο- 
γιζόμενος τήν κατά τήν διάρκειαν τριών δύσκολων έτών δοκιμα- 
σθεΐσαν καί σφυρηλατηθεΐσαν δύναμιν τοΰ λαοΰ μας είμαι βέβαι
ος, δτι ούτος σοβαρός μέν, άλλά ατρόμητος καί νικηφόρος καί 
προθύμως ύπερνικών έσωτερικάς διαφοράς γνωμών θά ύπομεί- 
νη μέχρι ειρήνης, ή όποια νά έγγυάται τήν τιμήν καί τό μεγα- 
λεϊον τής πατρίδο; μας καί ασφαλές καί ευτυχές μέλλον.



ΑΙΜΚΟΙΗΙΙΕΝΤλ ΤΟΙ ΠβΑΕΜΟΥι»»»ιι uuiiiniii
’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 8. Αύγούστου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον
Σ Τ Ρ Α Τ Ι*  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΙΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τό φλανδρικόν μέτωπον μάχης ό άγων πυρός άνήλθε 
πάλιν την έσπέραν είς μεγάλην σφοδρότητα.

Είς τόν τομέα της παραλίας οί Άγγλοι έπετέί)ησαν την 
νύχτα κατόπιν τυμπανικοΰ πυρός μετά ισχυρών δυνάμεων άπό 
τής Νιοΰπορτ πρός βορραν καί βορειοανατολάς, άλλ’ άπεκρού
σθησαν δί άγώνος έχ τοΰ πλησίον.

Μεταξύ Ντράιμπανκ (βορειοανατολικώς της Μπιξότε) κα'( 
Φρέτσενμπεπγχ ό έχθρός έξετέλεσε χθες κατόπιν τής έπελεύ- 
σεως τοΰ σκότους έπανειλημμένως ίσχυράς μεμονωμένης έπιθέ* 
σεις έναντίον τών γραμμών μας· καί έδώ άπεκρούσθησαν παν
ταχοΰ μετά πολλών άπωλειών.

Είς τήν Άρτουά ζωηρόν πΰρ μεταξύ τής διώρυγος τής 
Λά Μπασσέ και τοΰ Σκάρπ. ’ Αγγλικαί έπιθέσεις άναγνωρίσεως 
έναντίον πολλών τομέων τοΰ μετώπου τούτου άπέτυχον.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟ ΙΠΡΙΝ ΤΣ
Κατά τάς εσπερινός ώρας ένεδυναμώθη τό πυρ κατά μή

κος τής Σεμέν ντε Ντάμ.
’ Επί τής άνατολικής δχθης τοΰ Μας βαδιχαί περίπολο  ̂

έξετέλεσαν ορμητικήν έπιδρομήν, είσήλθον είς τό ώχυρωμένον 
δάσος τής Κωριέρ χαί έπανήλθον μετά αριθμού τίνος αιχμα
λώτων.

’Α νατολ ικό ν Φέατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕ0Π0ΑΑ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ούδεμία μεγαλύτερα πολεμική έπιχείρησις.
Είς τά Δασώδη Καρπάθια αύστρουγγρικά συντάγματα κα- 

τέλαβον δί έφόδοο πολλάς πεισματωδώς άμυνομένας χορυφάς 
δρέων.

Νοτίως τοΰ Μόν Σενιέρ Κασινολούη χαί βορείως τοΰ μο
ναστηριού Λέπσα άπεκρούσθησαν νέαι ρουμανικαί έπιθέσεις.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Είς την θέσιν διασπάσεως τών έχθρικών γραμμών βορείως 

τής Φοξάνι συνηφθησαν πεισματώδεις άγώνες. ’ Επεξετείναμεν την 
έπιτυχίαν μας. Ρώσσοι καί Ρουμάνοι έξετέλεσαν ίσχυράς, άλλ’ 
άκάρποος άντεπιθέσε'ς, κατά τάς οποίας έξηκριβώθησαν δί αιχ
μαλώτων ώς μετέχοντα 12 έχθριχά συντάγματα.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδέν νέον.
(W .T .B .)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟνΓΓΡΙΚΟΥ AHAK0INQ0EHT0!
Βιέννη, 7. Αύγούστου

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
Έ πί τής ράχεως Φασσάν, νοτιοανατολικώς τής Καβαλέζε, 

χατεβλήθη ύπό τοΰ πυρός μας μία ίταλιχή έπίθεσις· τό έ'/θρι- 
χόν τάγμα έτράπη είς φυγήν είς πλήρη άποσύνθεσιν. Είς τόν 
Ίζόντσο έχαλαρώθη πάλιν χθές τό πΰρ πυροβολικού.

(W .T .B .) Ό  ’ Αρχηγός τοΰ Γενικοΰ Επιτελείου.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
(Ζ.) ‘ Η «Εμπορική Έφημερίς» τής Λιβερπούλης γράφει: 

Διατρέχουσι πάλιν φήμαι, Stt παρηγγέλθησαν νεώτερα καί με

γαλύτερα γερμανικά υποβρύχια, τά όποια είναι τόσον ίσχυρώ» 
ώπλισμενα, ώστε παρουσιάζουσι μεγάλην υπεροχήν άπέναντι τών 
ώπλισμένων έμποριχών πλοίων. Έάν ριφθώσιν είς την θάλασ
σαν πολλά τοιαΰτα υποβρύχια μ» την έντολήν νά βυθίζωσιν παν 
2,τι συναντώσι, τότε τά πλοία ταΰτα θά άποτελώσι μεγάλην 
καταστρεπτικήν δύναμίν έναντίον τών πλοίων μας ώπλισμένων 
καί μή. ΈκεΤνο τό όποιον είπεν ό άρχικαγγελάριος, δτι ή με
ταφορά αμερικανικού στρατού είς Ευρώπην άπασχολεΐ τόσα μετα
γωγικά μέσα, ώστε χρησιμοποιείται δλόχληρον τό εκτόπισμα, διά 
τοΰ οποίου έν έναντία περιπτώσει αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι θά 
ήδύναντο νά ύποστηρίξωσι τούς συμμάχους των, είναι τελείως 
άληθές. Επομένως θά εχωμεν νά λύσωμεν κατ’ ούσίαν μόνοι 
τό ζήτημα τών μεταφορών. Ό  κίνδυνος ούδόλως έχει άχόμη 
ύπερνιχηθή.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ 
22 000 τόννο ι.

Βερολΐνον, 6 . Αύγούστου. Επίσημον. (W .T .B .)
1. Είς τήν βόρειον έν άποκλεισμω περιοχήν κατεβ;>θίσθη- 

σαν πάλιν ύπό τών ύποβρυχίων μας 22 000 τόννων.
Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο Sv μέγα άτμό 

πλοιον έπιβατών, καθ’ δλα τά φαινόμενα τό άγγλικόν βοηθητι* 
κόν καταδρομιχόν «Ότβαϋ» (12 077 τόννων), προσέτι Sv μέγα 
βαρέως φορτωμένον άτμόπλοιον, τό όποιον συνωδεύετο ύπό πο' 
λεμιχών πλοίων. Κατά τόν τελευταΐον χρόνον άί άπώλειαι ού* 
δετέρων έμποριχών πλοίων, αί δποΐαι κατά τούς προηγουμένου; 
μήνας τοΰ άπεριορίστου υποβρυχίου πολέμου άνήρχοντο είς τό 
εν πέμπτον περίπου τών συνολικών άπωλειών, κατήλθον εύτυ- 
χώς κάτω τοΰ ορίου τούτου.

2. Αί άεροπορικαί μοΐραί μας τής Κουρλανδικής παραλίας 
έβομβάρδισαν κατά -την τελευταίαν εβδομάδα στρατιωτικά έργο- 
στάσια πλησίον τών έκβολών τοΰ Ντύνα ώς καί ώχυρωμένας 
άποβάθρας είς την νότιον παραλίαν τής νήσου Έζελ διά έκρη- 
κτίκών καί έμπρηστικών βομβών. Παρετηρήθησαν καλά άποτε- 
λέσμάτα. Παρά τήν ίσχυράν άντίδρασιν δλα τά άεροπλάνα μας 
έπανήλθον άνευ άπωλειών ή βλαβών.

’ Ο αρχηγός τοΰ ναυαρχιχοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ  
έ ν α ν τ ί ο ν  τ ώ ν  ύ π ο β ρ υ χ ί ω ν .
(Ζ.) Βέρνη, 7. Αύγούστου. Ή  “Νταιλυ Μαίηλ„ λέγει είς 

κύριον άρθρον, δτι ό βρεττανικός έμπορικός στόλος άπώλεσεν 
άπό τής άρχής Φεβρουάριου 600 πλοία. Ή  έφημερίς πραγ
ματεύεται τήν κατασκευήν πλοίων πρός άντικατάστασιν -καί λέ
γε·.: «Λοιπόν ή κατασκευή νέων πλοίων, τά όποΐα καί αυτά κα
τόπιν βυθίζονται, είναι ή μόνη οδός πρός καταπολέμησιν τών 
ύποβρυχίων; Τό νά ναυπηγέ τις νέα πλοία σημαίνει, δτι έτοι- 
μάζεται, νά άμυνθή*, ένψ τόν πόλεμον δύναταί νά κερδίση τις 
μόνον νικών τόν έχθρόν. ’ Επί δύο ετη έπεχειρήσαμεν τοΰτο διά 
τής άμυντικής τακτικής έναντίον τών ύποβρυχίων, ή δέ τακτική 
αυτη έχρεωχόπησε σήμερον. 'Ο πλοίαρχος Μπελλαίρ; ύπέδει- 
ξεν έσχάτως, δτι 10 000 πλοία τών συμμάχων προσπαθοΰσι νά 
άμυνθώσιν έναντίον άριθμοΰ τίνο; γερμανικών ύποβρυχίων, ό 
όποιος ούδέποτε ύπερβαίνει τά 70 έως 80. ' Η κυβέρνησις καί 
τό έθνος όφείλουσι νά Ιξετάσωσι τό ζήτημα, έάν πρέπη νά έ' 
ξακολουθήση ή άμυντική αυτη ταχτική μέχρις δτου έπιφέρη τό 
πλήρες ναυάγιον ή έάν δέν πρέπη νά παραχώρησή τήν θέσιν 
τη; είς άλλην, έφόσον άκόμη είναι ιαιρός.

(Ζ.) Βερολΐνον, 7. Αύγούστου. Ή  σημερινή «Στρατιωτική 
Εβδομαδιαία Έφημερίς» άναγράφει τά έξής : Ό  Μιχαέλις, έ- 
φεδρος λοχαγός είς διαθεσιμότητα, άνήκων τελευταίως είς τήν 
έφεδρείαν τοΰ συντάγματος γρεναδιέρων τής σωματοφυλακής τοΰ 
βασιλέως Φρειδερίκου Γουλιέλμου τοΰ III. (1. βραδεμβουργι- 
κοΰ) ύπ’ άριθ. 8, δνομάζεται άντισυνταγματάρχης μετά τοΰ δι
καιώματος νά φέρη τήν στολήν τοΰ είρημένου συντάγματος καί 
τοποθετείται είς τούς άξιωμα-ηκούς a  la  su ite τοΰ στρατού.

H «Μπερλινερ Τσάϊτουνχ» γράφει έπ’ ευκαιρία τοΰ 
προβιβασμού τούτου, δτι ό άρχικαγγελάριος κατά τάς τελευ
ταίας του έπισκέψεις είς Μόναχον, Δρέσδην καί Βιέννην έφερεν 
άκόμη τήν στολήν τοΰ λοχαγού. Δύναταί τις δμως νά προιδη, 
δτι καί ό Μιχαέλις, εάν παραμείνη μακρότερον χρόνον είς τό 
αξίωμά του, θά προαχθή ταχέως. Καί ό Μπέτμαν Χόλλβεγ 
έντός 8 έτών προήχθη άπό έφ. άντισυνταγματάρχου είς άντι- 
στράτηγον. Ό  κόμης Μπύλο προήχθη άπό έφεδρη ίλάρχου 
είς ύποστράτηγον, ό κόμης Χοενλόε έφερε πάντοτε πολιτικήν 
ένδύμασίαν, ένω ό κόμης Καπρίβι άνελθών είς τήν έξουσίαν ε- 
λαβε τόν βαθμόν τοΰ άντιστρατηγου. Ό  κόμης Μπίσμαρχ, ό 
όποιος ήτο έφ. λοχαγός άπέθανεν ώ ; στρατηγός μέ τόν τίτλον 
στρατάρχου.

Έ νέργεια ι περ ί τερματισμ ού το ύ  πολέμου
(Ζ.) , Χριστιανία, 6. Αύγούστου. Ό  έν Λονδίνω άνταπο- 

κριτής τής «”Αφτενποστ» τηλεγραφεί, δτι ή ιδέα, δτι ό πόλε
μος θά τελειώση κατά τό τρέχον έτος, κερδίζει καθ’ έκάστην 
έδαφος. Έ ν πάση περιπτώσει έτέθησαν είς ένέργειαν ίσχυραί 
δυνάμεις, δπως ευρωσι μέσα, τά όποΐα νά έμποδίσωσί τήν έ- 
ξακολουθησιν τού πολέμου πέραν τού Νέου ’Έτους. 'Ο Πάπας 
έργάζεται δραστηρίως ύπό τό αύτό πνεΰμα, δπως εύρη βάσιν 
διά τήν ειρήνην. ' Ωσαύτως είς τούς ρωσσικούς κύκλους καί είς 
τήν ’ Αγγλίαν δέν πιστεύουσιν,' δτι ό πόλεμος θά έξακολουθηηι 
πέραν τοΰ Νέου "Έτους.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΚΗΣ ΑΗΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΟΣ
Ό  έν 11 ετρουπόλει άνταποκριτής τής «Νταίλυ Μαίηλ» 

1 όμσον μεταδίδει είς τήν έφημερίδα του συνομιλίαν του μετά 
τοΰ πρώην προθυπουργοΰ Λβόβ, έκ τής οποίας προκύπτει, δτι 
τούς κυβερνητικούς κύκλους τής Ρωσσίας τρομάζει τό φάσμα 
τσαρικής άντεπαναστάσεως. Ό  Τόμσον έθιξε τό «λίαν δυσάρε- 
στον» τοΰτο θέμα χαί έλαβε τήν άπάντησιν: «Μάλιστα, είναι έπι- 
κινδυνωδέστατον πραγμα. Δώσατε προϊοχήν είς τούς χωρικούς 
καί θά άκούσητε τήν στερεότυπον έκφρασιν: «"Οταν έκυβέρνα
ό Τσάρος, έπερνούσαμε καλύτερα.» Οί στρατιώται θά έπολέ- 
μουν καλύτερον ύπέρ τοΰ τσάρου. «'Ο Λβόβ παρεδέχθη, δτι ό 
Κερένσκι είναι δραστήριος, άλλά άμφιβάλλει έάν θά κατορθώ- 
ση νά παρακίνηση τούς στρατιώτας διά τοιαΰτα κατορθώματα, 
δπως έπί τής τσαρικής κυβερνησεως. «' Η θρησκεία καί ό Τσά
ρος είναι 2ν καί τό αύτό», είπέν, «άνευ τής βοήθειας τών δύο 
τούτων δέν δύναται νά κατορθωθή τίποτε.»

Ό  Λβόβ άνέφερεν ώσαύτως, δτι ή δημοτικότης τοΰ με
γάλου δουκός Νικολάου άρχίζει νά αύξάνη· έπέστησε τήν προ- 
σοχήν τοΰ άνταποκριτοΰ είς ώρισμένας έπιρροάς είς τούς κύ
κλους τών στρατιωτών. 'Η “Νταίλυ Μαίηλ„ σχολιάζουσα τάς 
δηλώσει; τοΰ πρώην πρωθυπουργού λέγει, δτι ή έπανάστασις 
είχε μέγαν άντίχτυπον έν Ρωσσία, άλλά λόγω τούτου δέν πρέπει 
νά άμφιβάλλη τις περί τής διαρκεία; τής νεαρας δημοκρατία;.

'Ο Τόμσον μεταδίδει έπίση; πληροφορίας περί τής άπει-

λούσης την Ρωσσίαν πείνης. Έ ν Ρωσσία πιστεύουσιν, δτι άπο- 
κλείεται ή διατήρησις τής έκστρατείας κατά τόν έρχόμενον χει
μώνα. Λόγω τής έπικινδύνου θαλασσίας συγκοινωνίας μετά τής 
’ Αγγλία; δέν άναμενουσι πολλά άπό τήν βοήθειαν τών δυτικών 
συμμάχων, τήν δέ ’ Αμερικήν βλέπουσι μέ λοξόν βλέμμα. 'Η 
έφημερίς «Γκρότσα» γράφει, δτι διά τής εισβολής τής άμερι- 
κανικής βιομηχανίας είς Ρωσσίαν άφαιρεΐται ό άρτος άπό τόν 
f>waaον έργάτην.

Τό ύπ ο υρ γε ϊο ν  Κερένσκι.
(Ζ.) Είς τό νέον ύπουργεϊον ό πρωθυπουργό; Κερένσκ1 

άνέλαβε τά ύπουργεΐα τών στρατιωτικών καί ναυτικών, μετά 
ένός ύφυπουργοΰ δί έκαστον τών ύπουργείων τούτων. Τό ύ. 
πουργεΐον τών οικονομικών άνέλαβεν ό Νεκραζώφ, ό όποιος 
προσέτι θά αντικαθιστά τόν πρωθυπουργόν έν περιπτώσει άπου. 
σίας. Ίό ύπουργεϊον τών έξωτερικών διατηρεί ό Τερεστσίνκο.

Α ί έσω τερ ικα ί ά νω μ α λ ία ι έν Ρ ω σσ ί$
(Ζ.) Άμστερνταμ, 7. Αύγουστου. Οί “Τάιμςη πληροφο

ρούνται έκ Πετροσκόλεως τήν 5. Αύγούστου, δτι ό Κερένσκι 
διέταξεν, δπως συλλάβωσι τόν Πρότσκι καί τόν \ουμαρχάρσκι 
ώς συνενόχους είς τάς τελευταίας ταραχά;. 'Ο ναύαρχο; Βερ- 
ντερέβσκι, ό ήποΐος συνελήφθη πρό τίνος χρόνου, θά καταδιω- 
χθη λόγφ δημοσιευσεως στρατιωτικών μυστικών. Ό  στρατηγός 
Γκοΰρκο κατηγορεΐται, δ η  διετηρει άλληλογραφίαν μετά τοΰ 
πρώην Τσάρου.

'Η «Πτί Παριζιέν» άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεω;: ’ Απέ
ναντι τής έπικειμένης συνδιασκέψεως μεταξύ τής προσωρινής κυ- 
βερνήσεως καί άντιπροσώπων τής Ουκρανίας ή έπιτροπή τής 
Βεσσαραβίας ειδοποίησε τήν προσωρινήν κυβέρνησιν, δτι ή Βεσ- 
σαραβία άποχρούει τήν ενωσίν της μετά τής Ούκρανίας καί ά- 
παιτεΐ αύτονομίαν.

Είς τινα στρατιωτικήν συνδιάσκεψη» ύπό τήν προεδρίαν τοΰ 
Κερένσκι είς Κίεβον άπεφασίσθη μεταξύ άλλων, δπως οί στρα- 
τιώται φονεύωνται, έάν έπιχειρήσωσι νά ύποχωρήσωσιν.

Κ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΗΙΑΟΦ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Ρ&ΣΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
(Ζ.) 'Ο εις τό άνατολικόν μέτωπον άνταποκριτής της 

“Μπερλινερ Τάγκεμπλατ„ γράφει πρός την έφημερίδα του 
τά έξής:

Κατέχω ήδη τό κείμενον τής φοβέρας κατηγορίας τοΰ 
στρατηγού Κορνιλώφ κατά τοΰ ίδίου του στρατού, τής όποιας 
άμεσος συνέπεια ήσαν ή άπόλυσις τού Μπρουσσιλώφ καί δ διο
ρισμός τοΰ Κορνιλώφ ώς άρχιστρατήγου, ή έπαναφορά τής θα
νατικής ποινής καί τά δρακόντια μέτρα κατά τής άπειθαρχίας 
τοΰ στρατού. Τό τηλεγράφημα τούτο έστάλη τήν 24. ’ Ιουλίου 
άπό τήν Κάμιενεκ—Ποντόλσκι πρός τόν προθυπουργόν καί άνώ- 
τερον διοικητήν τού στρατού καί εχει ώς έξής:

“'Ο στρατός άπερισκέπτων άνθρώπων, ό όποιος δέν ύπε* 
στηρίχθη ύπό τής κυβερνήσεω; άπό τόν δλεθρον καί την άπο- 
σύνθεσιν, τρέχει είς τά πεδία, τά όποΐα δέν δύναταί τις νά δ- 
νομάση πεδία μαχών. Επικρατεί άτελεύτητος τρόμος, υβρις και 
αίσχος, όποΐα ό ρωσσικός στρατός δέν έγνώρισεν άπό τής συ- 
στάσεώς του. "Η θά παύση ή άποσύνθεσις αυτη καί ή έπανα" 
στατική κυβέρνησις Θά έξαλείψη τήν κηλίδα ταύτην αίσχους ή, 
έάν τοΰτο δεν είναι δυνατόν, ή άναπότρεπτος πορεία τής ιστο
ρίας Θά φέρη έπί κεφαλής άλλους άνδρας, οί όποιοι θά έξα- 
λείψωσι μέν τό αίσχος, άλλά συγχρόνως θά χαταστρέψωσι τά
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ωφελήματα τής έπαναστάσεως. Τοΰτο θά άποβη πρός δυστυ
χίαν τής χώρας μας. Δεν υπάρχει έκλογή : ή έπαναστατική κυ
βερνητική εξουσία άφείλει νά βαδίσ^ τήν στερεάν έκείνην οδόν, 
ή όποια μόνη άγει είς τήν σωτηρίαν τής πατρίδος και τής 
έλευθερίας.

, ’ Εγώ, στρατηγός Κορνιλώφ, τοΰ όποιου ολόκληρος ό βίος 
άπό τής πρώτης ή μέρας, καθ’ ήν ελαβον συνείδησιν τοΰ έαυ- 
τοΰ μου, εχω άφιερωθή είς πιστοτάτην υπηρεσίαν τής πατρί
δος, δηλώ, δτι ή πατρίς καταστρέφεται, και ενεκα τούτου α
παιτώ, χωρίς νά έρωτηθώ, τήν άμεσον διακοπήν τής έπιθέσεως 
είς δλα τά μέτωπα πρός διατήρησιν και σωτηρίαν τοΰ a t  ρατοΰ, 
δπως ΰποβληθη είς άναδιοργάνωσιν έπί τών βάσεων αυστηρό  ̂
τάτης πειθαρχίας, καί δπως μή έςακολουθήση νά θυσιάζηται 
■η ζωή τών ηρώων έκείνων, οί όποιοι εχουσι τό δικαίωμα, νά 
ί'δωσι καλυτέρας ημέρας.

' Η σοβαρά κατάστασις έπιβάλλει άπαραιτήτως τήν έπανα" 
φοράν τής θανατικής ποινής καί τήν Γδρυσιν στρατοδικείων έπί 
τών πολεμικών πεδίων. Δέν πρέπει νά άποκρυβ^, δτι τά ήπια 
μέτρα τής κυβερνήσεως κατέστρεψαν τήν πειθαρχίαν καί προε. 
κάλεσαν τήν φρίκην τών δι’ ούδενός πλέον μέσου κρατουμένων 
μαζών, πράγμα τό όποιον άποδεικνύεται διά τών βιασμών, τών 
ληστειών καί τών δολοφονιών. Δέον'νά γνωσθβ, δτι ό θάνατος 
περιφέρεται διαρκΤις εις τόν στρατόν ού μόνον ύπό τήν μορφήν 
έχθρικών σφαιρών άλλά καί διά της χειρός τών ίδιων αδελφών. 
' Η έπαναφορά τής θανατικής ποινής θά σώση τήν ζωήν πολ
λών αθώων χαί θά έπιφέρη τήν έςαφάνισιν δλίγων τινων προδο
τών χαί δειλών.

Δηλώ. δτι ουδέποτε :θά δεχθώ νά παραμείνω είς υπεύ
θυνον θέσιν ώς δργανον τής καταστροφής τής πατρίδος μου. 
’ Εγώ, στρατηγός Κορνιλώφ, δηλώ, δτι έάν ή κυβέρνησις δεν 
έγκρίντ) τά ύπ’ έμοΰ προτεινόμενα μέτρα καί τοιουτοτρόπως μέ 
άποστερήσ^ τοΰ μόνου μέσου τής σωτηρίας τοΰ στρατοΰ, θά 

Λ καταθέσω αύθαιρέτως τά δικαιώματα του αρχηγόΰ στρατοΰ. „
Τό τηλεγράφημα τοΰ Κορνιλώφ ύπεγράφη καί ύπό τοΰ 

πληρεξουσίου τοΰ νοτιοδυτικού μετώπου Σαμινκώφ μετά τής 
προσθήκης: “Συμμερίζομαι τελείως τάς δηλώσεις τοΰ Κορνιλώφ 
καί ύποστηρίςω δλα τά ύπ’ αύτοΰ λεχθέντα. „

Δύο νέ α ι κηρύξε ις  πολέμου  
ένα ντ ίο ν  τώ ν  Κ εντρ ικώ ν.

(Ν.) Τό πραχτορεΐον Χαβας αναγγέλλει έκ Πεκίνου, δτι 
ό πρόεδρος τής δημοκρατίας ύπέγραψε τήν Πέμπτην τήν ύπό 
τής κυβερνήσεως ληφθεΐσαν όμοφώνως άπόφασιν, διά τής όποι
ας κηρύσσεται δ πόλεμος κατά τής Γερμανίας καί τής Αύστο- 
ουγγαρίας.

Τό Χαβας πληροφορείται έκ Παρισίων, δτι ή κυβέρνησις 
τής δημοκρατίας Λιμπέρια έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Γερ
μανίας. 0? Γερμανοί ύπήκοοι συνελήφθησαν αμέσως καί μετε- 
φέρθησαν έπί τίνος συμμαχικού καταδρομικού.

Η ΕΗ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΥΝ&ΙΑΣΧΕΨΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ
(Ζ.) Λονδΐνον, 7. Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) ' Η συνδιάσχεψις 

τών συμμάχων ήρχισε σήμερον είς Λονδΐνον. ’ Εγένοντο δύο μα- 
κραί συνεδριάσεις. Είς τήν ϊσυνδιάσκεψιν μετέσχον οί βρεττανοί 
ύποοργοί, ό Σοννίνο, ό Ριμπό, ό γάλλος υπουργός τών πορο- 
μαχικών Τομα, ό έν Παρισίοις άγγλος πρεσβευτής, λόρδος 
Μπέρτιε, ώς καί αριθμός τις άλλων άντιπροσώπων τών συμ
μάχων χωρών ώς καί άνωτέρων στρατιωτικών.

’Επ’ ευκαιρία τών μαχών είς τά ρωσσικά σύνορα.

Μ ία προκήρυξις τοΰ  υπ ο υργού τώ ν  στρα
τ ιω τ ικ ώ ν  τή ς  Ο ύκρανίας.

(Ζ.) Κατά την «Ρουσκόγε Σλόβο» δ ύπομργός τών στρα
τιωτικών τής Ούκρανίας διέταξε, νά δηλώσωσιν είς δλα τά 
στρατεύματα τής Ούκρανίας, δτι ή γερμανοαυστριακή προελασις 
άπειλεΐ τήν έλευθερίαν τής Ούκρανίας καί καταστροφήν τής έ- 
παναστάσεως, καί νά προτρέψωσιν αυτά, νά άγωνισθώσιν είς τό 
ρωσσικόν μέτωπον ύπέρ τής έλευθερίας τής Ούκρανίας.

Be . Κ Ο 1 Ν Ω Ν I ΚΑ |' §§ 1 §§
Σήμερον έορτήν τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος έορτά- 

ζει ό άνθυπολοχαγός τοΰ 16ου συντάγματος πεζικού κ. 
Παντελής Παπαγεωργίου.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλωμένον δωμάτιον μέ 2 παράθυ
ρα. Ντεμιάνι-πλάτς 32. III.

’ Ενοιχιάζετα· καλώς έπιπλ. δωμάτιον. Ούφερ-στράσσε 15, 
παρτερ δεξιά.

’ Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. μετά πιάνου. Κόνζουλ-στράσσε
30. Π).


