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Κ 1 H T H U  ΤΗΣ ΕΠΙΟΕΗΟ: TH2 ΦΛΑΝΔΡΑΣ
Βερολινον, 7. Αύγούστου. (W .T .B .) Αί άφδόνως χρησι* 

μοπονηθεΐσαι φράσεις περί τών ισχυρών πολεμικών μέσων τών 
συμμάχων, της τεράστιος καταναλώσεως πυρομαχικών, τής λαμ- 
πρας δράσεως τών τεθωρακισμένων αυτοκινήτων καί τών αερο
πόρων καί τής γενναιότητος τοΰ πεζικού, αί όποΐαι συσσώρεύον- 
ται εις τά άγγλογαλλικά μαρκονοτηλεγραφήματα, εχουσι προ
ορισμόν νά' έςαπατήσωσι τόν κόσμον περί τής βαρείας άποτυ- 
χίας τής φλανδρικής έπιθέσεως. Γάλλοι καί άγγλοι άνταποκρι- 
ταί έπαινοΰσιν ύπερμετρως τήν δράσιν τών τεθωρακισμένων , αυ
τοκινήτων, λησμονοΰσιν δμως νά προσθέσωσιν, δη κατεστράφη- 
σαν 25 τεθωρακισμένα αυτοκίνητα έκ τών έπιτεθεισών μοιρών.

Δέν λείπουσι δέ καί αί συνήθεις υποτιμήσεις τής μαχητι
κής δυνάμεως καί τοΰ ήθικοΰ τών γερμανικών στρατευμάτων. 
Έάν δμως. ώς ισχυρίζεται τό μαρκονοτηλεγράφημα τής Λυόν 
άπό 6. Αύγούστου, “τό γερμανικόν πεζικόν ύπό τήν έπίδρασιν 
τοΰ πυρός τών συμμάχων ειχεν ίγκαταλείύει διά φυγής άπό 
τής 18. ’ Ιουλίου τάς θέσεις του, τότε είναι περίεργον, διατί, 
■ώς αναγγέλλει ό πο>εμικός άνταποκρίτής τής «Τάγκεμπλατ» 
τοΰ Βερολίνου, δέν έπραγματοποιήθη ή μεγάλη έπίθεσις, ή 
οποία έπρόχειτο νά γείνη τήν 19. ’ Ιουλίου, καί διατί, δταν 
έπί τέλους άπεφάσισαν νά έπιτεθώσι τήν 31. ’ Ιουλίου, έπήλθεν 
ή καταπληκτική αυτη άποτυχία. Είς τάς δήθεν άποκρουσθείσας 
γερμανικάς έπιθέσεις πρόκειται περί τών γνωσθεισών έπιθέσεων 
γερμανικών περιπόλων είς τό πεδίον τών χοανών, αί όποΐαι εΐ- 
χον τον χαρακτήρα καθαρώς τοπικών έπιχειρήσεων καί ανα
γνωρίσεων.

Καί κατά τήν 6. Αύγούστου οί Άγγλοι διετήρησαν αρκε
τήν ήσυχίαν είς ολόκληρον ιό μέτωπον τής έπιθέσεως. ' Ωσαύ
τως τό πΰρ πυροβολικού δέν ύπερέβη τήν συνήθη δυναμιν. 
Μεγαλυτέραν σφοδρότητα απέκτησε μόνον νοτίως τής Ντιξμυΐντε 
καί είς τήν παραλίαν, δπου προσέλαβε συστηματικόν χαρα
κτήρα.

Είς τήν Άρτουά τό πΰρ πυροβολικού .ήτο παροδικώς σφο- 
δρότερον πλησίον τής Αός, Λάν, Μερικούρ καί Ντροκούρ. Έ- 
ςετελεσθησαν μετ’ έπιτυχίας πολλαΐ έπιχειρήσεις περιπόλων. 
Είς τό μέτωπον τοΰ Αΐσν περίπολοι έπετέθησαν τήν πρωίαν τής 
6. Αύγούστου κατά’τών βορείως τής χαράδρας τοΰ Μπεσσύ γαλλ. 
χαρακωμάτων καί έπανήλθον μετά αίχμαλώτων καί πολυβόλων 
κ<3ΐί άνευ άπωλειών. Δυτικώς τής Ράϊμς άπεσπάσθη πάλιν άπό 
τούς Γάλλους εν μέρος τών έκ τής έπιθέσεως τοΰ Απριλίου 
κερδών των. Τήν πρωίαν τής 6. Αύγουστου έγκατεστάθημεν 
πολύ πλησίον καί νοτίως τής διώρυγος τοΰ Αΐσν είς τά έχθρικά

χαρακώματα έπί πλάτους ενός χιλιομέτρου καί έκρατήσαμεν 
ταΰτα εναντίον κολλών άντεπιθέσεων. Τό έδώ κυριευθέν υλικόν 
ήτό άςιολογον. 'Εκατέρωθεν τοΰ Μας ή δρασις πυροβολικού ήτο 
ζωηρά μετά μεσημβρίαν της 6. Αύγούστου, ιδιαιτέρως έπί τοΰ 
ύψώματος 304 καί έπί τοΰ Νεκροΰ Ανθρώπου. Είς τήν περιο
χήν τής Έσν άπεκρούσθη δι έπιθέσεως χειροβομβίδων μία 
ισχυρότερα γαλλική περίπολος.

Είς' τό ανατολικόν μέτο»πον οί Ρώσσοι παρουσίασαν πει
σματώδη άντίστασιν μεταςύ Ντνγέστρ καί Προύθου. Είς τήν 
Βουκοβίναν έίακολουθεΐ ή προέλασις τών συμμάχων εκατέρω
θεν τοΰ Σουτσάβα. Βορείως τοΰ Μολντάβα έθραύσαμεν ίσχυ- 
ράν ρωσσικήν άντίστασιν καί έφωρμήσαμεν κατά τών βορειο- 
ανατολικώς τής Φρόσινουλ ύψωμάτων ώς καί κατά τοΰ βορειο
ανατολικός τής Βάρμα ύψώματος 868. Είς τόν Μπιστρίτσα 
κατελήφθη ή Λουνγκένι καί ή γραμμή τών συμμάχων έπροχώ- 
ρησε- μέχρι τής Μπορόα.

ANAKQINQBENTAToY ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAKOINQ0ENTA

’” Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 9. Αύγουστου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον 
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Δυσμενής θέα ήμπόδισεν μέχρι τοΰ απογεύματος τήν άνά- 
πτυςιν ζωηρας δράσεως πυρός.

Μόλις τήν έσπέραν ηύςησε πάλιν είς Φλάνδραν ό αγών. 
πυροβολικού. Τήν νύκτα διετηρήθη ίσχυρός καί εις τινας τομείς, 
ιδίως είς τήν παραλίαν καί άπό τής Μπιςότε μέχρι τής Χολ
λεμπέκε, εφθασεν είς μεγίστην σφοδρότητα. Πεζικόν δέν έπετέ- 
θη· άπεκρούσθη εν πλησίον τής Χόογκε έπιτεθέν άγγλικόν τμή
μα άναγνωρίσεως.

Εις τήν Άρτουά ειχεν ενδυναμωτή τό πΰρ εκατέρωθεν 
τής Λάν ομοίως καί έδώ ούδέν άποτέλεσμα εφεραν ίσχυραί 
έπιθέσεις άναγνωρίσεως τοΰ έχθροΰ.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς ή μαχητική ένέργεια, ή δποία 
ηυςήσε τήν έσπέραν είς πόλλάς θέσεις, διετηρήθη είς τά συ
νήθη δρια.

’Α νατολ ικόν Φέατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕ0Π0ΛΔ0Υ ΤΗ Σ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ούδέν ίδιαίτερον γεγονός.
Είς τά Δασώδη Καρπάθια καί τά συνοριακά όρη τής Μολ- 

δαυΐας έγένόντο έπιτυχεΐς μαχητικαί ένέργειαι. Εις τινας τομείς



έπροχωρήσαμεν τάς γραμμάς μας χαί άπεκρούσαμεν Ισχυράς 
αντεπιθέσεις τοΰ έχθροΰ.

ΣΤΡΑΤΙΑ Τ Ο Ϊ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
'Η κατάστασις έξειλίχθη εύνοϊκώς.
Ρώσσοι χαί Ρουμάνοι έξετέλεσαν κατά μάζας έπιθέσεις 

μετά ισχυρών δυνάμεων, δπως άποσπάσωσιν άπο τά στρατεύ" 
ματά μας το βορείως τής Φοξάνι άποκτηθέν έδαφικόν κέρδος’ 
τό όποιον καί χθές ηύξήσαμβν σημαντικώς.

OXcjt αί έπιθέσεις άπεκρούσθησαν· οί εχθροί υπέστησαν 
βαρυτάτας αιματηρά? άπωλείας. ' 0  αριθμός τών αίχμαλώτων 
άνήλθεν εις 50 αξιωματικούς καί 3300 άνδρας, ή δέ λεία εί» 
17 πυροβόλα καί ύπέρ τά 50 πολυβόλα καί τορπιλλοβλήτας.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδέν σημαντικόν.

(W .T .B .)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

2 3  5 0 0  Τ Ο Ν Ν Ο Ι
Βερολΐνον, 7. Αύγούστου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) Νέαι έπι- 

Τυχίαι τών ύποβρυχίων είς το στενόν της Μάνχης καί τον ’ Α
τλαντικόν ωκεανόν : 23 500 τόννοι.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό ώπλισμένον 
αγγλικόν άτμόπλοιον «Σίτυ δφ Φλόρενσς» (5 399 τόννων) μέ 
φορτίον δερμάτων, γεωμήλων καί καρπών άπό Βαλέντσια εις 
Λονδΐνον, ώς καί τρία ώπλισμένα ατμόπλοια, έκ τών οποίων τό 
εν συνωδεύετο ύπό πολεμικών πλοίων. $ * Εν βυθισθέν τετραΐστιον 
ίστιοφόρον έφερε φορτίον πετρελαίου άπό Νέαν 'Γόρκην είς 
Χάβρην.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΟΡΟ ΝΕΑΣ ΜΑΧΗΣ ΕΙΣ 10 ΙΤΑΑΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
(Ζ.) 'Ο πολεμικός ανταποκριτής τής “Μπερλινερ Τάγκεμ- 

πλατ„ τηλεγραφεί έκ τοΰ αύσιροουγγρικοΰ γραφείου τοΰ πολε
μικού τύπου ύπό ημερομηνίαν 8. Αύγούστου τά έξής :

Ειί τό ιταλικόν μέτωπον αναμένεται ή έναρξις νέας μεγά' 
λης μάχης. Εις τοΰτο ύποτίθεται, βτι αποβλέπει καί ή ένάχυ' 
σις τοΰ ιταλικού στρατοΰ δι’ αμερικανικών δυνάμεων. ' Ο στρα" 
τηγός Σκουΐρε, δ διευθυντής τής αμερικανικής αεροπορικής ύ- 
πηρεσίας, έδήλωσεν, δτι ή ’ Αμερική θά άποστείλη μέρος τοΰ 
αεροπορικού στρατοΰ της εις τό ιταλικόν - μέτωπον.’Επίσης, δτι 
αί άμερικανικαί άεροπορικαί σχολαί θά έδέχοντο εύχαρίστως 
ίταλούς διδασκάλους. ' Ωσαύτως οί ’ Αμερικανοί θέλουσι νά έξα- 
σφαλίσωσι την Θαλασσίαν συγκοινωνίαν τής Μεσογείου θαλάσσης, 
ή όποία δυσχεραίνεται πολύ λόγω τής παρουσίας πολλών υπο
βρυχίων. _______

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ  
κ α ι τ ό  ρ ο υ μ α ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν .

Βιέννη, 8. Αύγούστου. (W .T .B .) Άπό τό πολεμικόν γρα- 
φεΐον τοΰ τύπου άναγγέλλονται τά έξής :

Είς τό μέτωπον τοΰ Ίζόντσο ηύξήθη κατά τάς Ισπερινάς 
ώρας τό έχθρικόν πΰρ πυροβολικού, ινα μετά τήν έπέλευσιν τοΰ 
σκότους πάλιν χαλαρωθη. Μόνον είς τό όροπέδιον τοΰ Κάρστ 
έπεκράτει καί κατά τήν νύκτα ζωηρόν πΰρ ένοχλήσεως. Χθές 
μοΐραι έχθρικών αεροπλάνων έρριψαν δύο φοράς βόμβας έπί 
διαφόρων χωρίων τοΰ οροπεδίου τοΰ Νεαινσίτσα. Αί ύλικαί ζη- 
μίαι είναι ασήμαντοι· etc τό μέτωπον τοΰ Τιρόλ ή ένέργεια τοΰ 
πυροβολικού ήτο ζωηροτέρα μόνον είς τήν όδόν τοΰ στενού Ρόλλε.

Είς την Ρουμανίαν οί βορείως τής Φοξάνι προελαύνοντες 
σύμμαχοι έφθασαν τήν γραμμήν τού Σουσίτα. ’ Εν τούτοις οί

Ρουμάνοι έξακολουθοΰσι τάς πεισματώδεις των έπιθέσεις είς τήν 
κοιλάδα τοΰ Κασίνου. Τό έχθρικόν μέτωπον τών Καρπαθίων 
όπισθοχώρησεν ή έχαλαρώθη βορείως τοΰ στενού τοΰ Τέλγκυες. 
Διά πεισματωδών αγώνων διέρχονται έκεΐ τά αύστροουγγρικά 
στρατεύματα διά μέσου τών δρέων. Αί έπιθέσεις τριών ρωσσι- 
κών ταγμάτων κατεπνίγησαν ύπό τοΰ πυρός μας είς τόν χώρον 
τής Βυγκόντα.

0 ΚΕΡΕΝΣΚΙ ΠΕΡΙ ΤΗΪ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 8. Αύγουστου. Χθές ή νέα προσωρινή 

κυβέρνησις συνήλθεν είς τήν πρώτην της συνεδρίασιν, κατά τήν 
όποιαν ό Κερένσκι είπε τά έξής :

“ ’ Η νέα κυβέρνησις' θά διευθύνη έξ ολοκλήρου τήν προ
σοχήν της είς τά ζητήματα τής έ&νικής άμύνης καί τής όργα- 
νώσεως τής χώρας, ίδίως δέ είς τά οικονομικά καί τήν εθνικήν 
οικονομίαν. ' Ο Κερένσκι προέτρεψεν δλα τά μέλη τής κυβερνή- 
σεως, νά διπλασίάσωσι τάς προσπαθείας των, τόσον δσον άφορα 
τήν δργάνωσιν καί τήν έδραίωσιν τής έξουσίας ώς καί τήν ένί- 
σχυσιν τής δράσεως τών καθ’ εκαστα κλάδων τής διοικήσεως.

Μετά τόν λόγον τοΰ Κερένσκι ώμίλησεν ό ύπουργός τών 
έξωτερικών περί τοΰ έπικειμένου ταξειδίου του είς τό μέγα στρα
τηγεΐον, δπου μετέβη πάλιν έν τω μεταξύ μετά τού ρουμάνου 
πρεσβευτοΰ.

Ό  σύνδεσμος τώ ν  έργατώ ν κ α ι σ τρ α τ ιω τώ ν  
πρός τή ν  Ά ντά ντ .

(Ν .)'Η  είς Στοκχόλμην έκδιδομένη “Άνταπόκρισίς,, τοΰ 
ρωσσικοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών αναγγέλλει» 
κατά τι τηλεγράφημα τής “Έφημερίδος τής Κολωνίας,,, έκ 
Πετρουπόλεως τάς ακολούθους γνώμας τής “’ Ισβέτικα„, τοΰ ορ
γάνου τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών, εις τάς ό
ποιας αποδίδει ιδιαιτέραν σπουδαιότητα :

Ό  ειρηνικός τόνος τοΰ λόγου τοΰ άρχικαγγελαρίοο είνα* 
λίαν χαρακτηριστικός τής έσωτερικής καταστάσεως τής Γέρμα' 
νιας. 'Οπωσδήποτε καί αν θέληση τις νά έννοήση τήν στάσιν 
τής γερμανικής κυβερνήσεως, ό άρχικαγγελάριος προέβη είς ά- 
ποκάλυψιν, τήν όποιαν αί κυβερνήσεις, τάς όποιας άφορα αυτη 
δέν πρέπει νά άφήσωσιν άνευ δημοσίας άπαντήσεως. Έχλείσθη 
κατά τό 1916 ύπό τής κυβερνήσεως τοΰ Τσάρου συνθήκη περί 
ύποστηρίξεως τών γαλλικών κατακτητικών σχεδίων, περί της ό' 
ποίας ώμίλησεν ό άρχικαγγελάριος; Ναι, ή δχ ι; ’Εάν ναι, τότε 
ή κυβέρνησις τής Γαλλίας εύρίσκεται είς μεγίστην πλάνην.

Αί κατώτεραι λαϊκαί τάξε'ς τής Ρωσσιας δέν έκαμαν τήν 
έπανάστασιν, δπως έξακολουθήσωσι νά είναι άφωνον ποίμνιον,. 
τό όποιον νά διοικήται κατά τάς δρέξεις τών κυβερνώντων τήν 
Γαλλίαν καί τήν Ρωσσίαν. Ή  έπαναστατική δημοκρατία τής 
Ρωσσιας αντιτάσσει μετά ίκανοποιήσεως είς τάς αποκαλύψεις 
τοΰ άρχικαγγελαρίου 'τήν διαμαρτυρίαν τοΰ 'Γερεστσένκο έναν-- 
τίον όλων τών κατακτητικών σχεδίων. ' Η συνέλευσις τής Στοκ
χόλμης οφείλει νά άποτελέση χαρακτηριστικόν σημεΐον είς την 
ιστορίαν τοΰ σοσιαλισμού καί τής άνθρωπότητος. ’ Εξ αυτής θά 
άποδειχθη έάν είναι δυνατός κοινός άγων υπέρ τής ειρήνης, η 
έάν πρέπει νά δοθη έλευθερία είς τάς διαφόρους χώρας, δπως 
ανεξαρτήτως καί άνευ συνδέσμου μετά τών κομμάτων άλλων 
χωρών έπιζητήσωσι τήν σωτηρίαν άπό τήν πυρκαϊάν τοΰ παγ
κοσμίου πολέμου.

Τήν άντίληψιν ταύτην περί τής συνελεύσεως τής Στοκχόλ
μης δέν εχουσι προφανώς δλοι οί εύρωπαΐοι σοσιαλισταί. Μέ
χρι τοΰδε είναι άβέβαιον, έάν Οά συμμετάσχωσιν οί γάλλοι καί·

οί άγγλοι σοσιαλισταί. Δέν βλέπομεν προσέτι τούς άγγλους καί 
τούς γάλλους σοσιαλιστάς, νά διαξάγωσιν αποφασιστικόν αγώνα 
περί τοΰ ζητήματος τούτου. Κατά καιρούς σχηματίζει τις την 
έντύπωσιν, δτι ή χειρ τοΰ παγκοσμίου ιμπεριαλισμού υποσκάπτει 
μυστικά ολόκληρον τό εργον τής ενώσεως τών έργατικών τάξεων 
δλων τών χωρών πρός κοινήν διεξαγωγήν τοΰ άγώνος ύπέρ τής 
ειρήνης καί ώς έάν ή άντίδρασις αυτη δέν συναντά τινά άρκε- 
τά άποφασιστικήν άντίστασιν.

’ Εάν ή συνέλευσις ναυαγήση διά άναβολών ή άλλων μέ
σων τότε οί ύπαίτιοι θά εχωσιν ένώπιον ολοκλήρου τοΰ κόσμου 
τήν ευθύνην διά τάς έπιβλαβεΐς συνεπείας, αί όποΐαι τότε Θά 
είναι άναπόφευκτοι. Κατά τήν εί'σοδον τού τετάρτου έτους τοΰ 
πολέμου ό λόγος περί είρήνης δέον νά άκουσθη έντονώτερον 
παρά μένρι τούδε. Τώρα είναι πλέον καιρός, νά άναγγελθη 
είς τά πλήθη ή εύχάριστος είοησις τής είρήνης, είναι καιρός 
νά σκεφθώμεν, πώς θά έξέλθωμεν άπό τό αιματηρόν κράνος τής 
παραφροσύνης. "Οστις δέν έννοεΐ τοΰτο, μετά τούτου δέν δύνα- 
ται νά συμβαδίση ή ρωσσική έπανάστασις.

Μ ετάθεσις τή ς  προσω ρ ινής κυβερνήσεω ς  
ε ίς  Μ όσχαν ;

(Ζ.) Στοκχόλμη, 8 . Αύγούστου. Ή  φιννική έφημερίς «Κάν- 
σαν Τάτο» πληροφορείται άπό τήν γραμματείαν τοΰ γενικού
o.ou/jcoi -.η; Φιν/λϊνν'ας, δτι ή προσωρινή κυβέρνησις ά- 
πεφάσισε νά μεταφερθή άπό*τής ΙΙετρουπόλεως είς Μόσχαν.

Ή  ε λ λ ε ιψ ις  τρ οφ ίμ ω ν έν Ρ ω σ σ ία
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 7. Αύγούστου. Ώ ς άναγγέλλουσιν α̂  

ρωσσικαί έφημερίδες, ή ύπό τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί 
στρατιωτών γενο'μένη άνάκρισις περί τών ύπαρχόντων τροφίμων 
έν Ρωσσία έξεκρίβωσεν, δτι ή ΓΙετρούπολις διαθέτει τρόφιμα μό
νον διά 20 άκόμη ημέρας, ή Μόσχα διά 14 ήμερας, καί ό 
στρατός τοΰ μετώπου διά ενα μήνα.

ΜΙΑ ΪΠΟΥΑΑΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
Τ Ο Υ  Λ Ο Γ Ο Υ  Τ Ο Υ  Λ Ο Ύ Δ  Τ Σ Ω Ρ Τ Σ

(Ν.) Βέρνη, 7. Αύγούστου. Έκ τών ένταΰθα άφιχθεισών 
άγγλικών έφημερίδων καταφαίνεται, δτι είς τό είς τό έξωτεοικόν 
οιαδοθέν κείμενον τοΰ λόγου τοΰ Λόϋδ Τσώρτς έν τη κάτφ 
βουλή κατά την 1. Αύγούστου είχε παραλειφθή ή άκόλουθος 
σημαντική περικοπή :

“Έπιτρέψατέ μοι νά είπω τέλος: “ Ήθελον νά μάθω, έάν 
μέλος τι τής βουλής δέν αντιλαμβάνεται τό υλικόν έκρήξεως τό 
όποιον μάς περιβάλλει. „ Ή  φράσις αυτη εισάγει τό τελευταΐον 
μέρος τής ομιλίας, εις τό όποιον ό Λόϋδ Τσώρτ έξορκίζει τήν 
βουλήν, νά μή απαίτηση την παραίτησιν τοΰ Χέντερσον, λέγων 
τά έξής: “Έ  άν άρχίσωμεν νά διαλυώμεθα <αί νά ρίπτωμεν τόν 
ένα μετά τόν άλλον άξιότιμον συνάδελφον είς χεΐρας έκεινων, 
οί όποιοι άγωνίζονται ύπέρ τών ειρηνικών σκοπών, τότε άμφι- 
βάλλω πραγματικώς περί τής νίκης μας.„

Ό  λόγος, διά τόν όποιον ό Λόϋδ Τσώρτς έπιμένει, δπως 
παραμείνη είς την κυβέρνησιν ό μεγίστην έπιρροήν έχων άρχη- 
γός τών έργατών Χέντερσον, είναι δτι ούτος άποτελεΐ τόν σύν
δεσμον μεταξύ τής κυβερνήσεως καί τών διαρκώς περισσότερον 
έξεγειρομένων έργατών. Είς την τελευταίως δημοσιευθεΐσαν εκ- 
θεσιν τών οκτώ έπιτροπών πρός καθορισμόν τών αιτίων της 
δυσαρεσχείας τών έργατών περιέ/ονται τά έξής : Η κυβέρνη-
σις δφείλει νά λάδη άμέσως σύντονα μέτρα Θεραπείας, έάν θέ- 
λη νά άποτρέψη τούς αύξανομένους κινδύνους, οί όποιοι άπει-

λοΰσίν ήδη τάς ύπέρ νικηφόρου τερματισμού τοΰ πολέμου έρ. 
γαζομένας βιομηχανίας.14 'Ο Λόϋδ Τσώρτς φαίνεται, δτι είχεν 
ύπ’ δψει του τούς «ινδύνους τούτους, δταν ελεγε περί ,,ύλικοΰ 
έκρήξεως. “

’Έ λ λ ε ιψ ις  τρ ο φ ίμ ω ν έν ’Α γγλ ία
(Ν.) 'Ο έν Δανία άνταιίοκριτής τής «Ράίχσποστ» τής Βι

έννης αναγγέλλει έκ Κοπεγχάγης τά έξής: Είς έξ Αγγλίας έπα- 
νελθών μεγαλέμπορος έπληροφόρησε τούς δανικούς κύκλους περί 
τής καθημερινώς αύξανομένης έλλείψεως τροφίμων. Τά σιτηρά 
δέν έξαρκοΰσιν. ’ Εάν ή Γερμανία έξακολουθη νά καταβυθίζη τόκατά 
μέχρι τοΰδε μέτρον, τό τέλος δέν είναι πλέον μακράν.

Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΤΗ Σ Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ  ΔΙΑ ΤΟΝ Π Ο Λ . Μ Ο Ν

(Ν.) Έκ τών έξ Αμερικής είδήσεων τοΰ άγγλικοΰ τύπου 
προκύπτει, δτι παρά τόν ύπέρ τοΰ πολέμου ένθουσιασμόν φι- 
λανταντικών τινων κύκλων καί την σταθεράν άπόφασιν τοΰ 
Ούΐλσον νά βοηθήση τούς συμμάχους μέ δλα τά μέσα, τά ό- 
ποια διαθέτει ή δημοκρατία, μέγα μέρος τοΰ αμερικανικού 
λαού έξακολουθεΐ νά είναι άδιάφορον πρός τόν πόλεμον καί έν 
μέρει νά άποκρούη άποφασιστικώς αύτόν, διότι κατά τήν πε- 
ποίθησίν του δέν αφορά τά ζωτικά συμφέροντα τής Αμερικής. 
Ένεκα τούτου σκοπεύουσι νά παρουσιάσωσιν είς τόν λαόν πα
τριωτικόν άμερικανικόν πρόγραμμα.

Διδακτική άπό τής άπόψεως ταύτης είναι ή ομιλία τοΰ 
Μπόρα είς τήν γερουσίαν έν τη όποία παρέστησε την σοβαρό
τητα τής καταστάσεως τής Ρωσσίας καί τό καθήκον τής Α με
ρικής, νά σπεύση είς τό' ρήγμα πρός ύπρστήριξιν τής συμμαχι- 
ας. δτι δί αύτοΰ ό πόλεμος θά έγίνετο άμερικανικός καί δτι 
δφείλουν νά λάβουν μέτρα, ώς έάν ό έχθρός ευρίσκετο πρό τών 
πυλών τής Αμερικής.

'Ο γερουσιαστής έξηκολούθησε: Δέν ήλθεν άκόμη ή στιγ
μή, κατα τήν όποιαν δυνάμεθα νά διαπραγματευθώμεν μετά τών 
έχθρών μας, άλλά νομίζω, δτι ήλθεν ή στιγμή, δπως έκτεθώ- 
σιν άκριβέστερον είς τόν άμερικανικόν λαόν οί σκοποί, διά τούς 
όποιους μαχόμεθα καί οί δροι ύπό τούς όποιους σκεπτόμεθα 
νά παυσωμεν τόν άγώνα. Δέν λέγω τοΰτο διότι πιστεύω, δτ 
ή Γερμανία Θά έδέχετο τώρα οίασδήποτε προτάσεις έκ μέρους 
μας άλλά μέ τόν σκοπόν, νά ύποκινήσω τό ένδΐαφέρον τοΰ α
μερικανικού λαού καί νά καταστήσω δυνατόν είς αύτόν, νά πλη- 
ροφορηθή ώρισμένως καί λεπτομερώς τά πράγματα, διά τά ό
ποΐα καλείται νά πολεμήση καί νά άποθάνη.

Κατά τήν γνώμην μου δέν δυνάμεθα νά διεξαγάγωμεν τόν 
πόλεμον άνευ δημοσίας γνώμης διατεθειμένης ύπέρ αύτοΰ, ή ό
ποία δέν ύπάρχει έως τώρα. Είς λόγος τούτου είναι κατά την 
γνώμην μου οί άκαθόριστοι δροι, ύπό τούς οποίους μετέχομεν 
τοΰ πολέμου, ώς καί ή πλήρης άγνοια τών δρων, ύπό τούς ό
ποιους Θά έπαύομεν τόν πόλεμον.

'Ο άνταποκριτής λεγει, δτι είναι ζήτημα έάν ό Ούΐλσον 
θά δυνηθή νά έπηρεάση τήν δημοσίαν γνώμην κατά τήν πο. 
θουμένην κατεύθυνσιν.

Ό  στρατός το ύ  Ο ύΐλσ ο ν
(Ν.) Βέρνη, 8. Αύγούστου. ' Η «Πρόοδος» τής \υόν 

άναγγέλλει έκ Νέας 'Τόρκης τά έξής: Κατά τηλεγραφήματα 
έκ Βασο/γκτώνος εύρίσκονται ήδη ύπό τά δπλα είς τάς ' Ηνω
μένας Πολιτείας 809 743 άνδρών, προσέτι δέ 40 000 άνδρών 
έκπαιδεύονται διά τόν βαθμόν τοΰ άξιωματικοΰ. Ιήν 1. Σε-



πτβμβρίοο θά καταταχθώσιν άκό|χη 687 000 άνδρών καί μετά 
τινας μήνα; αχό μη 500 000 άνδρών, ούτως ώστε τήν 1. Ία* 
νουαρίου 1918 δ στρατός τών Ηνωμένων Πολιτειών θά άνέρ- 
χηται εις 2 εκατομμύρια άνδρών.

Βάσιγκτον, 8. Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) '0  υπουργός τών 
ναυτικών Ντάνιελς διέταζε τήν κατασκευήν έργοστασίου αερο
πλάνων είς τδ ναυπηγεΐον τής Φώαδβλφίας. Τδ έργοστάσιον θά 
είναι έτοιμον έντδς 100 ημερών καί θά ετοιμάζη 2000 αερο
πλάνα κατ’ ετος.

Η ΑΝΤΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
(Ζ.) Λονδΐνον, 8. Αύγούστου. ' Η σημερινή συνόιάσκεψις 

τών συμμάχων προσείλκυσε πολύ τδ ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ. Εις 
τήν όδδν Ντόουνινκ είχε συγκεντρωθή πολύ πλήθος, δπως πα- 
ραστή είς τήν άναχώρησιν τών μελών τής συνδιασκέψεως. Ή  
συνδιάσκεύις έπεράτωσε τάς έργασίας της τήν έσπέραν. Κατά 
τάς έφημερίδας συνεζητήθη κατ αύτήν ή σοσιαλιστική συνδιά- 
σκεψις τής Στοκχόλμης. Αί ειδήσεις, δτι ή κυβέρνησις χρησι. 
μοποιεΐ τήν έπιρροήν της είς τάς συζητήσεις μεταςύ τών έργατι- 
κών σωματείων περί τής αποστολής αντιπροσώπων εις τήν συνδιά- 
σκεψιν τής Στοκχόλμης, είναι άβάσιμοι. Κατά τήν παροΰσαν 
στιγμήν θεωροΰσι τήν ύπόθεσιν ώς τοιαύτην, είς τήν όποιαν οί 
έργάται πρέπει νά ένεργήσωσί μετά πλήρους έλευθερίας.

(Ζ.) Μπάζελ, 9. Αύγούστου. Είς τι έκ Λονδίνου τηλεγρά
φημα τής “Τριμπούνα^ τής Ρώμης περιέχεται ή αξιοπαρατή
ρητος ομολογία, δτι ή συνάντησις τών υπουργών τών ,σομμά- 
χων είς Λονδΐνον έπιδιώκει τδν σκοπόν, νά έπιχειρήσωσι κατά τδ 
τρέχον ακόμη ετος τήν κρίσιν τοΰ πολέμου.

0 8ΕΝΙΖΕΑ0Ι ΠΕΡΙ ΤΗ! ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
(Ζ.) Μπάζελ, 9. Αύγούστου. Τδ πρακτορεΐον Χαβάς πλη

ροφορείται έξ ’ Αθηνών τά έξής: 'Ο Βενιζέλος έδήλωσεν είς 
τήν βουλήν, σχετικώς πρδς τήν αίτησιν τών βουλευτών τής βο
ρείου ’ Ηπείρου, δπως τους έπιτραπη νά μετάσχωσι τών συνε
δριάσεων, μεταξύ άλλων τά έξής :

'Η αίτησις αυτη συγκινεΐ βαθύτατα τδ ελληνικόν έθνος. 
'Η έγκληματιχή πολιτική τών αντιπάλων τής παρούσης ®ιλε- 
λευθερας κυβερνήσεως είχεν ώς συνέπεια* τήν ύποχώρησιν τοΰ 
έλληνικοΰ στρατοΰ άπδ τήν βόρειον ’Ήπειρον, δ όποιος ευρί
σκέτο έκεΐ άπδ τοΰ πρώτου μηνδς τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολέμου.
Καίτοι ή 'Ελλάς ούδέν έθνικδν δικαίωμα εχει, νά καταλάβη 
τήν βόρειον Ήπειρον, συνδέουσιν δμως αύτήν πρδς τήν Έλλά. 
δα ισχυροί δεσμοί. Τδ έθνος έχει συνδεθη μετά τής βορείου 
Ηπείρου ούχι μόνον δί ιστορίας χιλιετηρίδων άλλά καί διά τής 
σταθερας άποφάσεως τοΰ πληθυσμοΰ νά έπιμείνη είς τδν έλλη' 
νισμδν χαί νά μή άναγνωρίσ-fl ξένην κυριαρχίαν. 'Ο Βενιζέλος 
έξέφρασε συγχρόνως τήν έλπίδα, δτι μετά τήν προσχώρησιν τής 
'Ελλάδος πρδς τά μεγάλα εύρωπαϊκά εθνη ταΰτα Θά άναγνωρί- 
σωσιν ώς δικαίας τάς άξιώσεις τής 'Ελλάδος έπί τής ’ Ηπείρου, 
διότι αί αξιώσεις αυται δέον νά άποδο&ώσιν είς τούς αύτούς λό
γους, οί όποιοι ήνάγκασαν τούς συμμάχους νά είσελθωσιν είς 
τδν πόλεμον.

Η ΑΝλΖΟΟΓΟΝΗΪΙΣ
Τ Ω Ν  Ε Π Ι Θ Ε Σ Ε Ω Ν  Τ Ο Υ  Μ Α Κ Ε Ν Σ Ε Ν

(Ζ.) Κατά τάς έφημερίδας τής Γενεύης δ στρατιωτικός 
κριτικός τής „’ Εφημέριος τών Συζητήσεων" γράφει τά έξής : 
'Ο κίνδυνος διά τήν Ρωσσίαν αυξάνει δί έκάστης νέας άπειλής 
τοΰ ρουμανικού μετώπου ύπδ τών κεντρικών δυνάμεων. 'Η

άναζωογόνησις τών έπιθέσεων τών στρατιών τοΰ Μάκενσεν 
είναι σήμα κινδύνου δί δλους τούς συμμάχους, χαλοΰν αύτούς 
νά πραγματοποιήσωσι ταχέως τδ ενιαΐον μέτωπον καί τήν 
ένιαίαν έπίθεσιν. Τά αερόπλοια τοΰ έχθροΰ δύνανται τώρα νά 
^φθάσώσι τήν ’ Οδησσόν μέ τάς σπουδαίας στρατηγικά; καί ναυ- 
τιχάς έγκαταστάσεις των. Ή  κατάστασις είναι άναμφιβόλως 
λίαν έξαιρετικώς κρίσιμος διά τήν Ρωσσίαν καί τήν Ρουμανίαν.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΥΡ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
(Ζ.) Κωνσταντινούπολή,'·8. Αύγούστου. ’ Επίσημον ανακοι

νωθέν τής 7. Αύγούστου :
Τό πυροβολικόν μας εβαλε κατά τής νήσου Χίου. Παρε- 

τηρήθησαν καλά αποτελέσματα έναντίον τών έντδς τοΰ λιμένος 
ευρισκομένων' πλοίων, έναντίον ένδς ύποστέγου αεροπλάνων καί 
πλησίον εύρισκομένων αποθηκών. ”Εν έχθρικόν καταδρομικόν 
άπήντησεν είς τδ πΰρ μας, ύπεχώρησεν δμως. άφοΰ ϊν βλήμα 
έπέτυχε τοΰτο.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟ! ΑΝΪΨΟΐΙΗ
ί ο )  m i n i  ι ο ι  i N i u n n i  ή π ι ο ι

(Ζ.) Λουγκάνο, 8 . Αύγουστου. Ή  “Πόπολο ντ Ίτάλια„ 
πληροφορείται έκ Παρισίων ώς πρός τά ύπδ ’τοΰ υπουργού τών 
στρατιωτικών Παινλεβέ ληφθέντα μέτρα ύπέρ τών γάλλων στρα
τιωτών πρός τόν σκοπόν, δπως *άνυψώση τήν ηθικήν αντοχήν 
αυτών, τά έξης :

Τό δικαίωμα άδειας δί έκαστον στρατιώτην άνεβιβάσθη 
άπδ 7 είς 10 ημέρας δί έκαστους τεσσαρας μήνας, μή συμ
περιλαμβανομένων τών άναγκαιων διά τδ τα^ίδιον ημερών. Αί 
άπογραφαί τοΰ γεωργικού πληθυσμού 1868 εως 1871 καί δλοι 
οί πατέρες 5 τέκνων ή χήροι μετά 4 τέκνων απολύονται κατά 
τδ διάστημα άπό τοΰ μέσου του θέροος μέχρι τοΰ φθινοπώ
ρου. Οί μή γεωργοί στρατιώται τών ήλικιών τούτων άποστέλ- 
λονται είς τάς δπίσω γραμμάς.

Ή  «Πόπολο ντ Ίτάλια» γράφει, δτι παρόμοια μέτρα 
είναι έπειγόντως άναγκαΐα καί διά τδν ιταλικόν στρατόν. ’ Ιδίως 
δλοι οί άπό της άρχής τοΰ πολέμου ύπηρετοοντες στρατιώται 
πρέπει νά άντικατασταθώσιν υπό τών μή άποσταλέντων ακόμη 
είς τδ μέτωπον. ινα άνυψωθη τδ ηθικόν τοΰ στρατοΰ.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
Ή  «Γκέρλιτσερ Άντσαϊγκερ» γράφει: Χθές τήν εσπέραν 

ή μουσική τοΰ Δ', ελληνικού σώματος στρατοΰ έδωσεν είς τδν 
χήπον τοΰ Στατχάλλε χοντσέρτο ύπέρ τών οικογενειών τών πε- 
σόντων τοΰ έν Γκέρλιτς 19. γερμανικού συντάγματος πεζικού, 
είς τδ όποιον παρέστη έξαιρετικώς πολύς κόσμος. Τδ καλώς συν- 
τεταγμένον πρόγραμμα περιεΐχεν εκτός ελληνικών μάρς καί ά- 
σμάτων καί γνωστάς συνθέσεις γερμανών μουσικοσυνθετών, αί 
όποΐαι έξετελέσθησαν καλώς ύπδ τής δρχήστρας. Τδ έλληνιχδν 
στρατιωτικόν μάρς, ή εισαγωγή τής όπερας «Μάρθα», ή Φαν- 
ταζί άπδ τήν όπεραν «Τρουμπαντούρ», ή εισαγωγή «’ Ελαφρδν 
'Ιππικόν», τό άστεΐον ποτπόυρρί τοΰ Σράϊνερ καί διάφορα ελ
ληνικά άσματα άξίζει νά έξαρθώσιν ιδιαιτέρως. Αί έπιδοχιμασί- 
αι μετά έκαστον τεμάχιον ήσαν πολύ ζωηραί. Μετά τήν άφαί- 
ρεσιν τών έξόδων θά μεινη σημαντικόν ποσδν ύπερ τοΰ εύερ- 
γετιχοΰ σκοπού.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμάτιον. Γύντενρινκ 13. I. δ.

’ Ενοικιάζεται άμεσως ή βραδυτερον μέγα καί καλώς έπιπλ. 
δ ωμάτ«>ν. Έμμεριχ-στράσσε 26. I. δ.


