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Η ΑΠΟΤΥΧΒΥΣΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΒΕΣίΓ
Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ν Ι Ο Υ Π Ο Ρ Τ

Βερολινον, 8 . Αύγούστου. (W .T .B .) ' Η άπό ημερών α
ναμενόμενη αγγλική έπίθεσις εις την παραλίαν έγενετό τήν νύ
κτα της 7. Αύγούστου πλησίον της Νιοΰπορτ. Τί» άγγλικόν πΰρ 
πυροβολικού, το όποιον άπό ήμερων τινων όπερέβη τό σύνη- 
θες μέτρον δυνάμεως, άπέκτησε μετά μεσημβρίαν τής 7. Αύ
γούστου σημαντικήν σφοδρότητα παρά τόν νεφελώδη <αι όμι- 
χλώδη καιρόν. Άπό τής 9. ώρας τής έσπέρας οί Άγγλοι ηΰ- 
ξανον διαρκώς τήν ένέργειαν τοΰ πυροβολικού των, μέχρις δτου 
τήν 8. Αύγούστου, 2. ώραν π. μ., ηύξήθη εις τυμπανικόν πΰρ.

Κατόπιν τυμπανικοΰ πυρός διαρκεία; τριών τετάρτων τής 
ώρας οί Άγγλοι έπετέθησαν άπό τής Νιοΰπορτ ώς καί νοτίως 
πολύ πλησίον τής Νιοΰπορτ πρός τήν διεύθυνσιν τής Ραττε- 
βάλε. ' Η έπίθεσις άπεκρούσθη πανταχοΰ μετά πολλών απω
λειών καί άπέληξεν είς βαρεΐαν άγγλικήν ήτταν. Εις τινας θέ
σεις ό έχθρός άπεκρούσθη ύπό τών ίδικών μας μετά μεγίστης 
γενναιότητος διά πεισματωδών άγώνων διά τής λόγχης καί διά 
χειροβομβίδων. 'Ο έχθρός έγκατέλιπε μέγαν άριθμόν πτωμά
των είς τάς θέσεις τοΰ άγώνος.

’ Επί τοΰ μέχρι τοΰδε πεδίου μάχης είς τό τόξον τής ' Υ- 
πέρν οί Άγγλοι έπεχείρησαν πάλιν αργά την έσπέραν τής 7. 
Αύγούστου νά βελτκυσωσι τάς θέσεις των. δπως έκφύγωσιν άπό 
τήν κατεσκαμμένην και πλήρη βορβόρου εκτασιν τών χοανών, 
εις τήν όποιαν ένέπεσαν διά τής άποτυχούσης έπιθέσεώς των. 
"Ολαι δμως αί άπόπειραί των έπιθέσεως άπέτυχον πάλιν, καίτοι 
οί Άγγλοι διέθεσαν χωρίς έπιφύλαξιν ίσχυράς δυνάμεις καί ώ- 
δήγησαν πρός τά έμπρός ίσχυράς φάλαγγας νοτίως τής σιδη
ροδρομικής γραμμής Μπέζινγκε-' άνγκεμαρκ. Όλαι αί θέσεις 
έμειναν άμετάβλητοι είς γερμανικάς χεϊρας. ' Ομοίως νοτίως τής 
διώρυγος τής Χολλεμπέκε καί είς πολλάς Θέσεις τοΰ μετώπου 
τοΰ Άρράς ή ένέργεια τοΰ πυροβολικού καί τών περιπόλων 
ήτο ζωηρά.

' Η είς τό γαλλικόν μαρκονοτηλεγράφημα τής 7. Αύγούστου, 
μετά μεσημβρίαν, άναφερομένη έπίθεσις μεταξύ τοΰ δάσους τής 
Άβοκούρ καί τοΰ όψώματος 304 εΐναι τελείως ψευδής. Αί γερ- 
μανικαί περίπολοι άπήγαγον άνατολικώς τοΰ Μάς τήν 7. Αύ: 
γούστου, ώραν 1.30' μ.μ., αιχμαλώτους καί ταχυγεμή δπλα 
άπό τά γαλλικά χαρακώματα, χωρίς νά ύποστυσιν άπωλείας. 
Οί Γάλλοι ύπέστησαν βαρείας αίματηράς άπωλείας.

Είς τά σύνορα τής Ρωσσίας καί τής Γαλικίας ώς καί είς 
τήν ανατολικήν άκραν τής Βουκοβίνας ή κατάστασις' είναι άμε-

' Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μέταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
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τάβλητος. Τό ρωσσικόν μέτωπον τών Καρπαθίων έξακολουθεΐ 
νά συντρίβηται βραδέως ύπό τήν έπίδρασιν τής αύστροουγγρι 
κής πιέσεως. Νοτίως τοΰ Μπιστρίτσα κατελήφθησαν δί έφόδου 
τά ύψώματα Στεγιάρου, Στέγκε, Σέσουλ, Αά Κομάρνιο.

Κατόπιν ίσχυράς προπαρασκευής πυροβολικού ό έχθρός έ- 
πετέθη σφοδρώς τήν 7. Αύγούστου, ώραν 9. έσ.τέρας, βορείως 
τής κοιλάδος τοΰ Κασίνου. 'Η  έπίθεσις του δμως κατεβλήθη 
μετά βαρυτάτων άπωλειών τοΰ έχθροΰ. 'Ομοίως άπέτυχον ίσχυ- 
ραί άντεπιθέσεις βορείως τής Φοξάνι, δπου οί σύμμαχοι προή- 
λασαν περαιτέρω είς τήν δυτικήν δχθην τοΰ Σερέθη.

Τ ά  σ υ ν τ ρ ι β έ ν τ α  τ ε θ ω ρ α κ ι σ μ έ ν α  α υ τ ο κ ί ν η τ α
(Ν.) Έ ν Αγγλία ή άπογοήτευσις είναι γενική άπό τά 

έλλιπή άποτελέσματα τών τεθωρακισμένων αύτοκινήτων. Καθώς 
όμολογοΰσιν οί πολεμικοί άνταποκριταί τών άγγλικών έφημερί- 
δων, κατά τούς τελευταίους άγώνας τής Φλάνδρας κατεστράφη- 
σαν έντελώς διά πυρός πυροβολικού ούχί δλιγώτερα τών 28 
νεωτάτων τεθωρακισμένων αύτοκινήτων. Τά πληρώματα τούτων 
εύρον τόν δδυνηρότατον Θάνατον. Διά τών βαρέων όβίόών ή θω
ράκισες κατεστρέφετο καί έν μέρει έτήκετο. Οί έντός τών έντε
λώς κεκλεισμένων όχημάτων ευρισκόμενοι άξιωματικοί καί στρα- 
τιώται συνεπιέσθησαν όπό τής καταρρευσάσης μάζης τοΰ θώρα. 
κος. Παρουσιάσθησαν ήδη πολλαΐ περιπτώσεις, κατά τάς οποί
ας οί στρατιώται ήρνήθησαν νά ύπηρετήσωσιν είς τάς ηκατα 
χθονίους αύτάς μηχανά;.“ 'Η τελευτάία συντριβή τής άγγλικής 
έπιθέσεως τής Φλάνδρας φαίνεται, δτι έκλόνισε τήν θέσιν τοΰ 
άγγλου άρχιστρατήγου Σ ρ Χάϊγ, έάν πιστεόστ) τις είς τήν 
„ Ν ταίλυ Μαίηλ.“

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ &YNAMEQN ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ ΕΙΣ TO &ΥΤΙΚ0Ν
(Ν.) Κατά τι έκ Παρισίων τηλεγράφημα τής «Ντάγκεν 

Νυέντερ» τό πρακτορεΐον Χαβάς πληροφορείται έκ Νέας 'Υόρ- 
κης τά έςής: ‘ Ο γάλλος άνώτερος πληρεξούσιος Ταρντιέ εδω. 
σεν είς τόν ύπουργόν τών στρατιωτικών Μπάκερ πληροφορία; 
τινά; περί τής διανομής τών γαλλικών στρατευμάτων είς τό δυ
τικόν μέτωπον. Άπό τά 759 χιλιόμετρα τοΰ δυτικού μετώπου 
κατέχουσιν έπί τού παρόντος οί Γάλλοι 574, οί δέ Άγγλοι 
183 χιλιόμετρα. Κατά τήν τελευταίαν έρίθειιν οί Γάλλοι κα- 
τηνάλωσαν 12 έκατομμύρια βλημάτων δλων τών διαμετρημάτων.

ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ ΠΑΟΙΑ
(Ζ.) Λονδΐνον, 8. Αύγούστου. (Τηλεγρ. τοΰ πρακτορείου 

Ρόϋτερ.) Είς έρώτησιν, έάν ή κυβέρνησις δύναται νά άνακοι- 
νώστ;) τι περί τοΰ γερμανικού βοηθητικού καταδρομικού «Βούλφ»



και τών γερμανικών πλοίων «Ζεάντλερ», «Μέβε». «Πουίμε» 
και άλλων, τά όποΐα πρό τίνος χρόνου έδρασαν είς τόν Ινδι
κόν ωκεανόν καί περί τών όποιων πρό δλίγου χρόνου δέν α
κούεται τίποτε πλέον, ό γραμαατεΰς της βουλής Μα'κ Χαμοίρα 
άπήντησεν : * Η  κυβέρνησις δέν διατελεΐ έν άγνοια τών κινήσεων 
ή τής τόχης τών πλοίων τούτων. ’ Αλλά υπό τάς παρούσα» πε
ριστάσεις ή άπάντησις είς την έπερώτησιν ταύτην δέν θεωρεί
ται ώς εχουσα γενικόν ένόιαβέρον.

Τό Ρ όϋτερ προσθέτει, δτι ό Μάκ Ναμάρα Ιτόνισεν ιδιαι
τέρως τήν λέςιν «τύχη». *

Τά πλοία, περί τών όποιων γίνεται λόγος είς τό τηλεγρά
φημα τούτο είναι αρκετά γνωστά. Περί ένός γερμανικού βοη
θητικού ενδρομου “Βούλφ„ ή “Βόλφ„, είς τό όποιον μετ’ ό- 
λιγον έδόθη καί $λλ9 όνομα, έγένετο συχνά λόγος εις τόν άγ- 
γλικον τύπ^ν, Τό καταδρομικά τούτο έτοποθέτησε μετ’ επιτυ
χίας τορπίλλας εις πολλάς θέσεις τοΟ Ινδικού ωκεανού καί ε- 
βύθισε πλοία. Περί τής δράσεως τού “Ζέαντλερη, περί του ο
ποίου αί άγγλικαί καί γαλλικαί έφημερίδες ανέγραψαν διά πρώ- 
την φοράν περί τά τέλη Μαρτίου έ. s., έγνώσθη, δτι έως τότε 
είχε βυθίσει 11 πλοία. Πλοίαρχος τού “Ζεάντλερ,,, τό όποιον 
είναι άμερικανικόν ίστιοφόρον μεταρρυθμισθέν είς έμπορικόν 
πλοΐον, είναι ό κόμης Φέλιξ φόν Λούκνερ. Άπό τοΰ ’Απριλίου 
δέν έ'χομεν ειδήσεις περί τόΰ “ Ζεάντλερ. „

Τουναντίον γνωρίζομεν ασφαλώς τήν .τύχην τού «Μέβε». 
Μετά τό δεύτερον ένδοξον ταξείδιόν του έπανήλθεν αισίως είς 
γερμανικόν λιμένα, ό δέ κυβερνήτης του, κόμης Ντόνα, είναι 
τώρα υπασπιστής τού Κάϊζερ. Τό ,,Πουΐμνε11 είναι ονομασία 
τού „Μέβε“, ή όποία προέκυψεν έκ πλάνης τών πληρωμάτων 
τών υπό τού Μέβε αίχμαλωτισθέντων πλοίων.

Ο ΛΟΎΔ ΤΣΩΡΤΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Λονδΐνον, 8 . Αύγουστου. (W .T .B .) 'Η Σέρβική 'Εταιρία 
τής Μεγάλης Βρεττανίας έδωσε πρός τιμήν τοΰ σέρβου πρωθυ
πουργού Πάσιτς πρόγευμα, είς τό όποιον μετέσχον ό υφυπουρ
γός τών έξωτερικών λόρδος Ρόμπερτ Τσέτσιλ, ώς καί οί πρε- 
σβευταί ' Ελλάδος κ<*ί Ρουμανίας.

' Ο λόρδος Τσέτσιλ είπε μεταξύ άλλων : ' Η ιστορία τής 
Σερβίας κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου ήτο ένδοξος τραγω
δία. Καίτοι ή Σερβία όπετάχθη, τό πνεύμά της δέν κατεβλήθη 
καί ή' γενναιότης της είναι άνωτέρα παντός έπαίνου. ’ Επέβαλεν 
είς τους συμμάχους της ύποχρέωσιν, ή όποία δέν είναι μικρο- 
τέρα ή είς τήν περίπτωσιν τοΰ Βελγίου. Όφείλομεν νά έπιτύ- 
χωμεν τήν πλήρη ίκανοποίησίν της διά τά πάθη της. Άναγνω- 
ρίζομεν ί’λας τάς άξιώσεις τών σλαυϊκών λαών καί καίτοι, ώς 
εϊπεν έσχάτως ό Μπάλφουρ, δέν ήλθεν άκόμη ή στιγμή, δπως 
παρουσιάσωμεν δρους είρήνης, όφείλομεν νά έπιδκΰξωμεν διαρ
κή κανονισμόν, δηλαδή άναγνωρίζοντα τάς φυσικάς τάσεις 
δλων τών χωρών, αί όποΐαι μετέχουσιν. Τ Ητο έξαιρέτως εύχά- 
ριστον είς τόν έχθρόν σχέδιον, νά προσπαθήσ^, νά χωρίση τους 
συμμάχους, λέγων δτι δέν θά ήρχοντο ποτέ είς συνεννόησιν. 
Θά παραμείνωμεν μέ^ρι τέλους ήνωμένοι μετά τών συμμάχων 
μας. Είναι άνοησία, νά όμιλη τις περί διαφωνίας ’ Ιταλίας καί 
Σερβίας. Έ χω  πεποίθησιν, δτι δέν υπάρχει οόδεμία άντιθειις 
μεταξύ τών σκοπών Ιταλίας καί Σερβίας.

Άπαντών ό Πάσιτς έξέφρασε τήν ευγνωμοσύνην του πρός 
τόν βρεττανικόν λαόν, ό όποιος μάχεται ύπέρ τής έλευθερίας 
καί τού δικαίου τών μικρών λαών. Αί γερμανικαί βαρβαρότη

τες -κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου έξηνάγκασαν δλα σχεδόν 
τα εθνη νά ενωθώσι μετά τών άνταντικών δυνάμεων πρός ύπε- 
ράσπισιν τής έλευθερίας καί τού δικαίου. Μετά πόλεμον τριών 
ετών ή Γερμανία άρχιζει νά σωφρονίζηται πάλιν καί νά όμιλή 
περί έντιμου είρήνης, έντιμου κατά τήν γερμανικήν άντιληψιν. 
Εντιμος ειρήνη ήδόνατο νά γίνη δεκτή, δταν είναι έντιμος δί 

δλα τά μετέχοντα έθνη. 'Ο πρώτος δρος της πρέπει νά είναι 
τιμωρία εκείνων, οί όποιοι προεκάλεσαν τήν παγκόσμιον πυρ- 
καϊάν.

"Εντιμος ειρήνη ήδόνατο νά έξασφαλισθη, έάν άπελευθερω- 
θώσιν δλοι οί ύπό τόν ζυγόν τής Αύστροουγγαρίας ευρισκόμενοι 
λαοί, έάν ή Γαλλία έπανακτήση τήν Αλσατίαν—-Λωρραίνην, έάν 
οί ’ Ιταλοί ενωθώσι μετά τών άκόμη άλυτρώτων άδελφών των, 
έάν συντελεσθη ή ένωσις τών Σέρβων, Κροατών Σλοβενών, έάν 
ένωθώσι καί γινωσι ανεξάρτητοι οί Τσέχοί καί οί Σλοβάκοι, έάν 
λυ&η T9 πολωνορουθενικόν ζήτημα—τότε, μόνον τότε θά έξα- 
σφαλιιΐΟ ί̂ ί'Λιμος ειρήνη.

' Ο Λόϋδ Τσώρτς, ό όποιος ένεφανίσθη μετά τό πρόγευ
μα, είπεν : "Έρχομαι κατ’ εόθεΐαν άπό τήν πολεμικήν συνδιά. 
σκεψιν καί οφείλω άμέσως νά μεταβώ πάλιν έκεΐ, άλλά δέν ή. 
δυνάμην νά μή έλθω, δπως έκφράσω τήν συμπάθειάν μου πρός 
τήν Σερβίαν καί τόν σεβασμόν μου πρός τήν άξιότιμον μορφήν 
τού σέρβου πρωθυπουργού, ένός τών δξυνουστάτων άνδρών τής 
Ανατολής. ' Η Σερβία καί ίσως ή Ευρώπη όφείλουσι πολλά είς 

αύτόν. Είς αύτόν οφείλεται, δτι ό πολιτισμός άπεδέχθη τήν 
πρόκλησιν τής πρωσσικής βαρβαρότητος. Πιστεύω είς τά μικρά 
έθνη. Ανήκω καί έγώ είς τοιούτον. Πιστεύω είς τόν λαόν της, 
ό όποΐος δύναταί νά ψάλλη τάς ήττας του. ' Η Σερβία έψαλλε 
δ:ά μέσου τών αιώνων, ούχί νίκας, άλλά ήττας, αί όποιαι έβά- 
πτισαν αυτήν είς πλήμμυραν βαρβαρότητος. 'Η Σερβία ήλπισε 
πάντοτε. Τώρα έφθασεν ή ήμέρα τής έξοφλήσεως. “Εν έθνος·» 
τό όποιον ψάλλει τάς ήττας του, είναι άθάνατον.

' Η Σερβία είναι μεγαλοπρεπής είκών, κεκαλυμμένη μέ τήν 
άκαθαρσίαν έκατονταετηρίδων τουρκικής βαρβαρότητος. Τώρα, 
δπότε καθαρίζεται, θά έμφανισθή ακμαία καί άπαστράπτουσα, 
δπως τήν κατεσ*εύασε κατ’ άρχάς ή χειρ τοΰ τεχνίτου. 'Ο 
πρώτος δρος τής είρήνης είναι πλήρης καί άνεπιφύλακτος έπα- 
νόρθωσις. "Οσον πολύ καί αν είναι άνάγκη νά διαρκέση ό πό·« 
λεμος, είναι άπαίτησις τής βρεττανικής τιμής, νά ιδη τήν Σερ
βίαν άπηλευθερωμένην. ' Η Σερβία καί τό Βέλγιον είναι οί φρου
ροί τών πυλών.' Τπερήσπισανγενναίως αύτάς. 'Ο σέρβικός στρα
τός, καίτοι κατεβλήθη, δέν έχασε ποτέ τό Θάρρος. Φρουρεί ά- 
κόμη τήν πύλην. Οί Βρεττανοί τείνουσιν έδώ πρός τήν Σερβίαν 
πάλιν τήν χεΐρα τής φιλίας. Θά πολεμήσωμεν μαζί μέχρι τέλους,

ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΝΤΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAKOINDBENTA

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 10. Αύγουστου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον 
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν έκυμαίνετο χθές ή δύναμις τής μαχη
τικής ένεργείας τών πυροβολικών, μεταβαλλομένης τής διαύγειας 
τής άτμοσφαιρας. Τήν εσπέραν ηΰξησε γενικώς, διετηρήθη τήν 
νύκτα καί σήμερον λίαν πρωί μετεβλήθη είς ίσχυοότατον τυμ- 
πανικόν πΰρ μεταξύ 'Τζέρ καί Λύς.

Μετά ταΰτα έπηκολούθησαν ίσχυραί έπιθέσεις εχθρικού 
πεζικού είς εύρέα τμήματα άνατολικώς καί νοτιοανατολικώς τής

Λ Ρ1Θ. 3
Είς ττ,ν Άρτουά ό άγων πυροβολικού ήτο πολύ ζωηρός 

εκατέρωθεν τής Λάν καί νοτίως τοΰ Σκάρπ. Τήν έσπέραν οί 
Άγγλοι έπετέθησαν διά πυκνών μαζών άπό τής όδοΰ Άρράς— 
Καμπραι. Τό πΰρ μας καταστροφής ένήργησε καταστρεπτικώς 
είς τούς χώρους άναμονής των· τά έφορμώντα κύματα υπέστη
σαν βαρυτάτας άπωλείας ύπό τοΰ πυρός τής άμύνης μος καί 
εις αγώνα εκ τοΰ πλησίον μετά τών δεδοκιμασμένων συνταγμά
των μας καί άπεκρούσθησαν πανταχοΰ.

Βορείως τοΰ Σέν Κεντέν βραδεμβουργικά τάγματα άπέσπα- 
σαν από τούς Γάλλους γραμμάς τινας χαρακωμάτων έπί μετώ
που 1200 μέτρων. ’Λπέτυχον αντεπιθέσεις τοΰ έχθροΰ, έμειναν 
δέ είς χεΐράς μας ύπέρ τούς 150 αιχμάλωτοι.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Μεταξύ Σουασσόν καί Ράϊμς, είς τήν δυτικήν Καμπανίαν 
καί άμφοτέρας τάς όχθας τοΰ Μάς τό πΰρ έφθασε κατά δια
λείμματα μεγάλην δύναμιν.

Άπεδιώξαμεν δί άντεπιθέσεως εν γαλλικόν τμήμα άνα- 
γνωρίσεως,. τό όποιον είσέβαλεν είς τά χαρακώματα' μας πλη
σίον τής όδού Λαόν-Σουασσόν.

Ανατολικώς τοΰ Μάς βαδικαί περίπολοι είσέβαλον είς τάς 
βορείως τής Βασερωβίλ γαλλικάς θέσεις καί έπανήλθον μετά 
άριθμοΰ τίνος αίχμαλώτων.

Ό  άνθυπολοχαγός Γκόντερμαν κατέρριψε δύο έχθρικά 
δέσμια άερόστατα.

’Α νατο λ ικόν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0ΑΑ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ζωηρότερα μαχητική ένέργεια πλησίον τής Ντύναμπουργκ, 
νοτίως τής Σμόργκον καί πλησίον τής Μπρόντυ. Γερμανοαυστρι- 
ακά στρατεύματα συνέλαβον έδώ κατά τινα έπιχείρησίν των 
200 αιχμαλώτους.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Νοτιοανατολικώς τής Τσέρνοβιτς έγένοντο πεισματώδεις ά- 

γώνες. Τά στρατεύματά μας είσέβαλον είς πολλά σημεία τών 
συνοριακών θέσεων τών Ρώσσων.

'Ωσαύτως είς τήν κοιλάδα τού Σερέθη καί πλησίον τοΰ 
Σόλκα έπετύχομεν πλεονεκτήματα κατόπιν άποκρούσεως έχθρι
κών άντεπιθέσεων.

Μεταξύ τών κοιλάδων τοΰ Τρότους καί τοΰ Πούτνα τά 
συμμαχικα στρατεύματα παρά τήν πεισματώδη άντίστασιν τών 
Ρουμάνων κατέλαβον δί έφόδου πολλά υψώματα.

Κατά τάς δύο τελευταίας ήμέρας η χμαλωτίσθησαν είς τόν 
τομέα τής Οίτοτς υπερ τούς 1400 άνδρες καί έκυριεύθησαν 
30 πολυβόλα.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΚ
Είς αμφοτέρας τάς πλευράς της σιδηροδρομικής γραμμής 

Φοξάνι-’ Λντγιουντούλ Νοΰ γερμανικαί μεραρχίαι διέδησαν μαχό- 
μεναι τόν Σουσίτα έπί ευρέος μετώπου. 'Ο έχθρός προσεπά- 
θησε νά άνακόψη τήν προέλασίν μας διά πεισματωδών άντεπι
θέσεων μετά ισχυρών μαζών. "Ολαι αί κατά μέτωπον καί α? 
πλευρικαί έπιθέσεις του άπέτυχον μετά βαρύτατων άπωλειών.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδέν σημαντικόν.

W .T .B .) _ _ _ _ _  ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Λ Ε Ι Α  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
Βερολΐνον, 8. Αύγούστου. Επίσημον. (W .T.B .) Νέα έ- 

τυχίαι τών ύποβρυχίων είς τήν Μπισκάγια: 7 άτμόπλοια, 2 
ίστιοφορα. Μεταξύ αύτών τό άγγλικόν άτμόπλοιον «Σέν Βέλτερ»

μέ φορτίον άνθράκων διά Όπόρτον, τά πορτογαλλικά ιστιοφόρα 
«Μπέρτα» καί «Βεντορόζο», τό τελευταΐον μέ φορτίον τροφί
μων άπό Λισσαβώνα διά Ρουέν προσέτι h  ώπλισμένον ύπό πο
λεμικών συνοδευόμενον πολύ φορτωμένον άτμόπλοιον.

Απο τά λοιπά βυθισθέντα άτμόπλοια δύο έφερον φορτίον 
μεταλευμάτων είς Αγγλίαν, εν γεωχάρυα καί δέρματα είς 
Γαλλίαν, άνά εν δέ νομήν είς Αγγλίαν καί άνθρακας άπό Α γ 
γλίαν είς Γιβλαρτάρ.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
(Ζ.) Είς τήν αγγλικήν «Έφημερίδα τοΰ Εμπορίου» πε- 

ριέχονται τά εςής : At άπώλειαι πλοίων έφθασαν ήδη τοιαύτην 
εκτασιν, ωστε αί δυσκολίαι τών μεταφορών δχι μόνον προξε- 
νούσι στερήσεις είς τόν πολιτιχόν πληθυσμόν, άλλά καί έξασθε- 
νίζουσι τήν στρατιωτικήν δράσιν τών ύπερωκεανείων πολεμικών 
μας δυνάμεων. Καί διά τής βοήθειας άκόμη τής ναυπηγήσεως 
πλοίων τοΰ ενιαίου τύπου δέν κατωρθώσαμεν νά ναυπηγώμεν 
έβδομαδιαίως περισσότερα τών 6 πλοίων τοΰ άπαιτουμένου εί
δους, χαί δέν είναι πιθανόν, δτι θά δυνηθώμεν νά αύξήσωμεν 
τήν παραγωγήν ταύτην πέραν τού διπλάσιου.

Ά λλά έν τοιαύτ^ περιπτώσει τά ναυπηγούμενα νέα πλοία 
δέν άρκούσι νά έξουδετερώσωσι ουδέ τάς παρούσας μόνον άπω
λείας μας. Κατα τάς τελευταίας 20 εβδομάδας άπωλέσαμεν 
έβδομαδιαίως κατά μέσον δρον 20 πλοία, έκ τών όποιων εν 
μέρος λίαν μεγάλου έκτοπ-σματος. Δεδομένου δέ, δτι αί άπώ- 
λειαι αύιαι έξακολοοθούσι, καταφαίνεται ή σοβαρότης τής θέ- 
σεώς μας. Έ φ’ δσον ειχομεν περίσσευμα ή ήδυνάμεθα νά ά- 
ποκλείσωμεν περιττά φορτία, τά πράγματα είχον καλώς. Α 
φού δμιος πλέον έξηντλήθη τό φανερόν καί τό άφανές περίσ
σευμα, εύοισκόμεθα άπέναντι τής άνωτέρω χ α ρ ά κ τ η ρ ι σ θ ε ί σ η ς  
καταστάσεως.

Η  Δ Ι Κ Τ Α Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Ο Υ  Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ
(Ν.) Λθήναι, 10. Αύγούστου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρα

κτορείου Χαβάς.) Κατά τινα θορυβώδη συνεδρίασιν τής βουλής 
ό Βενιζέλος έξεφώνησε ζωηρόν λόγον, ό όποΐος έγένετο δεκτός 
μετά πολλών έπευφημιών καί έν τψ όποίψ έστηλίτευσε τάς μη
χανορραφίας, αί δποίαι ώδήγησαν είς τήν παρούσαν κατάστασιν, 
προσέθεσε δέ, δτι είναι άποφασισμένος, νά λάβη έκτακτα μέτρα 
καί αν είναι άνάγκη νά καταφυγή καί είς τήν δικτατορίαν, δ
πως καταπολεμήσω δλα τά μέτρα, τά όποΐα Οά ήδυναντο νά 
διαταράξωσι τό εργον του. Τόν λογον του έπεράτωσε μέ τήν 
δήλωσιν, δτι είναι βέβαιος, δτι έχει πρός τό μέρος του τήν πλειο
νότητα τοΰ ελληνικού λαού.

Σ.Σ. Ό  Βενιζέλος είναι βέβαιος, δτι έχει πρός τό μέρος 
του τήν πλειονότητα τοΰ ελληνικού λαού, άλλά τά μέτρα, τά 
οποία άπειλεΐ, δτι θά λάβτβ κατά τών άντιφρονούντων, ή κήρυ- 
ξις τού στρατιωτικού νομού έν Άττικοβοιωτία, τήν όποιαν άνηγ- 
γείλαμεν πρό δλίγων ημερών κ.λ.π. δεικνυουσιν ακριβός τό 
άντίθετον.

Η Α Υ Θ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Α  Ο Ρ Γ Ι Α Ζ Ε Ι
(X.) ’ Λθήναι, 10. Αύγούστου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρα

κτορείου Χαβάς.) Είς τήν βουλήν υπεβλήθη νομοσχέδιον, διά 
τού όποιου προβλέπεται ή σύστασις ναυτικής έπιτροπής, ή όποία 
θα αποφανθη περι τής ίκανότητος (;) τών άξιωματιχών τοΰ 
ναυτικού μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ ύποπλοιάρχου. Περί τών άνω- 
τέρων άξιωματικών θά κρίνη τό υπουργικόν συμβουλιον. Τά μέ- 
τΡα ταΰτα σκοποΰσι τήν έχκαθάρισιν (!) τοΰ πολεμικού ναυ
τικού.



Ο  Λ Ο Γ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι  Ρ Ο Υ Π Ε Λ
(Ζ.) Πολλοί βουλευταί τής ελληνικής βουλής άπητησαν, 

δπως κατατεθώσιν είς τήν βοολήν δλα τά έπισημα έγγραφα, 
τά όποια άφορώσι τήν παράδοσιν είς τους Βουλγάρους τοΰ 
φρουρίου Ροϋπελ.

0 Ε12ΙΑΙΚ0! ΛΟΓΒϊ Ε Ι  Τ Ι  ΒΟΥΛΗ
(Ζ.) ’ Αθήναι, 10. Αύγούστου. Τηλεγράφ. τοΰ τηλεγραφ. 

πρακτορ. Χαβας.) ' Ο λόγος τδν όποιον ό βασιλεύς ’ Αλέξανδρος 
έξεφώνησε κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τής βουλής άπασχολεΐ- 
ται διά τών επομένων φρα'σεων περί τής υπό τοΰ Βενιζέλου 
όρισθείσης στα'σεως τής 'Ελλάδος κατά τόν εύρωπαϊκόν πόλε
μον : «Κύριοι βουλευταί μου, είμαι ευτυχής, νά φέρω είς γνώ- 
σιν ύμών, δτι ή κυβέρνησις μου, πιστή είς τάς έθνικάς παρα
δόσεις εδωσεν ήδη είς τήν έξωτερικήν πολιτικήν τήν κατεύθυνσιν, 
τήν όποιαν ένέκρινεν δ λαός διά τών Ικλογών τής 31. Μαΐου 
καί ή όποία έπεκυρώθη ύπό τής βουλής.

Μετά δύο ένδοξους πολέμους ή 'Ελλάς έπεθύμει τήν ει
ρήνην, τήν οποίαν τοσοΰτον έχρειάζετο, δπως ένισχύση πάλιν 
τάς δυνάμεις της, κατόπιν τής έπελδούσης μεγεθύνσεως τοΰ 
κράτους, καί καταστήση τήν χώραν ικανήν, δπως έκπληρώση 
τήν μεγάλην της έκπολιτιστικήν αποστολήν έν τη ’ Ανατολή.

Ούτως είχον τά πράγματα, δτε ή 'Ελλάς είδε μετ’ έκπλή- 
ξεως τήν εκρηξιν ενός νέου πολέμου, άπό τόν όποιον ώφειλε νά 
προκύψΐβ γενική σύγκρουσις, διότι ούτος έφερεν άπέναντι άλλή- 
λων δύο κόσμους, δύο πολιτισμούς, δύο αντιθέτους αντιλήψεις 
λαών καί φιλανθρωπίας.

’ Αληθώς αρκεί είς τήν μικράν 'Ελλάδα, νά έχη συνείδη-

σιν τών ιστορικών της παραδόσεων καί τοΰ καθήκοντος της, 
δπως μή διστάση νά προσφέρω έθελουσίως (!!) τάς ασθενείς 
της δυνάμεις πρός έκεΐνο έκ τών δύο μαχομένων μερών, τό ό
ποιον μαχόμενον έχει ώς σκοπόν, νά υπεράσπισή τά δίκαια τής 
έθνικότητος καί τής έλευθερίας τών λαών. ’ Αλλά καί άλλαι έ- 
πιτακτικώτεραι υποχρεώσεις έκάλουν τήν ' Ελλάδα πρός τήν ομά
δα ταύτην.

Τοιουτοτρόπως ή 'Ελλάς έ'λαβε τήν στάσιν, τήν όποιαν έπέ' 
βαλλον είς αύτήν τό καθή<ονκαί ή τιμή πρός ενα γενναΐον κα- 
ίπποτικόν σύμμαχον, ή άμυνα τών δικαίων τοΰ ελληνισμού, ή 
ευγνωμοσύνη διά τήν αρχήν τής έλευθερίας της καί τήν προ
στασίαν, τής όποιας πάντοτε άπήλαυσεν.»

Τά γεγονότα, κατόπιν τών όποιων άνήλθεν είς τόν θρόνον, 
παρήλθεν ό βασιλεύς διά τών έπομένων λόγων : “Γνωρίζετε 
τά γεγονότα, τά όποια πρό τινων μηνών έπέφεραν τόν χωρι
σμόν τοΰ ελληνικού κράτους. ’ Αλλά διά τής εύνοίας τών προ- 
στατίδων δυνάμεων τής Ελλάδος κατωρθώθη νά συντελεσδη 
πάλιν ή ένότης τοΰ έθνους άνευ θυσιών, άνευ άγώνος διά τής 
έπαναστηλώσεως τών φιλελευθέρων διατάξεων. „

(Ουτω ώμίλησεν ό βασιλεύς έν τη βουλή δηλαδή ό Βε
νιζέλος άπό τοΰ στόματος τοΰ βασΛέως.)

Νεαρά κυρία έπιθυμεϊ μαθήματα Ιλληνικής. Προσφοραί 
μετά τών διδάκτρων είς τήν έ»η μερίδα μας υπό τόν άριθμόν 
4910.   __ ___________________ __

[ Ι 4 0 Π 0 Ι Η Ι Ι Ϊ
Έκτυποΰνται διάφοροι τυπογραφικαί έργασίαι διά τάς στρα- 

τιωτικάς υπηρεσίας έλληνιστι, έπισκεπτήρια μέ γράμματα τοΰ 
τύπου ή καλλιγραφικά είς έλληνικήν καί γερμανικήν γλώσ
σαν μέ στοιχεία διαφόρων ειδών, έν τω Τυπογραφεία) μας.
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