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MATAIAI ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΜΠΙΞΟΤΕ ΚΑΙ ΧΟΛΛΕΜΠΕΚΕ

Βερολΐνον, 9. Αύγούστου. (W .T .B .) Μετά τήν κατά τά 
χαράγματα τής 8. Αύγουστου αίματηρώς άποκρουσθεΐσαν αγ
γλικήν έπίθεσιν πλησίον τής Νιοΰπορτ ό εχθρός δέν ήδυνήθη 
κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας νά έκτελέση μεγαλυτέρας πολε- 
μικάς έπιχειρήσεις.

Γό έχθρικόν πΰρ άπέκτησεν έν τούτοις περί τήν έσπέραν 
μεγάλην δύναμιν. Κατόπιν σφοδρας χαταιγίδος, ή όποία έμαί- 
νετο μεταςυ τής 9. και 10. ώρας τής έσπέρας, έγκατεστάθη 
άπό τής 10. μέχρι τής 11. ώρας τής έσπέρας βαρύ τυμπανι- 
κόν πΰρ τοΰ έχθροΰ εις τήν εκτασιν τής ' Γπέρν μεταξύ Μπι- 
ςοτε και Χολλεμπέκε, τό όποιον δμως έπηκολούθησε μόνον ή 
άναγγελθεΐσα έπίθεσις ένός ίσχυροΰ αγγλικόΰ τμήματος άνα- 
γνωρίσεως ανατολικώς τής Χόογκε, ή όποία άπεκρούσθη μετά 
αισθητών απωλειών τών Άγγλων.

Οί αεροπόροι μας έβομβάρδισαν έπιτυνώς έχθρικάς κεκρυμ- 
μένας πυροβολαρχίας πλησίον τής Ντυξμυΐντεν, τής 'Γπέρν καί 
τήςΆρμαντιέρ καί μίαν αποθήκην πυρομαχικών πλησίον τής 
Μπαγιέλ ώς καί τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τής Χαζεμπρούκ. 
,ΙΙαρετηρήΘησαν βλήματα έπί τών στόχων καί πυρχαϊαί. Έπι- 
χρατοΰντος διαυγοΰς χαιροΰ ή δράσις τών αεροπόρων ήτο λίαν 
,ωηρά από τής πρωίας τής 9. Αύγούστου.

Εις τό μέτωπον τοΰ Άρράς έχ&ριχαί περίπολοι έπεχείρη
σαν κατά τά χαράγματα τής 8. Αύγούστου νά έπιτεθώσιν είς 
διάφορα σημεία μεταξύ τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ καί τοΰ- 
Σκάρπ, αλλα δια τοΰ πυρός μας άπεδιώξαμεν αύτάς είς τά 
χαρακώματα^ των. Περί τήν 4. ώραν τής πρωίας γερμανικαί 
περίπολοι είσέβαλον πλησίον τής σιδηροδρομικής γραμμής 
Ντουαι- Αρρας μέχρι τής δευτέρας γραμμής τών έχθρικών χα
ρακωμάτων, έπροξένησαν είς τόν έχθρόν σημαντικάς άκωλείας 
και έπανηλθον μετά αίχμαλώτων. Κατά τάς πρώτας πρωϊνάς 
ωρας τής 9. Αύγουστου τό έχθρικόν πΰρ άνήλθε σημαντικώς 
είς τόν μεταξύ τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ καί της Μερικούρ 
τομέα, ανατολικώς δέ τής Λός μέχρι τής νοτιάς άκρας τής 
Λαν μετεολήθη είς τυμπανικόν πΰρ. Έπιτεθεΐσαι ίσχυραί έχθρι- 
καί  ̂περίπολοι άναγνωρίσεως έξεδιώχθησαν έν μέρει διά" τοΰ 
πυρος μας και έν μέρει δί άγώνος έκ τοΰ πλησίον.

Επι τής μητροπολεως τοΰ Σέν Κεντέν έπεσαν πάλιν πέντε 
οβίδες.

Είς το μέτωπον τοΰ Αΐσν τό έχθρικόν πΰρ ήτο ζωηρόν 
ιοιως κατα τάς εσπερινάς ώρας είς διαφόρους δε τομείς απέ
κτησε κατά διαλείμματα μεγάλην σφοδρότητα. Περί τήν 9. ώ-

' Γπευθυνος έκδοτης : Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Εχτύπωσις καί Ικδοσις ύπό τής 'Εταιρείας Γκερλιτσερ Νάχριχ- 

τεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

ραν τής έσπέρας άνεγνωρίσθη πλησίον τής αγροικίας Ούρτεμπίζ 
ένίσχυσις τών έχθρικών χαρακωμάτων διά μαύρων Γάλλων 
καί διηυθύνθη κυκλοτερές πΰρ έναντίον αυτών.

Είς τό ανατολικόν μέτωπον άπό τής Ρίγας μέχρι τοΰ 
Τσμπρουτς ή 8. Αύγούστου διήλθεν άνευ ιδιαιτέρων γεγονότων 
έκτος παροδικής αύξήσεως τοΰ πυρός πλησίον τής Σμόργκον. 
Είς τον Τσμπρουτς καί ιδίως πλησίον τής Χουσιάτυν καί είς 
τήν συμβολήν του μετά τοΰ Ντνγέστρ, ώς καί πλησίον τής Τάρ- 
νοπολ, είς τινας θέσεις ένδυνάμωσις τής ένεργείας τοΰ πυρός. 
Μεχαζύ Ντνγέστρ καί ΣερέΘη ή κατάστασις έ'μεινεν αμετάβλη
τος. Μία ρωσσική έπίθεσις, τήν όποιαν έπεχείρησαν οί Ρώσσοι 
βορείως τοΰ χωρίου Σερέθη, άπεκρούσθη.

Βερείως τοΰ χωρίου Σόλκα έθραύσαμεν πεισματώδη ρωσ- 
σικήν αντίσταση» καί έκυριεύσαμεν τήν βορείαν όχθην τοΰ ομω
νύμου ποταμοΰ μέχρι τής Άρμπόρα. Οί Ρώσσοι έπεχείρησαν 
νά έπανακτήσωσι τάς άπολεσθείσας θέσεις διά σφοδρών αντεπι
θέσεων. άλλ’ άπεκρούσθησαν πανταχοΰ μετά βαρυτάτων ρωσσι- 
κών απωλειών. Νοτιώτερον έπροχωρήσαμεν μαχόμενοι είς άμ- 
φότερα τά μέλη τής κοιλάδος τοΰ Μολντάβα μέχρι τής γραμ
μής ύψωμα Μπομπέϊκα—ύψωμα 868 βορείως Τσάμα—δρο; 
Μπατρίνα. 'Ωσαύτως προηλάσαμεν έκατέρωθεν τοΰ Μπιστρίτσα, 
μέχρι τοΰ στενοΰ τοΰ Τέλγκυες.

Νοτιώτερον είς τά Καρπάθια έπιτυχεΐς αγώνες δί ήμας. 
'Ο έχθρός όπέστη μεγάλας αίματηράς άπωλείας είς νέας ίσχυ
ράς έπιθέσεις του είς τήν περιοχήν τοΰ δρους Κασινουλούη xat 
τοΰ δρους Ρεσμονιλούη, τοΰ δρους Σμποΐνα Γκεάγκρα ώς xa't 
κατα τών βορείως τοΰ μοναστηριού Λέπσα υψωμάτων. Βορείως 
τής Φοξάνι άπεδείχθη περιλάμπρως κατά τούς έπιτυχεΐς άγώ- 
νας τό άκατάβλητον έπιθετικόν πνεΰμα τών στρατευμάτων μας.

Η ΑΗΗίΥΧΙί ΤΗΪ ΓΑΛΛΙΑΣ ΑΙΑ ΤΜ  ΡΟΠΙΑΝ
(Ν.) ‘ Η “Μπερλίνκσκε ΤίντεντεΠ πληροφορείται έκ Παρι- 

σίων τά έξής: Τά βλέμματα τής Γαλλίας διευθύνονται κατά 
τήν παροΰσαν στιγμήν έπί τής Ρωσσίας, τής όποιας παρακολου- 
Θοΰσι τόν άγώνα περί ζωής ή θανάτου μετά μεγίστ ς αγωνίας. 
Αί γαλλικαί έφημερίδες γράφουσιν, δτι μία τών μεγίστων κατα
στροφών τής παγκοσμίου ιστορίας κρούει τάς πύλας τής Ρωσ
σίας καί δτι ή Ρωσσία ουδέποτε μέχρι τοΰδε διήλθε τόσον 
πλήρεις αγωνίας στιγμάς. Τρομερός κίνδυνος απειλεί ήδη τά 
ρωσσικά στρατεύματα, διότι οί Γερμανοί χαί οί Αυστριακοί όιέ- 
βησαν είς δύο σημεία τά νότια ρωσσιχά σύνορα καί ευρίσκον- 
ται τώρα έντός τής Ποδολίας, τής Βεσσαραβ(α; καί τής Μολ- 
δαυιας.



Ό  Γουσταύος Έρβέ γράφει είς τήν «Βικτουάρ» τά έξης: 
Τώρα, οπότε ή ρωσσική έπανάστασις έξηναγκάσθη, νά ίδρύστ( 
τήν δικτατορίαν καί νά καλέση τους κοζάκους είς τήν Πετρού- 
πολιν, δπως έπαναφέρωσιν έκεΐ τήν τάξιν, ό σύνδεσμος τών ερ
γατών καί στρατιωτών κατενόησε τέλος, δτι δέν είναι ώριμος 
διά τήν θέσιν του καί δτι ήλθεν ή στιγμή δι αυτόν, νά έξα- 
φανισθη. Ό  Έρβέ ομολογεί, δτι τώρα συνέβη τδ δυστύχημα 
καί οτ·. οί σύμμαχοι δφείλουσι νά πληρώσωσι τά σφάλματα τής 
έπαναστάσεως διά παρατάσεω; τοΰ πολέμου έπί εξ άκόμη μήνας·

ΝΕΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ
(N.J Στοκχόλμη, 9. Αυγούστου. Τδ σουηδικόν τηλεγραφι

κόν πρακτορεΐον αναγγέλλει, δτι τό γερμανικόν άτμόπλοιον 
Φρειδερίκος Κάρρο έκ Ρόστοκ κατεβυθίσθη τήν 8. Αυγούστου 
έ'ξω τών έκβολών τοΰ Σκελλέστεα Έλφ, πλέον πρός βορράν.

Κατ’ άλλο τηλεγράφημα ή καταβύθισις αυτη σημαίνει βα- 
ρεΐαν παραβίασιν τής σουηδικής ούδετερότητος. Κατά τάς πλη
ροφορίας τοΰ πιλότου τό πλοΐον έβυθίσθη 800 μέτρα έντός τής 
σουηδικής αίγιαλίτιδος ζώνης. Τό ξένον υποβρύχιον άνήλθεν είς 
τήν επιφάνειαν τοΰ ΰδατος μετά τήν τορπίλλισιν, δέν έ'φερεν ό
μως ούδέν σημεΐον δεικνύον τήν έθνικότητά του.

'Η νέα αυτη περίπτωσις αγγλικής αυθαιρεσίας έναντίον 
τής Σουηδίας προστίθεται είς τό κεφάλαιον τής αγγλικής υπο
κρισίας, ή όποία προσποιείται, δτι σέβεται τά δίκαια τών ου
δετέρων, παραβιάζει όμως ταΰτα, δπου τοΰτο είναι δυνατόν 
πρός ώφέλειάν της. 'Ο συνήθης ισχυρισμός της, οτι πρόκειται 
καί κατά τήν περίπτωσιν ταύτην περί απροσεξίας τοΰ κυβερνή
του τοΰ άγγλικοΰ υποβρυχίου, δέν θά προξενήση ούδεμίαν έν- 
τύπωσιν. 'Ο κυβερνήτης τοΰ υποβρυχίου είχε πλήρη συνείδη- 
σιν τής πράξεώς του, διότι άλλως δέν Θά έφοβεΐτο νά δείξτ, 
τήν σημαίαν του.

Κ ΕΑ  ΛΕΙΑ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
Βερολΐνον, 9. Αύγούστου. ’Επίσημον. (W .T.B.) Είς τό 

στενόν τής Μάνχης καί τήν Βόρειον θάλμσσαν κατεβυθίσθησαν 
πάλιν όπό τών ύποβρυχίων μας τέσσαρα ατμόπλοια καί δύο ιστι
οφόρα, μεταξύ τών όποιων τό αγγλικόν άτμόπλοιον „Γκλένστραε“ 
(4718 τόννων) μέ φίρτίον κασσιτέρου καί αραβοσίτου μεταξύ 
άλλων, προσέτι δύο ώπλισμένα πολύ φορτωμένα φορτηγά ατμό
πλοια, τών όποιων τά δνόματα καί τό φορτίον δέν έξηκριβώθη- 
σαν. Τά φορτία τών λοιπών πλοίων συνίσταντο άπό έκρηκτικάς 
ΰλας, ξυλείαν, βενζίνην, βενζόλην, έ'λαιον καί καφφέν.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Μία δανική έφημερίς περί τής άγγλο- 
γαλλικής έπιθέσεως.

(Ν.) Ή  „Έξτραμπλατ“ τής Κοπεγχάγης γράφει τά έξής: 
Πώς θά έξελιχθή ή άγγλογαλλική έπίθεσις τής Φλάνδρας, έάν 
αυτη θά φέρη διά μιάς μεταβολήν είς τήν τύχην τοΰ πολέμου  ̂
είναι άμφίβολον. Τοιοΰτόν τι δέν πρέπει νά παραδεχθώμεν. Λέν 
άναμένομεν μεγάλας έκπλήξεις, άν καί δέν λείπουν άρκεταί κατά 
τό μάλλον ή ήττον τοπικά! „έπιτυχίαι“, ^νίκαι“, „ κατακτήσεις “ 
ηέπιθέσεις“, „ διασπάσεις14.

' Η γαλλική κυβέρνησις ένεκοίνωσεν έπισήμως κατά τήν 
άρχήν τοΰ νέου έτους τοΰ πολέμου, δτι κατά τό τρίτον έτος 
τοΰ πολέμου άποκλειστικώς αί άνταντικαί δυνάμεις έπεχείρησαν 
έπιθέσεις καί άπέδωσε μεγίστην σημασίαν είς τό γεγονός τοΰτο. 
Καί έν τούτοις Λοΰτο δέν είναι σπουδαίον. έάν σκεφθτ) τις, δτι 
ί \ επιθέσεις αύται έγένοντο έπί βελγικού ή γαλλικού έδάφους.

"Οταν τις άναγνώση τάς λεπτομερείς ειδήσεις περί τών απίστευ
των απωλειών καί συγκρίνη ταύτας πρός τά αποτελέσματα : 
“κατελήφθη εν χωρίον,,, “κατελήφθησαν μερικά χαρακώματα,,, 
“συνελήφθησαν νέοι αιχμάλωτοι,,, «κατά τά λοιπά δμως αμε
τάβλητον» αισθάνεται φρίκην' σκεπτόμενος, πόσον μακράν είναι 
ή οδός τής νίκης καί τής είρήνης, πόσον μακράν είναι ή οδός 
πρός τό Βερολΐνον.

Έάν ήθελε τις νά φθάση είς τό τέρμα τοΰτο κατ’ αύ
τόν τόν τρόπον, θά έκόστιζε τοΰτο ού μόνον τέταρτον, άλλά 
καί πέμπτον καί Ι/τον ετος πολέμου. Καί έν τούτοις τό πρα
κτορεΐον Χαβάς όμιλεΐ περί τής νίκης, ή όποία είναι ή μόνη 
λογική άπάντησις είς τάς γερμανικάς προτάσεις είρήνης. Είναι 
τό παλαιόν άσμα : ' Ο πόλεμος πρέπει νά έξακολουθήση καί ή 
Γερμανία νά καταστραφη. Τό πρακτορεΐον Χαβάς αποκρούει 
μετά χλευασμοΰ τήν ειρήνην έπί tq βάσει τοΰ πρό τοΰ πο
λέμου έδαφικοΰ καθεστώτος. Ό  χλευασμός Θά ήτο δεδικαιολο- 
γημένος, έάν ήδύναντο νά έπιτύχωσιν έντός δλίγου τον σκοπόν 
των, τούτέστι νά καταστρέφω σι τήν Γερμανίαν, νά διαλύσωσιτό 
γερμανικόν κράτος καί νά ύπαγορεύσωσι τούς δρους τής είρή
νης. ’ Αλλά κατόπιν τής μέχρι τούδε πείρας πρέπει νά έ'χβ τις 
τήν μεγίστην δυσπιστίαν άπέναντι τών ιδεών τούτων.

« Μ Κ Ο Ι Μ Η  10)  ΠΟλΕΙΜ Υ
γ ε ρ μ ι ι ι κ ι  m m i H d i i

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 11. Αύγούστου 1917.

Δυτικόν Θέατρον 
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Αί άγγλικαί έπιθέσεις κατά τήν χθεσινήν πρωίαν έγένοντο 
ύπό πολλών μεραρχιών. 'Ο έχθρός έπετέθη μεταξύ Φρέτσεν- 
μπεργκ καί Χολλεμπέκε έπί μετώπου μεγαλυτέρου τών 8 χιλιο
μέτρων- παρά τάς ίσχυράς του δυνάμεις δέν εφερεν ούδέν ά- 
ποτέλεσμα.

Είναι άληθές, οτι ό κατ’ άλλεπαλλήλους γραμμάς έπιτιθέ- 
μενος έχθρός κατώρθωσε κατ’ άρχάς νά είσβάλτ, είς πολλάς 
Θέσεις είς τήν γραμμήν μας, άλλά διά ταχείας άντεπιθέσεως 
τών έ'ίϊδρειών έξεδιώχθη πάλιν, πλησίον δέ τής Βέστχεκ κα
τόπιν μακροτέρου πεισματώδους άγώνος.

Ό  άγων πυρός άνήλθε πάλιν τήν εσπέραν είς μεγάλην 
σφοδρότητα είς τόν τομέα τής παραλίας καί άπό Μέρκεμ μέ
χρι Βαρνετόν ομοίως σήμερον τήν πρωίαν ήτο πολλάκις πολυ 
’ισχυρός. Νυκτεριναί επιθέσεις άναγνωρίσεως τών ’Άγγλων πλη
σίον τής Νιοΰπορτ άπέτυχον, καθώς καί ίσχυραί μερικαι έπι- 
θέσεις, τάς όποιας ό έχθρός έξετέλεσε λίαν πρωί εκατέρωθεν- 
τής σιδηροδρομικής γραμμής Μπέσινγκε — Λάνγκεμαρκ.

Βορείως τοΰ Σέν Κεντέν οί Γάλλοι έπετέθησαν πολλάκις 
κατά τών πλησίον τής Φραιγιέ καταληφθέντων ύφ’ ήμών χα
ρακωμάτων, τά όποΐα έκρατήσαμεν δλα πλήν ένός άσημάντου 
αέρους.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τήν Σεμέν ντέ Ντάμ διεξήχθησαν τοπικοί άγώνες πε

ζικού πλησίον τής άγροικίας Ρουαγιέρ. οί οποίοι δέν μετέβαλον 
τήν κατάστασιν.

Πλησίον τής Σερνύ ό έχθρός έπεχείρησε νά είσέλθη είς 
τάς θέσεις μας άνευ ιδιαιτέρας προπαρασκευής διά πυρός* ορ
μητική άντεπίθεσις τής φρουράς τών χαρακωμάτων άπέκρουσεν 
αύτόν.

Είς τό δρος Χόχ είς τήν δυτικήν Καμπανίαν τμήματα έ
νός συντάγματος τής Χέσσεν — Νασσάου άφήρεσαν άπό τούς 
Γάλλους σπουδαία τμήματα χαρακωμάτων, τά όποΐα έκράτησαν 
έναντίον ισχυρών αποπειρών έπανακτήσεως έκ μέρους τοΰ έχ- 
Θρού. Έδώ συνελήφθη μεγαλύτερος άριθμός αιχμαλώτων· προ
σέτι νοτίως τής Κορμπενύ, βορείως τής Ράϊμς καί έπί τής δυ
τικής δχθης τοΰ Μας έπέτυχον έπιθέσεις άνιχνευτών μας.

Κατερρίφθησαν 19 έχθρικά άεροπλάνα καί 2 δέσμια άε- 
ρόστατα· τό μέγιστον μέρος αυτών είς έναερίους αγώνας, οι ό
ποιοι ιδίως είς τήν Φλάνδραν ήσαν πολυάριθμοι. Ό  άνθυπα- 
σπιστής Μύλλερ έ'φθασε τήν 20. καί τήν 21. έναέριον νίκην του.

’Ανατολικόν θέατρον
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕ0Π0ΛΔ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ούδέν νέον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ

Είς τά συνοριακά δρη τής Μολδαυΐας γερμανικά καί αύ- 
στοουγγρικά στρατεύματα άπώθησαν πρός άνατολάς τόν πεισμα- 
τωδώς άμυνόμενον έχθρόν είς τάς κοιλάδας τοΰ Σλάνκι καί τοΰ 
’ Οϊτότς.

'Ωσαύτως είς τά δρη Κλέγια καί Κασινουλούη άπωθήσα- 
μεν τούς Ρουμάνους άπό δεσπόζοντα υψώματα.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΗΣΕΝ
Οί Ρώσσοι καί οί Ρουμάνοι έδοκίμασαν δί απεγνωσμέ

νων έπιθέσεων νά έπανακτήσωσι τό άπολεσθέν έδαφος, διαθέ- 
σαντες λίαν ίσχυράς δυνάμεις, αί όποΐαι έπετέθησαν εως επτά 
φοράς έναντίον τών ύφ’ ήμών καταληφθεισών Θέσεων τοΰ Σου- 
σίτα. Κάθε κτύπημά των συνετρίβη είς τό μέτωπον ιών γεν
ναίων μας στρατευμάτων. ' Η ήμέρα έκόστισεν είς τούς έχθρούς 
άσυνήθως βαρείας αίματηράς θυσίας· κέρδος δέν έ'φερεν είς 
αύτούς.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδέν ιδιαίτερον γεγονός.

W.T.B.) ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 12 Αύγούστου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Μετά τάς έπιθέσεις αί όποΐαι έγένοντο χθές πρό μεσημ
βρίας έχαλαρώθη ό άγων πυρός είς τήν Φλάνδραν τήν εσπέ
ραν πάλιν ένεδυναμώθη είς εύρέα τμήματα καί διετηρήθη καί 
τήν νύκτα ζωηρός.

Σήμερον τήν πρωίαν έπετέθησαν εις πολλάς θέσεις τοΰ 
μετώπου ισχυρά έχθρικά τμήματα άναγνωρίσεως κατόπιν τυμ- 
πανικοΰ πυρός διαρκείας μιάς ώρας, τά ύποΐα πανταχοΰ άπε
κρούσθησαν. Βορείως τής Χολλεμπέκε έπετέθησαν πολλά άγ- 
γλικά συντάγματα, τά όποία ομοίως ούδέν κατώρθωσαν καί ή- 
ναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσι μετά βαρυτάτων απωλειών.

’ Από τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ μέχρι τής νοτίας 
δχθης τοΰ Σκάρπ καί βορειοδυτικώς τοΰ Σέν Κεντέν ένεδυνα- 
μώθη κατά διαλείμματα ή έ'ντασις τοΰ πυρός, έγένοντο δέ πολ
λάκις μάχαι προφυλακών.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τό μέτωπον τοΰ Αίσν, είς τήν δυτικήν Καμπανίαν καί 

έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοΰ Μάς τά πυροβολικά έμάχοντο 
ζωηρότερον παρά μέχρι τοΰδε.

Πλησίον τής Σερνύ-άν-Λαονναί κατεβλήθησαν τήν εσπέραν 
δύο έχθρικαί έπιθέσεις· είς τήν Κορνιλλέ άπεκρούσθησαν πρό

τών ύφ’ ήμών καταληφθεισών θέσεων έχθρικαί χειροβομβιδο- 
φόροι περίπολοι.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗΣ
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

Ό  ύπολοχαγός ιππότης φόν Τοΰτσεκ κατέρριψεν είς έναέ
ριον άγώνα τόν 22. καί 23. αντίπαλόν του.

’Ανατολικόν θέατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0ΛΔ0Υ ΤΗ Σ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

ΜΕΤΟΠΟΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Νοτιως τής κοιλάδος τοΰ Τροτοζούλ γερμανικαί καί αύ- 

στροουγγρικαί μεραρχίαί έκυρίευσαν τά δεσπόζοντα ύψώματα καί 
τό χωρίον Γκροτσέσι.

Ό  έχθρός ερριψεν είς τό πΰρ άκμαίας δυνάμεις έναντίον 
τών νοτίως τής κοιλάδος τοΰ ’ Οϊτότς προελασάντων στρατευμά
των μας, αί όποΐαι ύπέστησαν πολλάς αίματηράς άπωλείας είς 
έπανειλημμένας άντεπιθέσεις των. χωρίς ούδέν αποτέλεσμα νά 
φέρωσιν.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Οί βορείως τής Φοξάνι άγώνες έξακολουθούσι. Μεταξύ- 

Σερέθη καί τής πρόςΆτγιουντούλ Νοΰ σιδ. γραμμής Ρώσσοι καί 
Ρουμάνοι έπετέθησαν καί χθές μετά ισχυρών δυνάμεων κατά τών 
γραμμών μας.

Δυτικώς τής σιδ. γραμμής γερμανικά στρατεύματα άπω 
Θησαν τόν έχθρόν πρός βορράν καί βορειοανατολάς διά ίσχυράς 
έπιθέσεως· κατά τάς άκάρπους άντεπιθέσεις του ύπέστη αίμα- 
τηροτάτας άπωλείας.

Ά πό τής 6. 8. ή λεία είς τό πολεμικόν τοΰτο πεδίον 
ανέρχεται είς περισσοτέρους τών 130 άξιωματικών καί 6650 
οπλιτών, 18 πυροβόλα καί 61 πολυβόλα.

Ά πό τοΰ Σερέθη μέχρι τοΰ Δουνάβεως ηύξησε σημαντι- 
κώς ή ένέργεια τοΰ πυρός σχετικώς πρός τάς προηγουμένας 
ήμέρας· είς τάς έκβολάς τοΰ Μπουτσάουλ άπεκρούσθη μία ρωσ
σική έπίθεσις.

Μακεδονικόν μέτωπον
1Η κατάστασις είναι άμετάβλητος.

(W.T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Η ΕΠ ΙΘ ΕΣ ΙΣ  ΤΟ Υ  Μ Α Κ ΕΝ ΣΕΝ
(Ζ.) Βιέννη, 10. Αύγούστου. Ή „ Βιενναία Γενική Έ φη

μερίς “ πληροφορείται έκ Σόφιας τά έξής: Οί ένταΰθα στρατι
ωτικοί κύκλοι άποδίδουσιν είς τήν τελευταίαν ε π ι τ υ χ ία ν  τοΰ στρα
τηγού Μάκενσεν πλησίον τής Φοξάνι τοσούτω μεγαλυτέραν άξί- 
αν, δσον δι’ αύτής άπειλοΰνται αί ρουματικαί θέσεις έντός τών 
πλευρικών κοιλάδων τών Τρανσυλβανικών άλπεων. Ό  στρατηγός 
Μάκενσεν ένήργησε τήν έπίθεσίν του πρός βορείαν καί βορειοα
νατολικήν κατεύθυνσιν καί τά ύπό τήν διοίκησίν του στρατεύμα
τα κατώρθωσαν κατόπιν σκληρού άγώνος νά άπωθήίωσι τού; 
άπέναντι αύτών Ρώσσους κα Ρουμά νους είς τήν γραμμήν Μα- 
ρασέστι —Τότσι. ’ Ιδίως τδ πρώτον χωρίον είναι λίαν μεγάλης 
σημασίας διά τήν διεξαγωγήν τού πολέμου εκ μέρους τών εχ
θρών, διότι έκεΐ εύρίσκεται τό σημεΐον διασταυρώσεως τών άπό 
τής νοτίου Ρωσσιας είς τήν Μονδαυίαν καί τήν κοιλάδα τού 
Τρότους άγουσών σιδηροδρομικών γραμμών.

Τά στρατεύματα τοΰ Μάκενσεν εγκατελειψαν την άλλοτε 
ύπό γάλλων άξιωματικών τού μηχανικού κατασκευασθεΐσαν και 
προωρισμένην πρός άμυναν έναντίον ορμητικής ρωιΐ'κής εισβο
λής ζώνην φρουρίων βορείως καί ανατολικώς τής Φοςάνι και



τώρα εύρίσκονται είς τδ επίπεδον μέρος της κοιλάδος τοΰ μέσου 
Σερίθη. 'Η προέλασίς των διευκολύνεται όπδ τοΰ εύνοϊκοΰ και
ρού, διότι τδ μακρόν, θερμόν θέρος άπεξήρανε σχεδόν έντελώς 
τδ έλώδες έδαφος έπί άμφοτέρων τών δχθών τοΰ Σερεθη και 
τοιουτοτρόπως καθίσταται δυνατή ή κινησις όλων τών στρατιω
τικών σωμάτων. __________

Η Μ ΙΑ ίΚ Ε Ψ ΙΪ  ΤΟ! H U H
(Ζ.) Λουγκάνο, 9. Αύγούστου. Κατά πληροφορίας τών 

ιταλικών έφημεριδων έκ Λονδίνου αί συνεδριάσεις της ανταντι· 
κής συνδιασκέψεως ήσαν κοπιοιδέστεραι καί μακροτεραι η οσον 
άνεμένετο. Κατά τήν ΠΚορριέρε ντέλλα Σέρα“ ή συνδιάσκεψις 
ήσχολήθη καί μέ τήν λύσιν τοΰ ζητήματος τής ενιαίας στάσεως 
τών άνταντικών χωρών ώς πρδς τδ ζήτημα της παροχής δια
βατηρίων διά τήν συνδιάσκεψή τής Στοκχόλμης. 'Η γαλλική 
κυβέρνησις φαίνεται, δτι άπεφάσισεν ήδη όριστικώς νά μή χο. 
ρηγήση διαβατήρια.

’Άλλο σπουδαΐον άντικείμενον τών συζητήσεων ήτο, ώς 
έξαίρει ή έφημερίς, ή ανάγκη τής ένώσεως τών βοηθητικών μέ
σων τών συμμάχων πρδς έξακολούθησιν τοΰ πολέμου καί ίδίως 
ή διανομή τών φορτηγών πλοίων είς τάς άντ«ντικά« χώρας ά- 
ναλόγως τών αναγκών έκάστης. Ό  ύφυπουργδς τοΰ γαλλικού 
ναυτικού ντέ Μονζί καθώρισε τδν ύπδ τής Αγγλίας είς τήν διά- 
θεσιν τής Γαλλίας τεθέντα άριθμόν τόννων είς 2 100 000 τόν
νων, καί ό Ριμπδ έγνωστοποίησεν είς τήν βουλήν, δτι ή Α γ 
γλία οφείλει νά άποσύρη τινά έκ τών 700 πλοίων, τά όποια
έ'θεσεν είς τήν διάθεσιν τής Γαλλίας, πρδς ίδικήν της χρήσιν. 
’Εξ αύτοΰ καί τής μεγάλης έλλείψεως τής Ιταλίας άπδ έμπο- 
ρικά πλοία, προκύπτει ή ανάγκη τοΰ κοινού κανονισμού τοΰ 
ζητήματος τών πλοίων. Ή  Αγγλία φαίνεται, δτι κατά τδ τρέ- 
χον έτος θά ναυπηγήση 2 1/a φοράς περισσότερα πλοία παρά 
κατά τδ παρελθόν ετος.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
(Ζ.) ' Η μεγάλη συνέλευσις τοΰ έργατικοΰ κόμματος, ή δ

ποία έπρόκειτο νά άποφασίση, άν τδ άγγλικδν έργα«κδν κόμμα 
έπρεπε νά συμμετάσχη τής σοσιαλιστικής συνδιασκέψεως τής 
Στοκχόλμης, συνήλθε τήν 10. Αύγούστου είς Λονδΐνον. Παρί- 
σταντο 600 περίπου έργατικοί άντιπρόσωποι. Ή  συνέλευσις έ- 
ψήφισεν έπί τής έπομένης προτάσεως, τεθείσης ύπδ τοΰ Χέν- 
τερσον: « 'Η  πρόσκλησις είς τήν διεθνή συνέλευσιν τής Στοκ
χόλμης γίνεται αποδεκτή ύπδ τδν δρον αί άποφάσεις της νά
είναι συμβουλευτικοί καί ούχί ύποχρεωτικαί.»

' Ο Χέντερσον είπε μεταξύ άλλων: Είς τοιαύτην συνέλευση* 
δύνανται νά μετέσχωσιν αντιπρόσωποι τοΰ άγγλικοΰ έργατικοΰ 
κόμματος. Θά ήδύναντο νά συμμετάσχωσι μόνον συνελεύσεως, είς 
τήν όποιαν ήδύναντο νά άναλύσωσι, διατί ύποστηρίζουσι τήν έ- 
ξακολούθησιν τοΰ πολέμου καί ποιους σκοπούς έπιδκόκουσι. Πε
ρί τής ειρήνης δέν δύνανται νά συζητήσωσι, διότι οί σοσιαλι- 
σταί δέν είναι άκόμη οί λαοί, καί μόνον αί κυβερνήσεις θά ή. 
δύναντο νά διαπραγματευθώσι περί τής είρήνης.

Κατόπιν έπηκολουθησεν ή ψηφοφορία τής ανωτέρω προ. 
τάσεως, ή δποία έγένετο αποδεκτή διά ψήφων 1 846 000 έναν- 
τίον 550 000.

Π αραίτησις το ΰ  Χ έντερσον
(Ζ.) Λονδΐνον, 11. Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) 'Η „Πέλ Μέλ 

Γκάζετ“ πληροφορείται, δτι ό ύπουργδς Χέντερσον ύπέβαλεν 
είς τδν πρωθυπουργόν τήν παραιτησίν του, ή όποια έγένετο 
αποδεκτή.

(Ζ.) Τδ μέρος τοΰ άγγλικοΰ τύπου, τδ όποιον τήν παρελ- 
Θοΰσαν έβδομάδα είχε προείπει, δτι ή έργατική συνέλευσις θά 
άποφασίση, νά μή στείλη άντιπροσώπους είς Στοκχόλμην, δη
μοσιεύει τώρα τήν είδησ», δτι ό Χέντερσον άπέκρυψεν άπδ τήν 
συνέλευσιν ή άπδ τούς είς τδ έργατικδν κόμμα άνήκοντας ύ- 
πουργούς άνακοίνωσιν, τήν όποιαν είχε λάβει δλίγον πρό τής έ. 
νάρξεως τής συνελεύσεως καί κατά τήν όποιαν ή παρούσα ρωσ. 
σική κυβέρνησις τηρεί άδιάφορον στάσιν άπέναντι τής συνελεύ
σεως τής Στοκχόλμης. "Ενεκα τούτου ήναγκάσθη ό Χέντερσον 
νά παραιτηθη.

Κ Α Ι Ο  Σ Α Μ Τ Τ Ε Ρ Λ Α ΙΝ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 11. Αύγούστου. '0  „Νέος Αγγελιοφό

ρος τής Ρόντερνταμ“ άναγγέλλει έκ Λονδίνου, δτι παρητήθη δ 
ύπουργδς τών Ινδιών Σαμπερλαίν καί δτι κατά τήν «Νταίλυ 
Τέλεγκραφ» θά άντικαταστήση αύτδν ό ήδη διευθυντής τής 
στρατολογίας Γκέντες.

Φ ήμαι περ ί π α ρα ιτήσεω ς τοΰ Ποανκαρέ.
Βέρνη, 11. Αύγουστου. (W .T .B .) 'Η «Βερναία 'Ημερή

σια» πληροφορείται έκ Παρισίων, δτι ό πρόεδρος τής Δημοκρα. 
τίας Ποανκαρέ έδήλωσεν είς τδν πρωθυπουργόν Ριμπό, δτι σκέ
πτεται νά παραιτηθή. 'Ο Ριμπδ κατόπιν συσκέψεως μετά τών 
συναδέλφων του παρεκάλεσε τδν Ποανκαρέ νά άναβάλη τήν υπό- 
θεσιν ταύτην μέχρι τής συγκλήσεως τής βουλής.

(Ζ.) ’ Εάν έπηλήθευσεν ή είδησις αυτη. τής έλβετικής έφημερί- 
δος,—πραγμα 'τδ όποιον δέν Θά βραδύνη νά έξακριβωθη, διότι 
ή γαλλική βουλή συνέρχεται τήν 18. Αύγούστου—αυτη θά ά- 
πετέλει γεγονδς έξαιρετικής σημασίας. ' Ο Ποανκαρέ θά προήλ- 
θεν είς τήν άπόφασιν ταύτην κατόπιν τής άποκαλύψεως τής 
συνθήκης, τήν οποίαν είχε κλείσει μετά τού Τσάρου, χωρίς νά 
®ΧΧΙ ούδεμίαν γνώσιν περί αυτής ό τότε πρωθυπουργός Μπριάν, 
ό όποιος ένέκρινεν αύτήν μόνον άφοΰ είχε πλέον κλεισθη. Διά 
τής συνθήκης ταύτης ό Τσάρος άνελάμβανε νά υποστήριξή έν 

^περιπτώσει νίκης τήν παραχώρησή είς τήν Γαλλίαν τής Αλσα
τίας—Λωρραίνης καί τής περιοχής τοΰ Σάαρ, ετι δέ τήν άπό- 
σπασιν άπδ τής Γερμανίας τής άριστεράς όχθης τοΰ Ρήνου, 
ή όποία θά άπετέλει άνεξάρτητον μεταξύ Γαλλίας καί Γερμα
νίας χώραν.

'Η ρωσσική έπαναστατική κυβέρνησις, ή όποία άνεΰρε τό 
έγγραφον τοΰτο δέν ήθέλησε νά αναγνώριση τήν ίσχύν αύτοΰ 
καί άνέθεσεν είς τούς γάλλους σοσιαλιστάς Μουτέ καί Κασέν 
τάς περαιτέρω ένεργείας περί τοΰ έγγράφου τούτου. Ούτοι κα
τέθεσαν τδ έγγραφον τοΰτο είς τήν βουλήν κατά τάς κατ’ άπαί- 
τησιν τών σοσιαλιστών βουλευτών συγκληθείσας μυστικάς συνε
δριάσεις τής βουλής τής 1. καί 2. Ιουνίου.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΑΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
(Ν.) Γενεύη, 9. Αύγούστου. Ό  γερουσιαστής Στόνε, πρόε

δρος τής έπί τών έξωτερικών ύποθέσεων έπιτροπής τής αμερι
κανικής γερουσίας, καί ό Χέαρστ έγνωστοποίησαν, δτι άναλαμ- 
βάνουσι τήν προπαγάνδαν ύπέρ τής είρήνης. Αί συζητήσεις τοΰ 
Ράϊχσταγ καί αί τελευταΐαι δηλώσεις τοΰ Τσέρνιν καί τοΰ Μι- 
χαέλις θά ήδύναντο νά άποτελέσωσι τήν βάσιν συνεννοήσεως.
' Ο Χέαρστ απαιτεί διά τών έφημεριδων του, δπως συνέδριον 
τών λαών φέρη είς πέρας τδν πόλεμον. ' Ο Στόνε Θά έκφωνήση 
κατά τάς προσεχείς ήμέρας είς τδ κονγκρέσσον (βουλήν) μακρόν 
λόγον ύπέρ τής είρήνης. 'Ο λάνσινκ θά άπαντήση έκ μέρους 
τής κυβερνήσεως. 'Ο Ούΐλσον είναι πολύ έξωργισμένος διά τάς 
ύπέρ τής είρήνης ένεργείας τοΰ Στόνε.

’ Ενοικιάζονται 2 καλώς έπιπλ. δωμάτια (υπνου καί διαμο
νής.) Λεμπάουερ-στράσσε, 41. ίσόγ. δ. ’ Επίσκεψις μέχρι 2. μ.μ.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Βίλαντ-στράσσέ 7. ίσ. ά.


