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i l  ΗΕΑΙ ΕΠΙΒΕϊΕΙί ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΙ! ΤΗΝ ΦΛΑΝΑΡΑΝ ΑΠΟ 
KPOVOHTAI ΥΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ

Βερολινον, 10. Αύγουστου. (W .T.B .) Είς τήν Φλάνδραν 
ήρχισαν τήν 10. Αύγουστου νέαι ίσχυραί άγγλικαί έπιθέσεις έπί 
τοΰ πολεμικού πεδίου τής 31. Ιουλίου άνατολικώς καί νοτιοα
νατολικές τής ‘Υπέρν. "Αφοΰ ή εκατέρωθεν δρασις πυροβολικού 
είχε γίνει σφοδρά τήν 9. καί τήν νύκτα πρδς τήν 10. Αύγου. 
στου, έγκατεστάθη τήν 5.15 π.μ. ίσχυρδν τυμπανικδν πύρ άπδ 
τής Μπιξότε μέχρι τού Αύς. Τδ κύμα τοΰ πυρδς έπηκολούθη- 
σεν έπίθεσις ισχυρών άγγλικών μαζών πεζικοΰ.

Τής φλανδρικής έπιθέσεως προηγήθη τήν έσπέραν τής 9. 
ισχυρά έπίθεσις είς τδ μέτωπον τού Άρράς. Κατόπιν σφοδρού 
πυρδς πυροβολικού, τδ όποιον διήρκεσεν ολόκληρον τήν ήμέραν 
μεταξύ Οΰλλούκ καί Λάν καί άπδ Γκαβρέλ μέχρι Σεριζύ καί 
άνήλθεν είς τυμπανικδν πΰρ είς τήν βορείως τής Γκεμάπ περιο
χήν μεταξύ τής 8 . καί τής 9. έσπερινής ώρας, οι "Αγγλοι έ- 
πετέθησαν περί ττιν 9. εσπερινήν ώραν άπδ τής όδοΰ Μονσύ — 
Πέλβ μέχρι τής όδοΰ ’Αρράς—Καμπραί διά πυκνών μαζών.

Μόνον εν μέρος τών έτοιμων πρδς έπίθεσιν άγγλικών μα
ζών ήδυνήθη νά έφορμήση, διότι έγκαίρως πρδ τής έπιθέσεως 
έγκατεστάθη είς τάς άγγλικάς θέσεις άναμονής τδ γερμανικόν 
πΰρ καταστροφής μετά καταστρεπτικών άποτελεσμάτων. "Οσαι 
άγγλικαί δυνάμεις έξώρμησαν άπδ τά χαρακώματα κατεβλήθη- 
σαν ύπδ τοΰ πυρδς φραγμού καί τοΰ πυρδς τής άμύνης ή άπε- 
κρουσθησαν είς άγώνα έκ τοΰ πλησίον μετά βαρειών απωλειών. 
Αί ύποστάσαι τήν έπίθεσιν θέσεις εμειναν όλοσχερώς είς χεΐρας 
τών Γερμανών. ’ Εκανονιοβολήθησαν έπιτυχώς αί σιδηροδρομικαί 
έγκαταστάσεις τής Νοέ-λέ-Μίν,τής’ Ασεκούρ καί τής Χάρτσεμπρουκ. 
Έξηκριβώθησαν πολλαΐ μεγάλαι πυρκαϊαί. 'Ωσαύτως Ιβομβαρ- 
δίσθησαν άφθόνως ύπδ γερμανικών μοιρών άεροπλάνων αί σιδη. 
ροδρομικαί έγκαταστάσεις τής Αιρ.

Είς τούς έπιτυχώς δι ήμας διεξαχθέντας άγώνας πλησίον 
τοΰ Σέν Κεντέν άνατολικώς τής Φαιγιέ οί έχθροί επαθον βαρυ- 
τάτας αίματηράς άπωλείας.

Είς τδ άνατολικδν μέτωπον οί Ρώσσοι κατέβαλον τήν 9. 
Αύγούστου μεγίστας προσπαθείας, διαθέσαντες άφειδώς τάχιστα 
μεταφερθείσας ίσχυράς δυνάμεις, είς τδν μεταξύ Προύθου καί 
Σουτσάβα χώρον, δπως άπωθήσωσι πάλιν τούς συμμάχους. 
Άλλά δλαι αί προσπάθειαί των άπέβησαν μάταιαι. Αί μετά 
μεγάλης γενναιότητος έκτελεσθεΐσαι ρωσσικαί άντεπίθέσεις άπε- 
κρούσθησαν πάσαι μετά μεγάλων έχθρικών άπωλειών. Τήν αύ
τήν τύχην εσχον ρωσσικαί άντεπίθέσεις έκατέρωθεν τοΰ Μολντάβα 
καί κατά μήκος τοΰ Μπιστρίτσα. Οί σύμμαχοι έξη «ολούθησαν

τήν προέλασίν των κατόπιν ύπερνικήσεως έπιμόνου άντιστάσεως. 
Βορείως τοΰ όρου; Κλέγια ώς καί δυτικώς τοΰ βορείως τοΰ 
Κασίνου υαλουργείου έκυριεύθησαν πολλά υψώματα τοΰ έχθροΰ 
Άπεκρούσθησαν έχθρικαί έπιθέσεις έπί τής βόρειας δχθης τοΰ 
’ Οϊτότς*

Είς τδν χώρον τής Φοξάνι ύπερέβημεν δι’ ίσχυράς έπιθέ" 
σεως τών στρατευμάτων μας τδν τομέα τοΰ Σουσίτα έκατέρω
θεν τής άπδ Φοξάνι πρδς βορράν άγούσης έντδς τής κοιλάδος 
όδοΰ. Όλαι αί προσπάθειαί τοΰ έχθροΰ, δπως διά πολυαρίθ
μων έξαιρετικώς Ισχυρών άντεπιθέσεων, αί όποΐαι έγένοντο έν 
μέρει διά 15 άλληλοδιαδεχομένων κυμάτων έναντίον τών γερ
μανικών πολυβόλων, έπανακτήσωσι τάς άπολεσθείσας θέσεις, κα- 
τεβλήθησαν ολαι μετά άσυνηθως μεγάλων έχθρικών άπωλειών. 
'Ολόκληρα κύματα έπιθέσεως συνετρίβηίαν ύπδ τού πυρός μας.

Βερολινον, 11. Αύγούστου. (W .T.B.) Καί ή νέα ισχυρά 
άγγλική έπίθεσις τής 10. Αύγουστου συνετρίβη πρδ τής άκλο- 
νήτου γενναιότητος τής γερμανικής άμύνης. ’ Εν τούτοις οί Ά γ- 
λοι προσεπάθουν νά προπαρασκευάσωσι τήν όδδν είς τάς μεραρ
χίας των διά ίσχυράς προπαρασκευής πυρός. Αί άγγλικαί φά
λαγγες, αί ̂ όποΐαι έπροχώρουν πλησίον τής σιδηροδρομικής γραμ. 
μής ' Υπέρν-Ρουλέρ καί νοτίως ταύτης, δπως διασπάσωσι τδ 
γερμανικόν μέτωπον, ύπέστησαν κατά τήν προχώρησίν των άκό- 
μη βαρυτάτας άπωλείας ύπδ τής χαλάζης τοΰ πυρος μας. Είς 
τά έκ πολλών κλιμακίων κατά βάθος συγκείμενα κύματα τής έ- 
πιθέσεώς των τά ύπδ τοΰ πυρός μας ιταραγομενα κενά ησαν 
καταφανή, δσον καί άν. προσεπάθουν νά καλυφθώσιν έντδς τών 
χοανών τών όβίδων καί τών τελματωδών χαρακωμάτων.

Άνατολικώς τής 'Υπέρν, δπου εις τινα σημεία αί άγγλικαί 
φάλαγγες τής έπιθέσεως κατώρθωσαν νά είσβάλωσιν είς τάς 
γραμμάς μας, έγένοντο άγριώτατοι έκ τοΰ πλησίον άγώνες, δ
πως ίδίως πλησίον τής Βέστχεκ. Αί έφεδρεΐαί μας έρρίφθησαν 
μετ’ άκρατήτου όρμής έναντίον τών Άγγλων καί έκαθάρισαν 
διά χειροβομβίδων καί τών κοντακίων τάς άλύσείς τών χοανών 
τήν μίαν μετά τήν άλλην άπδ τδν έχθρόν. 'Ο αιματηρός αγών 
είς τδν τομέα τούτον διήρκεσεν εως άργά τήν έσπέραν καί τάς 
πρώτάς πρωϊνάς ώρας τής 11. Αύγούστου, οπότε οί ήμέτεροι 
κατώρθωσαν νά έπανακτήσωσι καί τάς τελευταίας κρύπτας τών 
Άγγλων. 'Ο έχθρδς έπανέλαβε κατόπιν τάς έπιθέσεις τ ο υ  έναν
τίον τών έπανακτηθεισών γραμμών μας, χωρίς έν τούτοις νά 
φέρη ουδέ τδ παραμικρόν άποτέλεσμα. Αί άγγλικαί άπωλειαι 
έκατέρωθεν τής σιδηροδρομικής γραμμής ' 1 πέρν-Ρουλερ είναι 
βαρεΐαι, είς δέ τδν τομέα τής Βέστχεκ έξαιρετικώς αιματηραί.

Είς τούς τομείς τοΰ μετώπου τής Φλάνδρας, κατα τών ο
ποίων δέν έγένοντο έπιθέσεις, διηυθύνοντο συχνά σφοδρά κύμα-



τα έχθριχοΰ πυρός, όπως ιδίως είς τήν παραλίαν άπό τής 5 
ώρας μ. μ. 'Ωσαύτως μεταξύ τής λίμνης Μπλάνκαρτ καί τής 
Ντόϋλε. Είς τόν τομέα τούτον δ σφοδρός άγων πυρός διήρκεσε 

.και τήν εσπέραν και κατά τήν νύκτα, Γνα πρό μεσημβρίας τή»
11. Αύγουστου έπεκταθή χαί νοτιώτερον. ’ Από τής 5.30' μέ" 
χρι τής 6.30' π. μ. διηυθύνετο ισχυρόν τυμπανικόν πΰρ κατά 
τών άπό τής Μέρκεμ μέχρι νοτίως τής Λάνγκεμαρκ ώς καί 
βορείως τής Φρέτσενμπεργκ θέσεών μας.

Αί κατόπιν έπιτεθεΐσαι άγγλικαί φάλαγγες εκατέρωθεν τή? 
σιδηροδρομικής γραμμής Μπέζινγχε—Λάνγκεμαρκ άπεκρούσθη" 
σαν αίματηρώς ύπό τοΰ πυρός τής άμύνης μας και δι’ άγώνος 
έχ τοΰ πλησίον. ‘ Η έκατέρωθεν ζωηρά δρασις τών άεροπόρων 
διετηρήθη και κατά τήν νύκτα. Οί άεροπόροι μας έβομβάρδισαν 
πολλάκις διά μεγάλων ποσοτήτων βομβών θέσεις πυροβολικού, 
προσέτι δέ τήν Ποπερίνγκε, τήν Χάτσεμπρουκ καί τήν Τέρντε- 
γκεμ. Πρό μεσημβρίας τής 10. Αύγούστου έβομβαρδίσθη άπό 
θαλάσσης υπό ένός έχθριχοΰ πολεμικού ή Όστάνδη, άλλ’ άνευ 
άποτελέσματος· δλίγον μετά τήν έναρξιν τοΰ πυρός μας τό έχ. 
θριχόν πολεμικόν άπεμακρύνθη. .

Είς τό μέτωπον τοΰ ’ Αρράς ζωηρά δράσις περιπόλων έ- 
κατέρ«ίθεν κατά τάς πρωϊνάς ώρας τής 10. Αύγούστου. Συνε- 
λάβομεν αιχμαλώτους κατά διαφόρους περιπολίας. Οί έπιβάται 
πέντε ύφ’ ήμών καταρριφθέντων εχθρικών δεσμίων άεροστάτων 
έσώθησαν δι’ αλεξιπτώτου. "Εν δέσμιον άερόστατον άπεκόπη 
διά τοΰ πυρός μας καί ήλθεν δπισθεν τών γραμμών μας, ο
πού συνελάβομεν τοΰτο. ' Η ύπό τοΰ παρισινού μαρκονοτηλε- 
γραφήματος τής 10. Αύγούστου, 5. ώρας μ. μ., άναγγελθ,εΐσα 
απόπειρα έπιθέσεως είς τόν χώρον τής Βωκουά δέν έλαβε 
χώραν,

Είς τό ανατολικοί μέτωπον δέν έλαβον χώραν κατά τήν
10. Αύγουστου ιδιαίτερα γεγονότα άπό τής ’Ανατολικής θαλάσ
ση: μέχρι του Σουτσάβα. Είς τήν #οΑα8«  τοΰ Σόλχα καί τοΰ 
Μολντίφί “ροη^άσ^ιεν κατόπιν ^κερνικήσεως έπιμόνού άντίίΐά- 
ίεως τΰΰ έχδρου. Ωσαύτως άπεσπάσαμεν άπό τόν έχθρόν πολ
λά υψώματα εκατέρωθίν τής κοιλάδος τοΰ ’ Οϊτότς. Άπεκρού- 
σθήσαν αίμίτηρώς ίσχυραί αντεπιθέσεις είς τόν Κασινολόύη καί 
τόν Ρεσμπονιλούη. Εις τόν τομέα τοΰ Σουσίτα οί Ρώσσοι καί οί 
Ρουμάνοι ηΰξησαν τάς αίματηράς των άπωλείας τής προηγούμενης.

Μ Ο ΙΜ Μ ίΟ Ϊ  ΠΟΛΕΜΟΥ
r iT H U IK k  U U I M I T I

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 13. Αύγούστου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Εις τό φλανδριχόν μέτωπον μάχης κατόπιν σχετικώς ήσύ- 
χου ήμέρας ή μαχητική ένέργεια απέκτησε πάλιν κατά τάς 
Ισπερινάς ώρας σημαντικήν δύναμιν.

' ' Η δρασις τοΰ πυροβολιχοΰ μας έναντίον έχθρικών χεκρυμ- 
μένων πυροβολαρχιών ήτο καλή· διεσκόρπισε δέ καί έφεδρείας 
άγγλικών στρατευμάτων έπιθέσεως άνατολικώς τής Μεσίιν.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Κατά μήκος τής Σεμέν-ντέ-Ντάμ χαί είς τήν δυτικήν Κομ

πανίαν ηύξησε σημαντικώς ή ενέργεια τοΰ πυρός.
Βορείως τής όδοΰ Λαόν —Σουασσόν οί Γάλλοι έξετέλεσαν 

χθές ίσχυράς έπιθέσεις, αί'όποΐα: άπεκρούσθησαν διά πυρός καί 
άγώνος έκ τοΰ συστάδην.

Ωσαύτως ούδέν κέρδος, μόνον δέ άπωλείας, ε'φερεν έχθρι- 
χή έπίθεσις νοτιοδυτικώς τής Αίλ.

0/e F r o n t  d e s  Gen. Ob e r s t  E r z h e r z o q J o s e p h
(SridfeU) WT84373

To μέτωπον τοΰ στρατηγού άρχιδουκός Ιωσήφ. (Νότιον τμήμα.)

Είς τό βόρειον μέτωπον τοΰ Βερντέν έξετυλίχθησαν σφο
δροί άγώνες πυροβολικού έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοΰ Mac,

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Ούδέν νέον.

Μία τών αεροπορικών μοιρών μας έπεδραμε χθες κατα 
τής ’ Αγγλίας καί έρριψε βόμβας έπί τών στρατιωτικών έγκατα- 
στάσέων τής Σούθεντ καί τής Μαργκάτε είς τάς έκβολάς τοΰ 
Ταμέσεως μετά άναγνωρισθέντος καλοΰ άποτελέσματος.

"Εν τών αεροπλάνων μας άγνοεΐται.
Είς · τό μέτωπον χατερρίφθησαν χθές 14 έχθρικά αερο

πλάνα καί εν δέσμιον άερόστατον.

’Α νατολ ικόν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕ0Π0ΑΑ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ζωηρότερον πΰρ μόνον νοτίως τής Σμόργκον, Ουτικώς τής 
Λούχ. πλησίον τής Τάρνοπολ καί είς τόν Τσμπρούτς, δπου πολ
λάκις έγένοντο καί συγκρούσεις άνιχνευτικών τμημάτων.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Είς τήν δυτικήν Μολδαυίαν κατωρθώσαμεν νά αύξήσωμεν 

τό έδαφικόν μας κέρδος νοτίως τής κοιλάδος τοΰ Ιροτοζούλ 
παρά τήν λίαν πεισματώδη έχθρικήν άμυναν, ή όποία κατεδει- 
χθη διά πολλών σφοδρών έπιθέσεών του.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Τό πεισματωδώς άμυνόμενον χωρίον Πάντσιου κατεληφθη 

δι έφόδου. Επιθέσεις άνακουφίσεως τών Ρώσσων καί Ρουμά
νων έναντίον γειτονικών τομέων τοΰ μετώπου μας άπεβησαν μα- 
ταιαι· πάσαι άπετυχον μετά πολλών απωλειών.

Είς τόν κάτω Σέρέθην διετηρήθη ζωηρά ή δρασις του 
πυροβολικού. ’ Απεκρούσθησαν πολλαί έχθρικαί επιθεσεις μεταςύ· 
τών έκβολών τοΰ Μπουτσάουλ καί τοΰ Λουνάβεως.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

Κατά τόν μήνα ’ Ιούλιον αί έναέριοι άπώλειαι τών έχθρών 
μας άνήλθον είς 34 δέσμια άερόστατα <αί τούλάχίστον 213 
αεροπλάνα, έκ τών οποίων 98 κατέπεσαν ό'πισθεν τών γραμμών μας 
καί 115 έκεΐθεν τών έχθρικών γραμμών.

' Ημείς άπωλέσαμεν 60. αεροπλάνα καί ούδέν δέσμιον άε
ρόστατον.
W .T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον, 10. Αύγούστου. Επίσημον. (W .T .B .) Νέαι 

έπιτυχίαι τών ύποβρυχίων είς τόν ’ Ατλαντικόν ώκεανόν καί τήν 
Βόρειον θάλασσαν 21000 τόννων.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων ευρίσκοντο τό ιταλικόν 
άτμόπλοιον «Έολο» (2679 τ.) μέ φορτίον άνθράκων, εν ώπλι- 
σμένον μέγα άτμόπλοιον, τό όποιον συνωδεύετο ύπό πολεμικών 
πλοίων, προσέτι εν άτμόπλοιον χωρητικότητος περισσοτέρων τών 
7000 τόννων, τό όποιον καθ’ δλα τά φαινόμενα έφερε φορτίον 
πυρομαχικών.

'0  άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ -στόλου.
Βερολΐνον, 11. Αύγούστου. Επίσημον. (W .T.B .) Είς τόν 

’ Ατλαντικόν ώκεανόν καί τό στενόν τής Μάνχης κατεβυθίσθησαν 
πάλιν ύπό τών ύποβρυχίων μας 23 000 τόννων. Μεταξύ τών 
βυθισθέντων πλοίων ευρίσκοντο τά ώπλισμένα άγγλικά άτμόπλοια 
«Τσέρματ» (3767 τόννων) μέ φορτίον άνθράκων καί έμπορεύ- 
ματα κατά τεμάχιόν, «Πούρλεϋ» μέ 6 500 τόννους άνθράκων 
άπό ’ Αγγλίαν είς Γιβλαρτάρ καί εν άγνωστον ώπλισμένον άτμό- 
πλοιον· προσέτι Sv έκπλέον αγγλικόν άτμόπλοιον καί εν ύπό τεσσά
ρων άντιτορπιλικών συνοδευόμενον άτμόπλοιον.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η ΑΕΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΚΑΤΑ ΙΑ  ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
(Ζ.) Κατά τό τέλος τοΰ τρίτου έτους τοΰ πολέμου έξη- 

κριβώθη ή άκόλουθος πολεμική λεία (μέχριτής 26. ’ Ιουλίου 1917):
12 156 πυροβόλα, 4 931 056 ένσφαιρα βλήματα, 10 640 

οχήματα, 3 216 βλητοφόρα, 1 655 805 δπλα, 155 829 πιστό
λια καί ρεβόλβερ, 8 352 πολυβόλα, 2 298 άεροπλάνα, 186 
δέσμια άερόστατα, 3 πηδαλιουχούμενα άερόστατα.

Οί άριθμοί ούτοι περιέχουσι μόνον τήν είς Γερμανίαν με- 
ταφερθεΐσαν λείαν, ένω άριθμός τις πυροβόλων, πολυβόλων κλπ., 
μή δυνάμενος νά όρισθη ούτε κατά προσέγγισιν, εχρησιμοποιή- 
Θη άμέσως είς τά μέτωπα.

Τό πρόγραμμα ε ιρήνης το ΰ  αγγλικού  
έργατικοΰ κόμματος.

(Ν.) Λονδΐνον, 10. Αύγουστου. (Ρόϋτερ.) 'Ή «Νταίλυ Τέ- 
λεγκραφ» δημοσιεύει ύπόμνημα τής έκτελεστικής επιτροπής τοΰ 
έργατικοΰ κόμματος, τό όποιον θά ύποβληθη είς τήν σήμερον 
συνέρχομένην συνέλευσιν τών άντιπροσώπων- τοΰ κόμματος ώς 
βάσιν διά τάς προτάσεις περί είρήνης τοΰ βρεττανικοΰ έργατι- 
κοΰ κόμματος. Τό ύπόμνημα τούτα θά ύποβληθή κατόπιν είς 
ιδιαιτέραν συνέλευσιν, ή όποία θά συνέλθη είς Λονδΐνον τήν 21. 
κατόπιν δέ είς τήν σοσιαλιστικήν συνέλευσιν τών συμμάχων καί 
τήν διεθνή σοσιαλιστικήν συνέλευσνν.

Τό ύπόμνημα επικυροΐ κατά πρώτον τήν δήλωσιν, ή ό
ποία έγένετο όμοφώνως άποδεκτή κατά τήν συνέλευσιν τών σο
σιαλιστικών έργατικών κομμάτων τών συμμάχων κατά τήν 14.

Φεβρουάριου 1914, έν τη όποία άνακοινοΰται ή έπανόρθωσις 
τής Πολωνίας καί τό δικαίωμα δλων τών υποτελών λαών άπό 
τής ’ Αλσατίας — Λωρραίνης μέχρι τής Βαλκανικής, νά καθορί- 
σωσι μόνοι τήν τύχην των.

Τό ύπόμνημα λέγει: ' Η συνέλευσις χαιρετίζει τό ρωσσι- 
κόν σύνθημα «Άνευ προσαρτήσεων καί αποζημιώσεων», άπαιτεΐ 
τήν άμεσον ίδρυσιν ομοσπονδίας τών έθνών καί διεθνή νομοθε
σίαν. ' Η συνέλευσις διαμαρτύρεται κατά τής άτελευτήτου έξα. 
χολουθήσεως τοΰ πολέμου. Ό  χυριώτατος δρος τής είρήνης 
εϊν·»ι ή έπανόρθωσις χαί ή άποζημίωσις τοΰ Βελγίου ύπό τής 
Γερμανίας. 'Η συνέλευσις άπαιτεΐ κατόπιν τήν έδαφικήν έπανόρ. 
θωσιν τής Σερβίας χαί τοΰ Μαυροβουνίου καί θέλει νά λύση τό 
βαλκανικόν ζήτημα διά συνελεύσεως άντιπροσώπων τών βαλκα. 
νικών λαών ή δι’ . άρμοδίας διεθνούς έπιτροπής.

Κατόπιν ζητείται ή έπιστροφή τήν ’ Αλσατίας—Λωρραίνης 
είς την Γαλλίαν. 'Η  συνέλευσις έκφράζει τήν θερμήν της συμ
πάθειαν πρός τήν «I ta lia  Irredenta.» (Σ.Σ. ’ Ιταλικός πολι. 
τικός σύνδεσμος έπιδιώκων τήν ενωσιν μετά τής ’ Ιταλίας δλων 
τών τήν ιταλικήν λαλουσών περιοχών) καί άναγνωρίζει τήν ά 
νάγκην τής έξασφαλισεως τών δικαίων συμφερόντων τής ’ Ιτα
λίας είς τό Άδρίατικόν καί τό Αίγαΐον πέλαγος.

'Η συνέλευσις άπαιτεΐ τήν ισονομίαν τών Ισραηλιτών είς 
δλας τάς χώρας καί έκφράζει τόν πόθον, δπως ή Παλαιστίνη 
άπελευθερωθη άπό τόν τουρκικόν ζυγόν καί γίνη έλεύθερον 
ίσραηλιτικόν κράτος. 'Η ’ Αρμενία, ή Μεσοποταμία καί ή Α ρα
βία δέν πρέπει νά έπιστραφώσιν είς τήν Τουρκίαν, άλλά πρέπει 
νά διοικώνται ύπό έπιτροπής τοΰ συνδέσμου τών έθνών, δπως 
αί άποικίαι τής τροπικής ’ Αφρικής.

' Η Κωνσταντινούπολή πρέπει νά μεταβληθη είς ούδέτερον 
έλεύθερον λιμένα. 'Όλας τάς εύρωπαϊκάς αποικίας τής ’ Αφρικής 
δέον νά άναλάβη ο σύνδεσμος τών έθνών καί νά διοικοΰνται 
ύπό άμερολήπτου έπιτροπής ώς ένιαΐον καί άνεξάρτητον κράτος. 
Η συνέλευσις κηρύσσεται έναντίον δλων τών σχεδίων οικονομι

κού πολέμου μετά τήν ειρήνην. Εκτός τοΰ Βελγίου αί ύπό τοΰ 
πολέμου προξενηθεΐσαΐ καταστροφαί πρέπει νά άποζημιωθώσιν 
άπό διεθνές κεφάλαιον, τό όποιον πρέπει νά σχηματίσωσιν δλαι 
αί έμπόλεμοι χώραι καταβάλλουσαι έκαστη άνάλογον πρός τήν 
εύθύνην της διά τάς έπενεχθείσας ζημίας κεφάλαιον.

ΦΥΓΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΕΙΣ ΡΟΣΤΟ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 12. Αύγούστου. Τηλεγράφημα έκ Πε 

τρουπόλεως πληροφορεί, δτι ή ρουμανική, αύλή καί ή ρουμα. 
νική κυβέρνησις σκέπτονται νά μετασταθμεύσωσιν άπό Ίασίου 
είς Ρόστο παρά τόν Ντον. Τό τηλεγράφημα εχει ώς έξής: 
«' Ο έν Ρόστο πληρεξούσιος τής προσωρινής κυβερνήσεως έλα
βε τήν έντολήν, νά άνακοινώση. δτι ή ρουμανική αύλή καί ή 
κυβέρνησις Θά μετατεθώσιν είς Ρόιτο.»

Συγχρόνως άναχοινοΰνται τά έξής : «Τό γενικόν έπιτελεΐον 
τής στρατιωτικής περιοχής τής ’ Οδησσού έοημοσίευσε δήλωσιν, 
ή όποία διαψεύδει τάς «άνησυχασακάς καί κακοβούλους φήμας» 
περί άμέσως έπικειμένης έκκενώσεως τής ’ Οδησσού. Ληλοΰται 
ώρισμένως, δτι ούδείς κίνδυνος άπειλεΐ τήν πόλιν. Έάν ύπηρε- 
σίat τινές μετεφέρθησαν άπό τής ’ Οδησσού είς τό έσωτερικόν, 
τό μέτρον τοΰτο έλήφθη άποχλειστικώς, δπως τά χτίρια 
μείνωσιν έλεύθερα διά στρατιώτικάς άνίχγκας.»

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΕΡΕΝΣΚΙ
(Ν.) Λονδΐνον, 12 Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) 'Ο βασιλεύς 

Γεώργιος άπέστειλε πρός τόν ρώσσον πρωθυπουργόν τό άκόλου-



λουθον τηλεγράφημά : Κατά τήν άρνήν τοΰ τέταρτου έτους τοΰ 
μεγάλου άγώνος, ό όποιος ακόμη μαίνεται, καί καθ’ ήν στιγ
μήν καλεΐσί)ε πάλιν πρδς διεύθυνσιν τοΰ έλευθέρου ρωσσικοΰ 
λαοΰ, έπιθυμώ, νά διαβεβαιώσω ύμάς, δτι ό αγγλικός λαδς 
ουδέποτε θά χαλαρώση τάς προσπαθείας του έναντίον τών κοι
νών μας έχθρών. Είς χειρ ας τών ηνωμένων, συμμάχων 
δυνάμεων, εύρίσκεται ή έγγύησις περί μιας έντιμου είρή
νης καί περί τής έλευθερίας τοΰ κόσμου. ’Αναγνωρίζω παν ο,τι 
ή Ρωσσία τώρα ύφίσταται, έχω δμως τήν πεποίθη 3ΐν είς τάς 
δυνάμεις της. δτι θά ύπομείνη τάς φοβεράς δυσκολίας κατά 
τήν ώραν ταύτην τής δοκιμασίας καί δτι θά ύπερνικήση ταύτας.

Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
(Ζ.) Γενεύη, 12. Αύγουστου. 'Η έχθεσις τοΰ Ριμπδ περ1 

τής συνελεύσεως τοΰ Λονδίνου άπησχόλησε τδ πλεΐστον μέρος 
τοΰ όπουργικοΰ συμβουλίου ύπό τήν προεδρείαν του Ποανκαρέ· 
Είς προσεχή συνεδρίασιν ί)ά καθορισθή ή στάσις τής κυβερνή
σεως πρδς τήν όπδ πολλών ομάδων τής βουλής καί τής γερου
σίας υποστηριζομένην πρότασιν τοΰ σοσιαλιστοΰ άρχηγοΰ Ρε
νωντέλ περί συγκροτήσεως κοινής συνεδριάσεως τής βουλής καί 
τής γερουσίας. Οί τελευταίοι υπαινιγμοί τοΰ Κλεμανσώ, δτι θά 
προβη είς σπουδαίας άποκαλύψεις είς τήν βουλήν, άποδεικνύου- 
σιν, δτι καί ή γερουσία εδρίσκει έντελώς έπίκαιρον τήν ένέρ- 
γειαν τοΰ Ρενωντέλ, ίδίως λόγψ τοΰ θεμελιώδους ζητήματος 
τών μυστικών συνθηκών.

Αί ηνωμένοι βουλαι θά ήδύναντο, είτε έν δημοσία, είτε 
έν μυστική συνεδριάσει νά άποφανθώσι περί τών τελευταίως 
πολύ παραβιασθέντων ορίων μίταξύ τών νομίμων δικαιωμάτων 
του προέδρου καί τής κυβερνήσεως, πράγμα τδ όποιον έπιθυ- 
μοΰσι τόσον οί. φίλοι δσον καί ο? έχθροί τής κυβερνήσεως. 
’ Ολίγον πρδ τής διακοπής τών έργασιών τής βουλής διεδίδετο, 
δτι ό Ποανκαρέ σκοπεύει νά χαιρετίση τήν βουλήν κατά τήν 
έπανάληψιν τών έργασιών της διά λόγου κατά τδ πρότυπον τοΰ 
Ούΐλσον.

(Ζ.) Γενεύη, 12. Αύγούστου. Τδ ζήτημα, έάν κατά τάς 
απαραιτήτους νέας μεταρρυθμίσεις τοΰ υπουργείου Ριμπδ θά 
ύποβάλη έκ νέου παραίτησιν καί ό υπουργός τών πυρομαχικών 
Τομά, έχειροτέρευσε διά τής έπιστολής τοΰ Λόϋδ Τσώρτς πρδς 
τδν Χέντερσον. Διότι μεταςύ Χέντερσον καί Τομά ύφίστατο μέ
χρι πρδ δλίγου στενώτατος σύνδεσμος. 'Η γαλλική κυβέρνησις, 
προσπαθούσα νά κράτηση είς τδ υπουργεΐον τδν Τομά, πιέζει 
τήν κυβέρνησιν τής Πετρουπόλεως, δπως ό Κερένσκι άνακοι- 
νώση καί είς Παρισίους, δπως έπραξε καί είς Λονδΐνον, τήν α
διαφορίαν του διά τήν διεθνή σοσιαλιστικήν συνέλευσιν. Κατ’ 
αυτόν τδν τρόπον πιστεύουσι, δτι θά έςαγάγωσι τδν Τομά άπδ 
τήν άμηχανίαν του.

' Η χθεσινή συνέλευσις τών κυριωτέρων αντιπροσώπων τών 
γάλλων σοσιαλιστών άπεδέχθη μίαν άπροκαλύπτως έναντίον τών 
κεντρικών δυνάμεων διευίΐυνομένην ήμερησίαν διάταςιν μέ τήν 
προφανή πρόθεσιν, νά άνατρέψη τελείως τό αρχικόν πρόγραμμα 
τής Στοκχόλμης καί τοιουτοτρόπως νά καταστήση αδύνατον τήν 
συμμετοχήν τών Αντιπροσώπων τών κεντρικών δυνάμεων.

Ή  ά ντ ιπ ο λ ίτευσ ις  κατά  τοΰ Βενιζέλου
(Ζ.) 'Ο έν ’ Αθήναις άνταποκριτής τής «ΣέκΟλο» άναγγέλλει 

είς τήν έφ η μερίδα του τά έξής :
Είς τήν οικίαν τοΰ τέως πρωθυπουργοί Ράλλη συνήλθον 

περί τούς πεντήκοντα βουλευταί τής άντιπολιτεύσεως καί άπε- 
φάσισαν κατ’ αρχήν νά μετάσχωσι τών έργασιών τής βουλής.

' Ο κ. Ράλλης άναπτύσσων τάς γνώμας του είπεν, δτι ή 
κατάστασις ή όποία ύφίσταται έν 'Ελλάδι μετά τήν παραίτησιν 
τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου αποτελεί μοναδικόν παράδειγμα έν 
τή παγκόσμιό) ιστορία. 'Η κατάστασις αυτη έδημιουργήθη έν 
'Ελλάδι διά τής καταλήψεως τοΰ ελληνικού έδάφους υπό ξένου 
στρατοΰ. Κατά τόν κ. Ράλλην ή υπό τοΰ Βενιζέλου προσκλη- 
Θεΐσα βουλή είναι τελείως παράνομος. Έν τέλει είπεν. δτι ο 
βουλευταί τής άντιπολιτεύσεως εχουσι καθήκον νά άντιδράσωσι 
κατά τής κυβερνήσεως καί νά δργανώσωσι τήν πάλην έναντίον 
τοΰ έπιβληθέντος είς τήν Ελλάδα άνομου καθεστώτος. 'Επομέ
νως δφείλουσι νά μετάσχωσι τών έργασιών τής Βουλής.

'Ο κ. Στράτος, έπιδοκιμάσας τάς σκέψεις τοΰ κ. Ράλλη 
είπεν, δτι ή άντιπολίτευσις εχει δύο μέσα δπως αντίδραση. ' Η 
έσωτερική έπανάστασις είναι σήμερον άδυνατος ένεκα πολλών 
λόγων. Δέν μένει λοιπόν ή τδ κοινοβουλευτικόν βήμα, τό όποιον 
Θα καταστήση δυνατόν είς α^ήν, νά έγείρη διαμαρτυρίαν έναν
τίον τών αυθαιρέτων μέτρων τής κυβερνητικής Ολιγαρχίας.

ΙΗΡΥΞΙ5 ΙΟΙ ΠΜΙΙΜΤ HOW
(Ζ.) Παρίσιοι, 12. Αύγούστου. Κατά τηλεγράφημα τής 

«Ματέν» έξ ’ Αθηνών ή έλληνική κυβέρνησις άπεφάσισε, νά κη- 
ρύξη τδν στρατιωτικόν νόμον είς δλας τάς έπαρχίας τοΰ κράτους·

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

(Ζ.) Βέρνη, 11. Αυγουστου. Ως άναγγέλλει ό έν Ρώμη 
συνεργάτης τής «Στάμπα», τό άποτέλεσμα τής συνδιασκέψεως 
τοΰ Λονδίνου δύναται νά συγκεφαλαιωθη είς τά ακόλουθα τρία 
σημεία: Πρώτον, η ιταλική αποψις περί διαμελισμοΰ τής Αό* 
στρίας έκέρδισεν έδαφος είς τούς άγγλικούς έπισή μους κύκλους* 
δεύτερον έσχηματίσθη πιθανότης ιταλικής συνεννοήσεως άναφο- 
ρικώς προς τά προβλήματα τής Άδριατικής, τρίτον συνεννόη- 
σις τών ανταντικών κυβερνήσεων, δπως άπαγορεύσωσι πάσαν 
πράξιν, ή όποία θά εσήμαινε τήν συγκατάθεσιν ή την συμμετο
χήν είς τήν συνέλευσιν τής Στοκχόλμης.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣ ΩΣ ΤΟΥ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ
(Ζ.) Κολωνία, 13. Αύγούστου. Έ κ τών έλβετκών συνό 

ρων άναγγέλλονται τά έξής: Έπί τοΰ έκ Παρισίων τηλεγραφή
ματος τής “Βερναίας Ημερήσιας,, περί προθέσεως παραιτήσε 
ως τοΰ προέδρου τής γαλλικής Δημοκρατίας Πουανκαρέ δέν έ- 
λήφθησαν έκ Παρισίων μέχρι τής έσπέρας τοΰ Σαββάτου συμ
πληρωματικοί πληροφοριαι. ’ Αξιοσημείωτον είναι Ιν τούτοις τη
λεγράφημα έκ Μπελλγκάρντ, κατά τδ όποιον τά γαλλικά σύνορα 
απεκλεισθησαν τελείως άπό τής μεσημβρίας τής χθές.

Β ινερ καφφε
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Ο  ωτικής μουκής 

ΤΡΙΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Q  Έναρξις ώ6αν 8ην έσπέρας

Άνοράζομεν ελληνικά χαρτονομίσματα είς τήν μεγα- 
λυτέραν τρέχουσαν τιμήν· ’Ιδιαιτέρως μεγάλας τιμάς

πληρώνομεν διά ναπολεόνια «α ί τουρκικάς και 
άγγγικάς λίρας·

ΜΠΑΡΤΣ και Σια. Στοά Στράσμπουργκ.
’ Ενοικιάζονται άμέσως 2 καλώς έπιπλ. δωμ. '(ύπνου καί δια

μονής.) Κρέλ-στράσσε 33. 1. ά. γωνία Μπάνοφ-στράσσε.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Βίλαντ-στράσσε 7. ίσ. ά.


