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' 0ΛΑΙ *1 ΕΠΙΘΕΗΙ!
ΕΙΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗΣΑΝ

Βερολινον, 12. Αύγούστου. (W .T.B.) Εις τό μέτωπον της 
Φλάνδρας τδ έχθρικόν πΰρ ποροβολιχοΰ ήτο όλιγώτερον ζωηρόν 
πρδ μεσημβρίας της 11. Αογούστοο λόγω τοΰ σοννεφώδοος 
καιροΰ, έκτδς τοΰ άνατολικώς της 'Υπέρν τομέως. Μόλις τήν 
έσπέραν ένεδυναμώθη πάλιν και είς τ·.νας τομείς άπέκτησε την 
παλαιάν σφοδρότητα. Κατά της Ντρίε Γκράχτεν διηυθύνετο ισχυ
ρόν έχθρικόν πΰρ τορπιλλοβλητών. Άπεκρούσθη μία κατά την 
νόκτα κατόπιν ισχυρού αιφνιδιασμόΰ πορδς έναντίον της Ραττε- 
βάλλε έπίτεθεΐσα ισχυρά περίπολος.

Άπδ τής Μέρκεμ μέχρι τής διώρυγος τής Χολλεμπέκε 
έγκατεστάθη ολίγον μετά την 5. πρωινήν ώραν σφοδρόν τομπα- 
νικδν πΰρ, τδ όποιον διήρκεσεν υπέρ τήν μίαν ώραν. Κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ τυμπανικοΰ πυρδς οί Άγγλοι έπετέθησαν πλησίον 
τής Χολλεμπέκε έπί μετώπου μεραρχίας, άλλά άπεκρούσθησαν 
μετά σημαντικών απωλειών. 'Ομοίως ούδέ τό παραμικρόν Απο
τέλεσμα εφερον πολλαΐ sic τον τομέα τούτον έπιτεθεΐσαι περί
πολοι.

Βορείως τοΰ Σέν Κεντέν ό έχθρδς κατώρθωσε κατόπιν πυ
ρδς καταστροφής διαρκείας Ι 1̂  ώρας έναντίον τών νέων μας 
χαρακωμάτων νά απώθηση τήν έμπροσθίαν μας γραμμήν κατά 
50 περίπου μέτρα, ένω ημείς άπεκρούσαμεν μίαν ίσχυράν έπί- 
θεσιν περιπόλου εις τήν όδόν Καμπραί—Μπαπώμ.

Είς τδ μέτωπον τής Λωρραίνης έβομβαρδίσθησαν ύπδ τών 
Αεροπόρων μας κατά τήν νύκτα της 10. πρός τήν 11. Αύγου
στου τά εργα τής Νέβ Μαιζόν, τής Πομπαί καί τής Ντιελουάρ 
μετ’ άναγνωρισθείσης έπιτυχίας.

Άπό τήν Ανατολικήν θάλασσαν μέχρι τοΰ Προύθου ού- 
δεν ιδιαίτερον γεγονός, έκτός ένδυναμώσεως τοΰ πυρός κατά 
διαλείμματα πλησίον τής Ντύναμπουργκ, είς τό τόξον τοΰ Στό- 
χοτ, πλησίον τής Χουζιάτυν καί τής Μπόγιαν. Μεταξύ τοΰ 
Σολκα καί τής κοιλάδος τοΰ Μολντάβα άπεκρούσθησαν πολλαΐ 
έχθρικαί ΐσχυρότέραι έπιθέσεις. Μία κατόπιν διώρου προπαρα- 
σκευής πυροβολικού τρεις φοράς έπαναληφθεΐσα σφοδρά έχθρική 
έπίθεσις κατά τοΰ υψώματος Στερμίνα άπεκρούσθη μετά μεγά
λων αιματηρών απωλειών. Έξαιρετικώς βαρείας άπωλείας υπέ
στησαν οί έχθροί κατά τάς λυσσαλέας των έπιθέσεις έκατέρω
θεν τοΰ ’ Οϊτούτς. Μέχρι τοοδε άπεκρούσθησαν έδώ αίματηρώς 
δώδεκα έχθρικαί αντεπιθέσεις. 'Ωσαύτως άπεκρούσθησαν ύπό 
τοΰ πορος μας τά έξ άλλεπαλλήλων γραμμών συγκείμενα έχ- 
θρικά κύματα, τά όποια έπετέθησαν βορείως τοΰ ’ Οϊτούτς καί

'Υπεύθυνος έκδότης : Αιμίλιος Γκλάοομπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί Ικδοσις όπδ τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν οδντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

δυτικώς τής Νικορέσι. Ό  έχθρδς όπέστη καί πάλιν βαρυτάτας 
άπωλείας.

(Ν.) Φρανκφούρτη τοΰ Μάϊν, 11. Αύγούστου. Σήμερον 
τήν πρωίαν ενεφανίσθη άνωθεν τής Φρανκφούρτης εν έχθρικόν 
άεροπλάνον καί ερριψε περί ώραν 6.30' μίαν βόμβαν, ή όποία 
έπεσεν έντός τής πόλεως καί εμπροσθεν τοΰ μεγάλου στρατιω
τικού νοσοκομείου. Ευτυχώς δέν όπάρχουσιν άνθρώπινα θύμα
τα. Έτραυματίσί>ησαν έλαφρώς ασθενείς τινες καί είς θυρωρός. 
' Η έπενεχθεΐσα υλική ζημία είναι Ασήμαντος.

' Ως άναγγέλλεται συμπληρωματικώς, τδ έχ&ρικόν άεροπλά
νον ερριψε πέντε ακόμη βόμβας, αί όποΐαι επεσαν έντδς μικροΰ 
τίνος δάσους δυτικώς τής Φρανκφούρτης, χωρίς νά προξενήσωσι 
ζημίαν τινά

'Η «Έφημερίς τής Φρανκφούρτης» άναγγέλλει τά έξής: 
Σήμερον τήν έσπέραν περί ώραν 7.30' ένεφανίσθη πάλιν Ιν 
έχθρικόν Αεροπλάνον ύπεράνω τής Φρανκφούρτης, τό όποιον 
ερριψε πολλάς βόμβας άδιακρίτως έπί τής πόλεως, είς την ό
ποιαν όπήρχε ζωηρά κίνησις λόγψ τής Κυριακής. Δυστυχώς 
τήν φοράν αυτήν έφονεύθησαν τέσσαρες καί πολλοί έτραυματί- 
σθησαν.

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Βερολινον, 13. Αύγούστου. (W .T.B.) Χί)ές περί τήν 8. 

έσπερινήν ώραν εν έχθρικόν άεροπλάνον ερριψε πέντε βόμβας 
έπί τής Φρανκφούρτης τοΰ Μάϊν· Έφονεύθησαν 2 άνδρες, 1 
γυνή καί 1 παιδίον, έτραυματίσθησαν δέ 12 άτομα, έκ τών 
όποιων τινά βαρέως. Στρατιωτικοί ζημίαι δέν έπροξενήθησαν. 
Τό άεροπλάνον κατερρίφθη κατά τήν έπιστροφήν του ύπό δύο 
άεροπόρων μας πλησίον τής Σαργκεμύντ, οί δέ έπιβαίνοντες αο- 
τοΰ Γάλλοι συνελήφΟησαν αιχμάλωτοι.

ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ 
περι τής γερμανικής εναερίου έπ ιθέσεω ς.

(Ν.) Λονδΐνον, 12. Αύγούστου. (Επίσημον.) Περί ώραν 
5.15' μ. μ. άνηγγέλΟη άπό τήν Φελιξστόβε ή έμφάνισις μοίρας 
έξ 20 έχθρικών άεροπλάνων, τά όποια έπέταξαν κατά μήκος 
τής παραλίας μέχρι της Κλάκτον, δπου έμοιράσθησαν. Έ ν μέ
ρος έξ αύτών διηυθύνθι; πρδς τήν Μαργκάτε, δπου έ'ρρίψε βόμ
βας. Τά λοιπά έπέταξαν ύπεράνω τής παραλίας καί ερριψαν 
βόμβας είς τά περίχωρα τής Σοΰθεντ. Ειδήσεις περί άνθρωπί- 
νων άπωλειών ή υλικών ζημιών δέν έ'φθασαν άκόμη. Τά αερο
πλάνα μας κατεδίωξαν τόν Ιχθρών όπεράνω τής θαλάσιης.



(Ν.) Λονδΐνον, 13. Αύγουστου. At έναέριοι έπιθέσεις έ- 
προξένησαν σημαντικήν υλικήν ζημίαν είς τήν Σοΰτεντ. Έρρί- 
φθησαν 40 βόμβαι. Κατά τάς μέχρι τοΰδε ειδήσεις έφονεύθη- 
σαν 8 άνδρες, 9 γυναίκες χα'ι 6 παιδία, έτραυματίσθησαν δε 
50 περίπου πρόσωπα. Προσέτι έρρίφθησαν 4 βόμβαι είς Ρόχ- 
φορτ. Κατεστράφη μία άχατοίχητος οίχία. Άνθρώπιναι άπώ- 
λειαι δέν υπάρχουσιν.

11 ΑΝΙΑΛΛλΓΕΙΙΑΙ ΕΠΙΪΤ0ΑΑ1
ΜΕΤΑΞΥ Λ Ο Ύ Λ  ΤΣΩΡΤΣ ΚΑΙ  ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ

(Ζ.) "Αμστερνταμ, 12. Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) ’ Εδημοσιεύ- 
θησαν αί κάτωθι μεταςύ Λόϋδ Τσώρτς χα'ι Χέντερσον άνταλλα- 
γεΐσαι Ιπιστολαί. σχετιζόμεναι μέ τήν παραίτησιν τοΰ τελευταίου :

*0 Χέντερσον γράφει κατά τήν 11. Αύγούστου, δτε υπέ
βαλε τήν παραίτησιν του: «Συμμερίζομαι τήν έπιί)υμίαν σας, 
νά εξακολουθήσω ό πόλεμος μέχρι ευτυχούς πέρατος.»

‘ 0  Λόϋδ Τσώρτς άπήντησεν, δτι ό βασιλεύς άπεδέχθη τήν 
παραίτησιν του, κατόπιν δε έγραφε τά έξής :

*Οι συνυπουργοί μου και έγώ είδομεν μετ’ εύχαριστήσεως, 
δτι και σείς έπιθυμεΐτε σταθέρώς, νά μάς ύποστηρίξετε πρός 
έξακολούθησιν τοΰ πολέμου μέχρι εύτυχοΰς τερματισμού. ’ Εν 
πάση περιπτώσει ύπάρχουσι γεγονότα τινά, τά όποια θά ήτο 
καλόν νά γνωρίζη τό κοινόν, δπως κρίνγ) όρθώς τά γεγονότα τά 
όποΐα ώδήγησαν είς τήν λυπηράν αύτήν λύσιν. ’ Εν πρώτοις οί 
συνυπουργοί σας έξεπλάγησαν έκ τής στάσεως, τήν όποιαν έτη- 
ρήσατε χθες μετά μεσημβρίαν είς την συνέλευσιν τών έργατών. 
Ώ ς γνωρίζετε, ήσαν δλοι σύμφωνοι νά άποκρούσωσι τήν ιυνέ- 
λευσιν τής Στοκχόλμης λόγω τών περιστάσεων, καί σείς δε εί- 
χετε δηλώσει πρό τινων ημερών, δτι εΐσθε πρόθυμος, νά έγ- 
κρίνητε δήλωσή υπό τό πνεύμα τούτο. Κατόπιν δμως είσηγήσε- 
ως ύμών καί τών έργατικών συναδέλφων σας άπεφασίσθη νά ά- 
ναβληθβ ή δήλωσις αυτη μέχρι μετά τήν χθεσινήν συνέλευσιν.

Κατόπιν επανειλημμένων συζητήσεων μεθ’ υμών είχον τήν 
έντύπωσιν, οτι έσκοπεύετε, νά έπιβάλετε τήν έπιρροήν σας έναν
τίον τής συναντησεως μετά έχθρικών αντιπροσώπων είς Στοκ
χόλμην. "Οσα συνέβησαν έν Ρωσσία. κατά τήν διάρκειαν τών 
τελευταίων εβδομάδων έπγ,ρέασαν ούσιαστικώς την Θέσιν απέ
ναντι τής συνελεύσεως. Σείς ό ίδιος εΐχετε ομολογήσει δτι, 
όποιόιδήποτε λόγοι και άν συνέτρεχαν κατά την γνώμην σας 
ακόμη πρό 14 ημερών ύπέρ τής συμμετοχής είς τοιαύτην 
συνέλευσιν τών αντιπροσώπων τών συμμάχων χωρών, τά γεγο
νότα τών τελευταίων ημερών είχον δείξει είς σάς τήν ανοησίαν 
τοιαύτης ένεργείας.

Κατόπιν τούτων δέν ήτο μικρά έκπληξις, δταν έλαβον χθές 
μετά μεσημβρίαν τήν έπιστολήν σας, ή όποία Ιλεγεν, δτι καθι
στάτε γνωστόν εις έμέ, δτι κατόπιν βαθυτάτης σκέψεως έφθά- 
σατε είς τό συμπέρασμα, δτι δεν ήδυνασθε ννά άκολουθήσητε 
άλλην όδόν παρά νά έπιμείνετε είς τήν συμβουλήν, τήν όποιαν 
εΐχετε δώσει μίαν ημέραν μετά τήν έπιστροφήν σας έκ Ρωσσί- 
ας. ’ Ασφαλώς τοΰτο ήτο άπόφασις, περι τής όποιας έπρεπε νά 
πληροφορήσετε τήν κυβέρνησιν, προτού μεταβήτ3 είς τήν συνε- 
λευσιν. "Οταν ώμιλήσατε είς τήν συνέλευσιν ταύτην δέν ήσθε 
μόνον μέλος τοΰ έργατικοΰ κόμματος άλλά καί τής ύπευθύνου 
διά τήν διεξαγωγήν τοΰ πολέμου κυβερνήσεως. 1 Ωσαύτως δέν έ- 
θεωρήσατε άναγκαΐον, νά πληροφορήσετε τήν συνέλευσιν και 
περ'ι τής γνώμης τών συναδέλφων σας καί έπομένως οί αντι
πρόσωποι ήδύναντο νά δποθέσωσιν, δτι ή συμβουλή, τήν όποιαν 
έοίδετε ήτο σύμφωνος πρός την γνώμην τών έν τη κυβερνήσει 
συναδέλφων σας.

Τό δεύτερον σημεΐον είναι τό ακόλουθον: Χθές τήν πρωί
αν έλάβομεν παρά ΐής ρωσσικής κυβερνήσεως σπουδαιοτάτην 
άνακοίνωσιν, διά τής όποιας μας έπληροφόρησεν, δτι. καίτοι ή 
ρωσσική κυβέρνησις δεν Θεωρεί ώς δυνατόν, νά έμποδίση τού; 
όώσσους αντιπροσώπους άπό τήν συμμετοχήν είς τήν συνελευσιν 
τής Στοκχόλμης, Θεωρεί ^μως αύτήν ώ; κομματικήν ύποθεσιν 
καί τήν άπόφασιν αύτής ώς κατ’ ούδένα τρόπον δεσμεύουσαν 
τήν έλευθερίαν ένεργείας τής. κυβερνήσεως.

Ή  έπιστολή, διά τής όποιας ή ρωσσική κυβέρνησις μάς 
άνεκοίνωσε τοΰτο, περιείχε τά έξής : „Σπεύδω νά σας υποβάλω 
τήν άνακοίνωσιχ ταύτην, διότι φοβούμαι, δτι ή μέχρι τοΰδε έ- 
πικρατούσα έντύπωσις ήτο, ώς έγραφε μία έφημερίς τού Λον
δίνου, δτι ή Ρωσσία έπιθυμεΐ ζωηρώς τήν συνέλευσιν τής 
Στοκχόλμης, καί δτι τό έπιχείρημα τοΰτο θά προεβάλλετο, 
δπως έπηρεάση τήν βρεττανικήν δημοσίαν γνώμην υπέρ τής 
συμμετοχής τών σοσιαλιστικών έργατικών κομμάτων τής ’Αγ
γλίας είς τήν συνέλευσιν.»

Μόλις ελαβον τήν άνακοίνωσιν ταύτήν σάς τήν άπέστειλα 
με τήν παράκλησιν, νά άνακοινώσητε ταύτην είς τήν συνέλευσιν. 
Σείς παρελείύατε τοΰτο. Είναι άληθές, δτι κατά τόν λό-fov σας ύ' 
πηνίχθητε λίαν άορίστως «μεταβολήν τινα» είς τήν στάσιν τής 
ρωσσικής κυβερνήσεως. ’Αλλά ύπάρχει μεγάλη διαφορά μεταςύ 
τοΰ Αποτελέσματος τό όποιον ήδύνατο νά φέρη είς αόριστος ύ- 
παινιγμός, καί τής άνακοινώσεως έπισήμου είδήσεως. ή όποία 
δεικνύει, δτι ή στάσις τής ρωσσικής κυβερνήσεως άπέναντι τής 
Στοκχόλμης είναι όλοσχερώς διάφορος άπό έκείνην, τήν όποιαν 
ύιτέθετέ τις. Ύπό τούς δρους τούτους φαίνεται, δτι ή στάσις 
σας δέν ήτο όρθή, ού'τε άπέναντι τής κυβερνήσεως, ούτε άπέ- 
ναντι τών αντιπροσώπων, πρός τούς όποιους ώμιλήσατε, καί οί 
όποιοι εύρίσκοντο είς άγνοιαν ένός ούσιώδους γεγονοτος, το ο
ποίον θά έπήρέαζε τήν κρίσιν των.»

’ Εν τή άπαντήσει του πρός τόν Λόϋδ Τσώρτς ό Χέντερ
σον έγραψεν, δτι δεν είναι δυνατόν ή στάσις του είς τήν συνε- 
λευσιν νά άποτελέσ-fl άντικείμενον έ'ριδος ή μομφής. Δύναται μο- 
νον νά παρακαλέση τό κοινόν, νά άναβάλη την κρίσιν του, μέ- 
χρις δτου τοΰτο μάθη τά γεγονότα. ’ Εάν έπρεπε κατά τήν πα
ρούσαν κρίσιμον στιγμήν νά γίνη .άνακοίνωσίς της περί τής θέ- 
σεώς «ου, αυτη θά έγίνετο είς τήν κατάλληλον τόπον, τήν βου
λήν, καί τότε δέ θά έκανόνιζε τήν στάσιν του, δπως άπαιτοΰσι 
τοΰτο τά συμφέροντα τοΰ έθνους διά τήν έπιτυχή έξακολουθη- 
σιν τοΰ πολέμου.

i H U  10) ΠΗΕΙΠ
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’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 14. Αύγούστου 1917. 
Δ υτικόν Θ έατρον

Προπαρασκευάζονται ίσχυραί έπιθέσεις τών συμμάχων. 
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

'Ο άγων πυρός έπί τού πεδίου μάχης τής Φλάνδρας ήτο 
μεταβλητής δυνάμεως· τήν έσπέραν ε’φθασε πάλιν μεγάλην· 
σφοδρότητα είς τήν παραλίαν κα βορειοανατολικώς καί άνατο
λικώς τής 'Υπέρν.

Ίσχυραί Αναγνωρίσεις τών έχθρών κατεολήθησαν πρό 
πολλών τομέων τής άμυντικής μας ζώνης χωρίς νά κατορθώ- 
σωσί τι.

Νοτιοδυτικώς τής Βέστχεκ Απωθήααμεν τούς ’Άγγλους 
άπό τμήματά τινα δασών.

Είς την Άρτουά είχεν αύξηθή πανταχού ή μαχητική έ- 
νέργεια, ίδίως έκατέρωθεν τής Λάν καί είς τόν Σκάρπ. Καί είς 
τό μέτωπον τοΰτο κατεβλήθησαν πολλαΐ άγγλικαί έπιθέσεις. 
Κατά τινα έπιχείρησιν σαξωνικών καί βαυαρικών περιπόλων πλη
σίον τής Νέβ Σαπελ ήχμαλωτίσθη μεγαλύτερος άριθμός Πορ
τογάλων.

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

παρετηρήθη σημαντική αύξησις τοΰ πυρός πυροβολικού.
Εί, τήν Κορνιλλε, νοτίως τής Νωρουά, οί Γάλλοι έπετέθησαν 

δις έναντίον τώνέκεΐκατά τήν 10. Αύγούστου υφ’ ημών καταλη- 
φθεισών θέσεων, χωρίς νά φέρωσιν άποτέλεσμά τι.

Είς τό βόρειον μέτωπον τοΰ Βερντέν τά πυροβολικά εύ
ρίσκοντο καθ’ δλην τήν ημέραν μετά μικρών μόνον διακοπών 
είς ζωηρόν, διαρκώς αύξανόμενον άγώνα πυρός. Οί Γάλλοι με
τέφεραν πάλιν είς τόν τομέα τοΰτον ίσχυράς δυνάμεις, πρό 
πάντων πυροβολικού,

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟϊ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Μεταξύ Μάς καί Μάζελ άπεκρούσθησαν έχθρικαί έπιθέ- 

σεις πλησίον τής Φλιραί. Είς τήν πεδιάδα τής Λωρραίνης καί 
είς Σουντγκάου ή ένέργεια τού πυρός ήτο ζωηροτέρα παρά άλ
λοτε.

Είς πολυαρίθμους έναερίους άγώνας κατερρίφθησαν 9 έχ- 
Θρικά αεροπλάνα καί 2 δέσμια άερόστατα.

'Ο ύπολοχαγός Ντόστλερ κατέρριψε πάλιν τήν 12. 8. τόν 
23. καί τόν 24. άντίπαλόν του.

Α να το λ ικ ό ν  θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0ΑΑ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Νοτίως τοΰ τομέως τοΰ Τροτοζούλ διαφιλονικεΐται τό έδα- 

φικόν μας κέρδος λόγιο τών ισχυρών άντεπιθέσεων τού έχθροΰ.
' Ωσαύτως ό έχθρός ένήργησε σφαδράς έπιθέσεις νοτίως 

τών κοιλάδων τού Όϊτότς καί τοΰ Κασίνου.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Πλησίον τής ΓΙάντσιου έγένοντο νέοι Αγώνες, κατά τούς ό

ποιους δ έχθρός ύπέστη αίματηροτάτας άπωλείας κατά τάς ά- 
κάρπους έπιθέσεις του.

Μεταξύ τών κοιλάδων τοΰ Σουσίτα καί τοΰ Πούτνα τά 
στρατεύματά μας άπώθησαν τδν πεισματωδώς άμυνόμενον έχ- 
θρόν πρός βορειοδυτικά είς τά όρη.

Κατά μήκος τοΰ κάτω Σερεθη διεξήχθησαν μάχαι προ
φυλακών εύνοϊκώς δι’ ημάς. Περιήλθον είς χεΐράς μας αιχμά
λωτοι καί λεία.

Είς τήν περιοχήν τών έκβολών τοΰ Δουνάβεως ένεδυναμώ
θη ή ένέργεια τοΰ πυρός.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδέν νέον.

(W .T .B .)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
Βερολινον, 12. Αύγούστου. ’ Επίσημον. (W .T.B.) Είς τήν 

έν άποκλεισμω περιοχήν πέριξ τής ’ Αγγλίας κατεβοθίσθησαν 
πάλιν 21000 τόννων.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τδ ώπλισμέ- 
νον άγγλικόν άτμόπλοιον «Πενίνσουλα» (1384 τόννων) μέ φορ- 
τίον Ανθράκων καί κατά τεμάχιον έμπορευμάτων άπό Α γγλίαν

είς Λισσαβωνα, προσέτι Ιν μέγα ύπδ τεσσάρων πολεμικών 
φρουρούμενον Ατμόπλοιον.

' Ο Αρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΑΙ ΑΝΤΑΝΤΙΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ένα ντ ίο ν  τή ς  σ υνελεύσεω ς τής  Στοκχόλμης

(Ζ.) Λονδΐνον, 13 Αύγουστου. 'Ο Μπόναρ Αώ έδήλωσεν 
εις την κάτω βουλήν, δτι κατά τόν νόμον δέν έπιτρέπεται είς 
πρόσωπα, τα όποια όιαμενουσιν είς τό ήνωμενον βασίλειον, νά 
συγκροτησωσι συνελευσιν μετά υπηκόων έχθρικών κρατών, άνευ 
τής αοειας τής κυβερνήσεως. ' Η κυβέρνησις άπεφάσισε. νά μή 
έτκτρέψη την συμμετοχήν είς τήν συνελευσιν τής Στοκχόλμης. 
(’ Επιδοκιμασίαι.) Αί ' Ηνωμέναι Πολιτεΐαι. ή Γαλλία καί ή ’ Ι 
ταλία, μετά τών όποιων ή βρεττανική κυβέρνησις συνεννοήθη 
περί τοΰ ζητήματος τούτου, άπεφάσισαν τδ αύτό.

Γενεύη, 13. Αύγουστου. 'Ως πληροφορούνται αί «Ειδήσεις 
τής Μπάζελ» τηλεγραφικώς έκ Παρισίων, ή άπόφασις τών Αγ
γλων σοσιαλιστών, νά συμμετάσχωσι τής συνελεύσεως τής Στοκ' 
χόλμης, προεκάλεσε μεγίστην έκπληξιν έν Γαλλία. Ή  «Ούμα- 
νιτέ» συμβουλεύει τήν άγγλικήν καί τήν γαλλικήν κυβέρνησιν, 
νά έπιμείνωσιν είς τήν έναντίον τής διεθνούς συνελεύσεως τί,ς 
Στοκχόλμης στάσιν των. Τήν 28. καί 29. Αύγούστου θά συνέλ- 
Θη έν πάση περιπτώσει είς Λονδΐνον συνέλευσις τών σοσιαλιστών 
τής ’ Αντάντ.

’Α ναβολή  τή ς  σ υντα κ τ ικ ή ς
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 12. Αύγούστου. Κατά τηλεγράφημα έκ 

Πετρουπόλεως ή συντακτική συνέλευσις θά συγκληθή μετά δύο 
ή τρεις μήνας, διότι ή παρούσα κατάστασις είς τδ μέτωπον 
χαί είς τήν χώραν δεν είναι κατάλληλος δι’ έκλογικούς Αγώνα;.

Τ Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  Δ Α Ν Ε Ι Α
(Ζ.) Φρανκφούρτη τού Μάϊν, 12. Αύγούστου. ' Η «’ Εφη- 

μερίς τής Φρανκφούρτης» πληροφορείται έκ Μπάζελ, δτι τό 
πρα/.τορεΐον Χαβάς αναγγέλλει έξ Αθηνών τά έξής: 'Ο Νεγρε- 
πόντης, άπαντών είς έπερώτησιν περί τοΰ δανείου τής προκατό- 
χου κυβερνήσεως έδήλωσεν, δτι αί Κυβερνήσεις Σκουλούδη 
καίΓούναρη είχον συνάψει παράτής τραπέζης Μπλαίχρέντερ τοΰ 
Βερολίνου δύο δάνεια έ'καστον έκ 40 εκατομμυρίων μάρκων πρός 
6 %» πληρωτέα τρεΐς μήνας μετά τήν συνομολόγησα τής ειρήνη:.

Νέον δάνειον 40 εκατομμυρίων έγένετο ύπδ τούς αύτούς 
δρους ύπδ τής κυβερνήσεως λάμπρου. ’ Εκ τών δανείων τού
των, τά όποια έτηρήθησαν μυστικά, έπληρώθησαν μόνον 60 ε
κατομμύρια. ' Η κυβέρνησις τού Βενιζέλου θά άναγνω- 
ρίση τά συνομολογηθέντα ταΰτα δάνεια. 'Ο Νεγρεπόντης κατη
γόρησε τήν κυβέρνησιν Σκουλούδη, ή όποία δέν ήρώτησε τήν 
βουλήν περί τής συγκαταθέσεώς της, καί ή δποία, ένω έλαβε 
παρά τής I ερμανίας τά ύποσχΐθέ^τα ποσά, έπεχείρησε νά λάβη 
τήν συγκατάθεσιν δι’ άλλο δάνειον 120 έκατομμυρίων.

ΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
(Ζ.) Άθήναι, 13. Αύγούστου. (Χαβάς.) 'Ο υπουργός τών 

έξωτερικών Πολίτης έδήλωσεν εις τήν βουλήν, οτι δεν έλήφθη- 
σαν μέτρα έναντίον τών έν 'Ελλάδι ευρισκομένων ύπηκόων τών 
μετ’ αύτής έμπολέμων δυνάμεων ή κυβέρνησις θά έπιτηρη 
αύτούς καί θά λάοη τά μέτρα, τά όποια έγγυώνται τήν Ασφά
λειαν τού κράτους.



Οί άγώ νες ε ις  τή ν  Μ ολδαυίαν
(Ζ.) Γενεύη, 13. Αύγουστου. Άπο το πολεμι/ον γρα- 

φεΐον τοΰ τόπου αναγγέλλονται τά έξης: ' Η έπίθεσις τών συμ
μάχων ώδήγησεν από τινων ήμερων είς κατάστασιν, ή όποια 
θά -ήδόνατο χατά τήν περαιτέρω έξελιξίν τη; νά έ'χη σημαντι
κά; συνεπεία; διά τά; είς τό ανατολικόν μέρο; τών Καρπαθίων 
και το πρό αυτών πεδίον ρωσσορουμανικάς δυνάμει;.

Ω; έκ τουτου ή ρωσσορουμανική διοίκησις τοΰ στρατοΰ 
ένεργεΐ ισχυρά; έπιί)έσει; δι* δλων τών δυνάμεων, τά; όποία; 
ήουνηίΐη να συνάθροιση. Καίτοι έχρησιμοποίησε μεγάλα; ποσό
τητα; πυρομαχικών καί υλικού και τόν στρατόν τη;, χωρί; νά 
ύπολογίζη τάς απώλεια;, ούδέν αποτέλεσμα εφεραν οί Ρώσσοι 
καί οί Ρουμάνοι, ή δε · έπιίίετική ενέργεια τών συμμαχικών δυ
νάμεων είς τήν βορείως τής Φοξάνι εκτασιν δέν κατέστη δυνα
τόν νά ανακοπή.

Αί έκ τής περιοχής τοΰ Ά νω  Πούτνα και τής κοιλάδος 
τοΰ Σουσίτα έξερχόμεναι συγκοινωνίαι εχουσιν ήδη αποκοπή τε
λείως, έν(ί> ή πίεσι; τών δυνάμεών μα; εί; τήν κοιλάδα τοΰ 
Γρότους έξακολουθεΐ. Ή  κατάστασις τών είς τόν άνω Πούτνα 
έσφηνωμένων έχθρικών δυνάμεων δφείλει νά λάβη λυσιν τινά 
έντός όλίγου.

Είς τήν Βουκοβίναν άπεκρούσθησαν άκόπως ασθενείς έχ- 
θρικαί έπιθέσεις.

Είς τόν Ισμπρούτς οί Ρώσσοι ετοιμάζονται πρός άμυναν 
έπί ρωσσικοΰ εδάφους καί άρχίζουσι νά προχωρώσι διά τμη
μάτων άναγνωρίσεως.

Ή  Κ ρονστάτη έν άποκλεισμώ
(Ζ.) Άμστερνταμ, 14. Αύγουστου. Έ  „Χάντελσμπλατ“ 

αναγγέλλει έχ Στοκχόλμη;, ότι ή Κρονστάτη κατέχεται όπό

20 000 ναυτών και στρατιωτών, οί όποιοι άνήκουσιν εί; τό κόμ
μα τών Μπολσεβίκι. Ή  Κρονστάτη ευρίσκεται έν άποκλεισμώ έκ 
μέρου; τής κυβερνήσεως, ή όποία έλπίζει, δτι θά δυνηθη νά 
τήν καταλάβη έντός τεσσάρων εως πέντε εβδομάδων.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ 
τ ή ς  π α ρ α ι τ ή σ ε ω ς  τ ο ν  Χ έ ν τ ε ρ σ ο ν

(Ν.) Λονδΐνον, 13 Αύγουστου. Ή  „ Νταίλυ Νό0“ γρά
φει : Έάν ή συνέλευσις τών έργατών τής 21. τρ. μ. άποφανθη 
υπέρ τοΰ Χέντερσον, όφείλουσι καί οί άλλοι υπουργοί τοΰ έρ- 
γατικοΰ κόμματος νά παραιτηθώσι τοΰ αξιώματος των. Λέγε
ται, δτι έν τοιαυτη περιπτώσει ό πρωθυπουργός θά άποταθη 
πρός τόν λαόν καί θά προκήρυξή γενικάς νέας έχλογάς.

ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ
(Ν.) *0 πλοίαρχος {τοΰ είς τήν Μεσόγειον θάλασσαν βυ- 

Θυσ&εντο; ελληνικού άτμοπλοίου «Βαρβάρα» κατέθεσεν, δτι αυ
τός καί τό πλήρωμά του ήναγκάσθησαν υπό τών "Αγγλων διά 
τής πείνης νά ταξειδεύσωσιν άπό Πειραιώς εί; Λιβερπούλην.

ΟΠΟΥΑΝΚΑΡΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (;)
(Ν.) Κατ’ ειδήσεις τής Γενεύης έκ Παρισιων ό Κλεμανσώ 

ύπέβαλεν είς τήν έπιτροπήντής γερουσίας πρότασιν- παραπομπής 
τής ύπό τοΰ Πουανκαρέ μετά τής Ρωσσία; κλεισθείση; μυστι
κή; συνθήκης ένώπιον τοΰ υπό τοΰ πολιτεόματο; προβλεπομένου 
δικαστηρίου, διότι αΰτη έκλείσθη άνευ έρωτήσεως τής κυβερνήσεις.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμάτιον Τσιτεν-στράσσε 1. 1.
Ενοικιάζεται άπό 1. Σεπτεμβρίου μέγα έπιπλ. δωμάτιον πα

ρά τη κ. Τσέπγκερ. Λεμπάουερ-στράσσε 28. II. ά

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμάτιον μετά 2 παραθύρων. 
Ντεμιάνι-πλάτς 32. 111.
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