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ΝΕΑ1 ΕΠΙΤΪΧΙΑΙ ΕΙ! ΪΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
Βερολΐνον, 13. Αύγουστου. (W .T.B.) Μετά τήν μετά πολ

λών απωλειών άποτυχοΰσαν έπίθεσιν τής 10. καί τής 11. Αύ
γούστου έχαλαρώθη κατά τήν 12. ή μαχητική ένέργεια είς τήν 
Φλάνδραν. Μετά μεσημβρίαν καί τήν έσπέραν ηυξησε τό πΰρ 
πυροβολικού άπό τής Μέρκεμ μέχρι τοΰ Αΰς καί είς τινα? θέ
σεις άνήλθε μέχρι ^σχεδιασμένου πυρός καταστροφής. Εις τόν 
ανατολικώς τής Μεσσίν χώρον οί Άγγλοι είχον έτοιμάσει πε- 
ζικόν πρός Ιφοδον, άνεγνωρίσθη δμως έγκαίρως καί διεσκορπί- 
ϊθη διά πυρός καταστροφής. Γερμανικαί περίπολοι έπετέθησαν 
μετ’ έπιτυχίας είς τό έδαφος τών χοανών. Άπό Sv πρό τοΰ 
μετώπου κείμενον τεθωρακισμένον αύτοκίνητον άφηρέθη λεία.

Είς τήν παραλίαν κατόπιν νέων άποτυχουσών έπιθέσεων 
ηύ'ξησε κατά τήν νύχτα τής 11. πρός την 12. Αύγούστου έν
ταΰθα τό αγγλικόν πΰρ πυροβολικού είς δύναμιν καί συστημα
τικότητα. ’ Ιδιαιτέρως ζωηρόν ήτο τό πΰρ μετά μεσημβρίαν τής
12. καί διετήρησέ τήν ζωηρότητα ταύτην μέχρι τοΰ μεσονυ
κτίου. Τήν 12. Αύγούστου, δραν 1. μ. μ., γερμανικά ύδρο- 
πλάνα ερριψαν βόμβας έπί αγγλικών άντιτορτηλλικών καί έξε- 
δίωξαν ταΰτα. ’ Επί ένός έξ αυτών παρετηρήθη μετά βεβαιότη
τας εν βλήμα. Ή  έναέριος δρασις ήτο ζωηρά εκατέρωθεν, έ- 
πικρατοΰντος καλοΰ καιρού. Γερμανικά αεροπλάνα κατέρριψαν 
εν αγγλικόν άερόστατον.

Κατά τήν νύκτα τής 12. πρός τήν 13. Αύγούστου περί 
τό. μεσονύκτιον δύο ίσχυραί έχθρικαί περίπολοι έπετέθησαν κατά 
τών βορειοδυτικώς τής Μπελλενγκλίζε γερμανικών χαρακωμά
των είς τήν περιοχήν τοΰ Σέν Κεντέν. Ή  έπί&δσις κατεβλήθη 
ύπό τοΰ πυρός τής άμύνης.

Οί Γάλλοι καί οί Άγγλοι φαίνεται, δτι σκοπεύουσι, νά 
καταστρέψωσιν έντελώς τήν άναντικατάστατον μητρόπολιν τοΰ 
Σέν Κεντέν, έπι τής 'όποιας μετά μεσημβρίαν χαί τήν έσπέραν 
τής ,12. Αύγούστου επεσαν 25 βλήματα.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αίσν οί Γάλλοι υπέστησαν νέαν σει
ράν αιματηρών πληγμάτων. ' Η πολύ προπαρασκευασθεΐσα έπί- 
θεσις εκατέρωθεν τής όδοΰ Σουασσόν—Λαόν κατεβλήθη διά τοΰ 
Ίυρός τής άμύνης καί άγώνος έκ τοΰ πλησίον. Νοτιοδυτικώς τής 

|Αΐλ άπεκρούσθη διά πυρός πυροβόλων καί χειροβομβίδων μία 
(ΐερική έπίθεσις. Προσέτι κατεβλήθη μία γαλλική διά χειροβομ
βίδων έπίθεσις κοιτά τών νεωστί καταληφθεισών γερμανικών θέ_ 
<>5ων πλησίον τής Κορνιλλέ. Αί ειδήσεις τοΰ πύργου Ά ϊφφελ 

ί ,Ίερί γαλλικής έπιτυχίας είς τό δρος Κάϊλ κατά τήν 11. Αύγού- 
terou είναι έξ ίσου ανυπόστατοι, δσον καί αί περί άποτυχουσών

γερμανικών έπιθέσεων πλησίον τής Λούγκινσλαντ καί τοΰ δρους 
Χόχ κατά τήν 12. Αύγούστου.

Είς τήν δυτικήν Μολδαυίαν οί Ρώσσοι χχί οί Ρουμάνοι 
κατέβαλαν άπεγνωσμένας προσπαθείας, δπως άπωθήσωσι τούς 
συμμάχους. Έξακολουθοΰσι πάντοτε τάς προσπαθείας των, δ
πως καταλάβωσι τάς αίματοποτίστους άποκρήμνους κλιτΰς τοΰ 
όρους Κασινουλούη, ’Εί ίσου πεισματώδεις καί άκαρποι ήσαν 
καί αί έπιθέσεις των δυτικώς τών έκβολών τοΰ Σλάνικ, πλη
σίον τοΰ ύαλουργείου καί βορεΰος τοΰ μοναστηριού Λέπσα. 
"Ολαι αί έπιθέσεις αύται δέν ήδυνήθησαν νά άνακόψωσι τήν 
διαρκή προέλασιν τών συμμάχων, οί όποιοι προήλασαν έκ νέου 
έντός τής γωνίας τών ποταμών Όίτοότς καί Τρότους, καί δι’ 
έφόδου κατέλαβον τά δεσπόζοντα τής κοιλάδος τοΰ Τρότους 
υψώματα νοτίως τής Τίργκουλ ”0κνα.

'Ωσαύτως βορείως τής Φοξάνι έξηκολούθησεν ή έπίθεσις. 
Οί σύμμαχοι έφώρμησαν κατά τοΰ χωρίου Κλιπασέστι μεταξύ 
Σουσίτα καί Πούτνα καί κατέλαβον τό είς μέγαν βαθμόν εύνο- 
ούν τήν αμυναν σύμπλεγμα χωρίων έπί τής βόρειας δχθης τοΰ 
Σουσίτα, τό όποιον περιλαμβάνει τά χωρία Βαλένι, Πάντσιου 
κα; Κρούτσεα. 'Όλαι αί προσπάθειαί των, δπως διά λυσσαλέων 
άντεπιθέσεων άπό τής Μαρατσέστι πρός νότον καί δυσμάς άνα- 
κοψωσι τήν προέλασιν τών συμμάχων, άπέτυχον μετά βαρυτά- 
των άπωλειών. Έ ς αίχμαλώτων έξηκριβώθη, δτι είς τάς έπι- 
Θεσεις ταύτας μετέσχον ούχί όλιγώτερα τών 10 ρωσσικών συν
ταγμάτων. Μετά τής αύτής έπιτυχίας άπεκρούσθησαν έπιθέσεις 
άνακουφίσεως μεταξύ τών έκβολών τοΰ Μπουτσάουλ καί τοΰ 
Δουνάβεως.

Ή  κ ατά σ τα σ ις  έν Γερμανία  
κατά  τή ν  γνώ μ ην ένός "Αγγλου

(Ν.) '0  τέως έν Βερολίνφ άνταποκριτής τής «Νταίλυ 
Μαίηλ» δημοσιεύει άρθρον περί τής καταστάσεως έν Γερμανία. 
Μεταξύ άλλων λέγει, δτι ή Γερμανία μετά τριετή πόλεμον είναι 
ύπό πάσαν εποψιν έξ ίσου ισχυρά δπως κατά τήν άρχήν τοΰ 
πολέμου, διότι ούτε έκ πείνης ούτε κατ’ άλλον τινά τρόπον κα
τεβλήθη. Τό μόνον τό όποιον κατέρρευσεν είναι ή προσδοκία 
τής Άντάντ, δτι ή Γερμανία δέν θά άντίσχη ούδέ εν ετος.

Καθ’ εκατοντάδας ίδηγεΐ άκόμη τάς μεραρχίας της είς τό 
μέτωπον καί οί Άγγλοι έξακολουθοΰσι νά άκουωσι διά μέσου 
τοΰ στενού τής Μάνχης τόν κρότον τών πυροβόλων τής Φλάν
δρας. Τό μόνον, τό όποιον είναι βέβαιον, είναι, οτι ή Γερμανία 
δέν δύναταί πλέον νά νικήση (!), άλλά καί δέν ήττήθη. 'Π Γερ
μανία έξουδετέρωσε δι άόριστον άριθμόν μηνών τήν Ρωσσίαν, 
<ατέχτησε τήν Ρουμανίαν, έπανέκτησε τήν Γαλικίαν, άντέσχεν



Ο ί νέο ι άγώ νες ε ίς  τά ς  κο ιλάδας το ΰ  Τρότους κ α ι τοΰ Σ ουσίτα

είς τό δυτικόν μέτωπον, ελυσε τό πρόβλημα τών στρατιωτικών 
καί βιομηχανικών έφεδρειών διά της εισαγωγής τής έθνίκής 
βοηθητικής ύπηρεσίας, είς τήν όποιαν υπηρετοΰσιν δλοι οί άν- 
δρες μέχρι ηλικίας 60 έτών, δσοι δέν £ίναι στρατιώται. Είσή- 
γαγε τό σύστημα τής διανομής διά τάς πρώτας υλας καί τά 
τρόφιμα, καί δη μετά τόσης ακρίβειας, ώστε καί ή έλαχίστη 
πυσότης μιάς υλης χρησιμοποιείται διά τάς πολεμικάς άνάγχας.

Διωργάνωσε τήν βιομηχανίαν της κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε έκαστος κοχλίας, έκαστος τροχός κλπ. έκπληροΐ .τόν σκο
πόν του, δπως έτοιμάση πυροβόλα, οβίδας και όποβρόχια. Κα
θησύχασε τους ειρηνοφίλους καί τους δημοκράτας διά μιάς προ- 
τάσεως είρήνης, ούτως ώστε τώρα εχουσίν δλοι τήν πεποίθησιν 
δτι διεξάγουσιν αμυντικόν μόνον πόλεμον. ΚατώρΘωσε νά έμπνεύ- 
ση είς δλους τους κατοίκους της τήν πεποίθησιν, δτι διεξάγει 
μόνον πόλεμον αμυντικόν καί προσέτι, δτι ή ’Αγγλία, ό άσπον- 
δώτερος έχθρός της, θά παραδώση τό πνεύμα συνβπίία: τοΰ 
υποβρυχίου πολέμου μετά περισσότερον ή δλιγώτερον χρόνον.

ΗΐηΐΜΚΪτΓήΐ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γ Ε Ρ Μ Α Η Ι Ι Ι Ι Μ Μ Β 9 Ι Ι

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 15. Αύγούστου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον
ΣΤ Ρ Α Τ Ι*  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Αύξησις τής αμυντικής ένεργείας τοΰ πυροβολικού μας είς 
τήν Φλάνδραν έπέφερε τήν χαλάρωσίν τοΰ έχθριχοΰ πυρός κα
ταστροφής δι Sv μέρος τής χθεσινής ήμ»ρ??· Αί διατεθεΐσαι 
πρσό-^ττες πυρομαχικών άνεκουφισαν τό πίζικόν.

Τήν έσπέραν ό έχθρός ήδυνήθη νά έπαναλάβη μετά πλή
ρους δυνάμεως τόν άγώνα διά πυρός, ό όποΐος έξηκολούθησε 
καί τήν νύκτα μετά μεγάλης δυνάμεως.

Δί έπιθέσεων συνετρίβησαν αγγλικά τμήματα, τά όποΐα 
είχον έγκατασταθή πλησίον τής Λάνγκεμαρκ έντεΰθεν τοΰ ρύα
κος Στέεν.

Άπεκρούσθησαν μερικαί επιθέσεις τών Άγγλων νοτίως 
τής Φρέτσενμπεργκ καί έκατέρωθεν τής Χόογκε.

Είς τήν Άρτουά ένεδυναμώθη ό αγών πυροβολικού μετα
ξύ Ούλλούκ καί Λάν ιδίως κατά τάς σημερινάς πρωίνάς ώρας.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τήν Σεμεν—ντέ—Ντάμ, κατεβλήθησαν πλησίον τής 

Σερνυ έπανειλημμέναι έπιθέσεις τών Γάλλων, οί όποιοι είχον 
διαθέσει ισχυρόν πυροβολικόν πρός προπαρασκευήν τής έπιθέ- 
σεώς των. ' Ομοίως συνήφθησαν ζωηροί άγώνες διά πυρός καί 
εις άλλους τομείς τοΰ μετώπου τούτου καί τοΰ μετώπου τής 
Καμπανιάς.

’ Επ’ άμφοτέρων τών οχθών τοΰ Μάς έξακολουθεΐ ή ηύ- 
ξημένη δρασις πυροβολικοΰ, τό όποιον πολλάκις βάλλει συγκεν- 
τρωτικώς μετά μεγίστης δυνάμεως. Καί ένταΰθα άνεγνωρίσθη- 
σαν καλά αποτελέσματα τής δραστηριότητας τών πυροβολαρ
χιών μας, αί όποΐαι παρέλυσαν κατά διαλείμματα τό έχθρικόν 
πυροβολικόν.

( ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Είς τήν Σουντγκάου έξηκολούθησε καί κατά τήν νύκτα ή 

αΰξησις τοΰ πυρός καί τών δύο μερών.

Αί καταδκοκτικαί μοΐραι τών αεροπόρων μας άνεδείχθη- 
σαν διά τής όρμής των καί τής ίκανότητός των πολύτιμον 1- 
πιθετικόν δπλον καί έναντίον χαρακωμάτων καί πυρβολαρχιών

Χθές κατερρίφθησαν 20 έχθρικά αεροπλάνα καί 4 δέσμια 
άερόστατα είς έναερίους αγώνας, οί όποιοι ήσαν πολυάριθμοι 
ιδίως είς τήν Φλάνδραν, καί διά τοΰ πυρός της άμύνης.

Α να το λ ικ ό ν  Φέατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0ΛΔ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

' Η ένέργεια τοΰ πυρός ηύξήθη μεταξύ τοΰ βορείου Σε
ρέθη καί τοΰ Τσμπρούτς. Νοτιοανατολικώς τής Τάρνοπολ κα
τεβλήθησαν πρό τών θέσεών μας ρωσσικαί έπιθέσεις συνοδευό- 
,μεναι ύπό τεθωρακισμένων αυτοκινήτων, τά όποια εμελλον νά 
ένισχύσωσιν αύτάς.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Νοτίως τής κοιλάδος τοΰ Τρότους ό έχθρός έπεχείρησε 

διά ισχυρών έπιθέσεων άνακουφίσεως νά κάλυψη τήν υπαχώρη- 
σιν τής έσωτερικής πτέρυγας τής 2. ρουμανικής καί τής 4· 
ρωσσικής στρατιάς.

Ολαι αί έπιθέσεις άπεκρούσθησαν.
Τά στρατεύματά μας έπροχώρησαν πέραν τής Σοβέγια.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Αί φάλαγγές μας άκολουθοΰσι τόν έπί τοΰ δρεινοΰ έδά- 

φους έκατέρωθεν τοΰ Πούτνα ύποχωροΰντα πρός βορειοανατο- 
λάς έχθρόν.

Είς τό άκρον τοΰ δρους κατελήφθη ή Στραοάνι (βορειο- 
δυτικώς τής ΙΙάντσιου.) Τά νικηφόρως προελαύνοντα στρατεύ
ματα άπέκρουσαν σφοδράς έχθρικάς άντεπιθέσεις.

Είς τήν κοίτην τοΰ Σερέθη γερμανικαί μεραρχίαι κατέλα
βον δί έφόδου τήν έπί τής δυτικής δχθης τοΰ ποταμοΰ κειμέ- 
νην, πεισματωδώς άμυνομένην κεφαλήν γεφύρας τής Μπαλταρέτου.

Οί Ρώσσοι καί οι Ρουμάνοι έκτος τών μεγάλων αιματη
ρών άπωλειών των είς τόν Σερέθην και είς τά δρη έχασαν ύπέρ, 
τούς 3 000 αιχμαλώτους, πολλά πυροβόλα καί πολυβόλα.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδέν σημαντικόν.

(W .T .B .)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΪΤΓΡ1ΚΟΪ ΑΝΑΚΟΙΝΟΒΕΝΤΟΣ
Βιέννη, 14. Αύγουστου

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
Οί άεροπόροι μας κατερριψαν άπό προχθές τέσσαρα έχ

θρικά αεροπλάνα. Μία ιταλική μοίρα έβομβάρδισε τήν Άσλινκ. 
Αί έγχαταστάσεις κατά τών οποίων διηυθύνετο ή έπίθεσις δέν 
ύπέστησαν ούδεμίαν βλάβην.

(W .T.B.) 'Ο άρχηγός τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον, 13. Αύγουστου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) 'Υπό 

ένός Υποβρυχίου μας κατεβυθίσθησαν πάλιν είς τήν Μπισκάγια 
καί. τόν Ατλαντικόν ώκεανόν 29000 τόννων.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων ευρίσκοντο εν πολύ φορ- 
τωμένον μέγα άτμόπλοιον, άνήκον καθ’ δλα τά φαινόμενα είς 
τήν άτμοπλοΐαν Βίλσον, προσέτι Sv άτμόπλοιον 10000 τόννων 
περίπου καί Sv άγνωστον φορτηγόν άτμόπλοιον με φορτίον πυ
ρομαχικών, άμφότερα κατευθυνόμενα πρός άνατολάς.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η ΒΕΙΙΣ ΙΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
(Ν.) Ή  «Νέα Έφημερίς τής Ζυρίχης» πληροφορείται 

Ίασίου τά έξής: Γενικώς έπικρατεΐ ή πεποίθησις, δτι είναι

νάγκη νά έκκενωθη ή δυτική Μολδαυία έντός έβδομάόων τινών, 
διότι ύφίσταται κίνδυνος περικυκλώσεως τού ρουμανικού στρατοΰ. 
Έάν δέν έπαχολουθήση άμέσως ή ύποχώρησις, Θά συντριβή τό 
υπόλοιπον τοΰ ρουμανικού στρατοΰ κατά τήν γνώμην ρουμάνων 
πολιτικών.

Κατά πληροφορίας ρουμανικής πηγής· έκ Βουκουρεστίου 
τής αύτής έφημερίδας ή γερμανική διοίκησις άποκατέστησε τε
λείως τήν τάξιν είς τήν κατειλημμένην χώραν. Τά Θέατρα, οί 
κινηματογράφοι καί τά σχολεία ήνοιξαν. "Η ,έργασία τοΰ θερι
σμού έξησφαλίσθη. ' Η πολιτική απάθεια τών κατοίκων μετε- 
βλήθη είς χαιρεκακίαν διά τήν ήτταν τών Ρώσσων.

ΑΜΑΧΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΑΑΑΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΟΕΣΣΑλΟΝΙΚΗΣ (;)
(Ζ.) Καρλσρουη, 14. Αυγούστου. Κατά τόν « '  Ημερήσιον 

’ Αγγελιοφόρον τής Ζυρίχης» άποδίδουσι τόν αποκλεισμόν τών 
γαλλικών συνόρων είς στρατιωτικούς λόγους. ' Ως λέγεται, πρό
κειται περί μεγάλωιί στρατιωτικών μεταφορών άπό τής ’ Ιταλίας 
είς τήν Γαλλίαν, τούτέση Λιατ άλλους μέν ό γαλλικός στρατός 
τής Θεσσαλονίκης, ό όποΐος πρό ολίγου μετεφέρθη είς τήν κά
τω Ιταλίαν, θά μεταφερθη τώρα είς τό γαλλικόν μέτωπον, 
κατ’ άλλους δέ συμφώνως πρός τήν τελευταίαν συνεννόησιν τοΰ 
Λονδίνου Θά μεταφερθη ιταλικός στρατός είς τό δυτικόν μέτωπον.

'Ως τρίτη έξήγησις τού άποκλεισμοΰ φέρεται ή σοβαρά 
πολιτική κρίσις έν Γαλλία, ή όποία φαίνεται δτι οφείλεται είς 
έπικειμένην παραίτησιν τοΰ προέδρου Πουανκαρέ. 'Ο «Δεσμός» 
τής Βέρνης άναγγέλλει, δτι ό αποκλεισμός τών γαλλικών συνό
ρων έγένετο έντελώς αίφνιδίως καί άνεκοινώθη είς τήν ελβετι
κήν. ταχυδρομικήν διευθυνσιν τής Πονταρλίέ* έπίσημος είδησις 
περί τοΰ άποκλεισμοΰ δέν εφθασε μέχρι σήμερον. ' Ο αποκλει
σμός άφορα τήν κυκλοφορίαν ταχυδρομείου, επιβατών καί έμ- 
πορευμάτων είς τήν διευθυνσιν Γαλλίας—'Ελβετίας, ένω ή συγ- 

«* "β ί. κοινωνία Ελβετίας— Γαλλίας ύφίσταται άκόμη.

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΑΛΛΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Π Ο Λ Ε Μ .  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

(Ν.) 'Ο στρατηγός Μαλλτέρ γράφει είς τόν παρισινόν 
«Χρόνον» τής 9. Αύγούστου : Είναι βέβαιον, δτι ή γενική δυσα
ρέσκεια, ή όποία έπεκράτει μεταξύ ήμων, δέν έξέλιπε διά τής 
παρά προσδοκίαν ταχείας άφιξεως άμερικανών στρατιωτών. Δύνα- 
ταί τις νά τό είπη καθαρά : είς τό μέτωπον καί όπισθεν τούτου 
έπικρατεΐ άπογοήτευσις.

. Άνεμένετο κατά τό θέρος τοΰτο αν δχι τό τέλος τοΰ πο
λέμου τουλάχιστον μία μεγάλη έπιτυχία, ή όποία νά εφερε 
πλησιέστερον τό τέλος τοΰτο. ' 11 ύποχώρησις τών Γερμανών 
άπό τόν Σόμ είχε ύποκινήσει τήν έλπίδα άπελευθερώσεως πολυ 
μεγαλυτέρας έκτάσεως κατειλημμένου έδάφους ύπό τήν πίεσιν 
τών συμμαχικών στρατευμάτων. Σήμερον παρατηρεΐται, δτι ού 
μόνον ή άντοχή τής Γερμανίας δεν έξησθένησε, άλλά καί έπι- 
χξίρεϊ άντεπιθέσεις, δτι ή γερμανική κυβέρνησις, αν καί έκφρά- 
ζει τήν έπιθυμίαν έντιμου είρήνης, έξακολουθεΐ δμως νά δια- 
τηρη είς τόν λαόν της τήν ιδέαν τής νίκης.

'Ο Χίντενμπουργκ καί ό Λούντενντορφ δηλώνουσιν, οτι ή 
στρατιωτική κατάστασις είναι καλή καί-άποδεικνύροσι χοΰτα, διά 
σφοδρών άντεπιθέσεων είς τό δυτικόν καί τό άνατολικόν μέτω
πον. Είς τήν έπανάληψιν τής ρωσσικής έπιθέσεως είς τήν Γα
λικίαν άπαντα ό Χίντενμπουργκ, διά σφοδράς άντεπιθέσεω: είς 
εύαίσθητον θεσιν. Κατόπιν τούτων ό άρχικαγγελάριος δύνατοιι νά 
άπονέμη έπαξίως έπαινον είς τά «γενναία αύτοκρατορικά στρα
τεύματα», τά όποΐα έξακολουθοΰσι νά μάχωνται, σχεδόν παν
ταχοΰ, έπί εχθρικού πρό τριών έτών καταληφθεντος και έκμε- 
ταλλευομένου έδάφους, χωρίς νά ύποχωρώσιν ούδέ κατά βήμα.

’ Αφ ετέρου ή ναυτική διοίκησις διαβεβαιοΐ, δτι τά απο
τελέσματα τοΰ υποβρυχίου πολέμου ύπερέβησαν τάς προσδο
κίας καί δτι ή τύχη τής Άγγλίος θά εχη άποφασισθη άκόμη 
πρό τοΰ χειμώνος, 'Ο Μιχαέλις άντιμετωπίζει μετ’ άδιαφορίας



την έπεμβασιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, διότι τά υποβρύχια 
θά εχωσι κατορθώσει το εργον των, προτοΰ ακόμη οί ’Αμερι
κανοί ναυπηγήσωσι τά πρός άντικατάστασιν τών καθημερινών 
απωλειών αναγκαία πλοία.

Καί τώρα άπό της ά'λλης άπόψεως : Οί οικονομικοί δροι
καί οί δροι διατροφής τής Γερμανίας καί τών συμμάχων της, 
οί όποιοι έφάνησαν δτι προεκάλουν ανησυχίαν, καί έπί τών ό
ποιων οί έχθροί των έφάνησαν, δτι έστήριξαν την προσεχή των 
νίκην περισσότερόν παρά έπί τών δπλων, έγένοντο πάλίν όααλοί 
δια τής πλούσιας έσαδείας· αί κατειλημμένα", χώραι συνετέλεσαν 
καί αύταί είς τοΰτο. Καί λέγουσι ταύτα καθαρά καί είς τόνον 
ειλικρίνειας καί απεριορίστου ύπερηφανείας ! Διατί οί Γερμανοί 
νά μή πιστεύωσι τάς ασφαλείς και ακριβείς ταύτας δηλώσεις ; 
Οί έξ επισήμου δμως πηγής προερχόμενοι ουτοι λόγοι διαδί
δονται καί πέραν τών γερμανικών όριων αί έφημερίδες δλου 
τοΰ κόσμου δημοσιεύουσι ταύτας. Πρέπει νά άποροΰμεν, δτι ά- 
νησυχοΰσι τους λαούς καί προκαλοΰσιν είς αύτούς άπογοήτευσιν 
καί δυσαρέσκειαν;

Πρό 15 μηνών ένομίζομεν, δτι ή Γερμανία πλησιάζει νά 
έξαντληθη. Πώς εχουσι σήμερον τά πράγματα; Ό  γερμανικός 
στρατός έπεχείρησε τάς φοβεράς έπιθέσεις τοΰ Βέρντέν, άντέ- 
σχεν είς τάς σφοδράς έπιθεσει; τοΰ Σόμ καί πρό τής γραμμής 
τοΰ Χίντενμπουργκ, ένίκησεν ύ ς  τάς μάχας τής Βολυνίας, τής 
Γαλικίας καί τής Ρουμανίας, έπαναλαμβάνει σήμερον τάς τε- 
ραστίας έπιθέσεις της κατά τοΰ όροπεδίου τών Ντάμ καί άνα. 
λαμβάνει τόν αγώνα έναντίον τών Ρώσσων ! Είναι ταΰτα προσ- 
πάθειαι απελπισίας ! Ή  τό γερμανικόν έπιτελεΐον διαθέτει ά
γνωστους έφεόρείας: ' Η στρατιωτική μας διοίκησις πρέπει νά 
γνωρίζη τοΰτο ! Ίοτε άς μάς τό ειπη ! ’ Ας μάς είπουν επίσης, 
έφόσον είναι δυνατόν, τί δυνάμεθα νά έλπίζωμεν άπό τά άμε. 
ρικανικά πλοία καί άπό τήν καταπολέμησιν τών υποβρυχίων.

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
(Ν.) 'Η «Νέα Btaivvaia ‘ Ημερήσια» πληροφορείται, δτι 

ό Διό. ’Ερρίκος Σλήμαν κατεδικάσθη έν Άθήναις είς όκταετή 
φυλάκισιν, διότι δήθεν έξήγειρεν έν Λαρίσση έλληνας στρατιωτι
κούς έναντίον τής νέας κυβερνήσεως. 'Ο ’Ερρϊ/ος Σλήμαν είναι 
υιός τοΰ αρχαιολόγου Σλήμαν, τοΰ όποιου αί ερευναι είς τήν ’ Ι
θάκην, τήν Τροίαν, τάς Μυκήνας καί τόν Όρχομενόν έφεραν 
είς φώς τό μεγαλεϊον τής αρχαίας 'Ελλάδος, έκίνησαν τό ένδι- 
αφέρον τοΰ έπιστημονικοΰ κόσμου διά τήν νέαν ' Ελλάδα, εχουσι 
δε ώς συνέπειαν καί τήν έπίσκεψιν τής 'Ελλάδος υπό χιλιάδων 
ςένων.

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΗΤΤΑ
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Ν  Α Φ Ρ Ι Κ Η Ν

(Ν.) Η „ Εφημερίς τής Κολωνίας “ πληροφορείται παρ’ 
αξιοπιστου πηγης τας επομενας λεπτομερειας περί τών αγώνων 
τής ανατολικής ’Αφρικής : ’Αγγλικά στρατεύματα ύπό τήν otoi- 
κησιν τοΰ Χάμινγκτον έπεχείρησαν. νά περικυκλώσωσι τους 
I ερμανους, απεκρουσθησαν δμως μετά μεγάλων αιματηρών 
απωλειών πρός τήν Κίλβα. 'Ο έχθρός ύπέστη άπωλείας άνερ- 
χομένας είς 4300 νεκρούς καί τραυματίας. ’ Επίσης άπέτυχον 
νεαι επιθεσεις τών Άγγλων κατά τάς άρχάς τοΰ 1917. Κατά 
τήν έπιστροφήν τών ήττηθέντων στρατευμάτων είς τά πλοϊά 
των έκυριεύθη μεγίστη ποσότης ύλικοΰ καί τροφίμων.

Τόν ’ Απρίλιον γερμανικός στρατός έπετέθη κατά τών Πορ
τογάλων καί προήλασε 100 χιλιόμετρα έπί πορτογαλικού έδά
φους μέχρι τοΰ ποταμού Μιράρι. Οί Πορτογάλοι έφυγον πρός

νότον. Οί Γερμανοί κατέλαβον τάς θέσεις των. 'Ωσαύτως τά στρα· 
ταύματα τοΰ Νόρθεϋ ύπέστησαν βαρεΐαν ήτταν. Λί έπανειλημ- 
μέναι άγγλικαί ήτται είχον ώς αποτέλεσμα τήν παραίτησιν τοΰ 
στρατηγού ΜπόοΘ, ώς καί τοΰ διαδόχου του στρατηγού Χόσκι. 
Τοΰτον αντικατέστησε τώρα ό στρατηγός τών Μπόερς Ντέβεντερ. 
Έν τω μεταξύ οί Άγγλοι έπεχείρησαν νέαν έπίθεσιν έναντίον 
τής Γερμανικής Ανατολικής Αφρικής, περί τής όποιας δεν ύ- 
πάρχουσιν ακόμη ειδήσεις.

ΤΟ ΑΙΓΑΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ
(Ζ.) Λονδΐνον, 15. Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) 'Η έκτελεστική 

έπιτροπή τοΰ έργατικοΰ κόμματος άπεδέχθη άπόφασιν, η όποία 
εκφράζει έμπιστοσύνην πρός τόν Χέντερσον, καί άπεφάσισε νά 
υποβάλη είς τήν έργατικήν συνέλευσιν τής 21. Αύγούστου, τήν 
ακόλουθον άπόφασιν πρός εγκρισιν : 1Η συνέλευσις έπιμένει είς 
τήν γνώμην, δτι τό άγγλικόν έργατικόν κόμμα πρέπει νά άντι- 
προσωπευθη είς τήν συνέλευσιν τής Στοκχόλμης, Γνα μή παρα- 
νοηθώσι καί παρασταθώσιν έσφαλμένως αί γνώμαι τοΰ κόμμα
τος. ' Η συνέλευσις έπληροφορήθη μετά λύπης, δτι ή κυβέρνη- 
σις έξέφρασε τήν πρόθεσιν νά μή χορηγήσ^ διαβατήρια διά 
Στοκχολμην καί έντέλλεται, δπως γίνωσι παραστάσεις ένώπιον 
τής κυβερνήσεως.

Ε Π Ε Μ Β ϋ Ι !  ΙΟ Υ  ΠΑΠΑ ΥΠ ΕΡ  Τ Η ! ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ν.) Ρώμη, 14. Αύγούστου. 'Η «Κορριερε ντ’ Ίτάλια» 

οημοσιεύει τά ακόλουθα: Έφημερίδες τινές άνεγραψαν, δτι ό 
Πάπας Θά άπευθύνη πρός τάς δυνάμεις νόταν περί τής είρήνης. 
Κατ’ άρχήν ή είόησις αυτη είναι άληθής. Είναι άληθές, δτι ό 
Πάπας άπέστειλε πρός τάς δυνάμεις έγγραφον, διά τοΰ οποίου 
τάς προσκαλεΐ, νά παύσωσι τόν πόλεμον καί νά είσέλθωσιν είς 
διαπραγματεύσεις έπί τη βάσει σπουδαίων τινών σημείων, τά
όποία άνταποκρίνονται είς τάς άρχάς δικαίας καί διαρκούς εί
ρήνης, δπως αυται πρό πολλοΰ έγνωστοποιήθησαν ύπό τής Α 
γίας Έδρας. Φυσικά είναι αδύνατον, νά γνωρίζωμεν τά σημεία 
ταΰτα, προτού φθάση είς τήν δημοσιότητα ή νότα τοΰ Βατικα
νού, τό όποιον θά γίνοβ, δπως πιστεύομεν, έντός όλίγου.

'Η «Κορριέρε ντέλλα Σέρα» προσθέτει τά έξής: Οί άνα- 
γνώσταί μας γνωρίζουν, δτι ό Πάπας είναι ύπέρ τής άναγνω- 
ρισεως τών δικαίων πόθων τών λαών καί τών έθνικοτήτων καί 
είς τήν έκπλήρωσιν τούτων διαβλέπει μίαν έκ τών ουσιωδών 
βάσεων διαρκούς είρήνης. Δύνανται νά είναι βέβαιοι, δτι ό 
Πάπας, ό όποιος εχει άκαταπαύστως πρό οφθαλμών τόν έπι- 
διωκόμενον σκοπόν, τούτέστι τήν διαρκή ειρήνην, δέν είναι δυ
νατόν νά παραλείψη, νά προτείνη τήν λύσιν τών ζητημάτων, τά 
όποια ύπήρξαν διαρκής αφορμή συγκρούσεως, θά είναι δε καί 
είς τό μέλλον τοιαύτη, ώς καί τήν άποδοχήν προοδευτικών μέ
τρων, Γνα άπομακρυνη τό δυνατόν νέου πολέμου είς τό μέλλον.
Πιστεύομεν, δτι αί έφημερίδες δέν είναι πολύ μακράν τής αλή
θειας, αποόιόουσαι πολυ μεγάλην σημασίαν είς τό έγγραφον τοΰ 
Πάπα.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Έμμεριχ-στράσσε 44. II. ά.

Ενοικιάζεται άμέσως εν ή δύο καλώς έπιπλ. δωμάτια μετά 
ηλεκτρικού φωτός. Έλίζαμπετ-στράσσε 11α. II.

Ενοικιάζεται άμέσως ή άργότερον καλώς έπιπλ. δωμ. είς αξι
ωματικόν. Κρέλ-στράσσε 19. I. ά.

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

’Ενοικιάζεται καλώς έπιπλωαένον δωμάτιον Μπλοΰμεν-στράσσε 
26. Ούλλριχ.


