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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 14. Αύγούστου. (W.T.B ) Εις τήν Φλάνδραν 

τδ πΰρ πυροβολικού ήτο τής συνήθους σφοδρότητος κατά τήν 
13. Αύγούστου είς τά κύρια σημεία τής μάχης είς τήν παρα
λίαν, ώς καί βορειοανατολικώς καί άνατολικώς τής 'Υπέρν. Οί 
"Αγγλοι προσεπάθουν νά κλονίσωσι τήν γερμανικήν άμυναν διά 
αιφνίδιων κυμάτων πυρδς μεταβλητής δυνάμεως. Είς τήν περιο
χήν τής Λάνγκεμαρκ καί τής Φρέτσενμπεργκ κατεπνίγησαν έν 
τη γενέσει των άγγλικαί άπόπειραι έπιθέσεως. Αί παρατηρη- 
θεϊσαι άγγλικαί συγκεντρώσεις ώς καί έτοιμα πρδ; δράσιν τε
θωρακισμένα αύτοκίνητα έδέχθησαν πΰρ καταστροφής ύφ’ ήμών. 
Νοτιοανατολικώς τής Ύπέρν έκανονιοβολήθησαν ισχυρά έχθρικά 
σώματα καί άπεκρούσθησαν πολλάκι; περίπολοι. Τήν 14. Αύ
γούστου, ώραν 5. 45' πρδ μεσημβρίας, οί Γερμανοί κατέλαβον 
τά νοτίως τής Βέστχεκ τεμάχια δασών διά τολμηράς, όρμη- 
τικώς έκτελεσθείσης έπιχειρήσεως περιπόλων. ' Η αγγλική φρου
ρά κατεβλήθη διά αιματηρού άγώνος έκ τοΰ πλησίον.

Είς τδ μέτωπον τοΰ Άρράς ή ένέργεια τοΰ πυρδς ήτο 
σφοδρά άπδ τής μεσημβρίας. Άπέτυχον πολλαΐ νυκτεριναί επι
θέσεις άναγνωρίσεως τών Άγγλων, τάς όποιας έπεχείρησαν διά 
ισχυρών δυνάμεων έκατέρωθεν τής Ούλλούκ καί είς τήν όδδν 
Γκαβρέλ-Φρέσν. Γερμανικαί περίπολοι είσήλθον είς τάς έχθρικάς 
θέσεις βορειοανατολικώς τής Νέβ-Σαπέλ. Άνετινάχθη μία ύπό- 
νομος καί πολλά στέγαστρα. Είς τήν Λίλ έτραυματίσθησαν Ις 
πολΐται καί έβλάβη μία έκκλησία υπό έξ έχθρικών βομβών, 
ριφθεισών ύπδ αεροπλάνων. Είς τδ μέτωπον τοΰ Αΐσν καί είς 
τήν δυτικήν Κομπανίαν ειχεν αύξηθή σημαντικώς ή ενέργεια 
τοΰ πυροβολικού. Αί γαλλικαί έπιθέσεις κατά τών είς τήν Κορ- 
νιλλέ νέων γερμανικών θέσεων κατεβλήθησαν ώς έπί τδ πλεΐ- 
στον ύπδ τοΰ πυρός μας φραγμού. "Οσαι κατώρθωσαν νά φθά- 
σωσιν είς τά γαλλικά χαρακώματα, έξεδιώχθησαν δι’ άγώνος 
έκ τοΰ συστάδην μετά πολλών άπωλειών.

'Εκατέρωθεν τοΰ Μας άπδ τοΰ δάσους τής Άβοκουρ με- 
χρι τής Πώ έπικρατεΐ σφοδρόν πΰρ πυροβολικού άπδ τά χα
ράγματα τής 13. Αύγούστου. Συνεπεία ίσχυράς βροχής έχαλα- 
ρώθη έπ’ ολίγον τήν μασημβρίαν, Γνα άπδ τής 2. ώρας μετά 
μεσημβρίαν έγκατασταθη πάλιν μετά μεγαλυτέρας δυνάμεως. 
Τδ πΰρ έξηκολούθησε καθ’ ολην τήν νύκτα. I αλλικαί περίπολοι 
προσεπάθησαν κατά τήν διάρκειαν τής νυκτδς νά προχωρήσωσιν 
ύπδ τήν προστασίαν τοΰ πυρός, άπεκρούσθησαν δμως πανταχοΰ 
δι αμυντικού πυρδς ή άγώνος έκ τοΰ πλησίον. Γαλλικαί έφε- 
δοεΐαι πλησίον τοΰ υψώματος 304 έδέχθησαν πΰρ καταστοφής.

Είς τδ άνατολικδν μέτωπον ή ένέργεια τοΰ πυροβολικού ήτο

ζωηροτέρα είς δλίγας μόνον θέσεις. Είς τήν Βουκοβίναν καί τήν 
Μολδαυίαν οί Ρώσσοι καί οί Ρουμάνοι έξηκολουθησαν νά έξ. 
αντλώνται είς άκάρπους άντεπίθέσεις. Ουτω νοτίως τοΰ Σουτσά- 
βα πλησίον τής Άρμπόρα άπεκρούσθη μία βαρεία ρωσσική έπί- 
θεσις μετά μεγάλων άπωλειών. ΙΙροσέτι άπέτυχον ρωσσορρουμα- 
νικαί έπιθέσεις δυτικώς τής κοιλάδος τού Ντοφτάνα, ώς καί 
μεταξύ τών κοιλάδων τοΰ Τρότους καί τοΰ Καζίνου- ώσαύτως 
βορείως τής Φοξάνι, ώς καί δυτικώς τών έκβολών τού Μπου 
τσάουλ Αί αίματηραί άπώλειαι τών έχθρών ήσαν χαρακτηρι- 
στικώς μεγάλοι. Βορείως τοΰ μοναστηριού Λέπσα συμμαχικαί 
πεοίπολοι είσήλθον είς τά ρουμανικά χαρακώματα καί έπανήλ- 
θον μετά 1 άξιωματικού καί 56 αιχμαλώτων, ώς καί πολυα
ρίθμων δπλων χαρακωμάτων. Είς τήν Δοβρουτσάν ή εκατέρω
θεν ένέργεια πυροβολικού απέκτησε κατά διαλείμματα μεγάλην 
σφοδρότητα.

(Ν.) Βιέννη, 14. Αύγούστου. Άπδ τδ πολεμικόν γραφεΐον 
τοΰ τύπου αναγγέλλονται τά έξής : Σήμερον δεν έπήλθεν ούδε
μία ουσιώδης μεταβολή είς τήν γενικήν στρατιωτικήν κατάστασιν.' Η 
έχθρική μαχητική ενέργεια είς τδν βορείως τής Φοξάνι χώρον έ- 
χαλαρώθη σημαντικώς. 'Ο έχθβός δεν ήδυνήθ/j νά έκτελεση 
μεγαλυτέρας έπιχειρήσεις είς τδν χώρον τούτον. Τά γερμανικά 
στρατεύματα έπέτυχον νέα πλεονεκτήματα είς τδν δυτικώς τής 
Φοξάνι χώρον κατόπιν άποκρούσεως μιας έχθρική; έπιθέσεως. 
Αί έπιχειρήσεις έπροχώρησαν έδώ εύνοίκώς.

Είς τδν χώρον Κιργκούλ-Όκνα ό έχθρδς έςακολουθεΐ τάς 
πεισματώδεις του έπιθέσεις. Ούδαμοΰ κατώρθωσε νά έπιτύχη 
αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα. Οί Ρώσσοι καί οί Ρουμάνοι ύφί- 
στανται έδώ μεγάλας αίματηράς άπωλείας, χωρίς νά δύνανται 
νά μεταβάλωσι τήν πολεμικήν κατάστασιν. Είς τήν βουκοβίναν 
καί τδν Τσμπρούτς μέτριον πύρ πυροβολικού καθ’ δλην τήν 
ημέραν καί ζωηρά οχυρωτική ενέργεια έκ μέρους τοΰ έχθροΰ. 
’ Απεκρούσθησαν ευκόλως άσθενέστερα έχθρικά τμήματα. Είς 
τό βορειότερον κείμενον μέτωπον πΰρ πυροβολικού μετά μικρας 
μαχητικής ένεργείας ώς καί κατά τάς προηγουμένας ημέρας.
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Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 16. Αύγούστου 1917.

Δυτικόν Θέατρον
ΣΤΡΑΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν ήναψεν ή δευτέρα μεγάλη μάχη.
'Ο άγών πυροβολικού άπέκτησε καί πάλιν μεγίστην σφο

δρότητα είς τήν παραλίαν καί μεταξύ 'Ιζέρ καί Ντελ, έξηκολού-



θησεν αμείωτος κατά τήν νύκτα καί σήμερον τήν πρωίαν ηύξή- 
θη είς τυμπανικόν πΰρ. ’ Εφώρμησε τότε τό αγγλικόν πεζικόν ό
πισθεν πυκνών κυμάτων πυρός μεταςύ Μπιξότε και Βυτσέτε επ' 
μετώπου 18 χιλιομέτρων.

Είς τήν ’ Αρτουά έπετέθησαν ήδη οί Άγγλοι χθες τήν 
πρωίαν μεταξύ Ούλλούκ και Λάν διά τών τεσσάρων καναδικών 
μεραρχιών. Κατόπιν ισχυρότατης όράιεως διά πυρός είσέβαλον 
είς τάς πρώτας θέσεις μας καί προσεπάθουν νά έμβαθύνωσι 
την Θεσιν οιασπάσεως έκατέρωθεν τής Λος μεταφέροντες διαρ
κώς νέας δυνάμεις. Άπό εύρεθείσας διαταγάς προκύπτει, δτι 
σκοπός τής έπιθέσεως ήτο τό 4 χιλιόμετρα όπισθεν τοΰ μετώ
που μας κείμενον χωρίον Βαντέν—λέ—Βισίλ.

Είς πεισματώδεις αγώνας, οί όποιοι διήρκεσαν ολην τήν 
ήμερα? τα στρατεύματα μας απώθησαν δ:’ αντεπιθέσεων τόν 
είσδύσαντα έχθρόν πέραν τής τρίτης γραμμής τών πρώτων μας 
θέσεων. ' Ο πείσμων έχθρός έδοκίμασε τήν εσπέραν πάλιν τήν 
τύχην του διά νέων έπιθέσεων, αί όποΐαι έπανελήφθησαν έως 
ένδεκάκις. Τά έχθρικά κύματα συνετρίβοντο πρό τής πολεμικής 
μας γραμμής. Νοτίως τής Ούλλούκ καί δυτικώς τής Λάν άπε- 
κρουσθη ο επιτιθέμενος, ό όποιος ύπέστη βαρυτάτας άπωλείας 
εις ολας τάς θέσεις τοΰ πολεμικού πεδίου.

Πλησίον τού 1 έν Κεντέν οί Γάλλοι ανέπτυξαν μετά με
σημβρίαν ιδιαιτέρως ζωηράν ένέργειαν πυρός. Κατώρθωσαν διά 
3 000 περίπου βλημάτων έντός τοΰ έσωτερικοΰ τής πόλεως, νά 
παραδώσωσιν είς τό πΰρ τό πρεσβυτέριον, άπό τό όποιον τό 
πΰρ μετεοόθη είς τήν Μητρόπολιν, ή οποία καίεται άπό τής 
8.30' έσπερινής ώρας.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τό μέσον τμήμα τής Σεμέν-ντέ-Ντάμ έπεκράτει καθ’ 

ολην τήν ήμέραν ζωηρά δράσις τών πυροβολικών. Ά φοΰ τήν 
πρωίαν είχεν άποτύχει μία έπίθεσις, τήν έσπέραν ένηργήθησαν 
ίσχυραί γαλλικαί έπιθέσεις μεταξύ Σερνύ καί τής αγροικίας Ούρ- 
τεμπ’ιζ έπί μετώπου 5 περίπου χιλιομέτρων. Αί επιθέσεις έπα- 
νελαμβάνοντο. Μέχρι τής νυκτός έμαίνετο αμφίρροπος αγών. 
Εμείναμεν τελείως κύριοι τών Θέσεών μας. Αί μάταιαι επιθέ

σεις έκόστισαν πολύ αίμα είς τόν έχθρόν.

’Ανατολικόν θέατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ Toy ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕΟΠΟΛΔΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

' Η κατάστασις είναι αμετάβλητος.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Γερμανικά καί αύστροουγγρικά στρατεύματα έθραυσαν πολ- 

λάκις τήν άντίστασιν έχθρικών οπισθοφυλακών είς μάχας κατα- 
διώξεως έντός τών νοτίως τής κοιλάδος τοΰ Τροτοζούλ όρέων.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Βορείως τής Στραοάνι καί τής Πάντσιου πρωσσικά καί 

βαυαρικά συντάγματα άπέκρουσαν έπιτυχώς πολυαρίθμους έπι- 
θέσεις τών Ρουμάνων καί νεωστί μεταφερθεισών όωσσικών δυ
νάμεων.

Είς τόν Σερέθην έρρΐφθη πέραν τοΰ ποταμού διά ίσχυ
ράς έπιθέσεως τών στρατευμάτων μας ό ακόμη έπί τής δυτι
κής όχθης άντέχων έχθρός.

Περιήλθον είς χεΐράς μας 30 αξιωματικοί, μεταξύ τών 
όποιων καί Γάλλοι, 3500  άνδρες, 16 πυροβόλα καί περισσότε
ρα τών 50 πολυβόλων.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδέν νέον.

(W.T.B.) ΛΟϊΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ  ΤΟΥ Α ΥΣΤΡ Ο Ο Υ ΓΓΡ ΙΚ Ο Υ  A N A K 0IN D B EN T0!
Βιέννη, 15. Αύγούστου

’Ιταλικόν Φέατρον
Χθες κατερρίφθησαν ύπεράνω τοΰ Ίζόντζο 5 έχθρικά 

αεροπλάνα εις πολυαρίθμους έναερίους αγώνας.
(W.T.B.) 'Ο αρχηγός τοΰ Γεν. ’Επιτελείου.

5 0  0 0 0  Τ Ο Ν Ν Ο Ι!
Βερολινον, 14. Αύγούστου. ’ Επίσημον. (W.T.B.) Είς τήν 

Μεσόγειον θάλασσαν κατεβυθίσθη μέγας αριθμός άτμοπλοίων 
καί ιστιοφόρων μετά ολικής χωρητικότητος ύπερ τούς 50 000  
τόννους.

Μεταξύ αυτών εύρίσκοντο εν μέγα πολύ φορτωμένον διά 
πυρομαχικών άτμόπλοιον, διευθυνόμενον είς Πόρτ-Σαΐτ. τό όποιον 
μετά τήν τορπίλλισιν άνετινάχθη είς τόν αέρα μετά ίσχυράς 
έκρήξεως. Άπό τό ώπλισμένον ιταλικόν άτμόπλοιον «’ Εσεμπλά- 
ρε» έκυριεύθη έν πυροβόλον τών 6 εκατοστών. Προσέτι έβυθί- 
σθησαν δύο ατμόπλοια, τά όποια άνήκον είς ύπό πολεμικών 
συνοδευόμενον συρμόν, ό όποιος προωρίζετο, ώς φαίνεται, διά 
Θεσσαλονίκην. "Εν μέγα άτμόπλοιον διευθυνόμενον είς Μασσα
λίαν έτορπιλλίσθη, άλλά δέν κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθη ή 
καταβύθισίς του.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΙΣ ΣΙΒΗΡΙΑΝ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 15. Αύγούστου. ’ Εκ Πετρουπόλεως α

ναγγέλλονται τά έξής: Ό  Τσάρος καί ή Τσαρίνα μεταφέρονται 
άπό τό Τσαρκόγιε Σέλο είς Τομπόλοκ είς Σιβηρίαν δι έκτά- 
κτου συρμού. Αί θυγατέρες τοΰ Τσάρου έξέφρασαν τήν έπιθυ- 
μίαν, νά τούς έπιτραπη νά συνοδεύσωσι τούς γονείς των είς 
τήν έξορίαν.

(Ζ.) Πετρούπολις, 10. Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) 10  πρώην 
Τσάρος καί ή αύτοκρατορική οικογένεια μετεφέρθησαν τήν νύ
κτα τής 14. τρ. μ. έν πάση μυστικότητι είς άγνωστον τόπον, 
ό όποιος θά άνακοινωθη βραδύτερον. ' Η μεταφορά έγένετο 
κατόπιν άποφάσεως τής προσωρινής κυβερνήσεως. 'Ο σύνδεσμος 
τών έργατών καί στρατιωτών δεν ήρωτήθη περί τής άποφά
σεως ταύτης.

Η ΔΙΠΛΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΕΝΣΚΙ
(Ν.) Είς τήν Στοκχόλμην όιαβεβαιοΰται μετά μεγίστης θε- 

τικότητος ύπό τών πληροφορημένων κύκλων, δτι ό Κερένσκι εί
χε κλείσει μετά τής άγγλικής κυβερνήσεως άπό τού τέλους Ι 
ουλίου άκόμη συμφωνίαν προνοούσαν περί μέτρων πρός παρεμπό- 
όισιν τοΰ συνεδρίου τής Στοκχόλμης. ' Ο Κερένσκι ήρχισε τώρα 
προπαγάνδαν μεταξύ τοΰ στρατοΰ, δπως άφ’ ένός μεν έξεγείρη 
τούς αξιωματικούς καί τούς στρατιώτας κατά τών σχεδίων τής 
Στοκχόλμης καί κατά τής είρήνης άνευ προσαρτήσεων, άφ’ ετέρου 
δε δπως ενισχύση μεταξύ τοΰ στρατοΰ τάς κατακτητικός τάσεις.

Τήν 27. ’ Ιουλίου συνήλθε μία συνέλευσις τών άξιωματι- 
κών τής φρουράς τής Πετρουπόλεως, κατά τήν οποίαν ό αντι
πρόσωπος τοΰ υπουργείου τών ναυτικών, όποπλοίαρχος Σουβα- 
λέφ, κατηγόρησεν δλους τούς σοσιαλοδημοκράτας, δτι κατέ" 
στρεψαν τήν πολεμικήν βιομηχανίαν. ' Ο άνθυπολοχαγός Πολ- 
γιανόβσκι, άντιπρόσωπος τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών, έ
δήλωσεν ώς τήν κορυφήν τοΰ κακοΰ τό δόγμα τής άνευ προ
σαρτήσεων είρήνης. 'Ο κοζάκος άξιωματικός Σωμουτόφ άπή- 
τησεν, δπως ή κυβέρνησις λάβη χειρουργικά μέτρα έναντίον τών

AHAKOINDBEHTO σοσιαλοόημοκρατών. Τό τέλος ήτο άπόφασις ύπερ έξαλείψεως 
τής δημοκρατίας είς τόν στρατόν καί έπανόδου τής σιδηράς 
πειθαρχίας, καί ή άπαγόρευσις τής προπαγάνδας μεταξύ τού 
στρατοΰ διά τής διαδόσεως τών δημοκρατικών ιδεών.

'II σοσιαλιστική έφημερίς «’ Ιστβέστικα» δημοσιεύει έκπλη- 
κτικάς αποκαλύψεις περί τών έν Πετρουπόλει ταραχών κατά τήν 
16. καί τήν 18. Ιουλίου, διά τών όποιων κατηγορεί τόν Κε- 
ρέσκι, δτι διωργάνωσε τάς ταραχάς ταύτας. ' Η έφημερίς ισχυ
ρίζεται, δτι ό Κερένσκι, μή διαθετών άλλα μέσα δπως απόκτη
σή άπεριόριστον έξουσίαν, διωργάνωσε τάς ταραχάς ταύτας, ώς 
δήθεν προερχομένας παρά τής άντεπαναστάσεως. Μίτά τήν κα
ταστολήν τών ταραχών τούτων περιήλθεν είς χεΐρας τοΰ Κερέν 
σκι άπεριόριστος έξουσία πρός καταπολέμησιν τών άντιπάλων 
του. ' Η έφημερίς ισχυρίζεται, δτι αί λεπτομέρεια', τών ταραχών 
τούτων συνεζητήθησαν όλίγας ημέρας πρό τής ένάρξεώς των είς 
τήν άγγλικήν πρεσβείαν μεταξύ τοΰ Κερένσκι, τοΰ άγγλου πρέ
σβεως Μπουχάναν καί τού γάλλου πρέσβεως Νουλάν.

ΤΟ ΚΟλΟΗΙΑΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ Ρ0ΣΣΙΑΣ
(Ν.) 'Ώς αναγγέλλεται έκ Πετρουπόλεως, τά ποσά τά ό

ποια ή Ρωσσία έλαβε μέχρι τοΰδε παρά τής Αγγλίας κατά 
τήν διάρκειαν τού πολέμου άνέρχονται εις 12500 εκατομμύρια 
φράγκων. ' Ο πρώην υπουργός τών οικονομικών Σινγκαρέφ έδή- 
λωσεν κατά τινα ομιλίαν του, δτι ή Ρωσσία μόνον διά θαύμα
τος δύναται νά άπαλλαγη άπό τήν παρούσαν οικονομικήν 
κρίσιν.

Αί καθημεριναί πολεμικαί δαπάναι τής Ρωσσίας ανέρχον
ται είς 50 εκατομμύρια ρουβλίων καί καθημερινώς αύξάνουσι, 
χωρίς νά ύπάρχωσι τά άντίστοιχα έσοδα πρός κάλυψιν αύτών. 
Κατά τήν αρχήν τού πολέμου έτυπώνοντο καθ’ έκάστην 35 έ- 
κατομμύρια ρουβλίων χαρτονομίσματος,- τώρα 55 εκατομμύρια. 
Πρότερον τό τυπογραφεΐον χαρτονομίσματος άπησχόλει 750 έρ- 
γάτας, τώρα 8000. ' Η νέα κυβέρνησις είς διάστημα τεσσάρων 
μηνών άνεβίβασε τό δημόσιον χρέος τής Ρωσσίας κατά τέσσαρα 
δισεκατομμύρια. Μετά τόν πόλεμον ή Ρωσσία Θά είναι ύπο- 
χρεωμένη νά πληρώνη τόκους δύο καί ήμισυ δισεκατομμύρια 
ρουβλίων και’ έτος.

ΝΕΑΙ ΤΑ ΡΑ Χ Α Ι ΕΙΣ ΤΗΝ Π ΕΤΡΟ ϊΠ Ο ΛΙΝ
(Ζ.) Βιέννη, 15. Αύγούστου. ' Η «Ράίχσποστ» πληροφο

ρείται έμμέσως έκ Πετρουπόλεως τά εξής: ’ Εν Πετρουπόλει ήρ- 
χισαν έκ νέου αί ταραχαί. Τήν Κυριακήν έξερράγησαν κινήμα
τα συγχρόνως είς πολλάς συνοικίας τής πόλεως, τά όποια φαί
νεται δτι είχεν διοργανωθή ύπό δπαδών τοΰ κόμματος τοΰ Λέ- 
νιν. ’ Επυροβολήθη εν τμήμα κοζάκων. ΙΤανταχόθεν ένεφανίσθη- 
σαν ένοπλοι, οί όποιοι έπετέθησαν έναντίον τών στρατιωτών. Οί 
πυροβολισμοί έξηκολούθησαν πολλάς ώρας. ' Η κατάστασις είς 
τήν Πετρούπολιν είναι διαρκώς κρίσιμος. ' ΤΙ θέσις τής προσω
ρινής κυβερνήσεως μαίνεται, δτι διαρκώς δέν είναι ασφαλής.

Η ΥΠ Ο ΥΡΓΙΚΗ Κ Ρ ΙΙΙΣ  ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
(Ζ.) Χάγη, 15. Αύγούστου. ’ Ιδιωτικά τηλεγραφήματα έκ 

Λονδίνου άναγγέλλουσιν; δτι τό έπεισόδιον τοΰ Χέντερσον δύνα- 
ται νά Θεωρηθη ώς λήξαν, διότι αναμένεται ικανοποιητική λύ-

' Η έκτελεστική έπιτροπή τού Ιργατικοΰ κόμματος έτήρη- 
σεν άνεπισήμως τήν άπόφασιν τής συμμετοχής είς τήν συνέλευ- 
σιν τής Στοκχόλμης, άλλά αί μεταβληθεΐσαι περιστάσεις θά έ- 
χωσι πιθανώς ώς συνέπειαν άναθεώρησιν τής άποφάσεως τής 
Παρασκευής.

'Ως άναγγέλλει έκ \ονδίνου τό «'Ολλανδικόν Νέον Πρακτο- 
ρεΐον» ή έκτελεστική επιτροπή τοΰ έργατικοΰ κόμματος ού μό
νον έξέφρασε τήν πλήρη έμπιστοσύνην της πρός τον Χέντερσον, 
άλλά καί έξέλεξεν αύτόν άντιπρόσωπόν της διά τήν συνέλευσή 
τής Στοκχόλμης.

Λονδΐνον. 15. Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) 'Η ·.<Νταίλυ Τέ- 
λεγκραφ» γράφει, δτι ό Λόϋδ Τσώρτς θά προκηρύξη άμέσως 
γενικάς έκλογάς, έάν ή έργατική συνέλευσις τής 21. Αύγούστου 
έπιμείντ] είς τήν άπόφασιν της, νά άποστείλη άντιπροσώπους 
εις Στοκχόλμην.

H ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ T H ! ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 15. Αύγούστου. 'Ο έν Στοκχόλμη αντα

ποκριτής τής «Πολίτικεν» είχε συνομιλίαν μετά τοΰ Χούϊσμαν 
περί τής άρνήσεως τών άνταντικών κυβερνήσεων, νά δώσωσι δια 
βατήρια είς τούς άπεσταλμένους διά τήν συνέλευσιν τής Στοκ
χόλμης. ' 0  Χούϊσμαν ειπεν, δτι ούδείς λόγος ύφίσταται, νά θεω- 
ρήση σοβαράν τήν κατάστασιν. Είς τάς δημοκρατικής χώρας δέν 
δύναταί τις νά κυβέρνα παρά τήν Θέλησιν τοΰ λαοΰ. 'Ό,τι είναι 
ή έπιθυμία τών έργατικών τάξεων ολοκλήρου τοΰ κόσμου, αύτο 
καί θά πραγματοποιηθώ, έστιο καί άν κυβερνήσεις τινές άρ. 
νοΰνται, νά χορηγήσωσι διαβατήρια. Αί κυβερνήσεις δέν ύφί. 
στανται αιωνίως, πιστεύει δέ, οτι κατά τήν σύγκλησιν τής διε
θνούς συνελεύσεως τής Στοκχόλμης, δεν Θά εύρίσκεται πλέον είς 
τήν άρχήν ούδεμία έκ τών κυβερνήσεων, αί όποΐαι ελαβον τήν 
άπόφασιν ταύτην.

' 0  Χούϊσμαν συνώψισεν ώς εξής τάς σκέψεις του : ' Η 
συνέλευσις ύφίσταται καί δέν δύναται νά έμποδισθη δι ούδε" 
μιάς άποφάσεως κυβερνήσεώς τίνος, ύφίσταται, διότι ή θέλησις 
τών δημοκρατικών κομμάτων είναι νά συγκροτήσωσιν αύτήν- 
Αί κυβερνήσεις δύνανται νά έπιχειρήσωσι νά έμποδίσωσιν. δ
πως πραγματοποιηθώ ή θελησις αυτη, άλλά τοιαύτη άπόφα- 
σις θά ήτο ρήξις τής δημοσίας άσφαλείας, καί τότε Θά ήτο 
ζήτημα τών διαφόρων έργατικών κομμάτων, νά άποφασίσωσι, 
τί μέσα έπρεπε νά χρησιμοποιήσωσιν είς τόν αγώνα έναντίον 
τών κυβερνήσεων.

Τέλος δύο λύσεις υπάρχουσι διά τήν συνέλευσιν τής Στοκ
χόλμης: ή νά άναμένη τούς σοσιαλ'.στάς τών άνταντικών χωρών, 
ή νά συγκρότηση τήν συνέλευσιν άποκλειστικώς άπό άντιπροσώ- 
πους τών ουδετέρων, τών κεντρικών δυνάμεων καί τών Ρώσσων. 
’Εντός ολίγων ήμερών θά φθάσωσιν είς Στοκχόλμην οί Ρώσσοι 
άντιπρόσωποι. Κατόπιν συζητήσει»- τής καταστάσεως μετ’ αύτών 
θά ληφθη ή άπόφασις.

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ Π ΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 15. Αύγούστου. ’ Εκ Ρώμης άναγγέλλον- 

ται τά έξής: Τό Βατικανόν είναι λίαν αίσιόδοξον δσον άφορα 
τήν έπιτυχίαν τοΰ νέου διαβήματος τού Πάπα καί θεωρεί τό 
τέλος τοΰ πολέμου ώς ούχί πολύ μακράν ευρισκόμενον. Λεν 
είναι άπίθανον, δτι ό Πάπας, προτού άποστείλη τήν νόταν τής 
είρήνης, έβεβαιώθη, δτι ούδεμία κυβέρνησις θά άποκρούση, νά 
είσέλθη είς ανταλλαγήν γνωμών έπί τής νότας ταύτης. Είς το 
Βατικανόν έλπίζουσιν. δτι ή πρότασις τοΰ Πάπα παρουσιάσθη 
είς ψυχολογικήν στιγμήν.

Ό  έν Ρώμη άνταποκριτής τής «Τίτ» τηλεγραφεί τά εξής: 
«Ή  πρότασις τοΰ Πάπα περί είρήνης, ή όποία είχε σχεδιασθή 
διά τήν άρχήν τοΰ τετάρτου έτους τοΰ πολέμου, είχε πρό πολ- 
λοΰ προπαρασκευαστή. Κατόπιν τούτου είναι άδικαιολόγητος ή 
μομφή τών άγγλικών έφημεριδων, δτι ό Πάπας άνέμεινε πρώ-



τον τά; γερμανοαυστριακάς νίκας είς το ανατολικόν μέτωπον, Γνα 
προβη εις το διάβημα τοΰτο.

(Ζ.) Χάγη, 15. Αυγούστου. '0  έν Ρώμη άνταποκριτής 
τής καθολικής έφημερίδος «Τυτ» αναγγέλλει τά έξής : «Αί συ- 
στηματικαί προπαρασκευαί τοΰ Βατικανού διά τδ διάβημα τοΰ 
ΙΙάπα ήρχισαν προ τής γερμανοαιιίτριακής έπιθέσεως είς τδ ά- 
νατολικδν μέτωπον. Κατ’ άρχάς τδ Βατικανδν ήί)ελε νά παρου. 
σιάση τήν νόταν του κατά τήν τετάρτην επέτειον τοΰ πολέμου· 
Τδ Βατικανδν ήρώτησε πρότερον τους παρ’ αύτψ διαπεπιστευ- 
μένους άντιπροσώπους περί τής άπόψεως τών κυβερνήσεων των. 
Δέν γνωρίζω, έάν τδ περιεχόμενον τής προτάσεως τοΰ ΙΙάπα 
ήτο γνωστόν κατά τήν τελευταίαν συνέλευσιν τών άνταντικών δυ
νάμεων· άλλά εις τών ανταποκριτών μου πιστεύει, οτι ή γνώσις 
τών ιδεών τοΰ ΙΙάπα συνετέλεσε καί αυτή είς τήν άρνησιν τών 
διαβατηρίων είς τους πληρεξουσίους διά τήν συνέλευσιν τής Στοκ
χόλμης, διότι οι πολιτικοί τής ’ Αντάντ εκλινον πρός τήν γνώ
μην, δτι έπρεπε νά τιμηθη πρότασις έπεμβάσεως έκ μέρους 
τής πεπειραμένης διπλωματίας τοΰ Βατικανοΰ άπο Εν κατά τδ 
μάλλον ή ήττον παράτολμον αποτέλεσμα μιάς «συνελεύσεως γερ
μανικής χροιάς.»

Είς τήν πρότασιν είρήνης τοΰ Πάπα συνειργάσθησαν ου 
μόνον οί παπικοί διπλωμάται, άλλά καί κορυφαί τοΰ διεθνοΰς 
δικαίου.

Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν  Β Ο Υ Λ Η Ν
(Ν.) Παρίσιοι, 15. Αύγούστου. Τδ πρακτορεΐον Χαβάς 

αναγγέλλει ές ’ Αθηνών μεταξύ άλλων τά ακόλουθα περί τών 
συνεδριάσεων τής ελληνικής βουλής :

Κατά τήν έπερώτησιν περί τών γεγονότων τοΰ Δεκεμβρίου 
ό βουλευτής Πατρών Γκλαοας ειπεν. δτι Ιλπίζει. οτι ή Ελλάς 
θά στήση μνημεΐον πρδς άνάμνησιν τών ένδοξων (!) γάλλων καί 
άγγλων ναυτών, οί όποιοι έφονεύθησαν διά τών πανουργιών (!) 
τής τότε τυραννίας ( ! !  )

Ό  βουλευτής ’ Αττικής, Σταμάτης, προεκάλεσε ζιοηράν εκ- 
πληξιν είς δλόκληρον τήν βουλήν διά τής άφηγήσεως τών βα
σάνων. τά όποΓα ύπέστη αυτός καί ό αδελφός του κατά τάς_ 
ατυχείς έκείνας ήμέρας. Έξέφρασε τήν ελπίδα, δτι ή δικαιο
σύνη «>ά ένεργήση αδυσώπητος έναντίον δλων τών ένοχων καί 
συνενόχων. Ό  υπουργός τής δικαιοσύνης Τσιριμώκος εΐπεν, δτι 
ή κυβέρνησις κατήργησε τήν μονιμότητα τών υπαλλήλων, διότι 
ή δικαιοσύνη δέν ισταται είς τδ υψος τής αποστολής της (Σ.Σ. 
Διότι οί μέχρι τοΰδε ευσυνείδητοι δικασταί δέν ήθελον νά ρί- 
ύωσιν εις τάς φυλακάς έκείνους, οί όποιοι άντέστησαν κατά 
τής ξένης κυριαρχίας καί βίας) καί πολλοί υπάλληλοι από τοΰ 
ανώτατου δικαστηρίου μέχρι τών κατωτάτων υπαλλήλων άπελύ- 
θησαν ή κυβέρνησις θά εξακολούθηση τήν έκκαθάρισιν.

1 0  Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝ ΟΗ Τ Η ϊ Ν Ο ΤΛ Ι ΤΟΥ ΠΑΠΑ
(Ζ.) Ή έπιστολή τοΰ ΙΙάπα έφθασε χθες (Τετάρτην) εις 

χεΐρας τοΰ Κάϊζερ καί τοΰ άρχικαγγελαρίου. Τδ έγγραφον δέν 
έδημοσιεύθη άκόμη ύπό τής Παπικής Αυλής. 'Η γερμανική κυ- 
βέρνησις οφείλει ώς έκ τούτου ωσαύτως νά μή τδ δημοσιεύση 
άκόμη. Περί τοΰ περιεχομένου του δύνανται νά άνακοινωθώσι 
τά έξής :

'Ο Πάπας άπευθύνει συγκινητικήν εκκλησιν πρός τάς κορυ- 
φάς τών κρατών καί δι’ αυτών πρδς τάς κυβερνήσεις, νά δώσωσι 
τέλος είς τήν αίματοχισίαν καί νά είσέλθωσιν άμέσως είς δια
πραγματεύσεις είρήνης. Έν άντιθέσει πρός προηγουμένας άπο-

πείρας μεσιτεύσεως, ό Πάπας έθεώρησε τήν φοράν αύτήν όρ 
Θδν καί άναγκαΐον, νά συστήση ώρισμένους δρους. οί όποιοι νά 
χρησιμεύσωσιν ώς βάσις κατά τάς συνεννοήσεις μεταξύ τών κυ
βερνήσεων, αί όποΐαι δύνανται νά καθορίσωσιν αυτούς καλύτερον 
καί άκριβέστερον.

' Ως αρχή τίθεται ή ύπερίσχυσις τοΰ δικαίου απέναντι τής 
ένοπλου βίας. Κατόπιν συνιστώνται τά έξής : Συμφωνία περί 
συνθηκών προβλεπουσών διαιτητικόν δικαστήριον μετά συγχρόνου 
βαθμιαίας καταργήσεως τών έξοπλισμών, αληθής ελευθερία τών 
θαλασσών, ούδεμία άπαίτησις υλικής άντικαταστάσεως τών έκ 
τοΰ πολέμου ζημιών καί τών δαπανών τοΰ πολέμου, γενική έ- 
πιστροφή τών προσωρινώς κατεχομένων έδαφών.

Διά τήν Γερμανίαν ίδιαιτέρως πλήρης έκκένωσις τοΰ Βελ
γίου καί τών κατεχομένων γαλλικών έδαφών, άφ’ ετέρου έπι- 
στροφή τών γερμανικών αποικιών. "Οσον άφορα τήν ’Αλσατίαν 
Λωρραίνην καί τά αυστριακά έδάφη, τά όποιο έποφθαλμια ή 
’ Ιταλία, δέν είναι ορθόν, δτι ό Πάπας συνιστα καί έπί τοΰ ζη
τήματος τούτου ακριβείς ορούς, ώς ισχυρίζεται ό έχθρικός τύ
πος. ’ Εκφράζει μάλλον μόνον δσον άφορα τά λοιπά γερμανο- 
γαλλικά καί αύστροίταλίκά έδαφικά ζητήματα, τήν γενικήν 
προσδοκίαν δτι θά κατωρθοΰτο, νά συμβιβασθ'ϋσι τά άτομικά 
συμφέροντα τών έθνών μετά τοΰ γενικοΰ άγαθοΰ τής άνθρω- 
πότητος.

Έν τέλει ό Πάπας έκφράζει τήν έλπιδα, δτι καί τά λοι
πά έδαφικά ζητήματα, ιδίως τής Ουκρανίας, τών βαλκανικών 
κρατών καί τής Πολωνίας, περί τής όποιας ό Πάπας έκφράζε- 
ται μετά ιδιαιτέρως θερμών λέξεων, θά λυθώσι συμβιβαστικώς.

Η Φ Ε Υ Γ Ο Υ Σ Α  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ ΙΣ
(Ζ.) Καρλσρούη, 16. Αύγούστου. 'Η «Κορριέρε ντέλλα 

Σέρα» πληροφορείται εκ Πετρουπόλεως : ' Η προσωρινή ρωσσι
κή κυβέρνησις άπεφάσισε, νά φιλοξενήση τήν ρουμανικήν κυβέρ- 
νησιν έπί ρωσσικοΰ έδάφους. ' Η έδρα τής ρουμανικής κυβερνή
σεως θά γνωσθη μετά τήν μετάθεσίν της.

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ
(Ζ.) ‘ Ως πληροφορείται ή «Μπερλινερ Τσάϊτουνκ» παρ’ 

άξιοπίστου πηγής, τήν 14. Ιουλίου, έπέτειον τής γαλλικής έθνι- 
κής εορτής, ό Πουανκαρέ, μεταβαίνων είς τήν παρέλασιν, άπε- 
δοκιμάσθη διά συριγμάτων καί περιεκυκλώθη τό αύτοκίνητόν 
του, ού'τως ωστε ήναγκάσθη νά έπιστρέψη.

Παραίτησις τοΰ Μπάλφουρ (;)
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 16. Αυγούστου. ' Η «Έξτραμπλατ» άναγ· 

γέλλει έκ Χάγης, δτι έ'»θασεν έκεΐ τηλεγράφημα έκ Λονδίνου, 
κατά τό όποιον παρητήθη ό Μπάλφουρ, θά άντικαταστήση δέ 
αύτόν είς τδ ύπουργεϊον τών έξωτερικών ό Χοΰρσιλ. Επίσημος 
έπιβεβαίωσις τής είόήσεως ταύτης δέν υπάρχει.

ΠΙΝΕΡ KMDIDF 1| Κονσέρτο τήςγερ-
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Ι^^-μανικης στρατ.
1 ορχήστρας ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΑΕΥΒ.

’ Ενοικιάζεται εν καλώς έπιπλ. δωμάτιον ή καί δύο (ύ'πνου 
καί διαμονής) είς ενα ή δύο κυρίους. Κυρία Ρίχτερ. Έμμεριχ- 
στράσσε 36. III. ά.

Ενοικιάζεται 1 μέγα έπιπλ. δωμ. ή 2 (υπνου καί διαμονής) 
μετά βεράντας. Πληροφορίαι είς τήν έφημερίδα.

Ενοικιάζεται άμέσως ή βραδύτερον καλώς έπιπλ. δωμάτιον 
μετά 2 παραθύρων <αί γκάς. Πράγκερ-στράσσε 68. 1. άρ.


