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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 27. Αύγουστου. (W .T .B .) Εις τήν Φλάνδραν 

οί Άγγλοι έπεχείρησαν τήν πρωίαν τής 26. Αύγουστου, περί 
ώραν 6 Ya, μίαν έπίθεσιν διά τριών λόχων, συνοδευομένων 
όπδ τριών τεθωρακισμένων αυτοκινήτων, κατόπιν σφοδροΰ πυ
ρδς πυροβολικοΰ. Άφοΰ έτέθη έκτος μάχης εν των τεθωρακι
σμένων αυτοκινήτων οί Άγγλοι έγκατέλειψαν τήν έπίθεσιν. Το 
πΰρ πυροβολικοΰ διετηρήθη σφοδρόν κατά τήν ήμέραν καί τήν 
νύκτα τής 26. Τδ πΰρ ι%  γερμανικής άμύνης προύκάλεσε 
πολλάς έκρήζεις είς τάς θέσεις τών κεκρυμμένων άγγλικών 
πυρβολαρχιών πέριξ τής Μπέζινγκε. Τήν έσπέραν έκαθαρίσθη 
τδ όπόλοιπον τής άγγλίκής φωλεας πλησίον τοΰ Σέν Ζουλιέν. 
Τήν πρωίαν τής 27. Αύγουστου διεςήχθησαν κατόπιν σφοδροΰ 
τυμπανικοΰ πυρδς μάχαι πολυ πλησίον τής όδοΰ ' Γπερ-Μενέν, 
ώς καί άνατολικώς τής Όστταβέρν. 'Όλαι αί έπιθέσεις ισχυρών 
άγγλικών τμημάτων άναγνωρίσεως άπεκρούσθησαν.

Είς τδ μέτωπον τοΰ Άρράς άπεκρούσθη την έσπέραν τής 
26. μία νέα έπίθεσις τών Καναδών μεταξύ τής άποικίας "Αγιος 
Αύγουστος καί τής Λάν δί άγώνος έκ τοΰ πλησίον μετά αιμα
τηρών άπωλειών. Δύο άλλαι άπόπειραι έπιθέσεως κατεπνίγησαν 
όπδ τοΰ γερμανικού πυρδς καταστροφής.

Είς τάς βορείως τοΰ Σέν Κεντέν μάχας οί Άγγλοι κα
τώρθωσαν τήν πρωίαν τής 26. κατά τινα έπίθεσίν των έπί με
τώπου μεραρχίας έναντ’ον τών βορείως καί δυτικώς τής άγροι. 
κίας Μαλακώφ, πλησίον τής άγροικίας Κολόνι καί νοτίως ταό- 
της, θέσεών μας νά είσδύσωσιν είς τήν γερμανικήν ζώνην προφυλακών 
έπί μετώπου Ι 1̂  χιλιομέτρου. Διά πεισματωδών άγώνων, οί όποι
οι διήρκεσαν ολόκληρον τήν ήμέραν, έπανεκτήσαμεν εν μέρος τών 
άπολεσθέντων τμημάτων έδάφους. Νέαι άγγλικαί έπιθέσεις νοτί
ως τής άγροικίας Κολόνι μετά τήν 9. ώραν καί τήν 4. ώραν 
μ. μ. άπέτυχον μετά πολλών άπωλειών.

Είς τδ μέτωπον τοΰ Αισν ή μαχητική ένέργεια ήτο ζωη- 
ροτέρα. ’ Ολίγον μετά τήν 2. ώραν μ.μ. άπέτυχε μία γαλλική 
έπίθεσις νοτίως τής Αιλ. Συνεπεία τοΰ δραστήριου γερμανικού 
πυρδς καταστροφής έναντίον τών μετά γαλλικών στρατευμάτων 
έπιθέσεως πληροομένων θέσεων έζορμήσεως κατώρθωσε νά έςελ- 
θη τών χαρακωμάτων μέρος μόνον τοΰ γαλλικού πεζικού, τοΰ 
όποιου ή έπίθεσις κατεβλήθη όπδ τοΰ γερμανικού άμυντικοΰ 
πυρός. Τήν αύτήν τύχην είχε τήν έσπέραν μία γαλλική έπίθε- 
σις πλησίον τής άγροικίας Ούρτεμπίζ. Ά πδ τά έςημερώματα 
ίσχυρόν πύρ είς τήν περιοχήν τοΰ φρουρίου τής Μαλμαιζόν. 
Πλησίον τής Σερνυ μία περίπολός μας συνέλαβε πολλούς αιχ
μαλώτους.

Είς τδ μέτωπον τοΰ Ββρντέν άπεσπάσθη άπδ τους Γάλ
λους δί άντεπιθέσεως μετά πεισματωδών άγώνων τδ μέγιστον 
μέρος τών αρχικών έπιτυχιών μιας νέας ίσχυράς των έπιθέ
σεως, ή όποία έγένετο τήν 26. Αύγουστου, ώραν 5. π. μ. 
κατόπιν ίσχυροτάτης αύξήσεως τοΰ πυρδς άπδ τής Μπωμόν 
μ έ χ ρ ι  τοΰ δάσους τής Σώμ. 'Ο έχθρδς ήμύνετο άπεγνωσμένως 
κατά τών γενναίως μαχομένων στρατευμάτων μας, τά όποια 
άπώθουν αύτδν βήμα πρδς βήμα διά ορμητικών έπιθέσεων. Αί 
γαλλικαί άπώλειαι τής 26. Αύγούστου είναι πάλιν βαρεΐαι. Τήν 
έσπέραν οί Γάλλοι έπεχείρησαν νέαν έπίθεσιν, ή όποία άπε 
κρούσθη αίματηρώς άπδ τής Σαμονιε ' μέχρι τοΰ υψώματο 
344. Περί τής κατοχής τοΰ χωρίου Μπωμόν διεξάγονται άκό 
μη άγώνες.

Είς τδ άνατολικδν άπεκρούσθησαν έχθρικαί έπιθέσεις δυτι
κώς τού Σουτσάβα πλησίον τής Μπούρνα καί τής Άρμπόρα. 
Είς τδν Σουσίτα έκυριεύθησαν έξ έφόδου ρουμανικαί θέσεις πλη
σίον τού υψώματος 441 βορείως τής Σοβέγια καί έκρατήθη ' 
σαν έναντίον πολλών αντεπιθέσεων. Οί Ρουμάνοι έκτδς βαρει
ών αιματηρών άπωλειών των άπώλεσαν καί όπέρ τους 100 αι
χμαλώτους, 4 πολυβόλα καί πολλά δπλα χαρακωμάτων. Μία 
ρουμανική έπίθεσις κατά τοΰ όψώματος 895 βορειοανατολικώς 
τής Σοβέγια κατεβλήθη μετά πολλών άπωλειών.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΙΑίΑΦΙΙΙ! ΤΗΪ ΗΟΤΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ν.) 'Η «Όσσερβατόρε Ρομάνο» τοΰ Βατικανοΰ γράφει 

τά έξής περί τής νότας τοΰ Πάπα:
’ Εάν τις έξετάση τήν νόταν σημεϊον πρδς σημεΐον, διακρί

νει, δτι αυτη προήλθεν έξ άκριβοΰς έςετάσεως τών υπαρχουσών 
δηλώσεων έκ μέρους δλων τών έμπολέμων. "Ο^ον άφορ^ τδν 
άφοπλισμδν καί τδ διαιτητικόν δικαστήριον. δλοι είναι σύμφω
νοι, δτι έκ τοΰ πολέμου δφείλει νά προκύψη νέα κοινωνική δι- 
αρρύθμισις, ή όποία νά καθιστά άδύνατον τήν έπανάληψιν αύ- 

• τοΰ· έάν όπάρχη άλλο ούχί έντελώς ούτοπιστικόν μέσον πρδς 
έπίτευςιν πού σκοπού τούτου έκτδς τού γενικού άφοπλισμοΰ, 
πρέπει νά τδ είπουν. Άλλως, δστις θέλει τάς συνεπείας, πρε- 
πει νά θέληση καί τά άναγκαΐα πρδς έπίτευξιν αυτών μέσα.

'Η έλευθερία τών θαλασσών είναι ή άρχή τοΰ Ούιλσον, 
εις δε άγγλος υπουργός έδήλωσεν ήδη, δτι Θά έςετάση αύτήν. 
'Η  άμοιβαία παραίτηαις άποζημιώσεων διά δαπάνα; καί ζη
μίας τού πολέμου έτέθη ώς γενικός κανών. "Οσον άφορα τάς 
δαπάνας, άπεδέχθησσν τοΰτο δλοι σχεδόν οί εμπόλεμοι (Ρωσ- 

ί σία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Αύστρία)· ή Ρωσσία, ή Γερ
μανία καί ή Αύστρία έπεςέτειναν τήν παραίτησιν ταύτην καί 

I διά τάς πολεμικάς ζημίας, τούναντίον δ Ριμπδ άπετελεσε έξαί-



D a s  f f a m p f o e b i e t  m s t l i c h  d e r M a a s
— ■ H/.TB. W20Km.

To πολεμ ικόν πεδ ίον δ υτ ικ ώ ς  το ΰ  Μάς.

ρεσιν, άπαιτήσας άποζημίωσιν διά τ>(ν χώραν του. Έξαίρεσιν 
uotst ή νότά : διά ΐδ Βέλγιον, καί δεν γνώρίζόμεν, έάν καί δι 
άλλα εθνη ύφίβταντόίι ΐσώς οί αυτοί ιδιαίτεροί λόγοι, δπως διά 
τδ Βέλγιον.

Τά κύρια έμπόλεμα κράτη ’ είναι ωσαύτως υπέρ ειρήνης 
άνευ βίαιων προσαρτήσεων. 'Η ρωσσική προσωρινή κυβέρνησις 
έθεσε τήν αρχήν «άνευ προσαρτήσεων καί αποζημιώσεων», η 
γερμανική καί αυστριακή βουλή ένέκριναν αυτήν, ώς καί ό Ριμ. 
πό, ό όποιος έκαμε διάκρισιν μεταξύ προσαρτήσεως καί «επι
στροφής» μόνον δσον άφορα τήν ’Αλσατίαν — Λωρραίνην. Συνέ
πεια παραιτήσεως .αϊτό. κατακτή^εων, είναι ή. ,έκκενωσις τών 
κατεχομένων έδάφώ/, '* καί ένταΰθά άναφέρονται ρητώς αί 'κατ’ 
έξοχήν συζητηθεΓσαι περιπτώσεις τοΰ Βελγίου-, τής βορείου Γαλ
λίας καί τών γερμανικών άποικιών.

"Οσον άφορα τά γενικά * σημεία, ή νότα άναφέρει μοναν ε
κείνα, έπι τών όποιων οί εμπόλεμοι είναι κατά τδ μάλλον καί 
ήτταν σύμφωνοί, καί έπί τών οποίων δέν έιναι δυνατδν να αρ- 
νηθώσι τήν λεπταμερεστέραν συζήτησιν, χώρίς νά εύρεθώσιν είς 
άντίθεσιν πρδς εαυτού!. 'Όσον άφορα τά ιδιαίτερα ζητήματα ο 
Άγιος θρόνος ήδύνατο μόνον νά έκφραση τήν ευχήν, οπως αι 
έχθρικαί δυνάμεις έξετάσωσι καί ταΰτά έν πνεύματι συνδιαλλαγής 
καί νά συμβιβάσώσι τά ίδιά των συμφέροντα πρδς τά τοΰ γε
νικού κάλδΰ.

Μ Ι Ι Μ Ϊ Τ Π ί ν  Β Ο Η
I E P U 1 I I  M H M E H U

’Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον,·29. Αύγούστου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον 
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  TOY AIAAQX0Y Ρ Ο Υ Μ Κ Χ Τ

Σχεδόν πανταχοΰ ή ένέργεια τοΰ πυρδς διετηρήθη είς μέ
τρια δρια ύπδ τήν έπίδρασιν θυελλώδους, βροχερού καιροΰ.

Πολλαΐ ίδικαί μας έπιθέσεις άναγνωρίσεως μάς εφεραν κέρδος 
αιχμαλώτων κάί λείας.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ
Εί; τήν Φλάνδραν ένεδυναμώθη τήν εσπέραν ό άγών πυ-· 

ροβολικοΰ μεταςύ Λάνγκεμαρκ καί τής Χολλεμπέκε. ' Η άντε- 
πίθεσίς μας έξεδίωξε τούς ’Άγγλους άπδ τήν βορειοανατολικώς 
τής Φρέτσενμπεργκ καταληφθεΐσαν κοίλανσιν.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Πρδ τοΰ βερντέν ισχυρότερα μαχητική ένέργεια, τών. "πυ

ροβολικών μόνον έπί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς μεταξύ 
Μπωμδν καί Νταμλοΰ. .

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
' Ως έκδίκησιν τοΰ κανονιοβολισμού τής Τιωκούρ ύπό τών 

Γάλλων κανονιοβολοΰνται διά μακροΰ πυρδς ή Νοβιάν-ώ-Πρέ 
καί ή Πόντ-ά-Μουσσόν.

’Α νατολ ικόν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟλΔΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Ούδεμία μεγαλύτερα πολεμική έπιχείρησις.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
;Έχατέρωθ3ν .κοιλάδος τοΰ ’.Οϊτδτς σιλεσιακά καί αύ? 

στροουγγρικά στρατεύματα, κατέλαβον δι έφόδου θέσεις τινας 
έπί- υψωμάτων καί ά-έκρουσαν ίσχυράς άντεπίθέσεις βορειοανα
τολικοί; τής Γκροτσέσι. Περιήλθον είς χεΐράς μας περισσότεροι 
τών 609 αιχμαλώτων.

Οί Ρουμάνοι έπετέθησαν είς. πολλάς: θέσεις έναντίον τοΰ 
ορεινού, μετώπου μεταξύ τών κοιλάδων .τού Κασίνου καί. τοΰ. 
Πούτνα  ̂ χωρίς νά φέρωσ» 4^^4λεσμά ν...,.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ"ΤΟ Υ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Εις τήν παρυφήν'τών όρέών δυτικώς τού μέσου Σερεθή 

προισσικά. βαυαρικά, σαξωνικά καί μεκλενβουργικα τάγμάτα κα
τέλαβαν δί άγώνος άπδ οικιών κατόπιν άποτελεσματικής προ

παρασκευής πυροβολικοΰ τδ χωρίον Μουντσελούλ. ’ Απώθησαν 
ακράτητα τδν ήττηθέντα έχθρόν πέραν πολλών Θέσεων έπί 
άμφοτέρων τών πλευρών τής κοιλάδος τοΰ Σουσίτα πρός βο
ρειοδυτικά. Ίσχυραί ρωσσορουμανικαί αντεπιθέσεις κατεβλήθη- 
σαν ύπδ τής ορμής τών έπιτιθεμένων.

' 0  έχθρδς άπώλεσε 1000 αιχμαλώτους, 3 πυροβόλα καί 
50 πολυβόλα καί ύπέστη αίσθητάς αίματήράς άπωλείας.

Άνατολικώς τής σιδηροδρομικής γραμμής Φοξάνι -Ά τγ ι-  
ουντούλ Νοΰ ζωηρά μαχητική ένέργεια τών πυροβολικών.

Μ ακεδονικόν μέτω πον.
' Η ένέργεια τοΰ πυρδς ήτο πολλάκις ισχυρότερα παρά. κα

τά τδν τελευταΐον χρόνον, ίδίως μεταξύ τοΰ Άξιοΰ και τής λί
μνης τής Δοϊράνης. Μάχαι προφυλακών ξίς τάς . άνατολικάς κλι- 
τύας τοΰ Νίτσε Πλανίνα διεξήχθησαν εύνοϊκώς διά τους Βουλ
γάρους

(W .T.B .) λο τν τεν ν το ρφ

ένταΰθα καί έχαιρετισθη έγκαρδίως. Ο Κορνιλώφ έβεβαίωσεν 
έν τη άπαντήσει του, δτι τδ σύνθημα τοΰ στρατοΰ είναι σω
τηρία τής πατρίδος καί πόλεμος μέχρι νικηφόρου τέρματος. ' Η 
έθνοσυνέλευσις τής Μόσχας απαριθμεί 2 500 αντιπροσώπους, 
μεταξύ τών οποίων 488 μέλη τής Δουμας, j  110 γεωργικοί αν
τιπρόσωποι, 229 μέλη τών Σοβγέτ έξ ολοκλήρου τής Ρωσσιας, 
147 απεσταλμένοι δημοτικών συμβουλίων, 118 αντιπρόσωποι 
τοΰ συνδέσμου τών Σέμστβο καί τών πόλεων, 150 άντίπρόσω- 
ποι τών βιομηχανικών εταιριών καί τραπεζών. 176 μέλη έπαγ- 
γελματικών συνδέσμων καί 213 αντιπρόσωποι σωματείων. Η 
κυρίως συνέλευσις θά έξακολουθήση μέχρι τής 28. Αύγούστου, 
δπως δυνηθώσι νά όμιλήσωσι καί οί 91 αντιπρόσωποι, οι ο
ποίοι εχουσιν έγγραφή, .νά όμιλήσωσιν.

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΣΙΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΥ AHAKQIHD0EHTOI
Β t ί  ν ν .η, 28. Αύγουστου.

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
Οί Ιταλοί έφοδιασθεντές διά νέών ένισχύσέων κατέβαλαν 

πάσαν προσπάθειαν έπί τόΰ δροπεδίου Μπαίνσιτσά Χάίλιγκενγ- 
καϊστ, δπώς αύξήσωσι τδ διά μεγάλων θυσιών κατά τήν αρχήν 
τής 11. μάχης ταυ Ίζόντσο άποκτήθεν εδαφικόν κέρδος. Σχε
δόν είς δλα τά τμήματα, του μετφπου τούτου, ό _έχθρός έφώρ 
μησεν έναντίον τών'στράτευμ,άτων'μας; Είς· πεισματώδεις άγω- 
νας διά χειροβομβίδων καί τής λόγχής ή ακλόνητος άντίστασις 
των μαχητών' μάς ' έμέτρήθη πρδς τ*/ν ιταλικήν ύπερτέραν δύ- 
ναμιν κατά τήν διάρκειαν . δεκαημέρου μάχης. .Οί γενναίοι, ύπε- 
ρασπισταί άνεδείχΟησαν νι,κηταί .έφ’ ολοκλήρου τής γραμμής- 
' Ο έχθρδς άπεκρούσθη πανταχοΰ· εις τινας θέσεις έτράπη είς 
φυγήν τελείως άποσυντεθειμενος.  ̂  ̂ , .

Ω σ α ύ τ ω ς  άνατολικώς τού. Πιέρτς.άπέτυχε μία μετά ση
μαντικών δυνάμεων έπιχεΐρηθεΐσα έπίθεσις τών Ιταλών.

Είς ' τήν περιοχήν τοΰ Στίλφζερ Γίόχ (στενόν ί̂ς . τδ Τι- 
ρόλον) κατέληξεν είς πλήρη έπιτυχίαν μία μετά σημαντικών 
άλπινικών' δυσκολιών έκτελεσΜσοΓ έπιχείρησις.· Αύτοχρατβρικοί 
Σκοπέύΐαί κατέλαβον δι! αιφνιδιασμού έντός πάγου καί χιόνος 
έν έχθρ ικόν φυλάκιόν κ α ί έπανήλθον μ?τά: 2  ίτώλών -άξιωματι- 
κών καί 20 αλπινιστών ώς'αιχμαλώτων καί μέθΓ ενός πολυ
βόλου καί Ινός προβαλέώς φωτός.

ι W .T.B .) Ό  αρχηγός τού Γεν. ’ Επιτελείου:

2 4 5 0 0  ΤΟΝΝΟΙ
Βερολινον, 27. Αύγούστου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) 'ϊπ ό

τώ ν  ύποβρυχίων μ α ς  κατέβυθίσθησαν πάλιν είς τήν πέριξ τής 
Αγγλίας έν  άποκλεισμω ζώνην 24 500 τοννοι.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο εν άγγλικόν 
ώπλισμένον ύδροφόρον '  έχον τό εξωτερικόν τής «Χυρκάνια» 
(5 227 τόννων), τό οποίον άνήκεν είς συνοδευόμενον συρμόν» το 
ώπλισμένον ιταλικόν άτμόπλοιον «Τρεντο» μετα 4 800 τόννων 
ανθράκων άπδ Κάρδιφ διά Γένουαν, τοΰ οποίου έκυριεύθη τδ 
πΰροβόλον, ό δέ πλοίαρχος η χμαλωτί$θη, προσέτι Ιν μέγα ά
γνωστον άτμόπλοιον, τδ όποιον έ'πλεεν έπί κεφαλής ισχυρού συρμού.

* Ο άρχηγός τοΰ. ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στάλου.

Ο ΚΟΡΝΙΛΩΦ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ
(Ν.) Μόσχα. 27. Αύγούστου. (Τηλεγράφημα του τηλ. 

πρακτορ. Πετρουπόλεως.) Ό  άρχιστράτηγος Κορνιλώφ ήλθεν

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ Ι Ι Ι Ι Ι  ΦΙΝΗΑΑΝΔΙΑΗ
(Ν.) ' Η « ΓΙολίτικεν» πληροφορείται έκ Χέλζινκφορς τά 

έξής: ’ Ενταύθα έπικρατεϊ ζωηρά .έζέγερσις έναντίον τής προσω
ρινής ρωσσικής, κυβερνήσεως.. , Qi σρσιαλοδημ(ίκράται, οί _%οιο{ 
Ιχουσι τήν πλιεαψηφίαν είς τήν βουλήν· άπεφάσισαν, να αντί. 
στώσιν είς τήν άπαγόρευσιν τής' ρωσσικής κυβερνήσεως και να 
συγκαλέσωσι τήν βουλήν κατά τήν 29. τρ. μ. ’ Εδήλωσαν οτι 
δέν θά ύιΜχωρήσωσιν οίκε πρό ένοπλου βίας. ’ Ανάμένονται σο
βαρά γεγονότα, διότι ό γενικός διοικητές ελα^εν έκ Πετρουπο- 
λέως διαταγήν,' νά έφαρμοσή κατά τών σοσιαλο'δημοκρατών ένο
πλον βίαν, έν η περιπτώσει. ούται .έδοκίμα^αν  ̂ νά πραγματοποι-
ήσωσι τήν θέλησίν των.

Ή έκκένω σις  τή ς  Π ετρουπόλεως
tZ.) Στοκχόλμη, 27. Αύγούστου.· * Η προσωρινή κυβέρνη- 

σις άνεκοίνωσεν έπιίτήμως,' δτι ένεκρίθη β·'Ύ0μος περί έκκενώ- 
σεως τής Πετρουπόλεως. ' Η έκκένω3ιξ ήρχισεν ήδη.

Η ΣΥΝΕΑΕΪΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
(Ν.) Στοκχόλμη, 28. Αύγούστου. ΌΉάνιν, απεσταλμένος 

τών ρωοσικών Σοβγέτ, καί'ό "Αξελρατ. άπεσταλμένος τής διορ
γανωτικής έπιτροπής τού ρωσσικοΰ σοσίαλοδημοκρατικοΰ έργα- 
τικοΰ κόμματος άπέστειλαν πρός τόν Χέντερσον τηλεγράφημά 
έξ δνόματος τής ρωσσικής άποστολής τών Σοβγέτ, έν τω όποκρ
έ ξ έ φ ρ α σ α ν  τήν! σταθεράν’ έλπίδα,'δτι η" βόνΙλβββις θά άποφασί- 
ση, δπως δλα τά συμμετέχοντα κόμματα καταβάλωσι πάσαν 
προσπάθειαν, δπως ύπερβληθώσίν δλα τά εμπόδια·, ·τά όΛοΐα 
φράσσουσι τήν οδόν τής συναντήσεως τών. άντιπροσώπων τών 
λαϊκών τάξεων όλων τών χωρών.'

Στοκχόλμη, 28. Αύγούστου. 'Ή διοργανωτική έπιτροπή
τής συνελεύσεως τής Στοκχόλμης έλαβεν έκ μέρους τών είς
Στοκχόλμην άφιχθέντων άπεσταλμένων τών Σοβγέτ τήν επίση
μον άνακοίνωσιν. δτι συμφώνως πρδς τά είς αυτούς γνωστά γε
γονότα ή ρωσσική κυβέρνησις ούόέποτε μετεβαλε τήν στάσιν 
της απέναντι τής Στοκχόλμης, δτι οδδόλως έξεφράσθη έναντίον
τής συνελεύσεως καί δτι- θεωρεί' αύτήν ώς συνέλευσιν τών ορ
γανωμένων λαϊκών τάξεων, ή όποία δύναται μόνον νά ώφελήση 
τήν ύπόθεσιν δικαίας διαρκούς είρήνης. Οί - απεσταλμένοι προσ- 
θέτουσιν, δτι, τά Σοβγέτ δέν ύπήρξαν τής γνώμης, νά μεταβά- 
λωσι τήν · συνέλευσιν είς συνέλευσιν τών κυβερνήσεων. ' Η συνέ- 
λευσις είναι, δ,τι έπρεπε νά είναι. Ή  έργατική-τάξις ένδιαφέ- 
ρεται πολύ. δπως ή συνέλευσις διατηρήση τόν χαρακτήρα τούτον.



ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
(Ζ.) Καρλσρουη, 28. Αύγούστου. Τά «Κεντρικά Νέα» τοΰ 

Λονδίνου άναγγέλλουσιν έχ Μόσχας τά έξής : ' Ο Κερένσκι άρ- 
νεΐται νά συγκαλέση την συντακτικήν κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
πολέμου. ’ Ανέβαλεν αυτήν τυπικώς διά το προσεχές ετος, συνε- 
φώνησεν δμως μετά τής πλειοψηφίας τοΰ ύπουργικοΰ συμβου" 
λίου. δπως σκέψεις περι τοΰ μέλλοντος τής Ρωσσιας λάβωσι 
χώραν μετά τδ τέλος τοΰ πολέμου.

Τά γερμανικά  θ ύ μ α τα  τή ς  εναερ ίου έπ ιθέσ εω ς  
κ ατά  τή ς  ’Α γγλ ίας

(Ζ.) Ρόττερνταμ, 28. Αυγούστου. Έκ Λονδίνου άναγγέλ- 
λονται τά έξής: 0? κατά τήν έναέριον έπίθεσιν έναντίον τής 
Ραμσγκάτε κατά τήν 22. Αύγουστου φονευθέντες τρεις γερμα- 
νο'ι άεροπόροι έκηδεύθησαν σήμερον είς Μαργκάτε μετά στρατι
ωτικών τιμών. Τδ άβροποριχον σώμα άντιπροσωπεύετο ύπό Ιξ 
άξιωματικών καί πολλών οπλιτών. Κατά τήν διάρκειαν της κη
δείας Γπτατο δπεράνω τοΰ νεκροταφείου Ιν άεροπλάνον

Α ί α ίμ α τη ρ α ί ά π ώ λ ε ια ι τώ ν  Κ αναδώ ν
(Ζ.) "Αμστερνταμ, 28. Αύγούστου. Κατά τηλεγραφήματα 

έκ Λονδίνου αί καναδικαΐ άπώλειαι άνέρχονται έπί τη βάσει έ- 
πισήμων δεδομένων άπο τής άρχής τοΰ πολέμου μέχρι τέλους 
’ Ιουλίου είς 101 948 δπλίτας καί 4544 άξιωματικούς, έκ τών 
όποιων πλέον τών 25 000 έφονεύθησαν ή άπέθανον έκ τών 
τραυμάτων των.

"Οτι οί Καναδοί υπέστησαν πολύ μεγαλυτέρας άπωλείας 
άπό τους Άγγλους δέν εΐναι άξιον άπορίας, διότι οί Άγγλοι 
παρατάσσουσιν είς τά έπικινδυνωδέστερα σημεία ούχί τάς ίδικάς 
των δυνάμεις, άλλά τάς τών βοηθητικών στρατευμάτων των. 
Τοΰτο έπανελήφθη καί κατά τούς τελευταίους άγώνας πλησίον 
τής Λάν, δπου οί Καναδοί ύπέστησαν πάλιν μεγάλας άπωλείας.

ΑΙ ίΑΛΑΙΚΑΙ ΑΠδλΕΙΑΙ ΤΗΣ 20. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Βερολΐνον. 28. Αύγούστου. (W .T .B .) Κατά νέας έξακρι- 

βώσεις, αί όποΐαι συμπληροΰνται ύπό πληροφοριών αίχμαλώτων 
έννέα διαφόρων -< αλλιχών μεραρχιών, αί γαλλικαί άπώλειαι κατά 
τήν 20. Αύγούστου, ήμέραν τής έπιθέσεως, έκτιμώμεναι προσε- 
χτικώς άνέρνονται είς 18 2ως 20 000 άνδρών. ' Ως άνηγγέλθη 
μετέσχον τής έπιθέσεως ταύτης δέκα γαλλικαί μεραρχίαι.

ΕΝ ΝΕΟΝ ΘΡΕΠΤΙΚΟΝ ΜΕΣΟΝ;
(Ζ.) Ζυρίχη, 28. Αύγούστου. Αί «Νέαι Ειδήσεις τής Ζυ

ρίχης», τών όποιων ό άρχισυντάκτης Μπαουμπέργκερ εύρίσκε- 
ται είς καλάς σχέσεις πρός ιθύνοντας γερμανούς βουλευτάς τοΰ 
Κέντρου, γράφουσι χθές τά έξής: ' Η προσδοκία τοΰ έξαναγκα- 
σμοΰ τής Γερμανίας διά τής πείνης ούδέποτε ήτο άνακριβεστέ- 
ρα ή δσον σήμερον. Πρό δλίγου έπερατώθησαν τά πολλούς μή
νας διαρκέσαντα πειράματα έπί ιδιαιτέρων τεχνικών συσκευών 
διά νέαν έφεύρεσιν άφορώσαν τό ζήτημα τής διατροφής, ή ό
ποια Θά άφήση έποχήν. 'Η μεγάλη βιομηχανική παραγωγή τής 
νέας έφευρέσεως εύρίσκεται ήδη όπό έκτέλεσιν αυτη θά μα
ταιώσω δλα τά σχέδια τής ’ Αντάντ περί έξαναγκασμοΰ τής Γερ- 
μανίας διά τής πείνης. Προσεχώς Θά γνωσθώσι λεπτομέρειαι 
περί τής έφευρέσεως ταύτης.

Ή  Ά ν τ ά ν τ  κ α ί ή  νό τα  τοΰ  Π άπα
(Ν.) Βέρνη, 28. Αυγουσ:ου. Ό  έν Ρώμη άνταποκριτής 

τής «Στάμπα» τηλεγραφεί τά έξής: Έξακολουθοΰσιν αί δια

πραγματεύσεις μεταξύ τών κυβερνήσεων τής Άντάντ, δπως έπι- 
τευχθή συνεννόησις έπί τής άπαντήσεως πρός τήν νόταν τοΰ 
Πάπα. ‘ Η άπάντησις δέν θά έπιδοθη πρό τοΰ Σεπτεμβρίου. 
'Η έπιστροφή τοΰ Γκασπάρρι άπό τό θερινόν ταξείδιον του 
είναι σημεΐον, δτι άναμένεται είς τό Βατικανόν ταχέως ή άπάν- 
τησις.

Αί κυβερνήσεις Γαλλίας, ’ Ιταλίας καί ' Ηνωμένων Πολιτει
ών, αί όποΐαι δέν έχουΟιν άντιπρόσωπον είς τό Βατικανόν, Θά 
άναθέσωσιν είς τόν άγγλον άντιπρόσωπον παρά τω Βατικανψ, 
νά έπιδώση τάς άπαντήσεις των πρός τόν Πάπαν. ' Η μορφή 
καί τό περιεχόμενον τών άπαντήσεων άποτελοΰσι τό άντιχειμε- 
νον συνεννοήσεων τών άνταντικών κυβερνήσεων. Μέχρι τοΰδε δέν 
άπεφασίσθη άκόμη, έάν πρέπη νά έπιδοθη κοινή άπάντησις ή 
κεχωρισμένως. ' Η άπάντησις Θά εΐναι εύγενής, άλλά [άποκρου- 
στική χαί διά συντόμου δικαιολογίας θά χαραχτηρίζη τάς προτάσεις 
τοΰ Πάπα άνεπαρκεΐς.

' Ο άνταποκριτής προσθέτει: ' Η ’ Αντάντ θά προβάλη ώς 
κύριον σημεΐον, δτι αί κεντρικαί δυνάμεις ώφειλον νά γνωστο- 
ποιήσωσι τούς δρους των περί τής είρήνης. Οί ρωμαϊκοί κύκλοι 
τοΰ Βατικανοΰ βεβαιοΰσιν, δτι ό Ούΐλσον θά άπαντήση κεχω- 
ρισμένως είς τήν νόταν. Καί ό Ούΐλσον θά ζητήση κατηγορη- 
ματικώς άπό τήν Γερμανίαν τήν γνωστοποίησιν τών δρων της 
περί τής είρήνης. Οί ανώτεροι διπλωματικοί κύκλοι τοΰ Βατι- 
κανοΰ έλπίζουσιν, δτι μέχρι τοΰ φθινοπώρου ή κατάστασις θά 
εΐναι ώριμος διά διαπραγματεύσεις είρήνης, περί τοΰ έποίου 
δμως άμφιβάλλουσ» οί διπλωματικοί κύκλοι τής Άντάντ.

ί&ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΟΡΟΥ (;)
(Ν. Κατά τηλεγράφημα τής «Τσάς» τής Κρακάου έκ 

Ζυρίχης άπό 25. Αύγούστου ό Πάπας έσχε μακράν συνάντησιν 
μετά τοΰ υπουργού του Γκασπάρρι καί τοΰ άγγλου πρεσβευτοΰ, 
περί τοΰ άποτελέσματος τής όποιας βεβαιοΰται παρ’ άξιοπίστου 
πηγής, δτι παρ’ δλας τάς άμφιβολίας, τάς όποιας εύρεν ήπρό- 
τασις είρήνης τοΰ Πάπα, αί διαπραγματεύσεις δμως είρήνης θά 
άρχίσωσιν ακόμη πρό τής εισόδου τοΰ φθινοπώρου.

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ
' Ο Βασιλεύς τής Βαυαρίας άπένειμε πρός τόν έκδότην τής 

ήμετέρας έφημερίδος Βασ. Έμπορ. Σύμβουλον 'κ. Γκλάουμπερ 
τόν Σταυρόν τοΰ Βασιλέως Λουδοβίκου.

ΠΠΛΠνυΤλ!  Λ αλε ία  3τ1ς κληρώ σεω ςIIII It U I Π I Η I τής  10ης σειράς τοΰ Πρωσ- 
σ ικοϋ  - Ν οτιογερμανικοΰ (236ης τοΰ Βασιλ. 

Π ρωσσικοΰ) Λ αχείου.
7·'; ν* , 1/a, καί ολόκληρον λαχεΐον άντί 15, 30, 60, καί 120 μ. 
καί λαχεία τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ πρός μάρκα 3,30 έκαστον 

είς τοΰ ΜΠΡΑΣΣΕΡΤ, Μαρίενπλατς 2. I.
Ή  άνανέωσις τών λαχείων τής 3 κληρώσεως πρέπει νά γίνη 
μέχρι τής Τετάρτης, 5ης Σεπτεμβρίου, ώρας 6ης έσπέρας.

ΛΟΥΤΡΑ “ΦΡΑΤΖΕΜΠΑΤ,,
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΙΒΟΛΙ

Άπό 1. Σεπτεμβρίου έ. ε. δέν θά χορηγώνται πλέον σιν- 
δόναι, προσόψια κλπ. είς τούς λουομένους, οί όποιοι παρακα- 
λοΰνται δπως φέρωσιν ίδικά των τοιαΰτα.

/ ειτουργία τών λουτρών καθ’ έκάστην άπό τής 8. πρωι
νής μέχρι τής 8. έσπερινής ώρας άδιακόπως. Τάς Κυριακάς 
μόνον μέχρι τής 12. ώρας μεσημβρίας. Τά άτμόλουτρα δέν 
λειτουργοΰσι κατά τάς Κυριακάς.

"Ολα τά εί'όη θεραπευτικών λουτρών.

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Λουΐζεν στράσσε 8. III ά.

Ενοικιάζεται είς άξιωματικόν έπιπλ. δωμάτιον [μετά ήλε- 
κτρ. φωτός. Γκίρκε. Γιόχμαν-στράσσε 10.


