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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον. 28. Αυγούστου. (W .T.B.) Οί Άγγλοι έξηκο- 

λούθησαν τάς άπεγνωσμένας των απόπειρας έπιθεσεως εις το 
μέτωπον τής Φλάνδρας παρ’ δλας τάς αποτυχίας των καί τάς 
βαρείας άπωλείας των. Αφού τήν πρωίαν τής 27. συνετρίβη 
αίματηρώς μία ισχυρά ές αλλεπαλλήλων κυμάτων συγκείμενη 
έπίθεσις έκατέρωθεν τής όδοΰ ' Υπέρν-Μενεν, οι Αγγλοι έςετε- 
λεσαν δύο νέας απόπειρας διασπάσεως είς τό υπό τών οβίδων 
κατεσκαμμένον πεδίον μεταξύ τών δύο σιδηροδρομικών γραμμών 
Μπέζινγκε-Στάντεν και ' Υπέρν-Ρουλέρ. Περί τήν 3. ώραν μ. μ. 
έξερράγη αίφνιδίως έπί τοΰ μετώπου άπό Ντράϊμπανκ μέχρι 
τής διώρυγος τής Χολλεμπέκε θύελλα πυρός, τήν όποιαν ήκο- 
λούθησε βαρεία έπίθεσις.

Τάς κατ’ αλλεπάλληλα κύματα έπιτιίίεμένας μάζας άγγλι- 
κοΰ πεζικοΰ συνώδευον τεθωρακισμένα αύτοκινητα, τα όποΐα 
μετά κόπου έπροχώρουν δια μέσου τών πλήρων βορβόρου χο
ανών οβίδων. Αεροπόροι πεζικού προηγούντο ιπτάμενοι χαμη
λά, δπως διά πυρός πολυβόλων προπαρασκευάσωσι τήν όδόν εις 
τά κύματα τής έφόδου. Ά λλά τό γερμανικόν αμυντικόν πΰρ 
ήρχισε τήν ένέργειάν του άκατάβλητον υπό τοΰ αγγλικού πυρός 
πυροβολικού. Χάλαζα έκρηκτικών χαί βολιδοφόρων δβίδων υπε- 
δέχθη τάς έφορμώσας μάζας. Αί γερμανικαί έφεδρεΐαι έρρί- 
φθησαν κατά τών ’Άγγλων καί τους άπέχρουσαν πανταχοΰ διά 
πεισματωδών έκ τοΰ πλησίον άγώνων.

Περί τήν 8· έσπερινήν ώραν οί ’Άγγλοι έπεχείρησαν δευ- 
τέραν μεγάλην έπίθεσιν κατόπιν νέου ισχυρού τυμπανίκοΰ πυρός. 
Οί άγώνες έξηκολουθησαν μέχρι τής 10. ωρας, έκρατηϊΗ^σαν 
δε κατ’ αύτούς τελείως δλαι αί γερμανικαί θέσεις πλήν μιας 
άση χάντου κοιλάνσεως βορειοανατολικώς τής Φρέτσενμπεργκ. Τό 
πεδίον τών χοανών είναι πλήρες άγγλικών πτωμά-ων. Μία νέα 
έπίθεσις πλησίον τής όδοΰ 'Υπέρν—Μενεν, τήν όποιαν οί Άγ_ 
γλοι προπαρεσκεύαζον, εχοντες έτοιμα τεθωρακισμένα αυτοκίνη
τα πρός ύποστήριξιν αύτής, δέν έπραγματοποιήθη πρό τοΰ συγ
κεντρωτικού γερμανικού πυρός καταστροφής. Είς τό λοιπόν με- 
τωπον δέν έγένοντο μάχαι πεζικού πλήν μιας συγκρούσεως μετά 
μιας βελγικής περιπόλου είς άπόστασιν ένός χιλιομέτρου βορείως 
τής λίμνης Μπλάνκαρτ. ‘ Ωσαύτως τό πύρ πυροβολικού διετη- 
ρήθη εις μέτρια δρια.

Είς τήν Άρτουά οί Καναδοί έπεχείρησαν νέαν μερικήν 
έπίθεσιν πλησίον τοΰ Ά γ . Αύγούστου. Μεταξύ τών ήρειπωμέ- 
νων διά πυρός οικιών τοΰ συνοικισμού έργατών έγένοντο λίαν 
αιματηροί άγώνες σώματος πρός σώμα. Πάλιν ήναγκάσθησαν 
οί Καναδοί νά ύποχωρήσωσι, δπως τήν προηγουμένην ήμέραν.

κατόπιν άπωλείας πολλών νεκρών καί τραυματιών. 'Ωσαύτως 
βορείως τοΰ Σέν Κεντέν άπεκρούσθη δι άντεπιθέσεως μία αγ
γλική έπίθεσις. ή όποία έγένετο τήν 4. άπογευματινήν ώραν 
είς τήν περιοχήν τής άγροικίας Κολόνι κατόπιν σφοδρού αιφνι
διασμού πυρός.

Είς τό μέτωπον τού Αί’σν οί Γάλλοι έπεχείρησαν τήν πρωί
αν τής 27. πλησίον τής άγροικίας Μεννζάν ώς και νοτιοανατο- 
λιχώς τής Αίλ διαφόρους μεριχάς έπιθεσεις, αί όποΐαι πασαι 
άπέτυχον. Γερμανικαί περίπολοι συνέλαβον νοτιοανατολικώς τής 
Αιλ μεγαλύτερον άριθμόν αίχμαλώτων είς τα γαλλικα χαρακώ
ματα. Είς τήν Σεμέν ντέ Ντάμ τό πΰρ πυροβολικού έξηκολού
θησε ήμέραν καί νύκτα.

Πρό τοΰ Βερντέν οί πεισματώδεις άγώνες πέρις τής Μπω
μόν κατέληξαν είς πλήρη γερμανικήν νίκην. Τό γαλλικόν τηλε
γράφημα τοΰ πύργου Ά ϊφφελ τής 27. Αύγούστου, ώρας 5. μ.μ. 
διαστρέφον τελείως τά γεγονότα, όμιλεΐ περί ματαίων γερμανι
κών άντεπιθέσεων κατά τών είς τήν νοτίαν παρυφήν τής Μπω
μόν γαλλικών Θέσεων. Πράγματι τήν 27. Αύγουστου οί Γάλλοι 
άπέκαμον προσπαθοΰντες, νά καταλάβωσι τήν Μπωμόν, άλλά 
κατόπιν άρχικών έπιτυχιών έξεδιώχθησαν άπό τό χωριον τοΰ" 
το, τό όποιον έκόστισεν είς αύτούς μεγάλας θυσίας. Οί Γερμα
νοί κατέχουσιν ολόκληρον τήν νοτίαν παρυφήν, μόνον δέ είς τήν 
άνατολικήν Ιξοδον τοΰ χωρίου εμεινεν είς χεΐρας τών Γάλλων 
μία μικρά φωλεά άκροβολιστών.

Μετά τήν βαρεΐαν ταύτην άποτυχίαν οί Γάλλοι δέν έπα- 
νέλαβον τήν έπίθεσιν των ή ημέρα παρήλθε σχετιχώς ήσυχος. 
Μόλις κατά τήν έσπέραν οί Γάλλοι έπεχείρησαν νέας έπιθέσεις 
μεταξύ τού υψώματος 344 καί τοΰ δάσους τής Σώμ, αί ό. 
ποΐαι έγένοντο κατά τών γερμανικών θέσεων περί ώραν 8· 30' 
κατόπιν ισχυρού τυμπανίκοΰ πυρός. Τά γαλλικά κύματα τής 
έφόδου άπεκρούσθησαν πανταχοΰ εύκόλως.

Είς τό Ανατολικόν μέτωπον έπετεύχθη σπουδαία βελτίω- 
σις τού μετώπου διά τής καταλήψεως τοΰ σπουδαίου ύψώματος 
Ντόλτσοκ ώς καί τοΰ χωρίου Μπόγιαν, τά) όποια κατελήφθη- 
σαν δι άσημάντων ίδικών μας άπωλειών.

Είς τήν Μακεδονίαν ένεδυναμώ&η ή μαχητική ένέργεια. 
Είς τόν τομέα τών λιμνών πλησίον τοΰ Μοναστηριού, είς τό 
τόξον τού Τσέρνα και είς τάς θέσεις τής Δοϊράνης διηυθύνετο 
κατά τήν διάρκειαν της 27. Αύγούστου ζωηρόν πύρ πυροβολι
κού. Περί τήν 10.30' σημαντικοί άνταντιχαί δυνάμεις έπετέθη
σαν κατά τών θέσεων τών συμμάχων. Π έπίθεσις κατεβληθη 
υπό τοΰ πυρός πυροβολικού» καί πεζικού.



ANAKOINQBENIA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΐΡΜλΙΙΚ* i lU f l l t tU U

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 30. Αύγούστου 1917.
Δ υτικόν Θ έατρον

'Η πολεμική ένέργεια εις τήν Φλάνδραν περκορίσθη καί 
χθές εις ισχυρόν -πΰρ είς τινας τομείς βορειονατολικώς και άνα
τολικώς τής ' Υπέρν.

Τήν πρωίαν οί 'Άγγλοι έπεχείρησαν σφοδράν έπίθεσιν βο- 
ρειονατολικώς τής Βιέλτγε, ή όποία κατεβλήθη μετά πολλών 
απωλειών διά πυρός καί άγώνος έκ τοΰ πλησίον.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τήν Σεμέν ντέ Ντάμ άπέτυχον πολλοί κατόπιν κυμά

των πυρός . έκτελεσθεΐσαι έπιθέσεις άναγνωρίσεως τών Γάλλων 
νοτιοανατολικώς τής Σερνύ.

Πρ ό τοΰ Βερντέν ό άγών πυροβολικού άπέκτησε τήν έσπέ
ραν πάλιν μεγαλυτεραν δύναμιν έκτος μαχών άναγνωρίσεως ού- 
δεμία άλλη ένέργεια πεζικού,

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  Τ Ο Ϊ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Είς γαλλικόν πΰρ έναντίον τής Τιωκούρ άπηντήσαμεν πά

λιν διά ΐσχυροΰ κανονιοβολισμού τής Νοβιάντ-ώ-Πρέ.

’Α να τολ ικό ν θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ TOV ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕΟΠΟΛΔΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Πλησίον τής Ντύναμπουργκ καί τή; Σμόργκον ένεδυναμώ- 
θη σημαντικώς ή ένέργεια τοΰ πυρός- ωσαύτως νοτιοδυτικώς 
τής Λούκ, πλησίον τής Τάρνοπολ καί εις τόν Τσμπρουτς τό 
ρωσσικόν πυροβολικόν ήτο ένεργητι/ώτερον παρά άλλοτε.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Νοτίως τής Τίργκουλ Όκνα άπεκρούσθησαν ρουμανικοί 

έπιθέσεις έναντίον τών γραμμών μας.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
'Η  πολεμική έπιτυχία τής- 28. 8. είς τά βορειοδυτικώς τής 

Φοξάνι δρη ηύξήθη χθές. Ισχυρά έπίθεσις τών δεδοκιμασμέ-

νων στρατευμάτων έπιθέσεως απώθησε τόν πεισματωδώς άμυ- 
νόμενον έχθρόν άπό τήν Ίρέστι πέραν τών βορείως τοΰ χωρίου 
ύύωμάτων πρός τήν κοιλάδα τοΰ Σουσίτα. ’ Ιδιαιτέρως διεκρίθη 
εν έκ Σελεσιανών και Σαξώνων συγκείμενον σύνταγμα. Περιήλθον 
είς χεΐράς μας 300 αιχμάλωτοι και πολυάριθμα πολυβόλα καί 
οχήματα.

Σφοδροί έπιθέσεις άνακουφίσεως τών έχθρών, έκτελεσθεΐ- 
σαι κατά τών ύφ’ ήμών βορειοανατολικώς καί βορείως τής Μουν- 
τσελούλ καταληφθεισών γραμμών άνευ φειδοΰς ανθρωπίνων ά* 
πωλειών, ούδέν άποτέλεσμα Ιφεραν καί ούδεμίαν έπίδρασιν εί
χαν είς τήν έπι θετικήν κίνησιν δυτικώς τοΰ Σουσίτα.

Είς τόν Σερέθην καί είς τόν κάτω Δούναβιν ηύξήθη ή 
μαχητική ένέργεια.

Μ ακεδονικόν μέτω πον.
' Η ηύξημένη ένέργεια τοΰ πυρός έξηκολούθησεν, ιδίως 

νοτιοδυτικώς τής λίμνης τής Δοϊράνης.
Πλησίον τοΰ Τοΰ να . καί τοΰ Άλκάκ Μά οί Βούλγαροι 

έπεχείρησαν έπιτυχεΐς περιπολίας, κατά τάς όποιας διέλυσαν 
πολλά, φυλάκια καί έπανήλθον μετά. αιχμαλώτων. ’ Απεκρούσθη
σαν διά πυρός έπιτιθέμενοί τινες έχθρικαί λόχοι.

(W .T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Ε ί  ΙΟΥ ΑΥΠΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟϊ AHAKOIHDBENTO!
Β ιέ ν ν η ,  29. Αύγούστου.

’Ιταλ ικόν θέατρον
'Η πάλη τής 11. μάχης τοΰ Ίζόντσο ηύξήθη χθές είς 

έξαιρετικόν υψος. 'Η όρμή τής ιταλικής έπιθέσεως ήτο ακόμη 
ισχυρότερα παρά κατά τάς προηγουμένας ήμέρας. ' Η νίκη εμει- 
νεν άναντιρρρήτως είς τά δπλα μας.

’ Επί τοΰ όροπεδίου Μπαϊνσίτσα-Χάϊλιγκενγκαϊστ ή δύναμις 
τής έχθρικής έπιθέσεως, ύποστηριζομένη υπό μετά σπατάλη; 
βαλλουσών πυρβολαρχιών δλων τών διαμετρημάτων, διηυθύνετο
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To πολεμικόν πεδίον άνατολικώς τοΰ Μάς

πρό πάντων κατά τών ■ χώρων τής Κάλ καί τή; Ποντλοσε. Διά 
πολυώρων βαρέων άγώνων έκέρδισαν οί γενναίοι μας τελείως 
τήν ύπεροχήν άπέναντι τών άδιακόπως δι ένίσχυσεων τρεφομέ- 
νων μαζών τοΰ έχθροΰ. ’ Αργά τήν νύκτα άπεκρούσθη ή τε: 
λδυταία ιταλική έφοδος.

’ Εξαιρετικώς σφοδρός ήναψεν πάλιν ή άγών περί τής κα- 
ταλήψεως τοΰ άπό ήμερών ύπό θερμών άγώνων συνταρασσομέ- 
νου δρους Σάν Γκαμπριέλε. "Οταν κατά τάς έσπερινάς ώρας 
αία ιταλική όμάς στρατοΰ κατώρθωσε, νά εισβάλη είς χάς θέ
σεις μας, ύπέστη άντεπίθεσιν καί συνετρίβη ύπό τμημάτων τών 
ύπ άριθ. 20 (Νόϋ - Σάντεκ), 34 (Κάσσα) καί 87 (Τσίλλι) συν
ταγμάτων μας. Περιήλθον είς χεΐράς μας 1 ανώτερος ίταλός 
αξιωματικός καί 200 άνδρες. Μία νέα έπίθεσις ολίγον πρό τοΰ 
μεσονυκτίου βορειοανατολικώς τής Γ/αμπριέλε, έκτελεσθεΐσα ά
νευ προπαρασκευής πυροβολικοΰ, κατεβληθη υπο τοΰ πυρος μας.

" Εν ισχυρόν ιταλικόν κΰμα έπιθεσεως εμελλε να προπα
ρασκευάσω τήν όδόν άνατολικώς τοΰ Γκ^τς καί βορείως τής 
κοιλάδος τοΰ Βίππαχ. Κατόπιν έξαώρου προπαρασκευής πυρο
βολικού έφώρμησε τήν μεσημβρίαν τό έχθρικόν πεζικόν κατά 
τών γραμμών μας. Πλησίον τοΰ νεκροταφείου τής Γκερτς και 
πλησίον τής Γκρατσιάνια ό έχθρός έξηναγκάσθη ύπό τής έξο
χου δράσεως τών πυρβολαρχιών μας, είς τας οποίας άνηκει 
μέγα μέρος τών χθεσινών έπιτυχιών, νά ύποχ<ορήση. Τούναν- 
τίον πλησίον τοΰ Σάν Μάρκο κατωρθώθη ή άπώθησις τοΰ έχ- 
Θρού μόνον κατόπιν πεισματώδους άγώνος σώματος πρός σώμα, 
κατά τόν όποιον άνεδείχθησαν ιδιαιτέρως οι δεδοκιμασμενοι μα- 
χηταί τοΰ 2. Βορειοβοημικοΰ τάγματος εύζώνων καί τοΰ Κροα- 
τικοΰ συντάγματος πεζικοΰ ύπ άριθ. 96. Είς στενόν χώρον 
μάχης συνελάβομεν έκεΐ αιχμαλώτους έξ επτά ιταλικών συν
ταγμάτων.

Έ πί τοΰ οροπεδίου τοΰ Κάρστ δέν έγένοντο μεγαλύτεραι 
πο λεμ ικο ί έπιχειρήσεις. 'Η Τεργέστη ύπέστη νέαν έπίθεσιν έχ
θρικών άεροπλάνων. Α ί είς τήν πόλιν όιφθεΐσαι βόμβαι δέν έ- 
προξένησαν σημαντικάς ζημίας.

(W .T .B .) ' Ο άρχηγός τοΰ γενικοΰ έπιτελείου.

18 ΟΟΟ ΤΟΝΝΟΙ
Βερολΐνον, 28. Αύγούστου. Επίσημόν. (W .T.B.) Είς τόν 

Ατλαντικόν ώκεανόν τά υποβρύχιά μας κατεβόθισαν πάλιν 
18 000 τόννων.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο Ιν ώπλισμέ-· 
νον άγγλικόν άτμόπλοιον εχον τό έξωτερικόν τοΰ «Κάλομο» 
(5019 τόννων), τό' ιταλικόν ώπλισμένον πολύ φορτωμένον άτμό- 
πλοιον «Εύγενία», προσέτι εν ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον 
άγνώστου όνόματος, πιθανώς με φορτίον έλαιοϋ.

’ 0  αρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

0 ΚΟΡΚΙΛΟΦ ΠΕΡΙ ΙΟΥ ΡΟΠΙΚΟΥ ΪΤΡΑΤΟΪ
(Ν.) Πετρούπολις, 28.Αύγούστου. (Τηλεγράφημα τού τη

λεγραφικού πρακτορείου Πετρουπόλεως.) 'Ο Κορνιλώφ είπε 
μεταξύ άλλων κατά τήν ομιλίαν τού έν τή- έθνοσυνελεύσει τής 
Μόσχας τά έξής: Τό παλαιόν καθεστώς εγκατελειψεν εις τήν έ- 
λευθέραν Ρωσσίαν στρατόν ά όποΐος παρ’ δλας τάς στερήσεις 
τής όργανώσεώς του, ένεπνέετο τούλάχιστον υπό πολεμικής ορε- 
ξεως καί ήτο έτοιμος διά θυσίας. Σειρά μέτρων, τά όποΐα ελα- 
βον άνδρες, είς'τούς όποιους τό πνεύμα του στρατοΰ καί οι υ
ποθέσεις του ήσαν. τελείως ξέναι, μετέβαλον αύτόν είς συμμά- 
ζευμα ανθρώπων, οί όποιοι ειχον χάσει τελείως το λογικον καί 

■ ενδιαφέροντα μόνον διά τα προσωπικόν των αγαθόν. ’ Εάν ή

Ρωσσία θέλη νά σωθη, οφείλει νά αναδιοργανωθώ ο στρατός 
της έν πάσ ]̂ Θυσία. Πρέπει νά έπιληφθώσιν άμέσως τών ύπ 
έμοΰ καταρτισθέντων μέτρων, τό όποΐα ένέκρινε τελείους ό διευ
θυντής τοΰ υπουργείου τών στρατιωτικών.

Είς τά μέτρα ταΰτα ύπάγονται καί τά έξής : Πρώτον, έ- 
νίσχυσις τής έσωτερικής πειθαρχίας δι’ άποκαταστάσεως τού 
κύρους τών αξιωματικών καί ύπαξιωματικών. Δεύτερον, βελτίω- 
σις τής οικονομικής καταστάσεως τών άξιωματικών, οί όποιοι 
τοσοΰτον διεκρίθησαν κατά τάς τελευταίας στρατιωτικάς έπιχει- 
ρήσεις. Τρίτον, περιορισμός τής ένεργείας τών έπιτροπών τών 
συνταγμάτων, αί όποΐαι πρέπει βεβαίως νά διευθύνωσι τήν έ- 
σωτερικήν οικονομικήν ζωήν τών συνταγμάτων, ούχί δμως νά 
άναμιγνύωνται είς τάς παλεμικάς έπιχειρήσεις καί τόν διορισμόν 
τών αρχηγών.

1 Η δύναμις ολοκλήρου του στρατοΰ. έξηκολούθησεν ό Κορ- 
νιλώφ, έξαρταται άπό τήν κατάστασιν τής χώρας. ' Υπάρχει κίν
δυνος, δτι τό αίμα, τό όποιον έν άνάγκη θά χυθή κατά' τήν 
διάρκειαν τής άποκαταστάσεως τής τάξεως είς τό μέτωπον, θά 
άποβω άκαρπον, έάν ό όργανωμένος καί έτοιμοπόλεμος στρατό; 
μείνη άνευ ένισχύσεων, τροφών, πυρομαχικών καί έξοπλισμοΰ.
' Ωσαύτως θεωρώ άπαραίεητον, · δπως τά είς τό μέτωπον λη 
φθέντα μέτρα έφαρμοσθώσι καί είς τήν χώραν.

Πράγματι εχω ειδήσεις, δτι ή κατάστασις τών σιδηροδρό
μων μας είναι τοιαύτη, ώστε ό στρατός μας δέν θά δύναταί 
πλέον νά λάβ-Q τρόφιμα μετά τόν Νοέμβριον. Πρός άπόδειξιν 
άναγινώσκει τηλεγράφημα τοΰ διοικητοΰ τοΰ νοτιοδυτικού μετώ
που, τό όποιον όμιλεΐ περί έλλείψεως άρτου καί διπυρίτου καί 
δηλοΐ, δτι έπικρατεΐ σχεδόν πείνα είς τα μέτωπον. 'Ο αρνι 
λώφ άνεφερεν επίσης αριθμούς τινας περί τής παραγωγής τών 
βιομηχανιών, αί όποΐαι έργάζονται διά τήν άμυναν τής χώρας. 
Αυτη ήλαττώθη άπό τοΰ ’ Οκτωβρίου 1916 μέχρι τοΰ Ίανουα- 
ρίου 1917 διά μέν τήν κατασκευήν τών πυροβόλων καί τών 
πυρομαχικών κατά 60 έπί τοΐς εκατόν, διά δέ τήν κατασκευήν 
τών άεροπλάνων κατά 80 έπι τοΐς εκατόν.

Έάν λοιπόν, έξηκολούθησεν ό Κορνιλώφ, έξακολουθήση ή 
κατάστασις αυτη, αί στρατιαί μας θά εύρεθώσιν είς. τήν αύτήν 
κατάστασιν, δπως κατά τήν άνοιξιν 1916 κατά τήν ύποχώρησιν 
είς τήν Πολωνίαν, τήν Γαλικίαν καί τά Καρπάθια. 'Ο γενικό; 
διοικητής τοΰ στρατοΰ έπεράτωσε τόν λόγον ταυ με τήν σταθε- 
ράν διαβεβαίωσιν, δτι τά ύπ αύτοΰ προταθέντα μέτρα Θά τε 
θώσιν άμέσως είς έφαρμογήν. Πιστεύει, δτι τό· πνεύμα καί τό 
λογικόν τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ Θά σώσωσι τήν Ρωσσίαν. Πιστεύε 
είς τό λαμπρόν μέλλον τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ καί τρέφει την 
πεποίθησιν, δτι θά άποκατασταθη πάλιν ή άρχαία του δόξα.

'Ο λόγος τοΰ Κορνιλώφ έγένετο δεκτός πανταχόθεν μετά 
διαρκών έπιδοκιμασιών. Μόνον είς τήν άκροτάτην άριστεράν πολ
λά μέλη τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτων έτήρησαν 
σιωπήν. 'Ο γενικός διοικητής τού στρ«ξθΰ έγκατέλειψε/ άμέσως 
τήν συνέλευσιν καί συνοδευόμενος ύπό τοΰ ύπασπστοΰ του ά- 
νεχώρησε διά το (3τρατοττεό/>ν.

Η ΑΝΤΑΝΤ 
π ε ρ ι  τ ή ς  γ ε ρ μ α ν ο τ ο υ ρ κ ικ ή ς  ο υ μ μ α χ ια ς

(Ζ.) Ρόττερνταμ, 29. Αύγούστου. 'Ο «Νέος Αγγελιοφό
ρος τής Ρόττερνταμ» πληροφορείται έκ Λονδίνου τά έξής: 'Η 
«Βεστμινίστερ Γκαζέττε» γράφει, δτι οί διπλωμάται τής Άντάντ 

' ισχυρίζονται γενικώς, δτι τό δήθεν τηλεγράφημα τοΰ αύτοκρά- 
τορος Γουλιέλμου πρός τόν βασιλέα Κωνσταντίνον, τό όποιον ό 
Βενιζέλος άνεγνωσεν εις τήν ελληνικήν βουλήν καί κατά τό ό
ποιον ή· συνθήκη συμμαχίας- τής Γερμανίας μετά τή; Τουρκία;



έκλείσθη τήν 4. Αογούστοο 1914, δέν άνταποκρίνεται είς τά 
γεγονότα. Γνώσται τών τουρκικών πραγμάτων πιστεύουσιν, δτι 
αί συνεννοήσεις τών κομμάτων, αί όποΐαι κατέληξαν είς τήν 
νίκην τοΰ ’ Εμβέρ βέη καί τήν άπόφασιν τής συμμετοχής είς 
τόν πόλεμον παρά τό πλευρόν τής I ερμανίας. δεν είχον κλει- 
σθή άκόμη κατά τάς άρχάς Αύγούστου.

(Ν.) Λονδΐνον, 28. Αυγούστου. (Ρόϋτερ.) Ή  διεθνής σο
σιαλιστική καί έργατική συνέλευσις θά συνέλθη σήμερον ύπό 
τήν προεδρίαν τοΰ Χέντερσον είς τήν κεντρικήν αίθουσαν τοΰ 
Βεστμίνστερ. Τό Βέλγιον άντιπροσωπεύεται ύπό 2 άπεσταλμέ- 
νων, ή Ρωσσία ύπό 4. ή Γαλλία ύπό 10, ή Πορτογαλία ύπό 
2 , ή 'Ελλάς ύπό 1, ή Μεγάλη Βρεττανία ύπό 45 καί ή νό
τιος ’ Αφρική ύπό 1. Θά προταθη, δπως ή συνέλευσις διαιρεθη 
είς τέσσαρα τμήματα, δπως συσκεφθή έπί τών κυρίων σημείων 
τής δηλώσεως τοΰ βρεττανικοΰ έργατικοΰ κόμματος περί τών 
πολεμικών σκοπών. Τά τέσσαρα σημεία είναι : 1. ή γενική δή- 
λωσις περί τοΰ πολέμου, 2. ό σύνδεσμος τών λαών, 3. αί ά- 
παίτήσεις άποκαταστάσεως καί τά οικονομικά ζητήματα καί 4. 
αί έδαφικαί μεταρρυθμίσεις.

(Ν.) Λονδΐνον, 28. Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) ' Π συνέλευσις 
τών σοσιαλιστών καί έργατών τών συμμάχων χωρών είς Βεστ
μίνστερ ήρχισε σήμερον πρό μεσημβρίας. Παρίσταντο δλοι οί 
αντιπρόσωποι. '0  Χέντερσον άνέλαβε τήν προεδρίαν. Αί συζη
τήσεις δέν είναι δημόσιαι. μετά μεσημβρίαν δμως θά έκδίδεται 
έπίσημος εκθεσις περί τών έργασιών τής συνελεύσεως.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ
(Ν.) Βάσινγκτον, 28. Αύγούτου. Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ 

πληροφορείται, δτί ή άμερικανική άπάντησις είς τήν νόταν τοΰ 
Πάπα, ή όποία εχει συνταχθή είς προσηνέστατον υφος, δέν εύ- 
ρίσκει έδαφος, έπί τού οποίου θά ήτο δυνατόν νά προβη είς 
διαπραγματεύσεις είρήνης, διότι λείπει δήλωσις τής Γερμανίας 
περί τών δρων.

ΜΕΤΡΑ Ι ' ι ί ί  ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΙΑ ΤΗΗ ΕΙΑΓΟΓΗΗ
(Ν.) Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ άναγγέλλει τά εξής : Ό  Ού- 

ΐλσον έξέδωσε προκήρυςιν, ή όποία έπιτρέπει τήν έξαγωγήν δλων 
τών προϊόντων είς τάς ούδετέρας χώρας τής Ευρώπης μόνον κα
τόπιν άδειας καί αυξάνει τόν κατάλογον τών προϊόντων, διά τήν 
έξαγωγήν τών όποιων πρός τούς συμμάχους καί τούς μή“εύρω- 
παίους ουδετέρους άπαιτοΰνται άδειαι. Ό  κατάλογος ούτος πε
ριλαμβάνει -βάμβακα, έμπορεύματα κρέατος, ζάκχαριν καί τά 
πλεΐστα έκ τών λοιπών άμερικανικών προϊόντων έξαγωγής. Είς 
ιδιαιτέραν δήλωσιν λέγει ό Ούΐλσον, δτι ό πρώτιστος σκοπός 
τής κυβερνήσεως είναι νά άτ:οκλεισθη πασα έμμεσος ή άμεσος 
χρησιμοποίησις ύπό τοΰ έχθροΰ άμερικανικών προϊόντων. ' Η 
έξαγωγή είς Γερμανίαν καί τούς συμμάχους της άπαγορεύεται 
ρητώς. 'Η έξαγωγή νομισματοποιημένου χρυσοΰ καί άνομισμα- 
τοποιήτου χρυσοΰ καί άργύρου έπιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας.

(Ν.) 'Ως πληροφοροεΐται ή παρισινή «Ματέν», ή Νορβη
γία άπεδέχθη τούς άμερικανικούς δρους καί συνήνεσεν είς τήν 
άπαγόρευση» τής έξαγωγής διά Γερμανίαν. Τουναντίον ή Σουη
δία θεωρεί τάς άμερικανικάς άπαιτήσεις ώς άσυμβιβάστους πρός 
τήν ούδετερότητα.

σκέβιτς περιέγραψε' τήν φρικώδη κατάστασιν τοΰ ρωσσικοΰ στρα
τοΰ, ό όποιος εύρέθη αίφνιδίως σχεδόν έντελώς άνευ πυρυμαχι- 
κών καί δπλων. Καί πρό τοΰ πολέμου άκόμη ή Ρωσσία δέν 
ήδύνατο νά κατορθώση έφοδιασμόν διά πυρομαχικών άναλόγως 
πρός τάς λοιπάς εύρωπαύάς χώρας συνεπεία τής μικράς πα
ραγωγής τών έργοστασίων καί έλλείψεως οικονομικών μέσων.

Γ,Οταν έξερράγη ό πόλεμος, ή στενοχώρια έγένετο πολύ 
αισθητή. Είς τό στρατηγεΐον κατέφθασαν εκατοντάδες αιτήσεων 
χορηγήσεως πυρομαχικών· τό στρατηγεΐον έπίεζε τόν Σουχομ- 
λινώφ, νά αύξηση τήν παραγωγήν πυρομαχικών καί νά μετα- 
βάλη ιδιωτικά έργοστάσια είς έργοστάσια πυρομαχικών. Άλλά 
δ πρώην ύπουργδς άπήντησεν είς δλα τά τηλεγραφήματα μετά 
παρηγορητικών ύποσχέσεων, χωρίς ούδέ τδ έλάχιστον νά πρά
ξη, δπως βελτιώση τήν κατάστασιν.

’Ένεκα τούτου οί στρατιώται κατεστράφησαν άθρόοι καί 
εφυγον είς τό έσωτερικδν τής χώρας, διότι τούς ήτο φυσίκώς 
άδύνατον, νά άντιαταΛώσι κατά τού έχθροΰ. ’ Επειδή οί Γερμα
νοί έγνώριζον, δτι οί Ρώσσοι δέν ήδύναντο νά βάλωσι, ώδήγουν 
πολλάκις τδ πυροβολικόν των πολύ πλησίον τών ρωσσικών θέ
σεων, τάς οποίας έκανονιοβόλουν καί έπροξένουν φοβεράς έρη- 
μώσεις είς τάς ρωσσικάς γραμμάς. Είς άπάντησιν τής δηλώσε
ως ταύτης ό Σουχομλινώφ είπεν, δτι ή Γερμανία ήτοιμάζετο 
πρός πόλεμον πρδ 40 έτών, ένω ή Ρωσσία ούδέν σχεδόν έ'- 
πραξε δι αύτόν.

' Ο μάρτυς κόμης Κοκοβτσώφ πρώην πρωθυπουργός καί ύ- 
πουργός τών οικονομικών είπεν, δτι ό ύπουργδς τών οικονομι
κών ούδέποτε άπέκρουσε τάς στρατιωτικάς πιστώσεις μετά τδν 
ρωσσοϊαπωνικόν πόλεμον. Κατά τό διάστημα τών πέντε έτών 
κατά τά όποια ό μάρτυς συνειργάσθη μετά τοΰ Σουχομλινώφ, 
ό ύπουργδς τών στρατιωτικών δέν εύρέθη ένώπιον χρηματικών 
δυσκολιών. Τό χρήμα ήτο πάντοτε διαθέσιμον άλλά δέν έδα 
πανατο.

ΤΤΟΙΚΙΛΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
(Ζ.) Διά φορτία σίτου άπδ Αυστραλίας είς Αγγλίαν προσ 

φέρονται είς ούδετέρους έφοπλ.ιστάς 300 εως 350 σελλίνια 
κατά τόννον. Τούτέστι περίπου 140 Ιως 190 μάρκα περισσό
τερον παρά ή μέχρι τοΰδε μεγίστη τιμή σίτου έν Γερμανία, 
καί ίση περίπου πρδς τήν σημερινήν άξίαν ένδς τόννου σίτου 
έν Αμερική.

(Ζ.) Ρόττερνταμ,. 29. Αύγουστου. 'Η χθεσινή καταιγΐς 
έπροξένησε μεγάλην ζημίαν είς τήν συγκομιδήν, ώς πληροφο 
ρεΐται ό «Ν. ’ Αγγελιαφόρος τής Ρόττερνταμ» έκ Λονδίνου. Οί- 
«Τάϊμς» συνιστώσιν οικονομίαν είς τά τρόφιμα.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΥΑΡΤ Γ Κ Ρ Ε Τ
(Ζ.) Κατά πληροφορίας έξ Αγγλίας άπέθανε τήν 29 

Αύγούστου ό πρώην ύπουργδς τών έξωτερικών τής Αγγλίας 
Σίρ *Εντουαρτ Γκρέϋ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! « ’Αξιόλογα ’Αποσπάσματα έλληνικών 
έφημεριδων έρανισθέντα καί. μεταφρασθέντα είς τήν 
Γερμανικήν ύπό Γ. Σ ώ ϋ τ ε ρ, Αιδάκτορος Φιλολογίας.» 
Βιβλίον χρησιμώτατον διά τούς μανθάνοντας τήν γερ* 
μανικήν ή τήν ελληνικήν. Μετάφρασις λίαν επιμελημέ
νη καί δσον τό δυνατόν κατά λέξιν· "Υλη εκλεκτή και 
ποικίλη: έπίσημα έγγραφα, πολεμικοί ειδήσεις, χρονο' 
γραφήματα, διαφημίσεις κ.λ.π· Τιμή έντός τοΰ Γκέρλιτς 
1,50 Μ. έκτός δέ τοΰ Γκέρλιτς 2,50. Μ·

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΑΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΧΟΜΑΙΝΟΦ ’ Ενοικιάζεται έπιπλωμένον δωμάτιον. Χόσ-ιταλ-στράσσε 27. 111. ά.
(Ν.) Κατά τήν δίκην τοΰ πρώην ύπουργοΰ τών στρατιω- ’ Ενοικιάζεται άμέσως ή βραδ. καλώς έπιπλ. δωμάτιον

τικών τής Ρωσσίας Σουχομλινώφ ό μάρτυς στρατηγός Γιανού- μετά 2 παραθύρων Ράουτερ. Βίντερφελτ-στράσσε 24. άνω παρτέρ.


