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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολϊνον, 29. ’ Ιουλίου. ( W .T .B )  Τήν 28. ’ Ιουλίου τά 

γερμανικά και αύστροουγγρικά στρατεύματα προήλασαν είς τήν 
ανατολικήν Γαλικίαν με τήν ταχύτητα τών προηγουμένων ήμε
ρών. Τά ήττηθέντα ρωσσικά σώματα κατεδιώχθησαν εκατέρω
θεν τής σιδηροδρομικής γραμμής Κοπιτούνοκ — Χουσιάτυν πρδς 
τδν συνοριακδν ποταμδν Τσμπρούτς και έρρίφθησαν πέραν τοΰ 
ποταμοΰ έντδς τής Ρωσσίας. Νοτίως τοΰ Ντνγέστρ οί Ρώσσοι 
έπεχείρησαν πα'λιν νά άνακόψωσι τήν άκάθεκτον προέλασιν τών 
ήμετερων. Παρετάχθησαν έκ νέου εις μάχην νοτίως τής Χορον- 
τένκα καί έπολέμησαν μετά μεγάλου πείσματος έντελώς άντιΚέ. 
τως πρδς τάς σκοπίμους αναγγελίας τής ρωσσικής κυβερνήσεως. 
' Η άντίστασις δμως_ έθραύσθη υπδ τής τολμηράς έπιθέσεως τών 
στρατευμάτων μας και τά ήττηθέντα ρωσσικά σώματα έξετοπί- 
σθησαν πρδς νότον καί νοτιοανατολάς.

' Ωσαύτως νοτίως τοΰ Πρού&ου έπροχωρήσαμεν σημαντικώς 
κατά τήν 28. Ιουλίου. Νοτιοανατολικώς τής Τσαμπλοτόβ προ- 
ηλάσαμεν άνατολικώτερον έντδς τοΰ κοιλώματος τής κοιλάδος 
τοΰ Προύθου, ένοϊ είς τδ πρδ τών Καρπαθίων έ'δαφος ύπερέ- 
βημεν τήν κοιλάδα του ποταμοΰ Τσέρεμος καί αί προφυλακα( 
μας εφθασαν μέχρι τών πηγών τοΰ νοτίου Σερέθη. 'Ωσαύτως 
είς τά Καρπάθια τής Βουκοβίνας προηλάσαμεν πολί» πρδς άνα- 
τολάς. Περί τδ ύψωμα τής Λουτσίνα διεξάγεται άκόμη άγών.

Είς τδ δυτικδν μέτωπον ό άγών πυρδς είς τήν Φλάνδραν 
έμαίνετο καί κατά τήν 28. Ιουλίου μετά τής αύτής άνηκούστου 
σφοδρότητος. Είς τήν περιοχήν τής Μπέζινγκε έπιχειρήσεις έχ- 
θρικοΰ πεζικοΰ κατέληξαν είς πεισματώδεις άγώνας, οί όποιοι 
διήρκεσαν ολόκληρον τήν νύκτα. Πλησίον τής Βιέλτγε άπεκρού
σθησαν αίματηρώς έχθρικαί μερικοί έπιθέσεις, ώσαύτως δε άπέ
τυχον άπόπειραι έπιθέσεως τοΰ έχθροΰ βορείως καί νοτίως τής 
λίμνης Μπελβάρντε. Βορείως τής Βάστεν κατελάβομεν έδαφος 
κατά τινα έπιτοχή έπιχείρησίν μας.

Καί είς τήν Ά ρτουά τδ πΰρ πυροβολικοΰ ήτο βαρύ. Κα
τα πολυάριθμους επιχειρήσεις περιπόλων άπεκτήσαμεν σπουδαία 
πλεονεκτήματα καί συνέλάβομεν άριθμόν τινα αίχμαλώτων.

Είς τδ μέτωπον τοΰ Αίσν οί Γάλλοι ηύξησαν τάς αίματη- 
. ράς των άπωλείας είς άκάρπους έπιθέσεις νοτιοανατολικώς τή- 

Αίλ περί τήν 6. ώραν π. μ. καί μεταξύ 9. καί 11. τής εσπέρας, οπό
τε έπετέθησαν τρεις φοράς μετά πείσματος καί ισχυρών δυνάμεων.

Εχθρικοί βομβαρδισμοί έπί τών βιομηχανικών εγκαταστά
σεων τής Ντιντενχόφεν καί τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού τής 
Μυλχάουζεν ούδεμίαν στρατιωτικήν ζημίαν, μόνον δέ άσήμαντον 

Ρδλικήν ζήμίαν έπροξένησαν, ένω τά έδικά μας άεροπλάνα έβομ-

'1  πεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Άγαπητδς διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί Ικδοσις όπδ τής 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν οδντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

βάρδισαν μετ’ έπιτυχίας τάς έχθρικάς βιομηχανικάς εγκαταστά
σεις τή; Νέβ — Μαιζόν.

a m  τοϊ κομητο! περνιη
Βιέννη, 28. Ιουλίου. (W .T .B .)  Κατά τήν σημερινήν δε- 

ξίωσιν αντιπροσώπων αυστριακών καί ουγγρικών έφημερίδων ό 
ύπουργδς τών έξωτερικών κόμης Τσέρνα ώμίλησε περί τής έ- 
ξαιρετικώς ευνοϊκής στρατιωτικής καταστάσεως καί περί τής κα
ταστάσεως είς τό ρωσσικδν μέτωπον, δπου τά στρατεύματα τών 
συμμάχων προελαύνουσι διαρκώς, έξέφρασε δέ ιδιαιτέρως τδν 
Θαυμασμόν του διά τά κατορθώματα τών συμμαχικών στρατευ
μάτων.

Περι τής πολιτικής καταστάσεως ό κόμης Τσέρνα εΐπε τά 
έξής : « Ο Λόϋδ Τσώρτς είς τήν τελευταίαν του ομιλίαν έπ’ ευ
καιρία τής έπετείου τής βελγικής άνεξαρτηιίας έχαρακτήρισε 
τάς δηλώσεις τοΰ γερμανοΰ άρχικαγγελαρίου κατά τήν συνε- 
δρίασιν τής 20. ’ Ιουλίου τής γερμανικής βουλής ώς διφορου- 
μένας. ' Η πρόφασις αυτη εΐναι δι’ έμέ καθ’ έαυτήν ακατανόη
τος, διότι αί δηλώσεις τοΰ άρχικαγγελαρίου είναι τελείως σα
φείς καί δέν έπιδέχονται παρεξήγησιν. 'Η  πρόφασις δμως αΰ- 
τη καθίσταται ετι μάλλον άκατανόητος, έάν λάβη τις ύπ’ όψει 
του, δτι ό Λόϋδ Τσώρτς κατά τήν ομιλίαν τοΊ  παρελειψεν έντελώς 
νά άναφέρη την άπόφασιν περί τής είρήνης τής γερμανικής 
βουλής, καίτοι αυτη. τήν οποίαν ό άρχικαγγελάριος έ'λαβεν ύπ’ 
όψει κατά τάς δηλώσεις του, αποτελεί άναπόσπαστον δλον μετά 
τοΰ λόγου τοΰ Μιχαέλις. Καί έν τούτοις αί δύο αύται δηλώ 
σεις τής κυβερνήσΐως καί τής α ν τ ι π ρ ό σ ω π ε τ ο ΰ  κράτους είναι 
εκφρασις τής ενιαίας Θελήσεώς τοΰ γερμανικού λαοΰ είς τδ 
ζήτημα τής είρήνης.

Εΐναι άςιοπαρατήρητον. δτι είς τάς άνταντικάς χώρας ά· 
γνοοΰσι τήν γερμανικήν βουλήν, ή όποία έξελέγη έπί τή βάσει 
γενικής, ίσης άμεσου καί μυστικής ψηφοφορίας τοσοΰτον δσον 
καί ολόκληρον τήν σοσιαλιστικήν νομοθεσίαν εις τήν όποιαν ή 
Γερμανία προηγείται πολύ τών δυτικών χωρών. Αυτήν άκριβώς 
τήν άπόφασιν τής γερμανικής βουλής δέν έπετρεπετο νά μή γνω- 
ρίζη ό Λόϋδ Γσώρτς, έάν ήθελε νά συζητήση σοβαρώς τήν 
θέσιν τής Γερμανίας ώς πρδς τδ ζήτημα τής είρήνης, ώ ; ει; 
τών αντιπροσώπων τών δυνάμεων έκείνων, αί όποΐαι εχουσιν ώς 
πρώτην άρχήν των τήν σκέψιν τής δημοκρατίας. 'Ο  άρχικαγγε
λάριος καί ή βουλή έδήλωσαν έν πλήρει αρμονία, δτι ή Γερ
μανία διεξάγει άμυντικδν πόλεμον καί δτι ό γερμανικός λαδς έ- 
πιζητεΐ έντιμον είρήνην διά τής όδοΰ τής συνδιαλλαγής, ή όποία 
θά θέση τάς βάσεις διαρκούς συμφιλιώσεως τών λαών. 'Ο  άρ
χικαγγελάριος καί ή λαϊκή άντιπροσωπεία έδήλωσαν πανηγυρι-



κώς, δτι ό γερμανικός λαό; δέν έπιθυμεΐ βίαιους οικονομικούς 
αποκλεισμούς κα! έχθραν ιών λαών μετά τον πόλεμον.

Ποΰ είς τάς δυο ταύτας κατ’ ουσίαν συμπιπτούσα; δηλώ
σεις ύπάρχουσιν άσάφεiat, δέν δύναμαι νά έννοήσω. ’ Εν πάση
περιπτώσει δμως πιστεύω, δτι ό Λόϋδ Τσώρτς δέν άπήντησε,
τ! έπ! τέλους θέλει ή Άντάντ. Τί ί)έλει ή ίδική μας όμάς, 
προκύπτει άπδ τάς κατά κόρον έπαναληφθείσας δηλώσεις έν 
Βιέννη κα! άπδ τάς προμνημονευθείσας έκδηλώσεις τοΰ γερμα
νικού λαοΰ, έκ τών οποίων καταφαίνεται ή πλήρης μέχρι κα! 
τών έλαχίστων λεπτομερειών φθονούσα συμφωνία μεταξύ Βιέν
νης κα! Βερολίνου. Ό ,τ ι έδηλώθη παρά τοΰ άρχικαγγελαρίου 
κα! της γερμανικής βουλής, είναι έκεϊνο τδ όποιον έγώ πρδ 
μηνών άκόμη έχαρακτήρισα ώς έντιμον ειρήνην, τήν όποιαν ή 
κυβέρνησις τής Βιέννης είναι πρόθυμος νά άποδεχθη κα! διά 
τής όποιας αΰτη έπιδιώκει κα! ελπίζει την διαρκή συμφίλίωσιν 
τών λαών.

Ά λ λά  κα! πέραν τοΰ ορίου τούτου υφίσταται πλήρης συμ
φωνία μεταςυ Βιέννης κα! Βερολίνου. Ουδέποτε θά όεχθώμεν
ειρήνην, ή όποία δέν είναι έντιμος οι ήμάς. Έ άν ή Άντάντ
δέν θέλει νά είσέλθη είς διαπραγματεύσεις μεθ’ ήμών έπτ τής 
καθαρώς ταύτης περιγραφείσης άρχής, τότε θά έξακολουθήσω- 
μεν τδν πόλεμον τοΰτον μέχρι τών άκρων.

Εις έμέ είναι άδιάφορον έάν εις τήν ομολογίαν ταύτην θέ
ληση τις νά ΐ'δη σημεΐον άδυναμίας ή ισχύος. Δι έμέ εϊνα·. μό
νον σημεΐον λογικής κα! ηθικής, αί όποΐαι έξανίστανται κατά τής 
έξακολουθήσεως τοΰ πολέμου, ή όποία φαίνεται ήδη άσκοπος. 
Επειδή έχω τήν πεποίθησιν, δτι ή Άντάντ δέν Θά κατορθώση 
νά μας νικήση κα! έπειδή ήμεΐς έν τη άμυντικη μας θέσει δέν 
έ'χομεν τήν πρόθεσιν, νά κατασυντρίψωμεν τδν έχθρόν, ό πόλε
μος ούτος Θά καταλήξη θάττον ή βράδιον είς είρήνην συνεννο- 
σεως. Έ κ  τούτου δμως προκύπτει δι έμέ τδ φυσικόν συμπέρα
σμα, δτι αί περαιτέρω θυσίαι κα! τά έφ’ ολοκλήρου τής άν
θρωπότητος έπιβαλλόμενα δεινά είναι άσκοπα κα! δτι πρδς τδ 
συμφέρον ολοκλήρου τής άνθρωπότητος είναι άνάγκη, νά γίνη 
οσον τδ δυνατόν ταχύτερον ή είρήνη αυτη τής συνεννοήσεω;.

Τοΰτο έπιθυμοΰμεν ήμεΐς. Ά λ λ ά  έπαναλαμβάνω: Ούδε!ς 
δύναται νά άπατηθη περι τούτου, δτι ή έπιθυμία αυτη τή; εί
ρήνης εχει καθωρισμένα δρια κα! δτι δύναται νά συντελεσθη 
μόνον έντδς τών ορίων τής τιμής.

"Οπως άπδ κοινοΰ μετά τών πιστών συμαάχων μας έπο- 
λεμήσαμεν, ουτω άπδ κοινοΰ μετ’ αύτών θά κλείσωμεν και εί
ρήνην. Γώρα ή βραδύτερον. Κα! θά έξακολουθήσωμεν τόν κοι
νόν άγώνα μετ’ αύτών μέχρι τών άκρων, διότι είς τδ άντίθετον 
μέρος δέν δύνανται νά έμφανισθώσιν ή θέλησις ή ή κατανόησις' 
τής άπόψεως ταύτης. * Ημείς και οί σύμμαχοί μα; εχομεν τδ 
δικαίωμα τής ζωης-καί τής άναπτύξεως, κα! ούδεμία δύναμις 
υπάρχει έν τω κόσμφ, ή όποία θά ήδύνατο νά μάς έξαναγκάση 
νά παραιτηθώμεν τούτου.

Τδ ζήτημα, ποιος φέρει τήν ευθύνην τοΰ πολέμου τούτου, 
δέν θά άνακινήσω, διότι είναι άσκοπον έπ! τοΰ προκειμένου, νά 
όμιλώ περ! τοΰ παρελθόντος. Ά λ λ ά  περ! τοΰ μέλλοντος θέλω 
νά δμιλήσω κα! νά έκφράσω τήν ευχήν, δπω; κατορθιόση ό 
κόσμος μετά τδ τέλος τοΰ πολέμου νά εύρη τά μέσα καί τάς 
-οδούς, αί όποΐαι θά άποφύγωσι τήν έπανάληψιν τοσούτω φο
βερού πολέμου. Πας ήθικός σκεπτόμενος άνθρωπος έχει τδ κα
θήκον, νά συντελέση μετά τή; καλλίστης θελήσεως είς τδ γι- 
γαντιαΐον τοΰτο εργον, κα! δλα τά κράτη τοΰ κόσμου οέον νά 
προσπαθήσωσι νά έξασφαλίσωσιν άπό κοινοΰ έγγυήσεις, αί όποι
οι θά καταστήσωσιν εί? τό μέλλον άδύνατον εν τοιουτω φοβε
ρόν δυστύχημα, δπω; εΐναι ό παρών παγ{όσμιο; πόλεμο; ’ Ηθι

κή καί λογική συνηγοροΰπ περ! τής άναζητήσεω; οδών, αί ό- 
ποΐαι θά άπελευθερώσωσι τδν κόσμον άπδ τδν έφιάλτην, δτι 
δυνατόν νά έπανέλθωσι περιστάσεις, ώ ; έκεΐναι, τά; όποιας διερ- 
χόμεθα τώρα. ' Η όδδς αυτη δυνατόν νά είναι δύσκολος, άδύ- 
νατος δμως δέν είναι. Αί δύο θεμελιώδεις άρχαί, έπ! τη βάσει 
τών όποιων κατά τήν γνώμην μου δύναται νά πραγματοποιηθη 
είρήνη συνεννοήσεω; εΐναι: πρώτον μή έφαρμογή βίας /.α! δεύ
τερον ή άποφυγή τής έπαναλήψεω; τοΰ πολέμου.

A N A K O IN D B E N T A T o Y ΠΟΛΕΜ ΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑίΟΙΝΟΙΙΕΝΤΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 81. Ιουλίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν .
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Δ ΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς την Φλάνδραν ό άγών πυροβολικοΰ προσέλαβε πάλιν 
τήν έσπέραν μεγίστην σφοδρότητα, διετηρήθη άμείωτος κατά 
την νύκτα καί σήμερον τήν πρωίαν μετεβλήθη είς τυμπανικδν πΰρ.

Κατόπιν ήρχισαν ίσχυραί έχθρικαί έπιθέσεις έπί μεγάλου 
μετώπου άπό τοΰ Ύ ζέρ μέχρι τοΰ Λίς.

“ Ηρχισεν ουτω ή μάχη πεζικοΰ είς τήν Φλάνδραν.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Κ ΡΟ Ν Π ΡΙΝ ΤΣ
Είς την Σεμέν ντέ Ντάμ οί Γάλλοι έπετέθησαν νοτιοανα 

τολικώς τής Φιλαίν έπί πλάτους 3 χιλιομέτρων. Ή  έπίθεσις 
των κατεβλήθη είς τάς πλείστα; θέσει; διά τής έπενεργείας τής 
άμύνης μας· δύο περιωρισμέναι θέσεις διασπάσεως εύρίσκονται 
άκόμη εί; χεΐράς τοΰ έχθροΰ.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν  
Μ ΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕΟΠΟλΔΟΥ Τ Η Σ  Β Α ΥΑ ΡΙΑ Σ  

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΟ Υ ΦΟΝ Μ Π Ε Μ -Ε Ρ Μ Ο Λ Λ Ι
Τά γερμανικά καί τά συμμαχικά στρατεύματα κατήγαγον 

νέας έπιτυνίας είς τήν άτατολικήν Γαλικίαν καί τήν Βουκοβίναν 
διά ορμητικής προελάσεως.

Γερμανικαί καί αύστροουγγρικαί μεραρχίαι διέβησαν εί; 
πολλάς θέσεις τόν συνοριακόν ποταμόν Τσμπρούτς άπό άνωθεν 
τής Χουσιάτυν μέχρι νοτίως τής Σκάλα έπί μετώπου 50 χιλι- 
ομέτρων παρά τήν πεισματώδη άντίστασιν.

'Ωσαύτως τά δσμανικά στρατεύματα άπέδειξαν τήν άρχαίαν 
των δύναμιν. 'Ό πως κατά τάς άρχάς Ιουλίου άντέστησαν άκλό- 
νητα μετά πεισματώδου; έπιμονή; είς τάς κατά μάζας έπιθέ- 
σεις τών Ρώσσων καί κατόπιν διά νικηφόρου καταδιώξεως άπώ- 
θησαν τδν έχθρόν άπό τοΰ Τσλότα Λίπα μίρι πέχραν τοΰ βο
ρείου Σερέθη, δπου έσταμάτησεν, ουτω καί χθες κατέλαβον διά 
πολεμοχαρούς έπιθέσεως τάς πεισματωδώς άμυνομένας θέσεις 
πλησίον τής' Νίβρα είς τόν Τσμπρούτς.

Μεταξύ Ντνγέστρ κα! Προύθου τά συμμαχικά στρατεύμα
τα κατέλαβον χθές μαχόμενα τά χωρία Βερεντσάνκα καί Σνιά- 
τυν πρός τήν διεύθυνσιν τής Τσέρνοβιτς.

Μ ΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟ Υ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟ ΣΗ Φ
Γερμανοί εύζωνοί διέσπασαν διά ίσχυοας έπιθέσεως τάς 

πλησίον τής Βίσνας ρωσσικάς θέσει; οπισθοφυλακών. ' Ο έχθρό; 
ήναγκάσθη τοιουτοτρόπως νά έκκενώση τήν γραμμήν τοΰ Τρέ- 
ρεμος καί νά υποχώρηση πρός ’ άνατολάς.

'Ωσαύτως είς τά Δασώδη Καρπάθια είς τάς πηγάς τοΰ 
νοτίου Σερέθη ώς καί εκατέρωθεν τοΰ Μολντάβα καί τοΰ Σου- 
τσάβα κατελάβομεν εδάφη δι’ έπιθέσεως πρός άνατολάς.

Ύ π ό τήν πίεσιν τών έπιτυχιών τούτων οί Ρώσσοι έγ/άτε-

λειψαν τάς έμπροσθίας θέσεις των είς τόν τομέα τή; Βεστεκα- 
νέστσι.

Είς τό όρος Μπερέτσκερ ό έχθρός έξηκολούθησε τάς έπι- 
θέσεις του. Πεντάκις έπετέθη κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας 
εί; τδ δρος Κασινουλούη, χωρίς νά κατορθώση έπιτυχίαν τινά. 
Νοτιώτερον εν έκ τ"ύν συνταγμάτων μας ήναγκάσθη ύπό ίσχυ- 
ράς έχθρικής έπιθέσεως νά υποχώρηση εις τι δυτικώς κείμενον 
ύψωμα.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧ ΙΣΤΡ Α ΤΗ ΓΟ Υ  ΜΑΚ ΕΝΣΕΝ
' Η κατάστασις είναι άμετάβλητος.

Μ α κ ε δ ο ν ικ ό ν  μ έ τω π ο ν
' Ομοίως.

(W .T .B .)  ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΜΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟ! E D U  ANDBEN ΤΟΝ ΟΑΡΙίΙΟΝ
Βερολΐνον, 30. ’ Ιουλίου. (W .T .B .)  'Η  28. Ιουλίου ήτο 

πάλιν ήμέρα μεγάλου άγώνο; διά τάς έναερίους δυνάμεις. 'Ο  
έχθρό; άπώλεσεν εί; τό δυτικόν 35 άεροπλάνα, έκ τών όποιων 
34 είς έναερίους άγώνας. ' Η δεδοκιμασμένη καταδιωκτική μοί" 
ρα τοΰ ύπολοχαγοΰ Ντόστλερ κατέστρεψε μίαν έχθρικήν μοίραν 
έξ 6 άεροπλάνων. 'Ο  ύπολοχαγός Ντόστλερ έφθασε τήν 20. έ' 
ναέριον νίκην του. Τόν αύτδν άριθμόν εφθασεν ό ύπολοχαγός 
ιππότης φόν Τοΰτσεκ διά τής καταρρίψεως δύο έχθρών.

Τά βομβοοόλα άεροπλάνα μας έφερον τόν. τρόμον καί τήν 
καταστροφήν εί; τήν έχθρικήν χώραν. Ό πως κατά τήν νύκτα 
τής 27. πρός τήν 28. ουτω καί κατά τήν τελευταίαν νύκτα 
γερμανοί άεροπόροι έβομβάρδισαν σιδηροδρομικού; σταθμού; καί 
στρατιωτικά; έγκαταστάσει; τών Παρισίων. ’Άλλοι έβομβάρδι- 
σαν τόν σπουδαΐον σιδηροδρομικόν σταθμόν διακλαδώσεως Βιλ- 
λέρ-Κοττερέ (23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικώς τής Σουασσόν). Οί 
στρατιωτικοί στόχοι είς τό μέτωπον καί άμέσως όπισθεν τούτου 
έβλήθησαν δπως συνήθως δ·ά πυρός δπλων κα! βομβών. Ε χ θρι
κά! θέσεις πυροβολαρχιών πλησίον τής 'Υπέρν έβομβαρόίσθησαν 
διά 6700 χιλιογράμμων έκρηκτικών ύλών.

Αί βιομηχανικοί έγκαταστάσεις τής Πομπαί καί τής Νέβ- 
Μαιζόν βορείως καί νοτιοδυτικώς τής Νανσύ έβομβαρδίσθησαν 
διά 1500 καί 3400 χιλιογράμμων βομβών, τών όποιων πάρε- 
τηρήθη ευκρινώς ή καλή θέσις πτώσεως. Γά έ'ργα ταΰτα, τά 
όποΐα άποτελοΰσι σπουδαΐον στήριγμα τής γαλλικής πολεμικής 
βιομηχανίας έβομβαρδίσθησαν πάλιν κατά τήν τελευταίαν εβδο
μάδα σχεδόν έκάστην νύκτα κα! έπί πσλλάς ώρας. ' Η έπίδρα" 
σι; τών συνεχών τούτων έπιθέσεων δέν δύναται νά έκτιμηθη 
τόσον πολύ, δσον άξίζει. Διαφοροτρόπως οί άεροπόροι μα; έξη- 
κρίβωσαν κατά τήν διάρκειαν άναγνωρίσεων έν καίριο ήμέρα;, 
δτι δύο έργοστάσια δέν είργάζοντο έντελώς έπί πολλάς ήμέρας. 
Τί σημαίνει μία τοιαύτη καθυστέρησις διά τήν γαλλικήν πολε
μικήν βιομηχανίαν έννοεΐται ευκόλως.

Τ ά  α π ο τε λ έ σ μ α τα  τώ ν  ενα ερ ίω ν άγώ νω ν 
τώ ν  τρ ιώ ν  έτώ ν τ ο ΰ  π ο λ έ μ ο υ

(Ζ.) Περί τών κατά τά τρία ετη τοΰ πολέμου καταρριφ- 
θέντων γερμανικών καί έχθρικών άεροπλάνων. δέσμιων άεροστά- 
των καί διευθυνομένων άεροστάτων, τό τηλεγραφικόν γράφεΐον 
Βόλφ πληροφορεί τά εξής:

1. Ακριβή δεδομένα διά τό χρονικόν διάστημα άπό τής 
άρχής τοΰ πολέμου μέχρι τέλου; Φεβρουάριου 1915 δέν ύπάρ- 
χουσιν ένταΰθα. 'Ωσαύτως δέν έκλείσθησαν τά άποτελέσματα 

'τοΰ μηνός ’ Ιουλίου 1917. 'Ω ;  έκ τούτου, οί διά τά χρονικά 
ταΰτα διασττ.αατα διδόαενοι άριθμοί δέν είναι έντελώ; άσφαλεΐς.

2. Κατά τό έτος 1914 κατερρίφθησαν 9 έχθρικά άερο
πλάνα, το 1915 έχθρικά 131 καί γερμανικά 91, τό 1916 έχ
θρικά 784 καί γερμανικά 221, τδ 1917 μέχρι τέλου; ’ Ιουλίου 
έχθρικά 1374 κα! γερμανικά 370.

3. Ά π ό  τής 1.8.1914 μέχρι τής 31.7 .1915 κατερρίφθ/·,- 
σαν 72 έχθρικά άεροπλάνα, έκ τών όποιων 39 περιήλθον είς 
γερμανικός χεΐράς· άπό τής 1.8.1915 μέχρι τής 31.7.1916 
κατερρίφθησαν 455 έχθρικά άεροπλάνα, έκ τών όποιων 267 
περιήλθον είς γερμανικάς χεΐράς· άπό τής 1.8.1916 μέχρι τή; 
31.7.1917 κατερρίφθησαν 1771 έχθρικά άεροπλάνα έκ τών 
όποιων 776 περιήλθον εί; γερμανικά; χεΐράς.

4. ’ Εχθρικά δέσμια άερόστατα κατερρίφθησαν, έφ’ δσον 
ύπάρχδΰσιν ένταΰθα δεδομένα, 2 κατά τό 1915, 42 κατά τό 
1916 καί 142 μέχρι τή; 1. Αύγουστου τοΰ 1917, προσέτι δέ 
3 διευθυνόμενα άερόστατα.

5. Έ ν  συνόλψ άπό τής 1. Αύγούστου 1914 μέχρι τή; 
1. Αύγούστου 1917 κατερρίφθησαν περίπου 2 298 έχθριιάκαί 
683 γερμανκά άεροπλάνα, 186 έ /θρ^ ά  δέσμια άερόστατα καί 
3 διευθυνόμενα άερόστατα.

Έ άν ύπολογίσωμεν τήν άξίαν έκάστου άεροπλάνου μετά 
οπλισμού κλπ. εί; 75 000 μάρκα, προκύπτει διά τά 2298 
άεροπλάνα τό ποσόν τών 172 350 000 μάρκων. Έ άν τά άε
ροπλάνα ταΰτα έτίθεντο πολύ πλησίον άλλήλων θά κατελάμβα- 
νον εκτασιν περίπου 229 800 τετραγ. μέτρων. Έάν δέ έτίθεν
το τδ ϊν κατόπιν τοΰ άλλου θά έσχημάτιζον γραμμήν 34 470 
μέτρων.

• Έ άν ύπολογίσωμεν τήν άξίαν έκάστου δέσμιου αεροστάτου 
είς 18 000 μάρκα καί έκάστου διευθυνομένου άεροστάτου πε
ρίπου είς 375 χιλιάδας μάρκων, ή άξια τών κατά τά τρία ετη 
τοΰ πολέμου καταρριφθέντων άεροπλάνων, δέσμιων άεροστάτων 
καί άεροπλοίων άνέρχεται είς 175 830 000  μάρκα.

23 0 0 0  ΤΟΝΝΟΙ
Βερολΐνον, 29. Ιουλίου. Έπίσημον. (W .T .B .)  Νέαι έπι. 

τυχίαι τών ύποβρυχίων είς τήν έν άποκλεισμω περιοχήν περί 
τήν Αγγλίαν: 28 000 τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων 
εύρίσκοντο τό άγγλικόν άτμόπλοιον Κόνιστον Βάτερ (3 738 τόν
νων) μετά φορτίου 6 000 τόννων άνθράκων άπό Κάρδιφ δι’ 
Αρχάγγελον, εν πλήρε; φορτίου φορτηγόν άτμόπλοιον χωρητι- 
κότητο; περίπου 8 000 τόννων καί τό άγγλικόν αλιευτικόν Λόχ 
Κατρίνε μετά ιχθύων άπό τά; νήσου; Φαρέερ δι’ Αγγλίαν.

' 0  άρχηγό; τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

(Ν.) Βερολΐνον, 30· Ιουλίου. Τήν 26 ’ Ιουλίου εν τών ύ
ποβρυχίων μα; μέ κυβερνήτην τον ύποπλοίαρχον Στάϊνμπρινκ 
κατεβύθισε διά τορπιλλίσεω; εί; τό στενόν τή; Μάνχης εν μέγα 
ύπό άντιτορπιλλικών φρουρο.ύμενον άγγλικόν καταδρομικόν μετά 
4 καπνοδόχων, άνήκον εί; τήν τάξιν «Ντιάντεα» (11 150 τόν
νων).

' Ο άρχηγό; τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

Διά τής καταβυθίσεως τοΰ καταδρομικού τούτου αί συνο
λικοί άπώλειαι πολεμικών πλοίων τής .Άντάντ άνέρχονται εί; 
265 μονάδα; όλικοΰ έκτοπίσματο; 9 38 015  τόννων έκ τούτων 
άναλογοΰσιν είς· μόνην τήν ’ Αγγλίαν 166 μονάόε; μετά όλικοΰ 
έκτοπίσματο; 6 69 290  τόννων. Κατά τό τρίτον πολεμικόν ε’τος 
ό γερμανικός στόλος δέν άπώλεσεν ούδεν μέγα πλοΐον. ένω τού. 
ναντ(ον αί άπώλειαι τής Άντάντ κατά τό (τρίτον πολεμικόν έτος 
άνέρχονται είς ούχί όλιγώτερα τών 19  μεγαλύτερων πλοίων,



τούτέστιν είς 8 θωρηκτά, 2 τεθωρακισμένα καταδρομικά, εν έ- 
νισχυμενον καταδρομικών χαί 8 μικρά καταδρομικά.

(Ν.) 'Ο  “ Χρόνος,, τών Παρισίων αναγγέλλει έκ ΙΙετρου- 
πόλεως τά έξής: 'Η  ύποχώρησις τής 11. στρατιάς σημαίνει 
μέγαν κίνδυνον διά τήν 7· καί τήν 8. στρατιάν, τών όποιων ή 
ύποχώρησις είναι έξαιρετικώς δύσκολος. Ό  Χιντενμπουργκ άνα- 
μένων μεγάλην μάχην εις τό νόπον μέρος τοΰ ρωσσικοΰ μετώ
που άπέστειλεν έκεΐ 11 νέας μεραρχίας.

Ο Κερενσκι απεφάσισε τόν μετασχηματισμόν τοΰ γενικοΰ 
ιπιτελειου καί τής στρατιωτικής περιοχής τής Πετρουπόλεως. 
Σκοπεύει νά προσκαλέση δραστήριους νεαρούς αξιωματικούς, οι 
όποιοι άνεδειχθησαν τόσον εις τό μέτωπον, οσον καί κατά τήν 
δημοκρατικήν διοργάνωσιν τοΰ στρατοΰ.

Α ί  ρ ω σ σ ικ α ί ά π ώ λ ε ια ι α ξ ιω μ α τικ ώ ν
(Ν.) Περί τών τεραστίων απωλειών αξιωματικών ή “ Ου- 

τρο Ρόσσιγ„ πληροφορείται έκ τοΰ μετώπου τήν 10. Ιουλίου 
τά έξής: Ί ό σώμα τών ρώσσων αξιωματικών ύπέστη κατά 
τούς τελευταίους άγώνας τεραστίας άπωλείας. Είς πολλά συν
τάγματα αί άπώλειαι εφθασαν τά 60 έπί τοΐς εκατόν. Είς πολ
λάς περιστάσεις οί αξιωματικοί παρεκάλουν γονυκλινείς τούς 
στρατιώτας των να σπεύσωσιν είς βοήθειαν τών πιεζομένων συν
αδέλφων των, άλλά ουτοι ήρνή&ησαν χονδροειδέστατα, είπόντες :

«Πήγαινε σύ, άν θέλης.»
Οΰτω π. χ. οί στρατκϋται τοΰ φιννλανδικοΰ συντάγματος 

τής φρουράς δέν έβοήθησαν τόν συνταγματάρχην των Τσεμιρώβ, 
ο οποίος μετά τεσσάρων μόνον γενναίων έπετέθη κατά τοΰ έχ
θροΰ. Πολλοί αξιωματικοί τής φρουράς κατατάσσονται ώς έθε- 
λονταί είς τόν άγγλικόν στρατόν.

Π ε ρ ισ σ ο τέ ρ α  φ ρ ό ν η σ ις έν ’Α γ γ λ ία
(Ζ.) Κατά τήν “ Φόσισε Τσάϊτουνγχη ό έν Λονδίνο» αντα

ποκριτής τής “ Νέας έφημερίδος τής Ζυρίχης,, πληροφορείται 
παρά τών έκεΐ πολιτικών κύκλων, δτι ή δήλωσις τής γερμανικής 
βουλής παρέχει ελπίδας διακανονισμού τοΰ ζητήματος τής είρή
νης διά συνεννοήσεων, καίτοι ή δήλωσις αυτη δεν ύπαινίσσεται 
τό ζήτημα τών άποζημιώσΐων. ' Η άναγγελθεΐσα Γδρυσις υπουρ
γείου διά τήν άνοικοδόμησιν μετά τόν πόλεμον δεικνύει, δτι πι- 
στεύουσιν, δτι Ιφθασεν ή τελευταία περίοδος τοΰ 'πολέμου.

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ
Δηλώ ό ύποφαινόμενος, δτι ό διά τού τυπου γνωστοποιη

θείς άρραβών μου μετά τής δεσποινίδος Irm a S ch n ep fe  δέν 
εχεται άληθείας.

Δ ημήτριος Κ αραγιάννης άνθυπ. πεζικοΰ

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Είς τόν τελέσαντα τούς άρραβώνάς του λοχίαν τοΰ 21ου 

συντάγ. πεζ. Λ όγην Ίω ά ν ν η ν  μετά τή-; Δο< "Α ννας Φ ίνγκερ 
έκ Μόϋς εύχόμεθα ταχεΐαν τήν στέψιν.

Ν. Κονδύλης, Γ. Φιλίππου.

Ν Τ Ο Υ Τ Σ Ε Ρ  ΚΡΟΥΓ ΜΙΤΤΕΛ-ΪΤΡΑΚΕ 8 ‘
Ά π ό  σήμερον κ α θ ’ έκάστην μέγα κ ονσέρτο τή ς έλ" 

ληνικής στρατιω τικ ή ς μουσικής.

’ Ενοικιάζεται άμέσως καλώς έπιπλ. δωμάτιον Μπάουτσνερ 
στράσσε 19. 1. ά.

’ Ενοικιάζονται άμέσως δύο κομψώς έπιπλωμένα δωμάτια 
(υπνου καί διαμονής) μετά ηλεκτρικού φωτός καί τραπέζης γρα
φείου. ’ Ελίζαμπετ-στράσσε 11. α. 11.
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Τλ ίΙΓΑΡΕΤΤΑ ,,ΚΙΜΙΤΑΝΤΙΝ" '
£1 ΝΑΙ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΙΜΕΜΑ ΑΠΟ ΓΗΗΪΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΙΙΙΙΝλ

j ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ I

I ΕΡ ΓΟ ΣΤ Α ΣΙΟ Ν  ΣΙΓΑΡΕΤΤΩ Ν! 
„  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν 11 

Μ ΕΤΟ ΧΙΚ Η  ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ

 ......••Μ»..........IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIII......... ............................................. Ill I ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙ................ΙΙΙΙΙ........ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ....... ιιιιιιιιιι =  (

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII .


