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H ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΑΙ1Ι
Βερολΐνον, 30.Ι ο υ λ ίο υ . ( W .T .B )  'Η  μάχη πυροβολικού 

είς την Φλάνδραν, κατά τήν όποιαν τά πυροβολικά τών δυο με
ρών μάχονται, περ! της υπέροχης, προτού είσέλθη το πεζικόν 
είς δράσιν, έμαίνετο κα! κατά τήν 29. Ιουλίου μετά μεγίστης 
σφοδρότητος.

Αί Εμπρόσθιοι θέσεις εΐναι έν μέρει Λατεσκαμμέναι ύπό 
τοΰ πυρος, αί θέσεις τών πυροβολαρχιών έχουσι περικύκλωσή 
ύπό λάκκων όβίδων καί ire! τών όδών κα! τών στρατοπέδων 
εως μακράν όπισθεν τής γραμμής τοΰ μετώπου διευθύνεται (3α 
ρύ πΰρ ήμέραν κα! νύκτα.

'Η  γερμανική αντενέργεια έν τούτοις παρά τήν καταπλημ- 
μύρισιν δι οβίδων δλων τών διαμετρημάτων μέχρι 38 έχα- 
το3 ίώ / καί τήν άφθονον χρησιμοποίησιν αερίων δεν ήλάττωσε 
μέχρι τοΰδε ούδ’ έπ! στιγμήν τήν δύναμιν της κα! καταπολεμεί 
μετ έπιτυχίας τόν έχθρόν. Γήν 29. ’ Ιουλίου τό άγγλικόν πυ
ροβολικόν έξηναγκάσθη λόγω έξαντλήσεως νά διακόψη τήν δρά- 
σιν μέχρι σχεδόν τής μεσημβρίας. Αί άγγλικά! πυροβολαρχίαι 
προσπαθοΰσι συχνά νά διαφύγωσι τήν δράσιν τών γερμανικών 
πυροβολαρχιών καλυπτόμενοι διά καπνοΰ. Μία απόπειρα, δπως 
προσβάλωσι τάς γερμανικά? παρακτίους πυροβολαρχίας άπό τό 
μέρος τής ξηρας κα! σιγήσωσι ταύτας, άπέτυχε. Τά άγγλικά 
τορπιλοβόλα, τά όποΐα προσεπάθησαν νά πλησιάσωσι πρός τήν 
παραλίαν, άπεδιώχ&ησαν κατόπιν άγώνος πυρός μικράς διαρκείας.

Είς τό μακρόν μέτωπον άπό της παραλίας μέχρι τής Αίλ 
άρχίζουσι νά έμφανίζωνται βραδέως τά σημεία έκρήξεως τοΰ 

' προσεχώς άναμενομένου άγώνος πεζικοΰ. Οί "Αγγλοι εβαλον 
μετά πυρός ιδιαιτέρας σφοδρότητος μεταξύ Χέτ Σάς κα! Βιέλ- 
τγε. 'Όλαι αί τοπικά! έπιθέσεις, τάς όποιας έν τούτο-ς οί Ά γ 
γλοι έπεχείρησαν έδώ τήν έσπέραν τής 29. ’ Ιουλίου καί τήν 
30., άπέτυχον μετά πολλών άπωλειών. 'Ωσαύτως πλησίον τής 
παραλίας ό άγών πυροβολικοΰ ήτο ιδιαιτέρως σφοδρός. Ο ίΆ γ- 

• γλοι προσπαθοΰσι εδώ καθ’ έκάστην έκ νέου νά κατασκευάσωσι 
πάλιν τας γεφύράς τοΰ 'ΐ ζ έ ρ  κα! τής διώρυγος τής Νιοΰπορτ, 
τας όποιας τό γερμανικόν πΰρ πάντοτε καταστρέφει.

Εις το λοιπόν δυτικόν μέτωπον διεξήγετο άγών πυροβολι
κού κα! περιπόλων πλησίον τής Ίύλλούκ. Λάν καί Σέν Κεντέν.

Η απόπειρα τών Γάλλων, δπως ύποστηρίξωσι τήν προπα- 
ρασκευαζομένην αγγλικήν έπίθεσιν τής Φλάνδρας διά ισχυράς 
έπιθέσεως είς τό μέτωπον τοΰ Αισν, άπέτυχεν οίκτρώς. Κατά 
τήν διάρκειαν τής 29. οί Γάλλοι έπετίθεντο καθ’ δλην τής ή

ξ ε ρ α ν  είς μάτην έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου άπό τής Σερνυ

'Υπεύθυνος έκδοτης: Αίμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Κχτύπωσις κα! εκδοσις ύπό τής 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 

τεν ουντ Άντσαίγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

μέχρι τοΰ δρους Βίντερ. Αί πρώται έπιθέσεις κατεβλήθησαν τήν
6. πρωινήν διά τοΰ πυρός τής άμύνης καί άντεπιθέσεως.

Κατά τό διάστημα' μέχρι τής μεσημβρίας οί Γάλλοι έπε- 
τεθησαν πάλιν έπανειλημμένώς διά πυκνών κυμάτων, τά όποΐα 
άπεκρούσθησαν κατά τό μέγιστον μέρος των ύπό τού λίαν έπι- 
τυχοΰ πυρός φραγμού, τό υπόλοιπον δε δι’ άγώνος έκ τοΰ συ- 
στάδην. Τήν 5 .30 ' μ. μ. έπηκολούθησε νέα συγκεντρωτική 
ίσχυρά έπίθεσις άνευ καλυτέρας έπιτυχίας. Πάλιν οί Γάλλοι 
ήρχισαν ίσχυρόν πΰρ, μέχρι δέ τής 11. ώρας τής εσπέρας ή 
ενεργεια τοΰ πυροβολικοΰ των έφθασεν είς μεγίστην σφοδρό
τητα. Εν τούτοις ή έπιθετική δύναμις τών γαλλικών μεραρχιών 
είχε θραυσθη. Ή .  γαλλική έπίθεσις δέν άνεπτύχθη πλέον τε
λείως πρό τοΰ γερμανικοΰ πυρός καταστροφής. Είς πολλάς θέ
σεις τό γαλλικόν πεζικόν δέν ήτο πλέον είς θέσιν νά έπιτεθή. 
"Οπου έπεχείρησε νά έπιτεθή. ή έπίθεσις ήρχιζεν άμέσως νά 
σταματά. Τά κύματα τής έπιθεσεώς των ύπεχώρουν έν απο
συνθέσει είς τά χαρακώματα, άπό τά όποΐα έξήλθον πρό τής 
χαλάζης τών βολίδων1 τών γερμανικών πολυβόλων καί τών βο- 
λιδοφόρων οβίδων.

Ή  άνατολική Γαλικία άπηλευθερώθη σχεδόν. Οί Ρϋσσοι 
έσταμάτησαν άνατολικώς τοΰ συνοριακού ποταμού Τσμπρούτς, 
τόν όποιον οί καταδκόκοντες εφθασαν έπί μεγάλου μετώπου καί 
είς πολλάς Θέσεις διήλθον αύτόν. Πλησίον τής Τουρύλτσε κάμ
πτεται τό κατά μήκος τοΰ ποταμού άπό βορρά πρός νότον διή- 
κον μέτωπον πρό; νοτιοδυτικά καί διήκει πέραν τής γραμμής 
Κοβλόβκα— Γκρόντεκ — Κίσλοϋ— Στέτσεβα καί τοΰ Τσέρεμος. πε
ριβάλλον διά εύρυχώρου τόξου τήν περιοχήν τής πόλεως Τσερ- 
νοβιτς. Είς τόν χώρον τούτον οί Ρώσσοι μεταχειρίζονται τό πάν, 
οπως διαφύγωσι τήν άπειλουμένην περικύκλωσήν. Τά καλύτερα 
στρατεύματά των, τάγμάτα τοΰ θανάτου καί νεωστί έκπαιδευ- 
θέντα έπαταστατικά τάγματα διά τήν έλευθερίαν, τήν ίσότητα 
καί τήν άδελφότητα ρίπτονται άνευ οίκτου έναντίον τών προε- 
λαυνουσών φαλάγγων τών συμμάχων.

Πέριξ τών δασωδών λόφων μεταξύ Τσμπρούτς καί Ντνγέστρ, 
μεταξύ Ντνγέστρ κα! Προύθου ώς κα! έκατέρωθεν τοΰ Τσέρε-* 
μος συνάπτονται πεισματώδεις άγώνες. Πάσα δμως άντίστασις 
δεν δύναται νά άνακόψτβ τήν προέλασιν κα! μόνον αύξάνει τάς 
ρωσσικάς απώλειας. Το πεδινόν πυροβολικόν καί μάλιστα αί 
βαρεΐαι πυροβολαρχίαι παρακολουθοΰσι τά ίχνη τοΰ άδιάκοπως 
προελαύνοντος πεζικοΰ έπί τών χειριστών όδών κα! έπεμβαί- 
νουσι διά ισχυροτάτων αιφνιδιασμών πυρός, εύθύς ώς οί Ρώσ- 
σοι σταματήσωσιν. Ά λ λά  αί υπό τής ρωσσικής διοικήσεως τοΰ 
στρατοΰ διατασσόμεναι άντεπιθέσεις ναυαγοΰσι πρό τοΰ Θεριστι
κού πυρός πολυβόλων τών ούδέ κατά σπιθαμήν ύποχωρουσών



γραμμών πεζικοΰ. Εις διαφόρους θέσεις, δπου ή άντίστασις 
τών Ρώσσων ήχο έξαιρετικώς σφοδρά', τά στρατεύματά μας 
διήλθον κατά χήν προελασίν των αληθή πεδία πτωμάτων τών 
φονευθέντων Ρώσσων.

Είς τά Καρπάθια έξακολουθεΐ άνευ κωλύματος ή προέλα- 
σις έντδς τών πρδς άνατολάς καί νοτιοαναχολάς έκχεινομένων 
κοιλάδων τοΰ άνω Σερέθη. τοΰ Σουτσάβα και τοΰ Μολντάβα. 
Τά στρατεύματα μας εφθασαν είς τά πλησίον τής Ντελνίτα 
υψώματα, δυτικώς τής Φούνταυλ-Μο»ντάβι.

0 Κ Α Ϊ Ζ Ε Ρ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ Ι Ο Ν  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Ν
Π ρ ό ς τόν γερμανικόν λαόν.

Παρήλθον τρία ετη σκληρόΰ άγώνος. Μετά λύπης ένθυμού- 
μεθα τους νεκρούς μας, μεθ’ υπερηφανίας τους πολεμιστάς μας, 
μετά χαράς δλους τους έργαζομένους διά τήν πατρίδα, μ?τά 
άλγους τους κατατρυχομένους έν αιχμαλωσία. 1 Υπεράνω δμως 
δλων τών σκέψεων ίσταται ή σταθερά θέλησις, δτι δ πόλεμος 
ουτος δικαίας άμύνης φέρεται είς καλόν τέρμα. Οι έχθροί μας 
έκτείνουσι τήν χεΐρα πρδς γερμανικδν έδαφος, άλλά δεν θά τό 
φθάσωσι ποχέ. ’ ίίθοΰσι διαρκώς νέους λαούς είς χδν εναντίον 
μας πόλεμον. Αύτδ δεν μάς τρομάζει. Γνωρίζομεν τήν δύναμιν 
μας καί είμεθα αποφασισμένοι, νά χρησιμοποιήσωμεν αυτήν. 
Αύχοί θέλουσι νά μάς ί'δωσι ασθενείς καί άδυνάχους εί; τούς 
πόδας χων, άλλά δεν Θά μάς έξαναγκάσωσι. Τους ειρηνικούς 
λόγους μας υπεδέχθησαν με χλευασμόν. Διά χοΰχο έ'μαΟον πά
λι ν, πώς ή Γερμανία γνωρίζει νά πατάσση καί νά νικά. Είς 
δλον χδν κόσμον συκοφανχοΰσι χδ γερμανικδν δνομα. ’ Αλλά δέν 
δύνανχαι νά έξαλειψωσι χήν δόξαν χών γερμανικών πράξεων.

Είμεθα ακλόνητοι, νικηφόροι καί ατρόμητοι κατά τδ τέ
λος τοΰ έτους τούτου. Δυναχδν νά συνανχήσωμεν άκόμη βαρεί
ας δοκιμασίας. ’ Ανχικρύζομεν χαύχας μετά σοβαρότηχος καί πε- 
ποιθήσεως. Λιά χριεχών ισχυρών κατορθωμάτων ό γερμανικδς 
λαδς έσχερεώθη ένανχίον πανχός, χδ όποιον δύναχαι νά φαντασθή 
ή δύναμις χοΰ έχθροΰ. ’ Εάν οι έχθροί Θέλωσι νά παρατείνωσι 
τάς συμφοράς τοΰ πολέμου, αύται θά βαρύνωσιν αύτούς περισ
σότερον άπδ ήμας.

Δί δ,τι κατορθοΰται έ'ςω εις τά μέτωπα, ή πατρίς ευχα
ριστεί διά άκαταπονήτου έργασίας. ’ Ακόμη ισχύουν οί λόγοι : 
νά έξακολουθήσωμεν μαχόμενοι καί κατασκευάζοντες δπλα. ’ Αλ
λά δ λαός μας εΐναι βέβαιος, δτι δεν θυσιάζεται γερμανικδν 
αίμα καί γερμανική σάρξ διά τήν σκιάν κενής φιλοδοξίας, όχι 
διά σχέδια κατακτήσεαις καί ύποδουλώσεως, άλλά διά ίσχυρόν 
καί έλεύθερον κράτος, είς τδ δποΐον τά τέκνα μας θά κατοι- 
κώσιν άσφαλή. Είς τδν άγώνα τοΰτον έχει άφοσιωθή δλη ή 
έργασία μας καί ή σκέψις μας ! Αυτή είναι ή ιερά ύπόσ/εσις 
τής σημερινής ήμέρας !

’ Εκ τοΰ μετώπου τη 1. Αύγούστου 1917
Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  Α ·  Β .

Π ρ ό ς τόν  γερμανικόν στρατόν, τό  ναυτικόν  
και τά  α π οικ ια κ ά  στρα τεύ μ α τα .

1 δ τρίτον πολεμικόν ετος τελειώνει. ' Ο άριθμδς τών Ιχ- 
θρών μας ηύξήθη, όχι δμως καί αί έλπίδες των περί τελικής 
νίκης. Τήν Ρουμανίαν συνετρίψατε κατά τδ παρελθόν έ'τος. Τό 
ρωσσικόν κράτος σείεται τώρα πάλιν ύπδ τά πλήγματά σας. Καί 
τά δύο κράτη έπώλησαν τδ δέρμα των ύπερ ξένων συμφερόν
των καί αίμορροοΰσι. Είς τήν Μακεδονίαν άντέστητε [ερρωμενως 
έναντίον τών έχθρικών έπιθέσεων. Είς ίσχυράς μάχας τοΰ δυτι
κού μετώπου παρεμείνατε κύριοι τής καταστάσεως. ’ Ακλόνητοι

ίστανται αί γραμμαί σας, αί όποΐαι προφυλάσσουσι τήν πολύτι
μον πατρίδα άπδ τήν φρίκην καί τάς έρημώσεις τοΰ πολέμου.

’ Αλλά καί τδ ναυχικδν Μου καχήγαγε μεγάλας έπιτυχίας· 
διημιπσβήχησε χήν καχά θάλασαν κυριαρχίαν χών έχθρών. καί 
άπειλεΐ τήν άρτηρίαν τής ζωής των.

Μακράν άπδ τήν πατρίδα ολίγος γερμανικός στρατός κρα
τεί γερμανικήν αποικιακήν χώραν έναντίον πολύ άνωτέρας 
δυνάμεως.

Καί κατά τδ προσεχές έτος τοΰ πολέμου αί νίκαι Θά μεί- 
νωσι πάλιν είς σάς καί τούς πιστούς μας συμμάχους. Ί  δική μας 
θά είναι ή τελική νίκη. Μεχά συγκεκινημένης καρδίας σάς εύ- 
χαρισχώ, έξ ονόματος ’ Εμοΰ καί τής πατρίδος, δί δ,τι έπετελέ- 
σατε καί κατά τδ τελευταίαν ετος τοΰ πολέμου. Μετά σεβασμοΰ 
μνημονεύομεν καί τών γενναίων πεσόντων καί άποθανόντων, οί 
όποιοι έί)υσιάσθησαν ύπέρ ίοΰ μεγαλείου καί τής ασφαλείας 
τής πατρίδος.

' () πόλεμος έξακολουθεΐ, παρ’ αύτών έπιβαλλόμενος είς 
ήμάς. Μαχόμεθα υπέρ τής ύπάρξεως μας καί τοΰ μέλλοντος 
μας μετά χαλύβδινης άποφασιστικότητος καί άκλονήτου θάρ
ρους. 'Η αϋξησις τών καθηκόντων μας αυξάνει καί τήν δύνα- 
μίν μας. Δέν θά ήττηθώμεν θέλομεν νά νικήσωμεν ! Κύριος δ 
Θεός θά είναι μεθ’ ήμών.

Έκ τοΰ μετώπου, τήν 1. Αύγούστου 1917
_______________  Γ  ο υ λ ι έ λ μ ο ς

Ά ν α γ ν ώ ρ ισ ις  ύ π ό  τού  Κ ά ϊζερ  
τώ ν  κ α τ ο ρ θ ω μ ά τ ω ν  τού  π υ ρ οβολ ικ ού

(Ν.) 'Η  Αύτοΰ Μεγαλειόχης άπηύθυνε τό ακόλουθον τη- 
λεγράφημα πρδς χήν Α.Β.Υ. χδν πρίγκηπα Άίχελ Φρειδερίκον 
τής IIρωσσίας:

«Διορίζω τήν ' Υμετέραν Βασιλικήν Υψηλότητα διοικητήν 
τοΰ 1. πομμερανικοΰ συντάγματος πεδινού πυροβολικού ύπ’ άριθ. 
2 ώς θερμήν άναγνώρισιν τών καθ’ δλην τήν έκστρατείαν πα- 
ρασχεθεισών έξοχων υπηρεσιών σου ώς άρχηγοΰ στρατοΰ. 'Ο  
διορισμός τοΰ δευτεροτόκου υίοΰ μου ώς διοικητοΰ τοΰ ύπό τάς 
διαταγάς του ώς ’ Αντιβασιλέως τής ΙΙομμερανίας ευρισκομένου 
συντάγματος έκφράζει τάς αύτοκρατορικάς μου εύχαριστίας πρόϊ 
δλον τό πυροβολικόν, έλαφρόν καί βαρύ, διά τδν παραδειγματι
κόν τρόπον, διά τοΰ όποιου κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου 
τούτου έν στενή συνεργασία πρδς χδ πεζικόν καχέσχησεν είς 
χοΰχο δυνατήν τήν νικηφόρον άπόκρουσιν δλων τών έπιθέσεων 
τών έχθρικών μαζών, ήνοιξεν είς αύτό συχνά δπως έσχάτως 
τήν όδόν πρός τήν νίκην καί διά άκμαίας, άποφασιστικής προε- 
λάσεως έ'όωσε τήν άναγκαίαν ύποστήριξιν πρδς έκμετάλλευσιν 
αύτής. I ο υ λ ι έ λ μ ο ς  Α. Β.»

0 Κ Α Ϊ Ζ Ε Ρ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΡ8ΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

(Ζ.) ’ Επίσημον. 'Η Α. Μ. ό Κάϊζερ άπεστειλε πρός τδν 
διοικητήν τών αποικιακών στρατευμάτων τής γερμανικής ανατο
λικής ’ Αφρικής, συνταγματάρχην φδν Λέττο-Φόρμπεκ, τήν ακό
λουθον διαταγήν :

’ Επ’ εύκαιρία τής εισόδου εις νέον έτος πολέμου, δέν πα
ραλείπω, νά έκφράσω είς σας, αγαπητέ μου συνταγματάρχη, 
καί τά γενναΐά σας στρατεύματα έκ νέου τάς εύχαριστίας μου 
καί τήν απεριόριστον ευγνωμοσύνην μου διά τήν ήρωϊκήν στά
σιν σας. ’ Ενισχυόμενοι ύπό τοΰ πνεύματος τής πίστεως π ρ δ ς  τα 
καθήκον άνελάβατε μετ’ άτρομήτου καί ύπό πεποιθήσεως συν- 
οδευομένου θάρρους τόν άνισον άγώνα καί έπί τρία ετη ύπε--

ρησπίσατε μετά άκαταπονήτου δράσεως τήν άνατολικήν ’ Αφρι
κήν. Αί πολυάριθμοι νικηφόροι μάχαι μοΰ απέδειξαν, δτι είς 
κρίσιμον ώραν ό κατάλληλος άνήρ εύρέθη είς τήν κατάλληλον 
Θέσιν.

’ Εν πίστη συνεργασία μετά τοΰ κυβερνήτου Μου καί δλο- 
κλήραυ τοΰ πληθυσμού τής άποικίας ήδυνήθητε νά άνταποκρι- 
θήτε είς τάς ίσχυράς άπαιτήσεις τής δριμείας άμύνης παρά 
τάς βαρείας στερήσεις καί να ύπομείνητε έπί τρία βαρέα έτη 
δυσχερούς άγώνος ύπδ τδν θερμόν ήλιον τής ’ Αφρικής. Ουδέ
ποτε ό κόσμος άνέμενε καί θά άναμείνη, δ,τι κατώρθωσεν ή 
σιδηρά σας δύναμις Θελήσεώς.

Μετά πίστεως καί ύπερηφάνου Θαυμασμού σκέπτεται σή
μερον κατά τήν είσοδον τού τετάρτου πολεμικού έτους μετ’ 
’ Εμού ή εύγνωμονούσα γερμανική πατρίς τούς μα<ράν εύρισκο- 
μένους ήρωάς της καί τόν νικηφόρον άρχηγόν των, τών όποίων 
ή σιωπηλή έκπλήρωσις τοΰ καθήκοντος θά άποτελέση φαεινόν 
παράδειγμα έν τη ιστορία τοΰ πολέμου. Είθε ό Θεός νά εύ
λογη καί είς τό μέλλον τά δπλα σας.

Μέγα Στρατηγεϊον, 31 ’ Ιουλίου 1917.
_______________  Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς .

ANAKOINQBENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Α  Α Ν Α Μ Μ Α

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 1. Αύγούστου 1917.

Δ υ τικ όν Θ έα τρ ον .
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Δ ΙΑ Δ Ο Χ Ο Υ  Ρ Ο Υ Π Ρ ΕΧ Τ

' Η μεγάλη μάχη τής Φλάνδρας ήρχισε· μία τών βιαιοτά- 
των χοΰ σήμερον νίκην ύποσχομένου τελευτώντος τρίτου έ'τους 
τοΰ πολέμου.

Μετά μαζών, αί όποΐαι ούδαμοΰ μέχρι σήμερον, ουδέ είς 
τό άνατολικόν μέτωπον ύπό τού Μπρουσσιλόβ, παρετάχθησαν 
κατά τόν παρόντα πόλεμον, έπετέθησαν χθές οί ’’Αγγλοι καί οί 
Γάλλοι έπί μετώπου 25 χιλιομέτρων μεταξύ Νορτσότε καί Βαρ- 
νεχόν. ' Ο σκοπός χων ήχο υψηλός: έπρόκειχο νά καχενεχθη κα
ταστρεπτικόν πλήγμα καχά χής «μάστιγος τών ύποβρυχίων» ή 
όποία άπό τής φλανδρικής παραλίας ύποσκάπτει τήν θαλασσίαν 
κυριαρχίαν τής ’ Αγγλίας.

Στενώς συγκεντρωμένα έπιθετικά κύματα πυκνώς συνωθου- 
μένων μεραρχιών διεδεχοντο άλληλα, έπενέβησαν δέ πολυάριθμα 
τεθωρακισμένα αυτοκίνητα καί σώματα ιππικού. Μετά τεραστίου 
βάρους ό έχθρός είσεβαλεν είς τήν άμυντικήν ζώνην μας κατό
πιν τοΰ δεκατετραημερου άγώνος πυροβολικοΰ, ό όποιος κατά 
τάς λίαν πρωϊνάς ώρας τής 31. ’ Ιουλίου είχεν άνέλθει είςτυμ- 
πανικόν πΰρ. ' Υπερέβη είς τινας τομείς τάς είς τάς διατρή- 
τους ύπδ τού πυροβολικού θέσεις κειμένας γραμμάς μας καί 
έκέρδισε παροδικώς είς τινας θέσεις σημαντικόν έδαφος.

At έφεδρεΐαι μας έρρίφθησαν δι’ άκρατήτου άντεπιθέσεως 
έναντίον τοΰ έχθροΰ καί διά καθ’ δλην τήν ήμέραν διαρκεσάν- 
των πεισματωδών έκ τού συστάδην άγώνων, απώθησαν πάλιν 
αύτόν εξω άπό τήν ζώνην μας μάχης ή είς τό έμπρόσθιον ύπδ 
τών οβίδων διάτρητον πεδίον. Βορείως καί βορειοανατολικώς τής 
'Υπέρν τδ ύπδ τοΰ έχθροΰ καταληφθεν, ύπδ τών οβίδων διά
τρητον πεδίον, φθάνει εως βαθύτερον έδώ ή Μπιξότε δέν ήδυ* 
νήθη νά κρατηθη διαρκώς παρ’ ήμών.

Τήν έσπέραν νέαι έπιθέσεις έπί εύρέος μετώπου ούδεμίαν 
μεταβολήν έ'φερον ύπέρ χοΰ έχθροΰ· έναυάγησαν πρδ τής έκ 
νέου συναρμολογηθείσης γραμμής μας.

I ά στρατεύματά μας άναγγέλουσι μεγάλας αίματηράς ά
πωλείας τών ούδεμιάς θυσίας φειδομένων έχθρών.

' Η λαμπρά άνδρεία καί ή επιθετική όρμή τοΰ πεζικού 
μας καί τοΰ μηνανικοΰ μας, ή μέχρι θανάτου Θαρραλέα έπι- 
μονή καί ή έ'ξοχος δράσις τοΰ πυροβολικού, τών πολυβόλων καί 
τών τορπιλλοβληχών, ή τόλμη τών ά ρο πόρων καί ή πιστοτάτη 
έκπλήρωσις τοΰ καθήκοντος χών άγγελιοφόίων στρατευμάτων 
καί τών λοιπών βοηθητικών δπλων, ιδιαιτέρως δε έπίσης καί 
ή λελογισμένη, ψύχραιμος διοίκησις παρεΐχον άσφαλεΐς έγγυή- 
σεις περί τού εύνοϊ/.οΰ πρός ήμάς τέλους τής ήμέρας μάχης.

Οί αρχηγοί καί χά σχραχεύμαχα, πλήρη ύπερηφανείας διά 
χά καχορθώμαχά χων καί χήν μεγάλην νίκην, χής όποιας με- 
χεσχε πάσα χώρα καί φυλή χοΰ γερμανικοΰ χράχους, άχενίζουσι 
μεχά πεποιθήσεως πρδς χούς άναμενομένους νέους άγώνας.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  ΤΟΥ Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Είς χήν Σεμεν νχέ Νχάμ οί Γάλλοι έςήνχλησαν πάλιν χάς 

δυνάμεις χων εις έπανειλημμένας μαχαίας έπιθέσεις χων έναντίον 
χών χελείως κατεχομενων νοτίως τής Φιλαίν θέσεών μας.

’ Λνατολι/ώτερον ή δεδοκιμαιμένη βεστφαλική 13. μεραρ
χία πεζικού έπήνεγκε πάλιν είς τόν έχθρόν σημαντικόν πλήγμα· 
Γά συντάγματα άπέσπασαν άπό τούς Γάλλους δί άκμαίας έπι
θέσεως γενομένης κατόπιν βραχείας καταστρεπτικής προπαρα
σκευής διά πυρδς τδ έπί τοΰ νοχίως τής άγροικίας τής \ά 
Μποβέλ οροπεδίου σύμπλεγμα χαρακωμάτων. ΙΙεριήλθον είς 
χεΐράς μας ύπέρ τούς 1500 αιχμαλώτους, έκ τών όποίων μέ- 
γας άριθμός άπήχθη ύπό έφορμητικών περιπόλων άπό τήν βο 
ρειοανατολικώς τής Τροαγιόν χαράδραν. Μόλις τήν εσπέραν έ
γένοντο έχθρικαί άντεπιθέσεις, αί όποΐαι άπεκρούσθησαν είς τάς 
νεκς γραμμάς μας.

’ Επί τής δυτικής ό'χθ ς τοΰ Μάς γενναία βαδικά τάγματα 
έφώρμησαν πάλιν κατά τών έσχάτως είς τόν έχθρόν περιελ- 
Θουσών έκατέρωθεν τής όδσΰ Μαλανκουρ- Έσν θέσεων, καί ά- 
πώθησαν τούς Γάλλους άπό εκτασιν μεγαλυτέραν τών 2 χιλιο
μέτρων μετώπου καί 700 μέτρων βάθους. Συνελήφθησαν ύπέρ 
τούς 500 αιχμάλωτοι.

’Α να τολ ικ όν  θ έα τρ ο ν  
Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Υ  Π Ρ ΙΓΚ Η Π Ο Σ ΑΕΟ Π ΟΑ Δ ΟΥ Τ Η Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ  

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  ΦΟΝ Μ Π Ε Μ -Ε Ρ Μ Ο Λ Α Ι
Τά βορείως τοΰ Ντνγέστρ πρδς νοτιοανατολάς πραελαύνον- 

τα στρατεύματά μας άπ ώθησαν τόν έχθρόν, ό όποιος παρειά' 
χθη είς μάχην όπισθεν τού ρύακος Μπίλλι. είς τήν παρά τήν 
Χιοτέν γωνίαν τοΰ ποταμοΰ.

Μεταξύ τοΰ Ντνγέστρ μία έπιθετική όμάς όιεσπασε ρωσσι
κάς Θέσεις παρά τήν σιδήροδρομικήν γραμμήν Νοροντενκα — 
Τσερνοβιτς, ένω ή νοχία της πχερυξ άπέκρουσεν ίσχυράς έπιθέ- 
σεις άνακουφίσεως πλησίον χής Ιβανκούχς.

Μ ΕΤΟ ΠΟΝ  Τ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Α Ρ Χ ΙΑ Ο Υ Κ Ο Σ  ΙΟ ΣΗ Φ
Είς τά βορειοανατολικώς πρδ τών Δασωδών Καρπαθίων 

ό'ρη καί τό μέσον μέρος αύτών γερμανικαί καί αύστροουγγρικαί 
μεραρχίαι κατέλαβον δί έπιθεχικών μαχών πεισματωδώς άμυνό- 
μενα φράγματα κοιλάδων.

Είς τδ όρος Μόν Σενιέρ Κασινουλούη ορεινά στρατεύματα 
άπέκρουσαν πολλάς έπιθέσεις τού έχθροΰ.
(W .T .B .)    ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙΣ
(Ζ.) Λονδϊνον, 30. ’ Ιουλίου. (Ρόϋτερ.) Τό ναυαρχεΐον α

ναγγέλλει τά εξής : Τό άγγλικδν πολεμικόν πλοΐον u Αριάδνη,,



έχορπιλλίσθη χαι κατεβυθίσθη. 'Όλοι οί αξιωματικοί καί όπλΐ- 
ται έσώθησαν, πλήν 38 άνδρών, οί όποιοι έφονεύθησαν λόγιο 
έκρήξεως.

Ιΐρόκειται προφανώς περί τής χθές έπισήμως άναγγελθεί- 
σης καταβυθίσεως τοΰ αγγλικού καταδρομικού τής τάξεως «Διά- 
διμα» κατά χήν 26. ’ Ιουλίου. Ή  « ’ Αηριάδνη» ναυπηγηθεΐσα 
εν έτος μεχά τό «Διάδημα», τουτέστι χφ 1899, ήχο έκτοπίσμα- 
χος 1 1 0 0 0  τόννων κα! ΐαχυτητος 21 κόμβων. ' 0  οπλισμός της 
άπετελεΐτο άπο 16 πυροβόλα τών 6 δακτύλων.

Βερολΐνον, 30. ’ Ιουλίου ( W .T .B )  Νέαι έπιτυχίαι τών ύ* 
ποβρυχίων είς χο στενόν χής Μάνχης καί τόν άχλανχικόν ωκεα
νόν : 22 500 χόννοι. Μεταξύ χών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκον- 
χο τό υπό δύο άλιευχικών άτμοπλοίων φρουρούμενον ώπλισμέ- 
νον άγγλικόν πετρελαιοφόρον άχμόπλοιον ; “ Καϋχόγκα„ (4 586 
χ.), χό άγγλικόν άχμόπλοιον “ Ταμέλε„ (3924 χ.) με φορχίον 
καρυδελαίου κα! φοινικέλαιου . άπό δυχικής ’ Αφρικής δί ’ Αγ
γλίαν, εν πολυ φορτωμένον μέγα άχμόπλοιον, π'θανώς με φορ. 
χίον πυρομαχικών.

Ό  άρχηγός χοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ή  τε λ ε υ τα ία  γ ε ρ μ α νικ ή  έ να έ ρ ιο ς έ π ίθ ε σ ις 
κ α τ ά  τώ ν  Π α ρ ισ ίω ν

(Ζ .) Ή  «ΓΙτΙ Παριζιέν» πληροφορεί περ! της χελευχαίας 
έπιθέσεως γερμανικών άεροπλάνων κατά τών Παρισίων, δτι άε. 
ροποροί χινες. πιθανώς χέσσαρες, παρά χήν άμυναν πενχήκονχα 
γαλλικών άεροπλάνων Ιφθασαν μέχρι άνωθεν χών προασχείων 
χών Παρισίων κα! ερριψαν βόμβας. "Εν άεροπλάνον έπροχώρη- 
σεν άκόμη βαθύτερον κα! ερριψε μίαν βόμβαν, ή όποία καχέ- 
σχρεψε Ιν 6πόσχεγον. Έ π ! ένός μικροΰ προαστείου έπεσαν τρεΐί 
βομβαι. Δυο επεσαν ένχός τοΰ κήπου μιας έπαύλεως, ή δέ χρί- 
χη έχραυμάχισεν έλαφρώς μίαν κοιμωμένην γυναίκα. Οί γερμα- 
νοι αεροπόροι ερριψαν καχά χήν έπισχροφήν των μέγαν άριθμόν 
βομβών, αι όποΐαι φαίνεται δτι ώς έπί τό πλεΐστον επεσαν είς 
τους άγρούς. Εις τους Παρισίους καί τά προάστεια αυτών 
οι κάτοικοι άνήλθον έπί τών στεγών, δπως ΐδωσι τό θέαμα 
τών προβολέων. "Ολας τάς λεπτομερείας περ! τών ζημιών άπη- 
γόρευσεν ή λογοκρισία.

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΜΛΕΪΣΙΣ Μ! ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
(Ζ .) Γενεύη, 31. ’ Ιουλίου. Οί Γάλλοι, "Αγγλοι καί οί 

Ρώσσοι σοσιαλισταί άπεφάσισαν νά συγκαλέσωσι τό διεθνές συ- 
νέδριον της Στοκχόλμης τήν 9. μέχρι τής 16. Αύγούστου. Τής 
άποφάσεως ταύτης προηγήθη ζωηρά συζήτησις περί τοΰ προ- 
γράμματος τοΰ συνεδρίου. Οί Ρώσσοι έπέτυχον, δπως οί Γάλ
λοι καί οί "Αγγλοι παραιτηθώσι τής συμπεριλήψεως είς τό πρό
γραμμα τοΰ ζητήματος τής υπαιτιότητας τοΰ παγκοσμίου πολέ
μου. Οί Ρώσσοι έφοβοΰντο, δτι, έάν ύπήρχεν εις τό πρόγραμμα 
το σκοπιμον τοΰτο σημεΐον, δέν θά προσήρχοντο οί άντιπρόσω- 
not τών κεντρικών δυνάμεων. Ή  πρόσκλησις πρός συμμετοχήν 
εις τό συνέδριον θά άποσταλή εις δλα τά σωματεία, τά όποΐα 
εχουσι προσχωρήσει είς τήν διεθνή. Προχειμένου περί διίβρημέ- 
νων σωματείων θά προσκληθώσι πλειοψηφία καί μειοψηφία.

Ή  ήμερησία διάταξις περιλαμβάνει τά επόμενα τρία ση
μεία : 1. Ό  παγκόσμιος πόλεμος καί ή διεθνής, 2. Τό πρό
γραμμα τής είρήνης κα! ή διεθνής. 3. Μέσα κα! όδοί πρός 
πραγματοποίησιν τοΰ προγράμματος κα! ταχυν τερματισμόν τοΰ 
πολέμου.

Α Ι  Β Α Ρ Ε Ι Α Ι  Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Α Ι  Α Π Ω Λ Ε Ι Α Ι
(Ν.) Οί Ρώσσοι υπέστησαν δλως έξαιρετικώς βαρείας ά

πωλείας κατά τήν τελευταίως έπιχειρηθεΐσαν καί Τ030ύτω κατα- 
στρεπτικώς άπολήξασαν έπίθεσιν. Κατά τήν 1. Ιουλίου ή 23. 
μεραρχία συνετρίβη σχεδόν έντελώς. ’ Από τήν μικτήν σιβηρικήν 
μεραρχίαν υπελείφθησαν μετά τήν έπίθεσιν 40 άνδρες κατά λό" 
χον, ώς καί άπό τό 10. φιννλανδικόν σύνταγμα σκοπευτών. ’ Ε 
πισης τό 293. σύνταγμα πεζικοΰ τής 74. μεραρχίας συνετρίβη 
σχεδόν. Όταν ή έπίθεσις δέν ήδύνατο νά ιίροχωρήσΐβ, όιετέθη- 
σαν πρός ύποστήριξιν ή 108. κα! 153. μεραρχία. Αυται ύπέ- 
στησαν τοιαύτας άπωλείας, ώστε ήναγκάσθησαν νά άποσυρθώσιν 
ή μέν πρώτη μετά 1 ήμέραν, ή δέ δεύτερα μετά 3 ήμέρας.

Πρό ενός τμήματος τοΰ μετώπου πλάτους 3 χιλιομέτρων 
έμετρήθησαν 4 000 πτώματα. Πολλά ρωσσικά συντάγματα ει- 
χον αποφασίσει έναντίον τής έπιθέσεως. Μεταξύ άλλων ήρνή- 
θησαν το ύπ αριθ. 205. σύνταγμα τής 52. μεραρχίας καί τό 
ύπ αριθ. 82. σύνταγμα τής 21. μεραρχίας, διότι ειχον τήν 
πεποίθησιν, δτι ή έξακολουθησις τοΰ πολέμου έξυπηρετεΐ μό
νον τήν ’ Αγγλίαν καί τους άστούς. ' Η πεποίθησις πρός τόν 
Κερένσκι έκλονίσθη, διότι ουτος ειχεν ύποσχεθή τοιαύτην προ- 
παρασκευήν οια πυροβολικοΰ, ή όποία θά έπέτρεπε προέλασιν 
με το δπλον “ έπ’ ώμου„. 'Η  άπατη των ήτο άκόμη φοβερω- 
τέρα άπέναντι τών άπωλε.ών.

H Μ Ι Μ Ι Κ Η  ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ β  ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε1ΒΕΤΙΙΝ
(Ν.) 'Η  «Τριμπύν» τής Νέας ' Γόρκης άναγγέλλει έκ Βα- 

σινγκώνος, δτι ή συνδιάσκεψις μεταξύ τής έξελεκτικής έπιτροπής 
τής έξαγωγής καί τών άντιπροσώπων τών συμμάχων άνεγνώρισεν 
είς τήν 'Ελβετίαν τό δικαίωμα, νά άνταλλάσση μετά τής Γερ
μανίας προϊόντα γάλακτος άπέναντι τών άνθράκων τους ο
ποίους χρειάζεται.

'Η  συνδιάσκεψις κατέληξεν είς τό συμπέρασμα, δτι τόσον 
φιλανθρωπικοί δσον καί στρατιωτικοί λόγοι έπιβάλλουσιν, δπως 
τηρηθη ή μέχρι τοΰδε πολιτική πρός τήν 'Ελβετίαν, καθ’ δσον 
συμμαχία τής 'Ελβετίας μετά τής Γερμανίας Θά έξέθετεν είς 
κύνδυνον τά πλευρά τού γαλλικού κα! τοΰ ιταλικού μετώπου.

Ή  π ε ιθ α ρ χ ία  τώ ν  Ρ ώ σ σ ω ν
(Ζ .) Ό  παρά τή[ 7. ρωσσική στρατιά άνταποκριτής τών 

αΤάϊμς„ τηλεγραφεί, κατά τήν “ Λοκαλαντσάίγκερ,, τοΰ Βερο
λίνου, δτι ό πανικός τών ύποχωρούντων στρατευμάτων τιμωρεί
ται άνευ οίκτου. Τρεΐς μεραρχίαι ίππικοΰ εχουσι παραταχθή 
όπισθεν τοΰ μετώπου κα! φονεύουσι πάντα λιποτάκτην.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Είς τόν εορτάζοντα σήμερον ένωμοτάρχην κ. Ήλίαν Φε- 

νέκον εύχόμεθα χρόνια πολλά κα! είς άνώτερα.
Γ. Κ. X . Κ. Γ. Β.

ΡΕΣΤΩΡΑΝ “ ΖΒΑΤ ΛΙΝΤΕν Τ
ΕΝ Ρ Α Ο Υ Σ Β Α Α Ν Τ Ε

'Εκάστην Τρίτην, Πέμπτην κα! Κυριακήν κονσέρτο τής έλ
ληνικής στρατιωτικής μουσικής.

Θερμά καί κρύα φαγητά καθ’ δλην τήν. ήμέραν, έξαίρετα 
γλυκίσματα, μπύρα, κρασιά, καφφές. Μή εύνοοΰντος τοΰ καιρού 
κονσέρτο έντός τοΰ ρεστωράν.

’ Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. μετά πιάνου. Κόνζουλ-στράσσε
30. III.


