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Η NEA
Α ΓΓΛ ΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Σ ΙΣ  Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ΦΛΑΝΔΡΑΝ

Βερολινον, 16. Αύγουστου. (W.T.B.) Είς το δυτικόν μέ
τωπον ήρχισεν ή γενική έπίθεσις τών συμμάχων έπί ολοκλήρου 
σχεδόν τοΰ μετώπου: Είς τήν Φλάνδραν, τήν ’Αρτουά καί τδν 
Α&ν έφώρμησε τήν 15. καί τήν 16. Αύγούστου τδ άγγλικόν 
καί τδ γαλλικόν πεζικόν, ένω πρδ τοΰ Βερντέν έςακολουθεΐ α
κόμη ή μ*χ^ πυροβολικού.

Είς τήν Φλάνδραν προσεπάθησαν οί Άγγλοι τήν 15. Αύ
γούστου νά βελτιώσωσι τάς θέσεις των έςορμήσεως δι ισχυρών 
μερικών έπιθέσεων άνατολικώς τής Μπιςότε ώς καί νοτιοδυτι- 
κώς της Βέστχεκ. Ά φοΰ άπεκρούσθησαν δλαι αί έπιθέσεις αύ- 
ται, τδ άγγλικδν πΰρ πυροβολικού απέκτησε μετά μεσημβρίαν 
καί τήν έσπέραν μεγάλην σφοδρότητα είς τήν παραλίαν καί τδν 
τομέα τής 'Υπέρν άπδ Μέρκεμ μέχρι Ντέλ. Τδ πΰρ έμαίνετο 
άδιάκοπον μέχρι τής πρωίας, όπότε περί τήν 5.20' άνήλθεν είς 
Θύελλαν πυρδς κατά τής έκτάσεως άπδ Ντράίμπανκ μέχρι τοΰ 
Λύς. ’ Ολίγον μετά τήν 6. ώραν έπετέθη τδ άγγλικδν πεζικδν 
μεταςύ Μπιςότε καί Όσταβερν. 'Ο άγών εύρίσκεται είς τήν ακ
μήν του. Ά πδ Όσταβερν πρδς νότον μέχρι τοΰ Ντέλ τδ 
'•σχυρόν άγγλικδν πΰρ διηυθύνετο μετ’ άμειώτου σφοδρότητος έ
ναντίον τών γερμανικών θέσεων. Γδν άγώνα τών πεζικών συνο- 
δεύουσι ζωτ,ρά ένέργεια άεροπόρων καί έναέριοι άγονες.

Είς τήν Άρτουά, δπου οί Άγγλοι, δπως είς τήν Φλάν
δραν, εχουσι μεταβάλει τάς έμπροσθίας γερμανικάς θέσεις είς 
πεδία χοανών διά πυρδς καταστροφής διαρκείας τεσσάρων εβδο
μάδων, οί Άγγλοι έπετέθησαν πλέον τήν πρωίαν τής 15. Αύ
γουστου. Έδώ παρέταςαν έπί τοΰ μετώπου μεταςύ Ούλλούκ 
καί Μερικούρ νοτίως τής Λάν τδ σύνολον τών τεσσάρων των 
καναδικών μεραρχιών. Οί Καναδοί, τούς όποιους ή άγγλική 
οιοίκησις τοΰ στρατοΰ φροντίζει πάντοτε νά τοποθετη είς τά 
δυσχερέστατα καί αιματηρότατα σημεία, έφώρμων καθ’ ολην 
τήν ημέραν μετά πεισματώδους γενναιότητος έναντίον τών γερ
μανικών θέσεων.

Βορείως τής \άν συνετρίβησαν αίματηρώς τά έφορμώντα 
καναδικά κύματα, ώς καί νοτίως τής Ούλλούκ. ' Εκατέρωθεν τής 
Λος κατωρθώθη ή εισβολή είς τήν πρώτην γραμμήν. Οί “Αγ
γλοι ερριψαν έδώ τούς Καναδούς είς τδν άγώνα κατά πυκνάς 
άλληλοδιαδεχομένας μάζας, έφερον δε δι’ αύτοκίνήτων διαρκώς 
νέας έφεδρείας είς τήν γραμμήν μάχης. Ά λλά καί έδΰ, οπως 
si» τήν Φλάνδραν, δέν κατώρθωσαν νά διατηρήσωσι τελείως τάς 
'•ϊρχικάς των έπιτυχίας. ' Η μετά μεγάλης ορμής γενομένη γερ
μανική άντεπίθεσις έςεδίωςε πάλιν τούς Καναδούς καί έπανέφε-

'Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μέταφραστης: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί εκδοσις ύπδ τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

ρεν είς χειρ ας τών Γερμανών τδ μέγιστον μέρος τοΰ άπολεσθίν- 
τος έδάφους. Είς μάτην έπανελάμβανον μετ’ αύταπαρνήσεωςτάς 
έπιθέσεις των έναντίον τών γερμανικών Θέσεων. Μέχρι τής ε
σπέρας ειχον άποκρουσθη δέκα έπιθέσεις. ’ Ολίγον πρδ τοΰ με
σονυκτίου οί Άγγλοι έπεχείρησαν ακόμη μίαν φοράν νά έπι- 
τεθώσιν κατόπιν ίσχυροτάτης προπαρασκευής πυροβολικού, άλλά 
πάλιν είς μάτην. ' Η άνατέλλουσα ήμερα εύρε πρδ τών γερμα
νικών θέσεων πεδία έχθρικών πτωμάτων φρικώδους έκτάσεως.

Οί Γάλλοι έπετέθησαν με δλίγην έπιτυχίαν είς τδ μετω- 
πον τοΰ Αισν. Πρδ μεσημβρίας τής 15. άπεκρούσθη μία γαλ
λική μερική έπίθεσις νοτιοανατολικούς τής Σερνύ. Κατόπιν ήρχι- 
σεν άπδ τής μεσημβρίας ισχυρόν πΰρ πυροβολικού καί τορπιλ- 
λοβλητών κατά τών γερμανικών Θέσεων άπδ Σερνύ μέχρι Κρα- 
όν. Άφοΰ τδ πΰρ ηύςήθη άπδ τής 6. μ. μ. είς ίσχυρότατον 
τυμπανικδν πΰρ, ήκολούθησαν ίσχυραί έπιθέσεις. Οί Γάλλοι έξη - 
κολούθουν τάς έπιθέσεις των παρά τάς βαρείας των άπωλείας 
έκ τοΰ πυρδς φραγμού και τοΰ αμυντικού πυρός. Όλαι αί έ- 
πιθέσεις των ήσαν μάταιαι. Άπεδιώχθησαν πανταχόθεν τελείως 
δι’ άντεπιθέσεως.

Πρδ τοΰ Βερντέν έςακολουθεΐ νά μαίνεται ή μάχη πυρο
βολικού. Ά λλά αί γαλλικαί πυροβολαρχίας καταβληθεΐσαι ύπδ 
τής γερμανικής άντενεργείας, δέν ήδυνήθησαν νά φθάσωσι τήν 
δύναμιν τών προηγουμένων ημερών. Περί τήν έσπέραν έχαλα- 
ρώθη σημαντικώς τό γαλλικόν πΰρ καί κατά τήν νύκτα διηυ
θύνετο μετά μεταβλητής δυνάμεως έναντίον τών άπδ τοΰ δά
σους τής Άβοκούρ μέχρι τού υψώματος τής Κωρέτ γερμανι
κών θέσεων. Πολυάριθμοι άγώνες περιπόλων έκατέρωθεν τοΰ 
Μάς διεςήχθησαν εύνοίκώς πρδς τούς Γερμανούς. Έκατέρωθεν 
τοΰ δάσους τής Σεππύ ώς καί βορείως τοΰ δάσους τής. Κω- 
ριερ συνελήφθη μεγαλύτερος άριθμδς αιχμαλώτων ύπδ γερμα
νικών περιπόλων.

a Λ Ο Ϊ Α  ΤΣΟ ΡΤΣ
ΠΕΡΙ ΤΗ Σ ΠΟΛΕΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗ Σ ΑΓΓΛΙΑΣ

Λονδΐνον, 16 Αύγούστου. (Τηλεγρ. τοΰ πρακτ. Ρόϋτερ.) 
Είς τήν κάτω βουλήν δ Κέννεντυ Τζόνες παρεκάλεσε τδν Λόϋδ 
Τσώρτς νά δώση είς τήν βουλήν εικόνα τής πολεμικής κατα
στάσεως καί έτόνισε τήν άνάγκην, νά καταστη αύστηρότερος δ 
αποκλεισμός. ' Ο σεβασμός πρδς τούς ούδετέρους, ό όποιος κα- 
τέστησεν αύτόν μέχρι τοΰδε άσθενή, είπε, πρέπει νά παύση καί 
πρέπει νά λάβωμεν στάσιν, ή όποία νά σύμφωνη περισσότερον 
με τδ γεγονός, δτι δ πόλεμος'πρέπει νά είναι τώρα άγών μέ- 
χρις έσχάιων.



Ο Λοϋο I σωρτ; άιτηντησεν,. οτι οί δροι έβελτιώθησαν 
πολύ άπο τής άρχή; τοΰ έτους.... Ι,καλλιεργήθη πολύ μεγάλο» 
τορα έκτασι; και υπάρχουσι σημειοί, δτι μετά τήν συγκομιδήν 
οί οροι τών τροφίμων θά eivctt τελείως ικανοποιητικοί. 'Ωσαύ
τως ηυξηθησαν τα αποθέματα ζακχάρεω;. θά  ύπάρχωσιν δλα 
τα δια τον θερισμόν άπαιτούμενα μέσα και δταν έπικρατήσγι, 
λογική χρήσι; τών τροφίμων, δεν ύφίσταται κίνδυνος, νά πει- 
νάσ-η ό πληθυσμός της νήσου μας.·

Οσον άφορα τδ ζήτημα τών πλοίων είπεν ό Αόϋδ Τσώρτς: 
"ι · βρμανοι ίσχυρίσθησαν, δτι ο Γμέσος δρος τών βρεττανικών 
απωλειών άνέρχετίι άπο τής ένάρξεως too άπεριορίστου υπο
βρυχίου πολέμου, δηλαδή άπο τόΰ Φεβρουάριου, είς 500000  
νεττο-τόννους. Ό  άλη!>ής άριί)μδς sfwi 250 000 xowot, καί έάν 
έξακολουθή ση ή παρούσα βελτίωσις. αί άπώλειαι τοΰ Αύγουστου 
θά άνίλί)ω3ΐν είς 175 000 τόννων. 'Η ναυτιλία άναδιωργανώθη 
κατα τοιουτον τρόπον, ωστε οια όλιγωτέρων πλοίων δύνανται νά 
χεταφερεται μεγαλύτερος αριθμός τόννων, Τά κατά τδ |το; 1916  
ναυπηγηϊ)εντά πλοία ανέρχονται βίς 538 000 τόννους, διά τδ 
πρώτον ήμισυ τοΰ 1917 είς 4 8 0 0 0 0  τόννους καί δι’ ολόκλη
ρον τδ έτος ί)ά άνέλθωσιν είς 19 0 0  000. έκτος τών. πολλών 
ναυπηγούμενων πλοίων υπό τής Αμερικής. Πιστεύω, συνεπέρα- 
νεν δ Αόϋδ Τσώρτς, αί ναυτικαί μας άπώλειαι θά έλάττοΰνται, 
ένω τά νέα ναυπηγούμενα πλοία θά αύξάνωσι. Μετά τοΰ άμε- 
ρικανικοΰ εκτοπίσματος θά εχωμέν έκτόπισμα αρκετόν δι’ ολό
κληρον τδ ετος 1918 καί έάν είναι άνάγκη καί διά τδ 1919.

ΤΟ Ε Ρ Γ Ο Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον. 16. Αυγούστου. ’ Επίσημον. (W .T.B.) Είς τήν 

Μπισκάγια καί πέριξτής ’Αγγλίας κατεβυθισθησαν πάλιν.,25000 
τόννων.

Μετάξι» τών βυθισθέντων πλοίων ευρίσκοντο τδ αγγλικόν 
ώπλισμένον άτμόπλοιον «Πόρτ Κούρτι*» μέ φορτίον 9 000 τόν
νων σίτου, τό όποιον έβυθίσθη κατόπιν δίωρου μάχης πυροβο
λικού, προσέτι εν ώπλισμένον ύδροφόρον άτμόπλοιον, τό όποιον 
μεθ ενος άλλου βυθισθεντος άτμοπλοίου άνήκον είς ρυίποδευό- 
μ-νον συρμόν, προσέτι Sv ώπλισμένον άγνωστον άτμόπλοιον, πι
θανώς με φορτίον πετρελαίου, άνήκον έπίσης είς συρμόν. "Εν 
άτμόπλοιον είχε φορτίον άνθράκων.

Βερολΐνον, 16. Αύγούστου. ’ Επίσημον. (W.T.B.) "Εν έκ 
τών εν τη Μεσογειω Ηαλάσ η̂ ορωντων ύποβρυχίων μας έκα- 
νονιοβόλησε κατά τήν 30. ’ Ιουλίου τάς στρατιωτικά; έγκαταστά- 
σευ τής Χομς (Τριπολΐτις) μετά παρατηρηθέντος καλού άποτε- 
λεσματος. Τ ο ζωηρόν άμυντικόν πΰρ πολλών έχθρικών παρα
κτίων πυροβολείων οεν έφερεν ούδέν άποτέλεσμα.

^ Ρ̂ΧΤι τ°ΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΝΕΑ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
Βερολΐνον, 16. Αύγούστου. fW.T.B.) Τήν έσπέρ’αν τής 

12. Αυγούστου περί ώραν 71/ο μ.μ. ένεφανίσθη πάλιν εν έχ- 
χρικδν άεροπλάνον ύπεράνω τής Φρανκφούρτης. Έρριψεν άδια- 
κρι.ω* i..i τής πολεως 5 βόμβας, αί όποΐαι εφόνευσαν 2 άν- 
όρας, 1 γυναίκα και 1 παιδίον και έτραυμάτισαν πολλά πρό' 
σωπα.

' Η Φρανκφούρτη είναι άνοχύρωτος πόλις, κεΐται δέ το- 
σούτιι» μακράν τοΰ μετώπου, ώστε δεν δύναταί νά θεωρηθή 
ως σιδηροδρομικόν κέντρον σημασίαί τινός διά τά πολεμικά γε
γονότα τοΰ μετώπου. 'Επομένως ό έκ νέου βομβαρδισμός τής 
Φρανκφούρτης δέν δύναταί νά εχη άλλον λόγον παρά εύχαρί- 
στησιν έκ τοΰ άνευ λογου φονου ανθρώπων καί δάφνας άπό 
πτήσιν άνωθεν γερμανικού έδάφους. ’ Αλλά ή έλπίς αύτη δέν £-

♦ «■ » * jssssx .n sg "
D ie m u tm a P tich e F ron t in  ftu r n a n ie n  M itte  A u gu st.

Είς τόν άνω χάρτην ή παχεΐα μέλαινα γραμμή δεικνύει 
τδ υποτιθέμενον μέτωπον έν Ρουμανία κατά τά μέσα Αύγού
στου. Έν βλέμμα έπί τού χάρτου δεικνύει τό μάλλον έπικίνδυ- 
νον σημεΐον τού έχθρικού μετώπου, ευρισκόμενον είς τήν περιο
χήν τοΰ άνω  ̂ Πούτνα καί τής κοιλάδος τού Σουσίτα. Ένω οί 
Ρωσσορουμάνοι, παρασυρθέντες έκ τών αρχικών των έπ-.τυχιών 
εντός τών κοιλάδων τοΰ Πούτνα καί τοΰ Σουσίτα κατέτριβον 
τάς δυνάμεις των είς άκαρπους επιθέσεις είς τό δρος Κασινου- 
λούη, ετεθη εις κίνησιν ή άριστερά πτέριξ τής στρατιάς τοΰ 
Μάκενσεν καί έπετεθη άπό τής Φοξάνι πρός βορράν, τούτέστι 

■ κατ ευθείαν εις τά νώτα τού έχθρικού στρατοΰ..'Π κατάληψις 
τής Πάντσιου απειλεί να άπολή;^ είς καταστροφήν τών σχεδόν 
άνακοπέντων ρωσσορουμανικών στρατευμάτων, έάν δέν κατορθώ- 
σωσι δια ταχειών πορειών, νά φθάσωσιν είς τόν στενόν χώρον, 
ό όποιος ύπολείπεται άκόμη είς αύτούς. "Οτι άντελήφθησαν τόν 
απειλούντα αύτούς κίνδυνον, άποδεικνύεται έκ τών ειδήσεων περί 
υποχωρήσεως τών έν κινδύνω ευρισκομένων [στρατευμάτων.

πραγματοποιήθη. οιοτι το έχθρικόν άεροπλάνον κατερριφθη κατά 
την έπιστροφήν του ύπό γερμανικών άεροπλάνων.

Ο Κάΐζερ προς τόν Διάδοχον Ροϋππρεχτ 
και τόν Γερμανόν Διάδοχον

Βερολΐνον, 17. Αύγούστου. ’ Επίσημον. (W.T.B.) 'Η Α. 
Μ. ό Κάί,ερ απεστειλε πρός τήν A.B.V. τόν Διάδοχον Ροΰπ- 
πρεχτ τής Βαυαρίας τό ά/όλουθον τηλεγράφημά:

«Συγχαίρω σέ, τους αρχηγού; καί τά στρατεύματα τών 
στρατιών σου διά τάς λαμπράς νίκας τής χθεσινής ήμέρας μά
χης τής Φλάνδρας καί διά τό άποτέλεσμα τών βαρέων α
γώνων τοΰ μετώπου του ’ Λρράς. ' Η έπιθετική δυναμις τών έκεΐ 
μαχομένων τμημάτων τοΰ άγγλογαλλικού στρατοΰ έθραύσθη πρό 
τής άποφασιστικότητος τών στρατευμάτων δλων τών γερμανικών 
φυλών. Μετ’ έμοΰ ή πατρίς είναι υπερήφανος διά τά τέκνα της. 
Δέν θά λησμονήσ^ ποτέ, ού'τω έλπίζω σταθερώς, δ,τι άρχηγοί 
καί στρατιώται προσφερουσιν έπί τοΰ πεδίου μάχης. Σήμερον 
εύχαριστεΐ μετ’ έμοΰ τά γενναία στρατεύματα.

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  Α.Β.»
Τηλεγράφημα τής Α. Μ. τοΰ Κάΐζερ πρός τόν Γερμανόν 

Διάδοχον :
«Πρό; τήν Αύτοΰ Αύτοκρατορικήν 'Υψηλότητα τόν Διά

δοχον τοΰ Γερμανικού Κράτους : Ελαβον προ όλιγου την εί-
δησιν περί τής τολμηράς έπιχειρήσεως βαδικών στρατευμάτων 
έπί τής ανατολικής δχθης τοΰ Μάς. Διαβίβασε είς αυτα τας 
αύτοκρατορικάς μου έύχαριστίας καί τήν εύαρέσκειάν μου. "Ο
πως είς τό μέτωπον τής Φλάνύρα; ουτω και προ τού Βερντεν 
άποδεικνύεται τό γερμανικόν έπιθετικόν πνεύμα.»

t W U M H H  Τ Ο Ϊ Η
n r u u u  U K H M E H T 1

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 18. Αύγούστου 1917.

Δυτικόν Θέατρον 
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΤ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

’ Επί τού πεδίου μάχης τής Φλάνορας ο άγων πυροοολι- 
κοΰ προσέλαβε πάλιν μεγίστην δύναμή είς τήν παραλίαν καί 
βορειοανατολικώ; τής ' Υπέρν, είς τά λοιπά σημεία τό πύρ διε- 
τηρήθη άσθενέστερον παρά κατά τάς τελευταίας ήμέρας.

1 Εκατέρωθεν τής σιδηροδρομικής γραμμής Μπέζινγκε— 
Στάντεν δ έχθρός έξετέλεσε μετά. μεσημβρίαν ίσχυράν αίφνιδίαν 
μερικήν έπίθεσιν, κατά τήν όποιαν άπωλέσθη ή Λάνγκεμαρκ κα
τόπιν πεισματώδους άγώνος. Ευρισκομεθα περις τοΰ χωρίου 
είς Ο'/ήμα έπιπέδου τόξου.

Είς τήν Άρτουά παρετάχθησαν αγγλικά στρατεύματα βο
ρειοδυτικά»; τής Λάν ύπό τήν προστασίαν ίσχυροΰ πυρός. Τό 
πυρ μας καταστροφής ήμπόόισε νά γίνγ, έπίθεσις. Άσθενεστε- 
ραι έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ κατά τήν νύκτα άπεκρούσθησαν.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟ ίΠ ΡΙΝ ΤΣ
Είς τήν Σεμέν-ντέ-Ντάμ ζωηρά ένέργεια πυροβολικού πλη

σίον τής Σερνύ,’είς τήν δυτικήν Καμπανίαν ιδίως είς τό δρος 
Κάϊλ, νότιοδυτικώς τής Μορονβιλλιέρ.

Είς τό βόρειον μέτωπον τού Βερντέν τήν μεσημβρίαν ήρ- 
χισε πάλιν δ άγων πυρός μετά πλήρους δυνάμεως και έξηκο
λούθησε ζωηρός μέχρι βαθείας νικτός.

'Υπό τών άεροπόρων καί τών πυροβόλων τής άμύνης κα- 
τερρίφθησαν 26 έχθρικά αεροπλάνα καί 4 δέσμια άερόστατα. 
'Ο ύπολοχαγός Ντόστλερ έφθασε τήν 26., ό άνθυπασπιστή; 
Μύλλερ τήν 22., ό άνθυπολοχαγό;, Γκοντερμαν διά τής καταρ- 
ρίψεως τοΰ 13. καί τοΰ 34. δέσμιου άεροστάτου τήν 29. καί 
τήν 30. έναέριον νίκην του.

’Ανατολικόν θέατρον
Μεταξύ τής Ανατολικής Θαλλάσση; καί τής Μαύρης θα

λάσσης μικραί μάχαι προφυλακών καί ώς έπί τό πλεϊστον μέ- 
τριον πΰρ· ή κατάστασις έ'μεινεν άμετάβλητος.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Τήν 16. 8. μία έπίθεσις αύστρουγγρικών συνταγμάτων κα- 

τέληξεν εί; πλήρη νίκην. ' Ο έχθρό; έξεόιώχθη δι έφοδου άπό 
ώχυρωμένα; θέσει; καί έκτο; τών αιματηρών του άπωλειών ά- 
πώλεσε καί περισσοτέρου; τών 1 600 αιχμαλώτων. 1 πυροβο- 
λον καί 18 πολυβόλα.

Άπό τής άρχή; τών έπιχειρήσεων είς τό ανατολικόν μέ. 
τωπον άπό τή; 19.7. περιήλθον εί; χεΐρα; τών συμμαχικών 
στρατευμάτων εί; τήν άνατολικήν Γαλικίαν, τήν Βουκοβίναν καί 
τήν Μολδαυίαν : 655 αξιωματικοί, 41 300 οπλΐται, 257 πυρο
βόλα, 546 πολυβόλα, 191 τορπιλλοβλήται καί 50 000 δ.τλα.

Πολεμικόν ύλικόν έκυριεύθη : Μεγάλαι ποσότητες πυρομα- 
χικών, 25 000 προσωπίόε; έναντίον άσφυξιογόνων άερίων, 14 
τεθωρακισμένα αύτοκίνητα, 2 τεθωρακισμένοι σιδηροδρομικο 
συρμοί, 6 φορτωμένοι σιδηροδρομικοί συρμοί, προσέτι 26 ά- 
τμομηχαναί, 218  σιδηροδρομικά οχήματα, πολλά αεροπλάνα, 
μεγάλαι ποσότητε; όχημάτων καί σημαντικαί ποσοτητε; τρο
φίμων. ------------

’ Ιδιαιτέρω; πρεπει νά εςαρθβ, οτι κατα του; τελευταίου 
αγώνας τά μεταγωγικά ώς και ο στρατός τών αυτοκινήτων και 
τών σιδηροδρόμων κατώρθωσαν ΐταρα τας {χεγ'στας απαιτήσει? 
νά. έξασφαλίσωσι τήν τοσούτψ σπουδαίαν διά τήν διεξαγωγήν 
τοΰ άγώνος συγκοινωνίαν άπό τοΰ μετώπου καί πρό; τοΰτο. 
Διά προληπτικών μέτρων καί πιστής έκπληρώσεω; τοΰ καθή
κοντα; έκ μέρου; άξιωματικών, υπαλλήλων καί δπλιτών εξετε- 
λέσθησαν συιχφώνω; πρό; τό σχεοιον ολαι αί στρατιωτικαι με
τακινήσει; καί ό στρατός εϊχεν έξασφαλισθή πάντοτε διά τή; 
άναγκαία; άναχορηγεία; πυρομαχικών, τροφίμων καί λοιπών ά- 
ναγκών. Εί; τό δυτικόν παρά τό είς πολλά; θέσεις πολύ όπι
σθεν τή; γραμμή; μάχη; φθάνον έχθρικόν πΰρ, εί; τό άνατο 
λικόν παρ’ δλα τά έμπόδια, τά όποΐα παρεϊχον έκτο; τών μεγά- 
λων καταστροφών καί τό εόα<ροζ και ό καιρός.

(W.T.B.) ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 19 Αύγούστου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Εί; τήν Φλάνδραν ή μαχητική ένέργεια ήτο λίαν ισχυρά 
είς τήν παραλίαν καί άπό τού' 1 ζερ μέχρι τοΰ Λύ; ίοίως κατά 
τά; έσπερινά; ώρα;· εί; τόν τομέα Μπιξότε - Χόογκε ο άγών 
πυροβολικού ηύξήθη σήμερον τήν πρωίαν εί; τυμπανικόν πύρ. 
Νοτίω; τή; Λάνγκεμαρκ ό εχθρό; έξώρμησε κατόπιν ει; επιθε- 
σιν, κατά τήν οποίαν τεθωρακισμένα αυτοκίνητα κεκαλυμμενα 
ύπό τεχνητοΰ νέφου; έ'μελλον νά άνοίξωσι δρόμον εί; τό πεζι. 
κόν. ‘ Ο έχθρός μετά άρχικήν εισβολήν του εί; τήν γραμμήν 
μα; άπεδιώχθη πάλιν πανταχόθεν.

Εί; τήν Άρτουά ή ένέργεια τού πυροβολικού εφθασε κα
τά διαλείματα μεγάλην. δύναμιν 8t; τήν διώρυγα τή; Λα Μ.,ασσε. 
έκατέρωθεν τή; Λάν καί επι τή; νοτιά; όχθη; τού _κάρ...

Πλησίον τη; ' Αβρενκουρ και όυτικω; τή; As Κατελ* (νο- 
τιοδυτικώ; καί νοτίω; τή; Καμπραί) οί Αγγλοι επετεϋ^σαν διά 
ισχυρών τμημάτων άναγνωρίσεω; κατόπιν άφθονου προπαρασκευ- 
ή; διά πυρός· άπεκρούσθησαν δι άγών ο; έκ τοΰ πλησίον.

Ό  Σέν Κεντέν εύρίσκετο πάλιν ύπό γαλλικόν πΰρ.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟϋΠΡΙΗΤΣ

Είς τήν Σεμέν ντέ Ντάμ αί περίπολοί μα; είσέδυιαν εί; 
τά έχθρικά χαρακώματα άνατολικώ; τή: αγροικία., I ουα,ι^ρ 
καί ένίκησαν τήν μόνον έκ μαύρων 1 άλλων συγκειμενην φρουράν.

Εί; τήν Μπριμόν διεξήχθη μετ’ έπιτυχία; μία ίοική μας 
έπιχείρησις, συνελήφθησαν πολλοί αιχμάλωτοι.



Είς τήν δυτικήν Καμπανίαν συνήφθησαν παροδικοί ζωηροί 
άγώνες πυρός.

' Η μάχη πυροβολικού εις το Βερτέν εξακολουθεί· καί κα
τα την νύκτα ολίγον μόνον ήλαττώθη το ισχυρόν πΰρ καταστρο
φής μεταςύ τοΰ δάσους της ’ Αβοκούρ καί της Όρν.

Μία έπίθεσις γάλλων αεροπόρων εναντίον τών δέσμιων αε
ροστάτου μας διεξήχθη άνευ αποτελέσματος.

Βαδικαί περίπολοι έπροξένησαν πάλιν διά τολμηρού αίφνι- 
οιασμοΰ απώλειας εις τους 1 άλλους εις τδ δάσος της Κωριερ 
καί έπανήλθον μετά πολλών αίχμαλα>των.

Χί)ες κατερρίφθησαν είς έναερίους αγώνας 19 έχθρικά αε
ροπλάνα καί 1 δεσμιον άερόστατον.

Η έπί μακρδν χρόνον ύπό τοΰ ίλάρχου βαρώνου φδν Ριχτ. 
χόφεν διοικουμένη καταδιωκτική μοίρα ύπ’ άριθ. 11 κατέρριψε 
χθές κατόπιν αγώνων επτά μηνών τδν 200. έχθρόν. Είς τδ διά
στημα τοΰτο έχυριευθησαν ύπ’ αύτής 121 αεροπλάνα καί 196 
πολυβόλα.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗ Σ ΒΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗΣ
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

’Ανατολικόν Φέατρον.
Ούδέν σημαντικόν.

' Ομοίως.
(W.T.B.)

Μακεδονικόν μέτωπον.

ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

«ΥΣΤΡΟ Ο ΥΓΓΡΙΚΟ Μ  ANAKOINDBEM *
Βιέννη. 17. Αύγούστου

’Ανατολικόν Όεατρον
Είς Ρουμανίαν ούδεμία μεταβολή.
'Η ολική λεία άπδ της αρχής τών βορείως τής Φοξάνι 

μαχών ανερχεται είς 200 αιχμαλώτους αξιωματικούς, περισσο
τέρους τών 11 000 οπλιτών. 118  πολυβόλα καί 35 πυροβόλα. 
Νοτιως τής Προτσεσσι ουγγρικόν πεζικδν καί καιααροβασιλικόν 
πεζοπόρον ίππιχόν απώθησαν έκ νέου τδν έχθρόν δι’ ορμητικών 
έπιθεσεων, κατά τάς όποιας η χμαλωτίσΟησαν 45 άξιωματικοί. 
1600 δπλΐται, έκυριεύθησαν δέ 18 πολυβόλα καί εν πυροβό
λον. Ο 8. λοχος τοΰ υπ’ άριθ. 15 ούγγρικοΰ συντάγματος 
συνέλαβε μόνος 600 αιχμαλώτους. Έπί τοΰ βορείως τής Χόλντα 
παρά τδν Μπιστρίτσα υψώματος τμήματα τοΰ ύπ’ άριί). 302 
ούγγρικοΰ συντάγματος έ'τρεψαν είς φυγήν έν επιτιθέμενον ρωσ- 
σικόν τάγμα καί έκυρίευσαν πολύ πολεμικόν υλικόν.

Ιταλικόν Φέατρον
’ Αμετάβλητον.

(W.T.B.) Ό  άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

Β ι έ ν ν η ,  18. Αύγούστου.

’Ιταλικόν Θέατρον
Χθες τήν μεσημβρίαν έςερράγησαν βαρείς άγώνες πυροβο

λικού εις το μέτωπον τοΰ ’ Ιζοντσο. οί όποΓοι άπό σήμερον τήν 
πρωίαν έκτείνονται έφ ολοκλήρου τοΰ χώρου μεταςύ Μρτσλίβρχ 
καί τής θαλάσσης. Τό πΰρ τών ίταλικών πυροβόλων καί τορπιλ- 
λοβλητών φθάνει πολυ πέραν τών γραμμών ιών ακροβολιστών 
μας. Αί πυροβολαρχίαι μας άπαντώσι καί ένεργοΰσιν έναντίον 
τών όπισθεν τοΰ ίταλικοΰ μετώπου συγκεντρώσεων στρατοΰ. Είς 
τδ Κερντεν και τό μέτωπον τοΰ Τιρόλ ούδέν ιδιαίτερον γεγονός.

(W.T.B.) Ό  αρχηγός τοΰ γενικοΰ έπιτελείου.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ
Βερολινον, 17. Αύγούστου. Επίσημον. (W.T.B.) Τήν 16. 

Αύγούστου μία τών ασφαλιστικών περιπόλων μας συνήντησεν 
είς τό δριον τής αγγλικής έν άποκλεισμψ περιοχής έχθρικά κα
ταδρομικά καί άντιτορπιλλίκά καί έπετέθη έναντίων αύτών. Ό  
έχθρός (οπισθοχώρησε προ τοΰ καλώς διευθυνομένου πυρότ 
μας καί άπέφυγε τήν μάχην μετά μεγίστης σπουδής. Λεν υπέ- 
στημεν ούδεμίαν απώλειαν.

Ό  αρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ο Σ ΤΡ Α Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΟΥΤΛΣΟ Ν
(Ν.) Τό πρακτορεϊον Ρόϋτερ αναγγέλλει: Τήν Τετάρτην 

παρήλασεν άμέρικανικός στρατός διά τών όδών τοΰ Λονδίνου, ό 
όποιος έπευφημήθη ζωηρώς ύπδ πολλοΰ πλήθους.

'Ο Ούΐλσον δκόρισεν ύπέρ τούς 200 στρατηγούς πρός δι- 
οίκησιν τοΰ νέου έθνικοΰ στρατοΰ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΜ ΖΕΑ ΙΚ ϋΝ  ΒΟΥΛΗΝ
(Ζ.) ’ Αθήναι, 18. Αύγούστου. 'Ο Βενιζέλος άπαντών είς 

τινα έπερώτησιν περί τοΰ έν Γερμανία συναφθέντος δανείου εί
πεν, δτι προσεχώς θά λάβη ευκαιρίαν, νά όμιλήση περί αύτοΰ. 
Τό υπουργεΐον Σκουλούδη συνήψε δάνειον 24 έκατομμυρίων 
μάρκων πρός τόν σκοπόν μόνον, νά διατηρήση τήν έγκληματι- 
κήν έπιστράτευσιν, δήθεν πρός ύπεράσπισιν έναντίον τών Βουλ
γάρων, ένω πραγματικώς ή τότε κυβέρνησις έδήλωσεν είς τούς 
Βουλγάρους καί Γερμανούς, δτι δύνανται άκωλύτως νά ύπερβώσι 
τά έλληνικά σύνορα, ώς άποδεικνύεται έκ τών ύποβληθησομέ- 
νων είς τήν βουλήν έγγράφων. 'Η έπιστράτευσις έτηρήθη πρός 
τόν σκοπόν, δπως δ Ιλληνικός στρατός διατεθ^ έναντίον τών 
προστατίδων (!) τής Ελλάδος δυνάμεων.

' Ο Βενιζέλος έδήλωσεν. δτι ή ’ Εθνική Τράπεζα, ή δποία 
έμεσίτευσε διά τό δάνειον τοΰτο, θά διοργανωθη καί είς τό 
μέλλον θά είναι μόνον τράπεζα έκδόσεως τραπεζογραμματίων. 
Τά συμφέροντα τής Εθνικής Γραπέζης καί τών μετόχων της 
θά προστατευθώσι τελείως.

Είς τήν βουλήν ύπεβλήθη Λευκή Βίβλος, ή δποία περιέ
χει 65 έγγραφα, τά όποια άφορώσιν ίδίως τήν παράδοσιν τοΰ 
φρουρίου Ροΰπελ καί θά άποδείξωσιν, δτι ό Σκουλουδης είχε 
προτερον συνεννοηθη μετα των Γερμανών και τών Βουλγάρων.

ΨΗΦΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
(Ζ.) ’Αθήναι, 18. Αύγούστου. (Χαβάς.) Κατόπιν έςηγή- 

σεων τοΰ Βενιζέλου ή βουλή άπεδέχθη τόν νόμον, ό όποιος 
είσάγει είς δλόκληρον τήν χώραν τδν στρατιωτικόν νόμον.

' Ο γνωστός άοιδός κονσέρτων καί όρατορίων κ. Φρίτς Φίντ- 
λερ, Κόνζουλ-στράσσε 61. II, παρέχει εύκαιρίαν είς τούς φίλους 
τοΰ άσματος Ιλληνας αξιωματικούς, νά τελειοποιήσου τά μου
σικά των προσόντα, άποφασίσας νά δώση ειδικά διά τούς κύκλους 
τούτους μαθήματα τά όποια θά χρησιμεύσωσιν άναλόγως τής 
έπιθυμίας των απλώς πρός μουσικήν διασκέδασιν ή πρός καλ
λιτεχνικήν έκπαίδευσιν. 'Ο κ. Φίντλερ είναι πρόθυμος διά πά
σαν πληροφορίαν είς τήν κατοικίαν του. (’ Ιδε σχετικήν αγγελίαν.)

’ Αποσπάσματα έξ ελληνικών έφημεριδων μετά τής γερμα
νικής των μεταφράσεως ύπό Λρος κ. Γ. Σώϋτερ. Λίαν ένδια- 
φέρουσα ύλη, κατά λέξιν μετάφρασις. Κατάλληλον βοήθημα είς 
τούς σπουδάζοντας τήν γερμανικήν γλώσσαν. Πωλείται παρά τών 
έφημεριδοπωλών μας καί είς τάς λέσχας πρός 1.50 Μ.

|  Μ ΑΒΗΜ ΑΤΑ ΑΣΜ ΑΤΟΣ • ασμάτων, όπερών και
■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ « B R i a  πληρών ρολών κατα ε~ 
πιτυχή μέθοδον. Φ ρ ί τ ς  Φ ί ν τ λ ε ρ ,  άοι- 
δός κονσέρτων και όρατορίων ΙΟΝΖΟΪΛ-ΣΤΡΑΣ. 61. II.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμάτιον. Τσίτεν-στράσσε 1. 1.


