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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 19. Αύγούστου. fW.T.B.) Είς τήν Φλάνδραν 

διηυθύνετο κατά τήν 18. Αύγούστου ισχυρόν πΰρ πυροβολικού 
κατά τών κυρίων τομέων μάχης. Το πΰρ έςηκολουθησεν όλο- 
κληρον τήν νύκτα και τήν 19. Αύγούστου, ώραν 5.20 π. μ., 
ηύςήθη εί; τυμπανικόν πΰρ. Παρά τήν άφθονωτάτην χρησιμο
ποίησή πυρομαχικών και καπνογόνων βλημάτων, τά όποια εί
χον σκοπόν νά άποκρύψωσι τήν έπίθεσιν τών τεθωρακισμένων 
αυτοκινήτων καί παρά τόν διά τούς "Αγγλους εύνοϊκόν ώραΐον 
καιρόν ή έπίθεσι; κατεβλήθη πανταχοΰ.

Είς τήν Άρτουά έξακολουθοΰσιν οί τοπικοί άγώνες είς τό 
άσβεστορυχεϊον βορείως τής Λάν. Αί γερμανικαί περίπολοι απέ
κτησαν πάλιν εδαφικόν κέρδος διά πεισματωδών αγώνων έκ τοΰ 
πλησίον. Μετά μεσημβρίαν τό πΰρ πυροβολικού απέκτησε μεγί- 
στην σφοδρότητα έφ' ολοκλήρου τού μετώπου τοΰ Αρρας, ως 
καί νοτίως τοΰ Σκάρπ. Κατόπιν παροδικής χαλαρώσεως κατά 
τήν δ’.άρκειαν τής νυκτός, ηύςήθη πάλιν άπό τήν πρωίαν τής 
19. ’Εχθρικά άεροπλάνα ερριψαν βόμβας κατά τής πόλεως 
Καμπραί, Φιλλουά καί άλλων χωρίων, έκ τών όποιων έφονεύ
θησαν 2 κάτοικοι καί έτραυματίσθησαν 11. Αί άγγλικαί έπιθέ- 
σεις είς τήν περιοχήν τής Όννεκόυρ καί έκατέρωθεν τής Α- 
βρενκούρ έγένοντο κατόπιν ισχυρού πυρός πυροβολικού, άλλ’ ά
πεκρούσθησαν τελείως.

Πρό τοΰ Βερντέν αί έμπρόσθιαι γερμανικαί θέσεις μετε- 
βλήθησαν είς πεδίον χοανών ύπό τοΰ συνεχούς πυρός τών τε
λευταίων ήμερών. ' Η μάχη πυροβολικού εξακολουθεί αδιάκοπος 
μετά μεγίστης σφοδρότητος. Είς τό μέτωπον τής Λωρραίνης ή 
μαχητική ένέργεια έζωογονήθη τήν έσπέραν τής 18. Αύγούστου 
εις τινας θέσεις. Γερμανικαί περίπολοι συνέλαβον αιχμαλώτους 
πλησίον τής Ντομέβρ καί πλησίον τής \εντρε.

Είς ολόκληρον τό ανατολικόν μέτωπον ούδέν σημαντικόν 
έκτος ένδυναμώσεως τής ένεργείας τοΰ πυροβολικού είς τινας 
θέσεις καί άποτυχουσών έχθρικών έπιθέσεων πλησίον τού ο'ρους 
Ρεσμπαύί __________

1 Υπεύθυνος έκδοτης : Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος II. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί εκδοσις ύπό τής 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν ούντ "Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιανι 23,24,25.

I t  ΓΕΡΜ Α Ν ΙΚΑ  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑ ΤΑ  ΤΗΝ 16 Α Υ Γ Ο ΪΪΤ Ο Ϊ
Βερολινον. 18. Αύγούστου. ( W. T. B) ' H 16. Αύγούστου 

ήτο ημέρα τιμής τόσον τών πολεμιστών μας κατά ςηράν, οσον 
καί έν τω αέρι. "Οταν ή Άγγλοι κατόπιν πρωτάκουστου τυμ- 
μανικοΰ πυρός έπετέθησαν τήν 6.30', ένεφανίσθησαν διά μια; 
ύπεράνω των θεσεων μας πεζικού και πυροβολικου μεγαλαι πο
σότητες έχθρικών αεροπλάνων. Ταύτοχρόνως αγγλικά άεροπλάνα, 
υεμονωμένα ή κατά σμήνη, ερριψαν έκρηκτικάς υλα; είς τάς

θέσεις, είς τάς όποία; ένόμιζον, οτι εύρίσκοντο τά επιτελειά 
μας καί τά αεροδρόμια.

Ά λλά οί έχθροί μας έπί ολίγα μόνον λεπτά ήδυνήθησον 
νά έπωφεληθώσιν άκωλύτως τοΰ πλεονεκτήματος, το οποίον δί
δει είς τόν έπιτιθέμενον ή προτεραιότης τοΰ καθορισμού τής 
ώρας τής έπιθέσεως. Κατόπιν έξώρμησαν οί άεροπόροι κατα- 
διώςεως, προηγουμένου τού ίλάρχου βαρώνου φον Ριχτχοφεν 
έπί κεφαλής τοΰ νικηφόρου σμήνους του, κατά τών έχθρικών 
αεροπλάνων μετά άκρατήτου όρμής. Διά άκαταπαυστων έναερι- 
ων αγώνων απώθησαν τόν έχθρόν πέραν τοΰ μετώπου. ' Ο Ριχτ- 
χόφεν κατήγαγε τήν 58. νίκην του. Οί άεροποροι τού πε,ικοΰ 
καί τοΰ πυροβολικού ήδύναντο ύπό τήν προστασίαν τών αερο
πλάνων καταδιώςεως νά έκτελέσωσι μετ έπττυχιας το εργον 
των. Ούτοι έςηκρίβωσαν άμέσως, ποΰ τό πεζικόν μας είχε κρα
τήσει τάς θέσεις του καί ποΰ ό έχθρός είχε κατορθώσει νά 
είσβάλη. Οι παρατηρηταί άεροπόροι ανήγγειλαν συγχρόνως τήν 
θέσιν τών έχθρικών έφεδρειών. Έπί τη βάσει τών πληροφο
ριών τούτων ή διοίκησίς μας ελαβε τά ανάλογα μέτρα.

Ό τε μετ’ ολίγον αί μεραρχίαι μας έπεχείρησαν άντεπίθε- 
άιν, ΐΓρογ]γήθτ̂ 'χν αύκυν οι αεροποροι ot οττοιοί xctic-p-
χόμενοι πολύ πλησίον τοΰ έδάφους έβαλλον τόν έχθρόν διά βομ
βών καί πυρός πολυβόλων. Οί άεροπόροι άντελαμβάνοντο τήν 
ύπό τοΰ πεζικού1 έπανακτηθείσαν γραμμήν, τήν όποιαν άνήγγελ- 
λον άμέσως διά τού άιυρμάτου τηλεγράφου εις τάς όπισθεν 
κειμένας διοικήσεις. Αί μοΐραι διά τήν μεμακρυσμένην άναγνώ- 
ρισιν καί τήν ρίψιν βομβών επεχειρησαν καθ ολην την ημοραν 
ίσχυράς έπιθέσεις διά βομβών έναντίων έχθρικών θέσεων πυρο
βολικού καί συγκεντρώσεων στρατοΰ. Τοιουτοτροπως οί αεροπο- 
ροι συνετέλεσαν διά τής έπιτυχοΰς έκπληοώσεως τών πολλαπλών 
καθηκόντων των είς τήν μεγάλην νίκην τών γερμανικών οπλών.

Α Ο Α Μ Ι Μ Τ Α Ϊ ΐ ϊ  ΠΟΛΕΜΟΥ
[ E P M I H I U  l U I O I I I B t n i

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 21. Αύγουστου 1917.
Δυτικόν Θέατρον 
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ Ρ Ο ϊΠ Ρ Ε Χ Τ

Εκτός κατά διαλείμματα ισχυρού πυρός καταστροφή 
τομείς τινας τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου καί τοΰ μετώπου 
Άρράς ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ ΤΣ
'Η πρώτη ημέρα τής μάχης τοΰ Βερντέν είχε διά

Γάλλους τήν αύτήν εκβασιν προς τάς μεγάλα; αγγλικά, =·
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σεις εις τήν Φλάνδραν κατά τήν 31.7. και τήν 16.8. 'Η ύπε- 
Ρ°Χή 6ι’ υλικόν και ή αφειδής συμμετοχή μαζών εις τδν ά
γώνα δέν ήδυνήθησαν νά θραύσωσι τήν γερμανικήν μαχητικήν 
ουναμιν. Απέναντι της αποτυχίας τής έπιθέσεως έπί μετώπου 
μεγαλυτέρου τών 20 χιλιομέτρων απέκτησαν άσή μαντό ν εδαφι
κόν κέρδος.

Ιην 11.8. ήρχισεν ή ισχυρά προπαρασκευή τοΰ πυροβο- 
λικοΰ διά τήν μεγάλην έφοδον, τήν όποιαν έξετέλεσαν χθες τά 
γαλλικά στρατεύματα κατά προτροπήν της ’ Αγγλίας.

Απο τοΰ δάσους τής ’Αβοκούρ μέχρι τής ανατολικής πα
ρυφής τοΰ δάσους της Κωριέρ αί θέσεις μετεβλήθησαν είς ευ
ρύ, έρημον πεδίον χοανών ύπδ τής κατά τάς τελευταίας πρδ 
τής επιθεσεως ωρας μεγάλως αυςηΚείσης ένεργείας τοΰ έχθρι- 
κοΰ πυροβολικού.

Τήν πρωίαν τής 20.8. έφώρμησε τδ γαλλικόν πεζικόν κατά 
πυκνά κύματα, τά όποια διεδέχοντο άλληλα, ύπό τήν προστα. 
σιαν τοΰ πρός τά εμπρός μετατοπισθέντος πυρός τοΰ πυροβολικού-

Εις πολλάς Πέσεις οί μαύροι καί οί λευκοί Γάλλοι είσεβα- 
λον εις τήν αμυντικήν μας ζώνην, έντός τής οποίας έκαστον πρός 
τα εμπρός βήμα απεσπατο άπό τά μαχομενα στρατεύματα μας 
διά αιματηρών Ουσιών. Πεισματώδεις εκ τοΰ πλησίον άγώνες 
καί ίσχυραί άντεπίθέσεις απώθησαν τόν εχθρόν σχεδόν πανταχοΰ.

'Ο ίσχυρός άγών έκυμαίνετο καθ’ ολην τήν ημέραν. ’ Επί 
τής δυτικής δχθης τοΰ Μάς άπέμειναν εις τούς Γάλλους μόνον 
το ύψωμα «Νεκρός “Ανθρωπος» καί ή νοτία παρυφή τοΰ δά
σους τών Κοράκων· έδώ εύρισκόμεθα πολύ πλησίον τής βόρειας 
κλιτύος τών δρέων. ’ Επί τής νοτιάς δχθης ή γραμμή μάχης 
μετετοπίσθη άκόμη όλιγώτερον· μόνον είς~ τό ΰψωμα 344 νοτι- 
οανατολικώς τής Σαμονιέ καί είς τό δάσος τής Φός ό έχθρός 
έκέρδισεν ολίγον έδαφος.

1 ά μέτρα τής διοικήσεως άπεδείχθησαν λαμπρά. ’ Εκτός 
τοΰ μετά παραδειγματικής καρτερίας καί γενναιότητας μαχομέ- 
νου πεζικού άνήκει πλήρης ευαρέσκεια καί είς τό πυροβολικόν, 
τοΰ οποίου ή καταστρεπτική ένέργεια εβλαψε μεγάλως τάς 
έχθρικάς προπαρασκευάς καί τήν προσπέλασιν πρός έπίθεσιν

0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ Ν0Σ0Κ0Μ ΕΙ0ΙΣ 
Τ Α  Α Λ Η Θ Η  Κ Α Κ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α

'Υπό τοΰ έθελοντοΰ άρχινοσοκόμου είς τό νοσοκομεΐον τής 
Deauville διδάκτορος Περικλέους Λεβίδου.

^  (Μεταφρασις έχ τοΰ γαλλικοί)

154. Εμπόλεμοι καί ουδέτεροι, άναγνώσατε τήν μικράν 
ταύτην διήγησιν, ήτις αναφερεται είς γεγονότα άναμφισβητήτως 
έξηλεγμένα, διαπιστωθέντα, παρατηρηθέν:α ύπό μάρτυρο; αύ- 
τοπτου, νοσοκόμου έθελοντοΰ εν τοΓς στρατιωτικοΐς νοσοκομείοις 
μεγάλου κράτους αύτοκαλουμένου πεπολιτισμένου.

Θα φρικιάσητε έκ τρομου καί, περατουμένης τής άναγνώ- 
σεως ταύτης, δέν θά δυνηθήτε νά πράξητε άλλως, είμή ν’ 
άνακράξητε έξ άγανακτήσεως : «’ Ιδού οί άληθεϊς βάρβαροι!»

Ινα μή είναι δυνατή ή ύπόστασις ούδεμιάς άμφιβολίας 
περί τής ταύτότητός μου καί τής θέσεως, ήν βεβαιώ οτι κα- 
τεΐχον, καταχωρίζω ένταΰθα άντίγραφον διαταγής τίνος, ήν έλα- 
βον καί έξετέλεσα :

3ον Σ ώ μ α  Σ τ ρ α τ ο ΰ  
Συμπληρωματικό* Νοσοκομεΐον 31 δίς

Deauville τη 27η 7)βρίου 1914
Έδόθη διαταγή είς τόν κ. Λεβίδην ΓΙερικλήν, άρχινοσοκό- 

μον έθελοντήν τοΰ Συμπληρωματικού Νοσοκομείου 31 δίς έν

και το όποιον συνετελεσε μεγάλως είς τήν έπιτυχή άπόκρουσιν 
τοΰ έχθροΰ. I ά λοιπά δπλα. ίδίως τό μηχανικόν καί οί αερο
πόροι συνετελεσαν σπουδαίως είς τήν καλήν εκβασιν τής ήμέρας.

Αί άπωλειαι τοΰ γαλλικού πεζικού είναι έξαιρετικώς με- 
γάλαι, άνάλογοι πρός τάς διατεθείσας ύπ’ αύτοΰ [μάζας.

Η J-άχη τού Βερντεν δεν έληξεν άκόμη· σήμερον τήν 
πρωίαν ήναψαν νέοι άγώνες είς πολλάς Θέσεις· αρχηγοί καί στρα
τεύματα παρέχουσιν έμπιστοσυνην περί εύνο'ίκής έκβάσεως.

Κατερρίφθησαν 26 έχθρικά άεροπλάνα· άπωλέσαμεν 5 
αεροπλάνα.

’Ανατολικόν θέατρον
Η κατάστασις είναι αμετάβλητος απο του Ντύνα [χε̂ ρι 

τού Λουνάβεως.

Μακεδονικόν μέτωπον.
Ούδέν νέον.
(W.T.B.)   ΑΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ Ι Ο Ϊ  Α Π Τ Ρ Ο Ο ΪΓ Γ Ρ ΙΚ Ο Υ  ΑΗΑΚΟΙΝΟΘΕΝΤΟΙ
Β ι έ ν ν η ,  20. Αύγούστου.

Ιταλικόν Φέατρον
Η γενναία μας στρατιά τού Ίζόντσο διεξήγαγε χθες πά

λιν πεισματώδεις άγώνας έναντίον πολύ ύπερτέρων κατ’ άριθμόν 
έχθρικών δυνάμεων. ' Η έκβασις τής ήμέρας ήτο ύπέρ ημών. 
Ένω μεταξύ Τολμάϊν καί Κρν ό έχθρός ήρκέσθη είς μεμονω- 
μενας έπιθεσεις, έκεΐθεν τής * Λούτσα μέχρι της παραλίας έφώρ- 
μησαν κατά τών θέσεών μας τά κύματα τών κατά μάζας ιτα
λικών έπιθεσεων. * Ανωθεν τής Κανάλε οί ’ Ιταλοί, ύποστηριζό- 
μενοι υπό ίσχυροτάτης ένεργείας πυροβολικού, εφθασαν Ιως έπί 
τοΰ υψώματος Βρχ. Έκεΐ έρρίφθησαν κατά τοΰ έχθροΰ οί ή- 
ρωες τής Έγκερλαντ και άπώθησαν αύτόν είς τήν κλιτύν.

Πλησίον τής Ντέσκλα καί τής Μποντίτσε, έπί τοΰ Μόντε 
Σάντο καί τοΰ Μόντε Γκαμπριέλε, είς τήν λοφώδη έ'κτασιν ά
νατολικώς καί δυτικώς τής Γκέρτς, πανταχοΰ διεξήχθησαν άγώ-

Deaaville, νά μεταβη είς ΓΙαρισίους. Γνα έφοδιασθή διά φαρ
μάκων πρώτης ανάγκης, καί είδικώς διά Neol, παρά τω κ. 
Bottu, φαρμακοποιοί έν Παρισίοις όδός Dupuytren 9.

Ό  ά ρ χ ι α τ ρ ό ς  
Brouchar

Χημικόν Έργαστήριον Neol
' Οδός Dupuytren Παρίσιο

Άπόδειξις πληρωμής συναλλάγματος τής 27 Σεπτεμβρίου 
διά τήν παραγγελίαν Neol παρά τού κ. Περικλέους Λεβίδου, 
αρχινοσοκομου είς τό Στρατιωτικόν Νοσοκομεΐον τής Deauville.

Ίο χημικόν έργαστήριον έπιφορτίζεται τήν άμεσον άπο- 
στολήν.

Ητο ή εναρξις τοΰ πολέμου. ’ Από ήμέρας είς ήμέραν 
ηύξανε το πλήθος τών εύγενών θυμάτων τοΰ καθήκοντος καί 
τής αφοσιωσεως αυτών πρός τήν πατρίδα. Ούδείς είχε τό δι
καίωμα νά μενη άργός. Έκαστος ώφειλεν, άναλόγως τών μέ
σων αυτοΰ, να συμβάλη είς τήν άνακούφισιν τοιούτων αλγών. 
—ενος. κατωκουν άπό πέντε έτών έν Παρισίοις. Κατά τήν στιγ
μήν τής κηρύξεως τοΰ πολέμου εύρισκόμην έν Trouville καί 
εσπευσα να προσφέρω τάς υπηρεσίας μου είς τό 'Στρατιωτικόν 
Νοσοκομεΐον. Έγενομην ένθουσιωδώς δεκτός καί έ π λ η ρ ώ θ η ν  

ευχαριστιών. Ο! Γάλλοι χειρίζονται θαυμασίως τόν λόγον καί 
ποιούνται χρήσιν αυτοΰ, δταν παίζεται τό συμφέρον αύτών, ώς 
καλλιτεχναι, ως ηθοποιοί! (Έπεται συνέχεια)

νες μετά μεγίστου πείσματος, χωρίς οί ’ Ιταλοί νά δυνηθώσι νά 
κερδίσωσιν ουδέ πόδα έδάφους. Οί γενναίοι έθνοφρουροί τής 
Βιέννης καί τοΰ αυστριακού συντάγματος έθνοφρουρών ύπ’ άριθ.
51 έλαβον έδώ νέαν εύκαιρίαν, νά άποδείξωσι τήν συχνά δοκι- 
μασθεΐσαν πολεμικήν ίσχύν των. Μεταξύ τού Βίππαχ καί τοΰ 
Φάϊτι-Ρίπ αί φάλαγγες τής εχθρικής έπιθέσεως συνετρίβησαν 
πρό τής σιδηράς άντιστάσεως δεδοκιμασμένων συνταγμάτων 
σκοπευτών τών άλπεων. ’ Ορεινοί σκοπευταί τής Κράϊν ύπερή- 
σπισαν έδώ τό πατρικόν έ'όαφος.

'Ωσαύτως έπί τοΰ οροπεδίου τοΰ Κάρστ ή μάχη έμαίνετο 
μετά μεγίστης σφοδρότητος. Νοτιοδυτικώς τής Κοστανιέβικα ό 
άγών κυμαίνεται άκόμη είς τήν μεταξύ τών πρώτων θέσεων 
έκτασιν- είς δλα τά λοιπά σημεία άπωθήσαμεν τελείως τόν έχ
θρόν πέραν τών πρώτων γραμμών. Ιήν 19. Αυγουστου περιήλ- 
θον είς χεΐράς μας ύπέρ τούς 3 000 αιχμάλωτοι. Αί αίματη- 
ραί άπώλειαι τών ’ Ιταλών είναι μεγάλαι.

Έχθρικά πολεμικά έκανονιοβόλησαν τήν άνοχύρωτον πόλιν 
Τεργέστην. Έφονεύθησαν πολλοί κάτοικοι.
γ  '  Έπί τοΰ δροπεδίου τών Ζίμπεν Γκεμάϊντεν, δπου οι Ιτα
λοί έπεχείρησαν κατά τόν ’ Ιούνιον βαρείας, αλλα ακαρπους έπι- 
θεσεις, ό έχθρός έξεκένωσε προχθές βορείως της ’ Ασιάγκο τάς 
έπί ιταλικού έδάφους εύρισκομενας Θεσεις του έπι μετώπου 15 
χιλιομέτρων. Χθές ύπεχώρησε άπό τήν κοιλάδα τού Σουγκάνα.

(W.T.B.) Ό  άρχηγός τοΰ γενικού έπιτελείου.

ΤΟ Ε Ρ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 19. Αύγούστου. Επίσημον. (W.T Β.) Νέαι 

έπιτυχίαι τών υποβρυχίων είς τόν ’ Ατλαντικόν ώκεανόν και τήν 
Βόρειον θάλασσαν: 23 000 τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων 
πλοίων εύρίσκοντο τό άγγλικόν άτμόπλοιον «Κάϋο Σοτο» (3 082 
τόννων) μέ φορτίον κανάβεως πιθανώς, προσέτι Εν ώπλισμένον 
άγγλικόν άτμόπλοιον μετά φορτίου 5 500 τόννων άνθράκων άπό 
’ Αγγλίαν είς Πόρτ Σαΐτ, εν ώπλισμένον γαλλικόν άτμόπλοιον καί 
εν μέγα ύπό πολεμικών συνοδευόμενον άτμόπλοιον τούλάχιστον 
10 000 τόννων.

Ή λεία τοΰ Ιουλίου
Βερολινον, 20. Αύγούστου. Επίσημον. (W.T.B.) Κατά 

τόν μήνα Ιούλιον κατεβυθίσθησαν ύπό τών κεντρικών δυνάμεων 
έμπορικά πλοία χωρητικότητος 811  000 τόννων. Μετ’ αυτών 
καί τών συμπληρωματικώς άναγγελθέντων 13 000 τόννων αί 
όλικαί άπώλειαι τών έμπορικών στόλων τής ’ Αντάντ κατα το 
πρώτον έξάμηνον τοΰ άπεριορίστου ύποβρυχίου πολέμου άνέρ- 
χονται είς 5 495 000 τόννους.

Ό  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΛΑΝ&ΡΙΚΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ
(Ν.) Κατ’ άφιχθείσας ειδήσεις είς Ζυρίχην έκ Μιλάνου, 

ή «Κορριέρε ντέλλα Σέρα» πληροφορείται έκ τοΰ φλανδρικοΰ 
μετώπου τά έξής: ' Ο είς ’ Αγγλίαν άποβιβασθεις αμερικανικός 
στρατός μετέχει ήδη κατά μεγάλην κλίμακα είς το φλανδρικον 
μέτωπον. ' Ο στρατηγός Χάϊγ έξέδωσε διαταγήν πρός τά στρα- 
τεύματά του, διά τής όποιας τονίζει είς αύτά, δτι τό μέλλον 
τής ’ Αγγλίας καί τοΰ κόσμου έξαρτάται άπό τήν εκβασιν τής 
μάχης τής Φλάνδρας. __________

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΪΠ ΕΡ Α Ν Ο  ΤΗΣ Φ Ρ Α ΪΜ Π Ο Υ Ρ Γ Κ
(Ζ.) Μία έχθρική μοίρα έξ επτά άεροπλάνων, μεταξύ τών 

όποιων δύο άεροπλάνα μάχης χρησιμεύοντα πρός κάλυψιν. ένε- 
φανίσθη μεταξύ τής Γ2.κα τής 1. ώρας τής μεσημβρίας της 18.τ.μ.

ύπεράνω τής Φράϊμπουργκ έν Μπάντεν καί Ιρριψεν απο μεγάλου 
υψους βόμβας κατά τής άνοχυρώτου πολεως. Ετραυματισθησαν 
έλαφρώς τέσσαρα πρόσωπα άπό συντρίμματα Θραυσθεντων υα
λοπινάκων, προσέτι έβλάβησαν τρεις οίκίαι. Στρατιωτικαι ζημίαι 
δέν έπροξενήθησαν. Οί άεροπόροι μας άνυψωθεντες κατεδιωξαν 
τά έχθρικά άεροπλάνα, έκ τών όποιων κατερριψαν εν, το οποίον 
καταπεσόν έπί τοΰ έδάφους συνετρίβη.

Ή διαμονή τής οίκογενείας τοΰ Τσάρου
(Ν ) Κατ’ άνακοίνωσιν τής προσωρινής κυβερνήσεως ό 

Τσάρος καί ή Τσαρίνα μετεφέρθησαν λογω πολιτικής ανάγκης 
είς Τομπόλσκ, άφοΰ έλήφθησαν δλα τά κατάλληλα μέτρα. Εκεί 
θά όιαμείνωσιν ύπό φρούρησιν. Τά τέκνα των καί τινα πρόσω
πα τής άκολουθίας των ήκολούθησαν αύτούς εκουσίως.

01 Γ Α Μ Ο Ι Μ  Κ Υ Ρ ΙΟ Ι ΤΟΥ Ρ Ο ίϊΙΚ Ο Υ  Η Ρ Α ΙΟ Υ
(Ν.) Βιέννη, 19. Αύγούστου. 'Η «Γενική Έφημερίς» πλη

ροφορείται έκ Πετρουπόλεως τά έξής: Εκ τοΰ δυτικού μετώ
που Αναγγέλλεται τό έξής περιστατικον: Εν ρωσσικον τμήμα
στρατοΰ ήρχισε νά συναδελφοΰται μετα των I ερμανών. Ο*, αν 
οί Γάλλοι παρετήρησαν τοΰτο περιεκυκλωσαν τους 1 ωσσου,. 
Κατόπιν ό γάλλος στρατηγός παρεκίνησε τους Ρωσσους να δη- 
λώσωσιν έθελουσίως, ποιοι μετεσχον της συναδελφώσεως. Εο/(- 
λωσαν 84 άνδρες. ’ Ο στρατηγός διέταξε νά τυφεκισθώσι καί οί 
84. Τό έπεισόδιον τοΰτο ένεποίησε τοιαύτην έντύπωσιν είς τούς 
Ρώσσους,- ώστε άρνούνται πλέον κατηγορηματικώς νά προχωρή- 
σωσι. Τό στρατιωτικόν τμήμα διελύθη. Οι ρώσσοι δημοκράται 
διαμαρτύρονται κατά τής τοιαύτης ένεργείας τών συμμάχων έ
ναντίον τών στρατιωτών των καί άπαιτοΰσιν άνακρίσεις διά τό 
περιστατικον τοΰτο. __________

ΡΩΣΣΙΚΗ Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η Σ
(Ζ.) ' Η δημοκρατικοποίησή τής Ρωσσίας δέν μετέβαλε 

τήν ηθικήν τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ. ’ Από τό μέτωπον τοΰ άρχι- 
δουκός ’ Ιωσήφ άναγγέλλεται, δτι κατά πληροφορίας τών κατοί
κων ή 12. ρωσσική μεραρχία ιππικού διέπραξε φοβεράς φρι
καλεότητας κατά τήν ύποχώρησίν της. ’ Επι τής όδού ύποχω- 
ρήσεως εύρον οίκτρώς ήκρωτηριασμενα π:ωματα μικρών κορα- 
σίων. __________

Η 8ΕΣ1Σ ΙΟ Υ  Π Ο ΥΑ ΚΚΑ ΡΕ
(Ν.) Ρητή έπιβεβαίωσις τής είδήσεως περί προθέσεων 

παραιτήσεως τοΰ Πουανκαρέ δεν έδημοσιεύθη μέχρι? ωρας ού
τε είς τάς γαλλικάς έφημερίδας, ούτε εις τας έφημερίδας τής 
δυτικής ' Ελβετίας. ' Η έφημερίς «Ζενεβουά,» ή πρώτη έκ τών 
έφημεριδων της δυτικής ' Ελβετίας, ή όποία έκφράζει γνώμην 
περί τής ύποθέσεως ταύτης. όνομάζει τήν εϊδησίν ταύτην «γερ
μανικήν μηχανορραφίαν», καί δή ώς τήν κορυφήν ολων τών 
γερμανικών μηχανορραφιών. I ράφει ομως επι τη βάσει ..ών 
πληροφοριών της περί τών έν Γαλλία διατρεχοντων. οτι ή θ*- 
σις τού γάλλου προέδρου είναι ισως περισσότερόν επικινουνο-,
παρ’ δσον φαίνεται.

■ [] -αραιτησις δμως τοΰ Πουανκαρέ θα επηκολουθει κα
τόπιν νέας στρατιωτικής ήττης. τούτέστιν έν η περιπτώσει καί 
ή δευτέρα μάχη τής Φλάνδρας έφερε βαθεΐαν άπογοήτευσιν καί 
άπεδεικνύετο ούτω, δτι οι λιαν αδρανείς υπουργοί τοΰ Πουαν
καρέ δέν δύνανται νά προπαρασκευάσω σι την νίκην. Ο οιάόο- 
χος δμως τού Πουανκαρέ δέν Θά είναι ό πρόεδρος τής ειρή
νης, τόν όποιον έπιθυμεΐ ή Γερμανία. Τουναντίον θά έξακολου-



-

θήση μεχρις έσχατων τόν πόλεμον μετά τής αυτής επιμονής 
καί θά έμπιστευΗήΙ τήν κυβέρνησιν εις ισχυρόν ύπουργεϊον, έπί 
κεφαλής τοΰ όποιου ό «Ζενεοουά» δεν βλέπει άλλον πλήν τοΰ 
Κλεμανσώ.

Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΥΛΕΤΕΡΠΣΗ ΤΗΝ Ρ9ΣΣΙΚΗΝ ΗΤΤΑΝ
(Ν.) 'Ο παρισινός «Χρόνος» γράφει, ότι αί στρατιωτικοί 

επιτυχίαι τών κεντρικών δυνάμεων εις τό ρωσσικόν μέτωπον πρέ
πει νά έςουδετερωί)ώσι τουλάχιστον εις βαθμόν τινα ύπό τοΰ 
άνταντικοΰ στρατοΰ τοΰ μετώπου τής Θεσσαλονίκης. Αί κεντρι
κά! δυνάμεις θά προσπαθήσωσιν, όπως καί πρότερον, νά κατα- 
λάβωσι τά κυριώτερα σημεία τής βαλκανικής χερσονήσου, του- 
τεστι τήν Θεσσαλονίκην, τό Μοναστήριον καί τήν δυτικήν όχθην 
τοΰ Στρυμόνος. ' Η σπουδή μετά τής οποίας συνέτριψαν τήν Ρου
μανίαν δέον νά άποδοθ^ μεταξύ άλλων ίσιος καί εις τήν έπι-
θυμίαν των, νά άποκτήσωσιν ελευθερίαν απέναντι τοΰ μακεδονι
κού προβλήματος. ' Η ' Ελλάς εχει ώσαύτως καθήκον νά έπανα 
κτήσ^ τά άφαιρεθέντα άπό αυτήν έδάφη.

Είς τό ύπόλοιπον μέρος τοΰ άρθρου ή έφημερίς ύπαινίσ- 
σεται, οτι έλληνογαλλικά τινα οίκονομικά προβλήματα δεν έλύ-
!>ησαν άκόμη. ότι όμως είναι άνάγκη νά έπισπευσΙΙη ή άνα-
διοργάνωσις τοΰ ελληνικού στρατοΰ. ’Επειδή όμως τό χρήμα 
είναι ή κινητήριος μηχανή τοΰ πολέμου, πρέπει νά δοδώσιν 
είς τούς Έλληνας τά αναγκαία μέσα. Θά έβλέπομεν μετ’ εύ- 
χαριστησεως, γράφει ή έφημερίς, πραγματοποιούμενα ταχέως 
τά οίκονομικά ταΰτα σχέδια.

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΥΡΚΑΊ Α ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Ζ.) Λουγκάνο, 21. Αύγούστου. Τό πρακτορεΐον Στεφάνι 

αναγγέλλει έκ Θεσσαλονίκης: Τό Σάββατον ώραν 2. μ. μ. ήρχι- 
αε τεραστία πυρκαίά. Γό ήμισυ τής πόλεως, συμπεριλαμβανο- 
μένης καί τής συνοικίας τών καταστημάτων, κατεστράφη. 'Υπο
λογίζεται. ότι 70000 κάτοικοι, ώς έπί τό πλεΐστον Ίσραηλίτα·. 
καί Μουσουλμάνοι είναι άστεγοι. Τά άνί)ρώπινα Θύματα φαίνε
ται, ότι είναι όλίγα. Τήν εσπέραν τής Κυριακής είχε σβεσί>ή τό πΰρ.

ΠΥΡΚΑΊ Α ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ
(Ζ.) Βουδαπέστη, 21. Αύγούστου. '£2ς αναγγέλλεται έκ 

Θεσσαλονίκης, έντός τοΰ Μοναστηριού έρρίφθησαν 2 000 όβί- 
δες, έκ τών όποιων έςερράγη πυρκαίά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
(Ζ.) ’Αθήναι, 20. Αύγούστου. (Χαβάς.) Διά διατάγματος 

καλούνται αί ήλικίαι 1916  καί 1917 συμπεριλαμβανομένων 
καί τών ίσραηλιτών καί μουσουλμάνων προσφύγων έκ τής μή 
έλευθέρας ' Ελλάδος, οί όποιοι όιαμένουσιν είς τήν παλαιάν καί 
νέαν 'Ελλάδα, καί τών Μωαμεθανών τής νέας ' Ελλάδος τής 
κλάσεως 1915. Κατ’ ειδήσεις τών έφημερίδων συνελήφθη ό 
σταυλάρχης τοΰ βασιλεως πρίγκηψ ' Γψηλάντης.

ΕΙΣ  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ! ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ
τών άδελ. ΚΟΡΤΕΣΗ Πράγκερ-στράσσε 63.
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’Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Έμμεριχ-στράσσε 44. 2. ά· 

Πωλείται κιλότα χακί. Αουίζεν-στράσσε 11. II. Χέλντ.
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