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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 26. Αυγούστου. (W .T .B .) Τήν 25. Αύγούστου 

ή γενική έπίθεσις τής ’ Αντάντ είς το δυτικόν καί τό ανατολικόν 
μέτωπον έχαλαρώθη.' Μόνον είς τό ιταλικόν μέτωπον οί άγώ
νες ήσαν πάλιν λίαν σφοδροί.

Είς τό Φλανδρικόν μέτωπον άπωλέσθη κατά τάς πρώτας 
πρωίνάς ώρας εν μικρόν προκεχωρημένον φυλάκιον νοτίως τής 
Λομπαρτσύντε κατόπιν εύμεταβόλων άγώνων. Περί τήν 11. ε
σπερινήν ώραν έχθρικά τμήματα έπεχείρησαν νά έπωφεληθώσι 
καί νά έπαυξήσωσι τό κατά τήν πρωίαν άποκτηθέν κέρδος, ά
πεκρούσθησαν δμως καί δι άντεπιθέσεως περιήλθε πάλιν είς 
χεΐράς μας τό άπολεσθέν φυλάκιον. ’Επίσης άπεκρούσθησαν 
διάφοροι έχθρικαί περίπολοι, δπως μία ίσχυροτέρα ερπουσα έχ- 
θρική περίπολος, ή όποία έπεχείρησε τήν έσπέραν νά προχωρήση 
πλησίοντοΰΣέν Ζουλιέν κατόπιν σφοδράς προπαρασκευής διά πυρός,
' Η κατά τήν διάρκειαν της ήμέρας λόγψτοΰ θυελλώδους καιροΰ μέτ
ρια διατηρηθεΐσα έναέριος ένέργεια ένεδυναμώθη κατά τήν έσπέραν, 
ήτο δέ ζωηρά καί κατά τήν πρωίαν τής 26. Αύγούστου.

Είς τό μέτωπον τής Άρτουά οί Καναδοί διέκοψαν τάς ά
καρπους έπίθέσει'ς τών, κατά τάς όποιας υπέδτησαν πολλάς ά
πωλείας· μέγα πλήθος πτωμάτων Καναδών εύρίσκεται πρό τών 
θέσεών μας.

"Οπως κατά τήν προηγουμένην ήμέραν ή μαχητική ένέρ. 
γεια είς τόν χώρον τοΰ Σέν Κεντέν έγένετο ζωηροτέρα είς δια
φόρους θέσεις. Άπό τής μεσημβρίας διηυθύνετο συστηματικόν 
πΰρ καταστροφής κατά τής άγροικίας Μαλακώφ καί νοτιωςταύ- 
της. Περί τήν έσπέραν μετετοπίσθη μετά ιδιαιτέρου μένους έπί 
τών πλησίον τής άγροικίας Γκιλλμόν νεωστί καταληφθεισών θέ
σεών μας. Έδώ εϊχομεν άποκρούσει ήδη πρό μεσημβρίας μίαν 
έχθρικήν άντεπίθεσιν, έν μέροι δι άγώνος έκ τοΰ πλησίον. Περί 
τήν 9. έσπερινήν ώραν έπηκολούθησεν είς τήν θέσιν ταύτην μία 
νέα έχθρική ίσχυρά μερική έπίθεσις. Οί αμφίρροποι πδίσματώ- 
δεις άγώνες διήρκεσαν ολόκληρον τήν νύκτα. Ό  έχθρός ύπεστη 
βαρείας άπωλείας. Άπό τών πρώτων πρωινών ωρών διευθύνεται 
βαρύ π ΰ ί κατά τών πλησίον τών άγροικιών Μαλακώφ καί Κο- 
λόνι χαρακωμάτων μας.

Κατά τήν νύκτα έκανονιοβολήθη σφοδ^ώς ό Σέν Κεντέν 
δι έμπρηστικών βομβών. Έκάησαν 15 κτίρια, μεταξύ τών ο
ποίων καί τό μοναστήριον καλογραιών.

Έ νφ τό έχθρικόν πύρ πυροβολικού έχαλαρώθη έπι τής 
δυτικής δχθης τοΰ Μάς, έμαίνετο έπί τής άνατολικής δχθης είς 
διαφόρους τομείς -μετά ‘σφοδρότητος παλαιών ήμερών. Άπό 
μετά μεσημβρίαν μέχρι τής νυκτός διηυθύνετο βαρύτατον πΰρ

δλων τών διαμετρημάτων έναντίον τών θέσεών μας άπό νοτιο- 
δυτικώς τής Μπωμόν μέχρι τοΰ δάσους τής Σωμ. Περι τα έξη- 
μερώματα άπέκτησε μεγίστην σφοδρότητα. Κατά τήν άναγγελ- 
θεΐσαν γαλλικήν έπίθεσιν άπό τοΰ υψώματος 344 πρός βορράν 
οί Γάλλοι υπέστησαν βαρείας άπωλείας ιδίως έκ τοΰ άμυντικοΰ 
πυρός μας.

'Η πληροφορία τοΰ γαλλικοΰ πολεμικού άνακοινωθέντος 
τής 24· Αύγούστου, κατά τήν όποιαν οί Γάλλοι κατέλαβον διά 
μιάς μόνης έπιθέσεως τό ίσχυρώς ώχυρωμένον ύψωμα 304 
είναι πεπλανημένη. Τό ύψωμα είχε έκχενωθβ πρό τριών περί^ 
που ήμερών κανονικώς ύφ’ ήμών.

Είς τό άνατολικόν" μέτωπον ούδέν σημαντικόν γεγονός έκτός 
μεμονωμένων έπιχειρήσεων περιπόλων καί παροδικών αιφνιδια
σμών πυρός. __________

ΑΙ δηλώ σεις  το ΰ  Λ όϋδ Τσώρτς 
π ερ ι τώ ν  ά γγλ ικώ ν να υ τ ικ ώ ν  ά π ω λ ε ιώ ν

(Ζ.) ' 0  ναυτικός είδικώς Θίρκελ γράφει είς τήν «Νταίλυ 
Μαίηλ» περί τοΰ ύποβρυχίου πολέμου τά έξής: '0  Λοϋδ Τσώρτς 
καδώρισε τάς άπωλείας τοΰ βρεττανικοΰ έμπορίκοΰ στόλου 
άπό τοΰ Απριλίου μέχρι τοΰ Ιουλίου είς 43 έπί τοΐς έκατόν, 
δέν πρέπει δμως νά κησμονηθγι, δτι αι απωλειαι απο τού Μαρ
τίου μέχρι τοΰ .’ Απριλίου άνηλθον είς 54 έπι τοΐς ε/.ατον. Ως 
έκ τούτου δέν άποκλείεται καί νέα αύξησις.

'Η  μάλλον άξιοπαρατήρητος ομολογία τοΰ Λόϋδ Ισώρτς 
ήτο, δτι ό άριθμός τών έχθρικών ύποβρυχίων συνεχώς αύξά- 
νει. Τοιουτοτρόπως ή Γερμανία, παρά τήν βελτίωσιν τών βρετ- 
τανικών άαυντικών μέτρων, κατορθώνει να πολλαπλασίαζα τα ύπο- 
βρύχιάτης ταχύτερον, παρ’ δσον ή ’ Αγγλία είναι είς θέσιν νά άνα- 
πληροΐ τάς άπωλείας της. Πραγματικώς ή Γερμανία ού μόνον 
έλαττώνει διά τών ύποβρυχίων της τόν βρεττανικόν έμπορικόν 
στόλον κατά 3 έκατομμύρια τόννων έτησίως καί άποδεκατίζει 
συγχρόνως τους έμπορικούς στόλους τών συμμάχων καί τών 
ούδετέρων, άλλά καί ναυπηγεί νέα ύποβρύχια δι ένδεχόμενον 
άμεσώτερον πολεμικόν σκοπόν.

Κατά τούς τελευταίους 12 μήνας τά ύποβρύχια κατέστρε
ψαν 5 θωρηκτά, 5 καταδρομικά, \12 άντιτορπιλλικά, 2 ύπο
βρύχια, 7 τορπιλλοθέτιδας καί 8 βοηθητικά εΰ'δρομα τής Ά ν
τάντ, ένω οί έχθροί είς τό αύτό χρονικόν διάστημα ούδέν με- 
γαλύτερον πλοΐον έχασαν παρά άντιτορπιλλικά. Το γεγονός τούτο 
δεικνύει, δτι τό δυνατόν τής νομίμου χρησιμοποιήσεως τοΰ ύπο
βρυχίου πολέμου ουδόλως έξηντλήθη μέχρι τοΰδε. Δυστυχώς ό 
Αόϋδ Τσώρτς δέν ύπ^νίχθη, δτι έπετεύχθησαν σημαντικαί πρόο
δοι είς τήν καταστροφήν ύποβρυχίων. Τά άμυντικά μέτρα ού-



δόλως έπαρχοΰσι. Τδ χύριον πρόβλημα είναι ή χαταστροφή τοΰ 
έχθρικοΰ υποβρυχίου στόλου.

' Υπό τους δρους τούτους είναι γελοΐον διά την ’ Αγγλίαν, 
νά όμιλή περί έπιτυχιών. ' Η Γερμανία ναυπηγεί συνεχώς νέα 
όποβρυχια διά σκοπόν, δ όποιος πραγματικώς δύναται νά είναι 
ό τοσοΰτον μεγαλοφώνως έξαγγελθείς, ίσως δμως χαϊ νά είναι 
άλλος πολύ διάφορος. ’ Εάν ή ’ Αγγλία θέλη νά ματαιώση τάς 
προθέσεις ταύτας, δφείλει νά καταστρέψη τά υποβρύχια.' Ωσαύ
τως ώς πρδς τδν πειρατικδν πόλεμον, δέν πρέπει νά άρκεσθη 
νά συνοδεύη τά -έμποριχά πλοία, άλλά χαί νά καταλάβη τά υ
περωκεάνια δρμητήρια τοΰ έχθροΰ χαί κατόπιν νά καταδίωξη 
συστηματικώς τά πλοΐά του.

’Έ λεγχος τώ ν  πράξεω ν  
τοΰ προέδρου τή ς  γα λλ ική ς  δημοκρατίας

(Ζ.) Καρλσρουη, 27. Αύγουστου. ' Η «Ούμανιτέ» πληρο
φορείται τά έξης: 'Η έπιτροπή της γαλλικής γερουσίας διά τάς 
έξωτερικάς υποθέσεις άπεφάσισεν είς έκτακτον συνεδρία3tv νά 
έξελέγξη την στάσιν καί τάς κυβερνητικάς πράξεις τοΰ προέδρου 
τής γαλλικής Δημοκρατίας Πουανκαρέ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΝΐλΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΗΕΗΤΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 28. Αύγουστου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον 
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΠΡΕΧΤ

Είς την Φλάνδραν κατεβλήθη σήμερον την πρωίαν μετά 
πολλών απωλειών μία ίσχυρά άγγλική έπίθεσις.

Μετά μεσημβρίαν ήρχισεν αίφνιδίως ίσχυρότατον τυμπανι- 
χδν πΰρ κατά της μεταξύ Λάνγκεμαρκ καί τής σιδηροδρομικής 
γραμμής Ρουλέρ-Υπέρν πολεμικής ζώνης. Εύθύς μετά ταΰτα 
έπετέθη τδ άγγλικδν πεζιχδν είς τδ μέτωπον τοΰτο, ύποστηρι- 
ζόμενον ύπδ πολυαρίθμων τεθωρακισμένων αύτοκινήτων καί 
Λολύ χαμηλά ιπταμένων άεροπλάνων. Τά στρατευματά μας ά- 
πώθησαν δι’ έπιμόνου άμύνης πανταχοΰ τδν έχθρόν, ό όποιος 
προσεπάθει νά διατηρήση την όρμήν τής έπιθέσεώς του, ρί- 
πτων είς τδν άγώνα ίσχυράς έφεδρείας.

Τήν έσπέραν έγένετο δευτέρα γενική έπίθεσις κατά τδν αύ
τών τομέων μετά νέας ίσχυράς αύξήσεως τοΰ πυρός. Τδ άποτέ- 
λεσμα τών μέχρι τής νυκτός διαρκεσάντων άγώνων είναι, δτι αί 
Θέσεις μας ϊκρατηθησαν τελείως -πλήν μιας άσημάντου κοίλάν- 
σεως τοΰ μετώπου βορειοανατολικώς τής Φρέτσενμπεργκ καί οί 
* Αγγλοι επαθον αίματηράν ήτταν.

' Η έπιτυχία τής ήμέρας όφείλεται είς τήν εξοχον στάσιν 
βυρττεμουβργικών στρατευμάτων καί τήν καταστρεπτικήν ένέργει- 
αν τοΰ συγκεντρωτικόΰ πυρδς τοΰ πυροβολικοΰ μας.

Δυτικώς τής Λέ Κατελέ άπέτυχον νέαι άγγλικαί έπιθέσεις 
πρό τών γραμμών μας.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τό δυτικόν μέρος τής Σεμέν-ντέ-Ντάμ οί Γάλλοι έπε

χείρησαν νά έπιτεθώσιν είς τήν δδδν Άλλεμάν — Σανσύ έπί με
τώπου συντάγματος· διά πυρδς άπεκρούσθησαν.

Νοτίως τής Κουρτεκδν καί νοτιοανατολικώς τής Αίλ διεξή- 
χθησαν έπιχειρήσεις περιπόλων έπιτυχώς δι’ ημάς.

Πρό τοΰ Βερντέν έπεκράτει καθ’ δλην τήν ημέραν άσθε- 
νής μόνον μαχητική ένέργεια, άφοΰ είχον τελειώσει οί πρωινοί 
άγώνες, οιά τό ύφ’ ήμών έπανακτηθέν χωρίον Μπωμόν. Οί 
έχει αυλληφθέντες αιχμάλωτοι άνήκον είς τρεις γαλλικάς μεραρ

χίας. Τήν έσπέραν δ άγών πυροβολικοΰ προσέλαβε πάλιν με
γάλην σφοδρότητα έπί τής ανατολικής δχθης τοΰ Μας· οί Γάλ
λοι επαθον σημαντικός άπωλείας είς άκάρπους μεριχάς έπιθέ- 
σεις, τάς δποίας έπεχείρησαν δυτικώς τής δδοΰ Μπωμόν— 
Βασερωβίλ.

Κατά τάς τελευταίας ήμέρας ό άνθυπολοχαγός Βδς κα- 
τήγαγε τήν 38. έναέρων νίκην του.

Α να το λ ικ ό ν  θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕ0Π0Α&0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

’Από τοΰ Ντύνα μέχρι τοΰ Ντνγέστρ ή μαχητική ένέργεια 
ήτο είς δλίγους μόνον τομείς ζωηρά.

Έ πί τής βορείας δχθης τοΰ Προύθου ρηνικά, βαυαρικά 
καί αύστρουγγρικά συντάγματα κατέλαβον δι’ έφόδου τάς ίσχυ- 
ρώς ώχυρωμένας θέσεις έπί τοΰ υψώματος Ντόλτσοκ καί τό 
χωρίον Μπόγιαν. Πεισματώδης άντίστασις τών Ρώσσων έπί τών 
λόφων βορειοανατολικώς τοΰ Ντόλτσοκ έθραύσθη τήν έσπέραν 
κατόπιν σκληροΰ άγώνος. Περιήλθον είς χεΐράς μας πλέον τών 
1000 αιχμαλώτων, 6 πυροβόλα καί πολυάριθμα πολυβόλα. Αί 
άπώλειαι τοΰ έχθροΰ, τδν όποιον άπωθήσαμεν όπισθεν τοΰ το- 
μέως τής Ρακίτνα είναι βαρεΐαι.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Βορείως τής Σοβέγια, είς τήν κοιλάδα τοΰ Σουσίτα ύπέρ· 

τεραι έχθρικαί δυνάμεις άπώθησαν δι έπιθέσεως τά τμήματά 
μας άσφαλείας άπδ τά πρό μικροΰ καταληφθέντα υψώματα.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Είς τινας τομείς ζωηρά ένέργεια πυρός.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Μεταξύ τών λιμνών Πρέσπας καί Δοϊράνης ένεδυναμώθη 

πολλάκις τδ πΰρ. Δυτικώς τοΰ ’ Αξιοΰ πλησίον τής Λιούμνικα 
τά βουλγαρικά φυλάκια άπώθησαν έπιτεθέντα έχθρικά τμήματα.
(W .T .B .)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΐ ΑΝΑΚΟΙΝΙΒΕΝΤΟΪ
Β ι έ ν ν η ,  27. Αύγούστου.

’Ιταλ ικόν θέατρον
' Η ένδεκάτη μάχη τού ’ Ιζόντσο έξακολουθεΐ. Αί έπιθέσεις 

τοΰ έχθροΰ διηυθύνοντο πάλιν κατά τών έπί τοΰ όροπεδίου 
Μπαϊνσίτσα—Χάϊλιγκενγκαϊστ καί βορείως τής Γκέρτς θέσεών 
μας. Ό  άγών διεξήχθη μετά ιδιαιτέρου πείσματος άνατολικώς 
τής ’ Λούτσα, δπου άνθίσταντο κατά τοΰ έχθροΰ τό 47. σύν
ταγμα τής Στάϊερλαντ, τό Δαλματικδν; Σύνταγμα Σκοπευτών ύπ’ 
άριθ. 37 καί άλλα στρατεύματα, ώς καί έπί τοΰ δρους Σάν 
Γκαμπριέλε, τοΰ θεάτρου ζωηρών άγώνων. Οί γενναίοι άμυνό- 
μενοι άντέστησαν έπιτυχώς έναντίον δλων τών έπιθέσεων. ’ Επ̂  
τοΰ δροπεδίου τοΰ Κάρστ μόνον συμπλοκαί φυλακίων. Κατερ
ρίφθησαν τρία ιταλικά άεροπλάνα άπό τής ξηρας.

(W .T .B .) *0 άρχηγός τοΰ γενικοΰ έπιτελείου.

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 25. Αύγούστου. Επίσημον. (W .T .B .) Τά υ

ποβρύχιά μας κατεβύθισαν πάλιν είς τδν ’ Ατλαντικόν ώκεανόν 
καί τήν Μπισκάγια 8 άτμόπλοια, μεταξύ τών οποίων Εν άγγλι.. 
κδν ώπλισμένον άτμόπλοιον χωρητικότητας πλέον τών 4 000 
τόννων, τά δύο ρωσσικά άτμόπλοια «Σοΰμα» (2 200 τόννων) 
καί «Κίλντιν» (1 640 τόννων), τδ δεύτερον μέ φορτίον ξυλείας; 
σηράγγων δι ’ Αγγλίαν. Δύο άτμόπλοια, τδ Εν μέ φορτίον τρο’

φίμων χαί τδ άλλο μέ ξυλείαν δι ’ Αγγλίαν άνήκον είς συρ
μούς, ώς χαί δύο πλήρη φορτίου άτμόπλοια 3 000 χαί 4 500 
τόννων, βυθισθέντα άμφότερα δι ένός βλήματος. Προσέτι κατε- 
β υθ ίσ θ η  τό άμερικανιχόν άτμόπλοιον «Καμπάνα» (πρώην «Ντουν- 
χόλμε» 3313 τόννων), ώπλισμένον διά δύο πυροβόλων τών 7,5 
έκατοστομέτρων, κατόπιν πολυώρου μάχης πυροβολικοΰ. 'Ο πλοί
αρχος, ό διοικητής τών πυροβόλων καί τέσσαρ=ς πυροβοληταί, 
άνήκοντες είς τό άμερικανιχόν πολεμικόν ναυτικόν συνελήφθησαν 
αιχμάλωτοι.

Είς τήν Μπισκάγια Ιν τών ύποβρυχίων μας συνήψε μά
χην πυροβολικοΰ μετά μιας παγίδος ύποβρυχίων. Τό άτμό- 
πλοιον, τδ' δποΐον έφαίνετο ώς μικρόν ύδροφόρον, εφερεν έπί 
τών πλευρών σημεΐον ούδετερότητος κοί τδ δνομα «Ζουάν 
Βαρκελόνα» διά μεγάλων λευκών γραμμάτων. Κατά τήν διάρ
κειαν τής μάχης έπέτυχον τήν παγίδα ύποβρυχίων τρία βλή
ματα. Τδ υποβρύχιον ούδεμίαν βλάβην ύπέστη.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΑΙΚΚΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Κοπεγχάγη, 27. Αύγούστου. (W .T .B .) Κατά τήν τελευ- 

ταίαν έπίθεσιν τών Τσεππελίν κατεστράφη τελείως ύπό τών ρι- 
'ίθεισών βομβών ή πλησίον τοΰ φάρου Σπουρνπόάν εύρισκομένη 
έπάκτιος πυρβολαρχία, συγκειμένη έξ 6 πυροβόλων νεωτάτου 
γαλλικού συστήματος· τδ υπηρετικόν προσωπικόν τής πυρβολαρ- 
χίας ταύτης έφονεύθη κατά τό μέγιστον μέρος του. "Εν πλη
σίον τής Χούλ ήγκυροβολημένον άτμόπλοιον έβλάβη τοσοΰτον, 
ώστε έρυμουλκήθη άμέσως είς τήν δεξαμενήν. 'Ο σιδηροδρομι
κός σταθμός τής Πάραγκον πλησίον τής Χούλ καί εν πλησίον 
ευρισκόμενον σύμπλεγμα οικιών χατεστράφησαν. Είς τόν δρμον 
Γχρίμσμπυ χατεβυθίσθη ύπό τών ριφθέντων βλημάτων §ν πλω
τόν συνεργεΐον έπισκευής πλοίων μετά τεσσάρων μικρών ρυ
μουλκών. __________

ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
(Ζ.) Χάγη, 27. Αύγουστου. Έκ Λονδίνου άναγγέλλονται 

τά έξής : Οί κατάλογοι απωλειών άπδ τής 20. μέχρι τής 22. 
Αύγούστου καί τής 24. καί 25. Αύγούστου περιέχουσι 711 α
ξιωματικούς καί 11 600 άνδρας.

ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΑΔΩΝ
(Ζ.) Βερολινον, 27. Αύγούστου. Αί αίματηραί άπώλειαι 

τών Καναδών άπό τής 15- μέχρι τής 25. Αυγουστου κατα τας 
έπιθέσεις έναντίον τής Λάν ύπολογίζονται είς 8 Ιως 9 χιλιάδας 
άνδρών. Οί αίχμαλωτισθέντες Καναδοί άνέρχονται εις 150 πε
ρίπου. 'Ο μικρός άριθμός τών αιχμαλώτων είναι συνέπεια τοΰ 
μεγάλου πείσματος, μετά τοΰ όποιου έπολέμησαν άμφότερα τά 
μέρη. Ιδιαιτέρως βαρείας άπωλείας υπεστη κατα την 15· Αυ
γουστου ή 11. καναδική μεραρχία.- Έ κ τών πληροφοριών τών 
αιχμαλώτων καί έκ τών έπί τού πεδίου μάχης εύρεθεισών δια
ταγών προκύπτει, δτι τό 75. και το 87. καναδικόν ταγμα τής
11. μεραρχίας ύπέστησαν μεγίστην καταστροφήν. 'Ωσαύτως με- 
γάλας άπωλείας ύπέστη τήν 23. Αύγούστου τδ 44. καναδικόν 
τάγμα. __________

Η ΠΥΡΚΑΓΑ ΤΗ ! ΒΕΪΣΑΑΟΝΙΚΗΪ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

(Ζ.) Κοπεγχάγη, 27. Αύγούστου. 'Η «Νταίλυ- Κουρριέρ» 
πληροφορείται έκ Θεσσαλονίκης, δτι κατά τήν τεραστίαν, πυρ- 
καιάν τής Θεσσαλονίκης έκάησαν παμμέγισται άξίαι τών συμμά

χων είς τρόφιμα, καπνόν καί είδη οπλισμού. Είς τήν συνοικίαν 
Βαρδάρ έκάησαν 14 άποθήκαι τών συμμάχων, αί όποΐαι πε- 
ριεΐχον καπνόν, οίνον καί διπυρίτην άξίας 24 περίπου εκατομ
μυρίων φράγκων. Είς τήν συνοικίαν τών καταστημάτων άπετε- 
φρώθησαν τελείως 32 άποθήκαι τών συμμάχων. Έντδς αύτών 
είχον άποθηκευθή πρδ πάντων δέρματα, δερμάτινα είδη έξαρ- 
τύσεως, στρατιωτικά όποδήματα, ιματισμός, συντετηρημένον κρέ
ας καί συντετηρημένοι καρποί άξίας 100 έκατομμυρίων φράγκων _ 

Διά τής καταστροφής τών παμμεγίστων τούτων προμη. 
θειών τών συμμάχων έδυσχεράνθη ούχί δλίγον ό έφοδιασμδς 
τοΰ στρατοΰ. Επίσης χατεστράφησαν μεγάλαι ποσότητες σπου
δαίων στρατιωτικών έντυπων καί έγγραφων. Μετά μεγάλης 
δυσκολίας κατωρθώθη νά έμποδισθη ή μετάδοσις τοΰ πυρδς 
είς τάς ούχί μακράν τής Ίονικής Τραπέζης εύρισκομένας άπο- 
θήκας έκρηκτικών υλών, δπερ θά ήτο τεραστία χαταστροφή 
χαί δι ολόκληρον τόν έν Μακεδονία; άνταντικδν στρατόν. 'Η 
ζημία έχ τών χαταστραφεισών παρακαταθηκών έλαίου χαί ρευ 
στών θερμαντικών καί φωτιστικών ύλών δέν έξετιμηθη ακόμη 
ώς καί ό άριθμός τών καέντων αύτοκινήτων καί λοιπών δχη- 
μάτων. Ένεργοΰνται εύρεΐαι άνακρίσεις περί τών αιτίων τής 
έκρήξεως τής πυρκαϊας.

(Ζ.) Βέρνη, 27. Αύγούστου. 'Η «Πρόοδος τής Λυόν» πλη 
ροφορεΐται έκ Θεσσαλονίκης τά έξής : Κατέφθασεν ένταΰθα ό 
βασιλεύς ’ Αλέξανδρος, δπως άντιληφθή τάς έκ τής πυρκαϊας 
ζημίας. Έγένετο δεκτός ύπό τοΰ Σαρράϊγ καί όπό γάλλων καί 
άγγλων στρατηγών.

'0  «Μικρός Παρισινός άναγγέλλει, δτι ή δυστυχία είναι 
άπερίγραπτος. 15 000 κατοίκων μένουσιν άκόμη άστεγοι, 65 000 
δέ άστεγων περιθάλπονται ύπό τών ομοθρήσκων των. Έλήφθη- 
σαν αδστρηρότατα μέτρα πρός περιορισμόν τής διαδοσεως ε
πιδημιών.

(Ζ.) Λουγλάνο, 25. Αύγούστου. 'Ως ήδύνατό τις νά άνα- 
μένη, αί άνταντικαί έφημερίδες προσπαθοΰσι νά έπιρριψωσι τήν 
αιτίαν τής πυρκαϊας είς τούς Γερμανούς. Κατά τήν «Τριμπούνα» 
γερμανικά άεροπλάνα ερριψαν τρεις φοράς ειδοποιήσεις, οια 
τών οποίων προέτρεπον τούς κατοίκους τής Θεσσαλονίκης, να 
έγκαταλείψωσι τήν πόλιν, διότι Θά παρεδιόετο είς το πΰρ.

(Ζ.) Καρλσρουη, 27. Αύγουστου. Τό τηλεγραφικόν πρα- 
κτορεΐον Θεσσαλονίκης μεταδίδει τά έξής : Αί έκ τής πυρκαϊάς 
ζημίαι υπολογίζονται είς 500 έκατομμύρια φράγκων. Κατε- 
στράφησαν τά τρία τέταρτα τής πόλεως.

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(Ν.) "Άμστερνταμ, 27. Αύγούστου. Κατά τήν «Γενικήν 

Έμποριχήν Εφημερίδα» ή «Νταίλυ Κρόνιχλ» άναγγέλλει έξ 
’ Αθηνών, δτι έχλήθησαν ύπό τά δπλα δώδεκα ήλικίαι έφέδρων. 
(Σ. Σ. 'Η είδησις αυτη δέν έπεβεβαιώθη άκόμη έξ άλλης πη
γής· έν πάση περιπτώσει είμεθα περίεργοι νά ίδωμεν πόσον 
στρατόν δύναται νά συνάθροιση μία τοιαύτη έπιστράτευσις, δία 
τήν οποίαν ούδεμίαν διάθεσιν αισθάνεται ό ελληνικός λαος κα1 
τί δύναται νά προσφέρη ό στρατός ούτος, δ ούδεμίαν συμπά
θειαν τρέφων πρός τήν Αντάντ καί τό σημερινόν έν Έλλάδ1 
καθεστώς.) __________

ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΚ Α Ι ΕΝ ΑΕΡΙΟ Ι Ε Π ΙΘ Ε ΣΕ ΙΣ  
έ να ντ ίο ν  τή ς  Ρ ίγας

Βερολινον. 27. Αύγούστου. Επίσημον. (W .T.B .) Αί μοΐ- 
ραι τών άεροπλάνων αας τής I ουρλανδικής παραλίας έςετελε- 
σαν τελευταίως πολλάς έναερίους έπιθέσεις έναντίον τών όχυ-



ρύσεων, αεροδρομίων χαί στρατιωτικών έγκαταστάσεων τής νή
σου Έζελ. Κατ’ αύτάς έβομβαρδίσθησαν έπιτυχώς χαί ρωσ- 
σικά πολεμικά πλοία, τά όποια έθεάδησαν έντδς τοΰ κόλπου 
τής Ρίγας. Έ ν άντιτορπιλλικά τής τάξεως «Νόβικ» κατεβυδί- 
σθη διά βόμβας, ή όποία κατέπεσε πλησίον τής όπισδίας κα· 
πνοδόχου καί προεκάλεσε υψηλάς φλόγας· προσέτι ίν  ρωσσικόν 
πλωτόν συνεργεΐον έβλάβη τοσοΰτον, ώστε δύναταί νά γίνΐβ πα
ραδεκτόν, οτι έβυδίσδη.

Παρά τήν ίσχυροτάτην έχθρικήν άντίδρααιν διά πυροβόλων 
τής ξηρας χαι τών πλοίων χαί διαφόρους εναερίους μάχας μετά 
ρωσσιχών καί γαλλικών αεροπλάνων, κατά τάς οποίας Ιν εχθρι
κόν άεροπλάνον ήναγκάσδη νά κατέλδ^ πλησίον τής νήσου Ά μ- 
προ είς τόν κόλπον τής Ρίγας καί εΐχε βλαβή τοσούτω σοβα- 
ρώς, ώστε τό πλήρωμά του έπήδησεν έκτος τούτου, τά αερο
πλάνα μας έπανήλίΐον 2λα άνευ απωλειών ή βλαβών είς τά όρ- 
μητήριά των.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ή  δυσάρεστος κατά σ τα σ ις  έν Ρ ω σσία
(Ν.) Έ πί τη| ένάρςει τής έδνοσυνελεύσεως τής Στοκχόλ

μης ή «Νοβόγιε Βρέμια» δημοσιεύει λίαν δυσάρεστον περιγρα
φήν τής καταστάσεως έν Ρωσσίοι;. ' Η έφημερίς γράφει: ’ Αφοΰ 
τά συντάγματα είς τό νότιον μέτωπον έπεταςαν τά όπλα των 
χαί έτράπησαν είς φυγήν, οί Γερμανοί κατέλαβον νέα σημεία 
στηρίγματος είς τήν παραλίαν. Είς τήν Φιννλανδίαν έπικρατεΐ 
έπανάστασις. Όφείλομεν νά προπαρασκευασ&ώμεν διά λίαν δυ
σάρεστα γεγονότα. Φίλοι τών^ Γερμανών υπάρχουσιν ου μόνον 
είς τήν Ράντα της Οόκρανίας, άλλά καί είς τήν Φιννλανδικήν

βουλήν, καί είς τό πανρωσσικόν σύνδεσμον έργατών καί στρα
τιωτών. ' Η έδνοσυνέλευσις τής Στοκχόλμης ευρίσκεται ένώπιον 
είκόνος φοβέρας άποσυνδέσεως.

Η Ρ0ΣΣΙΑ ΠΡΟΣΕΧΏΡΗΣΕΝ Ε ΙΣ ΤΗΝ ΛΟΝ&ΙΝΕΙΟΝ ΣΥΝΘΗΚΗΝ
(Ν,) 'Η «Νταίλυ ΝόΟ» πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως 

τά έξής: Ή προσωρινή κυβέρνησις άνεγνώρισε τήν 21. 8. έπι- 
σήμως τήν συμφωνίαν, τήν όποιαν είχε κλείσει ή τσαρική κυ- 
βέρνησις έναντίον μονομεροΰς είρήνης.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! « ’Αξιόλογα ’Αποσπάσματα ελληνικών 
έφημερίδων έρανισθέντα καί μεταφρασθέντα είς τήν 
Γερμανικήν ύπό Γ. Σ ώ ϋ τ ε ρ, Διδάκτορος Φιλολογίας.» 
Βιβλίον χρησιμώτατον διά τους μανθάνοντας τήν γερ· 
μανικήν ή τήν έλληνικήν. Μετάφρασις λίαν επιμελημέ
νη καί δσον τό δυνατόν κατά λέξιν- "Υλη έκλεκτή καί 
ποικίλη: επίσημα έγγραφα, πολεμικοί είδήσεις, χρονο' 
γραφήματα, διαφημίσεις κ.λ.π· Τιμή έντός τοΰ Γκέρλιτς 
1,50 Μ. έκτος δέ τοΰ Γκέρλιτς 2,50. Μ

Ε Ϊ Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
Άπωλέσθη κρίκος μετά δύο κλειδών γραφείου, δύο κλει

δών βαλίτσης καί μιάς μετάλλινης συρίχτρας. Παραχαλεΐται ό 
εόρών ταΰτα, δπως τά φέρη είς τό κατάστημα τής ελληνικής 
έφημερίδος.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμάτιον μετά ήλεχτρικοΰ φω
τός. Ζάίντεβιτς-στράσσε 19, παρτέρ δ.

Ενοικιάζεται άμέσως είς άνώτερον αξιωματικόν πολΰ καλά 
έπιπλ. δωμάτιον μετά προγεύματος ή καί μετά έσπερινοΰ γεύ
ματος. Στροΰφε-στράσσε 27 α. II.

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμάτιον. Λεμπάουερ-στράσσε 22. I.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 
„ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ“ 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ
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