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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον. 7. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) Είς τδ ανατολικόν 

πολεμικόν θέατρον είς τό μέτωπον της Ρίγας έξακολουθεΐ άκα- 
ταπαύστως ή καταδίωξις τών όποχωρούντων Ρώσσων υπο τοΰ 
γερμανικοΰ ίππικοΰ. ' Η πυρπόλησις τών χωρίων υπό τών φευ- 
γόντων Ρώσσων ζημιοΐ μόνον τήν χώραν καί άφίνει άστεγον 
τόν πληθυσμόν, χωρίς νά δύναταί νά σταματήση την γερμανι
κήν καταδίωξιν.

Μετά τήν άποτυχίαν δλων τών έπιθέσεων τής Ο. Σεπτεμ
βρίου οί Άγγλοι έπεζήτησαν κατά τήν 6. Σεπτεμβρίου δι ο
λων τών μέσων νά κάτορθώσωσιν επιτυχίαν τινα. Μετά εκά- 
στην άποκρουομένην έπίθεσιν ήρχιζον πάλιν τό τυμπανικόν πΰρ, 
Γνα έπιχειρήσωσι πάλιν διάσπασιν τών γερμανικών θέσεων. Τό 
άγγλικόν τυμπανικόν πΰρ ηρχισε τήν 8.30 πρό μεσημβρίας και 
έξετείνετο άπό της Λάνγκεμαρκ μέχρι της Βέστχεκ. Αί έπακο- 
λουθήσασαι τοΰτο έπιθέσεις πεζικοΰ έγένοντο διά πολυαρίθμων 
αλλεπαλλήλων κυμάτων.

’ Ιδίως είς τήν περιοχήν τοΰ Σέν Ζουλιέν οί Άγγλοι ερρι- 
τιτον διαρκώς νέας μάζας άφειδώς είς τόν άγώνα. Τό μέγιστον 
μέρος τών έφορμώντων στρατευμάτων έσταμάτα· προ τών γερ
μανικών άμυντικών κωλυμάτων υπό τήν έπιόρασιν τοΰ γερμανι- 
κοΰ άμυντικοΰ πυρός. Όσοι έφθασαν μέχρι τών χαρακωμάτων, 
άπεκρούσθησαν δι’ άγώνος έκ τοΰ πλησίον. Μόνον νοτιοανατο
λικώς τοΰ Σέν Ζουλιέν κατώρθωσαν άσήμαντα τμήματα να είσ- 
βάλωσιν είς τάς γερμανικός θέσεις. Άλλά έξεδκόχθησαν πάλιν 
άμέσως δι άντεπιθέσεως. Νοτιοανατολικώς της Λάνγκεμαρκ αν- 
τεπετέθη κατά τών ύποχωρούντων * Αγγλων μία γερμανική πε
ρίπολος καί ήχμαλώτισεν άκόμη Ινα άξιωμάτικόν καί 12 άν- 
δρας άπό τάς άγγλικάς θέσεις.

Περί τήν μεσημβρίαν οί Άγγλοι έπανελαβον τας απόπει
ρας των έπιθέσεως. Άλλά τά έτοιμα πρός έπίθεσιν στρατεύμα
τά των έδέχθησαν δραστικόν πΰρ καταστροφής τών Γερμανών 
καί ή έπίθεσις κατεπνίγη έν τη γενέσει της.

Περί την 8,30' της έσπέρας έγκατεστάθη αίφνιδίως πλη
σίον τοΰ Σέν Ζουλιέν καί τής Φρέτσενμπεργκ νέον ίσχυρόν τυμ
πανικόν πΰρ. Ή  μανία τών έπακολουθησασών έπιθέσεων τών 
Άγγλων έθραύσθη πάλιν υπό τοΰ γερμανικοΰ πυρός καταστρο
φής. 'Η έφοδος έπραγματοποιήθη μόνον νοτιοανατολικώς τοΰ 
Σέν Ζουλιέν καί άπεκρούσθη ευκόλως. ’ Ολίγον πρό τοΰ μεσο
νυκτίου έγκατεστάθη πάλιν τυμπανικόν πΰρ άνατολικώς τού Σέν 
Ζουλιέν. Άλλά οί Άγγλοι δέν έπεχείρησαν πλέον νέαν έπίθεσιν, 

Είς τήν περιοχήν της Λάν άπεκρούσθη μία άγγλική έπί- 
θεσις τήν πρωίαν της 6. Σεπτεμβρίου. Γήν έσπέραν άπεκρου

σθησαν έπιτιθέμεναι άγγλικαί δυνάμεις νοτιοανατολικώς τη; Λάν.
Είς τό μέτωπον τοΰ Αΐσν έγένοντο πολλαί έπιτυχεΐς περιπολίαι 
είς τήν περιοχήν τής Μπωξαγιόν καί πλησίον τής Μπασκυλ. 
ΣυνελήφΘησαν αιχμάλωτοι. Είς τήν δυτικήν Καμπανίαν άπεκρού
σθη μία έπίθεσις γαλλικών περιπόλων.

'Η μάχη πυροβολικού πρό τοΰ Βερντέν έχαλαρώθη πρό 
μεσημβρίας τής 6. Σεπτεμβρίου συνεπεία δμίχλης. 1ης διακο
πής ταύτης τοΰ πυρός έπωφελήθη Sv βυρτεμβουργικόν σύνταγ
μα. τό όποιον κατέλαβε δι έφόδου τά νοτίως τής Μπωμόν κεί- 
μενα γαλλικά χαρακώματα, άπό τών όποιων απώθησε τούς 
Γάλλους διά χειροβομβίδων. Μετά ταΰτα ηρχισε πάλιν τό πΰρ 
μεθ’ δλης τής δυνάμεως. 'Ωσαύτως νοτιοδυτικώς τής Μπωμόν 
έπέτυχε μία έπίθεσις περιπόλου. Μία γαλλική έπιθεσι, την ε
σπέραν της 6. Σεπτεμβρίου άπό τής γραμμής Λουβεμόν—ύψω
μα 378 έναντίον τών γερμανικών θέσεων έσταμάτησε πρό τοΰ 
γερμανικοΰ πυρός φραγμοΰ παρά τήν μεγίστην αυξησιν της 
ένεργείας τοΰ πυρός.

Βερολΐνον, 8. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) Είς τήν Φλάνδραν 
τό κατασκαμμένον πεδίον τών χοανών έκαλύπτετο κατά τήν 7. 
Σεπτεμβρίου υπό ίσχυράς ομίχλης. 0? Άγγλοι διετηρήθησαν ή
συχοι. Ού μόνον ή δεσμενής Θέα, άλλά καί ό βαρύς ηθικός καί 
υλικός κλονισμός της άποκρουσθείσης έπιθέσεως τής 6. παρελυ- 
σε τό έπιθετικόν των πνεΰμα. Αί άγγλικαί άπώλειαι κατα τήν 
έπίθεσιν ταύτην είναι άκόμη βαρύτεραι, ή δσον ύπετέθη κατ 
άρχάς. Πρό τής Φρέτσενμπεργκ αί άγγλκαί γραμμαί τής εφό
δου έσταμάτησαν πρό τών γερμανικών άμυντικών κωλυμάτων, 
μόνον δέ' δπό τήν προστασίαν τού σκότους ήδυνήθησαν νά έπα- 
νέλθωσιν έρποντες είς τάς άρχικάς Θέσει; των. Τά πεδία τών 
χοανών πρό τών γερμανικών θέσεων, μεταξύ καί όπισθεν τού
των είναι πλήρη τραυματιών, τών όποιων αί φρικώδεις φωναί 
φθάνουσι μέχρι τών γερμανικών Θέσεων. Γερμανοί νοσοκόμοι 
μετέιχον τοΰ έργου τής σωτηρίας. 'Ολόκληρον τήν νύκτα οί 
* Αγγλοι προσεπάθουν. νά διασώσωσι τούς τραυματίας των. 3. 
άξιωματικοί καί 30 όπλΐται συνελήφθησαν σώοι.

Τό πΰρ πυροβολικού έγένετο σφοδρότερον μόλις μετά με
σημβρίαν πλησίον τοΰ δάσους Χουτούλστ καί τοΰ Σέν Ζουλιέν. 
Πλησίον καί βορείως τή; Φρέντσενμπεργκ έξηκολούθει ή διάσω- 
σις τών τραυματιών δπό τών Άγγλων. 'Ωσαύτως κατά τήν ε
σπέραν καί νύκτα τό άγγλικόν πΰρ πυροβολικοΰ δέν ήδυνήθη νά 
φθάση τήν δύναμιν τών προηγουμένων ήμερών. Οι Άγγλοι έ
πεχείρησαν είναι άληθές πολλάς έπιθέσεις άναγνωρίσεω;, μετα
ξύ τών οποίων μίαν περί τήν 11.20' ώραν τής έσπέρας διά 
μιάς έκ 200 περίπου άνδρών συγκειμένης περιπόλου νοτιοανατο
λικώς τής Λάνγκεμαρκ, άλλά δλαι αί άγγλικαί αύται προσπα-



θειαι άπεκρούσθησαν πανταχοΰ έν μέρει μέν διά πυρός έν μέρει 
δέ δι άγώνος έκ τοΰ πλησίον.

Είς την ’ Αρτουά, τδν Αίαν καί τήν Καμπανίαν ή μαχητική 
ένέργεια ήτο μικρά, τουναντίον προ τοΰ Βερντέν έξερράγη ή 
νέα γαλλική έπίθεσις. ’ Επικρατούσης διαυγοΰς θέας ήρχισέν έν- 
δυναμούμενον το γαλλικόν πΰρ πυροβολικοΰ έπί τής άνατολικής 
δχθης τοΰ Μας. Κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας ηύςήθη πολ- 
λάκις είς μέγίστην σφοδρότητα προ πάντων δέ μεταςύ Μπωμόν 
καί τοΰ υψώματος Βώ—Κρόϋτς. Δέν κατώρθωσεν δμως τδ γαλ
λικόν πυροβολικόν, νά σιγάση τδ γερμανικόν τοιοΰτον. Τουναντί
ον τοΰτο έςακολούθηαε μετ’ έπιτυχίας τήν καταπολεμησιν τών 
γαλλικών πυρβολαρχιών. ’ Επανειλημμένως ' πλήρη χαρακώματα 
και παρατηρηθεΐσαι συγκεντρώσεις έδέχθησαν καταστρεπτικόν καί 
φονικόν πΰρ.

Χωρίς νά κατορθωθή, έστω καί παροδικώς μόνον νά έμ- 
ποδισθή τό” πΰρ τοΰ γερμάνικοΰ πυροβολικοΰ, τό γαλλικόν πε
ζικόν ήναγκάσθη νά έπιτεθή περί τήν 8. ώραν τής εσπέρας.
1 Η έφοδός του μεταξύ Σαμονιέ καί τής όδοΰ Μπωμόν — Βασε- 
ρωβίλ έσταμάτησε κατά μέγιστον μέρος πρό τοΰ πυρός φραγμοΰ 
τοΰ πυροβολικοΰ καί τών πολυβόλων. "Οσοι έπροχώρησαν πέραν 
τοΰ κατεσκαμμένου έδάφους μέχρι τών γερμανικών θέσεων, ά- 
πεκρουσθησαν αίματηρώς δι’ άγώνος έκ τοΰ πλησίον. Γερμανι
κοί έφεδρεΐαι άντεπετέθησαν κατά τών δποχωρούντων Γάλλων 
καί συνέτριψαν τελείως πολλούς γαλλικούς λόχους. Τά διασω- 
.θέντα έλάχιστα όπολείμματα ήχμαλωτίσθησαν. Δυτικώς τοΰ υ
ψώματος 344 οί Γάλλοι κατώρθωσαν νά έγκατασταθώσι είς 
μικρόν τμήμα χοανών, τό όποιον έκαθαρίσθη κατα τήν διάρκει
αν τής νυκτός. Παρά τάς βαρείας άπωλείας τής έσπερινής των 
έπιθέσεως οί Γάλλοι έπετέθησαν πάλιν τήν 8. Σεπτεμβρίου, ώ
ραν 6. πρωινήν έπί τοΰ μετώπου Μπωμόν —Μπεζονβώ. ' Η 
μάχη πεζικόΰ έξακολουθεΐ άκόμη.

0 ΚΑ ΪΖΕΡ  EDI TON ilEAIQH ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΡΙΓΑΣ
Βερολινον, 8. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) 'Ο Κάϊζερ μετέβη 

χθές είς τά πεδία μαχών της Ρίγας καί έπισκέφθη ίδίως τήν 
θέσιν δίασπάσεως πλησίον τής 'ϊξκύλ. Έκεΐ έχαιρέτισεν άρι" 
θμόν τινα συνταγμ άτων. Κατόπι έξηκολουθησε τήν έπίσκεψίν 
του κατά μήκος τοΰ μικροΰ Γέγκελ μέχρι Άνζινκ. 'Η έπιστρο- 
φή έγένετο μέσφ Ρίγας. Τόν αύτοκράτορα συνώδευον ό πρίγ. 
κηψ Ερρίκος καί δ πρίγκηψ ’ Ιωακείμ τής Πρωσσίας, ό οποίος 
μετέσχε τών μαχών εις τινα μεραρχίαν ίππικοΰ. Καθ’ δδόν 
διήλθε διά διαφόρων ΐσχυρώς καί έπιμελώς ώχυρωμένων ρωσ
σικών θέσεων, αί όποΐαι έν μέρε' μέν υπέφεραν πολύ υπό τοΰ 
γερμ. πυροβολικού, έν μέρει δέ έξεκενώθησαν αμαχητί.’Επίσης 
συνήντησε καθ’ όδόν πολλούς ρώσσους αίχμαλώτους καί φυγά- 
δας, οί όποιοι έπανήρχοντο είς Ρίγαν μέ τά όλίγα υπάρχοντά των_
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Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 9. Σεπτεμβρίου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΙΤ

Είς τήν Φλάνδραν έπεκράτει ηύξημένη ένέργεια πυρός είς 
τήν παραλίαν καί άπό τοΰ δάσους Χουτοόλστ μέχρι τής όδοΰ 
Μενέν- ϊπέρν. Κατόπιν τυμπανικοΰ πυρός έγένοντο την νύκτα 
σφοδραί άγγλικαί έπιθέσεις βορειοανατολικώς τοΰ Σέν Ζουλιέν. 
' Ο έχθρός άπεκρούσθη πανταχοΰ.

'Ωσαύτως νοτίως τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ καί έπ’ 
άμφοτερων τών όχθών τοΰ Σκάρπ οί ’ Αγγλοι προπαρεσκεύασαν 
διά ίσχυράς ένεργείας πυροβολικοΰ όρμητικάς άναγνωρίσεις. αί 
όποΐαι ούδεμίαν έπιτυχίαν έφεραν είς αύτούς.

Βορείως τοΰ Σέν Κεντέν άνεπτύχθησαν σήμερον τήν 
πρωίαν μάχαι πλησίον τής Γκρικούρ καί τής Βιλλερέ.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΜΠΡΙΝΤΣ
Είς τήν Καμπανίαν έπετέθησαν γαλλϊκά τάγματα άνατολι

κώς τής δ̂δου Σόμ Πύ — Σουαιν, τά όποια άπεκρούσθησαν δι’ 
άντεπιθέσεως.

Πρό τοΰ Βδρντέν έγένοντο καθ’ ολην τήν ήμέραν πεισμα
τώδεις άγώνες έπί τής άνατολικής δχθης τοΰ Μάς.

Τά πρώτα κύματα τής πρωϊνής γαλλικής έπιθέσεως με
ταξύ τοΰ δάσους Φόσν καί τής Μπεζονβώ κάτεβλήθησάν ύπό 
τοΰ πυρός τής φρουράς τών χαρακωμάτων μας. Γά δπισθεν 
κλιμάκια τοΰ έχθροΰ κατώρθωσαν νά κερδίσωσιν έδαφος είς τό 
δάσος Σώμ καί έπί τού Όρνα—τό χωρίον τοΰτο ήτο ό στό
χος τής γαλλικής έπιθέσεως συμφώνως πρός τάς πληροφορίας 
ενός αιχμαλώτου άξιωματικοΰ — διά νέας έφόόου, εύνοουμενης 
όπό τής ομίχλης. Έκεΐ συνήντησεν αύτήν ή ισχυρά άντεπίθε. 
σις τών έφεόρειών μας καί άπώθησεν αυτούς πρός νότον. Τήν 
έσπέραν συνεπλήρωσε τήν έπιτυχίαν μία νέα έπίθεσις τών στρα. 
τευμάτων μας. Γενικώς κατωρθώθη κατόπιν σκληρών άγώνων 
ή άπώθησις τοΰ έχθροΰ μέχρι τών. άρχικών θέσεών του, έμει
νε δέ είς αύτόν μόνον μικρόν έδαφικόν κέρδος είς τό νότιον μέρος 
τοΰ δάσους Σώμ καί έπί τής άνατολικώς τούτου έκτεινομένης 
ράχεως.

’ Από τρεις γαλλικάς μεραρχίας, αί όποΐαι κατά τάς πλη
ροφορίας τών αιχμαλώτων ύπέστησαν αίματηροτάτας άπωλείας 
—μέχρι 50 °/0—εμδιναν είς χεΐράς μας πλέον τών 300 αιχ
μαλώτων.

Τό πεζικόν μας έπολέμήσεν έξόχως, τό δέ πυροβολικόν 
συνετέλεσε πολύ καλώς. Πολυτίμους όπηρεσίας προσέφεραν ot 
άεροπόροι τοΰ πεζικοΰ.

’Α νατολικόν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Μεταξύ τής ’ Ανατολικής θαλάσσης καί τοΰ Ντύνα αί προ- 
φυλακαί μας άπώθησαν είς πολλάς θέσεις τά ρωσσικά τμή
ματα άσφαλείας είς τάς ύπό κατασκευήν εύρισκομένας νέας 
θέσεις.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Νοτίως τοΰ Προύθου ζωηρόν πΰρ ένοχλήσεως καί συμ- 

πλοκαί προφυλακών.
1 Είς τήν κοιλάδα τοΰ Όϊτότς ένεδυναμώθη αίσθητώς ή 

ένέργεια πυροβολικοΰ.

Μ ακεδονικόν μέτωπον
Νοτίως τής λίμνης τής ’ Οχρίδος άπεκρούσθησαν ρωσσικαί 

έπιθέσεις.
Δυτικώς τής λίμνης Μαλίκ γαλλικαί δυνάμεις κατέλαβον 

χωρία τινά έπί τής βορείας δχθης τοΰ τομέως Ντεβάλι.
(W .T.B.) λο ϊν τεν ν το ρφ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 10. Σεπτεμβρίου. 1917.

Δ υτικόν Θέατρον 
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΠΡΕΧΤ

Εις τό φλανδρικόν μέτωπον καί τήν Άρτουά ηύξήθη ή 
μαχητική ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ παροδικώς μόνον εις τινας 
τομείς.

Κατόπιν πυρός έπετέθησαν έπανειλημμένως έχθρικά τμή- 
αατα άναγνωρίσεως έναντίον τών γραμμών μας, τά όποια παν
ταχοΰ άπεκρούσθησαν.

Κατά τάς χθεσινάς μάχας άνατολικώς τοΰ Σέν Κεντέν οί 
Άγγλοι άπώθησαν έπί μικρού πλάτους τά τμήματα άσφαλείας 
μας πλησίον τής Χαρζικούρ καί τής Βιλλερέ. Αί θέσεις μας 
άνατολικώς της Χαρζικούρ έπανε/τήθησαν σήμερον τήν πρωίαν.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τήν Καμπανίαν έπετέθησαν εις τινας τομείς έναντίον 

τών θέσεών μας γαλλικά τμήματα άναγνωρίσεως, τά όποια ά
πεκρούσθησαν.

Είς τό βόρειον μέτωπον· τοΰ Βερντέν διεξήχθησαν καθ’ 
δλην τήν ήμέραν μεμονωμένοι άγώνες πεζικοΰ.

Άνατολικώς τής Σαμονιέ τά στρατεύματά μας έπετέθησαν 
έναντίον τών γαλλικών γραμμών έκατέρωθεν τοΰ όψώματος 
344. Έπροξένησαν εις τόν έχθρόν βαρείας άπωλείας καί έπα- 
νήλθον μετά περισσοτέρων τών 100 αίχμαλώτων. Προσέτι ά- 
πηλευθέρωσαν μίαν διμοιρίαν άκροβολιστών, ή όποία είχε περι- 
κυκλωθή ύπό τών Γάλλων άπό τής 7. Σεπτεμβρίου καί είχεν 
άποκρουσει μετά ηρωικής καρτερίας δλας τάς έπιθέσεις τοΰ 
έχθροΰ.

Είς τά δάση Φός καί Σώμ έγένοντο πεισματώδεις άγώνες 
μέ έφ’ δπλου λόγχην - καί χειροβομβίδας· διά τών γαλλικών έπι
θέσεων ούδεμία μεταβολή τής καταστάσεως έπήλθεν.

’Α νατολικόν θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Μεταξύ τοΰ κόλπου τής Ρίγας καί τοΰ Ντύνα έγένοντο έ- 
πιτυχεΐς μάχαι τών τμημάτων μας άσφαλείας μετά ρωσσικών 
άνιχνευτικών τμημάτων έντός τών δασωδών καί ελωδών έκτάσεων.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Οί Ρώσσοι καί οί Ρουμάνοι έπετέθησαν έπανειλημμένως 

μετά ισχυρών δυνάμεων έναντίον τών υφ’ ήμών καταληφθεισών 
θέσεων μεταξύ τών κοιλάδων τοΰ Τρότους καί τοΰ Όϊτότς.

Ό  έχθρός άπεκρούσθη είς δλας τάς θέσεις διά πυρός καί 
άγώνος έκ τοΰ πλησίον καί ύπέστη βαρείας άπωλείας.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Βορειοδυτικώς τής λίμνης Μαλίκ αί προφυλακαί μας όπε" 

χιΰρησαν πρό υπερτέρας γαλλικής πιέσεως είς τά νοτιοδυτικώς 
τής λίμνης τής Όχρίδος υψώματα.

Κατά τόν μήνα Αύγουστον 64 έκ τών άεροπλάνων μας 
δέν έπανήλθον άπό πτήσεις των έναντίον τοΰ έχθροΰ, 4 δέ δέ
σμια άερόστατα κατερρίφθησαν.

Κατά τό αύ.τό χρονικόν διάστημα αί άπώλειαι τών έχθρών 
μας άνέρχονται είς 37 δέσμια άερόστατα καί τούλάχιστον 295 
άεροπλάνα, έκ τών όποιων 126 κατέπεσαν καιόμενα δπισθεν τών 
γραμμών μας, 169 δε πέραν τοΰ έχθρικοΰ μετώπου.

(W .T.B.) ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟϊ ΑΝΑΚΟΙΝΟΟΕΝΤΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  8. Σεπτεμβρίου.

’Ιταλικόν θέατρον
Τό δρος Σάν Γκαμπριέλε υπέκειτο είς βαρύ πΰρ πυροβο- 

λικοΰ. Άπεκρούσθη μία νυκτερινή έπίθεσις τών ’ Ιταλών. Πλη
σίον τής Μπετσεκκα, είς τό νότων Τιρόλ, τά στρατεύματά μας 
κατέλαβον δι αιφνιδιασμού εν έχθρικόν σημεΐον στηρίγματος. 
Συνελήφθησαν αιχμάλωτοι καί έκυριεύθησαν πολυβόλα.

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

Βιέννη, 9. Σεπτεμβρίου 1917.
’Ιταλικόν Θέατρον

Τό δρος Σάν Γκαμπριέλε καί άλλοι τομείς τοΰ μετώπου 
τοΰ Ίζόντζο υπόκεινται είς βαρύ ίταλικόν πΰρ πυροβολικοΰ. Γό 
έχθρικόν πεζικόν ήμποδίσθη νά έπιτεθή όπό τών πυρβολαρ
χιών.

(W .T.B.) Ό  άρχηγός τοΰ Γεν. Επιτελείο’̂ .

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 7. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) Είς την 

πέριξ τής Αγγλίας έν άποκλεισμψ ζώνην κατεβυθίσθησαν υπό 
τών υποβρυχίων μας πάλιν 23 000 τόννων. Μεταξύ τών βυθι- 
σθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον 
«Ροζάριο» μετά 3 500 τόννων μεταλλευμάτων διά Γλασκώβην 
ώς καί τρία μεγαλύτερα άτμόπλοια, τά όποια είχον φορτίον άν- 
θράκων.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

Κ α τα β ύθ ισ ις  19 πλο ίω ν 53500 τόννω ν ύπό  
ένός γερμανικού υποβρυχίου.

Βερολινον, 8. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) Έ ν έκ 
τών όποβρυχίων μας μέ κυβερνήτην τόν ανθυποπλοίαρχον Μόϋ· 
ζελ καιεβύθισε 19 πλοία μετά όλικοΰ έκτοπίσματος 53 500 
τόννων, μεταξύ τών οποίων εύρίσκοντο 6 ώπλισμένα άτμόπλοια 
καί 3 ώπλισμένα ιστιοφόρα.

Μεταξύ τών βυθισθέντων φορτίων εύρίσκοντο 18 650 τόν 
νοι άνθράκων, 15 800 τόννοι τροφίμων, 11 890 τόννοι μεταλ. 
λευμάτων σιδήρου, 2 500 τόννοι σίτου, 2 500 τοννοι έμπορευ - 
μάτων κατά τεμάχιον, 2 760 τόννοι ξυλείας χρωμάτων, 208 
τόννοι έκχυλίσματος ξύλου χρωμάτων, 1 400 τόννοι θείου, 3 000 
τόννοι άκανθωτοΰ σύρματος, 13 άτμομηχαναί καί τό ταχυδρο- 
μεΐον δεμάτων διά τό καναδικόν στρατόπεδον έν Γαλλία. Έκυ. 
ριεύθησαν 6 πυροβόλα.

Ό  άρχηγός ΐοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΟΝ ΒΑΛΝΤΟ ΠΕΡΙ ΤΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(Ν.) Βερολινον, 7. Σεπτεμβρίου. Ό  υπουργός τού ύπουρ- 
γείου τής έν πολέμιο διατροφής φόν Βάλντο έδέχθη χθές αν
τιπροσώπους τού τύπου καί ώμίλησε πρός αύτούς περι τής προ
σεχούς έσοδείας Δέν σκοπεΐται μεταβολή συστήματος τής οίκο' 
νομίας τής έν πολέμψ διατροφής. Καί ό νέος διευθυντής θά τη- 
ρήση τάς μέχρι τοΰδε άρχάς περί τοΰ ζητήματος τούτου. 0 ; 
πρός παρασκευήν τοΰ άρτου δημητριακοί καρποί είναι έξησφα- 
λισμένοι δι ολόκληρον τό έτος. Αί προβλέψεις διά τήν έσοδειαν 
γεωμήλων είναι ίκανρποιητικαί. Ό  έφοδιασμός θά είναι πολύ 
καλύτερος άπό τό παρελθόν οικονομικόν ετος.

Περισσότεραι δυσχέρειαι παρουσιάζονται είς τό ζήτημα τής 
τροφής τών ζώων, ’ Εγκαίρως, τούτέστι πρό τής είσοδου τού χει- 
μώνος, θά πραγματοποιηθή συστηματική έλάττωσις τοΰ άριθμού 
χοίρων καί βοών. Ώς έκ τούτου θά έπέλθη κατά διαλείμματα 
αυξησις τής μερίδος τοΰ κρέατος, ή διατήρησις δμως τοΰ έφοοι- 
ασμου διά γάλακτος καί βουτύρου θά είναι ιδιαιτέρως δυσχε

ρ ή ς -  Ή  ύπηρεσία τοΰ λίπους τοΰ κράτους έργάζεται διά την 
παρασκευήν τοΰ χώρου πρός άποθήκευσιν τών γαλακτωδών προϊ
όντων. ' Ο έφοδιασμός διά οπωρών καί λαχανικών έβελτιώθη 
τελευταίως. ' Η καταδίωξις τοΰ λαθρεμπορίου θά γίνη μετα ιδι
αιτέρας αύστηρότητος. Δυνάμεθα νά έλπίζωμεν μετά πλήρους 
βεβαιότητος, δτι θά ύπερνικηθώσι καί αί δυσκολίαι τού τετάρτου 
έτους τοΰ πολέμου.



ίΦΗΜΕΝΙΕ! Till ΜΐΤΚΠΟΝ
161· 'Ω ; γνωστόν είς διαφόρους πόλεις πλησίον τών με

τώπων έκδίδονται έφημεριδες, τών όποιων συντάκται, στοιχειο- 
θέται καί λοιπόν προσωπικόν προέρχονται άπό τάς τάξεις τοΰ 
στρατοΰ. Αί έφημερίδες αύται παρέχουσιν είς τόν στρατόν τών 
μετώπων ού μόνον τάς καθημερινά; ειδήσεις περι τών πολεμι
κών» γεγονότων καί όλων τών συμβαινόντων έν τή γερμανική 
πατρίδι καί έκτός ταύτης, άλλά και ποικίλην άλλην ύλην, φιλο
λογικήν; έπιστημονικήν, διασκεδαστικήν κλπ., γραμμένην ώς έπϊ 
τό πλεΐστον είς τά μέτωπα υπό τόν κρότον τών πυροβόλων καί 
έν μέσφ τών κακουχιών τοΰ πολέμου. Ου μόνον δέ ή χρησι- 
μότης, άλλά καί ή ιστορική άξια τών έφημερίδων τούτων είναι 
μεγάλη, διότι γράφονται άπό έκείνους οί όποιοι διά τοΰ αίμα
τός των γράφουδι συγχρόνως καί τήν ιστορίαν της μεγάλης 
πατρίδος των.

Μίαν έκ τών έφημερίδων τούτων έ'χομεν σήμερον πρό 
ήμών. Είναι ή «Έφημερίς τής-10. στρατιάς» τής 1. Σεπτεμ
βρίου έ. ε. 'Η  έφημερίς αυτη έκδίδεται ήμερησίως εις τήν 
ρωσσικήν πόλιν Βίλναν. 'Υπεύθυνος συντάκτης της είναι ό έφε
δρος άνθυπολοχαγός κ. Ουρμπαχ. Τό έν λόγιο φυλλον περιέχει 
άρθρον τοΰ έφέδρου άνθυπολοχαγοΰ κ. Λ. Μιλτς ύπό τόν τί
τλον : «Μία ξενόγλωσσος άδελφή τής έφημερίδος τής 10. στρα
τιάς έπί γερμανικού έδάφους.» 'Ο άρθρογράφος έχει ύπ’ όψιν 
του τήν πολυσέλιδον έκδοσιν τής «Νέα τοΰ Γκέρλιτς», τήν έκ- 
δοθεΐσαν έπί τη έκδόσει τοΰ έκατοστοΰ φύλλου αυτής. ’ Αφοΰ 
υπενθυμίζει διά βραχέων τούς λόγους, ένεκα τών όποιων τό 4. 
έλληνικόν σώμα στρατοΰ εύρίσκεται έν Γερμανία, εισέρχεται είς 
τό περιεχόμενον τοΰ έν λόγιο φύλλου, καί άναγράφει διαφόρους 
ένδιαφεροόσας περικοπάς τών άρθρων του. 'Ο κ. Μιλτς κατα
λήγει ώς έξής έν τω άρθρω του : «Είς άλλην ευκαιρίαν ίσως 
έπανέλθω έπί τοΰ υπολοίπου πλουσίου περιεχομένου τών πέντε 
παραρτημάτων μετά τών πολυαρίθμων είκόνων των ώς καί έπί 
τών λοιπών νεοελληνικών δημοσιεύσεων, αί όποΐαι έξεδόθησαν 
είς Γκέρλιτς λόγιο τής παρουσίας τοΰ 4. έλληνικοΰ σώματος 
στρατοΰ. Διά σήμερον κλείω τάς συντόμους πληροφορίας μου περί 
τής «Νέα τοΰ Γκέρλιτς», τής έλληνικής άδελφής τής έφημερί
δος μας έπί γερμανικοΰ έδάφους, μέ τούς λόγους, τούς οποίους 
ό καθηγητής κ. Χάϊζενμπεργκ άπευθύνει είς τό τέλος τοΰ άρ
θρου του πρός τούς Έλληνας καΐ'οί όποιοι δύνανται νά ίσχύωσι 
καί διά τούς Γερμανούς, έάν άλλαχθή τό ό'νομα : «Σταθεράν 
λοιπόν διατηρείτε τήν έλπίδα ένός έλευθέρου, εύτυχοΰς καίύπε- 
ρηφάνου μέλλοντος τής Ελλάδος, ανανεώσατε τόν άρχαΐον όρ
κον καί άναφωνήσατε μετά τοΰ Ρήγα Φερραίου :

Πιστός είς τήν Πατρίδα συντρίβω τόν ζυγόν 
Κί αχώριστος θά είμαι άπό τόν αρχηγόν! » »

Ή «Νέα τοΰ Γκέρλιτς» ευχαριστεί τόν κ. Λ. Μίλτς καί 
τήν άξιότιμον συνάδελφον τής 10. γερμανικής στρατιάς διά τό 
περί αύτής άρθρον, συγχρόνως δέ απευθύνει θερμόν συναδελ- 
φικόν άσπασμόν πρός τήν γενναίαν 10. γερμανικήν στρατιάν, ή 
όποία μετά τών λοιπών γερμανικών στρατιών ού μόνον έφρού- 
ρησαν τά δρια τής πατρίδος των, ούτως ώστε ούδαμοΰ πατεΐ 
έπ’ αύτής έχθρικός ποΰς, άλλά καί πολύ πέραν αύτών ένέπη- 
ξαν νικηφόρον τήν γερμανικήν σημαίαν καί έγραψαν ένδοξους 
σελίδας τής γερμανικής ιστορίας.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ν.) Βέρνη, 10. Σεπτεμβρίου. Ό  παρισινός «Χρόνος» α

ναγγέλλει έξ ’ Αθηνών τά έξής: ' Η μερίς άρτου έν ' Ελλάδι ή- 
λαττώθη κατ’ άτομον καί ήμέραν είς 180 γραμμάρια, ένφ τό 
έλάχιστόν δριον ήτο πρότερον 600 γραμμάρια. 'Ο περιορισμός 
ουτος βλάπτει τήν ύγείαν καί τό ηθικόν τοΰ λαοΰ.

‘ Ο έλληνικό; τύπος παρακαλεΐ έντόνως, δπως έπιστραφή 
έν μέρος τουλάχιστον τοΰ έλληνικοΰ έμπορικοΰ στόλου πρός έ- 
ξυπηρέτησιν τών άναγκών τής χώρας. 'Ο άριθμός τόννων τοΰ 
έλλτνικοΰ έμπορικοΰ στόλου άνέρχεται σήμερον, άφαιρουμένων 
τών άπωλειών έκ τών καταβυθίσεων ύπό τών υποβρυχίων, είς 
490 000 τόννων, οί όποιοι εύρίσκονται άποκλειστικώς είς χεΐ
ρας της Άντάντ. καί πρό πάντων τής Αγγλίας. 'Η έλληνική

δημοσία γνώμη απαιτεί, δπως έπιστραφή τούλάχιστον ή χώρη- 
τικότης πλοίων ή άπαιτουμένη διά τάς άνάγκας τής χώρας.

Αί άθηναικαί έφημεριδες παρατηροΰσιν, δτι ό Βενιζέλος 
δίδει είς τόν συμμαχικόν στρατόν 300 000 άνδρών. Τό έθνος 
είναι έτοιμον' νά προχωρήση (;), άλλά χρειάζεται άρτον περισ
σότερον παρά δπλα. Πρέπει κατά πρώτον ]νά προφυλάξωσι τόν 
>αόν άπό τήν πείναν, Γνα καταστήσωσιν αύτόν άξιόμαχον. Καί 
(ίύταί άκόμη αί φιλανταντικαί έφημεριδες έπικαλοΰνται τάς άν- 
ταντικάς δυνάμεις, νά λάβωσι τέλο; τά αναγκαία μέτρα, δπως 
περιορίσωσι τήν δυστυχίαν.

« ΙΤΑΛΙΑ EMffllOK ΕΠΑΗΑΗΑΙΕΟΙ;
(Ζ.) Καρλσρουη, 8· Σεπτεμβρίου. 'Ως άναγγέλλεται είς 

τήν «Βερναίαν Ήμερησίαν» άπό τά ίτάλικά σύνορα, ή κοινή 
γνώμη έν ’ Ιταλία είναι κυριολεκτικώς άπαρηγόρητος. Είς τάς 
πόλεις καί τά χωρία έπικρατεΐ μεγάλη άπογοήτευσις. Είς δλας 
τάς πόλεις έργάζονταί ανατρεπτικά κομιτάτα, τά όποΐα έσχημα- 
τίσθησαν ύπό σοσιαλιστών. Τό σοσιαλιστικόν κίνημα εχει πολ
λούς όπαδούς είς Ρώμην καί Μιλάνον. Είς Ρώμην συνεκροτήθη 
συνέλευσις τών άρχηγών τών σοσιαλιστικών κομμάτων όπισθεν 
κεκλεισμένων θυρών. ' 0  συντηρητικός τύπος ισχυρίζεται, δτι εί
ναι είς θέσιν νά ανακοίνωση, δτι ή συνέλευσις αυτη καθώρισε 
τήν ήμέραν τής έκρήξεως τής έπαναστάσεως καί άπεφάσισε γε- 
νικάς άποπείρας καταστροφής έργων. Αί έφημεριδες αύται ισχυ
ρίζονται, δτι ή μεγάλη ήμερα τής έπαναστάσεως καθωρίσθη 
διά τόν ’ Οκτώβριον. Θά άρχίση διά άπεργίας τών έργατών τών 
σιδηροδρόμων, ώς καί δι’ άπεργίας τών έφημερίδων.

(Ζ.) Βέρνη, 8. Σεπτεμβρίου. ‘ Η«Βερναία Τάγκβαχτ» α
ναγγέλλει, δτι είς τάς όδούς τοΰ Τουρίνου διεξήχθησαν σφοδροί 
άγώνες, τών όποιων μετέσχε καί πυροβολικόν. Συνελήφθησαν 
πολλοί έργάται καί σοσιαλισταί.

(Ζ.) Καρλσρούη. 8. Σεπτεμβρίου. 'Η «Έφημερίς τής Ζυ
ρίχης» αναγγέλλει, δτι ή ενωσις τών ιταλικών μετοχικών εται
ρειών συγκαλεΐ μεγάλην συνέλευσιν, δπως κανονίση τήν στάσιν 
της ώς πρός τά ζητήματα τής έν ειρήνη οικονομίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
(Ν-) Πετρούπολις, 10. Σεπτεμβρίου. ' Ο Κορνιλώφ προ- 

έτρεψε τόν πρωθυπουργόν Κερένσκι, νά άναθέση ,είς αύτόν πά
σαν τήν πολιτικήν, καί στρατιωτικήν έξουσίαν. Κατόπιν τούτου 

Κερένσκι άπέλυσε τόν Κορνιλώφ καί διώρισε τόν στρατηγόν 
Κλεμπόφσκυ διοικητήν τοΰ βορείου μετώπου καί προσωρινόν 
αρχιστράτηγον. 'Ο Κερένσκι έκήρυξε τήν Πετρούπολιν είς κα- 
τάστασιν πολιορκίας.

Παρίσιοι, 10. Σεπτεμβρίου. ‘ Η σοσιαλιστική όμάς τοΰ κοι
νοβουλίου άπέκρουσε ,τήν συμμετοχήν είς τόν άνασχηματισμόν 
τοΰ ύπουργείου, καθώς καί ό ύπουργός τών στρατιωτικών Παιν- 
λεβέ μέ τήν δικαιολογίαν, δτι δέν δύναταί νά παραιτηθή τή; 
συμπράξεως τής σοσιαλιστικής όμάδος. Συνεπεία τούτου ό Ρι- 
μπό κατέθεσε τήν έντολήν τοΰ άνασχηματισμοΰ τοΰ ύπουργείου.
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Τήν παρελθούσαν Κυριακήν άφίκετο είς Γκέρλιτς ό διευ
θυντής τοΰ παρά τή 'Ολλανδική έν Βερολίνο» Πρεσβεία έλλη- 
νικοΰ τμήματος πρόξενος κ. Δημ. ' Αραβαντινός καί παρέστη είς 
τήν βάπτισιν τοΰ άγαπητοΰ υίοΰ τοΰ δραστήριου διοικητοΰ τοΰ 
20. συντάγματος πεζικοΰ συνταγματάρχου κ. Δουμπιώτη, άνά- 
δοχος τοΰ όποιου παρέστη ολόκληρον τό 20. [σύνταγμα. *

Είς τόν έορτάζοντα σήμερον Στρατιωτικόν ' Ιεροδιάκονον κ. 
’ Ιωάννην Βαρούτην εύχόμεθα έγκαρδίως έτη πολλά καί ευτυχή.

Δ. Σ— Α. Κ..

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Έμμεριχ-στρ. 44. II. ά.

’ Ενοικιάζεται κομψώς έπιπλ. δωμάτιον μετά προγεύματος 
καί φωτισμού, ώς καί ύπηρεσίας αντί 30 μάρκων μηνιαίως. 
Στροΰφε-στράσσε 27α II.


