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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 20. Αύγούστου. (W.T.B.) Εις τό φλανδρικόν 

μέτωπον άπεκρούσθη κατά την νύκτα της 18. πρός τήν 19. 
Αύγούστου μία έπιτεθεΐσα ισχυρά έχθρική περίπολος εις τήν 
σιδηροδρομικήν γραμμήν πλησίον τής Ντιςμυίντε. Οι ίδικοι μας 
συνέλαβον κατά τήν καταδίωςιν βέλγους αιχμαλώτους. Νοτιωτε- 
ρον ό έχθρός προπαρασκεύαζεν έπιθέσεις κατά τάς πρωϊνάς ώ
ρας τής 19. Αύγούστου είς τόν χώρον μεταςύ Λάνγκεμαρκ καί 
Σεν Ζουλιέν, α! όποΐαι δμως ήμποδίσθησαν υπό τοΰ καλώς 
διευθυνομενου πυρός μας. Χάρις είς τήν αντενέργειαν τοΰ πυ
ροβολικού μας έχαλαρώθη τό πΰρ τών έχθρικών πυρβολαρ- 
χιών, τό όποιον μόνον εις μεμονωμένους τομείς απέκτησε μεγα- 
λυτεραν σφοδρότητα. Βορείως τής όδοΰ Άρμαντιερ—ί\\λ συνε- 
λάβομεν αιχμαλώτους. Οι αεροπόροι μας ερριψαν κατα τήν νύ
κτα σημαντικάς ποσότητας βομβών έπι αποθηκών πυρομαχικών, 
σιδηροδρομικού σταθμού καί πυρβολαρχιών τής Ποπερίνγκε και 
τής'Υπέρν ώς και αποθηκών πυρομαχικών πλησίον τής Ίσμπέργκ.

Σφοδρόν έχθρικόν πΰρ διηυθύνετο συστηματικώς κατά τής 
Λάν και τών βορείως τής πόλεως θέσεών μας. Βορείως τοΰ 
Σεν Κεντέν ϊίς τήν περιοχήν τής Όννεκούρ έκτός ισχυρότατης 
ένεργείας πυροβολικού Ιλαβον χώραν καί τοπικοί άγώνες διά 
ούο άγγλικάς φωλεάς, αί όποΐαι άπέμειναν είς τάς θέσεις μας 
άπό τήν έχθρικήν έπίθεσιν τής χθεσινής πρωίας. ’ Εχθρικά άε- 
ροπλανα ερριψαν βόμβας έπί τής Μποχαΐν καί έφόνευσαν δ πο- 
λίτας. Είς τό μέτωπον ταΰ Αίσν, δπου κατά τμήματα ένεδυνα- 
μοΰτο τό πΰρ πυροβολικού είς τήν περιοχήν της Σερνύ. είς α
εροπόρος μας κατέρριψε τρία έχθρικά δέσμια αερόστατα, όποτε 
τά λοιπά έχθρικά αερόστατα κατήλθον έσπευσμένως. "Εν άκόμη 
δέσμιον άερόστατον κατερρίφθη είς τό μέτωπον τών ’ Αργκόννεν.

'Εκατέρωθεν τοΰ Μάς έγκατεστάθη τήν 19. Αύγούστου 
κατόπιν πεισματώδους ένεργείας πυροβολικού λυσσώδες τυμπανι- 
κόν πΰρ δλίγον μετά τήν 5. ώραν μ.μ. Αί πυροβολαρχία! μας 
άπήντησαν μετά πολλής ζωηρότητος καί άναγνωρισθείσης έπι- 
τυχίας. Ι όν μετά μεγίστου πείσματος καί κατά τήν διάρκειαν 
τής νυκτός έςακολουθήσαντα άγώνα πυροβολικού, ό όποιος άπό 
τής 4. ώρας π.μ. ηύςήθη πάλιν είς τυμπανικόν πΰρ έφ ολο
κλήρου τοΰ μετώπου μεταςύ ’ Αβοκούρ καί Βώ. ήκολούθησε 
τήν 4.40' ή άναγγελθεΐσα ισχυρά γαλλική έπίθεσις έπ’ άμφο- 
τέρων τών οχθών τοΰ Μάς. Ή  μάχη πεζικού εύρίσκεται έν 
πλήρει ακμή.

Είς χό ανατολικόν μέτωπον συνελάβομεν μεγαλύτερον αριθ
μόν αιχμαλώτων κατά τινα έπιχείρησιν περιπόλων |δυτικώς τής 
Λούκ. Κατόπιν τό ρωσσικόν πΰρ ηύςήθη είς τόν τομέα τοΰτον

τοΰ μετώπου καί έγένετο ζωηρότερον και πλησίον τοΰ Γσμπρούτς 
καί τής Τάρνοπολ. Δυτικώς τής ’ Αρμπερα είς τό προπεδίον τών 
Καρπαθίων άπεκρούσθη αίματηρώς μία ρωσσική έπίθεσις ανα- 
γνωρίσεως. Κατά τάς άναγγελθείσας έπιτυχεΐς έπιθέσεις δυτι
κός καί άνατολικώς τοΰ μεταςύ Ιροτους καί Σουζιτα κειμένου 
όροπεδίου οί Ρουμάνοι ύπέστησαν έκτός τών μεγάλων απωλειών 
είς αιχμαλώτους καί έξαιρετικώς βαρείας αίματηράς άπωλείας.

[ I I  ΤΗΝ ΦΑΑΗ&ΡΑΗ ΕΠ ΕΤΕΒΗ ΙΑ Ν  5 0  Μ ΕΡ Α Ρ Χ ΙΑ Ι
(Ν.) ' 14 «Νταίλυ Νόϋ» αναγγέλλει έκ βορείου Γαλλίας, 

δτι ή νέα ίσχυρά άγγλική έπίθεσις είς τήν Φλάνδραν περιλαμ
βάνει περίπου 40 σώματα στρατοΰ. Κατά τούς τελευταίους α
γώνας διετέθησαν 4δ εως 50 μεραρχίαι διά τήν κυρίως έπίθε- 
σιν. 'Οπισθεν τών άγγλικών σωμάτων τής έπιθεσεως αμερικανι
κός στρατός διεςήγε τάς μετόπισθεν ύπηρεσίας. Τά καναδικά 
συντάγματα έπέδειςαν έςαιρετικην ορμήν. Μετα δυσκολίας ανε- 
αείναν τήν γενικήν έπίθεσιν, διότι δλοι οί αξιωματικοί καί οί 
στρατιώται ήθελον νά έξέλθωσιν άπό τάς λίαν άνθυγιεινάς Θέ
σεις, άπό τών όποιων έξώρμησεν ή έπίθεσις.

Οί πεισματωδέστεροι άγώνες έγένοντο περίς τής Λανγκε- 
μαρκ. δπου έσημειώθησαν καί αί βαρύτεραι άπώλειαι. Όλαι 
αί ίδιωτικαί είδήσεις συμφωνούσιν. οτι ή απογοήτευσις έκ τών 
μέχρι τοΰδε άποτελεσμάτων τής μάχης είναι πολύ μεγάλη. 
Λέγουσιν, δτι ό Χάϊγ περιεπλέχθη είς μίαν μεγάλην έπιχείρη-
σιν, άπό τήν όποιαν η απελευθερωσις θα κοστιση εις αυτόν
πολύ βαρείας θυσίας. _________
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(Ζ.) Κατά τήν συνεδρίασιν τής Τρίτης τής κυρίας έπιτρο- 
πής τοΰ Ράϊχσταγ ό άρχικαγγελάριος είπε μεταςύ άλλων :

Ιίαρεκάλεσα τόν στρατάρχην φόν Χίντενμπουργκ. νά μοί 
άνα/.οινώση περί τής παρούσης πολεμικής καταστάσεως. Ο σ.ρα- 
τάρχης μοΰ άπηντησε διά τοΰ εξής τηλεγραφήματος :

«Ούδέν άποδεικνύει καλύτερον τήν άποτελεσματικότητα του 
ύποβρυχίου πολέμου μας άπό τήν έπιμονήν, μετα τής όποια, 
οί Άγγλοι καί οί Γάλλοι συνεχίζουσι μετά πολλών άπωλειών 
τάς προσπαθείας των. δπως έντός τοΰ τρέχοντος ακόμη έτους 
μάς καταβάλωσιν εις τό όυτικον μέτωπον. Οι Αγγλοι οιαθ τ̂ον- 
τες μεγίστας μάζας ύλικοΰ καί ανθρωπων ηθελησαν κατόπιν c- 
πιμελεστάτης προπαρασκευής διά δευτεραν τωρα φοράν έντος 
όλίγου χρόνου νά διασπάσωσι τας θεσεις μας ει, τήν Φλάνόραν



Ίσχυραί δυνάμεις αύτών καί τών συμμάχων των άνε'μενον έτοι
μοι, δπως μετά τήν ,διάσπασιν διασχίσωσι τάς γραμμάς μας, 
κατάλάβωσι τήν φλανδρικήν παραλίαν χαί καταστρεψωσι τά ορ
μητήρια τών υποβρυχίων. Και τάς δυο φοράς άπέτυχεν ή έχ
θρική έπίθεσις μετά βαρυτάτων απωλειών καί δεν έπροχώρησαν 
πέραν τοΰ προ τών θέσεών μας πεδίου χοανών.

Διά τους αυτούς λόγους ήρχισαν χθές (20.8.) έπίθεσιν 
και πρδ τοΰ Βερντέν. Έχει τδ' πυροβολικόν μας έπεβράδυνε 
πο ,̂ύ τήν έναρςιν τής έπιθέσεως,. τδ δέ πεζικόν έδειςεν έν μέ
σω της μάχης τού πυροβολικού τήν έ'ξοχον έπιθετικήν του δύ- 
ναμιν διά έπιτυχών αντεπιθέσεων. Καί έδώ οί Γ άλλοι κατέλα- 
βον μόνον άσήμαντά τινα τεμάχια τού πεδίου τών χοανών διά 
μεγίστων θυσιών. Αί έπιτυχίαι αύται έπετεύχθησαν διά τής ά- 
παραμίλλου στάσεως τού γενναίου μας στρατοΰ καί τής ύπερε- 
χοΰσης διοικήσεως. ‘ Ωσαύτως καί αί δευτερεύουσαι έπιθέσεις 
πλησίον τής Λάν, εις τδν Αΐσν καί τήν δυτικήν Καμπανίαν ού
δέν κέρδος εφεραν εις τδν έχθρόν, παρά τήν διάθεσιν άφθόνων 
δυνάμεων συνεπεία τής περαιτέρω έξελιχθείσης, κινητής πολεμι
κής μεθόδου τοΰ στρατοΰ μας. ΔυνάμεΘα νά άποβλέπωμέν 
πλήρεις πεποιθήσεως καί είς νέους αγώνας εις τδ δυτικόν, οί 
όποιοι δυνατδν νά δώσωσιν εις τήν αριθμητικήν υπεροχήν τοΰ 
έχθροΰ μικράς τοπιχάς έπιτυχίας, έν συνόλω δμως δέν θά 
έπηρεάσωσι τήν τελείως ευνοϊκήν στρατιωτικήν κατάστασιν μας.

Είς τδ άνατολικόν τά χίτρατεύματά μας κατήγαγον νέας νι
κάς έν έπιθέσει καί άμύνη. Πανταχοΰ συνετρίβησαν έχθρικαί 
κατά μάζας έπιθέσεις. ' Η ίδική μας έπίθεσις ύπερέβη τάς έχ- 
θρικάς θέσεις, συνέτριψε μέγα μέρος τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ 
καί έπανέκτησε μέγα τμήμα της χώρας τοΰ πιστοΰ συμμά
χου μας.

*0  στρατός μας άπέδειςεν έχ νέου τί δύνανται νά κατορ- 
θώσωσι δυναμις θελήσεως καί θέλησις νίκης καί έναντίον άκόμη 
ύπερτέρου κατ’ αριθμόν έχθροΰ.

’ Εάν έπί τών πολεμικών πεδίων ήτο ανάγκη ηύξημένης 
δράσεως καί Θυσίας τής ζωής, έναντίον τής έχθριχήΐ υπεροχής 
δέν πρέπει νά λησμονηθή, τί κατορθοΰται έκάστην ημέραν καί 
ώραν καί εις τά ήσυχα μέτωπα. Καί κατά τδ τέταρτον ετος 
τού πολέμου ύποφέρονται προθύμως δλαι αί στερήσεις τών συ- 

• νηθειών τοΰ βίου καί πανταχοΰ έπιτελοΰνται ήρω'ικαί πράξεις μέ 
τήν άπόφασιν νά κερδίσωμεν τήν νίκην.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΤΑ  Α Λ Η Θ Η  Κ Α Κ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α

'Τπδ τοΰ έθελοντοΰ' άρχινοσοκόμου είς τδ νοσοκομεΐον τής 
D eauville διδάκτορος Περικλέους Λεβίδου.

1 (2) Ί  (Μίτάφρ^βις έ* τοΐι γαλλικού)
Ή  έν τφ νοσοκομείφ τούτψ διαμονή μου υπήρξεν λίαν 

μικρας διαρκείας. Θά άναγνώση τις τους λόγους, δι’ ους άπε- 
μακρύνθην αύτοΰ μετ όργής καί άπεχθείας.

Ώνομάζετο Κάρολος Πάτς, γερμανδς στρατιώτης τοΰ 32ου 
πεζικού συντάγματος- ήτο πληγωμένος εις ιόν δεξιόν μηρόν. 
Μόλις ό δυστυχής ειχεν ύπερβή τδ κατώφλιον τοΰ νοσοκομείου, 
μία μόνη κραυγή έξέφευγεν δλων τών στομάτων «Τδ βρωμό- 
σκυλλο ! διατί τδ εφεραν έδώ ! θά επρεπε ν’ αποτελειώσουν 
στον τόπο αύτδ τδ σαράκι!»

Κατ’ αύτδν τδν τρόπον ύπεδέχθησαν ενα γενναΐον στρα' 
τιώτην, πληγωμένον καί άφωπλισμένον !

’ Εν ω ταΰτα έγίνοντο έν τή αιθούση, οί περίεργοι συν- 
έρρεον έν τη αύλή,' Γνα παραστώσιν είς τδ έποικοδομητικδν 
τοΰτο θέαμα. 'Ο διευθυντής τοΰ χειρουργείου, προσδραμών, 
διέταξε νά μεταφέρωσι «τδ βρωμόσκυλλο» είς άντρον τι, προ-

' Εν βλέμμα πρδς δλα τά μέτωπα δεικνύει, δτι κατά τήν 
εναρξιν τού 4. έτους τοΰ πολέμου ή στρατιωτική κατάστασις 
μας είναι τοσοΰτον εύνο'ύή* δσον ούδέποτε μέχρι τοΰδε.»

Είς τάς έπιτυχίας κατά ξηράν άνταποκρίνονται χαί αί έπι 
τυχίαι κατά θάλασσαν.

’Εάν παρατηρήσωμεν τά ύπέρ ημών ταΰτα αποτελέσματα 
καί τάς αποτυχίας τών έχθρών μας, φαίνεται άκατονόητον, πώς 
δέν ένεφανίσθη μέχρι τοΰδε-πρδς τδ μέρος τών έχθρών μας 
σκέψις περί είρήνης, πολύ μάλλον είρήνης, ή δποία περιέχει 
υποχωρήσεις Τουναντίον, λέγει ό άρχικαγγελάριος, οί έχθροί 
μας εχουσι κατακτητικά σχέδια. Είτα προέβη είς νέας αποκαλύ
ψεις περί τώ> όρων τορς οποίους προέβαλεν ή Ρωσσία τήν 4. 
Μαρτίου 1915, καί υπό τούς όποιους θά έδέχετο νά κλείση 
ειρήνην, όιτινές ένεκρίθησαν ύπδ τών· συμμάχων της.

’ Επί τής νότας τοΰ Πάπα ό άρχικαγγελάριος είπε τά έξής :
'Όσον άφορα τδ ύλιχδν περιεχόμενόν τής νότας δέν δύνα

μαι νά έκφρασθώ δριστικώς καί έν λεπτομερεία, προτού συνεν- 
νοηθώ μετά τών συμμάχων μας. Δύναμαι μόνον πολύ γενικώς 
νά έκφρασθώ. ’ Εν πρώτοις διαμαρτύρομαι κατά τής γνώμης, 
δτι ή άπόφασις τοΰ Πάπα έπηρεάσθη ύπδ τών κεντρικών δυ
νάμεων. Βεβαιώ, δτι ή νότα τοΰ Πάπα προήλθεν αύθορμήτως 
άπδ τδν αρχηγόν τής καθολικής έκκλησίας.

Κατόπιν, καίτοι έπιφυλάσσω την γνώμην μου ώς πρδς τάς 
λεπτομερείας, δύναμαι άπδ τοΰδε νά ειπω, δτι είς τήν πολλά- 
κις δηλωθεΐσαν στάσιν μας καί τήν πολιτικήν μας άπδ τής 12, 
Δεκεμβρίου άνταποκρίνεται νά ύποδεχθώμεν μετά συμπαθείας 
πάσαν ειλικρινή προσπάθειαν, δπως είς τήν έκ τοΰ πολέμου δυσ
τυχίαν τών λαών εισχώρηση ή σκέψις τής είρήνης καί νά χαι* 
ρετίσωμεν ιδιαιτέρως τδ διάβημα τοΰ Πάπα, τδ όποιον, ώς νο
μίζω, έμπνέεται άπδ τάς ιδέας τοΰ δικαίου καί τής άμερολη- 
ψ.’ας. Συνοψίζω τάς ιδέας μου, ώς έξής :

1. 'Η νότα δέν προεκλήθη ύφ’ ημών, άλλά προήλθεν 
άπδ αύθόρμητον πρωτοβουλίαν τού Πάπα.

2. Χαιρετίζομεν μετά συμπαθείας τάς προσπαθείας τοΰ 
Πάπα, δπως τερματίση τδν πόλεμον τών λαών διά διαρκούς 
είρήνης.

3. "Οσον άφορα τήν άπάντησιν εύρισκόμεθα είς συνεννοή
σεις πρδς τούς συμμάχους μας, αί όποΐάι δέν έληξαν άκόμη,

Είς τά υλικά σημεία τής νότας δέν δύναμαι σήμερον νά

ξενοΰν νάυτίασιν, άνευ άέρος καί άνευ φωτός, δπερ έχρησί- 
μευεν ώς αποθήκη παντός είδους ακαθαρσιών καί ενθα εύρι- 
σκέτο τυχαίως κλίνη· τις ρυπαρά. ’ Εκεί έγκατελείφθη ό δυστυ
χής άπδ τής 6. έσπερινής μέχρι τής 5. έσπερινή, τής έπόμέ- 
νης, άνευ τροφής, άνευ φωτός, άνευ περιποιήσεων, ανευ νοσο
κόμου ! Έδόθη είς ημάς ή διαταγή νά μή πλησιάσωμεν αύτδν 
καί πρδς μείζονα ασφάλειαν ή θυρα έκλείσθη διά τής κλειδος . . .

Τήν έπομένην λοιπδν κατά τήν 5. μ.μ., 23 ώρας βραδύ- 
τερον, ό μεγαλόψυχος καί φιλάνθρωπος διευθυντής τοΰ χει
ρουργείου, ακολουθούμενος ύπδ δειάδος περιέργων, είσέδυσεν 
είς τδ άντρον.

Ά φ ’ ού ερριψε μόλις βλέμμά τι έπί τής πληγής, (ή άλ* 
λόκοτος αυτη έξέτασις δέν διήρκεσεν πλέον τών δύο δευτερο
λέπτων) διέταξε τδν ύφιστάμενον αύτοΰ :

«Διατάξατε νά δοθή φαγητόν είς τδ βρωμερό αύτδ Κτή
νος καί αΰριον τδ πρωί θά τδν μεταφέρητε είς τδν χειρουργι
κόν θάλαμον· άκρωτηριασμός τοΰ μηροΰ» κατά γράμμα.

Ή  μην παρών, ήναγκασμένος νά σιωπώ, μή δυνάμενος νά. 
έπίφέρω ούδεμίαν παρατήρησιν. . . .  άλλ’ ή δργή καί ή άπε- 
χθεια μέ εκαμνον νά τρέμω. . . .

είσέλθω, είμαι δμως πρόθυμος νά συζητήσω μετά τής έπιτρο- 
πής έπί τών λεπτομερειών τής άπαντήσεως, προτοΰ. έπιδοθή αυτη.

Κατόπιν ρήτορες τών διαφόρων πολιτικών μερίδων έξέφρα- 
σαν τήν συμπάθειάν των πρδς τήν νόταν, χωρίς νά είσέλθωσιν 
είς τάς λεπτομέρειας’, έϋίφυλασσόμενοι νά πράξώ'σι τοΰτο μετά 
τάς συνεννοήσεις μετά τών συμμάχων.

ΑΝΑΚΙΙΙΝΟΒΕΗΤλΤίΥ H O W
[ [ M IN U S  M O M

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 22. Αύγούστου 1917.

Δ υτικόν Θ έαίρον  
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς την Φλάνδραν ό άγών πυροβολικού είς τήν παραλίαν 
καί άπδ τής Μπιξότε μέχρι τής Βαρνετδν εφθασε τήν έσπέραν 
πάλιν μεγάλην δύναμιν.

Χθές τήν πρωίαν έγένετο βορειοανατολικώς τής ‘Υπέρν 
κατόπιν σφοδροΰ κύματος πυρδς ισχυρά έπίθεσις τών Άγγλων 
πλησίον τοΰ Σέν Ζουλιέν, ή όποία άπεκρούσθη.

Σήμερον τήν πρωίαν άνεπτύχθησαν νέοι άγώνες μεταξύ 
τών άπδ Στάντεν καί ΜενΙν είς 'Υπέρν άγουσών όδών.

Είς τήν ’ Αρτουά ό έχθρδς έπετέθη κατά τών θέσεών μας 
βορειοδυτικώς καί δυτικώς τής Λάν κατόπιν ίσχυράς προπαρα
σκευής πυρός, Τοπικαι είσβολαί έξου δ ετερ ώθησαν διά ισχυρών 
αντεπιθέσεων, αί όποΐαι προεκάλεσαν πεισματώδεις άγώνας έκ 
τοΰ πλησίον. "Εν άνθρακωρυχεΐον νοτιοδυτικώς τής καιομένης έκ 
τοΰ κανονιοβολισμού Λάν εύρίσκεται άκόμη είς χεϊρας τών’Άγγλων,

Βορειοδυτικώς καί δυτικώς τής Λέ Κατελέ διεξήχθησαν 
πολλαί συμπλοκαί προφυλακών, κατά τάς οποίας συνελήφθησαν 
ύφ ήμών αιχμάλωτοι.

'Ο Σεν Κεντέν ύπέκειτο πάλιν είς γαλλικόν πΰρ.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΗΤΣ
’ Επί τού πλησίον τοΰ .Βερντέν πεδίου μάχης οί Γάλλοι 

έξηκολούθησαν χθές τάς έπιθέσεις των είς τινας, τομείς· είς πολ
λάς θέσεις ό άγών έξηκολούθήσέ μέχρι τής νυκτός. ^

'Ο έχθρδς κατέλαβε τδ νοτιοανατολικόν μέρος τού δάσους 
τής Αβοκούρ καί τδν άνατολικώς τούτου λόφον κατόπιν έπα- 
νειλημμένων ματαίων έπιθέσεων.

Έφεραν δθεν είς τδν μετά τινας ώρας βραδύτερον δφεί- 
λοντα νά ύποστή τρομεράν έγχείρησιν τροφήν στερεάν ! Έφαγε 
άγνοών τί άνέμενεν αύτόν !

Παριστάμην είς τήν έγχείρησιν αυτη ήτο σφαγή. Ά ς  
παρέλθωμεν τδ γεγονός, δτι δ ακρωτηριασμός δέν ήτο άναγ- 
καΐος, δτι ή πληγή ήτο ιάσιμος. Τδ άνθρωποκτόνον μίσος, δ
περ έπλήρου τήν ψυχήν τοΰ έκτελοΰντος τήν έγχείρησιν πρού- 
δίδετο ύπδ τών άποτόμων κινήσεων, τών μορφασμών άπε
χθείας, τών πρδς τδ άνίσχυρον θύμα άπευθυνομένων ύβρεων. 
Τέλος τδ μέλος άπεσπάσθη. Ό  δήμιος έρριψεν αύτδ εις τινα 
γωνίαν μετά φρίκης καί σαρκάζων : «Οί σκύλλοι θά γευματί
σουν καλά απόψε άπδ τδν Ζμοιό τους- αύτή ή άκαθαρσία δέν 
αξίζει νά ένταφιασθή.»

Ιδού ή φυλή, ήτις, κραυγάζουσα περί τούτου, έπέτυχε 
νά έπιβάλη είς τδν κόσμον, δτι εύρίσκεται έν τή έμπροσθοφυ- 
λακή τοΰ πολιτισμού !

Μετά τήν έγκληματικήν ταύτην έγχείρησιν ό δυστυχής 
Κάρολος Πάτς μετεφέρθη είς τδ αύτδ ταπεινόν άντρον καί έγ
κατελείφθη έκ νέου είς πλήρη μόνωσιν, άνευ φαρμάκων καί 
άνευ περιποιήσεων. Ή το ένδεκάτη πρωινή. Καθ’ δλην την

Είς τδ ύψωμα 304 άπέτυχον δλαι αί έπιθέσεις, ώς χα'( 
αί κυκλωτικαί τοιαύται άπδ νοτιοδυτικά καί άπδ τδν Τότερ 
Μάν, πρδ τοΰ πυρός μας-καί τής έπιμονής τών γενναίων ύπε- 
ρασπιστών.

Επιθέσεις, αί όποΐαι άπδ τήν άνατολικώς τοΰ Ράμπενβαλντ 
(Δάσος τών Κοράκων) ράχιν διηυθύνοντο κατά τής χαράδρας 
τοΰ Φόρζ, άπεκρούσθησαν.

’ Επί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς οί Γ άλλοι είσέδυσαν 
είς τδ νότιον τμήμα τής Σαμονιέ, είς τά λοιπά σημεία απε- 
κρούσθησαν αίματηρώς αί πυκναί των μάζαι, αί όποΐαι έφώρ- 
μων πρδ καί μετά μεσημβρίαν κατά τών γραμμών μας άπδ τοΰ 
υψώματος 344 μέχρι τής όδοΰ Μπωμδν—Βασερωβιλ καί εί; 
τδ δάσος τής Φός.

Αί άπώλειαι τού έχθρικοΰ πεζικού ήσαν βαρεΐαι· ή γαλ 
λική διοίκησις ήναγκάσθη νά άντικαταστήση διά νέων στρατευ. 
μάτων πολλάς έκ τών 10, μεραρχιών τής έπιθέσεως.

Κατά τάς τελευταίας ήμέρας ό άνθυπολοχαγό; Φός έ- 
φθασε τήν 36. καί 37. εναέριον νίκην τού, ό άνθϋπασπισιής 
Μύλλερ τήν 2δ. καί 26.

’Α νατο λ ικόν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕΟΠΟλ&ΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Πλησίον τής Γίγας, τής Ντύναμπουργκ, τής Τάρνόπολ καί 
είς τδν Τσμπρούτς ένεδυναμώθη ή μαχητική ένέργεια.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Νοτίως τής κοιλάδος τοΰ Τρότους, οί Ρουμάνοι διέθεσαν 

τήν 20. καί 21. Αύγούστου ίσχυράς δυνάμεις, δπως άποσπά- 
σωσιν άπδ τά στρατεύματα μας πάλιν τό κέρδος έκατέρωθεν 
τής Γκροτσέσι καί βορειοανατολικώς τής Σοβέγια. "Ολαι αί έπι- 
θέσεις άπεκρούσθησαν αίματηρώς.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
'Η κατάστασις είναι άμετάβλητδς.

Μ ακεδονικόν μέτωπον.
' Ομοίως.

(W .T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

διάρκειαν τής μετά μεσημβρίαν καί τής έπομένης νυκτός έμεινε 
αόνος έν τω σχότει. χωρίς οόόέ είς νοσοκόμος νά πλησιάση 
αύτόν, νά · φέρη είς αύτδν κάτι τι.

'Ο άναγνώστης δύναται νά φαντασθή τάς συνεπείας πα
ρεμφερούς σκληρότηΐος.. .  . Ά ς  όπλισθή δι όλου αύτοΰ του 
θάρρους. Γνα άναγνώση, δ,τι ακολουθεί.

Τήν έπομένην κατά τήν 8. πρωινήν, μή υποφέρων πλέον, 
άπε^άσισα νά παραβώ τάς όιαταγάς, καί μετέβην νά Γδω τί 
άπέγεινε τδ βασανισθέν τούτο άνΟρώπινον πλάσμα.

Φρίκη ! ευρον αύτδ κατά γής, κείμενον έντδς τέλματος 
αιματηρού. Έν μέσιρ τών σπασμών τής άγωνίας .του είχε πέ
σει έκ τής κλίνης; τδ αίμα είχε καταίτήσει δια βρόχους τάς 
σίνδόνας, διαπεράσεί τδ στρώμα, ’ Εκ ιΐαντος τουτου άνεδιδετο 
άηδής δσμή. '0  άκρωτηριασθείς είχεν έμέσει, άποβάλει πάσαν 
τήν στερεάν τροφήν, ήν έγκληματικώς τφ είχον έπιβάλει νά 
λάβη πρδ τής έγχειρίσεως.

' Ο Κάρολος Πάτς άπέθανε μετά τινας ώρας δολοφονη
θείς. Ό  φονεύς αύτοΰ ήτο είς γάλλος στρατιωτικός ιατρός.

( Έπεται συνέχεια)



EX ΤΟΥ ΑΥΗΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟϊ AHAKDINQ8ENT01
Β ιέ ν ν η ,  21. Αύγουστου.

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
'Η 11. μάχη τοΰ Ίζόντσο εύρίσχεται είς πλήρη ακμήν. 

'Ο έχθρός διαθέτει τά πάντα, δπως θραύση τήν είς δέκα αι
ματηρός μάχας νικηφόρον άναδειχθεΐσαν άντίστασίν μας. Τοΰτο 
δεν κατώρθωσεν είς ούδέν σημεΐον τοΰ άπό τών υψωμάτων τών 
Ίουλικών άλπεων μέχρι τοΰ Άδριατικοΰ έκτεινομένου πεδίου 
μάχης. Εις την βορείαν πτέρυγα τής 70 χιλιομέτρων μήκους 
γραμμής, είς τήν εκτασιν τοΰ Βρσίκ καϊ τοΰ Κρν ή ίταλική έ- 
πίθεσις διεσπάσθη λόγω τοΰ βραχώδους έδάφους είς μεμονωμε- 
νας έπιθέσεις, αί όποΐαι πασάι άπεκρούσθησαν εύκόλως.

Νοτίως τής ’ Λούτσα κα'ι ανατολικώς τής Κανάλε δ έχ
θρός, διαθέσας νέας δυνάμεις, κατώρθωσε νά άπωθήση κατά 
τι τό μέτωπόν μας. Τήν ιταλικήν έπίθεσιν έσταματήσαμεν πλη
σίον τής Βρχ, άφοΰ μεμονωμένα τμήματα έκράτησαν την θέ- 
σιν των μέχρι τελείας περικυκλώσεως καί κατόπιν ύπεχώρησαν 
διά μέσου τών έπιτιθεμένων.

Μεταξύ Ντέσκλα και τοΰ Βίππαχ αί έπιθέσεις διεδέχοντο 
άλλήλας είς ήμέραν καί νύκτα διαρκοΰντας άγώνας έναντίον τών 
ήρωίκώς άμυνομένων γραμμών μας. ’ Εκτός τοΰ συντάγματος 
σκοπευτών ύπ’ άριθ. 7 άνεδείχθη πάλιν ιδιαιτέρως ή ένδοξος
1. ταξιαρχία έθνοφρουρών, συγκειμένη έξ Αύστριακών άπό τήν 
άνω και κάτω τοΰ Έννς χώραν.

Μετά ίσης έπιτυχίας ήγωνίσθησαν οί δεδοκιμασμένοι ύ- 
περασπισταί τού δροπεδίου τοΰ Κάρστ. Ή  κατάκτησίς τοΰ κα
τεστραμμένου χωρίου Σέλο αποτελεί τήν μόνην τοπικήν επιτυ
χίαν, τήν οποίαν κατώρθωσεν ό έχθρός. θυσιάζων χιλιάδας άνδρών.

Κατά τήν διάρκειαν τών δύο ήμερών μάχης περιήλθον είς 
χεΐράς μας 5600 αίχμάλωτοι καί 30 πολυβόλα.

Βορειοδυτιχώς τής ’ Αρσιέρο τμήματα τοΰ 2. αύστριακοΰ 
συντάγματος εύζώνων τοΰ Τιρόλ καί έφορμητικαί περίπολοι συ- 
νέλαβον είς τά ίταλικά χαρακώματα 4 άξιωματικούς, 90 όπλί- 
τας, έκυρίευσαν δέ καί 1 πολυβόλον.

(W .T .B .) ' Ο άρχηγός τοΰ γενικού έπιτελείου.

ΠΛΕΟΝ TQH 5 0 0 0  ΠΥΡΟΒΟΛΟΝ Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΙΖΟΝΤΣΟ
(Ζ.) Κολωνία, 19. Αύγουστου. 'Η  «Εφημερίς τής Κολω

νίας» άναγγέλλει τά έξής έπί τή ένάρξει τής ένδεκάτης μάχης 
τοΰ Ίζόντσο: Θά βάλλωσι περίπου 5000 πυροβόλα, μή συμ
περιλαμβανομένων τών βαρειών αγγλικών καί γαλλικών πυροβο
λαρχιών. Οί κλονισμοί καί αί έκρήξεις έκ τού τυμπανικοΰ πυ
ρός είναι τόσον τρομεραί καί έκκωφαντικαί, δσον ούδέ κατά 
προσέγγισιν “υπήρξαν μέχρι τοΰδε. ’ Ακούονται πέραν τών δρέων 
Ιως μακράν είς τό Τιρόλον.'Ο ανταποκριτής λέγει: ΕΓμεΘα προ- 
ητοιμασμένοι, νά άποκρούσωμεν καί τήν μάχην ταύτην. Αί προ- 
παρασκευαί τοΰ Καντόρνα διήρκεσαν έπτά εβδομάδας. Τό συμ
μαχικόν πυροβολικόν ελαβεν ένισχύσεις καί άπό τόν στρατόν 
τής Θεσσαλονίκης. __________

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
Βερολΐνον, 20. Αύγούστου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) Ύπό 

τών ύποβρυχίων μας κατεβυθίσθησαν πάλιν είς τόν ’ Ατλαντικόν 
ωκεανόν καί τήν Βόρειον Θάλασσαν 5 άτμόπλοια καί 2 ιστιο
φόρα, μεταξύ τών οποίων τό αγγλικόν ώπλισμένον άτμόπλοιον 
«Ρόζεμουντ» (3 044 τόννων) μέ φορτίον ξυλείας άπό ’Αρχάγ
γελον διά Κάρδιφ. Τά λοιπά βυθισθέντα ατμόπλοια έπροστα- 
τεύοντο ύπό πολεμικών ή άνήκον είς συνοδευομένους συρμούς.

Έ ν έκ τών βυθισθέντων ιστιοφόρων ήτο ώπλισμένον διά τεσσά
ρων πυροβόλων.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΤΟ ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΗΙ ΘΕΪΪΑΑΟΗΙΚΗ! ΟΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ
(Ν.) 'Ως διαδίδεται άπό ασφαλή πηγήν, ή άγγλική κυ- 

βέρνησις άπεσυρε τήν άπαίτησίν της περί έγκαταλείψεως τοΰ 
μετώπου τής Θεσσαλονίκης. 'Η  ’ Αγγλία άπήτησε τήν έγκατά- 
λειψιν τοΰ μετώπου τούτου συνέπεια τής δυσκολίας τού ανεφο
διασμού αύτοΰ, τής σημαντικής άπασχολήσεως πλοίων διά τόν 
ανεφοδιασμόν τούτου χαί την έπίδρασιν έπί τοΰ δυτικού μειώ" 
που. ' Η γαλλική κυβέρνησις άντέστη ένεργητικώς είς τήν άπαί- 
τησιν ταύτην τής ’ Αγγλίας καί έδήλωσεν, δτι ή διατήρησις τοΰ 
μετώπου έπιβάλλεται άπαραιτήτως ύπό πολιτικών καί στρατιω
τικών λόγων. Τό ζήτημα τοΰ ανεφοδιασμού τοΰ μακεδονικού 
στρατοΰ έκανονίσθη έπί νέας βάσεως. ' Η ’ Ιταλία, τής δποίας 
ένεκρίθησαν κατά τήν συνέλευσιν τοΰ Λονδίνου δλαι αί έδαφικαί 
άπαιτήσεις είς βάρος τής Αύστρουγγαρίας καί τής ’ Αλβανίας, 
θά δώσ-β τό μεγαλύτερον μέρος στρατοΰ πρός άντικατάστασιν 
τοΰ μέχρι τοΰδε είς τό μέτωπον τοΰτο μαχομένου στρατοΰ.

Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΣΑΡΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
(Ζ.) Λουγκάνο, 19. Αύγούστου. Τό πρακτορεΐον Στέφανι 

άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως τήν 19 τρ. μ. τά έξής: ' Ο τέως 
Τσάρος μετά τής οίκογενείας του εφθασαν δί έκτάκτου συρμού 
είς Τγοΰμεν (Σιβηρία) καί έκεΐθεν άνεχώρησαν διά Τομπόλσκ, 
δπου θά διαμείνωσι είς τό διοιχητήριον.

( 'Η  Τομπόλσκ είναι ή εδρα τοΰ γενικού διοικητοΰ τής δυ
τικής Σιβηρίας καί απέχει άπό τής Μόσχας περί τά 1230  
χιλιόμετρα. ' Η πόλις αυτη έκτίσθη τω 1 587, εχει δέ 30 000 
περίπου κατοίκων. Εις τήν άνω πόλιν εύρίσκεται τό ύπό τείχους 
περιβαλλόμενον φρουρών.)

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΝ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 19. Αύγούστου. Κατ’ είδήσεις έκ Χα- 

παράνδας ό άρχηγός ένός σώματος στρατοΰ είς τό βόρειον πο
λεμικόν θέατρον έδήλωσεν εις τινα άνταποκριτήν τοΰ τηλεγρα. 
φικοΰ πρακτορείου Πετρουπόλεως, δτι τό ζήτημα τής έχκενώ- 
σεως τής Πετρουπόλεως είναι πρόωρον, άλλά παρεδέχθη, δτι 
διάσπασις τής βορείου μετώπου Θά εσήμαινε μέγαν κίνδυνον διά 
τήν Πετρούπολη. __________

Η Ρ Ο ΣΣΙΑ  ΚΑΙ Η ΙΑΠ ΟΝ ΙΧΗ ΣΥΝ ΔΡΟ Μ Η
(Ν.) ' Ο «Δεσμός» τής Βέρνης πληροφορείται τά έξής: 

'Η «Ρουσκόγιε Σλόβο» αναγγέλλει έκ Τόκιο: 'Ο ΰπουργόςτών 
έξωτερικών τής Ιαπωνίας άνεκοίνωσεν είς τούς άρχηγούς τών 
κομμάτων τής βουλής, δτι δλαι άί είδήσεις περί έπικειμένης 
άποστολής ίαπωνικοΰ στρατοΰ είς Ρωσσίαν είναι καθαρά έφεύ- 
ρεσις. __________

Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
(Ζ.) Λονδΐνον, 21. Αύγούστου. (Ρόϋτερ.) 'Ο βρεττανός 

πρεσβευτής άνεκοίνωσεν είς τό Βατικανόν, δτι ή βρεττανική κυ- 
βέρνησις έλαβε τήν νόταν τοΰ Πάπα καί θά ύποβάλη αύτήν είς 
εύμενή σοβαράν έξέτασιν.

Ενοικιάζονται δύο καλώς έπιπλ. δωμ. (Θέα πρός τήν Βί- 
λελμς-πλάτς). Μπλοΰμεν-στράσσε 1. 1.


