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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 21. Αύγούστου. (W .T .B .) Παρά χόν διαυγή 

καιρόν οί έκ τών τελευταίων κατά μάζας μεγάλων έπιθέσεων 
έξαντληθέντες Άγγλοι δεν έξηκολούθησαν τήν έπίθεσιν εις τό 
φλ-ανδρικόν μέτωπον. 'Η ένέργεια τοΰ έχθρικοΰ πυρός διετή ρή" 
θη γενικώς εις μέτρια δρια. Τήν έσπέραν τής 20. Αυγούστου 
καί κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός τό πΰρ άπέκτησεν εις τήν 
παραλίαν μεγαλυτέραν σφοδρότητα, ομοίως δε ηύξήθη τήν ε
σπέραν βορειοανατολικών τής ' Υπέρν, δπου την πρωίαν τής 21. 
ηύξήθη είς τυμπανίκόν πΰρ.

Κατά τήν νύκτα τής 19. πρός τήν 20. Αυγούστου έκαθα- 
ρίσαμεν πολλάς κρύπτας “Άγγλων είς τήν περιοχήν τής 'Υπέρν 
και έκυριεύσαμεν μεγαλύτερον αριθμόν αίχμαλώτων κα'ι πολυ
βόλων. Είς τό μέτωπον τοΰ Άρράς τομείς τινες, δπως πλησίον 
τής Λάν, τής Βερμελ καί τής Νοαγιέλ, ύπέκειντο κατά δια
λείμματα είς ισχυρόν έχθρικόν πΰρ πυροβολικού. Βορείως τοΰ 
Σεν Κεντέν διεξήχθησαν τήν πρωίαν ΐής 20. Αύγούστου άγώνες 
διά χειροβομβίδων νοτιοανατολικώς τής Βαντουίλ εύνοικώς δι 
ήμας. Τό μέγιστον μέρος τής έκεΐ κρύπτης τών Άγγλων πε- 
ριήλθέ πάλιν είς τήν κατοχήν μας.

Έκατέρωθεν τοΰ Μας οί Γάλλοι ερριψαν είς τόν αγώνα 
τούς πυκνούς σωρούς των μετά τήςαύ τής άσπλαγχνίας καί ά
νευ οίασδήποτε φειδοΰς τοΰ ανθρωπίνου ύλικοΰ, δπως άλλοτε 
κατά τήν έπίθεσιν τοΰ ’ Απριλίου είς τόν Αίαν υπό τήν διοίκη- 
σιν τοΰ Νιβέλ. Αί αίματηραί των θυσίαι είναι έξ ίσου μεγάλαι 
πρός τάς διατεθείσας ύπ’ αύτών μάζας, ένφ αί άρχικαί των 
έπιτυχίαι είναι πάλιν πολύ περιωρισμέναι. Λευκοί καί μαΰροι 
Γάλλοι έφώρμων κατά πυκνά κύματα, δπισθεν τών οποίων ή. 
κολούθουν έφεδρεΐαι, είς τό κατεσκαμμένον πεδίον τών χοανών. 
Αί προφυλακαί μας πλησίον τής Κυμιέρ καί έπί τής ράχεως 
Ταλοΰ ύπεχώρησαν κανονικώς είς τάς κυρίας Θέσεις, ένφ αί 
πυρβολαρχίαι μας, οί τορπιλλοβλήται καί τά πόλυβόλα έπρο- 
ξένουν φοβεράς έρημώσεις είς τάς πυκνάς μάζας τοΰ προελαύ- 
νοντος έχθροΰ.

' Η γαλλική έπίθεσις άνεκόπη πρό τής άκλονήτου ζώνης 
τών κυρίων θέσεων μας μετά βαρυτάτων αιματηρών απωλειών 
τοΰ έχθροΰ. Μόνον εΓς τινας θέσεις, δπου αί πυκναί γαλλικαί 
μάζαι εΐχον δυνηθη νά διαπεράσωσι τό παραπέτασμα τοΰ πυ
ρός μας, κατώρθωσαν κατά τήν πρώτην έφοδον, νά είσβάλωσιν 
εις τάς θέσεις μας, δπως είς τό δάσος τής Άβοκούρ, δυτικώς 
τοΰ υψώματος 304, είς τόν Τότερ Μάν, έπί τοΰ υψώματος 
344 νοτιοανατολικώς τής Σαμονιέ, είς τό δάσος τής Φός καί 
είς-τό δά3ος τής Σώμ. ΈρρίφΘησαν τότε μετά τεραστίας ορ

μής έναντίον τοΰ έχθροΰ αί έτοιμοι πρός έπίθεσιν δυνάμεις μας 
καί απώθησαν πάλιν βήμα πρός βήμα τόν μετά λύσσης μαχό- 
μενον έχθρόν, ό όποΐος ύπερήσπιζε μετά έξαιρετικής έπιμονής 
Ικαστον τμήμα χαρακώματος καί έκάστην γραμμήν χοανών.

Οί εύμετάβολοι βαρείς άγώνες, κατά τούς όποιους οί Γάλ. 
λοι έφώρμων διαρκώς έκ νέου καί ερριπτον διαρκώς νέας μά
ζα; πεζικοΰ είς τόν άγώνα, έξηκολούθησαν μέχρι βαθείας νυ
κτός. Κατά τούς άγώνας τούτους, είς τούς οποίους οί Γάλλοι 
έ'ρριπτον τούς έφωρμώντας σωρούς των άνευ οόδεμιας φειδοΰς, 
οί Γάλλοι επαθον βαρυτάτας αίματηράς άπωλείας. Κατόπιν άμ- 
φιρρόπων άγώνων εμεινεν είς χεΐρας τοΰ έχθροΰ ή κορυφή τοΰ 
Τότερ Μάν. Προσέτι κατώρθωσε νά έγκατασταθη εί; τό Ρά- 
μπενβαλντ, έπί τοΰ υψώματος 344 καί είς τήν χαράδραν τής 
Φός. Άπό τήν πρωίαν τής 21. ή μάχη ήναψεν έκ νέου σφο. 
δρά έπί τής άνατολικής δχθης τοΰ Μας. Τ» πυροβολικόν μας 
υποστηρίζει μετ’ έπιτυχίας τό πεζικόν, ωσαύτως δέ άνήκει πλή
ρης εύαρέσκεια είς τάς άεροπορικάς μας μοίρας.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον άπέτυχον πολλαί έχθρικαί άν- 
τεπιθέσεις, αί όποΐαι έν μέρει έγένοντο διά 15 άλληλοδιαδεχο- 
μένων κυμάτων έναντίον τής γραμμής τοΰ μετώπου Κόσνα— 
Γ κ ρ ο τσ έσ ι— 'Υαλουργεΐον, μετά βαρειών άπωλειών τοΰ έχθροΰ 
Τό ύψωμα 895 κατελήφθη έξ έφόδου, έν μέρει κατόπιν πει 
σματωδών άγώνων διά χειροβομβίδων. Ίσχυραί έχθρικαί άντε. 
πιθέσεις άπέτυχον αίματηρώς. Δι’ έπακολουθησάσης έπιθέσεως 
κατελάβομεν Sv άκόμη σημεΐον στηρίγματος καί έκυριεύσαμεν
λείαν.
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τό φλανδρικόν μέτωπον. Είς δύο θεσεις όπισθεν τής ζΐονης τής 
έπιθέσεως παρουσιάσθησαν ένώπιον τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας 
άναδειχθέντες άξιωματικοΐ καί όπλΐται, εις τούς όποιους άπένει- 
με διάφορα παράσημα. ' Η Α. Μ. ό Κάΐζερ έξεφώνησεν ένώ
πιον τών συγκεντρωθέντων άξιωματικών καί στρατιωτών τόν 
κάτωθι λόγον :

Είς δλα τά στρατεύματα, τά όποΐα έπολέμησαν τόσον 
άνδρικώς καί γενναίως έπί τοΰ φλανδρικοΰ έδάφους κατά τοΰ 
ίσχυροΰ έχθροΰ, έξέφρασα ήδη άπό τό Μέγα Στροτηγεΐον τη- 
λεγραφικώς τάς ευχαριστίας μου καί τήν ευαρέσκειάν μου. Ά λ 
λά η σθανόμην τήν άνάγκην, νά σας ιΟω και προσω~ικώς κα'- 
νά έκφράσω είς Ινα έκαστον τάς ευχαριστίας μου καί τήν πλήρη 
ευαρέσκειάν μου διά τήν ηρωικήν γενναιότητα, τήν όποιαν τά στρα- 
τεύαατα δλων τών γερμανικών φυλών άπεδειξαν κατά τους βα
ρείς άγώνας τών τελευταίων εβδομάδων.
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Οί συνάδελφοί σας τοΰ ανατολικοί μετώπου, τους όποιους 
έπεσκέφθην τελευταίως, σας άποστέλλουσι τους χαιρετισμούς 
των χαί τάς ευχαριστίας των. Αί έπηυχίαι, αί όποΐαι κατωρ- 
θώθησαν έκεΐ, ήσαν δυναταί, μόνον έάν έδώ εύρίσχετο εν σιδη- 
ροΰν τεΐχος, έπί τοΰ οποίου νά θραυσθή ή έχί>ρική έπίθεσις. 
Πρό πάντων έκφράζω τάς ιδιαιτέρας μου ευχαριστίας εις τόν 
ναυτικόν στρατόν διά τήν ορμητικήν έ'φοδόν του, διά τής όποιας 
άπηλλάγη τοσοΰτον γενναίως τοΰ έχθροΰ είς τό βόρειον μέρος 
τοΰ μετώπου. Χάρις εις τό ώραΐον τοΰτο πλήγμα, άφηρέθη έκ 
τών προτέρων άπό τήν αγγλικήν έπίθεσιν εν μέγα μέρος τής 
δονάμεώς της. Μία άπόδειξις, δτι τό γερμανικόν πεζικόν γνωρί
ζει νά έπωφελήται πάσης στιγμής, δπως διά έπιθέσεως έπιβάλ- 
λη είς τόν έχθρόν τόν νόμον τΐ£ ένεργείας !

Κατόπιν ή Α. Μ. ό Κάϊζερ άνέφερε περι τών,βαρέων α
γώνων είς τό φλανδρικόν μέτωπον και έπί τής ηθικής σοβα
ρότητας τής γερμανικής ίδέας περί τοΰ κόσμου απέναντι τής 
άγγλογαλικής τοιαύτης καί έξηκολούθησεν :

Πότε ό Θεός Θά μάς δώση τήν νίκην, γνωρίζει μόνον αυ
τός. Εΐσήγαγε τόν γερμανικόν λαόν καί στρατόν είς σκληρόν 
σχολεΐον. Τώρα ύφιστάμεθα τήν έξέτασιν. Μετά τής συνήθους 
γερμανικής έμπιστοσύνης πρός τόν Θεόν θά δείζωμεν, τί δυνά- 
μεθα. "Οσον’ ύψηλότερον καί δυσχερέστερον τό πρόβλημα, μετά 
τοσούτω μεγαλυτέρας εύχαριστήσεως θά προβώμεν είς τήν εκ- 
πλήρωσίν του, ΜαχόμεΘα έπί τοσοΰτον, μέχρις δτου ό έχθρός 
μεινη ευχαριστημένος.

Κατά τους άγώνας τούτους πάσα γερμανική φυλή άντε- 
λήφθη, ποιος είναι ό υποκινητής τοΰ πολέμου τούτου και ποιος 
είναι ό κύριος έχθρός: ή ’Αγγλία. "Εκαστος γνωρίζει, δτι ή 
’ Αγγλία είναι ό κατ’ έξοχήν μισών ήμας έχθρός. ’ Εκτοξεύει 
τό μισός της κατά τής Γερμανίας έφ’ ολοκλήρου τοΰ κόσμου 
καί πληροί τους συμμάχους της πάντοτε έκ νέου μέ μίσος καί 
επιθυμίαν συνεχίσεως τοΰ άγώνος.

"Ολοι οί έν τή πατρίδι γνωρίζουσιν έκεΐνο τό όποιος σείς 
γνωρίζετε πολύ καλύτερον : δτι ή ’ Αγγλία είναι έκεΐνος ό έχ
θρός, ό όποιος κυρίως πρέπει νά ήττηθή, εστω καί ά'ν τοΰτο 
ήτο άκόμη δυσκολώτερον. Οί έν τή πατρίδι οικείοι σας, οί ό
ποιοι ώσαύτως προσέφεραν βαρείας θυσίας, σάς εύχαριστοΰσι
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' Γπό τοΰ έθελοντοΰ άρχινοσοκόμου είς τό νοσοκομεΐον τής 
D eauville διδάκτορος Περικλέους Λεβίδου.

·..· (3) (Μέτάαράαιζ Ik τοΰ γαλλικού)
ΤΟ ΠΤΟΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΡΑ ΤΙΒΤΟ Υ

Δύο ήμέρας βραδύτερον έτερος γερμανός στρατιώτης έξέ- 
πνευσεν έν τω νοσοκομείο» ημών. Εΐχε τραυματισθή θανατη®ό- 
ρως καί, δτε εφερον ήμΐν τοΰτον, είχε βυθισθή είς λήθαργον- 
δέν έςήλθεν έξ αυτοΰ καί κατά συνέπειαν υπήρξεν αδύνατον ήμΐν 
νά μάθωμεν τό δνομα αύτοΰ. Μετά τρεις ήμέρας έπήλθεν ό 
Θάνατος καί έδόθη διαταγή νά μεταφερθή τό σώμα είς τό 
u ,τόγειον καί νά έγκαταλειφθή έκεΐ μέχρι τής ώρας τοΰ έντα- 
φιασμοΰ.

’ Ερρίφθη κατά γής είς τινα γωνίαν 24 ώρας βραδύτερον 
μετέβησαν, Γνα λάβωσιν αυτό, πρός ένταφιασμόν.

Θά άντείπη τις ί'σως: «Τί τό φρικώδες ένυπάρχει είς τοΰ
το ;»  ’ Ιδού ! .

Νοσοκόμος τις ξένης έθνικότητος, νεαρά γυνή άνήκουσα 
είς τήν καλυτέραν κοινωνίαν τής πατρίδος της, μ’ έζήτησε πρό 
δλίγου καί μοί είπε : «Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, νά Γόητε είς 
ποιαν κατάστασιν εύρίσκεται τό πτώμα. . .» «Τί συμβαίνει λοι-

δί έμοΰ, Γστανται όπισθεν όμών, προστατευόμενοι ,ύφ’ ήμών, 
καί συγχρόνως είς στρατός έργασίας, ό όποιος έχει έντείνει δλας 
τάς δυνάμεις του, δπως παραγάγη, δ,τι ό βιος χρειάζεται καί 
δ.τι άπαντεΐται διά τόν άγώνά σας.

Πρόκειται περί βαρέος άγώνος. Έάν ή ’ Αγγλία είναι υπε
ρήφανος διά τήν ικανότητά της, έπί τής όποιας στηρίζει τό 
άήττητόν τής,; σέΐς θά δείξητε, δτι είσθε είς θέσιν νά κατορ- 
θώσητε τούτο έξ ί'σου καλώς, καί μάλιστα καλύτερον. Διότι τό 
βραβεΐον τοΰ άγώνος, είναι νά ζήση ό γερμανικός λαός, νά ζή
ση ή έλευθερία, ή έλευθερία τών Θαλασσών, ή έλευθερία έν 
τή πατρίδι! Μέ τήν βοήθειαν τοΰ θεοΰ θά τερματίσωμεν νι- 
κηφόρως τόν άγώνα.

Μετά τόν λόγον τής Αυτοΰ Μεγαλειότητος ηύχαρίστησεν 
Αύτόν έκ μέρους τοΰ στρατοΰ ό διοικητής αύτοΰ διάδοχος 
Ροΰππρεχτ τής Βαυαρίας, έτόνισε δέ καί ουτος τήν άκλόνητον 
πεποίθησή περί τής νικηφόρου, [έκβάίεως τής: βαρείας ταύτης 
πάλης. Ό  λόγός του έληξε διά ζητωκραυγών υπέρ τοΰ Καί- 
ζερ, αί όποΐαι έπανελήφθησαν ζωηρώς όπό τοΰ στρατοΰ.

ANAKOINDBENTAToY ΠΟΛΕΜΟΥ
ΙΕΡΜΑΗΙΚΑ AHAKOINflBENTA

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 23. Αύγούστου 191?,.

Δ υτικόν Θ έατρον 
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΠΡΕΧΤ

Κατόπιν άκάρπων έπιθέσεων τών τελευταίων ήμερων, οΐ 
"Αγγλοι ένήργησαν χ θ έ ς  μεγάλας γενικάς έπιθέσεις μεταξύ Λάν- 
γκεμαρκ καί Χολλεμπέκε, αί όποΐαι διήρκεσαν καθ’ δλην τήν ή- 
μέραν μέχρι βαθείας νυκτός καί ήγαγον εις βαρείς αγώνας. Είς 
πολλάς θέσεις έπετέθησαν εως έξ φοράς κατά τών γραμμών 
μας διά νέων δυνάμεων. "Ολαι αί έπιθέσεις των άπεκρούσθησαν 
υπό τών γενναίων στρατευμάτων μας διά πεισματώδους άγώνος 
έκ τοΰ πλησίον. ’ Από πολυάριθμα τεθωρακισμένα αυτοκίνητα* 
τά όποια εμελλον νά καταστήσωσι δυνατήν είς τόν έχθρόν |τήν 
διάσπασιν τών θέσεών μας, τά πλεΐστα κατεστράφησαν όπό τοΰ 
πυρός μας. Τάέμπρόσθία χαρακώματά μας έκρατήθησαν τελεί:-

πόν ;» «Εύαρεστηθήτε νά μέ άκολουθήσητε.» Μέ οδηγεί πλη
σίον τών υπολειμμάτων τοΰ νεαρού στρατιώτου. . . . Τό πρόσω- 
πον ήτο άγνώριστον . . . δέν είχε πλέον οΐίτε ρίνα, ουτε οφθαλ
μούς, ούτε ώτα. Κατάπληκτος έζήτησα πληροφορίας παρά τί
νος νοσοκόμου, ήτις έθεώρει άπλήστως τό απεχθές θέαμά, 
Ήρξατο γελώσα γέλωτα θηριώδη καί μοί άπεκρίθη : «οί πον
τικοί τοΰ νοσοκομείου έκαμαν αύτή τή νύκτα ωραίο δείπνο* 
είναι λυπηρό νά μή φάγουν καθ’ ολοκληρίαν τό βρωμόσκυλλο· 
Θά μάς άπήλλασσον τοΰ κόπου νά ένταφιάσωμεν αυτό τό ψο
φίμι !»

Τήν αύτήν έσπέραν έγκατέλιπον τό νοσοκομεΐον, έχων, 
στερράν άπόφασιν νά μή έπανέλθω πλέον έπίστευον δτι εζων. 
υπό τινα έφκίλτην καί έθλιβόμην νά πιστεύσω, δ,τι είχον ιδει 
οί όφθαλμοί μου. Δέν ήόυνήθην έν τούτοις νά αποφασίσω νά 
μείνω αργός καί μετέβην, ίνα προσφέρω τάς υπηρεσίας μου 
είς τό νοσοκομεΐον τής D eauville. Αί δοκιμασίαι μου έν αυτω 
Θά άποτελέσωσι τό άντικείμενον τοΰ προσεχούς μου φυλλαδίου. 
Θά διηγηθώ έν αύτω πρός τούτοις τήν έν τή ελληνική έκκλη- 
σία τής όδοΰ B iget διαπραχθεΐσαν δολοφονίαν (*) υπό τούς 
όφθαλμούς καί τή συναινέσει τής γαλλικής αστυνομίας.

(*) Σ.Σ. Τήν δολοφονίαν ταύτην έδημοσιεύσαμεν πρό και- 
ροΰ εν τινι ά'ρθρω μας.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΚΕΡΛΙΤΣ ΑΡΙΘ. 3

ως έφ’ ολοκλήρου τοΰ 15 χιλιομέτρων μήκους μετώπου μας 
μάχης, πλήν δύο θέσεων, άνατολικώς τοΰ Σέν Ζουλιέν καί πλη
σίον τής όδοΰ ‘ Υπέρν—Μενέν.

Κατόπιν τυμπανικοΰ πυρός βραχείας διαρκείας έναντίον τής 
Λάν έπετέθησαν σήμερον τήν πρωίαν έχθρικά τμήματα, τά ό
ποια άπεκρούσθησαν διεξάγονται νέοι άγώνες.

Ό  ζωηρός κανονιοβολισμός τοΰ έσωτερικοΰ τής πόλεως 
Σέν Κεντέν έξακολουθεΐ.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τόν πεισματώδη άγώνα πλησίον τοΰ Βερντέν έπήλθε 

διακοπή χθές κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας. Μόλις περί τήν 
έσπέραν ή ένέργεια τοΰ πυροβολικού έπ’ άμφοτερων τών δχθών 
τοΰ Μάς έφθασε πάλιν σημαντικήν δύναμιν. Μετά τήν προπα- 
ρασκευήν ταύτην έπηκολούθησαν έπιθέσεις έκατέρωθεν τής όδοΰ 
Βασερωβίλ—Μπωμόν. Κατόπιν βαρέων άγώνων κατώρθωσαν οί 
Γάλλοι νά καταλάβωσι τά έμπρόσθια χαρακώματά μας μόνον 
δυτικώς τής όδοΰ έπί στενού μετώπου· είς δλα τά άλλα σημεΐα 
άπεκρούσθησαν. Πολλάκις ή έπίθεσις των δέν ήδυνήθη νά άνα- 
πτυχθή λόγω τοΰ πυρός μας καταστροφής. .

Κατά τήν έναέριον έπίθεσιν ύπεράνω τής άγγλικής παρα
λίας έβομβαρδίσθησαν μετ’ έπιτυχίας αί στρατιωτικαΐ έγκατα- 
στάσεις τής Μαργκάτε, τής. Ραμσγκάτε καί τοΰ Ντόβερ. *0 
έχθρός άπώλεσεν είς πολυαρίθμους έναερίους αγώνας ο άερο
πλάνα· δύο ίδικά μας άεροπλάνα δέν έπανήλθον. '

Α να το λ ικ ό ν  θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗ Σ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Οί Ρώσσοι έξεκένωσαν τάς θέσεις των δυτικώς τοΰ Ά α  
μέχρι τής γραμμής ’Όνπνχ Μπιγκάουν, άφοΰ κατεκαυσαν τά 
χωρία. ‘Ή έγκαταλειφθεΐσα έκτασις κατελήφθη άμαχήτει δφ’ 
ήμών.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΩΣΗΦ
Μεταξύ τοΰ Προύθου καί τόύ Μολντάβα ή μαχητική 

ένέργεια ήτο κατά θέσείς ζωηρότερα.
Βορείως τής Γκροτσέσι, είς τήν κοιλάδα τοΰ Σουσίτα καί 

πλησίον τής Σοβεγια ούδέν αποτέλεσμα εφερων μεμονωμεναι έχ- 
θρικαί έπιθέσεις, γενόμεναι κατόπιν ίσχυράς προπαρασκευής 
πυροβολικού.

θά πιστεύση τις δτι παρίσταται είς τινα τών αγρίων έκεί- 
νων σκηνών, τών οποίων έσχετό ρεκόρ μέχρι τοΰδε ό γαλλι
κός λαός· λαός, δστις εχει τήν λυπηράν έπιτηδειότητα νά μετα- 
δίδη είς έκείνους, οιτινες, ζώντες έν τώ περιβάλλοντι αυτοΰ? 
ύφίστανται τήν έπίδρασίν του, τό μίσος, δι ου ή ψυχή του 
εχει δηλητηριασθή. Μίσος φυλετικόν ή μίσος τάξεως· ή πρώτη 
προτροπή είναι ή αύτή, αί έκδηλώσεις παρομοιαι σχετικώς προς 
τοΰτο.

‘Υπό τό πεπολιτισμένον έξωτερικόν καί τήν στολήν στρα
τιωτικού χειρούργου βλεπομεν άναφαινόμενα κτήνη, τά όποια, έν 
93, μέ τούς βραχίονας έρυθρούς έξ αΓματος έκρεούργουν, κα- 
τεκερμάτιζον τούς αιχμαλώτους των έν ταΐς αύλαΐς τών φυλα
κών αύτών. Τά κατά πρόσωπον τών γερμανών αιχμαλώτων ρι- 
πτόμενα πτύελα προέρχονται έκ τών αύτών έκείνων στομάτων, 
άτινα έξήμουν ύβρεις κατά δυστυχούς βασιλίσσης, ήτις άπήρ- 
χετο πρός τόν θάνατον καί αί βάσανοι, αΓτινες έπιβάλλονται είς 
τούς άσθενεΐς, είς τούς άνυπερασπίστους τραυματίας, είναι ή 
έκδήλωσις τής αύτή: ίπποτικής ψυχής, ήτις ύπέβαλεν είς μαρ· 
τύριον εν παιδίον καί παρέστη χλευάζουσα και σαρκάζουσα 
κατά τήν βραδεΐαν αγωνίαν ενός μικροΰ, αθώου ό'ντος.

("Επεται συνέχεια)

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
‘ Η κατάστασις είναι άμετάβλητος.

Μ ακεδονικόν μέτω πον.
Λόγω τής μεγάλης θέρμότητος, ή όποία άνήλθεν είς 60 

βαθμούς Κελσίου ύπό τόν ήλιον, ή μαχητική ένέργεια ήτο άσ- 
θενής, μόνον δε είς τό τόξον τοΰ Τσέρνα ένεδυναμοΰτο κατά 
διαλείμματα.

(W .T.B .)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

‘ Ο ανωτέρω χάρτης περιέχει τό μέτωπον τής 11. μάχης 
τοΰ Ίζόντσο. ή όποία έξεράγη έπί μετώπου 60 χιλιομέτρων άπό 
τής θαλάσσης μέχρι τής Tolmein. ' Η μάχη αυτη ήρχισε διά 
τοιαύτης δράσεως πυροβολικού, όποιαν δέν είδεν τό πολεμικόν 
τοΰτο Θεατρον κατά τάς 10 μέχρι τοΰδε μάχας. Η ενεργεια 
τοΰ ιταλικού πυροβολικού, τό όποιον υποστηρίζεται υπο αγγλι
κών καί γαλλικών πυροβόλων καί πρό πάντων υπό πυροβολη
τών, έκτείνεται έπί έκτάσεως βάθους 12 χιλιομέτρων καί προ
σπαθεί ού μόνον νά καταβάλη τήν γραμμήν τοΰ μετώπου, άλ
λά καί μακράν όπισθεν τούτου νά έμποδίση τήν συγκέντρο.σιν 
έφεδρειών. ' Η προπαρασκεή διά πυροβολικού ύπό τών ίταλών 
ήρχισεν ακριβώς κατά τήν 30. έπετειον τών γενεθλίων τοΰ αυ- 
τοκράτορος Καρόλου καί τήν 19. Αύγούστου ήρχισεν η μαχη 
τού πεζικού μεταξύ τής Mrzli Vrh (πλησίον τοΰ άνω περιθω
ρίου τού χάρτου) καί τής θαλάσσης. Τά κυρία σημεία μάχη? 
είναι τό χωρίον Tolmein, ή περιοχή τής Canale, τό μετω-



-ον του ποταμού Ίζόντσο μεταξύ Deskla και τοΰ όρους San 
Gabriele, ώς καί ή ανατολικών και νοτίως τή; Gorz περιο
χή και τό όρτοπέδιον τοΰ Karst.

ΕΚ ΙΟ Ϊ λΥΗΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΐ HHAKQINDflEHTOi
Β ιέ ν ν η ,  22. Αύγούστου.

Ι τ α λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Ή  21. Αυγούστου ύπήρςεν εις τήν ιστορίαν τή; στρατιάς 

τοΰ Ίζόντζο μία τών ήμερών ζωηροτάτου άγώνος. Ανατολικώ; 
τή; Κανάλε ήναγκάσθημεν νά έγχαταλείψωμεν εις τόν έχθρόν 
τό χωρίον Βρχ. 'Όλαι αί προσπάθειαι τώ ν’ Ιταλών, δπως ύπερ- 
βαίνοντες τά υψώματα μεταφέρωσι τήν έπίθεσιν νοτίω; τοΰ χω
ρίου, δέν έφεραν άποτέλεσμα. 'Ωσαύτως άπέτυχον νοτίως της 
Ντέσκλα πολλαί έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ έκτελεσθεϊσαι μετά ση
μαντικών δυνάμεων, κατά τάς όποιας άνεδείχθη ιδιαιτέρως τό 
ύπ’ άριθ. 25 σύνταγμα έθνοφρουρών της Μέρεν.

Οί γεννα ίο ι ύπερασπισταί ανατολικώς τοΰ Γκέρτς καί πλη
σίον τής Βίγκλια έκράτησαν νιχηφόρως, δπως καί κατά τάς 
προηγουμένας ήμέρας, τά έμπρόσθια χαρακώματα των έναντίον 
νέων έπανειλημμένων έπιθέσεων. Βαρεΐαι απωλειαι καί πληρης 
έξάντλησις ήνάγκασαν έδώ τόν έχθρόν, νά διακόψη μετά μεσημ
βρίαν τόν άγώνα.

Βαρύτατοι υπήρξαν οί άγώνες έπί τοΰ οροπεδίου τοΰ Κάρστ. 
'Ο έχθρός, υποστηριζόμενος υπό μόλις πλέον δυναμένου νά ό- 
περβαθη πυρός, έρριπτεν άπό βαθείας πρωίας μέχρι βαθβίας 
έσπέρας τήν μίαν μετά τήν άλλην τάς μεραρχίας του έναντίον 
τών θέσεών μας. Σφοδροτάτη έπίθεσις διηυθύνθη έναντίον άμ- 
φοτέρων τών πτερύγων τοΰ τομέως, έναντίον τοΰ χώρου Φάϊτι 
Ρ ιπ—Κι.στανιέβχα, δπου τά άπό τοΰ θέρους 1915 μαχόμενα 
εις τό Κάρστ ουγγρικά συντάγματα ύπ’ άριθ. 39 καί 40 ε- 
δρεψαν νέας δάφνας, καί κατά τής Μεντεάτσα καί τοΰ Σάν 
Τζιοβάννι.

Τό άποτέλεσμα τής ήμέρας άνταπεκρίθη είς τήν λαμπράν 
στάσιν τοΰ στρατοΰ καί τοΰ άρχηγοΰ του- Ιστω δέ καί άν έ
γένοντο μικραί τινες διακυμάνσεις πρός διεξαγωγήν τής άμύνης, 
τό άποτέλεσμα είναι άναντιρρήτως υπέρ ήμών. Σήμερον άπό 
-ίής άνατολής τής ήμέρας έφώρμησαν έκ νέου ίταλικαί μάζαι 
έναντίον τών έπί τοΰ Κάρστ Θέσεών μας.

Είς τήν στρατιάν τοΰ στρατάρχου βαρώνου φόν Κόνρατ ή 
μαχητική ένέργεια ήτο πολλάκι; ηύξημένη. Εί; τήν κοιλάδα τοΰ 
Σουγκάνα συνελήφθησαν υπό τών τμημάτων μας άναγνωρίσεως 
70 αιχμάλωτοι. Κατά τήν χθές άναγγελθεΐσαν έπιχείρησιν βο- 
ρειοδυτικώς της Άρσιέρο περιήλθον εί; χεΐρά; μας 2 άξιωμα- 
τικοί, 150 άνδρε; καί 3 πολυβόλα. Δυτικώ; τή; λίμνη; Γκάρ- 
ντα τά στρατεύματά μας κατέλαβον κατόπι σφοδρών άγώνων 
Ιν έχθρικόν σημεΐον στηρίγματος.

(W .T .B .) 'U άρχηγός τοΰ γενικοΰ έπιτελείου.

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
Βερολΐνον, 21. Αυγούστου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) Νέαι έ- 

-ιτυχίαι τών υποβρυχίων είς τό στενόν τής Μάνχης, τόν ’ Ατλαν
τικόν ώκεανόν καί τήν Βόρειον θάλασσαν: Πέντε άτμόπλοια,
τρία ιστιοφόρα, εν αλιευτικόν, μεταξύ τών όποιων τό γαλλικόν 
ίστιοφόρον «’ Εμιλί Γκαλλίν» (1944  τόννων) με φορτίον νίτρου 
διά Γαλλίαν, έν άγγλιχόν πολύ φορτωμένον άτμόπλοιον, τό ό- 
ποΐλν έφρουρεΐτο υπό τριών πολεμικών, εν άγνωστον άτμόπλοιον 
μεσαίου μεγέθους χαί πολύ φορτωμένον, προσέτι δέ τό άγγλι- 
κόν αλιευτικόν άτμόπλοιον «Νάρκισσος».

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΝ ΑΓΓΑΙίΝ ΕΡΓΑΤΟΝ ΠΑΑΙΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 22. Αύγούστου. ’ Εκ Λονδίνου αναγγέλ

λονται τά εξής : ' Η συνέλευσις τοΰ έργατικοΰ χόμματο; άπεφά-

σισεν έκ νέου διά ψήφων 1 234 000 έναντίον 1 231 000, τού- 
τέστι διά πλβιοψηφία; μόνον 3 000 ψήφων, νά άποστείλη άντι- 
προσώπους εί; Στοκχόλμην.

'Η συνέλευσις τών ναυτικών άπεφάσισεν όμοφώνως κατά 
τήν σημερινήν συνεδρ'άσιν, νά συγχροτήση πρό τοΰ τέλους τοΰ 
έτους διεθνή συνέλευσιν είς Κοπεγχάγην.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Ζ ) Χάγη, 21. Αύγούστου. Οί «Τάίμς» πληροφορούνται 

έκ Πετρουπόλεως τά έξής: «Τό ταξείδιον τών Ρομανώφ εί; 
τήν Σιβηρίαν έκρατήθη τόσον μυστικόν, ώστε καί αύτό; ό οδη
γό; τή; ατμομηχανή; καί ό οδηγός τοΰ τραίνου δέν έγνώρισαν 
τού; έπιβάτας των. Ό  συρμός δέν έσταμάτησεν είς ούδένα κα
νονικόν σταθμόν. Μόνον είς άκατοίκητον μέρος έπετράπη είς τόν 
Τσάρον καί τήν οίκογένειάν του, νά περιπατήσωσιν. Έ π ί τοΰ 
πρώτου καί τοΰ τελευταίου δχήματος εΐχον ιοποθετηθή πολυ
βόλα. Πρό καί κατόπιν τοΰ συρμού συνώδευον αύτόν δύο στρα 
τιωτικοί συρμοί.' Ο Τσάρος μετεφέρθη έπί άτμοπλοίου είς Τομ
πόλσκ. Λέγεται, δτι Θά μεταφερθη είς έν πλησίον κείμενον μο- 
ναστήριον. Ά λλαι είδήιεις πληροφοροΰσιν δτι τό ταξείδιον έξα
κολουθεΐ άνατολικώτερον. ·

Κ ΙΥΡΚΑΊ Α ΤΗ! ΒΕϋΑΑΟΗΙΚΗ!
(Ζ.) Βέρνη, 21, Αύγουστου. 'Η «Πρόοδος τής Λυόν» α

ναγγέλλει έκ Θεσσαλονίκης τά έξής: 'Η πυρκαίά έξερράγη εί; 
τήν βουλγαρικήν συνοικίαν καί λόγιο τοΰ σφοδρού άνέμου προ- 
σέλαβε τεραστία; διαστάσει;, καίτοι έπενέβη άμέσω; ό συμμαχι
κό; καί έλληνικό; ορατός. ' Η έκκλησία τοΰ ' Αγίου Δημητρίου.
Ιν περίφημον μνημεΐον τέχνη;, κατά τό ήμισυ κατεστράφη. Αί άρχαί 
Ιλαβον μέτρα πρό; διανομήν τών άναγκαίων τροφίμων εί; τοΰ; 
άστέγου; καί πρός μετακόμισιν μέρου; τοΰ πληθυσμού. 'Ο «Μι
κρό; Παρισινό;» άναγγέλλει έκ Θεσσαλονίκης: «Οί άστεγοι θά
ματαφερθώσιν έν μέρει 6.ίς τά πέριξ τής Θεσσαλονίκης κείμενα 
χωρία. 'Η  πυρκαίά έξηκολούθει έν τη άκμη τις χθες τήν με
σημβρίαν, πιστεύεται δμως δτι Θά άποτραπη μεγαλύτερα έπέκ- 
τασις τοΰ πυρός. __________

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ζ.) ' Η συλληψις τοΰ σταυλάρχου τοΰ βασιλέως Κωσταν- 

τίνου, 'Υψηλάντου, τήν όποιαν άνηγγείλαμεν ήδη, έγένετο ένεκα 
τών γεγονότων τοΰ Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους.

(Ζ.) Αί ήλικίαι 1916 χαί 1917 έχλήθησαν διά τήν 10.
Σεπτεμβρίου.

(Ζ.) Βερολΐνον, 20. Αύγούστου. Αί έφημερίδες τής Γενεύ
ης άναγγέλλουσιν, δτι άνεχώρησαν νέαι άποστολαί στρατοΰ διά 
Θεσσαλονίκην. 'Ο στρατηγός Πώ άνεχώρησε διά Λυόν, δπως ά 
ποχαιρετίση τόν υίόν του, άπερχόμενον είς Θεσσαλονίκην.

(Ζ.) ’ Λθήναι 22. Αύγούστου. 'Η Γαλλία Θά παραχώρηση 
εί; τήν Ελλάδα δάνειον 100 έκατομμυρίων φράγκων.

'Η έλληνική βουλή εδωσεν είς τήν κυβέρνησιν τήν άδειαν, 
νά διενεργήση άνακρίσεις έναντίον τών έπί έσχάτη προδοσία 
κατηγορουμένων βουλευτών.

' 0  υπουργός τή; συγκοινωνία; έβεβαίωσεν δτι ή Θεσσαλο
νίκη κατεστράφη κατά τά δύο τρίτα υπό τής πυρκαϊάς. 100000 
κατοίκων, έκ τών όποιων 42 000 ’ Ισραηλιτών είναι άιτεγοι. Έ π ί 
τοΰ παρόντος δέν ύπάρχουσι δεδομένα περί έμπρησμοΰ.

(Ν.) ’ Αξιόπιστοι ειδήσεις έξ ’ Αθηνών άναγγέλλουσιν, δτι 
αύξάνει ή δυσαρέσκεια καί ό άναβρασμός μεταξύ τών στρατιω
τών καί τών πολιτών. ’ Η άνόρθωσις τοΰ στρατοΰ προσκρούει 
έπί μεγάλων δυσκολιών. 'Ο Βενιζέλος άντιλαμβάνεται, δτι ή 
βοήθεια έκ μέρους τών συμμάχων φαίνεται άδύνατος, ένεκα 
τούτου δέ θά έγκαταλειφθώσ» ώς φαίνεται τά πολεμικά του σχέ
δια. 'Η κυβέρνησις ήρνήθη, νά άποδεχθη τάς γαλλιχάς προτά
σεις περί άπομονώσεως τών υπηκόων τών κεντρικών δυνάμεων, 
διότι φοβείται άντίποινα έν Τουρκίφ.

Πωλείται καλώς διατηρούμενον ποδήλατον. Πληροφορίαν 
ξενοδοχεΐον Γιέγκερχοφ, δωμάτιον 11.


