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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 23. Αύγούστου. (W .T.B .) ' Η γενική έπίθεσις 

τής Άντάντ έξηκολούθησεν είς δλα τά μέτωπα κατά τήν 22. 
Αύγούστου. ' Η μέχρι τοΰδε πορεία της είνα* είς άκρον εύνοϊκή 
διά τάς κεντρικάς δυνάμεις. Είς τάς τεραστίας αίματηράς άπω
λείας τής Άντάντ άντιστοιχοΰσι μόνον έξαφανιζόμενα^ τοπικά 
κέρδη, τά όποΐα ύπερτεροΰνται πολλαπλασίως ύπό τών έπιτυ- 
χιών τών κεντρικών δυνάμεων είς τό ανατολικόν μέτωπον.

'Η άναγγελθεΐσα νέα μεγάλη αγγλική έπίθεσις εις τήν 
Φλάνδραν ήρχισε περί τήν 7. πρωινήν ώραν. Είς διαφόρους 
θέσεις τοΰ μετώπου αί κατά μάζας έπιθέσεις κατεβλήθησαν δια 
τοΰ πυρός μας φραγμού, καίτοι συνεπεία της πρωινής ομίχλης 
ή θέα ήτο περιωρισμένη κατά τάς πρωϊνάς ώρας.  ̂ ' 0  έχθρός 
έφώρμα διαρκώς κατά τών θέσεών μας κατά πυχνάς μαζας υ- 
ποστηριζόμενος ύπό πολυαρίθμων τεθωρακισμένων αύτοκινήτων. 
"Οπου κατώρθωσε νά είσδύση, έξεδιώχθη πάλιν δι ισχυρας 
άντεπιθέσεως μετά πεισματωδών έκ τού πλησίον άγώνων.

Μετά μεσημβρίαν & έχθρός έρριψεν άκμαίας δυνάμεις είς 
τήν μάχην. Έ ν τούτοις έκρατήσαμεν τήν παλαιάν μας γραμμήν 
έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου. Μόνον νοτιοανατολικώς του Σεν  

Κεντέν οί Άγγλοι ένεκατεστάθησαν είς τοπικώς περιωρισμένον 
χώρον. Ανατολικώς της 'Γπέρν τά μετά έξαιρετικής γενναιότη
τας μαχόμενα στρατεύματά μας άπέκρουσαν ες  έχθρικάς έπι 
Θέσεις, ύποστηριζομένας ύπό τεθωρακισμένων αύτοκινήτων. Μό
λις κατά τήν έβδόμην έπίθεσιν ήναγκάσθησαν οί γενναίοι νά 
έγκαταλείψωσι περί τήν 5. άπογευματινήν ώραν τό δυτικόν μέ
ρος τοΰ δάσους Χερεντάγκε πρό τής έχθρικής αριθμητικής ύ- 
περοχής. 'Ο έχθρός μετέφερε κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος 
άπό τήν περιοχήν νοτίως τής διώρυγος ένισχύσεις προς βορραν, 
κατά τών οποίων τό πυροβολικόν μας έβαλε λίαν αποτελεσμα
τικών.

Τήν έσπέραν περί ώραν 8»/« Άγγλοι έπεχείρησαν πά
λιν σφοδράν, έκ πολλών άλληλοδιαδόχων κυμάτων συγκειμένην 
έπίθεσιν μεταξύ Λάγκεμαρκ και ανατολικώς τής Τσβαρτελλεν 
κατόπιν δίωρου χαταιγίδος πυρός. Έλαβον χώραν άγριοι αγώ
νες πεζικού, οί όποιοι έξηκολούθησαν μέχρι βαθείας. νυκτός. Κα- 
τόιτιν κυμαινομένο^,άγώνος έ'μεινεν είς άγγλικάς χεΐρας τό δά
σος Χερεντάγκε. Είς δλας τάς λοιπάς θέσεις αί έπιθέσεις άπε
κρούσθησαν. Μέχρι τής 3. πρωινής ώρας έμαίνετο έπί του πο
λεμικού μετώπου ισχυρόν έχθρικόν πΰρ, Γνα μετά βραχειαν οια- 
κοπήν άρχίση πάλιν τήν 5. ώραν μετά μεγάλης λύσσης. Αί α- 
-ώλειαι τοΰ έχθροΰ είναι λίαν βαρεΐαι· τά πυροβόλα μας καί

τά πολυβόλα μας Ιβαλον μετά καταστρεπτικής ένεργείας έναν
τίον τών πυκνών άγγλικών έφορμώντων σωρών.

Είς τόν χώρον τοΰ Άρράς παροδικώς βαρείς αιφνιδιασμοί 
πυρός. Μετά τήν 4. πρωινήν ώραν άπεκρούσθησαν έχθρικά 
τμήματα έπιτεθέντα κατά τής βορείας και τής δυτικής παρυφής 
τής 'λάν. Άπό τής 6Χ/2 ώρας π. μ ένεδυναμώθη πάλιν ή μα
χητική ένέργεια. ν

Κατά τόν νέον κανονιοβολισμόν τοΰ Σέν Κεντεν επεσεν ι
δίως έπί τής πλατείας τής άγοράς χάλαζα όβίδων.

Είς τόν χώρον τού Βερντέν, ή μάχη κατετμήθη τήν 22·
Αύγούστου είς ίσχυράς μερικάς πολεμικάς έπιχειρήσεις, αί ό- 
ποΐαι έν τούτοις μόλις τήν έσπέραν ήρχισαν. Λόγο) της πρωινής 
ομίχλης ή ένέργεια τοΰ έχθριχοΰ πυροβολικού ήτο άσθενεστερα 
κατά τάς πρό μεσημβρίας ώρας. Μετά μεσημβρίαν ηύξήθη η 
σφοδρότης τών αιφνιδιασμών τοΰ πυρός καί τής συστηματικής 
ένεργείας τοΰ πυροβολικού. Έναντίον πολλάκις άναγνωρισθεισών 
συγκεντρώσεων είς τά έχθρικά χαρακώματα έβάλομεν διά δρα
στικού πυρός καταστροφής.

Κατά τήν έσπέραν καί τήν νύχτα ή ένέργεια του έχθρΓ
κοΰ πυρός έπ άμφοτέρων τών όχθών τοΰ Μάς έφθασε παλιν
είς μεγάλην δύναμιν. Έπηκολούθησεν δμως μόνον ή άναγγελθεΐ- 
σα ισχυρά έπίθεσις. έκατέρωθεν τής ΒασερωβΙλ—Μπωμόν, κατά 
τήν όποίαν ό έχθρός έξηγόρασε διά έξαιρέτικώς βορείών άπω- 
λειών μίαν άσήμαντον τοπικήν έπιτυχίαν.

Είς τό ανατολικόν μέτωπον περιήλθεν είς ήμας  ̂ μεγαλύτε
ρος άριθμός αίχμαλώτων καί δπλων χαρακωμάτων έκ τίνος ε
πιχειρήσεων περιπόλων νοτιοανατολικώς τής Λουκ. Άπεκρου- 
σθησαν πολλαί μερικαί έχθρικαί έπιθέσεις έναντίον τοΰ̂  ύψώμα- 
τος Κόσνα. 'Ωσαύτως άπέτυχον ίσχυραί έπιθέσεις, τάς οποίας 
έπεχείρησεν ό έχθρός έναντίον τοΰ υψώματος 89θ βορειο- 
ανατολικώς τής Σοβέγια, ώ ς  καί βορείως καί βορειοανατολικοί 
ταύτης, έν μέρει μέν ύπό τοΰ πυρός  ̂τής άμύνης  ̂ μας. έν μερει 
δέ διά  π ε ισ μ α τω δ ώ ν  άγώνων έκ τοΰ πλησίον. Εις τήν Μαργκι- 
να τό πυροβολικόν μας προυκάλεσεν έκρηξιν είς έχθριχήν άπο- 
θήκην πυρομιοχικών.  _________

ΑΠΟ ΤΗ Ν  Ε Β Ι Τ Ρ Ο Β Η Η  Τ Ο Ϊ  Ρ Α Ϊ Κ Ϊ Τ Α Γ
Ο ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

(Ν.) Κατά τήν συνεδριασιν τής έπιτροπής τοΰ Ράϊχσταγ 
κατά τήν 23. Αύγούστου ό ύπουργός τών ναυτικών φόν Σαπέλ, 
άφοΰ προέβη είς έμπιστευτικάς άνακοινώσεις περί τοΰ ^αριθμού 
τών έν ένεργεία και τών ναυπηγουμένων ύποβρυχίων, ειπεν, οτι 
αί άπώλειαι γερμανικών ύποβρυχίων κατά τό παρελθόν πρώτον
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Das neue Kampfgehiel· um Verdun

’ Απδ τήν νέον μεγάλην έπίθεσιν τοΰ Βερντέν.

έξάμηνον τοΰ απεριορίστου υποβρυχίου πολέμου είναι κατώτε- 
ραι τών προϋπολογισθεισών, και δτι τά κατά την παρούσαν 
στιγμήν δρώντα γερμανικά υποβρύχια είναι κατά 10 έπί τοΐς 
εκατόν περισσότερα παρά κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου. Κατά 
τους παρελθόντα? Ιέ μήνας κατεβυθίσθησαν περίπου b l/i εκα
τομμύρια μπροΰττο-τόννων, τούτέστι κατά μέσον δρον 920 000 
τόννων μηνιαίως, άποτέλεσμα. το όποιον υπερέβη κατά 50 έπι 
τοΐς έκατόν τάς προσδοκίας τοΰ ναυτικοϋ. ’Εάν κατά τους δια
φόρους μήνας παρατηροΰνται ταλαντεύσεις είς. τό ποσόν τών 
καταβυθίσεων, τοΰτο όφείλεται είς τήν φύσιν καί τήν τεχνικήν 
τοΰ υποβρυχίου πολέμου.

Ή  γνώμη, τήν όποιαν έξέφρασε καί ό άγγλος πρωθυ
πουργός, δτι ό ώραΐος καιρός ευνοεί τό εργον τών υποβρυχίων, 
είναι πεπλανημένη. Γαληνιαία θάλασσα καί νηνεμία ή ολίγος 
άνεμος είναι δυσμενή διά τά δποβρύχια, διότι εύνοοΰσι τήν α
μυντικήν ένέργειαν τοΰ αντιπάλου, καί πρό πάντων τά άεροπλα- 
να. '£2σαύτως αί λίαν μακραί, φωτειναι νύκτες τοΰ θέρους έ- 
χουσι τά μειονεκτήματά των, διότι τά υποβρύχια όφείλουσι να 
πλέωσι καί έπί τής έπιφανείας πρός πλήρωσιν τών ηλεκτρικών 
συσσωρευτών των. ’ Εν πάση περατώσει εν μέρος έκ τών κυ
βερνητών τών · όποβρυχίων μας είναι τής γ ν ώ μ η ς , ό  υπο
βρύχιος πόλεμος εχει καλύτερα αποτελέσματα, δταν δεν έπι- 
κρατεΐ πολύ ώραΐος καιρός καί μακραί νύκτες.

Οί έχθροί μας έξακολουθοΰσι, νά καταβάλλωσι πάσαν προ
σπάθειαν, δπως γίνωσι κύριοι τοΰ υποβρυχίου πολέμου, άλλά 
ούδέν ριζικόν μέτρον ευρον πρός καταπολέμησιν αύτοΰ. Οί υπό 
τών έχθρών μας βαθμηδόν περισσότερον είσαγόμενοι, όπό συνο
δείαν πολεμικών πλοίων πλέοντες συρμ«ι (τούτέστι πολλά πλοία 
όμοΰ) έδυσχέραναν φυσικά τό έργον τών υποβρυχίων, άλλά ε
χουσι καί σημαντικά μειονεκτήματα διά τόν έχθρόν, διότι έλατ- 
τοΰσι τήν χρήσιμον χωρητικότητα. ' Η αναγκαία σύγχρονος φόρ- 
τωσις καί έκφόρτωσις, ή έλάττωσις τής ταχυτητος δλων τών 
πλοίων ενός συρμού λόγψ τοΰ βραδυτάτου έξ αύτών, τό δυσ- 
μεταχείριστον μιας δμάδος πλοίων, ή δυσκολία δπως διαφύγωσι 
μίαν υποβρύχιον έπίθεσιν, ή αμοιβαία δυσχέρεια τής χρήσεως 
τών πυροβόλων, δλα αύτά είναι μειονεκτήματα, τά όποια ίσο- 
σταθμίζουσι κατά τό μέγιστον μέρος τά άναντιρρήτως υπάρχον
τα πλεονεκτήματα.

Φυσικά πιθανώς, έπειδή ή θαλασσία κυκλοφορία έλατοΰ-

ται, έπίσης δέ βαθμιαίως και ό αριθμός τών τόννων, νά πα- 
ρουσιασθή βαθμηδόν έλάττωσις καί τών καταβυθίσεων. Τού- 
ναντίον δέον νά τονισθή, πράγμα είς τό όποιον δέν δίδεται πολ- 
λάκις προσοχή, τό γεγονός, οτι σήμερον ή καταβύθισις καί ενός 
μόνον πλοίου είναι πολύ περισσότερον αίσθητή παρά κατά τήν 
Ιναρςίν τοΰ υποβρυχίου πολέμου.

Κατόπιν ό υπουργός έστράφη πρός τά ήμιεπίσημα αγ
γλικά δεδομένα περί τών ναυτικών απωλειών τής ’ Αγγλίας, τά 
όποια άνεδημοσιεύθησαν δπό τών «Τάϊμς» τή, 4. Αύγούστου. 
1917, καί είπεν, δτι έκ τής συγκρίσεως αύτών πρός τά δεδο
μένα τοΰ γερμανικού ναυαρχικού έπιτελείου προκύπτει, δτι ταΰ
τα εΓναι αληθή. ‘ Ο λόγος τοΰ Λόϋδ Τσώρτς, διά. τοΰ οποίου, 
προσεπάθησε νά διαμφισβητήση τούς αριθμούς μας καί νά προ- 
κάλεση τοιουτοτρόπως ανησυχίαν καί αμφιβολίαν καί είς τόν 
γερμανικόν λαόν, είναι έπαήδειον παίγνιον μέ τους αριθμούς.

Ιδιαιτέρας σημασίας είναι ή παρατήρησις τοΰ Λόϋδ Τσώρ
τς, δτι τά καταβυθισθέντα διά στρατιωτικούς σκοπούς έπιτεταγ- 
μένα πλοία, δέον νά άντικασταθώσιν άπό' τά δι έμπορικούς σκο
πούς χρησιμοποιούμενα πλοία. Λίαν αξιοπαρατήρητοι είναι- έπί
σης αί δηλώσεις τοΰ ύφυπουργοΰ ντέ Μονζίκ καί τοΰ πρωθυ- 
πουργοΰ Ριμπό κατά τάς συζητήσεις τής γαλλικής βουλής τοΰ 
τέλους Ιουλίου: ’ Εάν ή Γαλλία άποκτήση πλοία, θα ζήση καί 
θά νικήση, έάν δμως δέν άποκτήση τοιαΰτα, θά είναι δυσχε
ρής ή έξακολούθησις τοΰ πολέμου καί έν ανάγκη αδύνατος, δι
ότι δέν θά ήτο δυνατός ό έφοδιασμός. Πρός άποπεράτωσιν 17 
άπό τοΰ 1914 δπό κατασκευήν ευρισκομένων πλοίων είς 18 
μεγάλα ναυπηγεία ελειπεν δλικόν 12000 τοννων. Το αγγλικόν 
ναυαρχεΐον είχεν δποσχεθή έκ τούτων 2600 τόννους, άλλά μέ
χρι σήμερον ήδυνήθη νά παραδώση μόνον 500 τόννους. Απο 
τά 700 πλοία, τά όποια ή ’ Αγγλία εθεσεν είς τήν διάθεσιν 
τής Γαλλίας, ζητεί νά τής έπιστραφή εν μέρος λόγιο' τών τορ- 
πιλλίσεων καί τών αύξηθεισών αναγκών της. Αί δια την Γαλ
λίαν ύφιστάμεναι δυσκολίαι, ίδίως αί δυσκολίαι διά τήν ναυπή- 
γησιν νέων πλοίων λόγιο τής έλλείψεως τών άπαίτουμένων πρώ
των ύλών καί έργατικών δυνάμεων, ίσχυουσι κατα το μεγιστον
μέρος των καί διά τήν ’ Αγγλίαν.

’ Εν τέλει έτόνισεν ό ύπουργός, δτι ύπάρχει τό άναγκαΐον 
δλικόν καί προσωπικόν πρός έξακολούθησιν τοΰ δποβρυχίου πο
λέμου είς εύρυτάτην κλίμακα, ούτως ώστε ούδεμία αμφιβολία 
δφίσταται περί της αποτελεσματικής έξακολουθήσεώς του.

ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΙΜΟΥ ΑΡΧΙΚΑΓΓΕΑΑΡΙΟΥ
(Ν.) Κατά τήν συνεδρίαση» τής έπιτροπής τοΰ Ράϊχσταγ 

τής παρελθούσης Τετάρτης ό άρχικαγγελάριος είπε χατά τήν 
συζήτησιν περί τής δηλώσεως τού Ράϊχσταγ περί τής είρήνης, 
δτι ουδέποτε συνεφώνησεν απολύτως πρός τήν δήλωσιν τοΰ Ράϊχ- 
σταγ, άλλ’ δτι έδωσε μόνον την έλπ'δα, δτι θά άνακοινώση έν 
καιρω τούς πολεμικούς του σκοπούς καί έξέφρασε τήν πεποί- 
ζησιν, δτι ούτοι Θά ήδύναντο νά πραγματοποιηθώσιν ύπό τό 
πνεύμα τής δηλώσεως τοΰ Ράϊχσταγ, δπως ουτος αντιλαμβάνε
ται ταύτην.

Τά κόμματα τής πλειοψηφίας, προεξαρχόντων τών σοσια- 
λοδημοκρατών, έθεώρησαν τήν δήλωσιν ταύτην τοΰ άρχικαγγε- 
λαρίου ώς μεταβολήν τών άρχών τής πολιτικής τής κυβερνή- 
σεως. Κατ’ επιθυμίαν των διεκόπη ώς έκ τούτου ή συζήτησις 
έπί όλίγον χρόνον. Κατά τήν διακοπήν ταύτην τά κόμματα τής 
πλειοψηφίας συνεσκέφδησαν καί προέβησαν είς τήν δήλωσιν, 
τήν όποιαν έδημοσιεύσαμεν ήδη.

Μετά τήν επανάληψή τής συνέδριάσεως ό άρχικαγγελάριος 
προέβη είς τήν κάτωθι δήλωσιν: Είς τήν πρό τής διακοπής 
δήλωσίν μου δέν έςέφρασα άπομάκρυνσιν άπό τάς ιδέας, τάς ο
ποίας ανέπτυξα είς τόν λόγον μου τής 19. ’ Ιουλίου. ’Εμμένω 
είς αυτάς. "Οτι δέν είχον τήν πρόθεσιν, νά απομακρυνθώ τού
των, προκύπτει έκ τοΰ γεγονότος, δτι σήμερον πρό μεσημβρίας 
παρήγγειλα νά άποσταλώσιν αί προσκλήσεις διά τάς συζητήσεις, 
αί όποΐαι εχουσι τόν σκοπόν νά πραγματοποιήσου τήν δπ’ έ- 
μοΰ έκφρασθεΐσαν έπιθυμίαν στενωτάτης έπαφής μεταξύ έμοΰ 
καί τής βουλής, καί δή κατά πρώτον διά τάς συζητήσεις περί 
τής άπαντήσεως, ή όποία θά έπιδοθή είς τήν νόταν τοΰ Πάπα.
* Η άπάντησις αυτη δύναται νά έμφορήται μόνον δπό τής τάσε- 
ως πρός είρήνην τής συνδιαλλαγής καί τής συνεννοήσεως. δπως 
τοΰτο έξεφράσθη είς τήν άπόφασιν τοΰ Ράϊχσταγ τής 19. ’ Ιουλίου.

Κατόπιν τής δηλώσεως ταύτης ήρθη ή παρεξήγησις, ή 
όποία έγεννήθη έκ τοΰ λόγου τού άρχικαγγελαρίου. Κατά τήν 
συνεδρίασιν τής έπομένης είς βουλευτής έδήλωσεν έκ μέρους 
τών κομμάτων τής πλειοψηφίας τής 19. Ιουλίου τά έξής: Αί 
χθεσιναί δηλώσεις τοΰ άρχικαγγελαρίου περί τοΰ λόγου του 
τής 19. ’ Ιουλίου παρενοήθησαν. Τό πρώτον μέρος τής χθεσι
νής δηλώσεως τών κομμάτων τής πλειοψηφίας θά ήτο περιττόν 
έάν ήτο γνωστή ή μετά τήν διακοπήν γενομένη δήλωσίς τοΰ 
άρχικαγγελαρίου.

ANAKOINDBENTATOY ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΚ0ΙΝ06ΕΗΤΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 25. Αύγούστου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον 
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΠΡΕΧΤ

Πλησίον τής ' Υπέρν άνεπτύχθησαν εις τινας τομείς έν συν
δυασμοί πρός μάχας πεζικόΰ πάλιν ζωηροί άγώνες πυροβολικοΰ, 
οί όποιοι έξηκολούθησαν καί κατά νήν νύκτα. Άνατολικώς τοΰ 
Σέν Ζουλιέν συνεκρούσθη μία πρός καθαρισμόν μιας άγγλικής 
φωλεάς έκτελεσθεΐσα έπίθεσις μετά μιας έχθρικής έπιθέσεως. 
Κατόπιν άπωθήσεως τοΰ έχθροΰ έξετελέσθη έπιτυχώς ή σκο- 
πουμένη όφ5 ήμών έπιχείρησις.

'Εκατέρωθεν τής όδοΰ 'Υπέρν—Μενέν οί ’Άγγλοι έπεχεί
ρησαν έκ νέου νά είσβάλωσιν είς τάς θέσεις μας· είς τήν βο
ρειοδυτικήν παρυφήν τοΰ δάσους Χερεντάγκε άπώθησαν κατά τι 
τήν γραμμήν μας, είς τά λοιπά δμως σημεία άπεκρούσθησαν

μεΐά πολλών άπωλειών. Είς πολλάς θέσεις άπέτυχον έχθρικαί 
έπιθέσεις άναγνωρίσεως.

Ισχυρά τμήματα τοΰ έχθροΰ, τά όποια έπετέθησαν αργά 
τήν έσπέραν έναντίον τών πλησίον τής Λάν γραμμών μας, άπε- 
χρούσθησαν δφ’ ήμών είς τάς θέσεις, έξ ών έξήλθον, κατόπιν 
πεισματώδους άγώνος έκ τοΰ πλησίον.

Νοτίως τής Βεντουΐλ άπεσπάσαμεν άπό τούς Άγγλους σή
μερον τήν πρωίαν διά αιφνίδιας έφόδου τήν δπ’ .αύτών κατεχο- 
μένην άγροικίαν Ζιλλμόν.

Κατόπιν σφοδρας προπαρασχευής πυροβολικού, ή όποία 
προύκάλεσε πολλάς πυρκαϊάς είς τόν Σέν Κεντέν καί τά πέριξ 
χωρία, οί Γάλλοι έπετέθησαν χθές έναντίον τών τομέων τής 
άμύνης μας έπί τοΰ νοτίως τής πόλεως μετώπου έπί πλάτους 
περίπου 3 χιλιομέτρων. 'Ο έχθρδς άπεκρούσθη έφ’ ολοκλήρου 
της γραμμής διά βαρέων άγώνών, τά δέ έκεΐ μαχόμενα στρα- 
τεύματά μας κατέχουσι τελείως τάς θέσεις των.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Πλησίον τοΰ Βερντέν ηυξησε πάλιν ή μαχητική ένέργεια 

έκατέρωθεν τού Μάς. Δυτικώς τοΰ ποταμοΰ οί Γάλλοι έπετέ
θησαν τήν πρωίαν καί τήν έσπέραν έναντίον τών θέσεών μας 
πλησίον τοΰ ρύακος Φόρζ μεταξύ Μαλανκούρ καί Μπετενκούρ 
μετά ίσχυρών δυνάμεων. Άμφότεραί αί επιθέσεις άπεκρούσθη
σαν μετά βαρειών άπωλειών δπό τοΰ δραστικοΰ πυρός τοΰ πυ- 
ροβολικοΰ' μας. ’ Εξ ίσου άκαρπος άπέβη ή προσπάθειά των, 
δπως προελάσωσιν έπί τής άνατολικής όχθης άπό τοΰ δψώμα- 
τος 344 πρός βορράν.

’Α νατολ ικό ν θέατρον. *
Κατά μήκος τοΰ Ντύνα, πλησίον τής Σμόργκον, τής Λούκ 

καί τής Τάρνοπολ μεταξύ τοΰ Προύθου καί τοΰ Μολντάβα, ώς 
καί είς τήν κοιλάδα τοΰ Όϊτότς κατά διαλείμματα ζωημότερον 
π5ρ πυροβολικοΰ. Πλησίον τής Μπρόντυ άπέτυχον έπιθέσεις 
ρωσσικών τμημάτων καταδιώξεως.

’Α να τολ ικό ν θέατρον
Ούδέν σημαντικόν.

(W .T .B .) ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟϊ ΑΗΑΚΟΙΗΟΒΕΝΤΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  24. Αύγουστου.

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
1Η ένδεκάτη μάχη τοΰ ’ Ιζόντσο έξακολουθεΐ. Κατόπιν σχε- 

τικώς ήσυχου πρωίας έξερράγησαν όλίγον μετά τήν μεσημβρίαν 
νέοι σφοδροί άγώνες. ’ Επί τοΰ όροπεδίου Μπαϊνσίτσα—Χάϊλιγ- 
κεγκαϊστ οί Ιταλοί, μεταφέροντες διαρκώς ένισχύσεις, διηύθυ- 
ναν πάλιν βαρείας έπιθέσεις κατά τών νοτίως τοΰ Βρχ γραμ
μών μας. Ούδαμοΰ κατώρθωσάν τι. Τά γενναΐά μας στρατεύ
ματα, μεταξύ τών όποιων οί άπό ήμερών τινων βαρύτατον ά
γώνα διεξάγοντες γενναίοι τής 106. μεραρχίας έθνοφρουρών καί 
τοΰ δπ’ άριθ- 41 συντάγματος πεζικού έκρατήθησαν είς δλα τά 
χαρακώματα.

Μετά ιδιαιτέρας όρμής έπετέθη ή τρίτη ιταλική στρατιά 
πάλιν μεταξύ τής Βίππαχ καί τής θαλάσσης. Κατόπιν πολυώρου 
πυρός πυροβολικοΰ, έπετέθη τό πεζικόν άθρόον περί τήν 4. ώραν 
μ.μ. ’ Ενώ είς τινας θέσεις τής βορείας πτέρυγος αί έχθρικαί 
φάλαγγες κατεβλήθησαν όπό τών πυρβολαρχιών μας, είς άλλας 
Θέσεις, ίδίως μεταξύ Κονστανγέβικα καί τής παραλίας έγένοντο 
σχεδόν πανταχοΰ πολύωροι άγώνες έκ τοΰ πλησίον. Οι υπερα- 
σπισται τοΰ Κάρστ άπέκρουσαν νικηφόρους ολας τάς κατά πολύ



υπερτερούσα; αριθμητικών έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ χάρις είς την 
ύπέρ πάντα έπαινον ύπέροχον γενναιότητα καί καρτερίαν των.

Τέκνα δλων τών αυλών τών δυο κρατών τής Μοναρχίας 
και τής Βοσνίας μετέσχον είς τάς ύπερηφάνους ταυτας νικάς 
μετ’ απαράμιλλου όμονοίας. ’ Εάν χθές έ'δρεψαν ιδιαιτέραν δό
ξαν τά δπ’ άριθ. 11,47,51,62καί 63 συντάγματα, αυριον θά διαδε- 
χθώσιν αυτά άλλα μετά ίσης αύταπαρνήσεως. Τό προπεδίον 
τών γραμμών μας του Κάρστ εΐναι κεκαλυμμένον δι’ αναρίθμη
των ίταλικών πτωμάτων.

(W .T.B .) \0 άρχηγός τοΰ Γεν. ’Επιτελείου.

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
Βερολΐνον, 23. Αυγούστου. ’ Επίσημον. (W .T.B.) Είς τό 

στενόν τής Μάνχης καί τήν Βόρειον θάλασσαν κατεβυθισθησαν 
πάλιν υπό τών ύποβρυχίων μας 5 ατμόπλοια και 3 άγγλικά 
αλιευτικά, μεταξύ τών οποίων εύρίσκοντο τό πορτογαλικόν άτμο- 
πλοιον Μπερλένγκα (3548 τόννων) μέ φορτίον φασιόλων διά 
Λονδΐνον, εν ώπλισμένον αγγλικόν άτμόπλοιον μέ φορτίον ξυλεί. 
ας, εν ιταλικόν άτμόπλοιον περίπου 3000 τόννων, ώς καί εν 
άγνωστον πολυ φορτωμένον άτμόπλοιον άνήκον είς συνοδευόμε- 
νον συρμόν. Δύο ώπλισμένα άγγλικά αλιευτικά κατεβυθίσθησαν 
κατόπιν μάχης πυροβολικού. Έκυριεύσαμεν Ιν ταχυβόλον πυρο
βόλον τών 5 εκατοστόμετρων.

Ό  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Βερολΐνον, 23. Αύγουστου. Επίσημον. (W .T .B .) Τήν 21. 
Αύγούστου εν. τών ναυτικών μας άεροπλοίων κατερρίφθη δυτι
κώς τής ίουτλανδικής παραλίας, βορείως τής Χόρταριφ, κατά 
τινα έπίθεσιν του έναντίον άγγλικών πολεμικών δυνάμεων.

Ό  αρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΝΛΙΝΟΥ
(Ν.) Άμστί-.ρναμ, 23. Αύγούστου. Ή  «Χάντελσμπλατ» 

αναγγέλλει έκ Λονδίνου τά έξής: Ή  σοσιαλιστική συνέλευσις 
τών συμμάχων θά συνέλθη τήν Τρίτην καί Τετάρτην. Είς τόν 
τύπον και τό κοινόν δέν θά έπιτραπη, νά παραστώσιν, θά δη
μοσιεύεται δμως καθ’ έκάστην άνακοινωθέν περί τών έργασιών 
τής συνελεύσεως. Τήν προεδρίαν θά έ'χη ό Χέντερσον. Θά άν- 
τιπροσωπεύωνται ή ’ Αγγλία, Γαλλία, Βέλγων, Ελλάς, ’ Ιταλία, 
Ρωσσία, καί νότιος ’ Αμερική.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΙΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΝ
(Ν.) Βέρνη 23. Αύγούστου. Ό  παρισινός «Χρόνος» πλη

ροφορείται έξ ’Αθηνών, δτι θά ιδρυθή έλληνική πρεσβεία είς 
Στοκχόλμην, ή όποία θά υπάγεται είς τόν Ιλληνα πρεσβευτήν 
τής Πετρουπόλεως. __________

ΑΛΛΑΙ ΑΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΤΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Ζ.) Κατά τινα έφημερίδα τής Άμστερνταμ οί «Τάίμς» 
άναγγέλλουσιν έκ Θεσσαλονίκης τά έξής: Έάν δέν ληφθώσιν 
ύπ’ όψει τά προάστεια, ήρημώθησαν υπό τής πυρκαίάς τά δύο 
τρίτα τής πόλεως. Τό πΰρ έξερράγη τήν μεσημβρίαν τού Σαβ
βάτου καί διήρκεσε μέχρι τής έσπέρας τής Δευτέρας. 'Υπέρ 
τους 100 000 κατοίκων είναι άστεγοι. "Ολαι αί τράπεζαι, θέα
τρα καί κινηματογράφοι άπετεφρώθησαν. Αί πλεΐσται έκκλησίαι 
διεσώθησαν, άλλά άπό τήν περίφημον έκκλησίαν τοΰ Άγιου 
Δημητρωυ έμειναν μόνον γυμνοί τοίχοι. Ό  λαός άπειλεΐται άπό 
τρομεράν δυστυχίαν. Διά τούς αστέγους κατασκευάζονται παρα
πήγματα. 'Ο άμερικανικός Ερυθρός Σταυρός ίδρυσε κοινόν συσ- 
σίτιον διά τούς άστεγους.

' Ο «Μικρός Παρισινός» άναγγέλλει άκόμη, δτι ή πυρκαίά 
έξερράγη είς εν φαρμακεΐον τής συνοικίας Βαρδάρ καί συνεπεία 
τής πλήρους άδιαφορίας τοΰ πληθυσμού καί τών άρχών ήδυ- 
νήθη άκωλύτως νά μεταδοθη έπι πέντε ολοκλήρους ώρας. 'Η 
δυστυχία τών άστέγων είναι μεγάλη.

Ι Ρ Ι Μ Ι Γ Ρ Ι Φ Η Μ  .
ΠΑΠΑΣ

155. 'Ο Πάπας. Τίτλος έξ έκείνων οίτινες μέγαν ρόλον 
έπαιξαν έν τη ιστορία· θέσις έξ ής ή θέλησίς τοΰ κατέχοντας 
διήλθε πολλάκις άπό τών άνωτάτων άρχόντων μέχρι τής λαϊ
κής γνώμης, ού μόνον άπό θρησκευτικής, άλλά καί άπό πολι
τικής άπόψεως μέχρι Ναπολέοντος τοΰ Μεγάλου, δστις έ'βλεπεν 
έν τψ προσώπφ ένός Πάπα σιδηρόφρακτον τείχος είς τήν ά- 
χαλίνωτον αύτοΰ φιλοδοξίαν, είς τήν άκατάσχετον ορμήν τοΰ 
πόθου του, νά καταλάβη τόν παγκόσμιον Θρόνον, όνειρον καταρ- 
ρεΰσαν έν Βατερλώ. '0  άρχηγός τοΰ παπισμοΰ κατά τάς κα- 
θολικάς δοξασίας υπήρξεν ό 'Άγιος Πέτρος, ό προνομιούχος 
τών κλειδών τοΰ Παραδείσου, μεθ’ ο ή σειρά τών δρασάντων 
ποικίλως καί πολλαχώς έν τη έξελίξει καί έδραιώσει τοΰ κα
θολικού δόγματος. Οί πλεΐστοι υπήρξαν άνδρες μεγίστης μορ- 
φώσεως καί θελήσεως σιδηράς, ήτις έπενέβη πάντοτε, ού μόνον 
όπόταν ή έκκλησία έκλονίζετο, άλλά καί δταν αύτοκράτορες καί 
ήγεμόνες υπό τής υπερφιάλου δόξης ώθούμενοι έλησμόνουν, 
δτι υπήρξε πρό αυτών μέγας τις έν τη άπλότητί του βασι
λεύς, ό ήδύς Ναζωρηνός, δστις ήθέλησε νά καταστήση σεβα
στά τά δικαιώματα τού άτόμου καί τών λαών άπέναντι τής 
βουλιμίας τετυφλωμένων ύπό τοΰ χρήματος καί έξα-jοραζόντων 
τούς άλλους, ώς ήδη ή Αγγλία" έξηγόρασε τάς δύο άλλας 
συμμάχους της. Πάπας Λέων ό I (440—461), είς δν Οφεί
λεται ή σωτηρία τής αγίας πόλεως άπό τόν στρατηγόν ’ Αττί
λαν, φθάσαντα μέχρι τών τειχών της Ρώμης. Πάπας Λέων ό 
VI (847—855), δστις είς τόν λιμένα τού Βατικανού, τόν έπι- 
καλοόμενον Ostie, είς τό στόμων τοΰ Τιβέρεως, διεσκόρπισε 
τούς Σαρασηνοός, οΐτινες εισερχόμενοι Θά έσύλουν τήν ίεράν 
έπτάλοφον. ' Ο προκάτοχος του νΰν, Λέων ό X III, ό ευφυέ
στατος ούτος καί άκαμπτος Πάπας, ό πολύ έκτιμώμενος παρ’ 
αύτοΰ τοΰ Βίσμαρκ, παρ’ ου καί έξελέγη ώς διαιτητής σπου
δαίων ζητημάτων, μεθ’ ο ό νΰν τοωΰτος Βενέδικτος X V  πρός 
δν στρέφεται ήδη τό παγκόσμων βλέμμα μέ τήν νόταν, τήν εκ- 
κλησιν ήν πρός τους ίσχυρΟυς τής γής καί τάς κυβερνήσεις 
πρό μικροΰ άπηύθυνεν, ού μόνον έκλιπαρών τούτους έν δνόματι 
τής φιλανθρωπίας άλλ’ εισερχόμενος ώς φαίνεται καί είς λε- 
πτομερείας πρός λύσιν τών κοινών απαιτήσεων, δπως παύση ή 
λύσσα αυτη τοΰ νά ποτίζηται τόσον άφθόνως ή γή ύπό τοΰ 
πολυτίμου αίματος τοΰ νεανικοΰ σφρίγους παρά τόσων δπάρ- 
ξεων, αιτινες ού μόνον αυται έξέλιπον διά παντός άλλά καί ή 
άπώλεια τούτων θέλει γίνη πρόξενος τοΰ νά άνακοπη ούκ εύ- 
καταφρόνητος αριθμός έτέρων υπάρξεων. ' Η έπιτυχία τοΰ άντι- 
προσώπου τοΰ Χριστοΰ, τοΰ διαδόχου τοΰ Αγίου Πέτρου, τοΰ 
δπερτάτου ποιμένας, τοΰ Μεγάλου Ποντίφηκος, άσφαλώς θέλει 
άποτελέση τήν λαμπηδόνα είς τάς δέλτους τής παγκοσμίου 
ιστορίας διά μέσου τών αίώνων καί θ’ άποδείξη περιτράνως 
δτι μόνον τά διδάγματα τοΰ Χριστοΰ είναι έκεΐνα ό’’ ών δύ- 
νανται νά βιώσουν έν αρμονία τά Iί>νη* ή άγάπη πρός τόν 
πλησίον καί ό σεβασμός τοΰ δ,τι ουτος κέκτηται. Έλπίσωμεν.

Τ - ς

1 Άγοράζομεν ναπολεόνια, τουρκικάς καί άγγγικάς j j 
1 λίρας ώς καί ελληνικά χαρτονομίσματα καί άργυ- j j 
I ρδ νομίσματα.
I ΕΙς ιδ ια ιτέρω ς ύ ψ η λ ά ς  τερχούσας τ ιμ ά ς  I ΐ 
I ΜΠΑΡΤΣ καί Σια. Στοά Στράσμπουργκ (Πασάζ). 11

Ενοικιάζονται 2 έπιπλ. δώμ. (ΰπνου καί διαμονής) μετά 
ίδιαιτέρας εισόδου. Μπλοΰμεν-στράσσε, 60, άνω παρτέρ.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Πληροφορίαι έκάστην με
σημβρίαν ώραν 11—1. Γκρύνερ-Γκράμπεν 11. I. ά.


