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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ lATUUHi
Βερολΐνον, 25. Αύγούστου. (W .T .B .) Κατά τήν 24. Αυ

γούστου οι "Αγγλοι έπαθον είς τδ φλανδριχόν μέτωπον χατά 
τήν άναγγελθεΐσαν' σύγχρουσιν τών γερμανικών περιπόλων μετα 
τών κυμάτων τής έχθρικής έπιθέσεως βαρείας άπωλείας. Βο
ρείως τής Χολλεμπέκε έκαθαρίσθη ή φωλεά τών "Αγγλων, ένφ 
ό έχθρός αντέχει ακόμη νοτίως τοΰ ρύακος. Άφοΰ προ με
σημβρίας ειχον άποτύχει διάφοροι έχθρικαί έπιθέσεις κατα τοΰ 
ύφ ήμών έπανακτηθέντος δάσους Χερεντάγκε, κατά τάς^πρώ- 
τας απογεύματος ώρας οί Άγγλοι ερριψαν ίσχυράς μάζας και 
τεθωρακισμένα αυτοκίνητα είς έπανειλημμένας έπιθέσεις κατά 
τοΰ τομέως τούτου τοΰ μετώπου. Κατόπιν πεισματωδών αγώ
νων έκ τοΰ' πλησίον τό βορειοδυτικόν μέρος τοΰ δάσους έμεινεν 
εις χεΐρας τών Άγγλων.

’ Ολίγον πρό τοΰ' μεσονυκτίου τό έχθρικόν πΰρ απέκτησε 
μεγάλην σφοδρότητα είς τόν παραλιακόν τομέα. Μία έπακολου- 
Θήσασα μερική έπίθεσις έναντίον ένός προκεχωρημένου φυλακίου 
μας νοτιοδυτικώς τής Λομπαρτσύντε άπεκρούσθη διά σκληροΰ 
άγώνος. 'Ομοίως άπέτυχον μεμονωμέναι έχθρικαί έπιθέσεις εις 
τό μέτωπον μέχρι τής λίμνης Μπλανκάαρτ. Τό τόξον τών περί 
τήν 'Υπέρν θέσεών μας δπέκειτο τήν έσπέραν καί τήν νύκτα 
συχνά είς βαρύτατον έχθρικόν πΰρ. 'Η ένέργεια τών έχθρικών 
άεροπλάνων ήτο μετρία λόγφ θυελλώδους καιροΰ.

Είς τό μέτωπον τής Άρτουά ηύξήθη δ άριθμός τών κατά 
’ τους- άγώνας πλησίον τής Λάν κατά τήν 23. Αυγούστου συλ- 
ληφθέντων αιχμαλώτων έκυριεύθησαν πέντε πολυβόλα. 0? Κα
ναδοί ηυξησαν τάς έξαιρετικώς βαρείας άπωλείας τών προηγου
μένων ήμερών, χωρίς νά δυνηθώσι νά κατορθώσωσιν ουδέ τήν 
έλαχίστην έπιτυχίαν, εις ματαίας έπιθέσεις περί τήν 8. καί 9. 
εσπερινήν ώραν δυτικώς καί βορείως πολυ πλησίον τής Λάν καί 
μίαν δλιγον μετά την 11. ώραν έκτελεσθεΐσαν έπίθεσιν έπί με 
τώπου περίπου 1 χιλιομέτρου.

Είς τόν χώρον τοΰ Σέν Κεντέν ή έχθρική ένέργεια τοΰ 
πυρός καί τών πολεμικών έπιχειρήσεων ηύξήθη αίσθητώς κατά 
τήν 24. Αυγούστου. Διά πεισματωδών άγώνων, έν μέρει διά 
λυσσαλέων άντεπιθέσεων, ό έχθρός έξεδιώχθη κατά τήν έσπε- 
ραν έπί τοΰ νοτίου μετώπου τής πόλεως πάλιν είς τάς θεσεις, 
άπό τάς όποιας είχεν έξίλθει. Μία προπαρασκευαζομένη άγγλι- 
κή έπίθεσις κατά τών πλησίον της άγροικίας Μαλακώφ θεσεών 
μας μετά χρησιμοποιήσεως καπνογόνων βομβών κατεπνιγη υπό 
τοΰ πυρός μας.

Είς τόν χώρον τοΰ Βερντέν οί Γάλλοι έπετέθησαν τήν

'Υπεύθυνος έκδοτης : Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί εκδοσις υπό τής 'Εταιρείας Γκερλιτσερ Νάχριχ- 
τεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

πρωίαν τής 24. Αύγούστου μετά ισχυρών δυνάμεων κατά τοΰ 
υψώματος 304, τοΰ οποίου ή ύφ’ ήμών κατά τήν νύκτα τής 
21. πρός τήν 22. Αύγούστου έκτελεσθεΐσα κανονική έκκενωσις 
είχε προφανώς διαφύγει τήν προσοχήν των. Τά κύματά των 
έπετέθησαν είς μάτην καί έπροχώρησαν έντός τών δυτικώς και 
άνατολικώς τοΰ υψώματος συντρεχουσών χαραδρών. Τό καλώς 
διευθυνόμενον καταστρεπτικόν πΰρ μας κατεδίωξε τόν έχθρόν, 
ό όποΐος (οπισθοχώρησε μετά βαρειών άπωλειών μέχρι τής βό
ρειας κλιτύος τοΰ υψώματος. 'Ομοίως αίματηράς απώλειας ει- 
χον οί Γάλλοι είς άκάρπους έπιθέσεις των κατά τών πλησίον 
τοΰ ρύακος Φόρζ θέσεών μας καί άπό τοΰ ύψώματος 344 πρός 
βορράν. '0  κατά διαλείμματα βαρύς άγών πυρός έχαλαρώθη 
μόλις μετά τό μεσονύκτιον. Τήν πρωίαν τής 25. Αύγούστου 
διηυθύνετο ισχυρόν δίωρον πΰρ, τό όποιον έχαλαρώθη περί την 
6. ώραν κατά τών νοτιοδυτικώς τής Μπωμόν θέσεών μας μέ
χρι τοΰ δάσους τής Φοσσέ.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον ή ημέρα παρήλθε σχετικώς 
ήσυχος. Πλησίον τής Λογκίσιν βορείως τής Πίνσκ συνελάβομεν 
μεγαλύτερον αριθμόν αίχμαλώτων κατά τινα επιχειρησιν περι
πόλων.

Είς τήν Μακεδονίαν ή ήλιακή θερμότης άνήλθεν είς 61,7 
βαθμούς. Τά άεροπορικά σμήνη μας ερριψαν βόμβας έπί τής 
Κορέα καί έχθρικών στρατοπέδων νοτίως τοΰ Μοναστηριού καί 
εβαλον έπανειλημμένως μετ’ έπιτυχίας έχθρικά σώματα διά πυ
ρός πολυβόλου. __________
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Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 26. Αύγούστου 1917. 
Δ υτικόν Θ έατρον 

Σ Τ Ρ Α Τ Ι*  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΠΡΕΧΤ
Είς τήν Φλάνδραν ό άγών πυρός άπέκτησε μεγαλυτέραι) 

δύναμιν μόνον είς μεμονωμένους τομείς. Ε^ πολλας θέσεις απε- 
τυχον άγγλικαί έπιθέσεις άναγνωρίσεως.

Είς τό προπεδίον τών θέσεών μας δυτικώς τής Λέ Κατελε 
άνεπτύχθη ζωηρότερα πολεμική ένέργεια τών πυροβολικών καί 
μάχαι πεζικοΰ πρός κατάληψιν τών εις τήν γραμμήν τών σκο
πών μας κειμένων άγροικιών.

' 0  Σέν εντέν ύπέκείτο πάλιν είς γαλλικόν πΰρ, το οποίον 
προύκάλεσε νέας πυρκαίάς.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΙΠΡΙΙΙΤΣ 
Κατά μήκος τοΰ ΑΓσν τό πΰρ ένεδυναμώθη πολλάκις. 

Γαλλικά τμήματα, τά όποΐα είσήλθον είς τά έμπρόσθια χαρα-



κώματά μας νοτιοδυτικώς του Σέν Παρνύ κατόπιν ίσχυράς ένερ
γείας πυροβολικοί έξεδιώχθησαν διά ταχείας άντεπιί)εσεως..

Έ πί της δυτικής όχθης τοΰ Μάς ή μαχητική ενέργεια 
διετηρήθη άσθενεστέρα παρά κατά τάς τελευταίας ήμέρας.

Τουναντίον ό άγών ποροβολικοΰ ανατολικώς τοΰ ποταμοΰ 
ήτο πάλιν πολύ ισχυρός. Γαλλικαί δυνάμεις έπετέθησαν έκ νέου 
άπό τό ύψωμα 344 (άνατολικώς τής Σαμονιέ) πρός βορράν 
διά πυρός καί άγώνος έκ τοΰ πλησίον άπεκρούσθησαν.

Σήμερον τήν πρωίαν άνεπτύχθησαν άγώνες πλησίον τής 
Μπωμόν.

’Α νατολ ικό ν θέατρον
Πλησίον τής Ντύναμπουργκ, τής Μπαρανοβίτσι, τής Τάρνο- 

πολ καί πλησίον τοΰ Τσμπρουτς ώς καί είς πολλούς τομείς τοΰ 
μετώπου τών Καρπαθίων ζωηρά ένέργεια πυρός καί μικραί 
συμπλοκαί περιπόλων.

Μ ακεδονικόν μέτω πον.
Βορείως τοΰ Μοναστηριού κατέληξεν έπιτυχώς δι ήμάς 

μία ισχυρά άναγνώρισις· βορειοανατολικώς τής λίμνης τής Δοϊ
ράνης τά βουλγαρικά τμήματα άσφαλείας άπέκρουσαν ισχυρά 
ήΓι'λίϊΐ :μ ^ ? τα «ναγνωρίσεως.

(W .T .B .) ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 27 Αύγούστου 1917. 

Δ υτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν ένεδυναμώθη σημαντικώς ό άγών πυρο
βολικού εις τήν παραλίαν, ώς καί μεταξύ ' 1 ζέρ και Λύς κατά 
τήν έσπέραν, έξηκολούθησε δε καί κατά τήν νύκτα.

Σήμερον τήν πρωίαν έπετέθησαν πολλάκις άγγλικά τμήμα- 
τκ άναγνωρίσεως έναντίον τών γραμμών μας, τα οποία απεκρου- 
σθησαν έντελώς.

’ Από τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ μέχρι τής Λάν ισχυ
ρά δρασις πυρός προηγήθη σφοδρών άγγλικών έπιθέσεων, αί ο. 
ποΐαι έγένοντο βορειοδυτικώς τής Λάν ολίγον πρό τής έπελεύ- 
σεως τοΰ σκότους ‘καί αί όποΐαι άπέτυχον μετά πολλών άπω- 
λειών.

Αί μάχαι εις τό πρό. τών δυτικώς τής έ Κατελέ Θεσεών 
μας προπεδίον διήρκεσαν καθ’ δλην τήν ήμέραν μετά μεταβλη
τής έπιτυχίας. Πλησίον τών άγροικιών Μαλακόφ καί Κολονι ο 
έχθρός έπέτυχε τοπικά πλεονεκτήματα· αί προσπάθειαί του, 
δπως έπαυξήση τό κέρδος του, άπέτυχον μετά πολλών άπω- 
λειών.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τήν Σεμέν ντε Ντάμ καί εις τήν δυτικήν Καμπανίαν 

ζωηροί άγώνες πυροβολικού κατά διαλείμματα. Νοτίως τής Αί- 
λέτ γαλλικαί μερικαί έπιθέσεις δέν έφθασαν μέχρι τών άμυντι- 
κών μας κωλυμάτων πρό τοΰ άμυντικοΰ μας πυρός.

Πρό τοΰ Βερντέν διετηρ'ήθη γενικώς ήσυχία δυτικώς τοΰ 
Μας. Έ πί τής άνατολικής όχθης έγένοντο πεισματώδεις άγώνες 
μέχρι τής νυκτός. Αί κατόπιν τυμπανικοΰ πυρός πλησίον τής 
Μπωμόν, είς τά δάση τοΰ Φός καί τοΰ Σώμ γενόμεναι έπιθέ- 
σεις τών Γάλλων άπώθησαν κατ’ άρχάς ήμάς άπό τήν Μπω
μόν καί άπό τά δασώδη τμήματα. Δι άντεπιθέσεως έ-ανεκτή- 
σαμεν τό χωρίον καί τά δάση καί συνελάβομεν εκατοντάδας τι- 
νάς αίχμαλώτων. Τήν έσπέραν έπετέθησαν έκ νέου γαλλικαί 
δυνάμεις· συνήφθησαν άγώνες πλησίον τής Μπωμόν, οί όποιοι 
έξακολουθοΰσιν άκόμη. Μεταξύ τής κοιλάδος τοΰ Μας καί τής 
όδοΰ Μπωμόν-Βασερωβίλ άπέτυχον ολαι αί έπιθέσεις τών Γάλλων.

Τό νέον μέτω πον πρό τής  Ρ ίγας
Οί Ρώσσοι έξεκένωσαν τάς θέσεις των πρό τής Ρίγας δυ

τικώς τοΰ Ά α . Τοιουτοτρόπως περιήλθον είς χεΐρας τών Γερ
μανών τά χωρία Μπιγκάουν καί Όντινκ. Τό πρώτον έξ αυτών· 
κεΐται είς τόν κόλπον τής Ρίγας καί συγκοινωνεί μετ’ αυτή? 
δι άμαξητής όδοΰ διά μέσου τής Σλοκ. Αλλα ολοκληρος η 
περιοχή αυτη είναι τόοον ελώδης, ώστε έπιχειρήσεις έπ αυ
τής, 'έκτος έπί τής άμαξητής όδοΰ, εΐναι δύναταί μόνον κατά 
τόν χειμώνα, όπόταν έπικρατεΐ παγετός. Τής αυτής φύσεως 
είναι καί ή λοιπή εκτασις μέχρι τοΰ Όντινκ, ή όποία κεΐται 
πλησίον τοΰ ίλους Τιρούλ, τοΰ φυσικοΰ τούτου όχυρώματος 
πρό τής Ρίγας, λόγψ τοΰ οποίου άπέτυχον δλαι αί μέχρι 
τοΰδε άπόπειραι προσεγγίσεως είς τήν Ρίγαν.

Ό  ίλαρχος βαρώνος φόν Ριχτχόφεν κατέρριψε τόν 59. 
έχθρόν του.

’Α νατο λ ικόν θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0ΑΑ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Βορειοδυτικώς τής Γιάκοπστατ οί Ρώσσοι έγκατέλειψαν 
Θέσεις τινάς έπί τής νοτίας όχθης τοΰ Ντύνα, αί όποΐαι κατε- 
λήφθησαν ύφ’ ήμών.

Πλησίον τής Μπαρανβίτσι καί νοτιοδυτικώς τής Λούκ ένε
δυναμώθη τό πΰρ κατόπιν έπιθέσεων άναγνωρίσ?Λ>ς· πλησίον τής 
Χουσιάτυν ή δρασις τοΰ πυροβολικού μας κατέπνιξε μίαν άπό- 
πείραν ρωσσικής έπιθέσεως.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Γερμανικά στρατεύματα άπέσπασαν άπό τούς Ρουμάνους 

οι έπιθέσεως θέσεις τινάς έπί υψωμάτων βορειοδυτικώς τής Σο- 
βέγια· σφοδραί άντεπιθέσεις τοΰ έχθροΰ κατεβλήθησαν μετά 
πολλών άπωλειών αύτοΰ.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Ούδέν συμαντικόν γεγονός.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

/ W T B )  ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΙΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΥ ΑΗΑΚΟΙΗΟΒΕΝΐΟΙ
Β ι έ ν ν η ,  25. Αύγούστου.

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
Έ πί τοΰ όροπεδίου τοΰ Κάρστ καί πλησίον τοΰ Γκέρτς η 

χθεσινή ημέρα Γ.αρήλθε σχετικώς ήσυχος, εκτός άκάρπων ίτα-

λικών έπιθέσεων πλησίον τής Κορίτε. Αί ίταλικαί έπιθέσεις δι- 
ηοθύνοντο πρό πάντων έναντίον τοΰ όρους Σάν Γκαμπριέλε. ■ Η 
μεραρχία τοΰ Παλέρμου καί άλλα ιταλικά σώματα έγκατέλιπον 
άναριθμήτους νεκρούς καί τραυματίας έπί τών κλιτύων, χωρίς 
νά κατορθώσωσι, νά κλονίσωσι τήν άντίστασιν τών γενναίων δ- 
περασπιστών. ’ Ιδιαιτέρως άνεδείχθη κατά τήν άηόκρουσιν τών 
ιταλικών έπιθέσεων τό γενναΐον 9. τάγμα εύζώνων.

Έ πί τοΰ όροπεδίου τού Μπαϊνσίτσα—Χάίλιγκεγκαϊστ διερ- 
ρυθμίσαμεν τήν άμυνάν μας έπί νέας γραμμής, κατόπιν τής δη- 
μιουργηθείσης καταστάσεως έκ τών άγώνων πλησίον τοΰ Μπρχ. 
‘ 0  έχθρός έπετέθη χθές είς πολλούς τομείς κατόπιν σφοδράς 
προπαρασκευής πυροβολικού έναντίον παλαιών, ύφ ήμών έκκε- 
νωθεισών θέσεων κατά τήν έπίθεσιν του συνήντησε κενόν καί 
έπυροβολήθη σφοδρώς ύπό τών πυρβολαρχιών μας. Μόλις περί 
τήν έσπέραν έπανελήφθη εις τινα σημεία ή έπαφή μάχης. Ό  
άριθμός τών άπο τής άρχής τής μάχης μέχρι τής 23. Αύγου
στου συλληφθέντων αίχμαλώτων άνέρχεται είς 250 αξιωματι
κούς καί ύπέρ τούς 8000 οπλιτας.

‘ Η δρασις τών άεροπόρων εΐναι έξαιρετικώς ζωηρά καί 
κατά τήν 11. μάχην τοΰ Ίζόντσο. Οί ’ Ιταλοί άεροπόροι, βοη- 
θούμενοι ύπό τών Άγγλων καί τών Γάλλων, είναι πανταχοΰ 
είς θέσιν νά άντεπεξέρχωνται κατά τών ήμετέρων μετα πολλα
πλής άριθμητικής ύπεροχής. Οί αεροπόροι μας δμως έξουδετε- 
ροΰσι τήν άριθμητικήν ύπεροχήν είς πάσαν εύκαιρίαν διά τοΰ 
τολμηρού έπιθετικοΰ των πνεύματος κατά τάς άναγνωρίσείς καί 
τούς έναερίους άγώνας. Άπό τής 18. μέχρι τής 23. Αυγού
στου κατερρίψαμεν 12 έχθρικά άεροπλάνα. Ες εκ τούτων ανα- 
λογοΰσιν είς τήν καταδιωκτικήν μοίραν τοΰ λοχαγοΰ Μπρομόβ- 
σκυ. ό όποΐος άνεδείχθη νικητής είς 18 ένα&ρίους άγώνας. Αί 
άπώλειαί μας κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα άνήλθον είς 1 
άεροπλάνον.

Βιέννη, 26. Αύγούστου 1917.
’Ιταλ ικόν Θ έατρον

Έ πί τού -οροπεδίου τού Κάρστ παρήλθε καί ή χθεσινή 
ήμέρα άνευ μεγαλύτερων μαχών πεζικού. Άμεσως νοτιως τής 
κοιλάδος τοΰ Βίππαχ άπεκρούσαμεν μίαν .νυκτερινήν έπίθεσιν. 
Πλησίον τής Μπίγκλια άπέτυχον άσθενέστεραι ίταλικαί έπιθέ-, 
σεις. Νέοι βαρείς άγώνες άνεπτύχθησαν είς τήν περιοχήν τοΰ 
όρους Σάν Γκαμπριέλε. Χάρις είς τήν γενναιότητα τών ύπερα- 
σπιστών, μεταξύ τών όποιων άξίζει νά άναφέρωμεν ιδιαιτέρως 
έκτος τών εύζώνων τής Γκράτς καί τό σύνταγμα ύπ αριθ. 87 
τής νοτίου Στάϊερμαρκ καί τμήματα ούγγρων έθνοφρουρών, ό 
έχθρός ούδαμού είσέβαλεν είς τάς θέσεις μας παρα τας μεγά- 
λας αίματηράς άπωλείας του.

Τό ύφ’ ήμών άμαχητεί έκκενωθέν κατά τήν νύκτα τής 
23. Αύγουστου όρος Σάντο κατελήφθη ύπό τών ’ Ιταλών. Έ πί 
τοΰ όροπεδίου τοΰ Μπαϊνσίτσα—Χάίλιγκεγκαϊστ καί άνατολικώς 
τής * Λούτσα έγένοντο πολλαί συγκρούσεις. Είς τό μέτωπον τοΰ 
Κέρντεν καί τοΰ Τιρόλ ούδέν σημαντικόν.

(W .T .B .) Ό ά ρ χ η γ ό ς  τοΰ γενικού έπιτελείου.

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον 24. Αύγούστου. Επίσημον. (W .T.B.) Νέαι έ- 

πιτυχίαι τών ύποβρυχίων είς τήν περί ;τήν ’ Αγγλίαν έν άποκλει- 
σ μ φ  περιοχήν : 20 000 τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοί
ων ευρίσκοντο τό άγγλικόν ώπλισμένον άτμοπλοιον « Αντάλια» 
(3 847 τόννων) μετά φορτίου ξυλείας δι ’ Αγγλίαν, Ιν άγνωστον 
ώπλισμένον άτμόπλοιον τουλάχιστον 4 000 τοννων, ως και Ιν

πολύ φορτωμένον άτμόπλοιον διευθυνόμενον είς Αγγλίαν, τό ό
ποιον άνήκεν είς συνοδευόμενον συρμόν.

Βερολΐνον, 26. Αύγούστου. Επίσημον, (W .T.B.) Νέαι 
έπιτυχίαι τών ύποβρυχίων είς τό βόρειον πολεμικόν θέατρον : 
21 000 τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκετο τό 
άγγλικόν ώπλισμένον άτμόπλοιον Λυνόρτα (3 684 τόννων) με 
φορτίον άνθράκων διά ’ Ιταλίαν, προσέτι εν πολύ φορτωμένον. 
ώπλισμένον φορτηγόν άτμόπλοιον 5 000 τόνννων διευθυνομενον 
είς Αγγλίαν.

Ό  άρχηγός τού ναυαρχικού έπιτελείου τού στόλου.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΠΥΡΚΑΊ Α ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Ν.) ΆΘήναι, 24. Αύγούστου. (Τηλ. τοΰ πρακτορείου 
Ρόϋτερ.) Εις τήν Θεσσαλονίκην έξερράγη έκ νέου πυρκαίά. 
Κατά τήν ώραν τής άποστολής τοΰ τηλεγραφήματος ειχον κα- 
ταστραφή περισσότεραι τών 1000 οικιών.

(Ζ.) Έκ Χάβρης άναγγέλλεται, δτι κατά τήν πυρκαϊάν 
τής Θεσσαλονίκης κατεστράφη καί τό βελγικόν προξενεΐον. Τά 
άρχεΐα διεσώθησαν.

(Ζ.) Λουγκάνο, 25. Αύγουστου. Ή  «Σέκολο» άναγγέλλει 
τά έξής 1Η μεγάλη πυρκαίά τής Θεσσαλονίκης λαμβάνει τρο- 
μακτικάς διαστάσεις. ΆπετεφρώΘησαν άκόμη 1 300 oi-xiat έκτος 
τών 4 000, αί όποΐαι άπετεφρώθησαν κατά τήν πρώτην πυρ- 
καϊάν. Οί σύμμαχοι καταβάλλουσι μεγίστας προσπαθείας πρός 
περιορισμόν τού πυρός, τό όποιον λαμβάνει διαρκώς μεγαλυτέ- 
ρας διαστάσεις καί απειλεί σοβαρώς καί τό υπόλοιπον μέρος 
τής πόλεως.

(Ν.) ' 0  «’ Αγγελιαφόρος τής Μπάζελ» άναγράφει, δτι δέν 
άποκλείεται, ή μεγάλη πυρκαίά τής Θεσσαλονίκης νά εχη σχέ- 
σιν τινά πρός προπαρασκευάς διά έκκένωσιν τού μακεδονικού 
πολεμικού θεάτρου παρά τοΰ άνταντικοΰ στρατοΰ, αί όποΐαι πρό
κειται νά συγκαλύψωσιν ώρισμένα μέτρα.

Έλβετικαί έφημερίδες πληροφορούνται μέσφ Μιλάνου έκ 
Θεσσαλονίκης, δτι ή ζημία, ή όποία έπροξενήθη ύπό τής πυρ- 
καϊάς άνέρχεται είς 20 έκατομμύρια. Ί π ο  τοΰ πυρος κατε- 
στράφησαν σημαντικαί άποθήκαι τών συμμάχων και αλλαι απο- 
θήκαι.

(Ζ.) ' Η άπό τό στρατηγεΐον τοΰ Σαρραίγ μεταδοθεΐσα 
μετά τήν πρώτην πυρκαϊάν τής Θεσσαλονίκης είς τάς παρισινάς 
έφημερίδας άναίκοίνωσις, δτι ή τεραστία πυρκαίά δέν θά εχη 
ούδεμίαν σημασίαν διά τον στρατωνισμόν xat τας κινήσεις του 
στρατοΰ, άποδεικνύεται σήμερον ψευοης υπο τίνος μαρκονοτη- 
λεγραφήματος έκ Κέρκυρας, κατά τό όποιον ή σέρβική κυβέρ- 
νησις, ή όποία έπρόκειτο νά μετάθεση την έδραν της εις Θεσ
σαλονίκην, δπως μετάσχη είς τήν διευθυνσιν τών στρατιωτικών 
έπιχειρήσεων, έγκατέλιπε τήν πρόθεσιν ταύτην. ' Η εδρα τής 
κυβερνήσεως θά παραμείνη είς Κέρκυραν μέχρι νεωτέρας άπο- 
φάσεως.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
(Ν.) ’ Λθήναι, 24. Αύγουστου. (Τηλεγράφημα τού τηλεγρ. 

πρακτορείου Χαβάς.) * Η Βουλή ήρχισε χθές τήν συζήτησιν τής 
πολιτικής καταστάσεως. Τά κυβερνητικά εδώλια ήσαν ύπερπλήρη. 

■ Είς τήν συνεδρίασιν παρίσταντο πολλοί διπλωμάταΓ παρίσταντο 
έπίσης πολλοί είς τά θεωρεία.'Ο Ράλλης καί πολλοί βουλευταί τής 
άντιπολιτεύσεως μετέσχον τής συνεδριάσεως, ένω οί Γαυναρικο! 
βουλευταί δέν παρίσταντο. Πρώτος έκ τής άντιπολιτεύσεως έλα
βε τόν λόγον ο πρώην ύπουργός Στρατός,- ο όποΐος υπεστήριςεν.



δτι ή διάλυιις τής βενιζελικής βουλής ήτο σύμφωνος πρδς τδ 
σύνταγμα.

(Ζ.) Γενεύη. 26. Αύγούστου. Κατά τηλεγράφημα τοΰ πα
ρισινού «Χρόνου» ό άντιβενιζελικδς Στρατός έδειξεν ασυνήθη τόλ
μην κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν της ελληνικής βουλής, κατά 
τήν όποιαν είς έξάωρον λόγον του άπηρίθμησε τήν άδιάκοπον 
σειράν τών παρανομιών άπδ τής αρχής τοΰ παρόντος καθεστώ
τος και κατηγόρησε τδν Βενιζέλον διά δριμυτάτων λόγων, δτι 
παρέσυρε τήν δυστυχή ' Ελλάδα είς τδν παγκόσμιον πόλεμον.
Ό  Στρατός δέν ήμποδίζετο άπδ τάς Θυελλώδεις διακοπάς τών 
οπαδών τοΰ Βενιζέλου. ' Η συνεδρίασις διήρκεσε μέχρι τοΰ με
σονυκτίου. Καί άλλοι βουλευταί τής άντιπολιτεύσεως ένεγράφη- 
σαν, δπως όμιλήσωσιν, Γνα καθώς δ Στρατός ψέξωσι τάς πρά
ξεις τής ’ Αντάντ έν' Ελλάδι διά μέσοο τοΰ όργάνου της Βενιζέλου.

(Ζ.) ’ Αθήναι, 26. Αύγούστου. (Χαβάς.) 'Η βουλή συνέ
χισε τήν συζήτησιν έπι τής άπαντήσεως είς τδν βασιλικδν λό
γον Ό  Μπούσιος, βουλευτής Κοζάνης, τέως βουλευτής τής 
τουρκικής βουλής καί έκ τών ύπογραψάντων τήν άπάντησιν τής 
μειοψηφίας είς τδν βασιλικδν λόγον, έδήλωσεν, δτι δεν άναγνω- 
ρίζει τήν βασιλικήν μεταβολήν. Τοΰτο προύκάλεσε τήν δργήν 
τών βενιζελικών βουλευτών, οί όποιοι άπεμάκρυναν αύτδν διά 
τής βίας άπδ τδ βήμα. 'Ο Βενιζέλος εσπευσε πρδς προστασίαν 
του καί έξέφρασε τήν λύπην του διά τδ έπεισόδιον.

'Ο Καφαντάρης ώμίλησεν έκ μέρους τής πλειοψηφίας, α
νέπτυξε τά παράπονα κατά τοΰ πρώην βασιλέως, διά τής πολι
τικής τοΰ οποίου ή ' Ελλάς ,κατήντησε νά διαγραφή άπδ τδν 
χάρτην, καί ειπεν : ' Η πλειοψηφία αποδέχεται έπί τοΰ παρόν
τος τήν βασιλείαν, εχει δμως τδ δικαίωμα, νά προσπαθήση, 
δπως επικράτηση τδ δημοκρατικδν πνεΰμα. (Ζωηραί έπιδοκιμα- 
σίαι τών βουλευτών καί τών θεωρείων.)

' Ο Βενιζέλος άπαντών είς τδν Μπουσιον ειπεν : Τδ έπα- 
ναστατικδν κίνημα ήτο τδ μόνον μέσον, δπως έπιβληθή είς τδν 
βασιλέα ή θέλησις τοΰ λαοΰ. Έ ν τούτοις ή κυβέρνησις θεω. 
ρεΐ καθήκον της νά δοκιμάση άκόμη μίαν φοράν τδ βασιλευό- 
μενον πολίτευμα. *

Βεβαίως ούδείί άνέμενεν άπδ τήν παρούσαν βουλήν νά ά- 
κούση τι περισσότερον παρά ασεβείς λόγους πρδς τδν βασιλέα 
Κωνσταντίνον. Οί ολίγοι βουλευταί τής άντιπολιτεύσεως, δεδοκί- 
μασμένοι καί έντιμοι πολιτικοί, δέν ήδυνήθησαν νά σιωπήσωσι 
πρδ τών άνοησιών καί ψευδολογιών τής βενιζελικής συμμορίας 
καί μετ’ άγανακτησεως ύπερημύνθησαν τοΰ βασιλέως Κωνσταν
τίνου καί τών πατριωτών πολιτικών τής Ελλάδος, έστω καί άν 
ή φωνή των ήδύνατο νά είναι ματαία. Αυτή δέ είναι καί ή 
γνώμη τής πλειστότητος τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, τδν όποιον ουδό
λως άντιπροσωπεύουσιν οί έκπτωτοι βουλευταί του, τούς οποίους 
ή ξενική βία ένεκατέστησεν έκεΐ, δπου δέν ήρμοζε νά εύρί- 
σκωνται.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΕΝΣΚΙ

(Ν.) Πετρούπολις, 25. Αύγούστου. (Τηλεγράφημα τοΰ 
τηλεγραφικού πρακτορείου Πετρουπόλεως). Τήν 3. ώραν μ. μ. 
ήρχισεν ή άναγγελθεΐσα συνέλευσις τής Μόσχας είς τήν ύπδ τε
ραστίου πλήθους λαοΰ περικυκλωμένην καί ύπδ ισχυρών τμη
μάτων ίππικοΰ κατεχομένην "Οπεραν. Πρώτος ώμίλησεν ό Κε- 
ρένσκι είπών περίπου τά έξής:

Εκείνοι οί όποιοι πιστεύουσιν, δτι ήλθεν ή στιγμή, νά ά- 
νατρέψωσι διά τής λόγχης τήν έπαναστατικήν δύναμιν, άπατών-

ται. ' Εκατομμύρια στρατιωτών μάς ύπερασπίζουσιν έναντίον γερ
μανικής εισβολής.

Πολΐται! Τδ κράτος μας διέρχεται ώραν κινδύνου θανάτου, 
άλλά γνωρίζετε δλοι, δτι τδ καθήκον τδ όποιον ανήκει είς σας, 
ιδίως ό πόλεμος κατά τοΰ ίσχυροΰ, αδιαλλάκτου καί ώργανω· 
μένου έχθροΰ, άπαιτεΐ μεγάλας θυσίας, αύταπάρνησιν, βαθύν 
πατριωτισμόν καί λησμοσύνην τών έσωτερικών μάς διαφορών. 
Είς τδν πολιτικόν μας βίον ή ελλειψις όργανώσεως είναι άκόμη 
μεγαλύτερα. Τέλος τδ δλον έστέφθη διά τοΰ μεγάλου αίσχους 
είς τδ μέτωπον, δπου ρωσσικά στρατεύματα, λησμονοΰντα τδ 
πρδς τήν πατρίδα καθήκον των, ύπεχιόρησαν άνευ άντιστάσεως 
πρδ τής πιέσεως τοΰ έχθροΰ καί ουτω έσφυρηλάτησαν διά τήν 
πατρίδα των νέας άλύσεις τοΰ δεσποτισμοΰ.

'Ο Κερένσκι ώμίλησε κατόπιν περί ττΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ, 
ό όποιος έπί τοΰ παλαιού καθεστώτος ήτο σώμα μέ πήλινους 
πόδας καί σχεδόν άνευ κεφαλής. Πρό τίνος χρόνου άπεκρούσα- 
μεν μετ’ δργής τήν πρότασιν μονομερούς είρήν»]ς(!). Πρδ όλίγων 
ημερών ήμεθα μάρτυρες νέας άποπείρας, ή όποία διηυθύνετο 
κατά τών συμμάχων μας(!). Ούτοι άπέκρουσαν αύτήν μετά ίσης 
άγανακτησεως, καί έν δνόματιτοΰ μεγάλου ρωσσικοΰ λαοΰ λέγω 
είς τούς συμμάχους μας: Αύτή είναι ή μόνη άπάντησις, τήν ο
ποίαν άναμένομεν άπδ υμάς. (Παρατεταμέναι έπιδοκιμασίαι δλης 
τής συνελεύσεως ένώπιον τών διπλωματών τής ’ Αντάντ).

'Ο Κερένσκι έξέφρασε κατόπιν τήν ιδιαιτέραν συμπάθειάν 
του πρδς τδν ρουμανικόν λαόν, δ όποιος ύπέφερε τόσον πολύ 
έκ τοΰ πολέμου. Μετά τδν Κερένσκι ώμίλησεν ό ύπουργδς τών 
έσωτερικών ’Αβτσεντιέφ. Κατόπιν ό ύπουργδς τοΰ έμπορίου κα 
τής βιομηχανίας Προκόποβιτς ώμίλησε περί τής οικονομικής 
καταστάσεως τής Ρωσσίας.

(Ν.) 'Ως πληροφοροΰσιν αί έφημερίδες ή άπάντησις τών 
κεντρικών δυνάμεων πρδς τδν Πάπαν θά έπιδοθή λίαν προσέ 
χώς, εύθύς ώς περατωθώσιν αί συνεννοήσεις μεταξύ τής αύ- 
στροουγγρικής καί, τής γερμανικής κυβερνήσεως έπί τοΰ ζητή
ματος τούτου.
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ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ
τ ώ ν  άδελ. ΚΟΡΤΕΣΗ Πρ« γκερ-στράσσε 63.
(γωνία -ταοαπλεΰρως τών γραφείων τού Σώμ. Στρατού) 
άφίχθ-ησαν έκλεκτά σ ι γ α ρ έ τ τ «  άπό 3 πφ. xa i 6νω, 

ώς καί έκλεκτά πούρα·

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμάτιον. ΤΩραι έπισκέψεως 
1 1/ i—2 x/a ή τήν έσπέραν μετά τάς 7. Μπάνοφ-στράσσε 53. παρτ.

Ενοικιάζονται δύο καλώς έπιπλ. δωμάτια ’(υπνου καί δια
μονής) άπδ 1. Σεπτεμβρίου. Μπλοΰμεν-στράσσε 1. II.

Ενοικιάζεται άμέσως καλώς έπιπλ. δωμ. μετά χωριστής 
εισόδου. Λουΐζεν-στράσσε 18. 111. Κοΰσε.


