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0 1 1 T H Q 112 « U W U  Μ Ι ΤΟΪ ΜΑΣ
Β ε ρ ο λ ι ν ο ν ,  11. ’ Οκτωβρίου. (W .T .B .) Τό πολεμικόν 

-πεδίον της Φλάνδρας, τδ όποιον κατά τάς έπανειλημμένας ίσχυ
ράς έπιθέσεις της Φλάνδρας είδε πολλάς έχατοντάδας χιλιάδων 
νά έφορμώσι κατά τοΰ γερμάνικοΰ μετώπου άνευ αποτελέσμα
τος. ύπέκειτο μετά την τελευταίαν ήμέραν μεγάλου αγωνος τής 
9. ’Οκτωβρίου διαρκώς είς ζωηρόν πΰρ πυροβολικου, τδ οποίον 
άπδ μετά μεσημβρίαν τής 10. ’ Οκτωβρίου ηύξήθη ε ίς  μεγάλην 
δύναμιν είς τήν παραλίαν χαί μεταξύ τής λίμνης Μπλανκάαρτ 
-/.αί τής Πελκαπέλλε. Περί τήν 6. ώραν τής έσπέρας τδ ισχυ
ρόν πΰρ ένοχλήσεως είς τήν περιοχήν τής Ντράϊμπανκ χαί βο
ρείως τοΰ δάσους Χουτούλστ μετεβλήθη είς τυμπανιχόν πΰρ 
χαί έπεξετάθη μέχρι τής περιοχής τής Π ε λ χ α π έ λ λ ε . Κατόπιν 
καλύψεως διά νεφών χαπνοΰ τών έχει Θέσεών μας έγενετο νέα 
ισχυρά γαλλική έπίθεσις έκατέρωθεν τής Ντράϊμπανκ καί συγ
χρόνως ή έπίθεσις μιας μεγάλης έχθρικής περιπόλου πλησίον 
τής σιδηροδρομικής γραμμής Μπέζινγκε-Στάντεν. Αί έπιθέσεις 
αύται άπεκρούσθησαν έντελώς μετά μεγάλων αιματηρών απω
λειών, ένώ αί περίπολοί μας έκαθάρισαν κατά τδ πλεΐστον μέ
ρος μίαν νοτίως τής σιδηροδρομικής γραμμής 'Τπέρν- Ρουλερ 
άπδ τήν 9. ’ Οκτωβρίου ύπολειφθεΐσαν αγγλικήν φωλεάν παρά 
χήν ίσχυροτάτην αντενέργειαν τοΰ έχθρικοΰ πυροβολικου.

Είς την Άρτουά καί τήν περιοχήν τοΰ Σεν Καντέν καί 
είς τδ μέτωπον τοΰ Αισν ηύξήθη κατά διαλείμματα ή ένεργεια 
τοΰ πυρός, ή όποία ίδίως είς τήν περιοχήν τοΰ φρουρίου Μαλ- 
μαιζδν καί είς τήν Σεμέν ντε Ντάμ Απέκτησε μεγαλυτέραν 80- 
ναμιν καί μόλις τήν νύχτα κατέπαυσεν.

Είς τήν ανατολικήν όχθην τοΰ Μάς είσεβάλομεν κατά τά 
χαράγματα είς τάς γαλλικάς θέσεις τοΰ δάσους Σώμ είς 700 
μέτρα'πλάτος καί 300 μέτρα βάθος καί έκρατήσαμεν τάς νεο- 
καταληφθείσας Θέσεις έναντίον έπανειλημμένων ισχυρών αντεπι
θέσεων τοΰ έχθροΰ. Μέχρι τοΰδε έκυρίευσαμεν 8 αξιωματι
κούς, 115 όκλίτας χαί β πολυβόλα. Αί αίματηραί άπώλειαι 
τοΰ έχθροΰ είναι βαρεΐαι. Λόγω τής έπιχειρήσεως ταύτης τδ 
πΰρ διετηρήθη ζωηρότερον και τήν ήμέραν καί τήν νύκτα καί 
μετεδόθη καί είς τους γειτονικούς τομείς. Περί τήν 8. ωραν 
τής έσπέρας χατελάβομεν χαί Ιν ακόμη τμήμα έχθρικοΰ χαρα
κώματος είς τήν βορείαν κλιτύν τοΰ υψώματος 344 καί συνε- 
λάβομεν αιχμαλώτους. __________

ΑΑΑΑΙ ΚΡ ΙΣΕ ΙΣ  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΟΪΟΥ ΪΟ Ϊ ΚΥΑΜΑΗ
(Ζ.) Ή  «Έφημερίς τής Γενεύης» γράφει: Αί δηλώσεις 

του Κύλμαν είναι έπίσημος διαβεβαίωσις, δτι τό ζήτημα δύνα-

ται νά λυθτ] μόνον διά τών δπλων. Αί έφημερίδες τής Λυον αν- 
αγγέλλλουσιν, δτι ή αύτή ιδέα έ π ι κ ρ α τ ε ΐ  καθείς Γαλλίαν.'Ο 
παρισινός «Χρόνος» φοβείται, δτι δ Κύλμαν εχει σκοπον̂  διά 
τών δηλώσεών του, νά κλονίση τήν πεποίθησιν τών συμμάχων 
τής Γαλλίας, δυστυχώς δέ τδ συνέδριον τών σοσιαλιστών  ̂ είς 
Μπορντά παρουσίασε κατά τήν αύτήν στιγμήν οίκτρόν Θέαμα
γαλλικής συγχύσεως.

(Ν.) 'Ο «Μικρός Παρισινός» γράφει: ' Ο Κύλμαν φαίνε
ται, δτι είναι δ άνήρ τοΰ μέλλοντος. Αί δηλώσεις του περί τής 
Αλσατίας - Λωρραίνης είναι ή ,κατηγορηματικωτέρα άρνησις, τήν 
όποιαν εδωσέ ποτε γερμανός πολιτικός, νά συζητήση περί τοΰ 
θεμελιώδους τούτου προβλήματος.

(Ν.) 'Η «’ Εντρανσιζάν» γράφει διά τάς δηλώσεις τοΰ 
Κύλμαν : Διά πρώτην φοράν ή γερμανική κυβέρνησις προβαίνει 
είς αίαν ώρισμένην δήλωσιν. 'Ο λόγος είναι μέ Αρκετήν τέχνην, 
Ιγει δέ σκοπόν νά έξεγείρη τήν πίστιν, δτι μόνον ή έπιθυμια 
τής Γαλλίας, νά έπανακτήση -άς άπολεσθείσας έπαρχιας, είναι 
έμπόδιον διά τήν ειρήνην.

lioroi τ ο ϊ αςκου ι β  m i του η ύ ι  π β π
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 12. ’ Οκτωβρίου. 'Ο Άσκουϊθ έξεφωνη- 

σε λόγον είς τήν Λιβερποόλην καί είπε τά έξής: 'Η  Αγγλία 
διεξάγει πόλεμον ύπέρ τής είρήνης, Αλλά συγχρό^ς καί πόλε
μον έναντίον τοΰ πολέμου. Φυσικά ό δεύτερος σκοπός δέν ου-
ναται νά έπιτευχθη, έάν δέν έπιτευχθ^ προηγουμένως ο πρώ
τος 'Ο πρώτος σκοπός είναι ή κατάπαυσις τών έχθροπραξιων 
καί ή ύπογραφή ειρήνης. Ά λλ’ αύτό θά ήτο μόνον μία μικρά
χαί όχι Ασφαλής διακοπή, ή όποία δέν παρέχει τάς αναγκαίας
έγγυήσεις περί τής μή έπαναλήψεως τοΰ πολέμου. 'Η Άγγλια 
συνέσφιγξε τώρα τούς δδόντας της καί είναι^ μάλλον έτοιμος να 
έξακολουθήση τόν Αγώνα, χωρίς νά φεισθή χρήματος και αι. 
ματος, παρά νά ?δη Ανωφελείς τάς Αναριθαήτους Θυσίας της. 
’ Επειδή διά μέσου τών νεφών τοΰ πολεμικού πεδίου διακρίνο
υ ν  τόν σκοπόν, διά τόν όποιον, πιστοί είς τάς έκ της συνθήκης 
‘υποχρεώσεις μας ήρχίσαμεν τόν πόλεμον καί έπειδή τό χαθη~ 
χόν μας μάς έπιβάλλει, νά έξακολουθήσωμεν τόν πόλεμον, με- 
γρις δτου έπιτευχθη ό σκοπός ούτος, διά τοΰτο Ακριβώς Θεω- 
ροΰμεν Αναγκαΐον νά έξακολουθοΰμεν νά διευκρινίζωμεν τους 
σκοπούς α ίο ύς δσον τό δυνατόν σαφέστερον. _

Πρό τινων μηνών κατά τήν Αρχήν τ ή ς  πρωθυπουργίας του 
ήδη Αρχικαγγελαρίου, ό δποΐος δφείλει τόν διορισμόν του είς 
τήν νίκην τοΰ στρατιωτικού κόμματος κατά τό μυστικόν συμβου- 
λιον τοΰ Κάϊζερ, ή π λειο ψ η φ ία  τοΰ Ράϊχσταγ συνέταξε μιαν



βεβιασμένην δήλωσιν, τήν όποιαν παρουσίασεν είς τόν κόσμον ώς 
άπόφασιν περί είρήνης. Είς την αγγλικήν κάτω βουλήν, εύρέθη- 
σαν κύκλοι τίνες, οί όποιοι έθεώρησαν τήν άπόφασιν ταύτην, αν 
δχι ώς λύσιν, τουλάχιστον δμως ώς κλάδον έλαίας. Ό  σκεπτι
κισμός δμως άπεδείχθη δικαιολογημένος, διότι τά διάφορα γερ
μανικά κόμματα δέν έπαυσαν νά έρίζωσι περί τοΰ ζητήματος, 
τί κυρίως έσήμαινεν ή άπόφασις έκείνη. ' Η σύγχυσις έγίνετο 
διαρκώς μεγαλύτερα, οπότε ήλθεν ή άπάντησις τοΰ άρχικαγγε- 
λαρίου είς τήν νόταν τοΰ Πάπα. Δέν άμφιβάλλω, δτι είς τήν Γερ. 
μανίαν καί τήν Λύστρουγγαρίαν ύφίσταται άρκετά εΰρεΐα έπιθυ- 
μία διά τήν είρήνην, κα'ι είς αύτό δέ τό Ράϊχσταγ, τοΰ οποί
ου τό κύρος είναι μικρόν κα'ι τοΰ όποιου τά μέλη είναι διγ(ρη. 
μένα, ύπάρχουσι σημεία, τά όποΐα δεικνύουσιν αύξανόμενον πνεύ
μα άντιστάσεως έναντίον τών μεθόδων τής κυβερνήσεως.

Άναμφιβόλως τά γεγονότα τών τελευταίων ήμερών άπο- 
δεικνύουσιν, δτι τό Ράϊχσταγ φοβείται κα'ι δύναταί ευκόλως νά 
χαλιναγωγηθώ· Έκεΐνο λοιπόν είς τό όποΐον δυνάμεθα νά δώ- 
σωμεν σημασίαν, δέν είναι τό Ράϊχσταγ ούτε ή γερμανική δη
μοσία γνώμη, άλλά ή γερμανική κυβέρνησις. Έ χει ή κυβέρνη- 
σις αυτη σοβαράς τάσεις πρός τήν είρήνην; Ούδέποτε ή κυβέρ- 
νησις αυτη θά ευρίβ τήν όδόν πρός τήν είρήνην διά μέσου τών 
τελμάτων καί διά τής άσαφείας. ΈτέΘησαν σαφείς ερωτήσεις, 
είς τάς όποιας άπέφυγον μέ έπιμέλειαν νά άπαντήσωσιν, Έτέ- 
θησαν εις ώρισμένας περιπτώσεις συγκεκριμέναι έρωτήσεις μεγι- | 
στης σημασίας, αί όποΐαι ήσαν τελείως σαφείς, καί ή μόνη ά- 
πάντησις είναι, δτι τά πράγματα είναι άλληλένδετα, καί δτι Θά 
ηδυναντο νά δοθώσι μόνον πρόωροι καί μερικαί απαντήσεις. 
Μάς άφίνουσιν είς τήν αβεβαιότητα ένός ρητορικού σκιό<οωτος. 
Μας παρεκάλεσαν, νά καταθέσωμεν τά δπλα, καί μάς προτρέ- 
πουσι, νά δώσωμεν άπαραδειγματίστους άποδείξεις τών τριών 
αρετών: Πίστις, έλπίς καί αγάπη. Ούδείς Υποστηρίζει, δτι Θά 
ήτο ορθόν καί σκόπιμον, £ν έκ τών δύο μερών νά παρουσιάση 
τελεσίγραφον μέ τό έλάχιστον τών άπαιτήσεών του, τό όποΐον 
περιέχει δρους μέχρι τών λεπτομερειών, αί όποΐαι δφείλουσιν 
νά έξηγηθώσι κατά γράμμα. Ύπάρχουσι πολλά ζητήματα είς 
τήν παγκόσμιον ταύτην σύρραξιν, τά όποΐα πρέπει νά λυθώσι 
διά διαπραγματεύσεων, άλλά έπιμένομεν είς τούς δύο πολεμι
κούς σκοπούς τής κυβερνήσεώς μας : τήν έπίτευξιν άληθοΰς εί- 
ρηνης καί τής άποτελεσματικής αποφυγής μελλόντων πολέμων. 
"Οσον άφορα τάς έδαφικάς μεταβολάς, περί τών όποιων άνέφε- 
ρα είς Λεεδς. δύναμαι νά είπω, δτι δλαι αύται άνήκουσιν είς 
τόν αύτόν τίτλον : ’ Αποκατάστασις τών παρόντων κα- έκπλήρω- 
σις έπί πολύ άναβληθεισών δικαίων παλαιών άπαιτήσεών. Ποΰ 
ύπάρχει έξαίρεσις ; ΙΙοία άπαίτησις θά ήδύνατο νά χαρακτηρι- 
σθή| ώς προσάρτησις ύπό ιμπεριαλιστικόν ή επιθετικόν πνεΰμα ; 
Βεβαίιυς δχι ή έκκένωσις τών κατεχομένων έδαφών τής Γαλ" 
λίας, Ρωσσιας, Βελγίου, Σερβίας καί Ρουμανίας ή ή επιστρο
φή τών έπαρχιών, αί όποΐαι άφηρέθησαν διά τής βίας άπό 
τήν Γαλλίαν τω 1870/71.

Θά ήθελον τώρα νά προσθέσω τινά περί τοΰ αξιοσημείω
του λόγου τοΰ Κύλμαν περί τής ύποθέσεως τής είρήνης, τήν ό
ποιαν τοσον πολύ έπιθυμ3ΐ ή Γερμανία καί ή Αύστρουγγαρία.
Ό λόγος είναι άπλούστατα άπόκρουσις. Είς τήν έρώτησιν, έάν 
ή Γερμανία ήδύνατο νά προβη είς ύποχωρήσεις τινάς ώς πρός 
τήν ’ Αλσατίαν—Λωρραίνην, ό Κύλμαν άπήντησεν : "Οχι, ούδέ
ποτε ! Έπροχώρησε δέ άκόμη περισσότερον καί είπ«: Τό άπα- 
ράβλαπτον καί ή άκεραιότης τοΰ έδάφους, τό όποΐον είναι έν
δοξος κληρονομιά τών πατέρων μας, ούδέποτε δύναταί νά γίν-Q 
άντικειμενον διαπραγματεύσεων ή παραχωρήσεων. Καί τί είναι 
τό ιδιαίτερον είς τήν κληρονομιάν ταύτην ; Είναι έδαφος, τό ό-

ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ 
Από τούς τελευταίους άγώνας είς τόν Βογιοΰζα.

ποιον έπί πολλά ετη ήτο μέρος τής Γαλλίας, τό όποΐον έχε 
γαλλικά αισθήματα καί μόλις πρό 50 έτών άφτ,ρέθη άπό τήν 
1 αλλίαν, χωρίς νά έρωτηθώσι τά αισθήματα καί οί πόθοι τών 
κατοίκων. ΤΗτο δχι μόνον βραβεΐον τής γερμανικής νίκης άλλά 
καί σύμβολον τής ταπεινώσεως τής Γαλλίας. 'Η άπερίσχεπτος- 
έκείνη άρπαγή ήτο ή ρίζα τής πηγής τοΰ συναγωνισμού έξο- 
πλισμών, ό όποΐος πιέζει τήν Ευρώπην άπό δυο γενεών καί τέ
λος έφερε τόν φοβερόν πόλεμον. Είς τήν ίστορίαν ή γερμανική 
διπλωματία δέν έδοξάσθη διά τών πράξεων της, άλλά θά ήτο 
δύσκολον, νά εύρη τις είς τά χρονικά της τέχνασμα χονδροει- 
δέστερον καί καταφανέστερον άπό τήν ματαίαν αύτήν απόπειραν, 
νά φέρη διχόνοιαν μεταξύ ήμών καί τών συμμάχων μας.

'Ο Κύλμ'αν μας έδήλωσεν άκόμη, δτι τό μέγιστον ζήτημα, 
περί τοΰ όποιου πρόκειται είς τόν πόλεμον αύτόν— έκτιμώμεν 
τούς λόγους τούτους—δέν είναι κατά πρώτον λόγον τό βελγι
κόν, καί δτι έξαιρέσει τής Άλσατίας-Αωρραίνης δέν ύφίσταται 
ούδέν έμπόδιον διά τήν είρήνην. ’Αλλά ας έπανέλθωμεν άκόμη 
μίαν φοράν είς τό. βελγικόν ζήτημα, τό όποΐον ό γερμανός ύ
πουργός θέτει είς δευτέραν μοίραν. Οί σύμμαχοι άπαιτοΰσι διά 
τό Βέλγιον δχι μόνον τήν έκκένωσίν του, άλλά καί τήν ολο
σχερή καί διαρκή άποκατάστασίν του είς τήν πλήρ/; ακεραιό
τητα τής πολιτικής καί οικονομικής ,ντοι> ανεξαρτησίας. Ποια θά 
ήτο απέναντι τών πολυετών δεινών τοΰ βελγικοΰ λαοΰ ή άξια 
ένός Βελγίου διηρημένου είς δύο μέρη, διά τό όποΐον ό πρώην 
άρχικαγγελάριος είχεν έπεξεργασθή έν άξιοπαρατήρητον σχέ- 
διον ; Ποια θά ήτο ή αξία ένός Βελγίου, τό όποΐον θά άπει- 
λεΐτο ύπό 7 οικονομικών καί πολιτικών δεσμών διά ύποδουλώ- 
σεως ύπό τής γερμανικής πολιτικής; Ήρώτησα έπανειλημμέ" 
νως, έάν ή Γερμανία εΐναι πρόθυμος, νά άποδεχθή τήν πλήρη 
άποκατάστασίν τοΰ Βελγίου. Αύτό εΐναι ή ούσιώδης προϋπόθε- 
σις διά τήν είρήνην. Ά λλά  δέν ελαβον καμμίαν άπάντησιν, καί 
ό κ. φον Κύλμαν, ό όποΐος ήδύνατο νά είναι σταθερώς άπο·

ΛW

(βασισμένος, δταν ελεγε τό «δχι» διά τήν Άλσατίαν-Λωρραίνην, 
τηρεί ώς πρός τό μέλλον τοΰ Βελγίου άξιοπαρατήρητον σιωπήν.

'Ο Άσκουϊθ άνέφερε κατόπιν κατά τόν γνωστόν τρόπον 
τήν άποκατάστασίν τής Σερβίας καί τής Ρουμανίας καί έξηκο
λούθησεν : Είπον έπανειλημμένως καί άλλοι δέ ύπευθυνοι πολι
τικοί τής Άντάντ είπον τό ίδιον, δτι βύδεποτε ητο πολίτικος 
μας σκοπός, νά έκμηδενίσωμεν τήν Γερμανίαν. Καταπολεμοΰμεν 
τήν πρωσσικήν πολιτικήν τής δυνάμεως, ή όποία σημαίνει μέ- 
γαν κίνδυνον διά τόν κόσμον. Διά τοΰτο θα ητο η μεγίστη κα
ταστροφή, έάν έκλείετο βεβιασμένη ειρήνη, ή όποία νά έγκλείη 
έν έαυτή τόν πυρήνα νέου πολέμου. Κατόπιν περιέγραψε τάς 
έντυπώσεις του άπό τά πεδία μαχών τοΰ Σόμ καί τής Φλάν
δρας ώς καί άπό τάς αγριότητας τοΰ πολέμου καί έτόνισεν, δτι 
καίτοι έχει πρό δφθαλμών τάς εικόνας ταύτας προτιμά τήν έ- 
ξακολούθησιν τοΰ πολέμου παρά μή ύγια ειρήνην. Διότι μόνον 
πραγματική ειρήνη, καί άν δέν άποζημιώση, Θά δικαιολογήσω 
δμως τά κατορθώματα καί τάς Θυσίας τοΰ πολέμου τούτου. 
Κατόπιν άνέφερε τάς έπιτυχίας τοΰ βρεττανίκοΰ στρατοΰ είς τήν 
Φλάνδραν καί τήν Μεσοποταμίαν καί τό γεγονός, δτι θά εΐναι 
πολύ καλά είς Θέσιν νά άποκρούσωσι τάς έναερίους έπιθέσεις 
τών Γερμανών, αί όποΐαι δέν δίδουσιν εις αύτούς ούδέν στρα
τιωτικόν κέρδος. Έπεράτωσε τόν λόγον του, είπών, δτι καί αί 
' Ηνωμέναι ΙΙολιτεΐαι έτάχθησαν πρός τό μέρος τής ’ Αντάντ καί 
δτι κατόπιν τούτου ή ηθική καί υλική υπεροχή είναι πρός τό 
μέρος τής Άντάντ. _____

'Ο Λόϋδ Τσώρτς έδέχθη έπιτροπήν αντιπροσώπων τών τα
μιευτηρίων ασφαλείας καί άσθενών, είς τήν όποιαν είπε μεταξύ 
άλλων τά έξής : ’ Επεθύμουν, νά ήδυνάμην νά προείπω, δτι δυ
νάμεθα νά ίδωμεν έντός δλίγου τό τέλος τοΰ πολέμου. Ά λλά, δ,χ1 
καί άν συμβή, τό εργον, τό όποΐον άνέλαβε νά έκτελέση ό βρετ 
τανικός λαός, πρέπει νά έκτελεσθη. Ά ίλ ά  κατά τήν γνώμην 
μου ούδεμία άλλη δήλωσις είναι περισσότερον κατάλληλος, νά 
παρατείνω τόν πόλεμον, άπό τήν γενομένην ύπό τοΰ Κύλμαν 
είς τό Ράϊχσταγ, δτι ή Γερμανία έπ ούδενί λόγφ θά συγκα- 
τατεθίβ είς οίανδήποτε ύποχώρησιν ώς πρός τήν Αλσατίαν - Ato- 
ραίνην. Δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη αμφιβολία περί τής σημα
σίας τής δηλώσεως ταύτης. Θά πολεμήσωμεν παρά τό πλευρόν 
τοΰ γενναίου μας συμμάχου, τής Γαλλίας, μέχρις δτου αυτη 
άποσπάστ; άπό τόν ξένον ζυγόν τά ύποδουλωθέντα τέκνα της.

Είς άλλην ομιλίαν του πρός έπιτροπήν γεωργικών συνδέ’ 
σμων άπηύθυνε ζωηράν προτροπήν πρός τούς γεωργούς, νά 
έντείνωσι τάς προσπαθείας των, δπως ή προσεχής έσοδεία τή; 
Αγγλίας είναι δσον τό δυνατόν μεγαλύτερα. Εΐπεν, δτι δέν ά' 
πευθύνει τήν προτροπήν ταύτην, διότι άνησυχεΐ Ινεκα τών υπο
βρυχίων. Κατά τάς άρχάς τοΰ έτους άνησύχει, είναι άληθές, 
πολύ, διότι έπρόκειτο περί έχθροΰ, ό όποΐος ήτο έπικινδυνος 
λόγω τοΰ άριθμοΰ του καί τής άφβνείας του, σήμερον δμως 
δυναται νά άνακοινώση όριστικώς, δτι ή άπειλή τών ύποβρυ
χίων έλαττού-αι ταχέως. Αί καταβυθίσεις πλοίων είναι δλιγώτεραι 
παρά είς οίανδήποτε έποχήν άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 1916  καί 
μετέπειτα. "Ενεκα τούτου δέν φοβούμαι, δτι τά υποβρύχια θά 
άποκλείσουν τό νησιωτικόν μας κράτος. Δέν είναι αύτό, τό ό
ποΐον μάς άνησυχεΐ κατά τήν παρούσαν στιγμήν. Ή  άνησυχία 
μας εΐναι πολύ περισσότερον, δτι ή ύπάρχουσα είς τόν κόσμον 
ποσότης τροφίμων είναι τόσον μικρά— δέν θέλω νά είπω δσον 
ουδέποτε ήτο—άλλά δσον δέν ήτο άπό πολλών έτών έως σή
μερον, καί είς τήν Γαλλίαν, δπου τό έδαφος έξαρκεΐ διά τήν 
διατροφήν τοΰ πληθυσμοΰ, τώρα ήτο δλιγωτέρα παρά άλλοτε· 
τό αύτό δέ δύναταί νά λεχθή καί διά τήν ’ Ιταλίαν. Φυσικά

■η καλλιέργεια καθυστερεί, διότι πολύ μέγα μέρος τού γεωργι
κού πληθυσμοΰ εύρίσκεται είς τό μέτωπον. Έν τέλει είπεν ο 
Λόϋδ Τσώρτς : «' Ο έχθρός δέν δύναταί νά μάς καταβάλη διά 
πείνης· όφείλομεν νά παραγάγωμεν οί ίδιοι τόσον πολλά τρόφι
μα, ώστε νά μή χρειαζώμεθα άμερικανικά τοιαΰτα καί νά μή 
άφαιρώμεν τήν τροφήν τών συμμάχων μας.»

Μ Μ Ο Μ Ϊ Τ Γ Ν Ι Ι  Η Κ Μ 1

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 13. ’ Οκτωβρίου 1917. 
Δυτικόν Θέατρον.
Σ Τ Ρ Α Τ Ι !  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟ ΧΟ Υ Ρ Ο Υ Π Ρ Ε ΙΤ

Ή μάχη τής Φλάνδρας ηρχισε πάλιν κατόπιν μικράς δια
κοπής.

Τήν φοράν αύτήν οί Άγγλοι έπεχείρησάν τάς έπιθεσεις 
έπί στενωτέρου μετώπου, δέκα περίπου χιλιομέτρων, μεταξύ 
τών όδών Λάνγκεμαρκ - Χουτούλστ καί Γσοννεμπεκε - Μορεντελε· 
αί συμμετασχούσαι δυνάμεις πυροβολικού ήσαν ίοιαιτερως 
ίσχυραί.

Τό άγγλικόν πεζικόν κατώρθωσε κατόπιν έπανειλημμένων 
άκάρπων έπιθέσεων νά προχωρήση είς τό πεδιον χοανών μετα
ξύ τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού καί τοΰ χωρίου Πελκαπελλε· 
Κατόπιν πεισματωδών άγώνων, οί όποιοι διάρκεσαν δλην τήν 
ήμέραν τά στρατεύματά μας άπέκρουσαν τόν έχθρόν έκατέρω- 
θεν τής Πέντσμπεκ.

Κατά τών θέσεών μας έντός καί νοτίως τής Πελκαπέλλε 
έγένοντο πρό μεσημβρίας καί τήν έσπέραν διά νεων ουνάμεων 
νέαι έπιθέσεις άνευ άποτελέσματος.

Ισχυρά πίεσις έκ μέρους τοΰ έχθροΰ δ.ηυθυνετο κατα 
της Πασεντέλε· καί έκεΐ οί Άγγλοι ήναγκάσθησαν νά άρκεσθώ- 
σιν είς μιαν στενήν λωρίδα τοΰ προπεδίου μας· τό χωρίον εύ- 
ρίσκεται είς χεΐράς μας.

Άνατολικώς τής Τσοννεμπέκε κατεβλήθησαν αί έχθρικαί 
έπιθέσεις· ομοίως πλησίον τής Γκελοΰβελτ άπετυχε μια ισχυρά 
έπίθεσις.

Τό μετά βαρειών αιματηρών άπωλειών έξαγορασθέν κέρ
δος τοΰ έχθροΰ είς δύο θέσεις εισβολής άνέρχεται είς 1)2 πε
ρίπου χιλιόμε^ρον έδάφους· έκτός τούτου είς δλα τά λοιπά ση - 
μεΐα αί προσπάθειαί του ήσαν μάταιαι.

*0 άγών πυροβολικού έξηκολούθησε κατά τήν νύκτα· σή
μερον τήν πρωίαν ηύξήθη πάλιν είς τυμπανικόν πΰρ μεταξύ τού 
Λύς καί τής διώρυγος Κομίν—'Υπέρν. Κατά τάς ύπαρχούσας 
ειδήσεις δέν έγένοντο μέχρι τοΰδε νέαι έπιθέσεις.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟ Υ Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ ΤΣ
Είς μερικούς τομείς τού μετώπου τοΰ Αίαν ή μαχητική 

ένέργεια ήτο καί χθές ζωηρά.
Είς τό άνατολικόν μέρος τής Σεμέν ντέ Ντάμ είσέβαλον 

είς τάς γαλλικάς θέσεις βορείως τοΰ μύλου τής Βωκλέρ στρα- 
τεύαατα τού Τύρινγκεν κατόπιν αποτελεσματικής προπαρασκευής 
πυρός. Άφηρέθησαν άπό τόν έχθρόν πολλαί γραμμαί χαρακω
μάτων έπί πλάτους 400 μέτρων περιήλθον είς χεΐράς μας πολ
λοί αιχμάλωτοι.

’Ανατολικόν θέατρον.
Άπό τοΰ Ντύνα μέχρι τού Δουνάβεως ούδεμία μεγαλυ-

τέρα πολεμική έπιχείρησις.
^ — — 1^— — — 1— — —
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Κυπριανού ίερομάρτυρος



Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Ούδέν σημαντικόν έκτός ζωηράς ένεργείας πυροβολικοί» είς 

το τόξον τοΰ Τσέρνα και ευνοϊκών διά τους Βουλγάρους μαχών 
άναγνωρίσεως είς τήν λίμνην της Δοϊράνης.

(W .T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

’Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 14. ’ Οκτωβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν  
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Έπι τοΰ πολεμικοΰ πεδίου τής Φλάνδρας δέν έγένοντο έ- 
πιθέσεις χθες τήν πρωίαν μεταξύ Λΰς και Ντέλ μετά ,τδ τυ- 
μπανικδν πΰρ.

Είς τήν παραλίαν καί άπδ τοΰ δάσους Χουτούλστ μέχρι, 
τής Γκελοΰβελτ τδ πΰρ διετηρήθη ζωηρόν καΐά τήν ήμέραν, 
ιδιαιτέρως δε ηύξήθη κατά τήν έσπέραν.

Εις τινας θέσεις έπετέθησαν κατά τών γραμμών μας γαλ
λικά καί άγγλικά Ίμήματα άναγνωρίσεως, τά όποια άπεκρού- 
σθ.'/σαν.

Είς τήν ’ Αρτουά και βορείως τοΰ Σέν Καντέν ηύξήθη πα
ροδικώς τδ πΰρ και τών δυο μερών έν συνδυασμω πρδς μάχας 
άναγνωρίσεως.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τδ δυτικόν μέρος τής Σεμέν ντέ Ντάμ κατά διαλείμ- 

ματά ισχυρός άγών πυροβολικοΰ εις τήν δδδν Λαδν-Σουασσόν.
Χθές οί Γ άλλοι έπεχείρησαν έναντίον τών ύφ’ ήμών βο

ρείως τοΰ μύλου τής Βωκλέρ καταληφθέντων χαρακωμάτων πέν
τε ίσχυράς άντεπίθέσεις, αί όποΐαι δλαι άπέτυχον μετά πολλών 
άπωλειών καί χωρίς νά φέρωσι κανέν άποτέλεσμα.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Κατόπιν καλώς μελετημένης προπαρασκευής ήρχισε διά 

έξαιρετου συνεργασίας στρατοΰ και ναυτικοΰ μία κοινή έπιχεί- 
ρησις έναντίον τής πρδ τοΰ κόλπου τής Ρίγας κειμένης καί κα
λώς ώχψρωμένης ώς όρμητηρίου ρωσσικής νήσου Έζελ.

Κατόπιν έκτεταμένων έργασιών άλιείας τών τορπιλλών είς 
τά παραλιακά υδατα έκανονιοβολήθησαν τήν πρωίαν τής 12. 
’ Οκτωβρίου τά δχυρώματα έπί τής χερσονήσου Σβόρμπε^πλη
σίον τής Κίλκοντ, είς τδν κόλπον Τάγγα καί ?ίς τόν πορθμόν 
Ζέλο· μετά τήν κατανίκησιν τών ρωσσικών πυροβολείων άπεβι- 
βάσθη στρατός.

Κατά τάς έπιχειρήσεις ταύτας, ώς καί κατά τήν συνοδείαν
τοΰ μεταγωγικού στόλου διά μέσου τών ρωσσικών δικτύων τορ-
πιλλών αί συμμετασχοΰσαι ναυτικαί δυνάμεις άπέδειξαν έξαίρετα 
τό άκμαΐον δπιχειρητι/όν πνεΰμα καί τήν ικανότητα τοΰ στόλου· 
τό πρώτον μέρος τής έπιχειρήσεως ταύτης έπέτυχε τελείως ά
νευ ούδεμιάς άπωλείας πλοίων. '

Τά είς τόν κόλπον Ί άγγα είς τήν βορειοδυτικήν παραλίαν
τής νήσου άποβιβασθέντα στρατεύματα έθραυσαν ταχέως δι 
ακμαίας έπιθέσεως άντίστασιν τών Ρώσσων καί έξακολουθοΰσι 
τήν προέλασίν των πρός νοτιοανατολάς.

Ή  Τσέρελ, είς την νοτίαν άκραν τής χερσονήσου Σβόρμπε, 
καί ή Άρενσμπουργκ, ή πρωτεύουσα τής νήσου Έζελ, καίονται.

0   ̂ ^
Μεταξύ Άνατολικής θαλάσσης καί Μαύρης θαλάσσης ή

κατάστασις είναι άμετάβλητος.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Λόγω σφοδρας βροχής ζωηρά ένέργεια πυροβολικοΰ μόνον 

πλησίον τοΰ Μοναστηριού καί καί είς τό τόξον τοΰ Τσέρνα. 
(W .T.B.) ΛΟΓΝΤΕΝ Ν'Γ (ίΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΙΥΣΪΡΟΟΙΓΓΡΙΚΟΥ U K K 0 H M IT 0 2
Β ι έ ν ν η ,  12. ’ Οκτωβρίου.
Μικρά μαχητική ένέργεια· ή κατάστασις πανταχοΰ άμετά 

βλητος.

ΑΤΣΤΡΟΟΠΤΡΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 13. ’ Οκτωβρίου.
Είς τό Άνατολικόν καί τήν Αλβανίαν ούδέν νέον άπό τά 

στρατεύματά μας.
Είς τόν ’ Ιζόντσο καί τό μέτωπον τοΰ Τιρόλ είς πολλάς 

θέσεις ζωηρότερον πΰρ πυροβολικοΰ. Νοτίως τής κοιλάδος τοΰ 
Πελεγκρίνο αί περίπολοί μας ένισχυμέναι διά ιθαγενών σκοπευ
τών, εφεραν αιχμαλώτους καί πολεμικόν ύλικόν άπό τάς έχθρι
κάς θέσεις.

(W .T.B.) Ό  άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 11. ’ Οκτωβρίου. Επίσημον. (W.T-B.) Τά υ

ποβρύχιά μας κατεβυθισαν πάλιν είς τόν Ατλαντικόν ώκεανόν 
σειράν άτμοπλοίων καί ιστιοφόρων με ίδιαιτέρως πολύτιμα φορ
τία. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό ώπλισμένον 
γαλλικόν άτμόπλοιον «Μπινορα» μέ φορτίον 6750 τόννων άν
θράκων, τό δποΐον άνήκεν είς συρμόν, προσέτι τό γαλλικόν ά- 
τμόπλοιον «’ Ιταλία» μέ φορτίον τροφίμων καί οίνου διά Μπορ- 
ντώ, ώς καί τό γαλλυιόν ίστιοφόρον «Έροπί» μέ φορτίον 4500 
τόννων σίτου διά Μπορντώ καί τό ώπλισμένον γαλλικόν τδτραίστι- 
ον ίστιοφόρον «Περσεβεράνς» μέ φορτίον 4000 τ. νίτρου διά Σέν 
Ναζέρ. Προσέτι κατεστράφη Ιν πλοΐον φρουράς.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

Βερολινον, 12. ’ Οκτωβρίου. (W .T.B.) Ναυτικά άερόπλοια 
καί μοΐραι άεροπλάνων τών παραλιακών σταθμών τής Κουρλαν- 
δίας έξετέλεσαν κατά τάς τελευταίας έβδομάδας παρά τόν συ
χνά δυσμενή καιρόν σειράν έπιθέσεων έναντίον στρατιωτικών έγ- 
καταστάσεων τής Λιβλανδικής παραλίας καί τών νήσων τοΰ κόλ
που τής Ρίγας. Μετά μεγάλης περισκέψεως έπετέθησαν έπα- 
νειλημμένως έναντίον τών δχυρώσεων τής Τσέρελ ώς καί έχ
θρικών ναυτικών δυνάμεων τής έκεΐ παραλίας παρά τήν ίσχυ- 
ράν άμυναν. 'Ομοίως Ιβομβαρδίσθησαν μετ’ έπιτυχίας διά πολ
λών χιλιάδων χιλωγράμμων βομβών αί άμυντικαί έγκαταστάσεις 
τής άνατολικής παραλίας τοΰ κόλπου τής Ρίγας. Τά άποτελέ- 
σματα τών έπιθέσεων, έκ τών όποιων ούδεμίαν ζημίαν ύπέστη- 
μεν, όμολογοΰνται είς τά πολεμικά άνακοινωθέντα τοΰ έχθροΰ.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

(Ζ.) Γενεύη, 13. ’ Οκτωβρίου. Είς τήν γαλλικήν βουλήν ό 
ύπουργός τών έξωτερικών Ριμπό ώμίλησε μεταξύ άλλων καί 
περί τοΰ λόγου τοΰ Κύλμαν. Τό ίδιαιτέρως έπιδοκιμασθέν μέ
ρος τοΰ λόγου του ήτο τό έξής: «Διά τών δηλώσεων τοΰ Κυλ- 
μαν έδόθη τέλος είς η ρ  άβεβαιότητα περί τών σκοπών τής 
Γερμανίας. Είμεθα υποχρεωμένοι άπέναντι τών τέκνων μας, νά 
έπανορθώσωμεν τδ υπό τής είρήνης τής Φρανκφούρτης δια- 
πραχθέν άδίκημα. 'Η  Γαλλία καί οί σύμμαχοί της ύπεχρεώθη- 
σαν δι’ δρκου, νά μή λάβωσι γνώσιν προτάσεων είρήνης, χωρίς 
νά άνακοινώσωσιν άμέσως αύτάς καί είς τούς λοιπούς συμμά
χους. Έ κ τών προτέρων δέν άποκρούομεν καμμίαν πρότασιν, 
άλλά δπισθοβουλία θά έσήμαινε προδοσίαν τής κοινής ύποθέσε- 
ως. Ούδείς θά κατορθώση νά μας χωρίση. ' Η νομιμοφροσύνη 
μας καί ή στερεότης τών συνθηκών μας θά άνθέξωσι κατά πά
σης δοκιμασίας.»

Ενοικιάζεται προσήλιον έπιπλ. δωμ. μέ θέαν πρδς τήν 
Ντρέσντενδερ-πλάτς. Λάντεσκρον-στράσσε 54. I. ά.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. ’’Ωραι έπισκέψεως μετά 
μεσημβρίαν μετά τήν 3ην ώραν. Μπάνοφ-στράσσε, 53 παρτέρ.


