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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Είς τήν παραλίαν ή ένεργεια τοΰ πυρός ήτο μέτρια, έκα- 

νονιοβολήθησαν δε έπανειλημμένως ύπό τοΰ έχθροΰ συστηματι
κών βελγικά χωρία, ιδίως ή Ντιξμυίντε.

Είς ’ τήν Φλάνδραν litl τοΰ πεδίου τοΰ μεγάλου άγώνος 
το χατά τήν ήμέραν ισχυρόν εχθρικόν πΰρ μετεβλήθη άπο τής 
5. ώρας είς ίσχυρότατον τυμπανικόν πΰρ μεταξύ τής λίμνης 
Μπλάνκαρτ κα'ι τής Πασεντέλε. Τήν έσπέραν έγένοντο μεταξύ 
Μανγκελέρε και τής σιδηροδρ. γραμμής Μπέζινγκε—Στάντεν 
έχθρικαί έπιθέσεις άναγνωρίσεως, αί όποΐαι άπεκρούσθησαν μετά 
πολλών άπωλειών.

Τό ίσχυρόν πΰρ όιήρκεσε μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, πολλά- 
*ις αύξηθέν. Κατά τόν άγώνα έναντίον τοΰ έχθρικού πυροβολι
κού έξηκριβώσαμεν πολλάς έκρήξεις καί παρετηρήσαμεν καλήν 
ένέργειαν έναντίον άναγνωρισθεισών συγκεντρώσεων έχθρικοΰ πε- 
ζιχοΰ. ’ Από τοΰ άπογεύματος ή ένέργεια τών άεροπόρων ήτο 
ζωηρά, έγένοντο δε πολλοί έναεριοι άγώνες. ’Εβομβαρδίσθησαν 
μετ’ έπιτυχίας έχθρικά στρατόπεδα καί σιδηροδρομικά! έγκατα- 
στάσεις βορειοδυτικώς τής Ύπέρν καί πλησίον τής Μπέζινγκε, 
έχθρικαί δέ πυρβολαρχίαι και βαδίζουσαι φάλαγγες ύπέστησαν 
έπιθέσεις τών άεροπόρων μας διά πυρός πολυβόλων.

Είς τήν Άρτουά ένεδυναμώθη αίφνιδίως τό πΰρ τοΰ έχθρι- 
κοΰ πυροβολικοΰ περί τήν 4. ώραν μ. μ. έκατέρωθεν τής σι
δηροδρομικής γραμμής Ντουαί-Άρράς. Περί τήν έσπέραν άπε
κρούσθησαν προχωροΰσαι ίσχυραί έχθρικαί περίπολοι. Είς τό 
μέτωπον τοΰ Αί'σν ή 24. ’ Οκτωβρίου παρήλθεν άνευ νέων έπι- 
χειρήσεων τοΰ έχθριχοΰ πεζικοΰ. ’Επί τοΰ έκεΐ κυρίου πεδίου 
ράχης ή ένέργεια τοΰ έχθριχοΰ πυροβολικού έξηκολούθησε νά 
είναι λίαν ζωηρά, ιδίως μεταξύ τοΰ πρώην φρουρίου Μαλμαιζόν 
και τής Κουρτεκόν. Κατά τό λυκόφως κατόπιν αίφνιδίου ίσχυ- 
ροΰ πυρός έπετέθησαν είς πολλάς θέσεις γαλλικά τμήματα ά
ναγνωρίσεως, τά όποΐα πανταχοΰ άπεκρούσθησαν μετά πολλών 
απωλειών. Αί λίαν βαρεΐαι άπώλειαι τοΰ έχθροΰ /ατά τήν προ
τεραίαν έπιβεβαιοΰνται. Κατά τήν νύκτα τό πΰρ παρέμεινε 
ζωηρόν.

Είς τήν Καμπανίαν μετρία ένέργεια πυροβολικοΰ· είς τήν 
περιοχήν τής Πρόσν άπεκρούσθησαν πολλάκις μετά πολλών ά- 
πωλειών έπιτεθεΐσαι έχθρικαί περίπολοί. Μεταξύ Μάς καί Μό- 
ζελ ίσχυραί έχθρικαί περίπολοι ύπέστησαν τήν αύτήν τύχην.

Είς τήν Μακεδονίαν ηύςησε πάλιν τό πΰρ τοΰ έχθρικοΰ 
πυροβολικού. Άνατολικώς τής Ντομπροπόλγε κατεβλήθησαν έπι- 
θέσεις έχθρικών περιπόλω?.

Είς τό ιταλικόν μέτωπον παρά τάς έναντιωτάτας καιρικάς

Ίπεύθυνος έκδοτης : Αιμίλιος Γχλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Εκτύπωσις καί εχδοσις ύπό τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 

τεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24.25.

συνθήκας συνεχίζονται αί έπιχειρήσεις τών ήνωμένων γερμανο- 
αύστροουγγρικών στρατευμάτων μετά τήν χρώτην έπιτυχή έφοδον,

Βιέννη, 25. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Άπό τό γραφεΐον τού 
πολεμικοΰ τύπου αναγγέλλονται τά έξής : Χθές περί τήν 7. ώ
ραν τής πρωίας ήρχισεν ή δωδεκάτη μάχη τοΰ Ίζόντσο διά 
ίσχυράς, άκρατήτου έπιθέσεως έναντίον τών ιταλικών γραμμών. 
Ιά δεδοκιμασμένα πεζικά στρατεύματα τοΰ άρχιδουκός "Οϋγχεν, 
πιστώς ηνωμένα μέ τά γερμανικά στρατεύματα, τά όποΐα πρώ
την φοράν τώρα έλάμβανον τήν ευκαιρίαν νά συμμετάσχωσι 
τού άγώνος έναντίον τοΰ παραβάντος τόν δρκον του άλλοτε συμ
μάχου, έφώρμησαν κατόπιν πυρός καταστροφής τών πυροβολι
κών μας διαρκείας μιάς ώρας παρά τήν χιονοθύελλαν καί τήν 
ραγδαίαν βροχήν έναντίον τών διά πολυμήνου έργασίας λόγφ 
συνεχούς κινδύνου έπιθέσεως τελειώτατα ώχυρωμενων θέσεων 
μάχης τών Ίταλών.

' Η^έπίθεσις προσέκρουσεν έπί άγρύπνου αντιπάλου, ό ό
ποΐος είχε διαταχθή έπειγόντως, νά μή υποχώρηση είς ούδε- 
μίαν περίπτωσιν ούδέ κατά έν βήμα άπό τάς τοσούτον αίματη- 
ρώς άγορασθείσας θέσεις. Τοιουτοτρόπως ήναψε πεισματώδης 
έκ τοΰ πλησίον άγών, ό όποΐος είς πολλάς θέσεις διήρκεσε πε
ρισσότερον άπό τέσσαρας ώρας. Περί τήν μεσημβρίαν είχε πλέ
ον διασπασθή τό μέτωπον τής όευτέρας ιταλικής στρατιάς είς 
πολλάς θέσεις μεταξύ τής πλ̂ ησίον τοΰ Κυστενλανδικού συνόρου 
τού Κέρντεν κειμένης Ρόμπον καί τοΰ 15 χιλιόμετρα νοτιοανα
τολικώς τής Τολμάϊν κειμένου χωρίου Άουτσα. Συντάγματα 
τών αύστριακών άλπινικών χωρών κατέλαβον δί έφόδου τάς 
έχθρικάς θέσεις πλησίον τής Ρόμπον καί τής λεκάνης τού Φλίτς 
καί έξηκολούθησαν τήν προέλ.ασίν των πρός νοτιοδυτικά έπί τής 
δεξιάς όχθης τοΰ Ίζόντσο. Νοτιώτερον ό έχθρός ήναγκάσθη 
νά έκκενώση τά χαρακώματά του πρό τής έφόοου τών Γερμα
νών. Ά πό τά βορειοδυτικώς τοΰ Κρν δρη μία ισχυρά έπίθεσις 
εισέβαλε πολύ μακράν πρός νοτιοδυτικά. Βαρύς άγών ήναψε 
διά τά δυτικώς καί νοτιοδυτικώς τής παρά τόν Τολμάϊν καμπής 
τοΰ Ίζόντσο δεσπόζοντα υψώματα. Ά λλά  καί έδώ οί ίδιχο·. 
μας κατώρθωσαν νά έξέλθωσι άδιαφιλονείχητοι νικηταί. Τά ύψώ- 
ματα τής Βόλτσαχ εύρίσκονται είς χεΐράς μας. Πλησίον τής 
"Αουτσα οί Ιταλοί άπώλεσαν ομοίως τά δεσπόζοντα τής κοιλά
δας ύψώματα.

Οί άγώνες είς τό άπό έδώ πρός νότον έκτεινόμδνοχ όρο- 
πέδιον Μχαϊνσίτσά-Χάϊλιγκενγκαϊστ δέν χατέπαυσαν άκόμη. Είς 
τό μέρος τοΰτο, δπου εχουσι συγκεντρωθή μεγάλαι μάζαι άπό 
τό καλύτερον ιταλικόν πυροβολικόν καί ή θεσις έκάστου άκρο- 
βολιστοΰ εχει κατασχευασθή τελείως άπό τεχνικής άπόψεως λό
γφ τών άδιακόπων άγώνων, δ ρόλος τών έπιτιθεμένων ήτο



πολυ δυσχερής, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον δπλα καί πυροβό
λα τών ’ Ιταλών ειργάζοντο μετ’ άπεγνωμένης σφοδρότητος. 
Έν τούτοις κατωρθώσαμεν καί έδώ, νά κυριεύσωμεν τμήματα 
χαρακωμάτων, νά συλλάβωμεν αιχμαλώτους καί νά κυριεύσω- 
αεν λείαν. 0 ?  άγώνες δμως είσήλθον καί έόώ εις ευνοϊκήν έξε- 
λιςιν.

Κατά μακράς φάλαγγας μεταφέρονται οί Ιταλοί αιχμάλω
τοι είς τάς θέσεις συγκεντρώσεως κατά μήκος ολοκλήρου τοΰ 
μετώπου. '0  άριθμός των υπερβαίνει τους 10 000. Ήχμαλω- 
τίσθησαν καί έπιτελεΐα μεραρχιών στρατοΰ και ταξιαρχιών πε
ζικού. ' Η έκτίμησις τής μεγάλης λείας, μεταςυ τής οποίας ευ- 
ρίσκεται ιδίως υλικόν βαρέος πυροβολικοΰ, δέν δυναται νά γίνη 
άκόμη. ___________

Η ΐ η ΐ Η Κ Π Ι  Τ Β Υ ΙΙΑ Ε Μ Ο Υ
l E P M t H I U  I I U O H U m t

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 27. ’ Οκτωβρίου 1917.
Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν .
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Γάλλοι καί Άγγλοι ερριψαν χατά τήν χθεσινήν ήμέραν έκ 
νέου ίσχυράς δυνάμεις έπί τού πολεμικού πεοιου εις το μέσον 
τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου, δπως έπιζητήσωσι το αποτέλεσμα 
της μάχης. 'Η έπιτυχία εμεινεν ίδική μας* είς μάτην αί έχ- 
θρικαί μεραρχίαι υπέστησαν μεγάλας αίματηρας απώλειας έντος 
τής άμυντικής μας ζώνης.

Πρδ τής έπιθέσεως τοΰ έχθροΰ τδ πολεμικον πεδίον υπε- 
κειτο είς ηύξημένην ένέργειαν πυροβολικού. Οπισθεν τών τεθω
ρακισμένων αυτοκινήτων έπετέθησαν τα εχθρικά στροτεύματα.

Βορείως τής Μπιξότε οί Γ άλλοι έφθασαν μέχρι τής Μπουλ- 
τεχέλκ- άπδ έκεΐ ή άντεπίθεσίς μας άπωΰ,·(σεν αυτους εις το 
πεδίον χοανών. Μεταξύ τής δδοΰ Κλερκεν-Πελκαπελλε και τής 
σιδηροδρομικής γραμμής Ρουλέρ-Ίπέρν οί Αγγλοι έπετεθησαν 
πολλάκις. Κατόπιν άμφιρρόπων άγώνων, οί όποιοι ησαν ίοιαιτε- 
ρως πεισματώδεις δυτικώς τής Πασεντελε, δ έχθρός ήναγκάσθη

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
01 ΕΛ Λ Η Ν ΕΣ  ΤΟ Υ  Γ Κ Ε Ρ Λ ΙΤ Σ

(181.) Αναγνώστης μο  ̂ γράφει ήμΐν έκ Βερολίνου τά
έξής :

Πρδ καιρού δ συνάδελφος μου κ. Schumann άπουσια- 
ζεν. Σήμερον, ενώ ειργαζόμην, κάποιος με κλείει έκ τών όπι
σθεν τούς όφθαλμούς μου. ’ Ακούω δέ να μέ λέγουν άλλοι συνά
δελφοι : μάντευσε, ποιος είναι. .  . Ωνομασα τον δείνα καί όεΐνα 
καί μεταξύ πολλών άνέφερον καί τδν φίλον μου κ. Schumann. 
Καλώς ώρισες, τδν είπον, τείνων φιλικώς τήν χεΐρά μου. Πως 
έπέρασες είς τδ ταξεΐδι; πού ήσο ; τι εκαμες; Αφες, τα αλ- 
λα, μοΰ άπαντα, διότι πάντα τά ίδια είναι : έργασια, πολυπλο- 
κά σύρματα, σκουτούρα καί λοιπά γνωστά σου* Να σέ πώ ένα 
τδ όποΐον θά σ’ ένδιαφέρη; Πές, τδν άπήντησα. Ήμουν καί 
είς τδ Γκέρλιτς. Ναί! τδν άπήντησα εύχαρις καί έγειρόμενος 
τής θέσεώς μου· αί, τί έντύπωσιν σέ έκαμαν οί πατριώταί μου ! 
Ώ  3 όχι κακήν, άπήντησεν έκεΐνος, καλά ένδεδυμένοι, καλού έ- 
ξωτερικοΰ, καθαροί, άλλά δλοι μαύροι σαν διάβολοι και μικροί 
σχετικώς. Καί οί άξιωματικοί; ήρώτησα πάλιν. Ω, οι αξιωμα
τικοί αυτοί ξεύρουν νά ζήσουν, έδωσαν ζωην είς την πολιν, δπου 
καί άν γυρίσης βλέπεις αξιωματικούς^ τά καφφενεΐα γεμάτα μέ 
σπαθιά- διασκεδάζουν δέ δχι όλίγογ, και αν αληθευουν οσα

νά άρκεσθή είς δλίγας γραμμάς χοανών πρδ τών άρχικών θέ
σεών του.

Πολλαί άγγλικαί μεραρχίαι άπεσπάσθησαν άπδ τήν κυρίαν 
έπίθεσιν καί ώδηγήθησαν έναντίον τοΰ άπδ Μπετσελερε μέχρι 
νοτίως τής Γκελοΰβελτ μετώπου μας. Κατ’ άρχάς είσεβαλον εις 
το πάρκον τής Πετσελχέκ καί είς τήν Γκελούβελϊ· άλλά μετ’ 
δλίγον ή ισχυρά άντεπίθεσίς μας άπώθησεν αύτάς πάλιν πέραν 
τής παλαιας του γραμμής.

Μονομερείς άγώνες δίήρκεσαν μέχρι τής νυκτός· τδ ίσχυ- 
ρδν πΰρ έχαλαροΰτο παροδικώς μόνον.

Στρατεύματα άπδ δλα τά μέρη τοΰ κράτους ελαβον έν
δοξον μέρος είς τδ δι ημάς' ευνοϊκόν άποτέλεσμα τής ήμέρας 
μάχης! ·

ΣΤΡΑ Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΚΠΡΙΝΤΣ
Είς ολίγους τομείς τής διώρυγος Ούάζ - Αΐσν ηύξήθη ή 

δύναμις τού άγώνος πυροβολικού· τδ έχθρικόν πεζικδν προσε- 
πάθει είς μάτην περί τήν έσπέραν νά διαπεραιωθή είς πολλάς 
θέσεις έπί τής βορείας δχθης τής διώρυγος.

Εις τήν Καμπανίαν καί τόν Μάς ηύξήθη πολλάκις ή ε
νέργεια τοΰ πυρδς έν συνδυασμιΰ πρδς μάχας άναγνωρίσεως^

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
' Η κατάστασις είναι άμετάβλητος.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
' Ομοίως.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
'Η ύπδ τήν προσωπικήν άνωτάτην διεύθυνσιν τής Αύτοΰ 

Άποστολικής Μεγαλειότητος τού Αύτοκράτορος Καρόλου τής 
Αύστρίας, Βασιλέως τής Ουγγαρίας προπαρασκευασθεΐσα έπι- 
χείρησις κατά τής κυρίας δυνάμεως τοΰ ιταλικού στρατοΰ κατε- 
ληξεν είς μεγάλην έπιτυχίαν τή συνεργασία τής άπαρα- 
μίλλου έπιθετικής δυνάμεως γερμανικών [στρατευμάτων, τά ό
ποια άνέλαβον τόν άγώνα τοΰ Ίζόντσο άπό κοινού μετά τών 
γενναίων συμμάχων των. .

'Η 2. ιταλική στρατιά ήττήθη !
Γερμανικαί καί αύστροουγγρικαί μεραρχίαι εύνοουμεναι ύπό

μ’ έπληροφόρησαν, ένυμφεύθησαν μερικοί μέ Γερμανίδας. Δίδω 
δέ τήν χεΐρά μου είς τδν φίλον μας, νά ζήσης, τδν είπον. διά 
τά εύχάριστα δπου μάς έφερες· έν τω μεταξύ προσήλθον και 
άλλοι γνωστοί μας, έγεινεν έκτενής λόγος περί τών ' Ελλήνων έν 
γένει, καί τό ζήτημα έλαβε σπουδαίαν φάσιν.

Σείς είσθε Νεοέλληνες, έλεγον τινές. Μάλιστα, τούς άπήν- 
των, Νεοέλληνες, άλλ’ άπόγονοι τών άρχαίων Ελλήνων. Ό χ ι 
δά άπόγονοι. Δέν τό άξίζετε, έλεγον άλλοι. Ένοθεύσατε τήν 
άρχαίαν ' Ελληνικήν γλώσσαν, δεν όμιλεΐτε πλέον την γλώσσαν 
τοΰ 'Ομήρου, δέν εκμανθάνετε μηδέ καν τόν "Ομηρον είς τά 
Ελληνικά σχολειά σας. Έγνώρισα πολλούς Έλληνας, οΓτινες 
ούτε καν ιδέαν τοΰ έξαμέτρου είχον. Συγγνώμην, φίλε μου, πα
ρετήρησα. Αληθές είναι δτι ή 'Ομηρική γλώσσα δέν είναι ή 
καθομιλουμένη· έκμανθάνεται δμως είς τά σχολεία, έννοεΐται είς 
τά άνώτερα σχολεία. Καί έάν κατά τύχην ό Έλλην δν έγνω- 
ρίσατε ήγνόει τόν "Ομηρον, αύτό δέν άποδεικνύει δτι δλοι οί 
"Ελληνες δέν γνωρίζουν τόν "Ομηρον. Ναί, προσέθηκεν έκεΐνος, 
άλλ’ ημείς ώς ξένοι, ώς Γερμανοί, έκμανθάνομεν άσυγκρίτως 
καλλίτερον τήν έλληνικήν γλώσσαν είς τά γερμανικά σχολειά 
μας. Άρχίσας δέ άπεστήθισεν εν ολόκληρον μέρος τής Οδύσ
σειας. Δέν ήτο ό φίλος μου ούτε ιατρός, ούτε φιλόσοφος, ούτε φι
λόλογος, ήτο Ινα; μηχανικός, δστις δέν είχεν άνάγκην νά έχμάθη 
τήν έλληνικήν γλώσσαν, Γνα γίνη μηχανικός. Ένδομύχως τόν έ*

καλού καιρού προήλασαν άκράτητοι ύπεράνω τών υψωμάτων 
καί διά μέσου τών κοιλάδων, θραυουσαι πολλάκις πεισματώδη 
άντίστασιν τοΰ έχθροΰ.

'Η αιχμηρά ράχις τοΰ Στόλ κατελήφθη ύπό τής αύστρο- 
ουγγρικής 22. μεραρχίας Σκοπευτών. ' Π 1641 μέτρα ύψηλή 
ίσχυρώς ώχυρωμένη κορυφή τοΰ δρους Μονταγιούρ έπεσεν άπό 
τήν 25. ’ Οκτωβρίου ώραν 7. π. μ. — 23 ώρας μετά τήν εναρ- 
ξιν τής έπιθέσεώς μας πλησίον τής Τολμάϊν— διά τής έξοχου ίκα- 
νότητος τού άνθυπολοχαγοΰ Σνίμπερ, ό όποΐος κατέλαβε δι’ έφό
δου τό ίσχυρόν ιταλικόν σημεΐον στηρίγματος τών συνόρων μετά 
4 λόχων τοΰ ύπ’ άριθ. 63 συντάγματος πεζικού τήςΆ νω  Σιλεσίας.

Ή  ίκανότης κατά τήν μάχην καί πορείαν δλων τών στρα
τευμάτων, τά όποΐα διά τών προϋψωμάτων τών Ίουλικών άλ- 
πεων προχωροΰσι πρός τήν ιταλικήν πεδιάδα υπερβαίνει πάντα 
έπαινον.

' 0  άριθμός τών αίχμαλώτων εφθασεν είς 60 000, « δέ 
άριθμός τών κυριευθέντων πυροβόλων είς 450.

Άναρίθμητον πολεμικόν ύλικόν Θά έξαχθή άκόμη άπό τάς 
καταληφθείσας θέσεις τών Ίταλών κατά τάς δύο τελευταίας 
ήμέρας κατερρίφθησαν 26 έχθρικά άεροπλάνα.

Τό ιταλικόν μέτωπον τού Ίζόντσο έκλονίσθη μέχρι τοΰ 
Βίππαχ ό έχθρδς άντέχει άκόμη έπί τοΰ δροπεδίου τού Κάρστ.

'W.T.B.)   ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Α Υ Σ ΤΡ Ο Ο ΪΓΓΡ ΙΚ Ο Ν  AHAKOIHQBEN ,
Β ι έ ν ν η ,  26. ’ Οκτωβρίου.

Ι τ α λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
I ά είς τόν μέσον Ίζόντσον έπιτεθέντα αύστροουγγρικά καί 

γερμανικά στρατεύματα υπερέβησαν διά ίσχυράς προελάσεως 
την γραμμήν Καρφάϊτ - Άουτσα. Αί κινήσεις εύνοούνται άπδ 
χθές την πρωίαν ύπό ωραίου καιρού.

'Ωσαύτως έπί τού όροπεδίου Μπαϊνσίτσα - Χάϊλινγκενγκαϊστ 
έθραύσθη ή άντίστασις τών ’ Ιταλών μέχρι τού δρους Σάν Γκαμ
πριέλε. '0  έχθρός θά έγκαταλείψη δλον τό έδαφος, τό όποΐον 
έξηγόρκσε χατά τήν 11. μάχην τού Ίζόντσο διά τού αίματος 
πολλών χιλιάδων.

δικαίωσα, η’σθάνθην ταπείνωση» διά τό ιδεώδες τοΰ Ελληνι
σμού· διότι πράγματι ημείς οί 'Έλληνες περιφρονοΰμεν καθ’ 
αϊτό τήν γλώσσάν μας, προπμώντες νά έκμανθάνωμεν ξένας 
γλώσσας παρά τήν άρχαίαν Έλληνικήν. Δέν άπαιτώ άπό ένα 
άπλοΰν καί μεσαίας τάξεως άνθρωπον νά γνωρίζη τόν "Ομηρον, 
ύπάρχουν δμως φιλόσοφοι, ιατροί, νομικοί, κλπ. οΓτινες πολύ 
όλίγον καταγίνονται μέ τόν "Ομηρον, δν δλοι άνεξαιρέτως οί 
Ευρωπαίοι τιμώσι καί θαυμάζουσιν. Έάν είτε είς τά σχολειά 
μας ήμεθα αυστηρότεροι είτε μετά τήν άποφοίτησίν μας έκ τού 
σχολείου ήσχολούμεθα μέ τούς άρχαίους συγγραφείς, θά έπροο- 
δεύομεν πολύ περισσότερον ! Θαυμάζομεν τούς Εύρωπαίους δ. 
λους, έξοδεύομεν, ξενιτευόμεθα, ύπομένομεν διά νά μεταβώμεν 
εις την Ευρώπην, διά νά σπουδάσωμεν είς ευρωπαϊκά πανεπι
στήμια, ενφ αυτών τών ιδίων θεμέλια είναι τά αρχαία Έλλη. 
νικά, και έκ τών γραφόμενων ύπό τών άρχαίών συγγραφέων 
άρχάς λαβόντες οί Ευρωπαίοι έμορφώθησαν δχι μόνον αύτοί ο 
ίίιοι, άλλά μορφώνουσι καί ημάς. "Ολοι οί νεωτερισμοί, δλα 
αί έφευρέσεις βάσεις έχουσι τήν άρχαίαν έλληνικήν γνώμην, είς 
ήμάς δέ τούς μικρούς χαί αφανείς',της σημερινής Ελλάδος ένα- 
πόκειται νά δοξάσωμεν καί άνυψώσωμεν τό άρχαΐον κλέος, καί 
αύτό κατορθούται μόνον μέ κόπον, μέ έργασίαν, μέ έπιμονήν 
καί υπομονήν, μέ ένεργητιχότητα καί ίδίω? μέ σιδηράν καί ά.

Έπί τού όροπεδίου τοΰ Κάρστ άνεπτύχθησαν κατά θέσεις 
ζωηροί άγώνες, ένω ή κατάστασις παραμένει άμετάβλητος. * Η 
έπίθεσις τών συμμάχων κατώρθωσεν έντός δύο ήμερών νά κλο- 
νίσητάς έχθρικάς θέσεις έπί μετώπου πεντήκοντα χιλιομέτρων. Είς 
τούς ύποχωρούντας Ιταλούς έπικρατεΐ πολλάκις μεγίστη σόγχυ- 
σις. Πολλά τμήματα άπεκόπησαν τελείως καί ήναγκάσθησαν νά 
έγκαταλείψωσι τά δπλα καί νά τραπώσιν είς φυγήν.

Είς χεΐρας τών συμμάχων περιήλθον μεγάλαι μάζαι πυ
ροβολικού δλων τών διαμετρημάτων καί αμέτρητοι ποσότητες 
πολεμικού ύλικοΰ. Μία αύστροουγγρική μεραρχία έκυρίευσε υ,ό 
νη νοτιοδυτικώς τής Τολμάϊν έβδομήκοντα έχθρικά πυροβόλα 
Μέχρι τοΰδε συνεκεντρώθησαν περισσότεροι τών 30 000 αίχ
μαλώτων, έμετρήθησαν δέ 300 περίπου κυριευθέντα πυροβόλα.

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

Η Α ΓΓΛ ΙΑ  ΚΑΙ 01 Ο Υ Δ Ε Τ Ε Ρ Ο Ι
(Ζ.) Χάγη, 25. ’ Οκτωβρίου. Ή  «Φάτερλαντ» άναγγέλ- 

ASt, δτι ή άγγλ κή κυβέρνησις δέν δίδει πλέον άδεια/ εξαγωγής 
οί Ολλανδίαν Τό τηλεγραφικόν πρακτορεΐον έζήτησε κατόπιν 
τούτου πληροφορίας παρ’ έγκυρου πηγής καί εμαθεν, δτι ή 
είδησις τής «Φάτερλαντ» είναι άληθής, άλλ’ δτι δμως πρόκ^ 
ται περί μέτρου, τό όποΐον ή Αγγλία ελαβεν έναντίον δλω 
σχεδόν τών ουδετέρων κρατών καί τό όποΐον δέν εχει σχέσιν 
μέ τό ζήτημα τής μεταφοράς τών άμμοχαλίκων μέσω 'Ολ
λανδίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΝΝΙΝΟ
(Ν.) Ρώμη, 25. ’ Οκτωβρίου. '0  Σοννίνο έστήριξενείς τή 

βουλήν τήν άρνησιν τών διαββΐηρίων διά τήν Στοκχόλμην, τό 
συνδικαλιστικόν συνέόριον της Βέρνης καί τό συνέδριον σπουδών 
τής Βέρνης, δηλώσας, δτι είς τά συνέδρια ταΰτα πρόκειται πε
ρί διαπραγματεύσεων ειρηνοφίλων κομμάτων, τά όποΐα είς τήν 
’ Ιταλίαν καί είς τάς άλλας συμμαχικάς χώρας, άν καί είς ταύ
τας είς πολύ όλιγώτερον βαθμόν, προσπαθοΰσι νά πραγματοποι- 
ήσωσι τήν πολιτικήν τοΰ κόμματός των έν άντιθέσει πρός τάς 
κυβερνήσεις. 'Ένεκα τούτου πρέπει νά έγκαταλειφθώσι πάσαι αί

κλόνητον θέλησιν. "Οταν δλοι άπό κοινού, έκαστος άνά τόν κλά- 
δον του καί τόν κύκλον του ποοσπαθήση, ένεργήση καί έργα- 
σθή, δταν δλοι άπό κοινού καί συνηνωμένοι έργασθώμεν, τότε 
θά φθάσωμεν τούς Εύρωπαίους, τότε δέν θά μάς περιβρονώ- 
σιν, τότε δέν θά ζητώμεν τά πανεπιστήμιά των, τότε δέν θά 
ξενιτευώμεθα, τότε θά εχω μεν νά έπιδεικνύωμεν άρχαΐα καί 
σύγχρονα έργα μας, καί παραβάλλοντες τόν Νεοέλληνα μέ τόν 
Άρχαΐον, Θά άναγκάζωνται νά όμολογώσιν, δτι πράγματι εί 
μεθα άπόγονοι τών άρχαίων ' Ελλήνων, δτι είμεθα απόγονοι τοΰ 
'Ομήρου καί τού Σωκρά~ους καί των άλλων σοφών άνδρών.

Αύτά μέ εφερεν είς τόν νοΰν ή μετά τού συναδέλφου κ·, 
Schumann σημερινή συνομιλία μου καί αύτά προήλθον έ 
τών φιλοξενουμένων Ελλήνων ύπό τής Γερμανικής άρχής κα 
είμαι πλέον ή βέβαιος δτι πάς "Ελλην πιστεύων είς τήν ειλικρί
νειαν τών λεγομένων μου θά προσπαθή νά άφήση εύγενή άνά- 
μνησιν είς τήν φιλοξενούσαν αύτόν γήν. ’ Ηθικώς φερόμενος, Θ’ ά- 
ποδεικνύη τήν εύγενή καταγωγήν του, τό μέλλον τής πατρίδος 
του καί τόν στρατιώτην τού Βασιλέως του.

16/29 ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  
ΔΕΓΤΕΡΑ

Λ ο γ γ ί ν ο υ  μ ά ρ τ υ ρ ο ς



μεμονωμέναι όιαπραγματβίσεις τών κομμάτων, Γνα μή Ικτεθώ- 
σιν εί; κίνδυνον οί υψηλοί σκοποί, διά τους όποιους ή Ιταλία 
ν,ρ'/ιιε τόν πόλεμον.

Κατόπιν, όμιλών περί τής εξωτερικής καταστάσεως, έτόνισε 
τάς σοβαρά; έσωτερικάς δυσκολίας τής Ρωσσίας, έξέφρασεν δμως 
τήν ελπίδα, οτι ό ρωσσικός λαός θά αναγνώριση, οτι ή δίάσω- 
σις τής ελευθερίας εΐναι αχώριστος άπό τήν ά'μυναν έναντίον 
τοΰ έξωτερικοΰ έχθροΰ, Οί σύμμαχοι έ'δωσαν τήν πλήρη των 
συγκατάΟεσιν ύπερ τής άναγνωρίσεως τοΰ δικαίου τής ενότητάς,

, ανεξαρτησίας κα'ι έλευθερία; τοΰ πολωνικοΰ έθνους άπό τοΰ 
στόματος τής ρωσσικής κυβερνήσεως έπ’ ευκαιρία τής εορτής 
τοΰ Κοτσιοΰτσκο.

Στρατός κα'ι ναυτικόν τής * Ελλάδος, τά όποια άναδιωργα- 
νώθησαν με τήν συνδρομήν τής Γαλλίας καί τής ’ Αγγλίας, θά 
προστεθώσιν έντός ολίγου είς τους συμμάχους των. Αί μεταξύ 
τοΰ Πουανκαρέ καί τοΰ βασιλέως τής’Ιταλίας άνταλλαγεΐσαι έ-, 
πισκέψεις έδωσαν τήν ευκαιρίαν νά έξακριβωθη καί νά στε- 
ρεωθή ή αρμονία καί ή πλήρης έμπιστοσύνη μεταξύ τών δυο 
συμμαχικών στρατών.

Ό  Σοννίνο ώμίλησε κατόπιν περί τής νότας τοΰ Πάπα, 
είπών, δτι συμφωνεί μέ τάς γενικάς της άρχάς, άλλά οί καθέ
καστα δροι δέν δύνανται νά άποτελέσωσι βάσιν ανταλλαγής
γνωμών μεταξύ τών έμπολέμων, δπως καί οί " λόγοι τοΰ άρχι
καγγελαρίου, τοΰ φόν Κύλμαν καί τοΰ κόμητος Τσέρνιν. Δια
πραγματεύσεις ί)ά ειχον σκοπόν τότε μόνον, δταν αί βάσεις αύ
τών περιεΐχον τάς αναγκαίας αποδείξεις τής σοβαρότητας. Έάν 
αι κεντρικαι δυνάμεις έλπίζωσιν, δτι δύνανται νά είσέλθωσιν είς 
διαπραγματεύσεις χωρίς προηγουμένως νά δεσμευθώσι διά γνω- 
στοποιήσεως θεμελιωδών δρων, πράττουσι <τοΰτο μόνον μέ τήν 
ελπίδα τής έπενεργείας τής άδμ^αμία; καί τής κρπώσεως, τάς
όποιας Θά προεκάλει είς τούς λαούς ή εΐδησι; περί τής ένάρ-
ξεως τών διαπραγματεύσεων ειρήνης. Τοιουτοτρόπως αί δημο- 
κρατικαί κυβερνήσεις θά εύρίσκοντο είς τήν ανάγκην, νά δεχθώσι 
καί τούς βαρυτάτους άκόμη δρους, διότι δέν Θά ήτο δυνατόν 
είς αύτάς νά έπαναφέρωσι τήν κοινήν γνώμην τών χωρών είς 
τό άναγκαΐον πρός συνέχισιν τοΰ πολέμου ηθικόν. Προσέτι προσ- 
παθοΰσι νά ένσπείρωσι τήν διχόνοιαν μεταξύ τών συμμάχων, 
ύποσχόμενοι είς τόν Ινα σύμμαχον περισσότερα είς βάρος άλ. 
λου. Παν διάβημα μεσιτεύσεως είρήνης, έπιχειρούμενον είς 
δυσμενή στιγμήν, δύναται μάλλον νά δυσχεράνη παρά νά διευ
κολύνω τήν συμφιλίωσιν τών έμπολέμων.

  · ·

(Ζ.) Έκ Ρώμης αναγγέλλεται, δτι τό ύπουργεΐον Μπο- 
ζέλλι παρητήθη.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
(Ν.) Ρόττερνταμ. 25. ’Οκτωβρίου. (’ Ιδιωτικόν τηλεγράφη

μα.) ' Η «Νταίλυ Νόϋ» πληροφορείται έκ Μαδρίτης : Οί αξιω
ματικοί τής «Γιούνια» άπεδέχθησαν τήν πρόσκλησιν τής έπιτρο
πής τών στρατευμάτων τοΰ πεζικοΰ, νά άπευθύνωσι πρός τόν 
βασιλέα ύπόμνημα, διά τοΰ όποιου νά άπαιτήται ή παραίτησις 
τής παρούση; κυβερνήσεως καί νά συνιστώνται σπουδαΐαι μετα- 
βολαί είς τούς διοικητικούς κύκλους τής χώρας. Θά ταχί)η 
προθεσμία πρός έκπλήρωσιν τών άπαιτήσεων τούτων. ' Η κατά- 
στασις είναι λίαν σοβαρά.

(Ζ.) Μαδρίτη, 27. ’ Οκτωβρίου. (Χαβά;.) Τό ύπουργεΐον 
παρητήθη.

Η ΥίΕΙΑ  ΤΟΪ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΑ ΡΡΑΓΓ
(Ν.) Η «Ζουρνάλ» τών Παρισίων γράφει είς άρθρον της: 

'Η ύγειονομική κατάστασις τοΰ στρατοΰ τής ’ Ανατολής|πρέπει

νά Θεωρηθη ώς κακή. 'Ο στρατό; έδιπλασιάσθη κατά τόν πα
ρελθόντα χειμώνα λόγιρ μεγάλων απωλειών συνεπείαι πυοετών. 
Σήμερον άναλογοΰσιν έπί 1000 στρατιωτών 29 άσθενέΐ; έκ 
πυρετών. Κατά τό παρελθόν ετος ό στρατό; κατηνάλωσε 38000  
χιλιόγραμμα κινίνης.

Τ ΕΛ ΕΥ Τ Α ΙΑ Ι Ε ΙΔ Η Σ ΕΙΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 29. Οκτωβρίου 

Δυτικόν Θέατρον 
ΣΤΡΑ Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν ή ένέργεια τοΰ πυρός ήτο ίσχυροτέρα 
παρά πρότερον κατά μήκο: τής κοίτης τοΰ ' Τζέρ. ιδίω; πλησί
ον τής Ντυξμύντε.

Μεταξύ τής λίμνης Μπλάνκαρτ καί τής όδοΰ Μενέν- Τπέρν 
ό άγών πυροβολικοΰ ηύξήθη κάτά διαλείμματα είς μεγάλην σφο
δρότητα. Τήν πρωίαν δ έχθρός έπετέθη έκ νέου είς τήν όλίγον 
μόνον καμπύλην θέσιν διασπάσεως νοτιοδυτικώς τοΰ δάσους Χου
τούλστ, χωρίς νά έπιτύχη μεγαλύτερα πλεονεκτήματα άπό τήν 
προτεραίαν.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΧΡΟΗΠΡΙΝΤΣ
Είς τήν διώρυγα τοΰ Ούάζ-ΑΓσν ή ένέργεια τοΰ πυρός έ

νεδυναμώθη πλησίον τής Μπρανκούρ καί τής ’Ανιζύ Λέ Σατώ. 
Μετά μεσημβρίαν ίσχυραί γαλλικαί δυνάμεις έπετέθησαν έναντί
ον τών γραμμών μας είς τήν Σεμεν-ντέ-Ντάμ άνατολικώς τής 
Φιλαίν καί βορειοδυτικώς τής Μπραί· πανταχοΰ άπεκρούσθησαν 
αίματηρώς.

Πλησίον τής Σουαίν, τή; Ταχύρ καί τής Λέ Μεσνίλ εί; 
την Καμπανίαν αί περίπολοί μας έξετέλεσαν έπιτυχεΐς έπιχει- 
ρήσεις.

Έπί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς οί Γάλλοι διετήρη- 
σαν ίσχυρόν πΰρ έναντίον τών ύφ’ ήμών είς τό δάσος τοΰ Σώμ 
έσχάτω; καταληφθέντων χαρακωμάτων.

Ανατολικόν θέατρον.
καί

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

’Ιταλικόν μέτωπον
'Η ταχεία έξακολούθησις τής κοινής έπιθέσεως είς τόν Ί -  

ζόντσο κατώρθωσε καί χθές πλήρεις έπιτυχίας.
Ίταλικαί δυνάμεις, αί όποΐαι προσεπάθουν νά έμποδίσωσιν 

είς τάς μεραρχίας μας τήν εξοδον έκ τών δρέων, έξετοπίσθη- 
σαν δι’ ίσχυράς έφόδου.

Τήν έσπέραν γερμανικά στρατεύματα είσήλθον εί; τήν καιο- 
μένην Τσιδιντάλε, τήν πρώτην πόλιν έντός τής πεδιάδος.

Τό μέτωπον τών ’ Ιταλών μέχρι τής ’ Αδριατικής θαλάσσες 
έκλονίσθη· τά όώματά μας προελαύνουσιν έφ’ Ολοκλήρου της 
γραμμής.

'Η πόλις Γκέρτς, ή όποία κατά τάς μάχας τοΰ ’Ιζόντσο 
ήτο τό θέατρον πολλών άγώνων, χατελή.φθη σήμερον τήν πρωί
αν όπό αύστροουγγρικών μεραρχιών!

'Ο άριθμός τών αίχμαλώτων άνήλθεν είς περισσοτέρους τών 
80 000, ό δέ άριθμός τών πυροβόλων είς περισσότερα τών 600.

(W.T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 28.10.17
Είς τήν Φλάνδραν ζωηρά ένέρ 'εια πυρός πλησίον τής 

Ντιξμύντε καί είς. τό δάσος Χουτούλστ. — Είς τήν διώρυγα τοΰ 
Ούάζ - Αΐσν πλησίον τής Φιλαίν τοπικοί άγώνε;. — Είς τό α
νατολικόν ούδέν σημαντικόν. — Ή  2. καί ή 3. ίταλική στρατιά 
ύποχωροΰσι πρός δυσμάς. Ή  καταδίωξίς μας προχωρεί ταχέ
ως άπό τών όρέων μέχρι τής θαλάσσης. Μέχρι τοΰδε οί αίχ- 
μάλωτοι άνήλθον είς 100 000s ό δέ άριθμός τών πυροβόλων 
είς περισσότερα τών 700.

Ενοικιάζονται άπό 1. Νοεμβρίου 2 καλώς έπιπλ. δωμ. 
(υπνου καί διαμονής). Γκαΐτε-στράσσε 26 I. δ.


