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οι Μ ί !  t d t  m m m  μ ε τ ο π ο υ
Βερολινον, 27. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Εις την Φλάνδραν 

ί  ήρω'ίσμός των γερμανικών στρατευμάτων παρεσκεύασε κατα 
τήν 26. ’ Οκτωβρίου νέαν έξαιρετικώς βαρεΐαν αίματηράν ήτταν 
έναντίον τών χατά πολύ ύπερτέρων ίίγγλαγαλλικών μαζών, αί 
όποΐαι έπεζήτουν νά άποφασίσωσι τήν μάχην, καί κατήγαγε 
μεγάλην νίκην.

Μετά τους άγώνας τής 22. ’ Οκτωβρίου διαρκές ισχυρόν
πΰρ, τδ όποιον άπό χίλια πυροβόλα έπανειλημμένως ηύξήθη 
είς σφοδροτάτας ριπάς πυρός, προπαρασκεύασε τήν μεγάλην 
μάχην. Κατά τάς πρωΐνάς ώρας τής 26. ’ Οκτωβρίου ήρχισεν 
ίσχυρότατον τυμπανικόν πΰρ, τό όποιον έξηκολουθησεν άδιάχο- 
πον καί κατά τήν διάρκειαν τών άγώνων πεζικοΰ. ' Ο έχθρός 
έπετέθη έναντίον τριών τμημάτων τών θέσεών μας.

Δυτικώς τοΰ δάσους Χου,τοόλστ έπετέθησαν πυκναί φάλαγ
γες μετά ισχυρών έφεδρειών. Παρά τό' καταστρεπτικόν πΰρ τής 
γερμανικής άμύνης οί έπιτιθέμενοι κατώρθωσαν έδώ κατά τήν 
πρώτην έφοδον νά φθάσωσιν είς τήν αγροικίαν Μπουλτεχέκ 
;*ετά βαρειών απωλειών. Μετ’ όλίγον δμως συνήντησεν αύτούς 
ή ισχυρά άντεπίθεσις, ή όποία άπώθησεν αύτούς είς τό πεδίον 
τών χοανών μετά νέων βαρυτάτων άπωλειών.

'Ο έχθρός διέθεσε τάς κυρίας μάζας του μεταξύ τών σι
δηροδρομικών γραμμών Μπέζινγχε—Στάντεν και ' 1 πέρν—Ρου- 
λέρ. Αί πρώται έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ άπεκρούσθησαν αίματη- 
ρώς καί αί Θέσεις μας έκρατήθησαν. Περί τήν 11. ώραν πρό 
μεσημβρίας έγένετο δευτέρα ισχυρά έπίθεσις μετά ακμαίων δυ
νάμεων έκατέρωθεν τής Πασεντέλε, ή όποία ομοίως κατεβλήθη 
μετά πολλών απωλειών. ’ Ολίγον μετά ταΰτα ισχυρόν τυμπανι- 
κόν πΰρ προπαρασκεύασε τρίτην έπίθεσιν, ή όποία έγένετο τήν 
2. ώραν μετά μεσημβρίαν έναντίον τοΰ αυτοΰ τομέως. ’ Ενταύ
θα ό έχθρός διέθεσεν αφειδώς νέας πυκνάς μάζας, αί οποΐαι 
σινετρίβησαν υπό τού πυρός φραγμοΰ τοΰ πυροβολικοΰ μας κα1 
τών πολυβόλων μας. ΙΙερί τήν 6. έσπερινήν ώραν δ έχθρός έ
πανέλαβε βορείως τής Πασεντέλε τήν ανωφελή Θυσίαν τών στρα
τευμάτων του. ’ Επιτυχείς αντεπιθέσεις άπώθησαν αύτόν έντελώς 
πλήν μιας μίκράς έγκολπώσεως, ή όποία έμεινεν.είς τάς γραμ
μάς μας. 'Ο έχθρός ύπέστη είς τόν τομέα τούτον τεραστίας α
πώλειας κατά τούς πεισματώδεις άγώνας, ώς καί πρό τούτων 
κατά τήν μεταφοράν πρός τά έμπρός τών έφεδρειών του.

Νοτιώτερον έπετέθησαν έναντίον τοΰ μετώπου μας πολλαΐ 
άγγλικαί μεραρχίαι άπό τής Μπετσελερε μέχρι νοτιως τής Γκε- 
λοΰβελτ. Καί έδώ ο έχθρός εισέβαλε παροδικώς κατά τήν πρώ
την έφοδον είς τό πάρκον τής Πετσελχέκ καί τήν Γκελρΰβελτ,

(Α / 'νΛ ίΛ  J X & t  ' j f \ l  J  ' J  V  -----------

βαλόντας άπό τό χωρίον καί τό πάρκον. Την εσπεραν η μεγά
λη μάχη είχεν άποφασισθή ύπέρ· τών γερμανικών δπλων. Ό  
έχθρός δέν έπανέλαβε κατά τήν νύκτα τας έπιθεσεις του υπο 
τήν έπίδρασιν τής βαρείας του ήττης. Αί έχθρικαί απωλειαί ύπο τοΰ 
εύστοχου συγκεντρωτικού πυρός τής άμυνης μας υπερεβησαν κατά 
πολύ τάς τών τελευταίων άγώνων λόγιο τών συμμετασχουσών ισχυ
ρών μαζών καί τών έπανειλημμένων έφόδων διά μέσου τοΰ ιλυω- 
δους πεδίου τών χοανών. Συνελήφθησαν 300 αίχμαλωτοι.

* Ομοίως καί χατά τών μετώπων τοΰ πεδίου μεγάλου αγώ- 
νος, τά όποια δεν ύπέστησαν έπίθεσιν. διηυθύνετο καθ’ δλην 
τήν ήμέραν λίαν ίσχυρόν έχθρικόν πΰρ. Αί πολυ μακραν όπι
σθεν κείμεναι βελγικαί πόλεις καί χωρία έδεχθησαν πολλάκις 
πΰρ βαρέων καί βαρυτάτων πυροβολων. Το αποτελεσμα τής 28. 
’ Οκτωβρίου είναι μία άπολεσθεϊσα διά τήν ’ Αγγλίαν μάχη.

ΗΜΙΕΪίτΓίϊ) ΟΟλΕΜΟΥ
n n u i i i  u i w m u i i

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 29. Οκτωβρίου 1917.
Δυτικόν Θέατρον.
Σ Τ Ρ Α Τ Ι*  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

’ Ατμός καί ομίχλη περιώρισαν είς τήν Φλάνδραν τήν μα
χητικήν ένέργειαν.

’ Εν τούτοις κατά μήκος τοΰ ' 1 ζερ το πΰρ ητο ζωηρόν, 
εφθασε δε κατά τήν νύκτα ίδίως πλησίον τής Ντιξμύντε είς με
γάλην σφοδρότητα. Βορείως τής πολεως κατεοληθησαν επιθε- 
σεις έχθρικών τμημάτων.

Μεταξύ τοΰ δάσους Χουτούλστ καί τοΰ Λύς ό έχθρός δι- 
ηύθυνεν έναντίον τής πολεμικής μας ζώνης μεμονωμένα ισχυρά 
κύματα πυρός. ’ Αγγλικόν πεζικόν, προχωρούν κατόπιν τυμπανι- 
κοΰ πυρός καπνογόνων όβίόων, έπετεθη βορείως τής σιδηροδρο
μικής γραμμής Μπέζινγκε—Στάντεν τά κύματα τής έπιθέσεως 
κατεβλήθησαν ύπό τής αμυντικής μας ένεργείας.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΙΡ Ο ΙΠ Ρ ΙΝ Τ Σ
Είς τήν Σεμέν ντέ Ντάμ κατόπιν σφοόράς προπαρασκευής 

πυρός ίσχυραί γαλλικαί δυνάμεις έπετεθησαν δύο φοράς πλη
σίον τής Μπραί· ό έχθρός ήναγκάσθη ύπό τοΰ πυρός μας, είς 
τινας δε θέσεις καί δι’ άντεπιθέσεως τής φρουράς τών χαρα
κωμάτων μας νά ύποχωρήση· ύπέστη βαρείας άπωλείας και 
έγκατέλιπεν αιχμαλώτους είς χεΐράς μας.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς μόνον είς μερικάς θέσεις ίσχυρο- 
τέρα μαχητική ένέργεια.



Από της 22. 10. οί έχθροί μας άπώλεσαν εις έναερίους 
άγώνας χαί δ'.α πυρός απο της ξηράς 48 άεροπλάνα. έκ τών ό
ποιων 3 έπ! γερμανικού έδάφους.

‘ Ο άνθοπολοχαγός Μυλλερ κατέρριψε τόν 30. κα'ι 31. 
αντίπαλόν του, ό δέ άνθυπολοχαγός φόν Μπύλο τόν 22. καί 23.

’ Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Εις την λεκάνην τοΰ Μοναστηριού, εις τό τόξον τοΰ Τσέρ. 

να και άπό τοΰ ’ Αξιού μέχρι της λίμνης τής Δοϊράνης τά πυ
ροβολικά έμάχοντο ζωηρώς.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
I ό διά τών νικών άναπτερωθέν έπιθετικόν πνεΰμα τών γερ

μανικών κα'ι αύστροουγγρικών μεραρχιών της στρατιάς τοΰ στρα
τηγού τοΰ πεζικοΰ Οθωνος φόν Μπέλο συνέτριψεν ολόκληρον 
τό ιταλικόν μέτωπον τοΰ Ίζόντσο.

Η ηττηθεΐσα 2. ιταλική στρατια ύποχωρεΐ πρός τον Ταγ- 
χλιαμέντο.

Ή 3. ιταλική στρατιά δέν άντέστη εις τήν έπίθεσιν έναν
τίον τών άπό τοΰ Βίππαχ μέχρι τής θαλάσσης θέσεών της· 
υποχωρεί έσπευσμένως κατά μήκος τής ’ Αδριατικής παραλίας·

Ομοίως βορείως τοΰ εύρέος ρήγματος είς τό Κέρντεν μέ
χρι τοΰ αύχένος τοΰ Πλέκεν έκλονίσ&η τό ιταλικόν μέτωπον.

Έχθρικαί δπισθοφυλαχαί προσεπάθουν μέχρι τοΰδε είς 
μάτην νά άνακόψωσι τήν άκράτητον προέλασιν τών ηνωμένων 
στρατιών.

Γερμανικά στρατεύματα εύρίσκονται πρό τής Ούντίνε, τοΰ 
μέχρι τοΰδε I ενικοΰ Στρατηγείου τών Ίταλίν.

Αυστροουγγρικαί μεραρχίαι κατέλαβον τήν Κόρμονς καί 
προς τήν παραλίαν πλησιάζουσι τά αύστροϊταλικά σύνορα.

Ολαι α! όοοι είναι πλήρεις άτάκτως φευγουσών φαλάγ- 
γων δχημάτων και κατοίκων ό αριθμός τών αίχμαλώτων καί 
ή λεία διαρκώς αύξάνουσιν.

Σφοδρά θύελλα μετά ίσχυράς βροχής καί χιόνος έ-εκρά- 
τει χθές είς τό πεδίον τής 12. μάχης τοΰ Ίζόντσο.

(W.T.B.)   ΛΟΤΤΕΝΝΤΟΡΦ

iY IT P O D V r if lK O H  AHAKOfHOBEN
Β ι έ ν ν η ,  28. ’Οκτωβρίου.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
Χθές έθραύσίίησαν είς τό μέτωπον τοΰ Ίζόντσο καί τά τε

λευταία δεσμά εντός τόσον ένδοξου δσον καί πλήρους θυσιών 
άμυντικοΰ πολέμου.

1 όσον έπί τού όροπεδίου τοΰ Κάρστ δσον καί είς τόν το
μέα τοΰ I κέρτς τά στρατεύματά μας άνέλαβον την έπίθεσιν. Oj 
Ιταλοί ούδαμοΰ ήδυνήθησαν ν άντισταθώσιν είς τήν έπίθεσιν 
μα„. Εις την νοτίαν πτέρυγα κατελήφθη υπό τών προφυλα
κών μας ή Μονφαλκάνε. Άνωθεν τής Γκραντίσκα περί τήν 3. 
πρωινήν ώρ&ν ό Ταγματάρχης Μοξάρυ έφώρμησεν έπί κεφαλής 
τοΰ γενναίου του 11. τάγματος εύζώνων, διέβη τήν καιομένην 
γέφυραν τ ψ  Ίζόντσο καί κατέλαβεν έπί τής δεξιάς δχθης τό 
δρος Φόρτιρ.

Περί τήν 2. πρωϊνήν ώραν τμήματα τοΰ ύπ’ άριθ. 91 συν
τάγματος πεζικοΰ άνύψωσαν τήν σημαίαν μας έπί τοΰ φρουρί
ου τής I κερτς. 1 α στρατεύματά μας καταδιώκοντα ταχέως τόν 
έχθρόν διέβησαν τόν Ίζόντσο δυτικώς τής άπελευθερωθείσης 
πόλεως καί κατέλαβον τό ύψωμα Ποντγκόρα. Τό όροπέδιον 
Μπαϊνσίτσα - Χάίλιγκενγκαϊστ—συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ ό
ρους Κούκ—εύρίσκεται δπισθεν τοΰ μετώπου μας. Πλησίον τής 
Πλαβα τα στρατεύματά μας διεβησαν τόν ποταμόν διά πεισμα
τωδών άγώνων.

Η Γσιβιντάλε εύρίσκεται είς γερμανικάς χεΐρας. Οί συ μ 
μαχοί μας προελαυνοντες άκλονητοι, θραύοντες πάσαν άντίστα- 
σιν ο̂ΰ έχθροΰ, έςήλθον εις τήν πεδιάδα τής Βενετίας.

Αι ηττηθεΐσαι στρατιαι του δουκός φόν Άόστα καί τοΰ 
στρατηγού Καπέλλο άπώλεσαν μέχρι τοΰδε 80 000 αίχαλώ- 
των. 'Ο άριθμός τών κυριευθέντων πυροβόλων έκτιμάται κατ’ 
έλάχιστον είς 600.

Η ΓΕΡΜ Α Ν ΙΑ  Κ Α Ι 0  Ο Ι Μ Μ Μ Κ Ο !  ΠΟΛΕΜΟΣ
Ύπό Δημητρίου Κ αλιτσουνάχι.

(1)
(183.) Έκ τής πολυπληθούς φιλολογίας τοΰ πολέμου τού

του παρ άπασι τοΐς έμπολέμοις μέγα μέρος βεβαίως μόνον έ- 
φημερον σπουδαιότητα κέκτηται, προωρισμένον δπως μετά τόν 
πόλεμόν, αν ούχί καί διαρκοΰντος τούτου, περιπέση είς λήθην. 
Γο ύπό τόν άνωτέρω δμως τίτλον εργον, δπερ τρεις γερμανοί 
κορυφαίοι ιστορικοί καί είς οικονομολόγος τή συνεργασία καί 
πολλών άλλα.ν λογίων έν Γερμανία καί Αύστρία ήδη τό δεύ
τερον έκδίδουσι, φαίνεται ώσεί προωρισμένον δπως καί μετά τόν 
πόλεμον έπί πολύ τήν σπουδαιότητα αύτοΰ ώς περιφανούς τε
κμηρίου εύρωπαϊχοΰ πολιτισμού διατηρήση. Τό ίδιάζον δπερ έχει 
ο νυν ύπό̂  τής Γε ρμανίας κατά σχεδόν οικουμενικής συνεννοήσε- 
ως διεξαγόμενος άγών είναι δτι συνάμα ούτος καί σταυροφορί- 
αν τινά πνευματικήν κατ’ αύτής λόγιο τών διαφόρων αύτής πο-

Η Re^ tsdi>lan1d “ nd der W eltkrieg . In  Verbindung mit Carl 
H o ii £  Darm stadter, Hans Delbriick, Otto Franke
K arl Hampe, Hans Lu ther, R id iard  von Madi, E r id j Mareks’
R îpdaH * VTp7n i ? „ Wal,ther Scfaonborn, W ilhelm Solf| 
W phil· J  it  w ’ E rn s t Troeltsch, Hans Obersbergcr, Ottocar 
W eber, Adolf Wermuth, jE rn s t  Zitelmann, herausgegeben von 

F n e d r i*  Meinecke, Hermann On(ken und Hermann 
Sdhumadier. Δεύτερο εχοο3ΐς επηυξημένη, 10 μέχρι 14 χιλιάίες οντι-
2 τΓ' Ί ν  Η τ Γ '  .ΒεΡολ;νΨ Β· G. Teubner, αέΤ. 8ον.2 τομ,οι, IV  και 831 σελ., γ,αρχα 12.

λιτικών, κοινωνικών, ιστορικών, μοναρχικών κλπ. θεσμών παρί 
στησι. Ιό εργον τούτο δθεν άποσκοπεΐ, δπως διά τών πνευμα- 
τικώς εκλεκτών τής I ερμανιας κατά τάς σταυροφορίας ταύτας 
αντεπεςελθη και «δια έπιμελοΰς άναλύσεως, έπί τή βάσει ε
πιστημονικής έςετάσεως, τήν θέσιν έκάστου τών έμπολέμων jca- 
Θορίσ-iQ.» Τό τοιοΰτον προσπαθεΐται δπως έπίτευχθή διά θετικού 
καθορισμού τοΰ γερμανικού πολιτισμού έν άντιπαραβολή πρός 
τόν τών πολεμίων. Είς πέντε κεφάλαια έξετάζονται τά θέματα 
ταυτα, ως έςής: 1. 'Η θέσις τής Γερμανίας έν τή οικουμένη
II. θ' σύμμαχοι τής Γερμανίας. III. Ή δυναμική πολιτική τών 
έχθρών. IV. Ιστορία τών πρό τοΰ πολέμου καί τών κατά τήν 
εκρηξιν αύτοΰ. V. Τό πνεΰμα τοΰ πολέμου. Έν συνόλω 25 
πραγματεΐαι, πολιτικαι, ιστορκαι ‘/at οίκονομικαί, διαπνεόμεναι ύπό 
έπιστημονικοΰ πνεύματος, εύρυτάτης πάσας κατά τό δυνατόν τάς 
έπόψεις τών πραγμάτων έξεταζούσης άντιλήψεως, έμβαθυνούσης 
δέ είς τας απωτάτας πνευματικάς καί ύλικάς δυνάμεις, αίτινες 
τας εκφάνσεις τοΰ πραγματικού βίου τών λαών έπιρρεάζουσι, ά - 
ποδίδουσι τόν ές έπιστημονικής έπόψεως άριστον. άπό γερμανι
κής άντιλήψεως, καθορισμόν τοΰ πολέμου τούτου έν ολαις αύτοΰ 
ταΐς σχεσεσι καί άλληλοεπιρροαΐς.

Εν τοΐς κατωτέρω θέλω προσπαθήσει νά άποδώσα» τό 
περιεχομενον τής πραγματείας τοΰ μυστικό συμβούλου καθηγΐ)- 
τοΰ έν τω βερολινειω Πανεπιστημίω Η. S Schumacher «περί 
τής θεσεως τής Γερμανίας έν τή οικουμενική οίκονομίορ.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν  κ α ί  ’Α λ β α ν ί α
Ούδέν σημαντικόν.

(W.T.B.) '0  άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

ΤΟ ΕΡ ΓΟ Ν  ΤΩΝ ΥΠ Ο ΒΡΥΧΙΩ Ν
Βερολΐνον, 25. ’Οκτωβρίου. (W.T.B.) Είς τόν Άτλαντι. 

κόν ώκεανόν καί τό στενόν τής Μάνχης κατεβυθίσθησαν πάλιν 
ύπό ένός έκ τών ύποβρυ/ίων μας, μέ κυβερνήτην τόν άνθυπο- 
πλοιαρχον Ροζε, έπτα άτμοπλοια μετά ολικής χωρητικότητος 
29000 τόννων. Μεταξύ αύτών εύρίσκοντο Sv ώπλισμένον άτμό. 
πλοιον, πιθανώς μέ φορτίον έλαίου καί γκαζολίνης, ώς καί τέσ- 
σαρα άγνωστα άτμόπλοια, τά όποΐα άνήκον είς συρμούς.

Βερολΐνον, 26. Οκτωβρίου. (W\T.B.) 'Υπό τών ύποβρυ" 
χίων μας κατεβυθίσθησαν πάλιν είς τήν πέριξ τής Αγγλίας έν 
άποκλεισμψ περιοχήν πέντε άτμόπλοια καί εν ίστιοφόρον· με
ταξύ αύτών εύρίσκοντο τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον «Βα- 
ρώνος Μπλαντυρε» ώς καί τό ώπλισμένον γαλλικόν ίστιοφόρον 
«Βικτορίν» καί τό πορτογαλλικόν άτμόπλοιον «Ταπάρια.»

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗ Σ ΟΣΤΑΝΔΗΣ
Βερολΐνον, 28. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Έχθρικά ελαφρά 

πολεμικά πλοία, · περιπολοΰντα βορείως τής ’ Οστάνδης, ύπέστη
σαν τήν 27. ’ Οκτωβρίου μετά μεσημβρίαν σύγχρονον έπίθεσιν 
τορπιλλοβόλων μας διά πυρός πυροβολικοΰ καί άεροπλάνων διά 
βομβών. Καίτοι ό έχθρός εφυγεν έσπευσμένως πρός δυσμάς, 
πολλά βλήματα έπέτυχον αύτόν. Τά ίδικά μας πολεμικά πλοία 
έπανήλθον άβλαβή.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

100 lilll ZQHN MAI I0V l a l r t r t .
(182.) 'Ένας πόθος τών στρατιωτών μας έτραγματοποιή- 

θη. Περί τούς χιλίους ήδη εύρίσκονται ένταΰθα καί προσφέ
ρουν τήν έργασιαν των μέ πλήρη συναίσ&ησιν, οτι αυτη" ο’πο-

1 πό τόν οικονομικόν φακόν έξετάζων δ Schumacher τήν 
&έσιν τής Γερμανίας, προάγεται είς τό συμπέρασμα, δτι ή Γερ
μανία, προεξαρχούσης τής Πρωσσίας είς ήν ή πειθαρχία καί ή 
σταθερα πολιτική όργάνωσις κατά πρώτον έπετελέσθησαν λόγιο 
τής γεωγραφικής αυτής θεσεως, ήτο ούτως είπεΐν ήναγκασμενη 
ού μόνον πνευματικήν, σωματικήν καί ηθικήν διαμόρφωσιν τού 
ατόμου νά έπιδιώξη, ώς τούτο μαρτυρούσι τό έκπαιδευτικόν 
αύτής σύστημα, τό στρατιωτικόν πνεΰμα καί τό άληθώς μέγα 
έργον τής έργατικής ασφαλείας, άλλά καί την οικονομικήν άνά- 
πτυξιν αύτοΰ έπιζητήη), έν τοί έλευθερφ διαγωνισμέ τών δυ
νάμεων αύτής, έν τή κατά ξηράν καί θάλασσαν ισορροπία.

Ο πληθυσμός αύτής αύξάνει έτησίως κατά 900 000 ψυ
χών, ή δέ μετανάστευσις, ήτις τω 1881 άνήρχετο είς 220 902 
ψυχάς, νΰν ούδεμίαν σπουδαιότητα πλέον κέκτηται. Ά φ ’ ετέρου 
δμως καί η άπόοοσις τής γεωργίας λόγω τών τεχνικών προό
δων, τής προαγομένης μορφώσεως καί τής άγροτικής όργανώ- 
σεως αυξανει. Οί Thaer και Liebig έφεδρον καί χημικώς 
καθώρισαν τήν εύσκοπωτέραν καλλιέργειαν δι’ έναλλαγής τοΰ 
είδους και ουτω τελειοτεραν έκμεταλλευσιν τών παραγωγικών 
δυνάμεων τοΰ έδάφους έπέτυχον. 'Η παραγωγή τοΰ καλίου έ- 
δεκαπλασίάσθη έντός 25 έτών. Διαρκοΰντος δέ τοΰ πδλέμου 
έφευρέθη μέθοδος τής χρησίμοποιήσεως τοΰ αζώτου τοΰ άέρος 
όντί τοΰ μέχρι τούτου είσαγομένου έκ Χιλής κατά μεγάλας

βαίνει πρός οφελος τοΰ Κράτους ποΰ μάς φιλοξενεί πρό έτους 
και πλέον καί μετά τού όποιου τόσον σφιγκτά συνεδέσαμεν τήν 
ζωήν μας.

0  Ιλλην στρατιώτης έξοικειώθη ήδη καί μέ τήν νέαν του 
ζωήν : τήν ζωήν τοΰ έργάτου.

, Στάς εξ τό πρωί φαιδρός καί γελαστός εύρίσκεται στό τό
πο τής έργασίας του.

Πληρώνεται ίκανοποιητικώτατα καί έννοεΐ νά έργασθή καί 
προσφέρη δλην τήν νεανικήν του δύναμιν διά νά συντείντρ καί 
ουτος είς την περαίωσιν τού κολοσσιαίου έργου, δπερ ένταΰθα 
συντελεΐται.

Πάντοτε εύγενής καί προσήγορος καί μέ τές άκρες μέσες 
τών γερμανικών ποΰ έμαθε συνεννοείται μετά τών συντρόφων 
του γερμανών κλπ. έργατών.

Έχει ήδη έπισυργ( τήν εύνοιαν τών έπιστατών καί τήν 
συμπάθειαν τών συνεργατών του. Τό νοστιμώτερον δλων είναι, 
οτι συναλλάσσεται καί μετά. . . . Τραπεζών ! δ καθείς έχει κατα- 
θέστβ τάς οικονομίας του πρός φύλαξιν είς Τράπεζαν καί μάλι 
στα έντόκως.

Iήν Κυριακήν τό άπόγευμα, δταν πλέον είναι έλεύΟερος 
πάσης έργασίας, κάμνει τήν τουαλέτταν του, ώς έπί τό πλεΐ
στον—τώρα ποΰ ό καιρός άκόμη τό έπιτρέπει— στό ύπαιθρον 
καί λαμβάνει έπειτα τήν πρός τά πέριξ χωρία—τά έντός τής 
ζώνης κυκλοφορίας— άγουσαν καί στήν ώμορφη ποΰ θά συνάν
τησή άπευθύνει κάποιο φιλοφρόνημα, άναλόγως τής γερμανομα 
θείας του.

Ακούραστος ό λοχαγός μας κ. Παπαλεονάρδος, τή  βοη 
θεια και των ουο ετέρων ενταύθα κ. άξιωματικών, εΤναι παν
ταχοΰ παρών, μεριμνών δι’ δλους. Φροντίζει ωσάν πατέρας νά 
καταστηση την ζωήν δλων μας πλίον άνετον καί τόν βίον εύ- 
χαριστότερον.

Γι’ αύτό ακριβώς έχει κατακτήση δλων μας τόν σεβασμό 
καί τήν άγάπην.

Ά πό τήν έδώ ζωήν δέν λείπουν τά άστεΐα καί αί φα ι
ερότητες. Τό ελληνικό χιούμορ σκορπίζεται δσο καί ή ωραία 
τού πεύκου μυρωδιά στήν απέραντο δασώδη έκτασή.

ποσότητας άζωτούχου νίτρου πρός λίπανσιν τοΰ έδάφους. Έτε- 
λειοποιήθη τέλος ή άπόληψις τού άμμωνίου διά τής μεθόδου 
τοΰ Thomas. Νΰν ή Γερμανία παράγει τριπλασίαν ποσότητα 
χάλυβος τής τή ς’ Αγγλίας, διπλάσιάν δε άκατεργάστου σιδήρου. 
Γιο 1913 έξήγαγε 680 έκατ. μ. μηχανάς, ή δέ Αγγλία  
μόνον 630. Ή εξαγωγή δέ τής σιδηροβιομηχανίας καί τών 
άν&ρακωρυχείων συνολικώς άποτελεϊ τό εν τέταρτον τής ολικής 
γερμανικής έξαγωγής.

Μεγαλύτερα είναι ή έπίδοσις τής χημικής βιομηχανίας. 
159 Ανώνυμοι Έταιρεΐαι άπασχολοΰσαι 300 000 έργατών πα- 
ρήγαγον έν είρήνη προϊόντα άξίας 1750 έκατ. μ., διαρκοΰντος 
δέ νΰν τού πολέμου έκτός τών φαρμάκων καί τάς φοβέρας κα- 
ταστρεπτικάς υλας, αιτινες νΰν είς χρήσιν είσίν. Τω 1911 τά 
Elberfelder χρωματοεργοστάσια άπησχόλουν διαρκώς 400 έπ·.- 
στημονικώς μεμορφωμέ/ους χημικούς καί 789 αιτήσεις προνο
μίων ανήγγειλαν.' Η χημική βιομηχανία τής Γερμανίας καλύπτε, 
τά 4/β τών άναγκών τής οικουμενικής καταναλώσεως χρωματω- 
δών ύλών. /

(Έπεται συνέχεια.)

17/30 ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  
Τ Ρ Ι Τ Η

Ώσηέ προφ., Άνδρέου μάρτυρος



Σέ. κάποιον έμπιστον άπδ τους δικούς μας, ενα τύπον Κυ- 
κλαδίτου, άπδ τους γνωστούς εκείνους ποΰ έπλάσθησαν γιά δλη 
τους τήν ζωήν φαιδροί καί γελαστοί, είχαν άναθεση τήν προσω
ρινή έπίβλεψι ένδς σωροΰ πατατών. Είχε σχεδδν βραουάση καί 
οί έργάται κουρασμένοι έπέστρεφον νά λάβουν τδ έσπερινόν των 
συσσίτιον. Ένας εξ αυτών έσκυψε νά πάρη καμμια-ουο πατάτες 
γιά νά πλουτίση τδ γεΰμά του, οεν ειχεν ομως τελείως απϊτε- 
λειώση τδ εργον του, οπότε ό ελλην στρατιώτης, φρουρδς α
κοίμητος, τοΰ ρίχτηκε έπάνω καί προσεπάΟει νά αφαίρεση τες 
ολίγες πατάτες ποΰ κατώρθωσε ό άλλος νά λάβη. « Ας τής 
καρτόφλες, γιατί θά πιάσω τής παντόφλες», τοΰ λέγει είς γερ- 
μανοελληνικήν διάλεκτον. Συνεσταλμένος Ο Γερμανός της άφησε 
μέν, άλλ’ απομακρυνόμενος έψιθύριζε : «φερφλούχτ», τή μονη 
αθώα υβρι ποΰ τόσον συχνά γιά τδ τίποτε σχεδδν έκστομίζουν.

Ά πδ τους άλλους μας συναδέλφους τοΰ Γκέρλιτς, πρδς 
τους οποίους άπευθύνομεν άδελφικδν χαιρετισμόν, δέν υστεροΰ- 
μεν ώς πρδς τήν πειθαρχίαν πρδς τήρησιν τής όποιας διατη- 
ροΰμεν ένταΰθα καί κρατητήριον—τύπον μονωτηρίων στρατοπέ
δου—τδ όποιον πολλοί έ'σχομεν τδ ατύχημα νά . . .  . έπισκε- 
φθώμεν.

Έ τσι πέρνα ό καιρός μας ευχάριστα στή? μοναξιά τοΰ δά
σους με τήν κρυφή ευχή δπως ή νίκη στέψη τά γερμανικά 
οπλα καί άνοιχθη ό δρόμος πρδς τήν γλυκειά μας Πατρίδα. 

Έν Lauta W erk  18 - 10 - 17.
____________________________________ Γ.  Π.

ΕΙΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΖΟΝ
(Ζ.) Λονδΐνον, 24 .’ Οκτωβρίου. (Ρόϋτερ.)'ΟΈδουάρδος Κάρ- 

ζον είπε κατά Ttva λόγον του εις τήν ΠορτσμούΘην τά έξής : «' Ο 
πόλεμος είσήλθεν είς τοιοΰτον στάδιον, ώστε ούδείς δύναται νά 
σκέπτεται είς αύτδν χωρίς σοβαρωτάτην ανησυχίαν. 'Ο στρατός 
μας υπερέχει τοΰ τοΰ ’έχθροΰ, πρέπει δέ καί ό πληθυσμός 
τής χώρας νά άναδειχθη υπέρτερος είς καρτερίαν. Έν άντιθέ- 
σει πρδς δλας τάς συζητήσεις περί είρήνης είς τδ Ράϊχσταγ 
καί δλας τάς γερμανικάς νότας περί,είρήνης ήμεΐς ούδεμίαν 
πρότασιν είρήνης έλάβομεν εως τώρα. Τονίζω τοΰτο, διότι θά 
ήτο έγκλημα, νά παραταθή ό πόλεμος περισσότερον παρά μέ- 
χρι τής στιγμής, κατά τήν οποίαν θά ή|υνάμεθα νά κλείσωμεν 
διαρκή είρήνην πρδς τδ συμφέρον τής χώρας καί τοΰ λαοΰ.

Οί Γερμανοί όφείλουν νά γνωρίζουν, δτι δέν θά κλεί
σωμεν είρήνην άνευ τής συνεργασίας καί τής συγκαταθέ- 
σεως τών αποικιών μας. Δεύτερον δέν θά διαξαγάγωμεν 
διαπραγματεύσεις είς βάρος τών συμμάχων μας, ουδέ θά 
έγκαταλείψωμεν τήν Ρωσσίαν, καθ’ ήν στιγμήν ανατέλλει ή ώ
ρα της έλευθερίας τοΰ λαοΰ της. Τρίτον θέν θά κλείσωμεν ειρή
νην, ή όποία θά προεκάλει ασφαλώς νέον πόλεμον. 'Ο γερμα- 
νδς άρχικαγγελάριος ειπεν, δτι δέν υπάρχει διεθνε; δίκαιον. Ό- 
φείλομεν νά ένθυμηθώμεν κατά τήν συνομολόγησιν τής είρήνης 
τήν δήλωσιν ταύτην.»

'Ο Κάρζον είπε τεΛος, δτι λαός, ό όποιος ένήργησε δπως 
ό γερμανικός, δέν θά ήδύνατο νά γίνη δεκτός είς τδν σύνδεσμον 
τών έθνών, ώστε δέν θά ήδύνατο νά ύπάρξη πραγματική ειρή
νη, έφ’ δσον ή Γερμανία κατέχει τά κατακτηθέντα έδάφη καί 
δέν καταστραφη ό πρωσσισμός. Νίκη τής Γερμανίας θά έσή- 
μαινεν ήτταν δλων τών δημοκρατιών. Μόνον ή νίκη δύναται νά 
φέρη τήν είρήνην. καί μόνον ή καρτερία τοΰ λαοΰ δύναται νά 
όδηγήσtq είς αύτήν. __________

Η ΓΕΡΜΑΝΟΟλΑΑΝΜΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΒΗΚΗ
(Ζ.) ‘ Η «Βορειογερμανική Γενική Έφημερίς» γράφει: «Η  

όπδ τών γερμανών καί τών όλλανδών αντιπροσώπων συνομολο-

γηθεΐσα οικονομική συνθήκη εύρίσκεται πλέον έν ίσχύϊ· καί άπδ 
τά δύο μέρη ήρχισεν ήδη ή έκτέλεσίς της. Τδ ουσιώδες περιε- 
χόμενον είναι τδ έξής :

«Η Γερμανία παρέχει είς τήν ’ Ολλανδίαν μεταξύ άλλων 
άδειας έξαγωγής ποσότητος γερμανικών καί βελγικών άνθράκων, 
καλυπτούσης τάς απολύτους άνάγκας τής 'Ολλανδίας,, καθώς 
καί σιδήρου καί χάλυβος. Ή  'Ολλανδία ύποχρεοΰται νά παρέ
χω ώρισμένα τρόφιμα, ίδίως τυρόν καί βούτυρον. ' Η συνθήκη 
έκλείσθη διά εξ μήνας μέχρι τοΰ τέλους Μαρτίου 1918.» ’

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗ λΕΓΡΑ Φ Η Μ Α ΤΟ Ν
ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΟΥ

(Ν.) Βιέννη, 29. ’ Οκτωβρίου. Ά πδ τδ πολεμικόν γρα- 
φεΐον τοΰ τύπου άνακοινοΰνται τά έξής : ' Η Α. Μ. ό αύτοκρά
τωρ άπέστειλε τήν 28. ’ Οκτωβρίου πρδς τήν Α. Μ. τδν Γερ
μανόν Αύτοκράτορα, Βασιλέα τής Πρωσσίας, τδ άκόλουθον 
τηλεγράφημα : '

Χθές τά στρατεύματά σου είσήλθον είς Τσιβιντάλε. Σήμε
ρον τά συντάγματά μου έπανέκτησαν τήν πρωτεύουσαν πόλιν 
τής χώρας μου Γκέρτς. Κατά τήν μεγάλην αύτήν ώραν αισθά
νομαι τήν ψυχικήν ανάγκην νά άναμνησθώ μετ’ εύγνωμοσύνης 
τήν πιστήν μας συμμαχίαν, ή όποια μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ 
έορτάζει καί τδν νέον τοΰτον μέγαν θρίαμβον. Μέ τήν άνήκου- 
σαν μετριοφροσύνην έ'Θεσες ύπδ τάς διαταγάς μου τινάς,’ έκ τών 
λαμπροτέρων σου μεραμχιών. Τά έπιτελεΐά μας έξετέλεσαν άπδ 
κοινοΰ καί έπιτυχώς τήν προπαρασκευήν τής έπιθέσεως. ' Η έπι 
θετική όρμή τών στρατευμάτων σου άπεδείχθη δπως πάντοτε 
άπαράμιλλος. Αί δλας αύτάς τάς άποδείξεις ειλικρινούς συμμα- 
χίας έγώ καί ό γενναίος στρατός μου σοΰ έκφράζομεν ειλικρι- 
νεστάτας εύχαριστίας. Είθε ή χάρις τοΰ Παντοδυνάμου νά στέ- 
φη καί είς τδ μέλλον τάς νικηφόρους σημαίας μας.

Κ ά ρ ο λ ο ς .

Συγχρόνως εφθασεν είς τδ στρατηγεΐον τοΰ Άνωτάτου μας 
Πολεμάρχου τδ άκόλουθον συγχαρητήριον τηλεγράφημα έκ μέ
ρους τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος τοΰ Γερμανοΰ Αύτοκράτορος : 

Αί ύπδ τήν διεύθυνσίν σου τόσον έπιτυχώς άρξάμεναι έπι- 
χειρήσεις έναντίον τοΰ ιταλικού στρατοΰ έξελίσσονται κατά λίαν 
εύχάριστον τρόπον. Χαίρω, δτι μετά τών ίδικών σου δεδοχιμα- 
σμένων μαχητών τοΰ ’ Ιζόντσο καί ; γερμανικά στρατεύματα μέ 
τήν έπιθετικήν των όρμήν ένίκησαν τδν άπιστον πρώην σύμμα
χον. Συγχαίρω έγκαρδίως σε καί τδν στρατόν σου δια την έ 
πανάκτησιν τής Γκέρτς καί τοΰ όροπεδίου Κάρστ. 'Ο θεδς μεθ’ 
ήμών ! Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  A. Β.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ 
τ ο ΰ  ά ρ χ ι κ α γ γ ε λ α ρ ί ο υ  τή ς  Γ ε ρ μ α ν ί α ς

(Ζ.) Βερολινον, 29. ’ Οκτωβρίου. 'Ως διαδίδεται παρά xa- I 
λώς πληροφορημένης πηγής, ό Κάϊζερ άπεδέχθη τήν αίτησιν 
παραιτήσεως τοΰ άρχικαγγελαρίου Μιχαελις.

(Ζ.) Βερολινον, 29. ’ Οκτωβρίου. 'Ως πληροφορείται ή 
«Μπερλίνερ Τσάϊτουνγκ» δ Κάϊζερ έδεχθη χθες μετα μεσημ
βρίαν τδν πρωθυπουργόν τής Βαυαρίας, κόμητα Χέρτλινγκ, καί 
προετεινεν είς αύτδν τδ άξιωμα τ·ΰ αρχικαγγελαριου. Ο κόμης 
Χέρτλινγκ έζήτησε προθεσμίαν, δπως σκεφθη. ,προτοΰ δε άπο- 
φασίση θά συνεννοηθη μετά τών διαφόρων πολιτικών, δπως 
έξακριβώση, έάν ύπάρχωσιν οί πολιτικοί δροι, οί όποιοι θά έπι- j 
τρέψωσιν έπιτυχή δράσιν αύτοΰ.


