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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον. 28. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Είς τήν Ιταλίαν 

οί σύμμαχοι προχωρούσιν άπό νίκης είς νίκην. Τά γερμανοαυ- 
στροοογγρικά στρατεύματα δι’ άνηκοϋστου ίκανότητος είς άγώ- 
ν«ς καί πορείαν ύπερέβησαν τά δύσκολα δρη καί εφθασαν είς 
τήν πεδιάδα. Τήν έσπέραν τής 27. ’ Οκτωβρίου κατελήφθη ύπό 
γερμανικού στρατοΰ ή Τσιβιντάλε, τήν αύτήν δε εσπέραν ή 
Γκέρτς ύπό αύστροουγγρικοΰ στρατοΰ. '0  άριθμός τών αιχμα
λώτων άνήλΟεν έντός ολίγων ήμερών είς περισσοτέρας τών 
80000, ό δέ άριθμός τών πυροβόλων είς περισσότερα τών 
600. Τό λοιπόν πολεμικόν υλικόν καί ή λεία, ή δποία εύρίσκε- 
ται έγκαταλελειμμένη έντός τών χαραδρωδών όρέων, δεν δύνα- 
τάι νά ύπολογισθη ούδέ κατά προσέγγισιν. Κατά τήν ταχεΐαν 
νικηφόρον προέλασιν δέν μένει καιρός πρδς συλλογήν καί κατα
μέτρησή τής λείας. Έντός ολίγων ήμερών ό Καντόρνα ού μό
νον άπώλεσε τό κέρδος πολέμου 2 1/ζ έτών, ό όποιος έκόστισε 
μέχρι τής 1. ’ Ιουλίου έ. ε. άπωλείας 1 6 0 0  000 άνδρών καί 
23 δισεκατομμύρια, άλλά ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη είς τδν 
έχθρόν καί μεγάλας έκτάσεις ιταλικού έδάφους.

Πρδ ’ τών μοναδικών τούτων έπιτυχιών όφείλουσι νά παύ- 
σωσι διά παντός τά ψεύδη τής Άντάντ περί τής καταπεσούσης 
πολεμικής αξίας τοΰ γερμανικού καί τοΰ αύστροουγγρικοΰ στρα
τού. Τδ ηθικόν τοΰ στρατοΰ είναι πλήρες ακμής καί πεποιθή- 
σεως άναλόγως πρός τήν λαμπράν έξελιξιν τών έπιχειρήσεων.

Εις τήν παραλίαν τής Φλάνδρας τά ελαφρά μας πολεμικά 
πλοΐα καί τά ύδροπλάνα μας άπώθησαν πολλά έχθρικά έλα- 
φρά πολεμικά πλοΐα. Έπί δύο έχθρικών άντιτοπιλλικών παρε
τηρήθησαν βλήματα. Έπί τοΰ πεδίου τοΰ μεγάλου άγώνος τής 
Φλάνδρας κατόπιν ισχυρού πυρός έγένετο μία έχθρική έπίθεσις 
δυτικώς τοΰ δάσους Χουτούλστ. Αί ίσχυραί μαζαι τών Άγγλων 
καί τών Γάλλων κατώρθωσαν νά κερδίσωσι μόνον μίαν άσήμαν- 
τον λωρίδα έδάφους έντός τοΰ ίλυώοου: πεδίου τών χοανών ά· 
νατολικώς τής Μέρκεμ. Καί ή έπίθεσις αυτη ηύ'ξησε πάλιν τάς 
ανωφελείς αίματηράς θυσίας τών δυτικών μας έχθρών. Τό έχ. 
θρικδν πΰρ διετηρήθη καθ’ ολην τήν ήμέραν ζωηρόν, μετά με
σημβρίαν δέ ηύξήθη κατά*διαλείμματα είς τυμπανικδν πΰρ. Έ- 
πεξετάθη μέ μεγάλην δύναμιν καί βορείως τοΰ πεδίου τοΰ με
γάλου άγώνος, ίδίως έκατέρωθεν τής Ντιξμυίντεν. Έπανειλημ- 
μένως έκανονιοβολήθησαν συστηματικώς πρός τά δπίσω κείμενα 
Ρελγικά χωρία.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αισν άπεκρούσθησαν βορείως της 
Μπραί τήν 8. ώραν πρό μεσημβρίας πολλοί έπιτεθέντες έχθρι-ι 
Χοί λόχοι καί κατά τήν αντεπίθεση» συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

Μετά μεσημβρίαν καί τήν έσπέραν κατόπιν ίσχυράς προπαρα
σκευής διά πυρδς πυροβολικού καί τορπιλλοβλητών έγένοντο 
ίσχυραί γαλλικαί έπιθέσεις, αί δποΐαι άπέτυχον μετά αιματη
ρών άπωλειών τοΰ έχθροΰ. "Εμειναν είς χεΐράς μας πολλοί 
αιχμάλωτοι καί 3 πολυβόλα.

‘ Ο πολεμικός άνταποκρίτής τής «Λοκαλαντσάϊγκερ» τοΰ 
Βερολίνου αναγγέλλει είς τήν έφημερίδα του άπό τό νοτιοδυτι
κόν μέτωπον τήν 27. ’ Οκτωβρίου τά έξής: Τά νοτιοδυτικά 
στρατεύματα τών συμμάχων προχωροΰσιν άπδ νίκης είς νίκην. 
Τά γεγονότα διαδέχονται τόσον τα/έως άλληλα, ώστε δυναταί 
τις νά άναγγείλη μόνον τάς γενικωτάτας γραμμάς της ιστορικής 
ταύτης έν τω οικουμενικό  ̂ πολέμω έπιχειρήσεως. ' Η έπίθεσις 
τών πρώτων δυνάμεων, έκτελεσθεΐσα διά περισσοτέρων τών δώ
δεκα μεραρχιών, δέν έχρειάσθη ούτε 4 ώρας, δπως διασίτάση 
τήν τριπλήν αμυντικήν ζώνην τοΰ έχθροΰ. Οί ’ Ιταλοί, χωρίς 
νά γίνωσιν ιδιαιτέρως σφοδροί άγώνες, ού μόνον έξετοπίσθησαν 
άλλά καί κατά μέγ στον μέρος συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

Επειδή έντδς τής ζώνης τής έπιθέσεως εμεινεν δπίσω καί 
ολόκληρον τδ πυροβολικόν τοΰ έχθροΰ, ήνοίχθη ώς έκ τούτου 
μεταξύ τής κοιλάδος τοΰ Φέλλα καί τοΰ Ίζόντζο πλησίον τής 
Άουτσα ρήγμα, τό όποιον ειχε κατ’ ευθείαν γραμμήν μήκος 
μεγαλύτερον τών 40 χιλιομέτρων. Είς μάτην τό ιταλικόν στρα
τηγεΐον ερριπτε τήν μίαν μετά τήν άλλην τάς 20 πέριξ τής 
Ούντίνε ' εύρισκομένας μεραρχίας ισχυρού εφεδρικού στρατοΰ 
έναντίον τών έπιτιθεμένων. ’ Οκτώ περίπου μεραρχίαι περιεπε- 
σαν είς αιχμαλωσίαν, άκριβώς δπως εύρίσκοντο παρατεταγμεναι 
κατά τήν μάχην. Αί ύπόλοιποι φαίνεται, δτι ύπεχώρησαν. Ό  
ιταλικός στρατός παρουσιάζει τήν έντύπωσιν τής άποσυνθέσεως.

Τδ έχθρικόν στρατηγεΐον άπδ τώρα άκόμη, βπότε ή έπί- 
θεσις τών συμμάχων ούδέ κατά προσέγγισιν ελαβεν άκόμη την 
πλήρη άνάπτυξίν της, εύρέθη πρδ 'τοσούτω δύσκολων προβλη
μάτων, ώστε ταΰτα δέν εΐναι δυνατόν νά λυθώσι χωρίς νά Θυ- 
σιασθώσι καί νέα ίταλικά έδάφη.

ANAKOINDBENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΗΟβΕΝΤΑ

’Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 30.' ’ Οκτωβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  TOY AIAA0XQY ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν ή ένέργεια τοΰ πυροβολικού ήτο ζωηρά 
είς τόν τομέα τής Ντιξμύντε μετά μικρών διακοπών.



Μεταξύ τοΰ δάσους Χουτούλστ κα'ι .τής διώρυγάς Κομίν 
—'Υπέρν ό άγών πυρός έ'φδασε χδές ενίοτε είς μεγάλην δυνα- 
μιν. Διετερήδη καί τήν νύκτα σφοδρός και σήμερον τήν πρωίαν 
ηύξήθη είς τυμπανικόν πΰρ.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ ΤΣ
'Εκατέρωθεν τής Μπρα’ι είς τήν Σεμέν ντέ Ντάμ οί Γάλ

λοι συνεκέντρωσαν περι τήν έσπέραν τό πΰρ των είς ίσχυράν 
ενέργειαν. Μετά παροδικήν έλάττωσιν ό άγών πυροβολικοΰ ηυ- 
ξήθη πάλιν έκεΐ άπό τά έξημερώματα.

'Ωσαύτως καί είς τά λοιπά τμήματα τοΰ όρεινοΰ μετώπου 
ή ένέργεια τών πυροβολικών ήτο μεγαλυτέρα άπό τήν τών τε
λευταίων ημερών.*

’ Επί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς κατόπιν δραστήριας 
προπαρασκευής πυρός δεδοκιμασμένα στρατεύματα είσέβαλον είς 
τάς έχθρικά; θέσεις βορειοδυτικώς τής Μπεζονβώ. Τά έπί με
τώπου 1200 μέτρων καταληφ&έντα χαρακώματα έκρατήθησαν 
έναντίον τεσσάρων μέχρι της νυκτός έπαναληφθεισών έπιδέσεων 
ισχυρών γαλλικών δυνάμεων. Συνελήφθησαν πλέον τών 200 
αίχμαλώτων, ύπέστη δέ ό έχθρός βαρείας αίματηράς άπωλείας.

Είς τάς λοιπάς στρατ·άς ίδικαί μας καί έχθρικαί έπιθέσεις 
άναγνωρίσεως προεκάλεσαν πολλάκις ζωηράν ένέργειαν πυροβο
λικού. Είς τό

’Ανατολικόν θέατρον
και το

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

Ιταλικόν μέτωπον
' Η Ιύντίνε κατελήφθη ύπό τών συμμαχικών στρατευμά

των τής 14. στρατιάς. Τοιουτοτρόπως κατά τήν Ι/.την ήμέραν 
της έπιτυχούς έπιχειρήσεως περίήλθεν είς χεΐράς μα; ή μέχρι 
τοΰδε έδρα τής ιταλικής ’Ανώτατης Διοικήσεως τοΰ Στρατοΰ.

Αί μεραρχίαι μας, ακράτητοι, μή πτοούμεναι άπό κανένα 
κόπον, προελαΰνουσι κατά μήκος τοΰ Ταγκλιαμέντο.

Είς τάς όλίγας θέσεις διαβάσεως τοΰ λόγω τής ραγδαίας 
βροχής έξογκωθεντος ποταμοΰ συνωθεΐται ό ύποχωρών ήττη- 
μένος έχθρικός στρατός.

Η ΓΕΡΜ Α Ν ΙΑ  ΚΑ Ι 0 Ο ΙΚΟ ΪΜ ΕΝ ΙΚΟ Σ ΠΟΑΕΜΟΣ
Ύπό Δημητρίου Καλιτσουνάκι.

(2)
Τετάρτη μεγάλη βιομηχανία εΐναι ή ήλεκτροβιομηχανία, 

ήτις ού μόνον έν Γερμανία άλλά σχεδόν ίν τοΐς πλεΐστοις κρά- 
τεσι τοΐς Εύρώπης καί είς τάς ύπερωκεανείους χώρα; τάς έγ- 
καταστάσεις αύτής διέδοσεν. Ά λλά  καί ή πνευματική μόρφωσις 
τοΰ έργάτου δέν ύπελείφθη. Τφ 1912  έλειτούργουν έν Πρωσ- 
σία 2235 έπαγγελματικαί, 392 έμπορικαί καί 19 3 7 1  ετεραι 
σχολαί πρός περαιτέρω πνευματικήν καί τεχνικήν μόρφωσιν τού 
έργάτου. Τής πνευματικής μορφώσεως άναγκαίαν προϋπόθεσιν 
άπετέλεσεν ή έργατική άσφάλεια. Τά ιδρύματα τής άσφαλείας 
ταύτης, ένιαίως ρυθμιζομένης έν σύμπαντι τω κράτεί, διέδετον 
τω 1903 περιουσίαν 3057 εκατομμυρίων μάρκων, κατά τό 
αύτό δε έτος παρεΐχον 840 έκατομμύρια μάρκων δι άσφα
λείας καί βοηθήματα είς ασθενείς καί οικείους. ' Η έργατική 
αύτοβοήδεια, ώς αί στατιστικαί τών έπαγγελματικών συνδέσμων 
δεικνύουσι, διαρκώς αυξάνει. 'Ο άριθμός τών μελών τών έπαγ
γελματικών τούτων συντεχνιών άνερχόμεΛς τω 1891 είς 350 000  
εφθασε τυΐ 1912  είς 3750000.

' Ως ή γεωργία καί βιομηχανία ουτω καί ή χρηματική καί

Τά άπό τό Κέρντεν προελαύνοντα στρατεύματα είσήλί^ον 
είς ολόκληρον τό μέτωπον είς βενετικόν έ'δαφος καί προχωροΰσι 
πρός τόν άνω ροΰν τοΰ I αγκλιαμέντο.

(W.T.B.) __________  ΛΟΤΤΕΝΝΊΌΡΦ

Α ϊίΤ Ρ Ο Ο ϊΓ Γ Ρ ΙΧ Ο Η  AHAKOINSSEM
Β ι έ ν ν η ,  29. ’ Οκτωβρίου.

Ιταλικόν Θέατρον
Τήν πρωίαν τής 24. ’ Οκτωβρίου αί «ύστροοογγρικαί κα̂  

αί γερμανικαί δυνάμεις τοΰ στρατηγοΰ ’Όθωνος φόν Μπέλο κα; 
ή βορεία πτέρυξ τής στρατιάς τοΰ στρατηγού φόν Μπορέβι/, 
ήρχισαν τήν έπίθεσιν των. Χθές, τήν έσπέραν τής πέμπτης ή. 
μέρας τής μάχης, είχεν έπανακτηθή δλον τό έ'δαφος, τό όποΐον 
ό έχθρός μας είχεν άφαιρέσει μετά κόπων είς 11 αίματηράς 
μάχας, έξαγοράσας έκαστον τετραγωνικόν χώιόμετρον με τήν ά. 
πώλειαν 5400 άνδρών περίπου. ’ Επί τοΰ όροπεδίου Κάρστ τά 
στρατεύματά μας, αφού κατέλαβον τό όρος Σάν Μιχέλε, έπρο. 
χώρησαν πρός τόν Ίζόντσο. Τά τμήματά μας υπερέβησαν τόν 
ποταμόν, τοΰ όποιου τά υδατα άνυψοΰνται.

' Η Γκέρτς έκαθαρίσθη δι άγώνων έπί τών όδών. ή δε 
Ποντγόρα έκυριεύθη δι έφόδου άργά τήν έσπέραν. 'Ο χώρος 
τής Όσλαβίγια, τό όρος Σαμποτίνο καί τό ύψωμα Κοράντα 
άπετέλεσαν τό θέατρον 'ενίοτε πολυ ζωηρών άγώνων. Πάσα άν. 
τιστασις τών Ίταλών ήτο ματαία. Καταδιώκοντες τόν έν με;ί. 
στη συγχύσει ύποχωροΰντα έχθρόν έφθάσαμεν πέραν τής Κόρ- 
μονς καί τοΰ όρους Κουάριν.

Γερμανικά καί αύστροουγγρικά στρατεύματα εύρίσκονται 
πρό τής Ούντίνε.

'Ομοίως είς τήν βορειοδυτικώς τής Τσιβιντάλε ορεινήν 
έ'κτασιν προελαύνομεν ταχέως.

Τό ιταλικόν μέτωπον τοΰ Κέρντεν έκλονίσθη είς τούς κυ-. 
ριωτάτους τομείς του. Ύπό βροχήν καί καταιγίδα τά στρατεύ
ματά μας άφή ρεσαν άπό τόν έχθρόν τάς διά έργασίας δύο καί 
ήαίσεως έτών (οχυρωμένα; δέσεις τών συνόρων νοτιοδυτικώς 
τής Τάρβις, πλησίον τής Ποντάφελ, είς τήν περιοχήν τού Πλέ- 
κεν καί έπί τού Μεγάλου Πάλ.

πιστωτική όργάνωσις τής χώρας ακμάζει. Αί πέντε σήμερον προάρ-. 
χουσαι γερμανικαί τράπεζαι διέδετον τω 1871 122,8 έκατομ. μάρ
κων είς κεφάλαιον, τω 1915 άχήρχοντο δμως ταΰτα είς 1020 έκα
τομ. πρός δε καί 325 έκατομ. άποδεματικά είχον σχηματισδή. Ή  
διαρκής προσπάθεια πρός μείωσιν τών οικονομικών κινδύνων διεμόρ_ 
φωσε ταύτας είς «Μεγάλας Τραπέζας». Αύξανομένων τών κα. 
ταδέσεων, ηύ'ξανον αύται καί τά κεφάλαια αύτών συνάμα. Πα
σα έςάρτησις έκ τοπικών σχέσεων ώς καί. ενιαίων κλάδων βιο
μηχανία; άπεφεύγετο. Συνυφανδεΐσαι δε γεωγραφικώς καί ού- 
σιαστικώς καί ήγηθεΐσαι δλων τών κλάδων τοΰ οικονομικού βίου, 
προήγαγον ύπερμέτρως τήν γερμανικήν βιομηχανίαν, συνάμα δέ 
έπεξέτειναν "ήν δράσιν αύτών καί υπέρ πάσαν τήν γήν. Αύται 
μετήγαγον τήν ιδέαν τής όργανώσεως έν τή βιομηχανία, άναμι- 
γνυόμεναι είς έπιχειρήσεις τοΰ αύτοΰ κλάδου άνταγωνιζομένας. 
Ουτω περιώρισαν τόν άχαλίνωτον συναγωνισμόν, είργάσθησαν 
πρός συμβιβασμόν, άπετέλεσαν τούς φορείς τής ιδέας τών 
καρτέλλ. Συμμετέχουσιν έκατοντάδων συνδέσμων παντός είδους 
της συνεταιριστικής νεοοργανώσεως τής έπαγγελματικής παρα
γωγής., Ουτω ή γερμανική λαϊκή περιουσία άνήλθεν ύπέρ τά 

. 310  δισεκατομμύρια μάρκων, διά δέ τοΰ έτησίου εισοδήματος 
αύτής τών 43 δισεκατομμυρίων υπερτέρησε πάντα τά τής Ευ
ρώπης.

' Η ταχεία, δλα τά εμπόδια δραύουσα προέλασις τών 
συμμάχων καθιστά αδύνατον άσφαλή τινα ανακοίνωσή περί τοΰ 
άριδμοΰ τών αίχμαλώτων καί τής άδιακόπως αύξανομένης λεί
ας. Είς τον νοτίως τής Πλάβα χώρον μόνον έκυριεύδησαν 118  
ιταλικά πυροβόλα δλων τών διαμετρημάτων. Μία έδώ προελαύ- 
νουσα μεραρχία άφήρεσεν έντός δλίγων ώρών άπό τόν έχδρόν 
60 αξιωματικούς, 3000 όπλίτας καί 60 πυροβόλα.

Τό πολεμικόν υλικόν, τό όποΐον έ»υριεύδη κατά τήν δω- 
δεκάτην μάχην τοΰ Ίζόντσο υπερβαίνει κατά πολύ τήν λείαν 
μας κατά τήν είς Γαλικίαν - Πολωνίαν έπίθεσιν μα; τοΰ βέ
ρους 1915.

(W.T.B.) ' 0  αρχηγός τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ TQH Σ ΪΜ Μ Α Μ ΙΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ
(Ζ.) Παρίσιοι, 28. ’ Οκτωβρίου. (Χαβάς.) Σήμερον τήν έ

σπέραν συνήλθε τό υπουργικόν συμβουλιον υπό τήν προεδρίαν 
τοΰ Πουανκαρέ, ίνα έξετάση τήν στρατιωτικήν κατάστασιν καί 
άποφασίση περί τής συνεργασίας τών συμμάχων είς τό ιταλικόν 
μέτωπον.

ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ TOY KAHTQPNA
(Ζ.) Κατά μαρκονοτηλεγράφημα τοΰ Κολντάνο ημερομη

νίας 28. ’ Οκτωβρίου ή άνωτάτη ίταλική διοίκησις τοΰ στρατού 
άπέστειλε τήν ακόλουθον διαταγήν : «Τό καθημερινόν ιταλικόν 
πολεμικόν άνακοινωθέν είς άγγλικήν καί γαλλικήν γλώσσαν ά- 
πηγορεύδη. ’ Εμποδίσατε ώς έκ τούτου τήν δημοσίευσίν του. 
Στρατηγός Καντόονα.»

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Q8QN ΦΟΝ ΜΠΕλλΟ
(Ζ.) 'Ο αρχηγό; τών επιχειρήσεων έναντίον τού μετώπου 

τού Ίζόντσο στρατηγός *Οθων φόν Μπέλο άνεδείχθη πολλάκις 
κατά τόν πόλεμον τούτον τό πολεμικόν άνακοινωθέν άνέφερε 
πολλάκις εύφήμως τό όνομά του. Τό φύλλωμα δρυός τοΰ πα
ρασήμου Pour le merite κοσμεί τό στήθος του. Έλαιεν έ- 
ξέχον μέρος είς τήν μάχην τής Τάννενμπεργκ καί είς τήν Μα- 
ζουρικήν χειμερινήν μάχην, προσέτι δέ βραδύτερον είς τήν με
γάλην έπίθεσιν έν Κουρλανδία. Εί; τό μακεδονικόν μέ:ωπον 
έπανέκτησεν έπί κεφαλής τοΰ Ααουενβουργικοΰ τάγματος εύζώ-

Καθότι δέ τό σιδηροδρομικόν δίκτυον άφορα, ή Γερμανία 
κέκτηται τό μέγιστον τοιοΰτον τής Εύρώπης. Διά τής διοική- 
σεως δέ τών σιδηροδρόμων ύπό τού κράτους τά τιμολόγια ή- 
λευθερώθησαν τών έπιρροών τής βιομηχανίας. Ούδαμώς καθυ
στέρησε καί τό δίκτυον τών πλωτών έσωτερικών όδών. Οΰτω 
δέ ή έσωτερική σιδηροδρομική καί πλωτή συγκοινωνία ύπεβοή- 
θησε σημαντικώς τήν υπερωκεάνειον τοιαύτην. Μέγα μέρος τής 
ευρωπαϊκής μεταναστεύσεως άπήρχετο έκ τών γερμανικών λιμέ
νων. ' Η άνάπτυξις αύτη άντικατοπτρίζεται καί έν τω έξωτερικω 
έμπορίω. Τό συνολικόν έμπόριον τής Γερμανίας, Αγγλίας, Γαλ
λίας είχε πρό τοΰ πολέμου είς δυσεκατομμύρια οΰτω :

Γ ε ρ μ α ν ί α  Α γ γ λ ί α  Γ α λ λ ί α
1890 8 195 15 300 8 237
1913  22 530 28 644 14 814

(1912)·
Οΰτω μόνον ή όργάνωσις καί άνάπτυξις αυτη σύμπαντος 

τού οικονομικού βίοο_ έπετέλεσε τό θαυμαστόν νΰν εργον τής 
σχεδόν πανταχοΰ έξικνουμένης αύταρκεία; τής χώρας.

Τοιοΰτον τό εργον έν συνόλω, έξ ού τήν μάλλον ημάς έν 
διαφερουσαν πραγματείαν του Schumacher άπεδώσαμεν. Έν 
τούτοις μή αί λοιπαί υπολείπονται; ' Ο Schmoller αποδίδει

νων εν σπουδαΐον ύψωμα, τό όποΐον είχον καταλάβει οι Σέο- 
6οι. '0  Κάΐζερ ώνόμασε τότε αύτόν διοικητήν τοΰ τάγματος 
τών εύζώνων. 'Ο * ΙΘων φόν Μπέλο κατάγεται έξ αρχαίας 
στρατιωτικής οίκογενείας καί είναι υιός τοΰ άλλοτε φρουράρχου 
τοΰ Πόζεν άντιστρατήγου φόν Μπέλο· είς τόν στρατόν ύπ/;ρε- 
τεΐ άπό τού έτους 1875. 'Ως συνταγματάρχης διωκησε 19. 
σύνταγμα πεζικού τοΰ Γκερλιτς, ώς υποστράτηγος τήν 43. τα
ξιαρχίαν πεζικού καί ώς αντιστράτηγος πρό τής έκρήξεω; τοΰ 
πολέμου τήν 12. μεραρχίαν.

Π Α ΡΑ ΣΗ Μ Ο Φ Ο ΡΙΑ  ΤΟ Τ ΑΝ ΒΪΠ Ο ΑΟ ΧΑΓΟ Υ ΪΗ ΙΜ Π ΕΡ
(Ζ.) 'Ο Κάΐζερ άπένειμεν είς τόν διοικητήν τής 12. με

ραρχίας πεζικού ύποστράτηγον Λεκί καί τόν είς τό γερμανικόν 
πολεμικόν άνακοινωθέν τής 27. τρ. μ. όνομασθέντα άνθυπολο- 
χαγόν Σνίμπερ τού ύπ’ άριθ. 63 συντάγματος πεζικού τό πα- 
ράσημον pour le merite.

'Ο άνθυπολοχαγός Σνίμπερ είναι ό καταλαβών τό Μόντε 
Ματαγιούρ έπί κεφαλής τού 4. λόχου τοΰ Άνωσιλεσιακοΰ 
συντάγματος πεζικού υπ’ άριθ. 63. Κατά τήν εκρηξιν τοΰ πο
λέμου έφοίτα είς τήν στρατιωτικήν σχολήν προήχθη είς άνδυ- 
πολοχαγόν τήν 2. Σεπτεμβρίου τού 1914, Σήμερον δέ δ’ατρέ- 
χει τό 23. έτος τής ηλικίας του. Κατά τού; άγώνα; τού συν
τάγματος του είς τό άνατολικόν καί τό δυτικόν μέτωπον διε- 
κρί&η καί έτιμήθη ένωρίς μέ τόν Σιδηροΰν Σταυρόν I. τάξεως

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον, 27. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Είς τό στενόν τής 

Μάνχης καί τήν Βόρειον θάλασσαν κατεβυθίσθησαν πάλιν ύπο 
τών ύποβρυχίων μας 18 500 τόννοι. Μεταξύ τών βυδισδέντων 
πλοίων εύρίσκοντο δύο ώπλισμένα άγγλικά άτμόπλοια μεσαίου 
μεγέθους, προσέτι τό ώπλισμένον ιταλικόν άτμόπλοιον «Γκέμμο» 
(3111 τόννων) καί τό άγγλικόν ίστιοφόρον «Έλντοα». Προσέτι 
έτορπιλλίσθη εν πολύ φορτωμένον άτμόπλοιον, τό δποΐον δμως 
σοβαρώς βεβλαμμένον κατωρθώδη νά ρυμουλκηθή.

Βερολΐνον, 28. ’ Οκτωβρίου. (W.T.B.) Είς τήν δυτικήν άγ- 
γλικήν παραλίαν κατεβυδίσδησαν πάλιν ύπό τών ύποβρυχίων 
μας εξ ατμόπλοια, μεταξύ τών οποίων τό ώπλισμένον άγγλικόν 
άτμόπλοιον «Μάϊν», ώς καί τά άγγλικά άτμόπλοια «Έσκμέρτε»

ήμΐν τήν πέμπτην ούσίαν τοΰ έργώδους βίου αύτοΰ έν τή 
πραγματεία του, «περί τών θεσμών καί τοΰ πνεύματος τοΰ δη
μοσίου βίου έν Γερμανία», άντλών έ/. τής άπαραβλήτου γνώ- 
σεως αύτοΰ' τής έσωτερικής άναπτύξεως τοΰ γερμανικού Κρά
τους·

Ουτω τό δλον εργον φέρει είς φώς σειράν ολόκληρον νέων 
επιστημονικών συμπερασμάτων ή έκ νέων άπόψβων διαφωτίζει 
τά παλαιά. Ή  ίδύνουσα τό δλον εργον ιδέα, είς ήν ήτε πολι
τική, οικονομική καί έκπολιτιστική ερευνά καταλήγει, είναι: Τό 
πνεΰμα τοΰ γερμανικού πολιτισμοΰ οόχί έν τή καταουναστεύσει 
άλλά έν τή άναγνωρίσει καί τών άλλων λαών τήν έ'κφρασιν αύ
τοΰ ευρίσκει. Ουτω τό δλον εργον. διαπνεόμενον ύπό ύψηλοΰ 
πνεύματος έν τή άντιλήψει τών πραγμάτων καί ιδεών, μεί)’ ών 
έκαστος τών συγγραφέων άσχολεΐται, παρέχει τήν ευκαιρίαν είς 
τόν άναγνώστην, δπως τόν γερμανικόν πολιτισμόν έν ταΐς ού- 
σιώδεσι φάσεσι αύτοΰ καί έξ ώρισμένης άρχής τελείως άντι- 
λη®Θή.
  Τ Ε Α Ο -Σ

18/31 ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  
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•f Λουκά τοΰ Εύαγγελιστοΰ



κα'ι «Β. Μ. Μπάρκλεϋ». Τό πρώτον είχε φορτίον πυρ ο μαγι
κών, έάν χρινη τις άπδ τδ είδος της έκρήξεως, τδ δε τελευ
ταίων ζΰθον απδ Δουβλΐνον είς Λιβερπουλην. Προσέτι μετάξι) 
τών βυθισ&έντων πλοίων εύρίσκοντο δύο αγγλικά πολυ φορτω
μένα άτμόπλοια, έκ τών όποιων τδ εν ήτο ώ~λκ?μενον.

, ‘ Ο άρχηγδς τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
' Η έφημερίς μας θά έκδώση καί διά τδ ετος 1918 έλ- 

ληνιχβν ήμερολόγιον. Κατά τδ τρέχον ετος ή προκαταρκτική έρ- 
γασια διά τδ νέον ήμερολόγιον ήρχισε πολυ ένωρίτερον παρά 
κατά τδ παρελθόν ετος, ούτως ώστε έφέτος θά είναι κατά πολυ 
τελειότερον τοΰ περυσινοΰ. Πολλοί γερμανοί συνεργάται μας ά- 
πέστειλαν ήδη πρδς ήμας ένδιαφερουσας πραγματείας των ώς 
καί άνεκδότους φωτογραφίας. Έπιθυμοΰντες, δπως είς τδ νέον 
ήμερολόγιον μας άντιπροσωπευθη έπαρκώς και ή έλληνική λο
γογραφία—τδ όποιον άλλως τε είναι ή βάσις προκειμένου περί 
έλληνικοΰ ήμερολογίου—παρακαλοΰμεν, δπως μας άποσταλώσιν 
ελληνικά διηγήματα, άνέκδοτα, περιγραφαί, ποιήματα κλπ. τό
σον πρωτότυπα, δσον καί άντιγραφαί (άναφερομενου τοΰ ονόμα
τος τοΰ συγγραφέως), ώς καί εικόνες, σκίτσα κλπ. Λίαν εύχά- 
ριστον θά ήτο, έάν έλαμβάνομεν καί διαφόρους περιγραφάς άπδ 
τήν ζωήν τών 'Ελλήνων είς τήν Γερμανίαν, ούτως ώστε τδ ή. 
μερολόγιόν μας νά όπενθυμιζη καί διά τοΰ περιεχομένου του 
τήν έποχήν καί τάς περιστάσεις, όπδ τάς όποιας έξεδόθη. Εί- 
μεδα βέβαιοι, δτι οί άναγνώσταί μας θά άποδώσωσ» είς τδ ερ
γον, τδ όποιον πρόκειται νά έκδοθή, τήν άνήκουσκν είς αυτδ 
σημασίαν καί θά σπευσωσι νά παράσχωσι τήν πνευματικήν των 
σονδρομήν, έχοντες όπ’ δψει, δτι τοιαΰτα βιβλία δέν εχουσι

μόνον πρόσκαιροι^ίξίαν, άλλά άποτελοΰσι διαρκή μνημεία μιας 
ιστορικής έποχής τόσον δι’ ήμας δσον καί διά τήν φιλοξενούσαν 
ήμας χώραν. "Υλη τοΰ ήμερολογίου θά γίν-ig δεκτή μέχρι τής 
7/20 Νοεμβρίου έ. ε.

Ό  εκδότης καί ή σύνταξις τής “ Νέα τοΰ Γκέρλιτς,,.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν I Κ Α

Είς τους έσχάτα^ είς τδ σώμα τών μονίμων όπαξΐωματι- 
κών καταταγέντας λοχίας τοΰ 19. συντάγματος πεζικοΰ Kopta- 
ζήν Τηλ. καί Σταματιάδην Γεώργ. εύχομαι καί είς άνώτερα.

Ε. Καρμίρης, εφεδρος λοχίας 20. συντάγματος πεζικοΰ.

| 5 . κ λήρ ω σ ις  τή ς  10. σειράς το ΰ  Π ρωσσι- jj 
[ κ ο ΰ  Ν οτιογερμανικοΰ (236 . σειράς το ΰ  £ 

Β α σ ιλ ικο ύ  Π ρωσσικοϋ) Λ αχείου.
■ Κυρία κλήρωσις άπδ 8. Νοεμβρίου μέχρι 4. Δεκεμβρίου. S 
5 V8’1/*’1/2 χαί όλόκλ. λαχνδς άντί 25, 50, 100 καί 200 μαρ. ;
: Ε ίς τοΰ  ΜΠΡΑΣΣΕΡΤ Μ αρίεν-πλάτς 2 . 1, i

’ Ενοικιάζονται άπδ 1. Νοεμβρίου 1 ή 2 καλώς έπιπλ. δωμ. 
Ντεμιάνιπλατς 15. I.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμάτιον. Χοσπιτάλ-στράσσε
33. II. δ.

’Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. μέ πρόγευμα καί μερικάς ήμέ
ρας καί φαγητόν. Ξενοδοχεΐον Έστερράϊχισερ-Χόφ. Ζέχς-στέτε- 
πλάτς.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 
„ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ“ 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ
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