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"Οπως έλέγαμεν χθές, ή έλληνοσερβική συμμαχία ύπήρξε 
διά τήν Άντάντ ή σανίς της σωτηρίας εις τό βαλκανικόν της 
ναυάγιον. Αύτήν μετεχειρίσθη ώς τό κυριώτερον οπλον κατά 
τοΰ Βασιλέως, και έν όνόματι τής συμμαχίας αύτής θά κλει
στή τήν προσεχή ίσως άνοιξιν τό άπό μηνών συντελούμενον 
έγκλημα. Ήδη, εις τήν επαναστατικήν κυβέρνησιν τοΰ κ. Βενι
ζέλου ήτο .το σύνθημα τής έχθρικής του κατά τών κεντρικών 
αυτοκρατοριών καί τών συμμάχων των πολιτικής. ’ Εξακολουθεί 
δέ νά παραμένη ώς τοιοΰτον κα'ι τώρα οπότε ή κυβέρνησις βε
νιζέλου εχει μεταφυτευθη εις ’ Αθήνας. ' Η πρώτη φροντίς π.χ. 
τοΰ κ. Βενιζέλου. μόλις εύρέθη καί πάλιν είς τήν πρωτεύουσαν 
τής πραγματικής 'Ελλάδος, ήτο νά τονίση, άμα τοΰ έδόθη εύ- 
καιρία, (λόγος του είς τήν Βουλήν 14/27 Αύγ. 1917) τάς ύ- 
ποχρεώσεις τής ' Ελλάδος άπέναντι τής Σερβίας. ' 0  δέ πρόεδρος 
τής Βουλής άπέστειλε μετά ταΰτα έν όνόματι αύτής τό επόμε
νον χαιρετιστήριον τηλεγράφημα είς τόν πλανώδιον πρόεδρον τής 
σερβικής Σκουψίνα.

«Ή Βουλή τών Ελλήνων, διαπιστοΰσα τόν ίερόν χαρα
κτήρα τών συμβάσεων καί τάς άπέναντι τής Σερβίας συμμαχι
κός τής 'Ελλάδος υποχρεώσεις, τάς άθετηθείσας παρά τό φρό
νημα καί τό αίσθημα τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ, ύπό κακοπίστου κα1 
δεσποτικοΰ καθεστώτος καί διαδηλώσασα έν τη χθεσινή αύτής 
συνεδρία πανηγυρικώτατα τά αισθήματα άγάπης, συμπαθείας 
καί θαυμασμού τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ πρός τό ηρωικόν σερβικόν 
έθνος, άπευθύνει δι’ έμοΰ πρός τήν σερβικήν βουλήν τόν έγκάρ- 
διον αύτής χαιρετισμόν καί τάς όλοψύχους εύχάς διά τήν πλή
ρη έθνικήν άποκατάστασιν τής Σερβίας».

Είς τό τηλεγράφημα αύτό εσπευσε, φυσικά, νά άπαντήση 
ό πρόεδρος τής Σκουψίνα, έκφράζων τάς ευχαριστίας του διά 
τοΰτο καί τήν χαράν του διά τήν νίκην τής «λαϊκής κυριαρ
χίας κατά τοΰ δεσποτισμοΰ», μή παραλείπων νά τονίση, οτι οί 
Σέρβοι επειτα άπό τά ώραΐα αύτά λόγια έπερίμεναν καί εργα. 
«Μετά τήν ώραίαν αύτήν νίκην, έξηκολούθει τό τηλεγράφημα, 
τήν όποιαν κατηγάγετε έναντίον τοΰ έσωτερικοΰ έχθροΰ (!), ένι- 
σχυόμεθα ετι μάλλον είς τήν πεποίθησιν μας, δτι ή σερβοελλη
νική συμμαχία θά Θριαμβευση έπίσης καί έν τω άγώνί κατά 
τοΰ έξωτερικοΰ έχθροΰ, έπιτυγχάνουσα τήν έγκαθίδρυσιν έν τη 
Βαλκανική νέας περιόδου, τής περιόδου τής είρήνης, τής δικαιο
σύνης καί τής έλευθερίας.»

' Η συμφορά, δπως βλέπει κανείς, δέν έπιδρα πάντοτε, κατά 
τά κοινώς παραδεδεγμένα σωφρονιστικούς έπί τών πνευμάτων.

Οί ίδιοι π. χ. Σέρβοι, οί οποίοι δέν είναι παρά θύματα τών 
άνταντικών φράσεων, έξακολουθοΰν καί μετά τήν συμφοράν 
των νά έξαπατώνται μέ τάς ίδιας φράσεις, προσπαθοΰν δέ νά 
έξαπατήσουν καί τόν έλληνικόν λαόν. Διότι καί αύτοί καθώς 
καί κάθε λογικός άνθρωπος δέν είναι δυνατόν παρά νά γνωρί
ζουν κάλλιστα δτι ύπό τάς σημερινάς περιστάσεις τών πραγμά
των ή ίδια τύχη θά άναμένη καί τήν ' Ελλάδα ! ’ Εν τούτοις ε
πιμένουν. Ίδοΰ πώς σχολιάζει τό χαρμόσυνον γεγονός ή «La 
Serbie» τό έν Γενεύη έκδιδόμενον γαλλόφωνον δημοσιογραφι
κόν δργανον τοΰ κ. Πάσιτς :

«'0 ελληνικός λαός, άφοΰ ήκουσε τήν φωνήν τών καλυ
τέρων τέκνων του, έ π α ν έ ρ χ ε τ α ι  έ π ί  τ έ λ ο υ ς  έ π ί  τ ή ς  
ό δ ο ΰ  τ ή ς  τ ι μ ή ς ,  δπου τόν έκάλουν αί συμμαχικαί τβυ 
ύποχρεώσεις, τό ένδοξον παρελθόν του, ή συνείδησίς του καί 
τά πραγματικά συμφέροντα τοΰ 'Ελληνισμού.» 'Ο άρθρογρά- 
φος έκφράζει περαιτέρω τήν ίκανοποίησίν του, έπί τό γεγονότι, 
δτι προσωπικότητες, οπως δ κ. Βενιζέλος καί ό κ. Πολίτης, 
άνεγνώρισαν άπό τοΰ βήματος τής Βουλής τήν όρθοτητα τής 
θέσεως τής έφημερίδος έπί τής σερβοελληνικής συμμαχίας, ή 
όποία φυσικά είναι καί ή θεσις τής σερβικής κυβερνήσεως. 
Κατ’ αύτήν : «ή έλληνοσερβική συμμαχία ένεκαθίστα άλληλέν- 
δετον σύνδεσμον μεταξύ τών δύο χωρών, άπέβλεπεν δε είς κοι
νήν βοήθειαν καθ’ όποιανδήποτε περίστασιν. Οΰτω ή σερβο
ελληνική συμμαχία έπέβαλεν είς τήν 'Ελλάδα τό καθήκον, δπως 
έπέμβη έν περιπτώσει μιας βουλγαρικής έπιθέσεως έναντίον τής 
Σερβίας, έστω καί άν άκόμη αυτη εύρίσκετο είς έμπόλεμον 
κατάστασιν μετ’ άλλης τινός δυνάμεως». Καί δτι ετσι σκέ
πτονται οί σέρβικοι κύκλοι είτε είς τήν Σερβίαν είτε είς τό 
έξωτερικόν, δέν ήμπορεΐ βέβαια κανείς νά τούς κατακρίνη. ’ Εν 
τούτοις αί άοριστολογίαι αύταί έπί μιας συμβάσεως κλεισμένης 
όχι πλέον άπό διπλωμάτας άλλά άπό στρατιωτικούς, καί αί 
όποΐαι είς τίποτε άλλο δέν άποβλέπουν άλλά είς τό νά διασύ
ρουν τό δνομα τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ παρά τη κοινή εύρωπαίκη 
γνώμη διά τής στρεβλώσεως τής άληθείας, δέν έπιτρέπονται 
πλέον άφ’ δτου τό έπί μακρόν παρακρατηθέν κείμενον τής πο- 
λυθρυλήτου αύτής συμμαχίας εχει εβγει επι τέλους είς το 
®ώς. Είς τό επόμενον σημείωμα θά έξετάσωμεν άν η Ελλάς 
έξήλθεν ποτέ «τής όδοΰ τής τιμής» ώστε νά έπανέρχεται σή
μερον είς αυτήν, δπως νομίζει ή «La Serbie» και οί «φίλοι» 
τής ' Ελλάδος, μαζϋ μέ αύτούς δε τούς καλοθελητας και ενα 
πλήθος κακώς πληροφορημένου κόσμου.



Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 1. Νοεμβρίου. (W.T.B.) Τό δράμα τοΰ ύπό 

τών συμμάχων του έγκαταληφθέντος ιταλικού στρατοΰ εξελίσ
σεται βαθμηδόν περισσότερον είς έκπλήσσον δλον τόν κόσμον γε
γονός.

Έντός μιας έβδομάδος συνετρίβησαν σχεδόν τελείως δύο 
μεγάλαι ίσχυραί ίταλικαί στρατιαί, η χμαλωτισθησαν ύπέρ τάς 
180 000 άνδρών καί έκυριεύθησαν ύπέρ τά 15 0 0  πυροξόλα. 
'Τ είς τόν κόσμον διατυμπανισθεΐσα έλπίς τοΰ ίταλικοΰ λαοΰ, δτι 
θα δυνηθώσι νά σταματήσωσι δυτικώς τής Ούντίνε τήν νικηφό- 
ρον προέλασιν τών συμμάχων, διελύθη μετά τήν τελευταίαν με
γάλην νίκην είς τόν Ταγγλιαμέντο. ' Η ίταλική διοίκησις τοΰ 
στρατοΰ καί ή κυβέρνησις δέν εχουσιν άκόμη τό θάρρος, νά 
όμολογήσωσιν είς τόν λαόν ολόκληρον τό μέγεθος τής ήττης, 
καί άναμενουσιν έν νευρική ταραχή τήν άγγλογαλλικήν βοήθειαν.

Έντός τριών ήμερών οί σύμμαχοι κατέλαβον δί’ έφόδου 
τάς ώς ακυρίευτους διακηρυχθείσας ίσχυράς ίταλικάς έπί όρέων 
καί βράχων θέσεις, τεθωρακισμένα εργα καί φρούρια, τήν τε- 
τάρτην ήμέραν κατώρθωσαν μαχόμενοι νά έςέλθωσιν είς τήν 
πεδιάδα, νά κατακτήσωσι τήν Ούντίτΐ. τήν Γκέρτς, τήν Μονφαλ" 
κονε καί νά νίκήσωσι καταστρεπτικώς καί όριστικώς τήν είς τήν 
πεδιάδα τοΰ Ταγγλιαμέντο παραταχθεΐσαν πρός μάχην στρατιάν 
οπισθοφυλακής τοΰ Καντόρνα. Κατελήφθησαν χιλιάδες χωρίων 
καί μέγας αριθμός σπουδαίων πόλεων, άφηρέθησαν δέ άπό τόν 
έχθρόν 4000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έδάφους. Είς τόν μέγαν 
άριθμόν αίχμαλώτων προστίθενται αί βαρεΐαι αίματηραί άπώ- 
λειαι, τάς όποίας ύπέστη ό είς πολλάς θέσεις πεισματωδώς κα' 
γενναιως αγωνισθείς έχθρός. ' Ο άριθμός τών κυριευθέντων πυ- 
ροβολων, κατά μέγιστον μέρος ανέπαφων καί νεωτέρου συστή
ματος ύπερβαίνει σχεδόν τό οιπλάσιον τοΰ έν είρήνη. άμερικανι- 
κοΰ ύλικοΰ πυροβολικοΰ.

Αί άναρίθμηται λαμπραί άμυντικαί νίκαι είς τήν πολύμη- 
νον μάχην τοΰ δυτικοΰ μετώπου, τάς όποίας κατήγαγον τά 
γερμανικά στρατεύματα παρά τάς άπεγνωσμένας προσπαθείας 
ών "Άγγλων καί Γάλλων, ώς καί αί έπιτυχιαι είς τό άνατολι-
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„LE PHILELEFTHEROS.“
(W.) Φαίνεται δτι οί φίλοι τής ’Αντάντ εύρίσκονται είς 

εμπόλεμον κατάστασιν δχι μόνον μέ τόν ελληνικόν λαόν καί 
τον Βασιλέα του, άλλά καί μέ τήν γλώσσάν του άκόμη.

Είς τον τελευταΐον άριθμόν τοΰ έλληνο - γαλλικοΰ οργά
νου τών φιλελευθέρων «Le Phileleftheros» (!), τό ό̂ποιον οί 
φίλοι τοΰ κ. Βενιζελου έκδίδουν άπό τινων μηνών είς τό Πα
ρίσι, άλιεύομεν τούς έξής μαργαρίτας πρώτου μεγέθους:

«Έν ’Αθήναις. .  . είς έκάστην συνοικίαν έσχηματίσθη καί 
σύλλογος των Φιλελεύθερων . . . ώς καί είς τάς κεντρικωτέρας 
πόλεις τής 'Ελλάδος.

Οί . .  . φιλελεύθεροι σύλλογοι (!), καθώς καί οί . .  . έν τώ 
έξωτερικφ, θά έκλέξωσι κοινόν πρόεδρον κα ί . . .  πανφιλελεύθε- 
ρα κέντρα (!) έν ’Αθήναις, Παρισίοις καί Νέα 'Τόρκη.

Συνεργαζόμενοι δέ άδελφικώς θά ύποστηρίξωσι τήν έστεμ- 
μένην δημοκρατίαν (!)»

Διά τούς μή μεμυημένους είς τήν . . .  φιλελευθέραν αύ
τήν σύνταξιν, ύποσημειοΰμεν δτι «φιλελεύθερος σύλλογος» ση
μαίνει ελληνιστί Σύλλογος τών Φιλελευθέρων, μέ «πανφιλελεύ- 
θερα δε κέντρα» τά όποΐα Θά. .  . έκλεγώσι υπονοούνται τά 
κέντρα τών άπανταχοΰ φιλελευθέρων συλλόγων, τά όποΐα πρό-

' Η βορειοανατολική ’ Ιταλία.

κόν μέτωπον, έδημ«ύργησαν τάς βάσεις διά τήν νέαν μεγάλην 
έπιχείρι?σιν. Είς κάθε γερμανόν στρατιώτην, είς τό δυτικόν, τό 
άνατολικόν καί τήν θάλασσαν, ανήκει ώς έκ τούτου εν μέρος 
άπό τάς νίκας είς τήν ’ Ιταλίαν, αί όποΐαι κατά τό τέταρτον ε
τος τοΰ πολέμου κατόπιν άγώνος έναντίον ολοκλήρου σχεδόν 
τοΰ κόσμου ύπερτεροΰσι πάσας σχεδόν τάς μέχρι τοΰδε προη- 
γηθείσας.

Αί ψευδείς ειδήσεις τών έχθρικών μαρκονοτηλεγραφημά- 
των έπιβεβαιοΰνται καί ύπό τοΰ μαρκονοτηλεγραφήματος τής 
Λυόν τής 1. Νοεμβρίου, τό όποΐον αναγγέλλει, δτι οί ’ Ιταλοί 
έγκατέλειψαν μόνον τόν Ίζόντσο, έσταμάτησαν δμως τήν περαι
τέρω έχθρικήν προέλασιν.

κειται νά ίορυθώσι. Όσον άφορα τήν «έστεμμένην δημοκρατίαν» 
αΰτη δέν είναι καμμία έστεμμένη κεφαλή, δπως θά ένόμιζε 
κανείς. Πρόκειται μάλλον περί νέας τίνος πολιτικής έφευρέσεως 
τών φίλων τής Άντάντ, ί; όποία είς τήν γλώσσαν τοΰ διεθνοΰς 
δικαίου είναι γνωστή ύπό τό δνομα «Συνταγματική Βασιλεία».

Είς τήν ιδίαν στήλην μας πληροφορεί ό «Le Philelefthe
ros» δτι «ό περιπλανώμενος πρώην Βασιλεύς τής Ελλάδος» 
μέ άλλους λόγους «ό Κώστας» δηλ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
έφθασεν είς τήν Ζυρίχην, «συνοδευόμενος ύπό τών διαβόητων 
γερμανοφίλων προδοτών τής τιμής τής Ελλάδος».

Θά ύποθέση κανείς δτι τό έγκλημα τοΰτο τελείται διά 
πρώτην φοράν. νΟχι, μυριάκις δχι, δπως θά ελεγεν ό μακαρί
της Βασιλειάδης. «Καί έν Λαρίσση δταν κατά τό 1897 κατ- 
ή σχυνε τόν ' Ελληνισμόν συνωδεύετο ύπό τής ιδίας κλίκας κα ί. . . 
ε'σπρωχνον τά γυναικόπαιδα, άτινα είχον καταφύγει είς τόν σι
δηροδρομικόν σταθμόν, φεύγοντα τήν μάχαιραν τοΰ έχθροΰ».

' Η είκών αυτή τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου, ό όποΐος έ- 
συνοδεύετο ύπό τής ιδίας κλίκας κα ί. . .  εσπρωχνον τά φευ- 
γοντα τήν μάχαιραν τοΰ έχθροΰ γυναικόπαιδα, είναι πράγματι 
τρομερά καί δέν μπορεί νά άφίση κανένα άσυγκίνητον.

' Ωρισμένως οί *Les Phileleftheroi» μποροΰν ίσως νά 
σώσουν τήν τιμήν τής Ελλάδος, τήν γλώσσάν της δμως ποτέ.

ΝοΓίΙοδΙ-^ΙίΒΠ

Είς τήν Φλάνδραν ■ έπί τοΰ πεδίου μεγάλου άγώνος πρό 
πάντων είς τήν περιοχήν τής Ντιξμυ'ίντε διηυθύνετο ίσχυρόν 
πΰρ, τό όποΐον έσυνεχίσθη καί κατά τήν νύκτα άπό βορείως 
τής Ντιξμυΐντε μέχρι τής νοτιοδυτικής άκρας τοΰ δάσους Χου
τούλστ. Μετά μεσημβρίαν τής 31. ’ Οκτωβρίου άπεκρούσθησαν 
αίματηρώς έχθρικοί λόχοι, έπιτεθέντες άπό τήν Πελκαπέλλε. 
' Ομοίως άπεκρούσθησαν μετά μεγάλων έχθρικών άπωλειών 
έπιθέσεις μεγαλύτερων έχθρικών περιπόλων, αί όποΐαι έπετέθη
σαν άνατολικώς τής Μέρκεμ κατόπιν ίσχυροΰ τυμπανίκοΰ πυ
ρός. Είς τήν Άρτουά, έκατέρωθεν τοΰ Σέν Καντέν καί βορειο
ανατολικώς τής Μπραί έπεκράτει κατά τήν ήμέραν καί έν μέ- 
ρει καί κατά τήν νύκια ισχυρά ένέργεια πυρός.

Νοτίως τής Μπωμόν αί περίπολοί μας είσέβαλον μέχρ1
τών δευτέρων γαλλικών χαρακωμάτων, άνετίναξαν έχθρικά σκέ
παστρα, έπέφεραν είς τόν έχθρόν μεγάλας άπωλείας καί έπα
νήλθον μετά αίχμαλώτων.

Μεταξύ Μάς καί Μόζελ άπεκρούσθησαν ισχυρά έχθρικά
τμήματα, έπιτεθέντα κατόπιν προπαρασκευής πυρός μικράς
διαρκείας, καί συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

ΤΗ Λ ΕΓΡΑ Φ Η Μ Α  Τ 0 Ϊ  Κ Α Ί 'Ζ Ε Ρ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Σ ΤΡ Α ΤΗ ΓΟ Ν  ΦΟΝ ΜΠΕΛΟ

«Γερμανικά στρατεύματα μαχόμενα παρά τό πλευρόν τών 
πιστών μας αύστροούγγρων συμμάχων είς τά πεδία μαχών τής 
άνω Ιταλίας ύπό τήν διοίκησίν σας διέσπασαν τάς ίσχυράς καί 
μετά πείσματος ύπερασπιζομένας δρεινάς θέσεις τών ’ Ιταλών είς 
τόν μέσον Ίζόντσο καί διέβησαν τάς Ίουλικάς άλπεις.

At’ άκαμάτου καταδιώξεως διά μέσου τής Φριαουλικής 
πεδιάδος έφθασαν είς τόν Ταγγλιαμέντο. Άπεγνωσμένως άμυνό- 
μεναι δπισθοφυλακαί τών Ίταλών, ραγδαία βροχή καί άσταθεϊς 
δρόμοι δέν ήδυνήθησαν νά άνακόψωσι τήν νικηφόρον προέλασιν 
τής στρατιάς σας.

Ο άπιστος πρώην σύ(ίμαχος μας έμαθε τί δύναταί νά κα- 
τορθώση γερμανική δύναμις καί γερμανική όργή.

Μετ’ έμοΰ ή Πατρίς ευχαριστεί τά άπαράμιλλα τέκνα 
της. ' Ο Θεός καί είς τό μέλλον βοηθός !

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  Α. β.»

ΧΙΝ ΤΕΝ Μ Π Ο ΥΡΓΚ  ΚΑΙ Α Ο ΪΝ Τ ΕΗ Ν Τ Ο ΡΦ
(Ν.) Βερολΐνον, 2. Νοεμβρίου. 'Π ήμιεπίσημος «Βορειο- 

γερμανική Γενική Έφημερίς» γράφει ύπό τόν τίτον «Χίντεν
μπουργκ καί Λούντενντορφ» μεταξύ άλλων : ' Η μία μετά τήν 
άλλην καταφθάνουσιν αί ειδήσεις νίκης άπό τό ιταλικόν πολεμι
κόν θέατρον. 'Ο τεράστιος άριθμός τών αίχμαλώτων καί τών 
κυριευθέντων πυροβόλων αυξάνει άπό ώρας είς ώραν. 'Η εύ- 
γνωμοσύνη δλων μας πρός τά γενναία στρατεύματα αυξάνει 
υπέρ παν δριον. Ά λλά ή ανεξάλειπτος αυτη ευγνωμοσύνη μας 
οινηκει προ πάντων εις τους Ουο ανδρας Χίντενμπουργκ και 
Λούντενντορφ, οί όποιοι δπως είς δλκς τάς μεγάλας έπιχειρή- 
σεις είναι οί πνευματικοί διευθυνταί τής έπιχειρήσεως ταύτης. 
Μή παρασυρόμενοι οί δύο μεγάλοι στρατηγοί άπό παντοειδείς 
εςωτερικας έπιρροάς, προβαίνουσί μετά βαθείας καί σοβαράς 
έργασίας είς τήν αποφασιν, τήν όποιαν νομίζουσιν ώς έπιβαλ- 
λομένην δι έκάστην στιγμήν. 'Οπόσον βαρείας ώρας Θά διήλ- 
θον οι δυο ουτοι ανδρες, έπι τών ώμων τών όποιων βαρύνει 
ή τεραστία αυτη, μή προϋπάρξασα, ευθύνη, προτοΰ πραγματο- 
ποιήσωσι τήν σκέψιν των αύτήν, ή όποια* μάς φέρει τώρα τάς 
άναριθμήτους δάφνας. Όπου τό γερμανικόν ξίφος έν άμύνη 
και έπιθεσει νικηφόρως μάχεται, όφείλομεν τούτο κατά πρώτον

Αί διαβάσεις τοΰ ποταμοΰ Ταγγλιαμέντο.

λόγον είς τόν Χίντενμπουργκ καί τόν Λούντενντορφ, είς τήν 
άνυπέρβλητον ικανότητά των καί τό ψυχικόν των μεγαλεΐον.

(Ν.) Βερολΐνον, 2. Νοεμβρίου. ' Η Α. Μ. ό Κάΐζερ ώνό- 
μασε τόν στρατηγόν Λούντενντορφ διοικητήν τοΰ Κατωρηνικοΰ 
συντάγματος πεζικοΰ ύπ’ άριθ. 39.

α μ χ ο ιη μ ε ν τ α Τ ου πο αεμ βυ
ΠΝΙΙΙΗ M0IHIUHI

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 3. Νοεμβρίου 1917.
Δυτικόν Θέατρον

Βροχή καί όμίχλη περιώρισαν τήν μαχητικήν ένέργειαν 
δλων τών στρατιών.

Είς τήν Φλάνδραν ό έχθρός διετήρησεν ίσχυρόν πΰρ κατά 
τής πόλεως Ντιξμυντε καί τών συνεχομένων μετ’ αύτής γραμμών.

Κατά τήν νύκτα τής 1. πρός τήν 2. Νοεμβρίου έξετελέ- 
σαμεν άνενοχλήτως τήν άπό μακροΰ χρόνου μελετωμένην με_
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τάθεσιν τών γραμμών μα; τής Σεμέν ντέ Ντάμ. "Ολαι αί κι
νήσει; άπεκρυβησαν άπό τον έχθρόν, ό όποιο; έξηκολούδει εω; 
χί)ε; τήν μεσημβρίαν ακόμη ζωηρόν πΰρ έναντίον τών ύφ’ ήμών 
έγκαταλειφθεισών θέσεων.

Εί; τήν διώρυγα τοΰ Ρήνου-Μάρνη συνελήφθησαν αιχμά
λωτοι στρατιώται έκ βορείου ’ Αμερική; κατά τινα έπίθεσιν ά- 
ναγνωρίσεω;.

Οί αεροπόροι μα; έβομβάρδισαν κατά τήν νύκτα τή; 1. 
πρός τήν 2. Νοεμβρίου τό Λονδΐνον, τήν Σάταμ, τήν Γκράβε- 
ζεντ. τήν Ραμσγκάτε, τήν Μαργκάτε καί τήν Ντυνκίρχεν.

’ Ισχυραί πυρκαϊαί μαρτυροΰσι περί τών καλών αποτελε
σμάτων.

Κατά τά; τελευταία; ήμερα; ό άνβυπολοχαγό; Μυλλερ ε
φθασε τήν 32. έναέριον νίκην του, ό έπιλοχία; Μποΰκλερ τήν 
23.. ό άνί)υπολοχαγό; Μπέμε τήν 21. καί ό άνθυπολοχαγδς 
Μπόνγκαρτ; τήν 20.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Πλησίον τής Ντύναμπουργκ. τή; Σμόργκον, τή; Μπαρανο- 

βίτσι καί εις τόν κάτω Τσμπρούτ; ένεδυναμώθη ή ένέργεια τοΰ 
πυρό;.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
'0  άγών πυροβολικοΰ άνατολικώ; τοΰ Άξιοΰ απέκτησε 

μεγάλην δύναμιν.
’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν

Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησι;. Μέχρι τοΰδε 
έμετρήθησαν περισσότεροι τών 200 000 αιχμαλώτων καί περισ
σότερα τών 1800 πυροβόλων! 'Η λεία τών πολυβόλων, τορ- 
πιλλοβλητών, αυτοκινήτων, φορτηγών όχημάτων 'καί λοιποΰ πο
λεμικού ύλικοΰ ουδέ κατά προσέγγισιν έξηκριβώΘη άκόμη.

(W.T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 4. No εμβρίου. 
Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν  
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  TOY ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Εί; τήν Φλάνδραν τοπική αυξησι; τοΰ πυρό; κατά μήκο; 
τοΰ 'Τζέρ καί βορειοανατολικώς τής 'Τπέρν καί μικροί αγώνες 
πεζικοΰ πλησίον τή; Πασεντέλε. Δι’ έπιθέσεω; έβελτιώσαμεν 
τά; γραμμάς μας, εί; πολλά; δέ θέσεις άπεκρούσαμεν άγγλι
κά; μερικά; έπιθέσει;.

Σ ΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Εί; τήν διώρυγα τοΰ Ούάζ-ΑΓσν καί κατά μήκο; τή; χα

ράδρα; τοΰ Αίλέτ ζωηρά ένέργεια πυροβολικοΰ καί έπιτυχεΐ; 
μάχαι τών προφυλακών μα; μετά γαλλικών τμημάτων άναγνω- 
ρίσεω;.

’ Επί τή; ανατολική; οχθη; τοΰ Μά; ό καθ’ ολην τήν 
ήμέραν ζωηρό; άγών πυρό; ένεδυναμώθη τήν έσπέραν μεταξύ 
Σαμονιέ καί Μπεζονβώ. ' Η συγκεντρωτική ένέργεια τή; άμύ- 
νη; μα; έματαίωσε μίαν εί; τό δάσο; Σώμ προπαρασκευαζο- 
μένην έπίθεσιν τών Γάλλων.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
‘ Η κατάστασι; άμετάβλητο;. Εί; τήν όδδν Ρίγα;-Βέντεν 

οιεσκορπίσθησαν ρωσσικά άνιχνευτικά τμήματα πλησίον τή; 
Σέγκεβολντ.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
'Ο άπό ήμερών ισχυρό; άγών πυροβολικοΰ μεταξύ Άξιοΰ 

καί λίμνη; Δοϊράνης έξηκολούθησε καί χθέ;· μέχρι τοΰδε έγέ
νοντο μόνον άγγλικαί μερικαί έπιθέσει;, αί όποΐαι άπεκρούιθη- 
σαν ύπό τών βουλγαρικών τμημάτων ασφαλεία;.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Κατά μήκο; τοΰ Ταγγλιαμέντο ένέργεια πυροβολικοΰ με

ταβλητή; δυνάμεω;.
'W.T.B.)    ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Α ΤΣ ΤΡ Ο Ο ΪΓΓΡ ΙΚ Ο Ν  Α Ν ί ϊ Ο ί Μ Η
Β ι έ ν ν η ,  2. Νοεμβρίου.
Εί; τόν κάτω καί τόν μέσον Ταγγλιαμέντο εύρισκόμεΘα 

εί; έπαφήν μετά τοΰ έχθροΰ. Ίταλικά στρατεύματα, τά όποια 
προσεπάθουν άκόμη νά άντισταθώσιν άνατολικώ; τοΰ ποταμοΰ, 
έξετοπίσθησαν ή διελύθησαν, περιήλθον δέ πάλιν εί; χεΐρα; 
τών συμμάχων πολλαΐ χιλιάδε; αίχμαλώτων.

Εί; τήν περιοχήν τοΰ Φέλλα καί τοΰ άνω Ταγγλιαμέντο 
ή προέλασι; τών στρατιών μα; έξακολουθεΐ κανονικώ;. Εί; π·λ 
λά; θέσει; έθραύσθη άντίστασι; άντίστασι; τοΰ έχθροΰ.

Εί; τά λοιπά πολεμικά Θέατρα ούδέν σημαντικόν γεγονό;.
(W.T.B.) 'Ο άρχηγό; τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.

Β ι έ ν ν η ,  3. Νοεμβρίου.
’ Ι τ α λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν

'Η κατάστασι; εί; τόν Ταγγλιαμέντο παρέμεινεν άμετάβλη
το;. 'Ο άριθμό; τών αίχμαλώτων ύπερέβη τά; 200 000, ή δέ 
λεία τών πυροβόλων τά 1800. Ακριβή δεδομένα περί τή; λεί
α; δύνανται νά δοθώσι μόνον μετά λεπτομερή καταμέτρησιν.

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

(W.T.B.) Άρχηγό; τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.·

Α Ι Τ Ε Ρ Α Σ Ι Ι Α Ι Α 1 Λ Ε Ι Α Ι  ΤΗΣ ΙΤ Α Λ ΙΑ !
(Ζ.) Βουδαπέστη, 2. Νοεμβρίου. '0  πολεμικό; άνταποκριτή; 

τή; «Πέστι Χίρλαπ», άναγγέλλει, δτι αί άπώλειαι τών ’ Ιταλών 
εί; νεκρού; καί τραυματίας ύπερέβησαν μέχρι τοΰδε τά; 250 000  
άνδρών. ' Η ήττά των θά γίνη άκόμη όλεθριωτέρα διά τή; 
προελάσεω; τοΰ Κρομπάτη» πρό; τήν διεύθυνσιν τής Τολμέγγιο.

(Ζ.) Καρσρούη, 2. Νοεμβρίου. 'Η «Πτί Ζουρνάλ» πλη
ροφορείται έκ Ρώ μη;: 'Η έχθρική έπίθεσι; συνεχίζεται μεθ’ 
ορμή; καί ταχύτητο; πρό; τόν κάτω καί μέσον Ταγγλιαμέντο. 
Τό κύριον μέρο; τή; στρατιάς τοΰ ’Ιζόντσο ύποχωρεΐ, καλυπτό- 
μενον ύπό οπισθοφυλακών, έπί τή; δυτική; όχθη; τοΰ ποτα
μοΰ, δπω; διοργάνωση έκεΐ πιθανώ; νέαν άντίστασιν. Δυνατόν 
δμω; ή άνωτάτη διοίκησι; τοΰ ιταλικού στρατοΰ νά θεωρήση 
άναγκαίαν καί νέαν ύποχώρησιν τών στρατιών, |δπω; κατ’ άρ. 
χά; έπιτύχη πλήρη άπαλλαγήν άπό τοΰ έχθροΰ τών μεγάλω; 
άραιωθέντων τμημάτων τοΰ στρατοΰ τη;.

0 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΣ Ρ6ΜΗΝ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
(Ζ.) 'Ο Βενιζέλο; άφίχθη εί; Ρώμην.
(W.T.B.) Ρώμη, 4 .11 (Πρακτορεΐον Στεφάνι.) 'Ο Βενι

ζέλο; άπήλθε τό Σαββατον εί; Παρισιού;.

’Ενοικιάζονται 2 καλώ; Ιπιπλ. δωμ. (υπνου καί διαμονή;)
παρά καλ-fl οίκογενεία. Γιαουέρνικερ - στράσσε 58. I. Κυρία Χ ίρ;.

’Ενοικιάζονται 2 καλώς έπιπλ. δωμ. (υπνου καί διαμονή;).
Ουφερ - στράσσε 18. I. ά.

Εί; τό ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ή !  έφημερίδο; μα; έκτε-
λοΰνται παντό; είδους τυπογραφικαί καί λιθογραφικοί έργασία·. 
εί; έλληνικήν καί γερμανικήν γλώσσαν με καλλιτεχνίαν καί α
κρίβειαν.


