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Η Ε Α Α Η Ν Ο Σ Ε Ρ Β Ι Κ Η  Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Α
Τον βαλκανικόν χαρακτήρα τής συνθήκης άλλως τε άνε- 

γνώρισε πρώτη ή σέρβική κυβέρνησις. "Οταν κατά τον Μάϊον 
τοΰ 1914 'Ελλάς καί Τουρκία ευρίσκοντο και πάλιν =ίς παρα- 
μονάς πολέμου καί 6 κ. Βενιζέλος ήρώτησε τήν σερβικήν κυβερ- 
νησιν, όποιαν στάσιν θά έτήρει έν περιπτώσει έκρήξεως πολέ
μου μετά της Τουρκίας, έκθέτων συνάμα τοΰς λόγους διά τους 
οποίους δ πόλεμος ουτος ήτο «αμυντικός» διά τήν ' Ελλάδα, 
ή σέρβική κυβέρνησις άπήντησεν με υπεχφυγάς : ' Η Σερβία δεν 
είχεν άναλάβει «κόμη άπό τοΰς δύο βαλκανικούς πολέμους· 
έάν δεν θά ήτο καλύτερα ή 'Ελλάς νά άποφύγη ή νά άναβά- 
λη τόν πόλεμον (!) κτλ., υπέσχετο δέ τέλος δτι Θά άφηνε νά 
έννοηθή έν Τουρκία, δτι θά ευρισκεν αυτη άπέναντι της και 
τήν Σερβίαν. Εύτυχώς διά τήν Ελλάδα ό κίνδυνος είχεν άπο- 
σοβηθη τότε, όπως τό έπεθύμει καί ή Σερβία. Άλλά καί άν 
εγένετο ο πόλεμός και „ή Σερβία περιωρίζετο μόνον εις τήν 
διπλωματικήν απειλήν, κανείς δέν θά έσκέπτετο εις τήν 'Ελλά
δα ούτε είς τήν Ευρώπην νά τήν χατηγορήση έπί προδοσιφ, 
διότι δέν προσήρχετο νά βοηθήση είς τήν άποκατάστασίν τής 
βαλκανικής ισορροπίας είς τήν Ανατολήν! Μόνον έπί τής βαλ
κανικής περιωρίζετο λοιπόν ή συνθήκη, διότι μόνον έντός τών 
βαλκανικών όρίων ή μπορούσαν νά άναλάβουν υποχρεώσεις τά 
δύο μικρά κράτη άπέναντι άλλήλων, δπως δρθότατα παρετήρει 
ό πρωθυπουργός κ. Ζαίμης είς τήν άπάντησιν του (29/12 
Οχτ. 1915) πρός τήν σερβικήν κυβέρνησιν. Διά τοΰτο καί ή 

έκρηξις τοΰ ευρωπαϊκού πολέμου κατεδίκαζεν εις ακυρότητα 
τήν συνθήκην. ’ Επρόκειτο περί έντελώς διαφόρων περιστάσεων, 
τάς όποίας δέν ήτο δυνατόν νά προίόη αυτη. Τοΰτο ώμολόγη- 
σεν άλλως τε καί πάλιν πρώτη ή σέρβική κυβέρνησις. Τόν Αυ- 
γουστον τοΰ 1914, δηλ. άμέσως μετά τήν κήρυξιν τοΰ ευρω
παϊκού πολέμου, ή έλληνική κυβέρνησις έζήτησε διά τοΰ έν 
Βελιγραδιω άντιπροσώπου της νά μάθη παρά τής σερβικής 
κυβερνήσεως, έαν θά ήτο αυτη είς Θέσιν νά έκπληρώση τοΰς 
δρους τής συνθήκης, νά παρατάξη δηλ. 150.000 άνδρας είς τά 
βουλγαρικά σύνορα, έν η περιπτώσει ή Βουλγαρία θά έπετί- 
θετο «αίφνιδίως» έναντίον τής ' Ελλάδος. ' Η Σερβία δμως τήν 
έποχήν έκείνην εύρίσκετο είς τό έπικίνδυνον στάδιον τής ρωσσι
κής μέθης της. ' Η Ρωσσία είχε ξιφουλκήσει δι’ αύτήν. Ποιος 
είχε καιρόν νά άσχοληθη τώρα με τήν 'Ελλάδα καί τήν βοή
θειαν της. Καί τό Βελιγράδι άπήντησεν είς τάς Αθήνας, δτι 
«ή Σερβία δέν ήτο είς Θέσιν νά άποστείλη δυνάμεις είς τά

' 1 πεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμενων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί εκόοσις όπό τής 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν οδντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιανι 23,24,25.

βουλγαρικά σύνορα, διότι είχεν ά ν α λ ά β ε ι  ό π ο χ ρ ε ώ -  
σ ε t ς α π έ ν α ν τ ι  τ ή ς  Ά ν τ ά ν τ ,  καί διότι ό σέρβικός στρα
τός είχεν άναλάβει έπίθεσιν είς τό αυστριακόν μέτωπον». (I)
' Η ιδία λοιπόν σέρβική κυβέρνησις έκήρυττεν άκυρον τήν συν
θήκην αύτής μετά τής 'Ελλάδος καί παρητεΐτο αύτής, διότι 
«είχεν άναλάβει υποχρεώσεις άπέναντι τής Άντάντ», μέ άλ
λους λόγους διότι δέν έπρόχειτο πλέον περί τής βαλκανικής 
Διά μίαν άκόμη φοράν, τόν χΜάρτιον τοΰ 1915, δτε ή 'Ελλάς 
έζήτησεν καί πάλιν νά μάθτ( έάν ή Σερβία θά ήτο είς θέσιν 
νά έκπληρώση τάς συμμαχικάς της υποχρεώσεις έν περιπτώσει 
προσβολής όπό τών Βουλγάρων, αυτη διά τοΰ άρχιστρατήγου 
της Πούτνικ, ήρνήθη κατηγορηματιχώς νά είσελθη είς όποιαν- 
δήποτε συζήτησιν έπί τής έφαρμογής τών δρων τής συνθήκης 
διότι «ή παρούσα στρατιωτική κατάστασις ουτε έπέτρεπε καν 
νά συζητηθή παρομοία' περίπτωσις» !

Καί πράγματι κανείς δέν κατηγόρησε τότε τήν 'Ελλάδα 
διότι δεν ^κήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Αυστροουγγαρίας άμέ
σως μετά τής Σερβίας. '0  ίδιος δε ό χ. Βενιζέλος έχαρακτή- 
ριζεν είς τήν μακροσκελή άγόρευσίν του έν τη Βουλή (1916) 
—κάπως μετριοπαθώς είναι ή άλήθεια—ώς «έπιχείρησιν όχι 
σοβαράν» τήν άποστολήν έλλην. στρατοΰ είς τό κέντρον τής Εύ
ρώπης.

Άλλά καί άν άκόμη ύποτεθη, δτι ή συνθήκη δέν περιε 
λάμβανε παρά μόνον τό πρώτον άρθρον, δπου γίνεται λόγος 
περί μιάς τρίτης Δυνάμεως—ή όποία κατά τήν γνώμην τών 
Σέρβων καί τοΰ κ. Βενιζέλου είμπορεΐ νά είναι μία άλλη έκτός 
τής Βουλγαρίας—καί πάλιν ή ' Ελλάς εύρίσκεται άπηλλαγμένη 
κάθε ύποχρεώσεως, διότι ή συνθήκη δέν ευρίσκει τόπον έφαρ
μογής. Πράγματι ή δύναμις αύτή περί τής όποίας γίνεται λό
γος καί ή όποία μπορούσε νά είναι καί ή Αδστρία, είναι μόνον 
«μία». ' Η Σερβία δμως άνέλαβε τόν πόλεμον έναντίον τών 
κεντρικών δυνάμεων, αί όποΐαι είναι δύο. "Οτι πίσω άπό τήν 
Σερβίαν υπήρχον άλλαι ίσχυραί Δυνάμεις, α· όποΐαι άποκαθι' 
στοΰν τήν ισορροπίαν, είναι ζήτημα έντελώς άσχετον μέ τό 
πνεΰμα τής συνθήκης, άφορφ δέ μόνον τήν ' Ελλάδα. Νομικώς 
ή 'Ελλάς εύρίσκεται άπηλλαγμένη κάθε ύποχρεώσεως. ’ Εάν ν». 
μίζη, δτι ή ισορροπία άποκαθίσταται πρός όφελος τής συμμά
χου της καί θέλει νά έπέμβη είμπορεΐ νά έπέμβη—άν τήν θέ
λουν έννοεΐται καίνοί άλλοι—διότι θά ένόμιζεν δτι τοΰτο ήτο 
τό συμφέρον της, όχι δμως διότι τής έπεβάλλετο ύπό τής συμ
μαχικής της συνθήκης.

(1) Ά πό τήν «Echo de Grece*, τήν γαλλόφωνον έλλην. 
έφημερίδα τής Γενεύης.



Όπως δμως χαί άν εχη τό ζήτημα, διά καλοπίστου; αν
θρώπου; είναι φανερόν, ότι ή Ελλάς είναι ή τελευταία τήν ο
ποίαν θά είμποροΰσε νά κατακρίνη χάνεις έπί παραβάσει τών 
συμμαχικών όρων καί προδοσία:. ' Η συνθήκη δεν είμπορεΐ νά 
είναι παρά : Βαλκανική καί γενική. ’ Εάν είναι Βαλκανική, εχει 
κατα.στη άκυρος άφ’ δτου οί Σέρβοι συνεπλάκησαν εί; πόλεμον 
εκτδς τών βαλκανικών όρίων, παραιτηθέντες αύτής. ’ Εάν είνα1 
γενική, προϋποθετει συγκρουσιν πρδς «μίαν» μόνον δύναμιν. ' Η 
δε Σερβία εύρεθη άμέσως είς έμπόλεμον κατάστασιν πρδς δύο.

« Μ Η  ΤΗ HQAEM0T
m ill nuomii

’Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 7. Νοεμβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
Είς τήν Φλάνδραν διεξήχθησαν χθές πεισματώδεις αγώνες)
Κατόπιν τοΰ ίσχυροΰ τυμπανίκοΰ πυρδς τής πρωίας άγ· 

γλιχαί μεραρχίαι έφώρμησαν άπδ τής Πελκαπέλλε μέχρι τής 
σιδηροδρ. γραμμής ' Γπέρν—Ρουλέρ καί έναντίον τών υψωμάτων 
άπδ τής Μπετσελέρε μέχρι τής Γκελοΰβελτ. Βορείως τής ΓΙα. 
σεντέλε ή έπίθεσις κατεβλήθη ύπό τοΰ πυρδς τής άμυνάς μας 
Είς τήν Πασεντέλε είσέβαλεν δ έχθρός. Διά πεισματώδους ά
γώνος άπεσπάσθη πάλιν άπδ αύτδν τδ ανατολικόν μέρος τοΰ 
χωρίου. Περί τήν μεσημβρίαν ό έχθρδς ερριψε νέας δυνάμεις 
είς τδν αγώνα, αί δποΐαι τοπικώς μόνον ήδυνήθησαν νά έπε- 
κτείνωσι τήν πλησίον τής Πασεντέλε θέσιν διασπάσεως. Αί θέ
σεις μας εύρίσκονται είς τδ άνατολικόν άκρον τοΰ χωρίου.

Η έναντίον τών υψωμάτων τής Μπετσελέρε καί τής Γκε' 
λοΰβελτ μετά ισχυρών δυνάμεων διευθυνομένη έπίθεσις κατε" 
βλήθη ώς έπί τδ πλεΐστον άκόμη πρδ τών γραμμών μας. Είσ. 
δύσας έχθρδς ένικήθη δι’ άγώνος έκ τοΰ πλησίον. ' Η έπενέρ- 
γεια τοΰ πυρός μας καταστροφής έματαίωσε βραδύτερων προ- 
παρασκευαζομένα; έπιθέσεις.

Έ πί τοΰ πεδίου μάχης ό ισχυρός άγών πυροβολικού δι- 
ήρκεσε μέχρι τής νυκτός.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς τοΰ δυτικού μετώπου έπανήρχι- 
σεν είς πολλάς θέσεις ή ένέργεια πυροβολικού. καί ηύξήθη

ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ 
ΚΡΙΙΕΙΙΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΑΝΑΙΠΡΒΒΑΕΨΕΙΖ

Γκέρλιτς, 1. Νοεμβρίου 1917
(188.) Διά τών μεγάλων άγώνων τής Φλάνδρας καί τοΰ 

Αί’σν όπέθετον οί ’ Αγγλογάλλοι τά γερμανικά στρατεύματα τε
λείως δεσμευμένα είς τδ πεδίον αύτής. Καί αίφνης κατ’ αύτάς 
ταυτας τας ήμέρας τών μεγάλων τούτων άγώνων, τά ηνωμένα 
γερμανο - αυστριακά στρατεύματα καταλαμβάνουσι τήν πρωίαν 
τής 24. 8)βρίου τάς έμπροσθίας ίταλικάς θέσεις άπδ Φλίτς μέ
χρι Ίολμάϊν. ’Απδ τής ημερομηνίας ταύτης μέχρι τής 31. ίδι
ου δέν δύναταί τις νά παραχολουθήση έπί τοΰ χάρτου τήν 
προοδον τών ήνωμένων στρατευμάτων.

Τήν 27. ίδιου νεώτερον ανακοινωθέν: 'Ο αύχήν Πλέκεν 
κατελήφθη.

Ουτω ή έπίθεσις λαμβάνει όριστικώτερον χαρακτήρα, καί 
χαθαρώτερον διακρίνει τις, ότι ή έπίθεσις αυτη δέν είναι έπί- 
Θεσις σκοπούσα νά έπιτυχη καί έπωφεληθή τακτικών τινων 
πλεονεκτημάτων.

Διά τής κατοχής τοΰ αύχένος Πλέκεν ήνοίγη ή πρδς Τολ-

ίδίως είς τήν άνατολικήν όχθην τοΰ Μας καί κατά διαλείμματα 
είς Σουντγκάου είς μεγάλην σφοδρότητα.

Είς τδ
Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν

κα! το
Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν

ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχειρησις.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Είς τά όρη καί τήν Βενετικήν πεδιάδα συνεχίζεται ή κα- 

ταδίωξις· συνελήφθησαν χιλιάδες τινές αίχμαλώτων.
(W .T .B .)   ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

η π ν π γ ν ι  anakoinqsen
Β ι έ ν ν η .  6. Νοεμβρίου.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Ή  άπδ τδν χώρον Όζόππο - ΓΙιντσάνο όρμωμένη έπίθεσις 

τών συμμάχων εθραυσε τήν ιταλικήν άντίστασιν είς ολόκληρον 
τδ μέτωπον τοΰ Ταγγλιαμέντο. Αί αύστροουγγρικαί καί γερμα- 
νικαί δυνάμεις τοΰ στρατηγοΰ άρχιδρυκός "Οϋγκεν διεπεραιώθη. 
σαν πανταχοΰ—πλησίον τής Κοντροίπο ύπό τά όμματα τής Α. 
Μ. τοΰ Αύτοκράτορος—-είς τήν δεξιάν όχθην τού ποταμοΰ καί 
προελαύνουσι πρδς δυσμάς.

Είς τήν περιοχήν τού άνω Ταγγλιαμέντο στρατεύματα τού 
βαρώνου φόν Κρομπάτίν έξετόπισαν τόν έχθρόν άπδ τάς πεόι* 
νάς καί τάς όρεινάς θέσεις του άνατολικώς τής Καντόρε.

Αί νέαι μας έπιτυχιαι δέν ήδύναντο νά μή έπιδράσωσ’> 
είς τδ μέτωπον τών Δολομιτών άπό τοΰ όρους ΚρόΟτς μέχρι 
τοΰ αύχένος Ρόλλε ό έχθρός έξηναγκάσθη νά υποχώρηση. 'Ο 
στρατηγός βαρώνος φδν Κόνρατ άνέλαβε τήν καταδίωξιν. Έ πί 
τής κορυφής τοΰ αύχένος ντί Λάνα, τού όποιου ή δι υπονο' 
μευσεως κατορθωθεΐσα κατάληψις προεκάλεσεν άλλοτε είς ολό
κ λη ρον τήν Ιταλίαν άλαλαγμούς νίκης, καί έπί τοΰ όρους Πιάνο 
κυματίζουσιν αί σημαΐαί μας. Χθές τήν έσπέραν |τά στρατεύ
ματά μας είσήλθον είς τήν Κορτίνα ντ ’ Λ μπέτσο ύπδ τάς έ- 
πευφημίας τοΰ πλήθους. 'Ωσαύτως έπανεκτήθη ή Σάν Μαρτίνο 
ντί Καστρότσα εις τήν κοιλάδα τοΰ Πριμόερ.

’ Απδ τοΰ Μαΐου 1913 οί ’ Ιταλοί έκτείνουσι τήν πλεονε-. 
κτικήν χεΐρά των πρδς τήν κοιλάδα τοΰ Ποΰστερ καί πρδς τήν

μέτζο στενωπός, είς δ σημεΐον ό Μπόντι εισβάλλει είς τδν ά- 
νώτερον τοΰ Ταγγλιαμέντο ροΰν. Ουτω αί στρατιαί αί άμυνί- 
μεναι ήδη έπί τής Δ. όχθης τοΰ Ταγγλιαμέντο (II καί III στρα- 
τιαί) δέν αισθάνονται μόνον τήν πίεσιν τοΰ μετώπου, άλλά κα 
τό αριστερόν π^ευρόν αύτών άπειλεΐται.

Αί περί τδ Τολμέτζο χαί Γχεμόνα ίταλικαί οχυρώσει; 
δέν είναι πολύ σπουδαΐαι, ώ ; κατασκευασθεΐσαι πρδ τοΰ πολέ' 
μου τούτου. Στρατός δέ ύποστάς τοιαύτην τινά ήτταν δέν δυ- 
ναται v i χί<τη:Μ τοΰ ήίΚ<οΰ ϊθίνου; εκείνου, δ ή νεωτερα 
άμυνα απαιτεί.

Έάν πάλιν παραδεχθώμεν, δτι αί περί τό Τολμέτζο θέ
σεις κατέχονται ίσχυρώς, τότε αύται θά πέσουν άφ’ εαυτών 
διά τής διαβάσεως τοΰ Ταγγλιαμέντο είς τό νότιον αύτοΰ τμή
μα, ζευγνυομμένων γεφυρών είς τόν χώρον τόν μεταξύ Κον- 
τροΐπο καί Πόρτο Γρουάρο, ενθα ό ρους τοΰ ποταμυΰ δέν τυγ
χάνει τόσον ορμητικός.

'Η τύχη ηύνόησε τούς ’ Ιταλούς. 'Ο πλημμυρίσας ποτα
μός άνέβαλεν έπί ήμέρας τινας τήν διάβασιν αύτοΰ ύπό τοΰ 
γερμανο - αύστριακοΰ στρατοΰ. 'Η πλημμύρα αΰτη, ή θεωρη- 
θεΐσα κατ’ άρχάς ώς ύπέρ τών ήνωμένων στρατευμάτων έπ-

Μπότσεν, τήν καρδιάν τοΰ Τιρόλου. Χάρις είς τήν άχλόνητον 
άντίστασιν τών γενναίων μας δέν κατωρθώθη ποτέ νά πραγμα- 
τοποιηθώσιν αι έλπίδες τοΰ έχθροΰ. Αί πρόοδοι, τάς όποιας 
κατώρθωσεν είς τδν χώρον τούτον δι άγώνων καί έργασίας 
2 ι/2 έτών, μετροΰνται είς βήματα. Τώρα κατέρρευσε καί τδ 
έργον τοΰτο έντδς όλίγων ήμερών.

’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
Ούδέν νέον.

Β ι έ ν ν η ,  7. Νοεμβρίου.

Ι τ α λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
Οί Ιταλοί εύρίσκονται είς πλήρη ύποχώρησιν πρδς τόν 

Πιάβε. Αί έπιχειρήσεις μας καταδιώξεως έξελίσσονται συστημα. 
τικώς. Κυκλωτική συνεργασία αύστροουγγρικών ορεινών στρατευ
μάτων έξηνάγκασε χιλιάδας τινάς ’ Ιταλών νοτιοδυτικώς τής 
Τολμέτσο νά παραδοθώσιν.

’ 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 .) 'Ο Άρχηγός τού Γεν. Έπιτελείου.

01 ΑΓΟΝΕ! ΕΙ! ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΑΙΤΙΑΑ
(Ζ.) Κωνσταντινούπολις, 3. Νοεμβρίου. 'Ο ιδιαίτερος άν- 

ταποχριτής τοΰ πρακτορείου Μίλλι άναγγέλλει έκ Τριπόλεως 
τά έξής: Τήν 12. Σεπτεμβρίου οί ’ Ιταλοί έπετέθησαν διά 
υπερτερών δυνάμεων άπό τήν Τρίπολιν καί κατέλαβον τούς 
φοινικώνας τής Τσάβιε καί τής Τσάντσουν μεταξύ Τσαβάρα 
καί Τριπόλεως. Τήν 20. Σεπτεμβρίου οί ’ Ιταλοί κατηυλίσθησαν 
πλησίον τής Σουάνι Μπένι Άνταμ καί έτέθησαν είς πορείαν, 
Γνα τήν πρωίαν τής 21. Σεπτεμβρίου καταλάβωσι τό χωρίον 
Μπέν Γκασίρι. Τά στρατεύματά μας, βοηθούμενα ύπ? τών 
Μουτζαήτ, έπετέθησαν είς τά πλευρά χαί τά νώτα τοΰ έχθροΰ 
καί έξηνάγχασαν αύτόν νά σταματήση καί νά συνάψη άγώνα. 
Κατόπιν 18ώρου άγώνος είχε τεθή έκτός μάχης πλέον τοΰ 
ήμίσεος τών έχθρικών δυνάμεων.

Τήν έπομένην πρωίαν ό έχθρδς ύπεχώρησεν έν άταξία είς 
την Τρίπολιν, έκκενώσας δλας τάς κατά τήν 12. Σεπτεμβρίου 
καταληφθείσας θέσεις. Έ πί τοΰ πεδίου μάχης έγκατέλιπε πολ-

ελθοΰσα, τούναντίον ώφέλησε τά ιταλικά στρατεύματα. Οί ’ Ιτα
λοί κατόπιν τής φοβέρας ήττης των δέν Θά έσταμάτων πουθε
νά·. καί τότε έδόθη τό έρώτημα : ή πνίξιμον ή μάχη.

’ Εξέλεξαν τό δεύτερον καί τμήματα κατέλαβον τάς περί 
τδ Σαίν Δανίλε, Κοντροίπο καί Λατιζάνα δχυρώσεις καί ήμύν- 
θησαν έκεΐ, μέχρις δτου ό συσσωρευμένος περί τάς γέφυρας 
στρατός άναμίξ μετά χωρικών διήλθεν αύτάς. Τά προγεφυρώ
ματα ταΰτα επεσαν.

Καί ήδη τά άντίπαλα στρατεύματα ίστανται άντιμέτωπα 
καί ε/οντα μεταξύ αυτών τόν Ταγγλιαμέντο.

Άγών έκ παρατάξεως, είς δν ή ιταλική στρατιά παίζει 
τόν ρόλον τοΰ άμυνομένου, εχουσα ώς ίσχυρότατον κώλυμα 
τόν ύπερεχχειλίσαντα ποταμόν.

Ίσχυρότατον άλλά καί παθητικώτατον, καθ’ δσον οδδεμί- 
αν άντεπίθεσιν δύναταί νά έπιχειρήση καί έπιβάλλεται αύτιΓ 
ν’ άμυνθή έκεΐ παθητικώς μέ τήν ψυχικήν ταραχήν τοΰ άμυ
νομένου, τοΰ άγνοοΰντο;, ποΰ ό έπιτιθέμενος θέλει έπιχειρήση 
τήν διάβασιν.

Λαμβανομένης ύπ’ όψει τής συνόεδυασμένης κινήσεως έκ 
Βορρά πρδς Τολμέτζο καί Γκεμόνα καί τής κατά μέτωπον τοι-
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λούς νεκρούς, μεταξύ τών όποιων ενα διοικητήν συντάγματο;, 
πολλούς άξιωματιχούς καί τινας γνωστούς οπλαρχηγούς. Κατά 
τήν εύκαιρίαν ταύτην έκυριεύσαμεν μέγαν άριθμόν δπλων και 
στρατιωτικόν ύλικόν. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγώνο; κατερρί
φθη ύπδ τών πολυβόλων εν άεροπλάνον, περιβεβλημένον ύπό 
φλογών. Οί ’ Ιταλοί, δπως έκδικηθώσι διά τήν ήττάν των, έφό- 
νευσαν δλους τούς ιθαγενείς, συμπεριλαμβανομένων γυναικών καί 
παιδιών, ώ ; έπί τό πλεΐστον πτωχούς ανθρώπου;, οί όποιοι εί
χον ζητήσει προστασίαν έντός τών φοινικώνων, καί εκαυσαν ζων- 
τανάς γυναίκας, αί όποΐαι είχον συναθροισθή είς τινας οικία;. 
Μεταξύ τών φονευμένων εύρέθησαν τά πτώματα εκατοντάδων 
ήκρωτηριασμένων γυναικών.

Τήν 7. ’ Οκτωβρίου ίν  ύποβρύχιον μας μετέσχεν άποτελε
σματικώς διά τοΰ πυρός του, άγώνόςτινος, ό όποΐος διεξήχθη 
δυτικώς τής Τριπόλεως μεταξύ τών Μουτζαήτ μας καί τών Ί 
ταλών, ώς καί έπιθέσεώς τίνος τών στρατευμάτων μας καί τών 
Μουτζαήτ έναντίον τής Χόμς, κατά τήν όποιαν έκανονιοβόλησε 
τδ φρούριον τής πόλεως ταύτης.

Μ έ τ ρ α  τ ο ΰ  Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  έ ν α ν τ ί ο ν  τ ώ ν  υ π η 
κ ό ω ν  τ ώ ν  κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν .

(Ζ.) Χάγη, 6. Νοεμβρίου. (Ιδιωτικόν τηλεγράφημα.) 
Κατά τηλεγράφημα άφιχθέν είς ΙΙαρισιους έξ Αθηνών ή ελλη
νική κυβέρνησις διέταξε τήν κατάσχεσιν δλων τών περιουσιών 
τών υπηκόων έχθρικών κρατών. Δι’ άλλης διαταγής αναγορεύ
εται είς τούς αύτούς ύπηκόους νά διατηρώσι καταστήματα καί 
λοιπάς έπιχειρήσεις. __________

Ό  σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  τ ώ ν  έ ρ γ α τ ώ ν  κ α ί  σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν  
έ ν α ν τ ί ο ν  τ ή ς  κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς

Πετρούπολις, 7 Νοεμβρίου. (W .T .B .) Κατά τηλεγρά
φημα τοΰ τηλεγραφικού πρακτορείου Πετρουπόλεως ή στρα
τιωτική έπιτροπή τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών 
ό·έχούε τάς διαπραγματεύσεις πρό; διακανονισμόν τής συρρά- 
ξεως, λόγφ στρατιωτικών μέτρων τοΰ στρατιωτικού διοικητοΰ 
τής Πετρουπόλεως, καί διέταξε τόν στρατόν του νά μή ύπα- 
κούση είς τήν κυβέρνησιν. Περί τήν δ. ώραν τής εσπέρα; αί 
άρχαί διέταξαν, νά καταστρέψωσι τάς γεφύρας μεταξύ τών ερ-

αυτης, τής έξασθενήσεως τοΰ ιταλικού στρατεύματος κατά 200 
χιλ. άνδρών, τής πλήρους καταπτώσεως τοΰ ήθικοΰ, δεν δίδο- 
μεν διαμονήν τοΰ ιταλικού στρατεύματος πλέον τών 10 ήμε
ρών είς τήν Δ. τού Ταγγλιαμέντο όχθην (τήν όποιαν έγ/ατε- 
λειψαν ήδη Σ. Σ.), έκτος έάν οί Γερμανο - αυστριακοί δέν θέ- 
λουσι νά προαγάγωσι έκεΐ τδ; επιχειρήσεις των.

Τήν όυσχερεστέραν ένταΰθα αποστολήν καί συγχρόνως τήν 
άποφασιστικωτέραν εχει νά έκπληρώση ή διά τού αύχένος 
Πλέκεν ένεργούσα στρατιά.

Διά τής πρδς Ν. καθόδου αύτής μέχρι τοΰ άνω ρού τοΰ 
Ταγγλιαμέντο ού μόνον ή επί τής Δ. όχθης αύτοΰ ίταλική 
κυρία στρατιά απειλείται έκ τοΰ πλευρού, άλλά καί ύπερβάλ· 
λονται καί έκ τών νώτων άπειλοΰνται αί περί τό Σαίν Στέφανο 
καί Πιέβε ντί Καντόρε πολυπληθείς οχυρώσεις.

(* Ακολουθεί)

26/8 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  
ΠΕΜΠΤΗ
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’Από τοΰ Ταγγλιαμέντο πρός τόν Πιάβε.

γατικών συνοικιών καί τοΰ κέντρου της πρωτευούσης. ' Η πόλις 
φρουρεΐται στρατιωτικώς 6πό τοΰ πρός τήν κυβέρνησιν πιστοΰ 
στρατοΰ.

0  Κ Ο Μ Η ! ΤΣΕΡΝ ΙΝ  Ε Ι !  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
(Ζ.) Νέα ’Ανάκτορα πλησίον Πότσνταμ, 7. Νοεμβρίου 

Εις τό σημερινόν γεΰμα τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας ήσαν προσ. 
κεκλημένοι ό αύστροοΰγγρος υπουργός τών έξωτερικών κόμης 
Τσέρνιν (ευρισκόμενος είς Βερολινον άπό τήν Δευτέραν Σ. Σ.)? 
ό αυστροοΰγγρος πρεσβευτής πρίγκηψ Χοενλόε, ό υπουργός 
τών έςωτερικών φόν Κύλμαν καί ό πρεσβευτής κόμης Βέντελ·

ΤΟ ΝΕΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ
(Ν.) Μαδρίτη, 3. Νοεμβρίου. (Ρόϋτερ.) 'Ο Γκάρτσια 

Πριέτο έσχημάτισε τό ύπουργεΐον του. 'Ο ’ Αλβαρέντο αναλαμ
βάνει τό ύπουργεΐον τών έξωτερικών, ό Λατσιέρβα τών στρατι
ωτικών καί ό Γκιμένο τών ναυτικών.

(Ν.) Μαδρίτη. 4. Νοεμβρίου. (Χαβάς.) Μετά τό τέλος 
τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου ό Γκάρτσια Πριέτο εξέδωσε δήλω- 
σιν, έν τη όποία τονίζονται αί παροΰσαι ασυνήθεις περιστά
σεις, αι όποΐΉ συνετέλεσαν, δπως είς τό νέον μεταβατικόν ύ
πουργεΐον τής συνεργασίας συμμετάσχωσιν άνδρες διαφόρων 
καί αντιθέτων πολιτικών ιδεών. 'Ο σκοπός τόΰ ύπουργείου αύ
τοΰ είναι, νά συνέχιση τήν ούδετέραν πολιτικήν τής 'Ισπανίας 
καί νά προβη άμελητί καί μετά δραστηριότητας είς τήν λύσιν 
τών οικονομικών ζητημάτων, νά δώση μεγίστην προσοχήν είς 
τά μέ τήν άμυναν τής χώρας σχετιζόμενα ζητήματα καί νά 
συγκαλέση τάς νέας, άνευ ούδεμιάς έπιρροής τής κυβερνήσεως 
κατά τόν εκλογικόν άγώνα έκλεγείσας βουλάς.

Η Ν ΕΑ  ΚΡΙΣΙΣ Ε ΙΣ  ΡΩΣΣΙΑΝ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 6. Νοεμβρίου. Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ 

άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως τά εξής: 'Ο ύπουργός τών στρα
τιωτικών Βερχόφσκι άπελύθη τοΰ άξιώματός του, διωρίσθη δε ύ
πουργός τών στρατιωτικών ό ύφυπουργός Μανικόφσκι ύπό τήν 
έπίβλεψιν τοΰ Κερένσχιβ 'Η έφημ3ρίς τοΰ.Λονδίνου «Νταίλυ 
Νόϋ» γράφει περί τής κρίσεως ταύτης τά έξής: ' Η πολιτική 
κατάστασις είναι άσυνήθως συγκεχυμένη. ν1σως έπέλθωσι μετα- 
βολαί είς τό ύπουργεΐον, πιθανώς δέ πρόκειται κυρίως περί 
τριών ύπουργών: τοΰ ύπουργοΰ τών έξωτερικών Τερεστσένκο 
τών στρατιωτικών Βερκόφσκι καί τής δικαιοσύνης Μαλιάντοβιτς.
' Η προσωρινή κυβέρνησις προσπαθεί δι δλων της τών δυνά- 
μεων, νά συμβιβάση τάς ίδέας τοΰ Τερεστσένκο καί τής δημο
κρατίας πρός άλλήλας. Ό  Βερχόφσκι ήλπιζε τό αύτό πρό της 
άπολυσεώς του. Ούτος προέτεινεν ειρήνην μετά τής Γερμανίας 
άνευ συμπράξεως τών συμμάχων.

' Η σύρραξις μετά τοΰ Μαλιάντοβιτς δφείλεται είς τήν ά- 
πόλυσιν τών κατά τήν έπανάστασιν του ’ Ιουλίου συλληφθέντων 
Μπολσεβίκι, την όποιαν ό ύπουργός ένήργησεν άνευ τής έγκρί- 
σεως τής κυβερνήσεως. 'Η σοσιαλιστική έπιτροπή άπήτησεν 
άπό τόν Μαλιάντοβιτς, νά παραιτηθ^.

(Ζ.) Πετρούπολις, 4. Νοεμβρίου. Τά «Κεντρικά Νέα» 
τοΰ Λονδίνου πληροφοροΰνται τά έξής : ' Η χθεσινή ημέρα παρ- 
ήλθεν ήσυχος· έγένοντο μόνον μερικά έπεισό&α, κατά τά όποΐα 
πολλοί στρατιώται καί έργάται έπυροβόλησαν είς τόν άέρα. ' Η 
κυβέρνησις ελαβε μέτρα, δπως άποσοβήση τήν άνάμιξιν τών 
Μπολσεβίκι. Απόπειρα, δπως ληστευθη ή οίκία ταΰ άρχηγοΰ 
τών Καντετ Μιλγιουκώφ, ήμποδίσθη ύπό τοΰ στρατοΰ. *

l i t  ΤΑ O VM ATA Τ Η ϊ Ο ΕΗΑΑΟ Ν ΙΚΝ Σ
άπεστάλησαν ήμΐν άκόμη τά έξής ποσά :

’Εκ προηγουμένων εισφορών Μ. 80.·— 
Παναγιώτης ’Αργυρόπουλος, λοχαγός πεζικοΰ Μ. 10.-—
_______________________  Τό δλον Μ. 90.—
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Σήμερον εορτήν τοΰ ‘ Αγίου Δημητρίου δέν εορτάζει ουτε 
δέχεται έπισκέψεις ό άν&υπολοχαγός τοΰ πυροβολικοΰ κ. Δημή- 
τριος Ζυγαλάκης ενεκα άσθενείας.
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Κονσέρτο τής ελληνικής μαντολινάτας.

Ξ  ’Έναρξις 8  μ. μ. Είσοδος ελεύθερα, §
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’ Ενοικιάζονται άμέσως ή άπδ 1. Δεκ. 2 ή 3 έπιπλ. δωμ. 

μετά χρησιμοποιήσεως κουζίνας, ήλεκτρ. φωτός καί γκάς. Ζά- 
λομον-στράσσε 39. 111. Έπίσκεψις μετά τάς 6 μ.μ.


