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Όπως άπεδείςαμεν εις τά προηγούμενα (τό όποιον άλλως 
τε φωνάζουν αύτά τά κείμενα τών δύο συμβάσεων), μόνον περί 
συμμαχίας περιοριζομένης εις τά στενά βαλκανικά δρια είμπο- 
ρεϊ νά γίνη λόγος. Καμμία σοφιστική είμπορεί νά άποδείςη τό 
έναντίον. Ά λλω ς τε, δπως είπομεν, καί ό κ. Βενιζέλος καί ή 
σέρβική κυβέρνησις καί ή ’ Αντάντ άνεγνώρισαν διά τήν ' Ελλάδα 
τήν απαλλαγήν της άπδ κάθε ύποχρέωσιν, δπως υποστήριξή τήν 
Σερβίαν έναντίον τής Αύστρίας άλλως ή διά μιας «φιλικής ού- 
δετερότητος».

Ά ς  έλθωμεν τώρα είς τδ ζήτημα τής βουλγαρικής έπιθέ
σεως. ' Η βουλγαρική έπίθεσις άποτελεΐ τήν περίπτωσιν τήν ό
ποιαν άφοροΰν αί συμβάσεις. 'Η Ελλάς λοιπδν θά έπρεπε νά 
σπεύση είς βοήθειαν τής Σερβίας μόλις τής έπετέθη ή Βουλ
γαρία. Έν τούτοις ό δρος ούτος έπεβάλλετο εις τήν Ελλάδα 
(ή τήν Σερβίαν είς παρομοίαν περίπτωσιν) μόνον έν περιπτώσει 
«αιφνίδιας έπιθέσεως» τής Βουλγαρίας. Τοΰ σερβοβουλγαρικοΰ 
δμως πολέμου προηγήθησαν ήμέραι κινητοποιήσεως καί πολε
μικών παρασκευών, προσέτι δέ καί μία κανονική κήρυξις πολέ
μου έκ μέρους τής Βουλγαρίας. Περί «αιφνίδιας» δηλ. έπιθέ
σεως δεν έπρόκειτο πλέον, ή δέ ' Ελλάς εύρίσκετο επομένως 
κατ’ άρχήν άπηλλαγμένη τής ύποχρεώσεως νά προσέλθη είς 
βοήθειαν τής Σερβίας άνευ δρων. Έπί τοΰ κινδύνου μιας έπι. 
Θέσεως έκ μέρους τής Βουλγαρίας κατέστησεν ή ελληνική κυ- 
•οέρνησις έγκαίρως προσεκτικήν τήν σερβικήν κυβέρνησιν. ' Η στά
σις τής Βουλγαρίας παρουσίαζεν άπδ τής άρχής ήδη τοΰ πο
λέμου ύποπτα συμπτώματα, τά όποΐα ήδύναντο νά έκληφθώσιν 
ώς πολεμικαί προετοιμασία! : Δάνειον έν Γερμανία, συμφωνία 
με την Τουρκίαν κτλ. Η Ελλάς συμφώνως πρδς τούς δρους 
τής συνθήκης έζήτησεν έπανειλημμένως, δπως είδομεν, νά έλθη 
είς συνεννόησιν μετά τής σερβικής κυβερνήσεως πρδς λήψιν τών 
έπιβαλλομένων υπδ τών περιστάσεων μέτρων. Κάθε περίπτωσις 
«αιφνίδιας» έπιθεσεως απεκλειετο έντελώς ύπδ τών γεγονότων. 
Κατα συνεπειαν έγενετο άνάγκη διαπραγματεύσεων έπί τοΰ ζη- 
τήματος τής συμμαχικής έπεμβάσεως, τάς όποιας καθορίζει ή 
‘.δία συνθήκη. 'Η Σερβία δμως άπέκρουσε κάθε συζήτησιν έπί 
τοΰ ζητήματος τούτου, διότι ένόμιζεν δτι οί σύμμαχοί της τήν 
έξησφάλιζον άπέναντι τής Βουλγαρίας. ’ Ενεθυμήθη δέ τδν βουλ
γαρικόν κίνδυνον καί τούς συμμαχικούς δρους μόνον άφοΰ άπε- 
δειχθη, οτι οι σύμμαχοι της ήσαν άνίκανοι, νά συγκρατήσουν 
τήν Βουλγαρίαν. Καί έστράφη τότε πρδς τήν Ελλάδα ζητοΰσα

'ϊπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής : Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Εκτύπωσις καί Ικδοσις ύπό τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 

τεν οδντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιανι 23,24,25.

την έκπλήρωσιν τών συμμαχικών δρων. ' Η ' Ελλάς δμως δέν 
είχε καμμίαν ύποχρέωσιν νά ςιφουλκήση άμέσως. ' Η στρατιω
τική κατάστασις δέν τής έπέτρεπε τό τοιοΰτον.

Πρός άντιμετώπισιν τών δύσκολων περιστάσεων (τάς όποιας 
έπαναλαμβάνομεν δέν προέβλεπεν ή συνθήκη) ήτο έπάναγκες ό 
καθορισμός νέου τρόπου συνεργασίας, νέα πολεμικά σχέδια, μία 
τροποποίησις τέλος πάντων τής συνθήκης πρός έφαρμογήν αύ
τής έπί τών νέων περιστάσεων, ώστε ή συνεργασία τών δύο 
συμμάχων νά εΐναι άποτελεσματική, νά άποκλείεται δέ κάθε 
κίνδυνος διά τήν 'Ελλάδα. Έχουσα δλα αύτά ύπ’ δψιν της ή 
έλληνική κυβέρνησις έζήτησε νά καθορίση τδ ζήτημα τοΰτο 
άπδ τής άρχής τοΰ πολέμου, δπως είδομεν. ' Η κατηγόρημα 
τική δμως άρνησις τής σερβικής κυβερνήσεως είχε καταστήσει 
άδύνατον κάθε συνεννόησιν έπί τούτου. Πώς ήτο λοιπόν δυνα
τόν, νδ κηρύξη ή Ελλάς άμέσως τδν πόλεμον κατά τής Βουλ
γαρίας, τδν Σεπτέμβριον τοΰ 1915 , ύπδ τόσον δυσμενείς περι
στάσεις διά τήν Άντάντ, τήν Σερβίαν καί αύτήν έπί τής Βαλ
κανικής, τάς όποιας προέβλεπεν ήδη καί προσεπάθησεν νά κα- 
λυτερεύση, τής κατέστη δέ τοΰτο άδύνατον ύπό τής σερβικής 
κυβερνήσεως ;

Έκτδς τούτου ύπήοχε καί τό ά\λο ζήτημα: Ά ν  ή 
Σερβία ήτο είς θέσιν νά έκπληρώση τούς δρους συνθήκης. Διά 
τοΰ άρθρ. 2. τής στρατιωτικής συνθήκης ύποχρεοΰται αυτη, 
άμα τή ένάρςει τών έχθροπραςιών νά παρατάςη 150.000 άν- 
δρας είς τά σύνορά της πρός τήν Βουλγαρίαν. Κατά τήν εναρ- 
ςιν δμως τοΰ πολέμου πρός τήν Βουλγαρίαν ή Σερβία, άπη- 
σχολημένη είς τδ αυστριακόν μετωπόν της μέ τούς Αύστρο- 
γερμανούς, μόνον άσθενεΐς δυνάμεις έναντίον τών Βουλγάρων 
ήδύνατο νά διάθεση. Μέ άλλους λόγους δέν ήτο είς θέσιν νά 
έκπληρώση τάς υποχρεώσεις της. Τοΰτο άνεγνώριζε καί ό κ. 
Βενιζέλος διά τοΰ διαβήματος είς τό όποιον προέβη παρά Χψ 
γάλλφ πρεσβευτή έν Άθήναις, έπιθυμών νά μαθq «άν οί σύμ" 
μαχοι ήσαν διατεθειμένοι νά άναπληρώσουν τόν έλλείποντα σερ- 
βικόν στρατόν». Αύτό δμως ήταν έξαιρετική μόνον καλωσύνη 
τοΰ κ. Βενιζέλου, ό όποιος έπαιρνε ολόκληρον τδ ζήτημα μό
νον ώς άφορμήν διά νά σπρώςη τήν ' Ελλάδα είς τόν πόλεμον. 
Ά ν  οί σύμμαχοι ήσαν διατεθειμένοι ή δχι νά άντικαταστήσουν 
τούς έλλείποντας Σέρβους, αύτό ένδιέφερε πολύ ολίγον τήν 
' Ελλάδα. Τό γεγονός ήτο : ' Η Σερβία δέν ήτο είς θέσιν νά 
έκτελέση τούς συμμαχικούς της δρους. Δέν ήτο είς Θέσιν νά 
βοηθήση άποτελεσματικώς τήν ' Ελλάδα κατά τής Βουλγαρίας. 
Άφηνε δηλ. τήν Ελλάδα μόνην άπέναντι της. Πώς λοιπόν 
ύπεχρεοΰτο ή 'Ελλάς νά τη ρήση τούς δρους μιας συνθήκης, ή 
όποία είχε πρό πολλοΰ ήδη καταστή άκυρος ύπ’ αύτής τής



Σερβία;, κα'ι της όποίας τους δρους δέν ήτο ικανή νά τηρήστ, 
ή ιδία πάλιν Σερβία;

"Οσον άφορα το ζήτημα τής ισορροπία; τών δυνάμεων, 
έάν δηλ. παραδεχθώμεν δτι αί Ιλλείποοσαι σερβικαί δυνάμει; θά 
άντικαθίσταντο όπό τών Άγγλογάλλων, ζήτημα δπ<ο; είπομεν 
εντελώς άσχετον πρός τήν συνθήκην, κα'ι είς αυτήν άκόμη τήν 
περίπτωσή ή Ελλάς εύρίσκετο έν τω δικαίω της, διότι αί δυ
νάμεις τάς όποίας οί Άγγλογάλλοι διέθετον κατά τήν έναρξιν τοΰ 
Σερβοβουλγαρικοΰ πολέμου ήσαν έντελώς ασήμαντοι. Μόλις δ® 
μετά πολλούς μήνας, άφοΰ ή Σερβία δηλ. είχε πλέον περιρι- 
σθή είς τόν νομόν Μοναστηριού, όπήρχεν έν Θεσσαλονίκη σο
βαρά δόναμις στρατοΰ (έστω καί άν μποροΰσε νά άμφιβάλη 
κάνει; διά τό άξιόμαχόν της.) Τότε δμως ήτον πλέον πολυ 
άργά, διότι χάρις είς τήν σερβικήν κομπορρημοσύνην καί τά 
διπλωματικά λάθη τής Άντάντ ή κατάστασις έν τή Βαλκανική 
είχε γίνει άθλιωτάτη διά τους τελευταίους, δπου μία πολεμική 
ενέργεια έκ μέρους τής ' Ελλάδος άπεκλείετο ύπό :ής στοιχειώ. 
δου; λογική;.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(W) 'Ο άνταποκριτής τών «Καιρών» τοΰ Λονδίνου έν 

Αθήναις παραπονεΐται είς ενα μακρόν τηλεγράφημα διά τήν 
άδιαφορίαν, ποΰ δεικνύουν οί Σύμμαχοι πρός τόν κ. Βενιζέλον 
καί «τό έργον του», καί τούς έξορκίζει νά κάμουν τά δυνατά 
των καί νά σπεύσουν είς άμεσον βοήθειαν, διότι ή κατάστασις 
είς τήν Ελλάδα γίνεται άπό ήμέρας είς ήμέραν κρισιμωτέρα. 
Αί δυσκολίαι, είς τάς όποίας προσέκρουσεν ό κ. Βενιζέλος είς 
τό «άνορθωτικόν» εργον του, δέν προέρχονται δπως θά ένόμιζε 
κανείς άπό τάς «γερμανικάς ραδιουργίας», τούς «έπιστράτους» 
ή τόν «γερμανόφιλον βασιλέα». Δι’ αύτά πολύ όλίγον σκοτί
ζονται οί άρχοντες σήμερον είς τήν ' Ελλάδα. Οί συμμαχικοί 
στόλοι εύρίσκονται δχι πολύ μακρυά άπό τά έλληνικά υδατα. 
Καί ή άστυνομία άναπτύσσει ιδιαιτέραν δραστηριότητα. Αί δέ 
φυλακαί έχουν άνοικτάς τάς θύρας των διά τόν καθένα, πού 
θά τολμούσε νά ένοχλήση τό Αθηναϊκόν είδύλλιον Άντάντ-Βε
νιζέλον. Αί δυσκολίαι ‘περί τών όποιων πρόκειται εΤναι έντελώς 
διάφοροι. ' Ο κόσμος άλλοίμονον! πείνα κάτω άπό τόν γαλανόν 
ουρανόν τής Ελλάδος. Οι ύπήκοοι τοΰ κ. Βενιζέλου καί τής

ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
( Ρ Ι Ι Ε Ι Π Ι Κ Ε Ζ  Κ Α Ι  D I 0 A H A I  Ι Ι Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι ί

Γκέρλιτς, 1. Νοεμβρίου 1917  
(Συνέχεια έκ τοΰ χθεσινού)

'Οταν τέλος δ άνώτερος ροΰς τοΰ [Ταγγλιαμέντο καταλη- 
φθή, τότε ένδείκνυται ή έκ Δολομίτεν (Σ. Σ. δπου καί ήρχι- 
σεν ή ύποχώρησις τών ’ Ιταλών) πρό; Φέλλτρε έπίθεσις, έστω 
καί έάν τά ήνωμένα στρατεύματα δέν διήλθον είσέτι τό άπό 
Β. πρός Ν. χωρούν τοΰ Ταγγλιαμέντο σκέλος.

Τήν στιγμήν ταύτην βεβαίως θέλει έκλέξει ή Άνωτέρα 
Διοίκησις έγκαίρως, ώστε τά ιταλικά στρατεύματα τά περί τό 
Σαίν Στέφανο καί Πιέβε ντί Καντόρε νά συλληφθώσιν αιχμάλω
τα, έάν δέν ύποχωρήσωσιν έγκαίρως πρός τόν κατάρρουν τοΰ 
Πιάβε.

Μόνον έάν ή Άνωτέρα Διοίκησις θεωρήση, δτι αί είς τήν 
’ Ιταλίαν έπιχειρήσεις πρέπει νά σταματήσουν έκεΐ, τότε καί 
μόνον θά σταματήσουν.

Ούδείς άς φρονή, δτι ιταλικός στρατός δύναταί ν’ άμυνθη 
έκεΐ ένθα νΰν εύρίσκεται μετά καρτερίας καί έπιμονής.

Άντάντ στερούνται τών πάντων. Καί μέ άδειο στομμάχι μό
νον άγιο; μπορεί νά γίνη κανείς δχι δμω; καί στρατιώτης.

' Η γενική κινητοποίησις, ή όποία είχεν άρχίσει, μά; πλη
ροφορεί ό άγγλος δημοσιογράφος, έγένετο άνάγκη νά σταματήση 
ένεκα έλλείψεως ύλικοΰ πολέμου καί τροφίμων. ' Η κυβέρνησις 
λοιπόν δέν είναι είς θέσιν νά καλέση τούς έπιστράτους «έφ 
δσον ή κρίσις αύτή διαρκεΐ». Οί έπίστρατοι θέλουν τουφέκι 
καί κουραμάνα. Δι’ άμφότερα δμως έχουν φροντίσει προηγου
μένως οί φίλοι τοΰ κ. Βενιζέλου, ώστε νά καταντήσουν σπάνια 
είδη εί; τήν Ελλάδα. «'Η Ελλάς εύρίσκεται πρός τό παρόν 
είς πολύ χειροτέραν θέσιν άφ’ δσον ήτο κατά τό τέλος τού α
ποκλεισμού», μάς βέβαιοί ό άγγλος δημοσιογράφος. 'Οτι τέτοια 
μόνον ήμπορούσε νά είναι ή κατάστασις είς τήν Ελλάδα έπειτα 
άπό τό διετές μαρτύριον, είς τό όποιον τήν ύπέβαλον αι «προ- 
στάτιδέ;» τη;, κανείς δέν άμφέβαλλεν. Τί λέγουν δμως οι 
ύπερπρόθυμοί ύπερασπισταί τής ' Ελλάδος, οί ήρωες τής πείνα; 
τοΰ συμμαχικού τύπου, οί όποιοι μάς έζωγράφιζαν εω; τώρα 
μυθικούς παραδείσους είς τήν κλασικήν χώραν τών ξένων έπεμβά' 
σεων ; ’ Εν τούτοις δσον μεγάλα καί άν είναι τά βάσανα τού 
ελληνικού λαοΰ, ή δυστυχία του έχει καί μίαν εύχάριστον ά- 
ποψιν. Καθιστά άδύνατον ή τουλάχιστον άναβάλλει έπ’ άοριστον 
τήν εκτέλεσιν τοΰ έγκλήματος. "Αν ή κινητοποίησις καί ή δρά- 
σις τής Ελλάδος έςαρτάται άπό τήν καλυτέρευσιν τής έσωτε- 
ρικής καταστάσεως καί τήν ύπερπήδησιν τών άνυπερβλήτων ε
σωτερικών δυσκολιών, είμποροΰμεν νά μένωμεν ήσυχοι. Τά βά
σανα τής Ελλάδος θά τήν σώσουν άπό τόν όλεθρον. Μάλιστα 
δλεθρον. Τά' βλέπομεν, τί γίνονται είς τήν ’ Ιταλίαν επειτα άπο 
τρία χρόνια πολέμου! Ισως δια τό καλόν τής Ελλάοος ο κ. 
Βενιζέλος νά έχει κατανοήσει—έστω καί άργά — δτι έσφαλεν 
άπό τήν άρχήν έως τό τέλος είς τούς ύπολογισμούς του. Ισα»; 
νά έχωμεν δίκαιον φανταζόμενοι αύτόν ώς ένα μετανοοΰντα, ώ; 
λυπούμενον διά τάς παρεκτροπάς, είς τάς όποίας προέβη εν τή 
μέθη τού νεανίου. ' Οπωσδήποτε δμως είναι γεμάτη τραγικό, 
τητα ή είκών ποΰ παρουσιάζεται σήμερον είς τήν ' Ελλάδα; 
τοΰ λαίκοΰ ήρωος θρονισμένου έπάνω είς ένα ματωμένον θρό
νον καί τριγυρισμένου άπό στεναγμούς καί μίση τοΰ λαού

' Η άφαίμαξίς του δέν είναι μικρά. Τό λεχθεν και είς τάς 
έφημερίδα; γραφέν, δτι άγγλογαλλικός στρατός θά σπεύση είς 
βοήθε·αν καί δτι ήδη τμήματα αύτοΰ κατέφθασαν έπί τοΰ Ν. 
Δ. πεδίου τών έπιχειρήσεων δέν φαίνεται νά έχηται άληθείας. 
Χονδρικώς άν έξετάσωμεν τά πράγματα, θά ίδωμεν δτι άγγλο- 
γαλλίκή βοήθεια δέν δύναταί νά μεταβάλη έκεΐ τήν κατάστασιν, 
πλήν έάν‘ άλλως δόξη τή Άνωτέρα Διοικήσει.

Οΰτω άπό Γαλλίας είς ’ Ιταλίαν έχομεν δύο γραμμάς:
1. Τήν έκ Μασσαλίας διά Σαίν Γκουβαίρ (μέχρι Ταγ- 

γλιαμέντο 500 χιλ.) είς Γένουαν.
2. Τήν εκ Λυών διά τοΰ Μόντ Ζενίς είς Τουρίνον καί
3. Τήν θαλασσίαν έκ Μασσαλίας ή Τουλόν είς Γένουαν.
Αί 2 πρώται διά ξηράς συγκοινωνίαι, ώς ουοαι άπλαί δέν

δύνανται ν’ άποδώσουν πλέον τών 4 ή δ σορμών καθ έκά
στην, τούτέστιν δχι πλέον τών 2500 - 3000 άνδρών, ητοι Σώ
μα Στρατού δυνάμεως 70 000 άνδρών χονορικώς απαιτεί 23 
ήμέρας περίπου καί 3 ήμερών πορείαν μέχρι τής γραμμής μά
χης : ήτοι τό δλον 26 ήμέρας.

'Η τρίτη γραμμή, ή θαλασσία. άπαιτεΐ πλείονας ημέρας, 
καθ’ δσον εχομεν νά ύπολογίσωμεν έπί πλέον τήν έπιβίβασιν

i M i  Τ Ο Ϊ  1 Λ Ε Μ 0 Υ
f l M U K t  I H M I H H I

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 8. Νοεμβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν  
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τό Φλανδρικόν μέτωπον μάχης ό έχθρός δέν έπανέ- 
λαβε τάς έπιθέσεις του.

'Η ένέργεια τού πυροβολικού διετηρήθη ζωηρά, ηύξήθη 
δέ ιδίως έναντίον τών παρά τόν ' Γζέρ τομέων καί πλησίον τής 
Πασεντέλε. ' Η πόλις Ντιξμύντε ύπέκειτο είς σφοδρόν πΰρ τορ- 
πιλλοβλητών.

Βορείω; τής Πελκαπέλλε καί πλησίον τή; ’ Αρμαντιέρ άπε
κρούσθησαν έχθρικά τμήματα άναγνωρίσεω;.

Σ ΤΡ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Κ Ρ01 Π Ρ ΙΝ ΤΙ
Είς τήν χαράδραν τοΰ Αίλέτ συνελήφθησαν γάλλοι αιχμά

λωτοι άπό έπιτυχεΐς άγώνας προφυλακών.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗΣ
Είς Σουντγκάου ηύξήθη ή άπό τινων ήμερών ζωηρά έ- 

νέργεια πυροβολικού είς μεγίστην σφοδρότητα είς άμφοτέρας τάς 
πλευράς τής διώρυγος Ρήνου—Ρόν. Μετά μεσημβρίαν γαλλι- 
καί περίπολοι έπετέθησαν βορείως καί νοτίως τής διώρυγος. 
Πλησίον τής Άμμερτβάϊλερ ό έχθρός άπεκρούσθη. Δυτικώς 
τής Χαϊντβάίλερ έμειναν είς χεΐράς του προεξέχοντα τεμάχια 
χαρακωμάτων. Τήν έσπέραν άπεκρούσθησαν έκεΐ νέαι έπιθέ- 
σεις τών Γάλλων.

Ά πό τής 3. Νοεμβρίου οί έχθροί άπώλεσαν είς έναερί
ους άγώνας καί διά πυρός άπό τής ξηράς 24 άεροπλάνα. 'Ο 
άνθυπολοχαγός Βύστχοφ εφθασε τήν 24. καί 25. έναέριον νί- 
ίην του.

’ Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Πλησίον τής Μπρόντυ καί παρά τό< Μολντάβα έζωογονή- 

θη κατά διαλείμματα τό πΰρ.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Είς τό τόξον τοΰ Τσέρνα ένεδυναμώθη πάλιν ή ένεργεια 

τοΰ πυροβολικού.

καί άποβίβασιν έπί τών πλοίων καί τήν έ~ί τοΰ σιδηροδρόμου 
έπιβίβασιν. Βλέπομεν δθεν, δτι οί Άγγλογάλλοι, έάν αποφασί
σουν νά έλθουν μέ πραγματικήν άπόφασιν, δπως ένεργώς ύπο- 
στηρίξωσι τά ήττηθέντα ιταλικά στρατεύματα, θά καταφθάσωσι 
κατόπιν εορτής, δταν δήλ. ή κοιλάς τοΰ Πιάβε θά είναι είς τήν 
κατοχήν τών ήνωμένων στρατευμάτων.

Πιθανώς οί Άγγλογάλλοι ν’ άπέστειλαν τμήματά τινα
πρός ένίσχυσιν καί άναπτέρωσιν τοΰ ήθικοΰ τών ιταλικών στρα.
τευμάτων ούχι δμως διά πραγματικήν βοήθειαν.

Έκτός τοΰ χρόνου, δστις παίζει τόν ώς άνω έκτεθέντα 
ρόλον, άς έξετάσωμεν έπίσης χονδρικώς, ποιας δυνάμεις ή Γαλ
λία καί ’ Αγγλία δύνανται ν’ άποστείλουν είς ’ Ιταλίαν, χωρίς 
νά άπολέσουν είς τό γαλλικόν μέτωπον τήν έπιθετικήν αύτών 
ίσχύν;

Ί Ι  έπίθεσις είς Αίσν καί Φλάνδραν βεβαίως άπαιτεΐ μίαν 
υπεροχήν άνδρών. Ουτω λαμβανομένου ύπ’ δψει δτι ή έπίθε- 
αις έκεΐ έχει ώς άνάπτυγμα δχι πλέον τών 100 χιλιομ. (τό
δλον περίπου 400 χιλ.) επεται δτι οί Άγγλογάλλοι διαθέτουν
έκεΐ πλέον :ών Γερμανών 4 άνδρας κατά τ. μ. ήτοι δχι πλέον

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Τά έπί τών ορεινών όδών προελαύνοντα τμήματά μας ε- 

θραυσαν τήν άντίστασιν έχθρικών οπισθοφυλακών. Επιθετικαί 
φάλαγγες άπέφραξαν διά κυκλώσεως τήν ύποχώρησιν εί; τον 
παρά τόν μέσον Ταγγλιαμέντο μεταξύ Τολμέτσο καί I κεμονα 
καί εί; τά μόνιμα δχορωματικά έργα τοΰ δρους ' Λγ. Συμεών 
άκόμη άνθιστάμενον έχθρόν. Μέχρι τοΰδε παρεδόθησαν 17 000  
Ιταλοί (μεταξύ τών όποιων εί; στρατηγός) μετά 80 πυροβόλων.

Είς τήν πεδιάδα διεξήχθησαν άγώνε; κατά μήκος τοΰ Λιβεντζα. 
Γερμανικά καί αύστροουγγρικά στρατεύματα προελαύνοντα ορ 
μητικώ; όιέβησαν μαχόμενα τόν ποταμόν, καίτοι αί γέφυρα1, 
ήσαν κατεστραμμέναι, καί άπώθησαν τόν έχθρόν πρός δυσμά;.

'Ο ολικός άριθμός αίχμαλώτων άνήλθεν είς περισσοτέρου; 
τών 250 000, ή δέ λεία εί; περισσότερα τών 2 300 πυροβόλων. 

'W.T.B.) ‘ ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚΡΗΞΙΣ ΕΙΣ  ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΟΗ
(Ν.) 'Ως άναγγέλλεται έκ Χάγης, εφθασεν έχει είδησις ε; 

Αγγλίας, δτι πρό τίνος χρόνου έξερράγη μεγάλη πυρκαίά είς 
τόν λιμένα τής Λιβερπούλης έξ άγνώστου αιτίας. Έν άτμο- 
πλοιον τής Κιουναρ-Λάίν, τό όποΐον εύρίσ/ετο εί; τόν λιμένα με 
φορτίον πυρομαχικών και άλλων πολεμικών ύλικών, ανεφλεγη  ̂
καί κατόπιν έκρήξεών τινων κατεστράφη τελείω; και έβυθίσθη. 
Με; όλίγον έλαβον χώραν δμοιαι έκρήξεις είς τρία άλλα άτμο 
πλοία, προσέτι δέ έξερράγη πυρκαίά εί; τέσσαρας μεγάλα; άπο- 
θήκα;. ' Η ζημία ύπολογίζεται είς δύο έκαττομύρια λιρών στερ
λινών. ' Υποτίθεται, δτι έθεσαν πΰρ ’ Ιρλανδοί έργάται.

Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  E l l  ΤΟ Ν  ΙΤΑ ΛΙΚΟ Ν  Σ Τ Ρ Α Τ Ο »
(Ν.) 'Ως προκύπτει άπό μίαν ήμερησίαν διαταγήν τοΰ

άρχιστρατήγου είς τήν Πάδουαν έστασιασε και ηρνήθη υπακοήν 
ή μικτή ταξιαρχία τού Μπάρί· ώ; έκ τουτου έξετεθησαν ει; 
σοβαρώτατον κίνδυνον αί πρό; τά όπίσω συγκοινωνίαι τής 3· 
ιταλικής στρατιάς. 'Π ταξιαρχία έκηρύχθη ώς όιαλυθεΐσα και 
διετάχθη δ άνασχηματισμός της. Έάν πιστεύση τις τάς κυκλο- 
φορούσας φήμας, αύξάνουσιν αι στάσεις εις τόν στρατόν. Ιοίως 
ή απείθαρχος στάσις τών έσχάτως κληθέντων ύπό τά δπλα
άνδρών πρός συμπλήρωσιν τών κενών φαίνεται, οτι περιπλεκου- 
σι σοβαρώς τήν κατάστασιν, πρό πάντων δέ ό αγροτικός πλη-

τών 400 χιλ. άνδρών ή έστω 500 χιλ. άνΟρών. Εάν επομε- 
νω; έλαττώσουν τήν διαφοράν 4 εί; 3, πλεονάζουν 100 χιλ. 
άνδρες, ους δύνανται ν’ άποστείλουν είς τό ιταλικόν, μή κλον.- 
ζομένης πολύ τής έπιθετική; αύτών ίσχύο;.

Έάν ήδη θεωρήσωμεν τήν πολεμικήν άξίαν ενός Γάλλου
ή Άγγλου ώς ίσην πρός 2 Ίταλών (Οιοτι λεγεται καί τούτο :
έντελώς άνακριβές) τότε, αί 100 χιλ. Αγγλογάλλων ι) άναπλη
ρώσουν τάς 200 000 χιλ. αιχμαλώτων Ίταλών μή ύπολογιζομ :- 
νων τών φονευθέντων καί τραυματιών. Ιΐτοι και παλιν η υπϊ- 
ροχή κεΐται είς τούς Γερμανοαυστριακούς.

Μόνον Ιάν ή ’ Ανωτάτη Διοίκησις είπη αλτ! εί; τά γεο- 
μανοαυστριακά στρατεύματα, θά σταματήσουν. Αλλως ή συν
τριβή τοΰ ίταλικοΰ στρατοΰ έπεται πλήρη;.

, A — Β
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ϋυσμός, ό όποιος άρνεΐται νά έκτελέση τάς αιφνίδιας δ»αταγάς 
προσκλησεως ύπό τά δπλα, διότι εχει τήν ιδέαν, οτι εΐναι 
αναγκαιότερος διά τήν γεωργίαν παρά διά τό μέτωπον.

Κατά τήν «Πόπολο ντ Ίτάλια» ό δούζ φδν Άοστα άπε- 
λύθη τής θέσεως τοΰ διοικητοΰ τής 2. στρατιάς. Εις τήν πο
λεμικήν ζώνην έγένετο απόπειρα έναντίον τοΰ γνωστοΰ πολιτικού 
Κομμαντίνι. Αί άπό τή; 31. ’ Οκτωβρίου ταξειδεύουσαι γαλλι
κοί δυνάμει; εφθασαν έν μέρει εις τήν πολεμικήν ζώνην. Συ
ν επεία τοΰ ψύχους έντδς τών μή θερμαινομένων συρμών κατά 
τδ μακρόν ταξείδιον, ή δύναμι; τοΰ άποσταλέντο; στρατοΰ 
ήλαττώθη πολύ άπό άσθενείας. Μέχρι τοΰδε υπολογίζεται εις 
τρεις μεραρχίας. Ύπεράνω τοΰ Μιλάνου έθεάθησαν γερμανικά 
άεροπλάνα.

Η ΑΝΤΑΝΤ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
(Ζ.) Ελβετικά Σύνορα, 6. Νοεμβρίου. Ή «Νταίλυ Μαί- 

ηλ» τοΰ Λονδίνου πληροφορείται έκ Ρώμης, δτι ευθύς μετά 
τήν άφιξιν τοΰ Παινλεβέ, τοΰ Λόϋδ Τσώρτς, τοΰ Ρόμπερτσον 
καί τοΰ στρατηγοΰ Σμούτς εις Ιταλίαν ήοχισαν αί συζητήσεις 
μετά τοΰ Όρλάνδο, τοΰ Καντόρνα, τοΰ στρατηγοΰ Φόχ καί άλ
λων γάλλων στρατηγών. Είς τάς περαιτέρω συζητήσεις θά συμ- 
μετάσχη καί δ βασιλεύς. Αί συνεννοήσεις θά άποβλέψωσι κατά 
πρώτον λόγον τό ζήτημα, πόσης δυνάμεως πρέπει νά είναι ή 
στρατιωτική συνδρομή τών συμμάχων πρός τήν Ιταλίαν και 
τίνι τρόπω δύναται νά άναχαιτισθή ή έχθρική προέλασις.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 7. Νοεμβρίου. Άγγλοι ναυτικοί, οί ό-

εφθασαν εις Αγγλίαν τμήματα άμερικανικοΰ στρατοΰ, τά δποία 
κατ' άνακοίνωσιν τών αύτών ναυτικών έστάλησαν άμέσως είς 
’ Ιταλίαν.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΝ

οοοφραγματα
έγένοντο πολλαΐ αίματηραί συγκρούσεις μεταξύ τοΰ λαοΰ καί 
τοΰ στρατοΰ. Εις τάς έργατικάς συνοικίας έπικρατεΐ πλήρης 
έξέγερσις, τό δε μαξιμαλιστικόν κίνημα έπιτελεΐ ταχυτάτας 
προόδους.

Κατ αλλας ειδήσεις άπεφασίσθη εις τό ΰπουργικδν συμ
βούλιον, τδ όποιον έγένετο μίαν τών τελευταίων νυκτών εις τδ 
χειμερινόν άνάκτορον τη συμμέτοχη άνωτέρων στρατιωτικών, 
νά ένεργήσωσι, μόλις παρουσιασθώσιν άνησυχαστικά. σημεΐοί, 
με δλην τήν αύστηρότητα καί χρησιμοποιήσωσι καί ένοπλον 
δύναμιν. Περί τήν 4. ώραν τής νυκτός δ Κερένσκι, άφοΰ προ
ηγουμένως είχε λάβει τήν άδειαν πρδς τοΰτο, διέταξε νά ένι- 
σχυθώσιν αί πρδ τού χειμερινοΰ άνακ-όρου φρουραί, μετεφέρ- 
θησαν δέ καί πυροβόλα.

(Ν.) Πετρούπολις, 7. Νοεμβρίου. (Ρόϋτερ.) Τμήμα ναυ
τών ύπδ τάς διαταγάς τής έπαναστατικής έπιτροπής τών Μαξι- 
μαλιστών κατέλαβε τδ κατάστημα τού έπισήμου τηλεγραφικοΰ 
πρακτορείου Πετρουπόλεως, τό κεντρικόν τηλεγραφεΐον, τήν έ- 
θνικήν τράπεζαν και τδ ύπουργεΐον τών ναυτικών, δπου συνε- 
οριάζει τό συμβούλιον τής δημοκρατίας, αί συνεδριάσεις τού 
οποίου διεκόπησαν λόγω τή; καταστάσεως. Μέχρι τοΰδε δέν 
άνηγγέλθησαν ταραχαί. έξαιρέσει ληστειών τινων.

Ό έξόρ ιστός υπουργός
(Ζ.) Πετρούπολις, 6. Νοεμβρίου. (Τ. Π. Π.) Αί έφημε- 

ρίδε; άναγγέλλουσιν, δτι ή κυβέρνησις διέταξε τόν μέχρι τούδε 
υπουργον τών στρατιωτικών στρατηγόν Βερχόφσκι,νά έγκαταλεί- 
ψη τήν ΓΙετρουπ·λιν. 'Ο Βερχόφσκι άπήλθε τήν έσπέραν

εις τήν λίμνην Λάντογκα, δπου εύρίσκεται εν όνομαστόν μα- 
ναστήριον.

I I 2 Ι Η Ε Η 1 Ι Π Ι :  ΤΟΪ (0ΜΗΓ1Ι ΠΕΡΝΙΝ ΕΙΣ BEPOAIHON
(Ν.) 'Ο έν Βιέννη άναποκριτής τού «Πεσταίου Αόϋδ» 

πληροφορείται περί τοΰ ταςειδίου τοΰ κόμητος Τσέρνιν είς Βε- 
ρολΐνον άπδ τους έκεΐ διπλωματικούς κύκλους, δτι τό ταξείδιον 
τούτο δέν είναι μόνον πράξις φιλοφρονήσεως, άλλά ή συνέχεια 
τών έν Βιέννη άρξαμένων συνεννοήσεων αύτοΰ μετά τοΰ csov 
Κυλμαν. Η σπουδαιότης τών συνεννοήσεων τούτων, αί όποΐαι 
περιλαμοάνουσι το συνολον τών έκκρεμών πολιτικών ζητημάτων, 
προκύπτει και έκ του γεγονοτος, δτι τον Γσέρνιν συνώόευσαν 
είς Βερολινον πολλοί πολιτικοί σύμβουλοι.

'Ο έν Βιέννη ανταποκριτή; τοΰ «Πεσταίου Νάπλο» πλη
ροφορείται άπό τούς έκεΐ διπλωματικούς κύκλους, δτι αποκλείε
ται, να γίνη εις Βερολινον άναθεώρησις τών πολεμικών σκοπών 
η νέα οήλωσις περι τή; ειρήνης. Τώρα πρέπει νά όμιλήση ή 
Αντάντ. Είς Βερολινον δύναται ίσως νά συζητηθη, άλλά μό

νον παρεμπιπτόντως, καί τδ ζήτημα, έάν είναι άναγκαΐαι μετα- 
βολαί τών συνόρων πρδς τήν ’Ιταλίαν. Κύριον δμως θέμα τών 
συζητήσεων είναι τδ πολωνικόν καί τδ βαλκανικόν.

ΦΥΑΑΚΙΣΙΣ ΡΩΣΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
Δραπέτευσις τοΰ Κερένσκι

(W.T.B.) Βιέννη, 8. Νοεμορίου. Από τδ πολεμικόν γρα- 
φεΐον τοΰ τύπου t ναγγέλλονται τά έξής :

Οί είς τό βορειοανατολικόν μας μέτωπον σταθμοί ασυρμά
του έδέχθησαν σήμερον τδ άκόλουθον έλλιπές τηλεγράφημα, τδ 
όποιον άπεστάλη άπό τήν Πετρούπολιν πρός δλας τάς στρατιάς :

Προκήρυξις τής πολεμικής έπαναστατικής έπιτροπής : (Είς 
κοινήν γλώσσαν, ή δε άρχή τού τηλεγραφήματος λείπει.)

Οί πολιτικοί κατάδικοι απολύονται άμελητί. Οί πρώην υ
πουργοί Κονοβαλωφ, Κισκιν, Τερεστσένκο, Μαλγιάντοβιτς, Nt- 
κίτιν κλπ. έφυλακίσθησαν ύπό τών έπαναστατικών έπιτροπών. 
Ο Κερενσκι εδοαπετευσεν. Ολα τά στρατιωτικά σώματα διε- 

τάχθησαν να λάβωσι μέτρα, δπως συλλάβωσιν άμέσως τόν Κε- 
ρένσκι καί παραδώσωσιν αύτόν είς Πετρούπολιν. Κάθε βοήθεια 
προς τον Κερενσκι θα τιμωρηΘη ώς βαρύ πολιτικόν έγκλημα. 
Είς Πετρούπολιν ε ν ί κ η σ ε ν  ή έ π α ν ά σ τ α σ ι ς τ ώ ν  έ ρ- 
γ α τ ώ ν  κ α ί  σ τ ρ α τ ι ω  τών .

ΡΑΤΧΣΧΟΦ , Λ Ε Σ Β ΙΤ Σ
Συνιστα εί; τούς κ. αξιωματικούς τήν έπίσκεψιν τοΰ άξιο- 

θεάτου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ του. Καθημερινώς ψητό κουνέλι, 
καφές καί βουτήματα.

Γ Ι Α Ο Υ Ε Ρ Ν Ι Κ Α  Ο Ρ Η
(Γ ΙΑ Ο Υ Ε Ρ Ν ΙΚ Ε Ρ  Μ Π ΕΡ ΓΚ Ε)

Ξ Ε Ν 0 Α 0 X Ε10 Ν “Γ Κ Ε Ρ Ι Χ Τ Σ  - ΚΡΕΤΣΑΜ, ,
Ο κ. Γουλιελμος Μπιντιτς, ενοικιαστής τών καντινών το ΰ 

ελληνικού στρατοπέδου, παρακαλεΐ να έπισκεφθώσι τδ ανωτέρω 
ξενοδοχεΐόν του τήν Κυριακήν καί Δευτέραν έπί τή έορτη 
ΚΙΡΜΕΣ. ,Θά ύπάρχωσι καλά φαγητά καί ποτά.

: ΛΑΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ II 
: :  ■■

π ρ ό ς  3·30 μ ά ρ κ α
22

ύπάρχουσι πάλιν είς τοϋ ΜΠΡΑΣΣΕΡΤ
22

Μ αρίεν-πλάτς 2. I. ί
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Πωλείται πλεκτόν κιβώτιον ταξειδίου. -Κουννερ3ίτσεο- στο.
12. II. Ρέζελ._________   r r r i

Ενοικιάζεται άμεσως ή βραδ. καλώς έπιπλ. δωμ. Λουί" 
ζεν-στράσσε 18. III. Κυρία Μπάϊερ.

Ενοικιάζονται 2 καλώς έπιπλ. δωμ. (ΰπνου καί διαμονής). 
Ουφερ-στράσσε 18. I. ά.


