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H ΑΕΟΗΤΗ ΚΑΤΕΠΕΣΕ
Πριν ετι κοπάσει ό έκ της διασπάσεως τοΰ άνατολικοΰ 

μετώπου σάλος, και πριν έ'τι διαλυθεί ή καταλαβοΰσα τους άν- 
ταντικούς κύκλους σκοτοδιν/;, έτερος στρατηγικός θρίαμβος τών 
κεντρικών έρχεται, νά ταράξη τά φθινοπωρινά όνειρα τοΰ άτυ
χο δς πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρεττανίας κ. Λόϋδ Τζώρς 
καί νά απασχόλησή δλους τους ουδετέρους και συμμάχους τοΰ 
βρεττανικοΰ κράτους : Ή δ ι ά σ π α σ ι ς  τ ο ΰ  ι τ α λ ι κ ο ύ  
μ ε τ ώ π ο υ .

Οΰδείς άνέμενε τήν έν τοσούτω μικριρ διαστήματι χρόνου, 
άπο της άρχής τής κατά τοΰ μετώπου τούτου έπιθέσεως, τήν 
διάσπασιν αύτοΰ. καί δη κατόπιν τών δσων τό ιταλικόν έπιτε. 
λεΓον διά τοΰ στόματος τοΰ ίταλοΰ άρχιστρατήγου κ. Καντόρνα 
διεσάλπισεν.

«θά καταγάγω θρίαμβον άπδ τήν έπίθεσιν ταύτην», εΐπεν 
ό αρχιστράτηγος, άλλ’ άντί θριάμβων και παιάνων αίσχράν 
ύπέστη ήτταν, καί αί πετασσοφόροι αύτοΰ στρατιαί είς έτονεί- 
διστον έτράπησαν φυγήν, μόλις αί γερμανικαί λόγχαι ήστραψαν 
πρ© τών δμμάτων αύ:ών, ή φόβφ συσχεθεΐσαι κατέθηκαν τά 
ίπλα καί είς αιχμαλωσίαν ήχθησαν, έγκαταλείπουσαι πυροβόλα, 
όπλα, έφόδια πολεμικά, τροφάς κλπ. είς χεΐρας τοΰ νικητοΰ· 
καί ήδη τά ανδρεία στρατεύματα τοΰ μετεωρολόγου στρατηγοΰ, 
άχοσυντεθέντα δίκην αγέλης αιγών, διεσκορπίσθησαν άνά τάς 
βενετικάς πεδιάδας, τά ύέ φρούρια καί δχυρά, τά έπί τών 
άποκρήμνων βενετικών άλπεων κατασκευασθέντα, δίκην κηροΰ 
τηκόμενα, πίπτουσιν είς χεΐρας τών ηρωικών λεγεώνων τών 
γερμανών καί συμμάχων τδ εν κατόπιν τοΰ άλλου.

Μάτην ό άνταντικδς τύπος διακηρύττει, δτι ό χειμαρρώ
δης καί δυσδιάβατος Ταγγλιαμέντο Θά μεταβληθη είς νέον 
Μάρνην ! ! ! Έν τούτοις παρ’ δλας Τ ας δυσκολίας του τδν διέβη 
« νικητής, ώ ς  καί τδν μετ’ αύτδν Livenza καί ήδη κατα
σκηνώνει κατά μήκος τού Πιάβε, δς έχρήσθη ήδη ύπδ τών 
Γάλλων είς νέον Μάρνην κατ’ άνάγκην, άφοΰ ό Ταγγλιαμέντο 
καί οί μετ’ αύτδν χείμαρροι δεν ήδυνήθησαν νά άνακόψωσι τήν 
άννίβιον προέλασιν τοΰ νικητοΰ.

Έν τούτοις οί ήττημένοι φωνήν ρηγνυουσιν, έπικαλούμενοι
άντίληψιν τών άγαπητών συμμάχων, διότι έτέρα στρατιά 

ύκερβασα τάς Βιντσεντινικάς άλπεις παρά τήν λίμνην Μπενάκο, 
δρομαία κατέρχεται πρδς νότον κατά τοΰ λεγομένου β ε ν ε τ ι 
κ ο ύ  τ ρ ι γ ώ ν ο υ ,  άπειλοΰσα νά θέσΐβ μεταξύ δύο πυρών τάς 
άτο συντεθειμένος ήδη, δευτέραν καί τρίτην στρατιάς, ώς καί 
τί,ν έκ μαύρων Σενεγαλέζων καί Κάφρων άποσταλεΐσαν έκ

Μασσαλίας βοήθειαν δπδ τδν γάλλον στρατηγδν Φώχ, καθόσον 
τής έκεΐθεν τοΰ ’ Ατλαντικού συμμάχου τά χωνευτήρια δέν κα
τώρθωσαν έ'τι νά χυσωσι ούδέ τούς 200 στρατηγούς, ούδέ τά 
έκατομμύρια τοΰ στρατοΰ, δν θά έκπέμψωσι πρδς ύποστήριξιν 
τών έν Εύρώπη δυναστών τών λαών. ' Ημείς οί 'Έλληνες, έν- 
θυμούμενοι δσα κακά έπέφερον είς τήν τλήμονα πατρίδα ήμών- 
οι Ιταλοί, όιαβλέπομεν έν τη ήττη ταύτη τήν θείαν δικαιοσύ' 
νην, ήτις καί μόνη θάττον ή βράδιον άποδίδει δσα έκάστ<ρ 
άνήκουσι.

Είς τάς φωνάς τών ήττημένων προσέτρεξεν ό πολίτικος 
στρατηγός τών ’Άγγλων καί Σα, ινα συσκεφθη μετ’ αύτών. 
πώς είναι δυνατόν νά δώσωσι βοήθειαν οί σύμμαχοι τοΐς Ίτα, 
λοΐς, καί κατόπιν πολυημέρων καί. πολυοιρων συμβουλίων κατέ. 
ληξαν, δπως πρδς ά π ο σ ό β η σ ι ν  τ ο ΰ  ά τ υ χ ή μ α τ ο ς  
δημιουργηθήί έν Παρισίοις πολεμικόν συμβούλιον ένιαίας ένερ
γείας τών συμμάχων τής Άντάντ. Έκεΐ κατά τδ πρδς τιμήν 
του δοθέν γεΰμα ήκούσαμεν τδν άγγλον πρωθυπουργόν διά 
πρώτην φοράν (ίσως έπί ζωής του) νά είπη τήν άλήθειαν. θά  
μείνη ιστορικός δ λόγος ουτος τ^ΰ άγγλου πρωθυπουργοΰ είς 
τά χρονικά τών πολέμων καί ίδια τοΰ παρόντος. Κατά τδν λό
γον του τοΰτον δ κ. Λόϋδ Τσώρτς άτενίζει κατά πρόσωπον τήν 
άλήθειαν καί έν άντιθέσει πρδς τδν συνάδελφόν του κ. Παινλεβέ 
ώμίλησε περί τής σερβικής τραγωδίας, περί τής ρουμουνικής 
καταστροφής, περί τής ρωσσικής ήττης, καί τελευταΐον ώμολό- 
γησε φανερά τήν παμμεγίστην ήτταν τής ’ Ιταλίας, άποκαλέσας 
αύτήν καταστροφήν καί άποδόσας τά αΐτια αύτής είς τάς μι
κροφιλοτιμίας τών πετεινών τών άνταντικών έπιτελείων, καί i -  
φήσας νά έκφύγωσι τοΰ έρκους τών δδόντων αύτοΰ, δίκην έσχά- 
της άπειλής, δτι δ πόλεμος Θά συνεχισθη καί μονομερώς έτι! 
Τί άρά γε ύπενόει δ κ. Τσώρτς διά τών κεκαλυμμένων αύτοΰ 
βράσεων; Τοΰτο τδ είπε καθαρά είς τδν λόγον δν έξεφώνησεν 
είς τδ Κονστιτουτίναλ Κλούμπ: Εΐναι δ έμπορικός πόλεμος  ̂
«Θέλομεν, είπε, νά κλονίσωμεν τδ γερμανικόν έμπόριον, ούτως 
ωστε νά μή ύ π ά ρ χ η  π λ έ ο ν  μ ε τ ά  τ δ ν  π ό λ ε μ ο ν » .  
‘ Η λ ε ο ν τ ή  κ α τ έ π ε σ ε :  άρα ό μέχρι τοΰδε έξακολουθών 
πόλεμος έλατήρια έχει δχι ώς διετυμπάνισαν οί Άγγλοι τήν 
βάρβαρον καταδυνάστευσιν ύπδ τών I ερμανών τής έλευθερίας 
τών μικρών καί μεγάλων λαών τοΰ κόσμου, άλλά τήν έ μ π ·- 
ρ ι κ ή ν ή τ τ α ν  τών ’ Αγγλογάλλων.........

Ά ρ α  ψεύδη ήσαν δσα δ άνταντικδς τύπος περί τών αι
τίων τοΰ πολέμου έγραψε, ψεΰδος ήτο δτι οί Άγγλογάλλοι μά
χονται ύπέρ τής έλευθερίας τών λαών μικρών τε καί μεγάλων 
καί, ύπδ τήν ψευδή λεοντην πάντοτε περιβαλλόμενοι, οί ’ Ελεο- 
θερωταί τών λαών προσείλκυον Ινα έκαστον αύτών, δπως τδ»



ρίψωσιν εί; τον βροτολοιγόν τοΰτον πόλεμον. ’ Αλλ’ ήλθεν ή ώ
ρα. ' Η ρωσσική καί ίταλική ήττα, ώ; άλλος βιαίως 
πνεύσας βορράς, άφήρεσε τήν λεοντήν καί γυμνόν τοΐς 
λαοϊς καχέδειξε τόν όνον! ' Η ρωσσική τών Μπολσεβίκι άνχεπα- 
ναστασι; ένέπνευσε τοσοΰτον φόβον εί; τοί>ς άνχανχικούς, διοχι 
άρδην άνετράπησαν οί υπολογισμοί αυτών, ώστε έν τή κατα 
τής Ρωσσία; λύσση των άποκαλοΰσι τους τέως προσφιλείς 
συμμάχους των « σ υ μ μ ο ρ ί α ν  π ρ ο δ ο τ ώ ν »  ΤΗσαν καλο1 
καί προσφιλείς οί Ρώσσοι, έφ’ δσον διοικοΰντο υπό τών μισθίων 
οργάνων τής ’ Αντάντ Κερένσκι καί Σα, είναι ήδη συμμορία 
προδοτών ο! Ρώσσοι διότι άνδρες ώς ό Γκόρκυ καί Ρωμανί 
κ.λ.π. διεΐδον καί άπεκάλυψαν είς τόν φενακιζόμενον υπό τής 
’ Αντάντ καί χών οργάνων της ρωσσικόν λαόν τους καταχθονίους 
καί άνελευθέρους σκοπούς της. 'Όπως προδότης ήτο καί ό βα
σιλεύς τών 'Ελλήνων Κωνσταντίνος καί οί έξέχοντες τής 'Ελλά
δος πολιχικοί, διότι διεΐδον καί άπεκάλυψαν είς χόν ελληνικόν 
λαόν χήν ψευδή λεονχήν. δι’ ής χάς καχά χής Γερμανία; προ- 
χάσεις περιέβαλλον. Αυριον ό άνανηφων ίχαλικός λαός άπό τάς 
ιμπεριαλιστικά; ιδέας, άς τω ένέπνευσαν, θά είναι έπίσης συμ
μορία προδοτών, διότι θά ρίψη καχά πρόσ<οπον χών άπαισίων 
τέως συμμάχων του τήν ψευδή λεονχήν χων. Αυριον, δχαν χό 
ύποκαΐον ελληνικόν ήφαίσχειον άναφλεγή καί άποπτύση καχά 
πρόσωπον τών έ λ ε υ 0 ε ρ ωχ ώ ν χ ώ ν λ α ώ ν  χά ψεύδη, δι 
ών άπεπειράθησαν νά ρίψω"ι χόν ελληνικόν λαόν είς τήν πυρ- 
καϊάν χοΰ φοβερού χούχου πολέμου, οί ελληνες δεν θά εΐναι 
αδελφόν!! ! χών Γάλλων πλέον έθνος. (Όρα καί Ζοννάρ έν τω 
λόγω αύχοΰ ώς προέδρου χοΰ Καλαί), άλλά συμμορία ληστών 
καί προδοχών ένανχίον τοΰ έκπολιτιστικοΰ τής γαλλικής Δημο
κρατίας ! ! έργου.

Διά τοΰτο, παρά τάς έθνικάς ήμών πεποιθήσεις, μέ ειλι
κρινή καρδίαν χαιρετισμόν άδελφικόν πέμπομεν είς του; Νεο- 
ρώσσους, όλοψύχω; ευχόμενοι, Γνα ή χαραυγή αυτη τής αλη
θούς ρωσσικής έλευθερίας έπικρατήση απ’ άκρου είς άκρον τή; 
Ρωσσία; καί όδηγήση αύτούς είς τή·  ̂άγουσαν πρό; τήν είρή
νην οδόν.

'0  άνασκοπών τά έν τ«ρ νοτιοανατόλικψ μετώπιο τή; Ευ
ρώπη; διαδραματιζόμενα πείθεται, δτι μετ’ ού πολυ ό κατα- 
κερματισθείς ιταλικός σωβινισμός, ό δίκην έρειπίων είς τήν δε
ξιάν δχθην του Πιάβε τά νυν κατακείμενο;, έκπνέει, ένω έξ 
άλλου χά έν Ρωσσία [ΐαίνουσι λίαν άντιξόως πρό; του; άνταν- 
τικούς σκοπούς καί ή όσημέραι έπικράχησις χών Μπολσεβίκι ώς 
άλλη χής Μεδούσης κεφαλή προβάλλει, έμπνέουσα χόν φόβον 
είς χο'υς δυνάσχας χής Β.Δ. Ευρώπης.

Ά φ ’ εχέρου δε χό Μακεδονικόν μέχωπον δέν χαρακτηρί
ζεται καί τοσοΰτον ασφαλές καί εύοίωνον, καί δή μετά τόν ά
με ίλικτον δι’ υποβρυχίων αποκλεισμόν τών έλληνικών παραλίων, 
καθόσον ούτε ό Λόϋδ Τσώρτς, ουτε ό γάλλος πρωθυπουργός, 
πολυ δέ όλιγώτερον ό ίταλός, κατώρθωσαν, παρά τάς υποσχέ
σεις των πρός τόν έλληνικόν λαόν διά τοΰ 'Ιππία τοΰ Νεωτέ- 
ρου, νά πείσωσιν αυτόν περί τών αγαθών αύτών προθέσεων καί 
κλονίσωσι τήν πρό; τήν Α.Μ. τόν βασιλέα Κωνστανχΐνον πίσχιν 
αύχοΰ, γεγονό; δπερ καί αύχά χά έπίσημα χή; Άνχάνχ δημο
σιογραφικά όργανα άνέγραψαν, άλλ’ ώ; ύποκαίουσα πυρά, διά 
χέφρα; κεκαλυμμένη έπί χοΰ παρόνχο;, αναμένει μίαν έστω καί 
έλαφράν ανέμου ριπήν Γνα άνάψη απ’ άκρου εί; άκρον καί τότε... 
θά πεισθώσιν οί λαοί τής Άντάντ, δτι τό σχοινί, μέ ιό όποιον 
ό κ. πρωθυπουργός χής Αγγλίας ήπείλησε νά περισφίγξη χόν 
εμπορικόν λαιμόν χής Γερμανίας, εΐναι σεσηπός καί δέν θά άν- 
θέξη πλέον, άλλά θά κοπή, καί έν χή φορά χής διαχμήσεώς

χου θά σχραφή καί θά περιβάλη χόν λαιμόν μέχρι πνιγμονής 
χών Δυνάμεων έκείνων, αΓχινες ήθέλησαν νά γίνωσιν ό εμπορι
κός χής ύφηλίου βόας . . . .

Ν α β

Ι Ι Μ Ι ϋ Ο Ε Ϊ Ϊ ί Τ Ο !  90ΑΕΜ 0Υ
n r a u i u  i u u d K i T i

’ Επίσημον. Μέγα Σχραχηγεΐον, 3. Δεκεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Κατόπιν σφοδροΰ τυμπανικοΰ πυρός κατά χό διάστημα 
σεληνοφωχίσχου νυκχός, έπετέθησαν οί άγγλοι λίαν πρωΐ χ#ές 
δι ισχυρών δυνάμεων έναντίον τών πλησίον καί βορείως τής 
Πασσεντέλε θέσεών μας. Στρατεύματα τής θυρίγγης καί τη; 
’Έσσεν απώθησαν τόν έχθρόν δι 6ρμητ«τκής άντεπιθέσεως καί 
συνέλαβον 60 αιχμαλώτους. Μετά τήν απόκρουσή χής ϊκΛ έ- 
σεως χό πΰρ έξησθένησεν έπανεκτησε πάλιν τήν έσπέραν με
γάλην σφοδρότητα.

’ Επί χοΰ πλησίον χή; Καμπραί πεδίου μάχη; κατά τό 
διάστημα τή; ήμέρα; ζωηρά ένέργεια πυρός είς χινας τομείς. 
Τήν έσπέραν ,6 έχθρός καχόπιν ίσχυράς αύξήσεως πϋρός έτε- 
χέθη μεταξύ τή; Ένσύ καί τή; Μπουρλόν καί άπεκρούσθη κα
τόπιν πείσμονο; άγώνος έκ χοΰ συσχάδη». Μία μερική έπίθεσις 
χών ’Άγγλων πλησίον χής Λά - Βακερί συνεχρίβη. Κα: άντεπί-
{)εσιν έκυριεύθησαν 9 πυροβόλα καί 18 πολυβόλα.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟ ϋΠΡΙϋΤΣ
Εί; τά ’ Αργκόνεν κατόπιν έπιχυχών έπιχειρήσεων συνελά- 

βομεν αίχμαλώχους.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑλΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜ ΒΕΡΓΗΣ
Ή  ζωηρά ένέργεια τοΰ έχθροΰ είς τήν Τάννερ-Τάλ καί 

τήν Σουντγκάου έξακολουθεΐ. , ^

Κατά τάς τρεις τελευταίας ήμέρας ό έχθρός άπώλεσεν 
είς έναερίους άγώνας καί διά πυρός έκ τής ξηράς 27 άερβ 
πλάνα καί 2 δέσμια άερόσχαχα. 'Ο άνθυπολοχαγός Μύλλερ ε. 
'ύΟασε χήν 35. έναέριον νίκην χου, ό άνθυπολοχαγός Μπύλοφ 
τήν 27. καί 28. καί ό άνθυπολοχαγός Μπόνγκαρτς τήν 2 1 , 
καί 26. χοιαύχην.

’Ανατολικόν θέατρον
Είς πολλούς χομεΐς χοΰ ρωσσικοΰ μετώπου συνεφωνήθη 

τοπική μεχαξύ μεραρχιών παΰσις χών έχθροπραξιών. Μετά 
μιάς ρωσσικής σχραχιάς καί εί; χήν περιοχήν τής ΙΙρίπελχ μέ
χ ρ ι  νοχίως χοΰ Λίπα έκλείσθη ανακωχή. Αί διαπραγματεύσεις 
έξακολουθόΰσιν. Είς χό στρατηγεΐον τοΰ αρχιστρατήγου πρίγκη- 
πος Λεοπόλδου τής Βαυαρίας άφίκεχο μία ρωσσική έπιτροπή 
πρός διατραγμάτευσιν μιάς γενικής ανακωχής.

Μακεδονικόν μέτωπον
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική ένέργεια.

Ιταλικόν μέτωπον
Ούδέν νέον.

(W.T.B.) ________ ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΡΩΣΣΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
(Ζ.) Βιέννη, 2. Δεκεμβρίου. Εί; τό άναχολικόν μέχωπον 

έπικρατεΐ σχεδόν πλήρης παΰσις τών έχθροπραξιών. 'Ο αριθμός 
τών κατά διαταγήν τής κυβερνήσεως άπολυθέντων εφέδρων α
νέρχεται είς 700 000.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
ΑΔΟΞΟΝ ΤΕΛΟΣ

(W.) Τήν αύγή με τή δροσούλα έξεφύτρωσ ένα ροόο.
Τήν αύγή μέ τήν δροσοΰλα έμαράθηκε τό ρόδο. . .

Δέν έπρόφθασε νά καλοκαθήση άκόμη είς χό υπουργικόν 
χ«υ έδώλιον ό ήρως τής έλληνικής τραγωδίας, ό γνωστός μας 
κ. Ζοννάρ, καί ιδού δτι ό τηλέγραφος μάς άναγγελλει τήν πα- 
ραίτησίν του. Αί έφημερίδες έσχολίασαν διά μακρών τό γεγο
νός. ’ Ενα δχι άπό τά συνειθισμένα καί διά τά πολιτικά έθιμα’ 
τής Γαλλίας άκόμη. Τό ύπουργεΐον Κλεμανσώ μόλις αριθμούσε 
μίαν εβδομάδα πολιτικού βίου, δταν έξαφνα παρετηρήθη χο 
πρώχον ρήγμα είς χά πλευρά χου. Ποΰ δφειλεχαι ή παραιτη- 
σις χοΰ ύπουργοΰ χής άεροπλοΐα;; Γό τηλεγράφημα μάς βέ
βαιοί: ένεκα λόγων ύγείας. Καί πράγματι ήτο αδύνατον ό μι- 
κροκαμωμένο; άνθρωπος, χόν όποιον έγνώρισαν ύπό χόσον τρα- 
γικάς περισχάσεις οί ’ Αθηναίοι, ήχο άδύναχον λέγομεν να άν- 
θέξη είς χά βάρη χών χιμών μέ χάς οποίας χόν έφορχωσαν. 
Ά ν  Θά έζούσαμεν είς χήν έποχήν τών ήμιθέων θά χόν ειχαμεν 
σήμερον είς χόν ’'Ολυμπον. ' Η κράσις δμως χοΰ μεγάλου αν- 
δρός, «ό όποιο; περιποιεΐ χιμήν εί; χήν Γαλλίαν» (κατα τόν 
«Χρόνον» χών Παρισίων), δέν ήχαν φαίνεχαι καμωμένη δια χου; 
κλυδωνισμούς ένός χαξειδίου πρός χόν Όλυμπον, (μολονοχι κα' 
χώρθωσε νά χά βγάλη περίφημα πέρα είς χήν χώραν χών 
’ Ολυμπίων) καί στο τέλος κατελήφθη ύπό,ναυτίας.

Είς χό δυσκολον υπουργικόν έδώλιον ό κ. Ζοννάρ θά ε- 
μαθεν δχι ύπήρχον καί δυσκολίαι, χάς όποιας δεν είμπορεί να 
καχαβάλη κανείς χή έπεμβάσει Σενεγαλέζων καί σχόλων. Καί 
χοΰχο εΐναι μια ίκανοποίησις δι’ δσους κάχω άπό χόν ήρωα δέν 
βλέπουν παρά χόν φαναχικόν Γάλλον σωβινιστήν. Λυπούμεθα 
ϊιά  τό άδοξον τέλος ένός θριαμβευτοΰ. Ά ς  χόν άφηναν χούλά- 
χισχον χόν άνθρωπον είς χοΰς καπνούς χής δόξης χου . . .

ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΡΑ ΤΟΥ
(W .) Θαυμάσια πράγμαχα μάς άναγγέλλονχαι άπό χήν 

Ελλάδα. «Καχ’ έπισήμους πληροφορίας, ή κυβέρνησις άπεφά- 
σισεν, δπως χό χαχύχερον έπαναφέρη έν ίσχυϊ χήν άνασχαλεΐσαν 
μονιμότητα χών ύπαλλήλων καί ίσοβιόχηχα χών δικασχών, ύπο- 
λογίζουσα δχι ένχός ένός έχι μηνός Θά εχη συμπληρωθή ή έκ- 
καθάρισις χών διαφόρων κλάδ<ον χής ύπηρεσίας».

Καί αύχά μέν λέγονχαι «καχ’ έπισήμους πληροφορίας». 
Γενναχαι δμως έκ χούχων χό έρώχημα : Γιαχί αύτή ή βία διά
τήν έπαναφοράν ενός νόμου έν ίσχύϊ, δταν ό καθένας που νο
μίζει δτι έχει νά παίξη ρόλον καθαρτικού είς τό κράτος εΐνα̂  
έλεύθερος νά βάλη χέρι έπί τών θεμελιωδών αύτοΰ διατάξεων ·} 
Γιατί τάχα οί πλεονασμοί αύτοί «ίσοβιότης», «μονιμόχης» κτλ. 
ίταν αί ήμέραι τών «ισοβίων» καί «μονίμων» αύτών θέσεων 
έξαρτώνται άπό χά κέφια κάθε «δοκιμαστοΰ» ; I ιατί η φροντις 
αύτή διά τήν νομιμοποίησιν τοΰ διορισμού ύπαλλήλων όι ενος 
καταπατηθέντος νόμου ; Διατί δλη αύτή ή κρατική κωμωδία ; 
"Η εΐναι «μόνιμος» καί «ισόβιος» μιά θέσις, ή δέν είναι. Αν 
ή ίσοβιότης καί μονιμότης της έξαρτάται άπό χόν κουμπάρον» 
διατί νά έξαπατάται ό κοσμάκης μέ τήν κρατικήν φρασεολο
γίαν, καί νά νομίζη δτι έχει νά κάμη μέ κράτος μέ δεσμούς 
καί νόμους, ένψ δέν έχει; Ά ς  ύποτεθή δτι αύ’ριον έχομεν αλ
λαγήν καθεστώτος είς τήν 'Ελλάδα. Αποτέλεσμα; Άκύρωσις 
νόμων, εκκαθαρίσεις καί έπαναφοραί. Καί τό συμπέρασμα ; ’ Ε" 
κείνο πού δέν Θά εχωμεν ποτέ εΐναι κράτος σεβόμενον έαυτό 
καί έπιβάλλον σεβασμόν είς τού; πολίτας. Αύτό Θά εΐναι τό κα- 
,τίρθωμχ έκείνων πού έχώρισαν τήν 'Ελλάδα.

’ Εσύ δέ, ελληνικέ λαέ, π λήρω νε....

ΑΪΙΤΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΗ
Β ι έ ν ν η ,  3. Δεκεμβρίου.
Κατά τάς τελευχαία; ήμέρα; συνεφωνήθη άνακωνή εί; 

πολλούς χομεΐς χοΰ ρωσσικοΰ μετώπου μεχαξύ μεραρχιών καί 
σωμάχων. Είς χόν τομέα τού ΓΙρίπγεχ μία ρωσσική σχραχια ε- 
κλεισεν έπίσημον άναχωχήν μεχά χοΰ άνχιμετώπου στρατηγείου 
τών συμμάχων. Χθές διήλθε διά τών γραμμών μα; μία ρωσ
σική έπιτροπή, δπως διαπραγμαχευθή μεχά χών πληρεξουσίων 
χών κενχρικών περί ανακωχής είς ολόκληρον χό ρωσσικόν με- 
χωπον.

(W.T.B.) '0  Άρχηγός χοΰ Γεν. Έπιχελέίου

ίΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Μ6Ι82
(W.T.B.) Τήν 26. Νοεμβρίου ό λαϊκός πληρεξούσιος χών 

σχραχιωχικών καί ναυχικών καί ανώτατο; διοικητή; τοΰ ρωσσι. 
κού στρατοΰ Κρυλένκωφ ήρώτησε δι’ απεσταλμένων, έάν ί 
γερμανό; γενικό; διοικητή; είναι πρόθυμο; δί άμέσ"ου; οια- 
πραγματεύσει; ανακωχής. Τήν αύτήν ήμέραν ό άρχιστράτηγος τοΰ 
ανατολικού μετώπου πρίγκηψ Λεοπόλόος τής Βαυαρίας, άπήντησεν, 
δτι εΐναι έτοιμο; καί ένχεχαλμένος, νά διαπραγμαχευθή άνακω 
χήν μεχά χής άνωχάχης διοικήσεως χοΰ ρωσσικοΰ σχραχού. 
Συνεφωνήθη μετά τών άπεσταλμένων ό τόπο; καί ή ώρα, καχα 
χήν όποιαν θά έσυνανχώνχο μία ρωσσική έπιχροπή μεχά μιά; 
γερμανική; χοιαύχης, άμφόχεραι Ιφωδιασμέναι μέ πλήρη δι- 
καιώμαχα. ' Η ρωσσική έπιχροπή συνηντήθη χήν 4,30' μ. μ. 
εί; χόν συμπεφωνημένον χόπον, Γνα έκεΐθεν μεχαβή άμεληχί εί; 
χόν τόπον τών διαπραγματεύσεων, δπου θά εύρίσκεται χήν με
σημβρίαν χής 3. Δεκεμβρίου.

Μ 0 1 Η  ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΧΗΣ ElI ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ
(W.T.B.) Τήν 1. Δεκεμβρίου συνεφωνήθη μεχά μιάς 

ρωσσικής σχραχιάς ανακωχή άπό χής νοχίας όχθης τού Πρίπετ 
μέχρι νοτίως τοΰ Λίπα. Άπό τής 10. έσπερινής ώρας τής 2. 
Δεκεμβρίου έπαυσαν αί έχθροπραξίαι είς τόν τομέα τοΰτον.

Έκλεισθησαν συμφωνίαι περί τής κυκλοφορίας μεταξύ τών 
δύο άντιμετώπων γραμμών, περί τών μετακινήσεων στρατού? 
περί δχυρωμάτικών έργασιών καί περί τής ένεργείας τών άερο
πλάνων.

Διά τήν άκύρωσίν τής άνακωχής ώρίσθη προθεσμία του
λάχιστον 48 ώρών, πρό  ̂ τής παρελεύσεως τών οποίων δέν δύ- 
νανται νά άρχίσωσι πάλιν αί έχθροπραςίαι.

Άνακοίνωσις τοΰ Τρότοκυ πρός τούς συμ
μάχους

(Ζ.) Ρόντερνταμ, 2. Δεκεμβρίου. Έκ Πετρουπόλεως άναγ- 
γέλλονται τά έξής : ' Ο Τρόχσκυ άνεκοίνωσεν είς χους διπλωμά- 
χας χών συμμάχων, δχι ή Γερμανία εΐναι πρόθυμος, νά είσέλ- 
θη είς διαπραγμαχεύσεις είς δλα χά μέχωπα, δπως «αχορθωθή 
δημοκραχική ειρήνη, ήρώχα δέ αύχους, εάν ήθελον να παρα. 
σχώσιν είς χάς άρξαμένας χήν Κυριακήν διαπραγματεύσεις.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
’ Εκ χοΰ χελευταίου δελτίου χοΰ «' Ελληνικού Πρακτορείου» 

τής ' Ελβετίας παραλαμβάνομεν τά έξής : ,
Έκ Λουγκάνο αναγγέλλονται τά έξής: Πόσον άνυψώθησαν 

αί τιμαί χών χροφίμων έν ' Ελλαδι, φαινεχαι από χας έξής χι
μάς : Άρνί ή όκά 19 δραχμαί, χυρός 1 6 —19 δραχμαί, αυγά 
80 λεπχά έκαστον.

AIIUUHa



Κατά πληροφορίας έκ Λουγκάνο λέγεται, δτι ό στρατηγός
Μπαίρας, ό όποιος άντεστάί)η είς Λάρισσαν κατά της τ-ροελά-
σεως τοΰ άγγλογαλλιχοΰ στρατοΰ, δστις έσκόπει τήν κατά- 

^ /
ληψιν τής πρωτευουσης και τήν έχθρόνισιν τοΰ βασιλέως, μετε- 
φέρθη εις Κορσικήν και κρατείται έκεΐ μετά τών λοιπών έλλή- 
νων πολιτικών, υπουργών καί άνωτέρων υπαλλήλων.

Κατά τάς άγγλικάς έφημερίδας παρά τήν διάλυσιν τών 
συνδέσμων τών έπιστράτων καί :ά αυστηρότατα μέτρα, τά ό
ποια έλήφθησαν έναντίον αύτών, οί έφεδροι έξακολουθοΰσι δι’ 
δλων τών μέσων τήν άντίστασιν των έναντίον τής πολεμικής 
πολιτικής. Οί κυβερνητικοί κύκλοι τών ’ Αθηνών έξετάζουσί 
μβτά πολλής σοβαρότητας τό ζήτημα, έάν ή στοιχειώδης λογική 
επιτρέπη νά άποσταλη είς τό μακεδονικόν μέτωπον κατόπιν γε
νικής έπιτρατευσεως στρατός, ό όποΐος ουδεμίαν πεποίθησίν 
εμπνέει.

(Ζ.) Γενεύη, 2 Δεκεμβρίου. Τό άπό πολυ καλάς πηγάς 
έν ’ Αθήναις λαμβάνον ειδήσεις φιλοβενιζελικόν «Βαλκανικόν 
ΙΙραχτορέΐον» ομολογεί, δτι ή γενική στέρησις έν ' Ελλάδι ε- 
φθβσεν είς φοβερόν βαθμόν καί δτι δλαι αί μέχρι τοΰδε ελπί
δες περί βελτιώσεως τής καταστάσεως διά είσαγωγής άπό τάς 
άνταντικάς χώρας δέν κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιηθώσιν. 
Αί ’ Αθήναι καί αί έπαρχίαι άναμένουσι μετά άνυπομονησίας, 
τί θά πρόκυψή άπό τάς συνεννοήσεις τοΰ βενιζέλου έν ΙΙαρι- 
σίοις. Αί ειδήσεις αύται έπιβεβαιοΰνται και ές άλλων πηγών μέ 
τήν παρατήρησιν. δτι ολόκληρος ή μαχητική άξια τής 'Ελλά
δος έξαρτάται έκ τής άμέσου βελτιώσεως τής έπικρατούσης κρί- 
σεως τών τροφίμων.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ 0 ΡΟΣΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ζ.) 'Ελβετικά Σύνορα, 3. Δεκεμβρίου. 'Ο έν Ρωσσία 

συνεργάτης τής «Μποϋντ» τής Βέρνης πληροφορείται, δτι δλαι 
αί 12 ρωσσικαί στρατιαί τοΰ 1600 χιλιομέτρων μήκους μέτω
πο» έδήλωσαν, δτι εΤναι σύμφωνοι με τήν άρχήν: «Είρήνη 
άνευ προσαρτήσεων και αποζημιώσεων», καθώς καί τό μέτω
πον τοΰ Καυκάσου. Κατά τήν «Ρουσκόγε Σλόβο» τά 90 έπί 
τοίς έκατόν τών στρατιωτών εΐναι κατά τάς έκλογάς ύπέρ τών 
σοσιαλιστών.

Ε Κ  ΡΩ ΣΣΙΑ Σ
(Ν.) 'Ο Ιροτσκυ άπέλυσε τοΰ άξιώματός του τόν έν Πα- 

ρισίοις ρώσσον πρεσ’ ευτήν Μακλακώφ καί έδήλωσεν, δτι ή 
συμμετοχή τοΰ Μακλακώφ είς τήν συνδιάσκεψιν τών συμμά
χων θά ήτο προδοσία τοΰ κράτους.

(Ν.) 'Ο Τρότσκυ έζήτησε τηλεγραφικώς άπό τόν έν Κο- 
~εΪΧαΤΌ ρώσσον πρεσβευτήν, νά άπαντήση άμέσως, έάν προσ
χωρώ είς τό νέον καθεστώς, άλλως θεωρείται ώς άπολυθείς 
καί νά παραδώση τήν πρεσβείαν είς ύπάλληλον αύτής, άσπα- 
ζόμενον τό νέον καθεστώς. Ή πρεσβεία άπεφάσισε. νά μή ά- 
παντήση είς τό τηλεγράφημα τοΰ Τρότσκυ.

(Ν.) 'Η «Ματέν» πληροφορείται έκ Νέας 'Γόρκης, δτι ή 
κυβέρνησις τών ' Ηνωμένων Πολιτειών δέν θά άπαντήση είς τήν 
νόταν τοΰ Ιρόσκυ, θά βεβαιώστβ δέ μόνον τήν λήψίν της.

(Ν.) ‘ Ο έν Πετρουπόλει άγγλος πρεσβευτής Μπουχάναν, 
άναμένων οδηγίας παρά τής κυβερνήσεώς του, αί όποΐαι δέν 
έφθασαν άκόμη, έδημοσίευσε τήν άκόλουθον δήλωσιν : ' Η νότα 
τοΰ Τρότσκυ ή όποία προτείνει άνακωχήν έλήφθη είς τήν 
πρεσβείαν μετά 19 ώρας, άφ’ δτου τό γενικόν στρατηγεΐον εΐχε 
λάβει τήν διαταγήν άμέσου ένάρξεως διαπραγματεύσεων. Οί 
σύμμαχοι λοιπόν εδρέθησαν πρό τετελεσμένου γεγονότος, διά

τό όποΐον δέν ήρωτήθησαν. Δέν δυναται νά άπαντήση είς τάς 
νότας, τάς όποίας άπηύθυνεν πρός αύτόν μία μή άνεγνωρισμένη 
ύπό τής κυβερνήσεώς του κυβέρνησις.

(Ν.) ’ Εμμέσως αναγγέλλεται έκ Πετρουπόλεως, δτι · είς 
τό ρουμανικόν μέτωπον μετά τοΰ ρουμανικού στρατού συνεργα- 
ζόμενος ρωσσικός στρατός άπεσύρθη είς τό έσωτερικόν κατόπιν 
διαταγής έκ Πετρουπόλεως.

(Ζ.) ’ Εκ Χαπαράνδας άναγγέλλεται, δτι ή διαταγή τών 
Μπολσεβιστών πρός σύναψιν άνακωχής ειχεν ώς συνέπειαν, 8τι 
3 60000  ούκρανοί στρατιώταί έγκατέλειψαν τό μέτωπον.

Π .  Μ. 0 BAIIAEVI
Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  “Ν Ε Α  Τ Ο Υ  Γ Κ Ε Ρ Λ ΙΤ Σ ,,

' 0  εκδότης τής ήμετέρας έφημεριδος κ. Γκλάουμπερ άκέ- 
στειλε πρός τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον «μα τη άφί- 
ξει Του είς 'Ελβετίαν τήν «Νέα τοΰ Γκέρλιτς» καί τά παρά 
τοΰ έκδοτικοΰ ήμών καταστήματος έκτυπωθέντα ελληνικά βιβλία, 
συγχρόνως δέ παρεκάλεσε τήν Λυτού Μεγαλειότητα δι’ έπιστο- 
λής του, δπως άποστείλη ήμΐν φωτογραφίαν Του διά τό προ
σεχώς έκδοθησόμενον 'Ημερολόγιον τοΰ 1918. Είς άπάντησιν ό 
έκδοτης τής έφημεριδος ήμών ελαβε τήν κάτωθι έπιστολήν : 

Γραφεΐον της Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τών 'Ελλήνων 
Ζυρίχη, τη 26. Νοεμβρίου 1917

’ Αξιότιμε Κύριε.
'Η Α. Μ. ό βασιλεύς Κωνσταντίνος ώς καί ή Α. Μ. ή 

Βασίλισσα μοί άνέθεσαν νά διαβιβάσω υμΐν έγκαρδίους ευχαρι
στίας διά τάς φιλόφρονας έπιστολάς καί τά λίαν ένδιαφέροντα 
έντυπα. Αί Αύτών Μεγαλειότητες μετά μεγάλης χαράς χαί 
ζωηροτάτου ένδιαφέροντος ελαβον γνώσιν τής δφ’ δμών έκδο- 
θείσης έκτάκτου πανηγυρικής έκδόσεως τής «Νέα τοΰ Γκέρλιτς», 
τοΰ 'Ημερολογίου 1917  καί τών λοιπών άποσταλέντων βιβλίων. 
Αί Αύτών Μεγαλειότητες παρακολουθοΰσι τήν «Νέα τοΰ Γκέρ
λιτς», ώς καί ημείς δλοι μετά ούχΙ δλιγωτέρας χαράς καί έν 
διαφέροντος καί είμεθα ιδιαιτέρως εύγνώμονες διά τήν είς τοΰς 
συμπατριώτας μας παρασχεθεΐσαν εύκολίαν, νά εχωσιν έφημε
ρίδα είς τήν μητρικήν των γλώσσαν.

Έσωκλείστως αποστέλλω ύμΐν κατ’ έντολήν τής Αύτοΰ 
Μεγαλειότητας μίαν μόλις έτοιμασθεΐσαν φωτογραφίαν της Α ύ
τοΰ Μεγαλειότητας μετά τής πριγκηπίσσης Αικατερίνης, της βα- 
πτισιμιας τοΰ στρατοΰ./' Η καθυστέρησις τής άπαντήσεως ταύ
της όφείλεται είς τήν ετοιμασίαν τής φωτογραφίας αύτής, ή ό
ποία μόλις σήμερον έλήφθη. Αυτη εΐναι προωρισμένη διά τό 
'Ημερολόγιον τοΰ 1918.

Μετ’ έξαιρέτου δπολήψεως 
Προθυμότατος 

Σ τ ρ έ ϊ τ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΒΙΝ ΕΡ ΚΑΦΦΕ ΤΡ ΙΤΗ , 4 . AEKEM BPW y

Κονσέρτο τής έλληνικής μαντολινάτας.
"Εναρξις "Ωραν 8ην μ. μ. Είσοδος έλενθέρα.

’ Ενοικιάζονται. 2 δωμάτια (διαμονήςκαί υπνου) μετ’ ιδιαιτέ
ρας εισόδου. Μπλοΰμεν στράσσε 60.

’ Ενοικιάζεται άμέσως καλώς έπιπλωμένον δωμάτιον μετά 
ροφήματος, φωτισμού καί Θερμάνσεως. Πράγκερ στρ. 69 II άρ.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλωμένον δωμάτιον, μετά φωταε
ρίου ναί δύο κλινών. Μπράίτβ στράσσε 26 II δ.

’ Ενοικιάζεται άμέσως καλώς έπιπλωμένον δωμάτιον 
Μπλοΰμεν στράσσε 44 II άρ.


