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m u m  i i u u A n
1 Acs δτοu ή βενιζελική κυβέρνησις άνελαβε νά όιευθύνη 

τήν τύχην της ' Ελλοίδο?. (δπως την εννοούν αί «προστάτιδες»), 
ή 'Ελλάς έγέμισε προδότας καί έγκληματίας. Προδότης θά πη 
σήμερον είς τήν 'Ελλάδα άντιβενιζελικός δηλ. ουδετερόφιλος, 
μέ άλλας λέξεις δποΐος έπιί)υμεΐ την είρήνην. διά τήν όποιαν 
πολεμούν τά τρία τέταρτα τής οικουμένης. Έδιαβάσατε προχθές 
τήν μικράν έκείνην είδησιν, ή όποία προήρχετο άπό τό υπουρ. 
γεΐον τής Δικαιοσύνης και τήν οποίαν παρελάβομεν άπό τό «Έ
θνος» τής 7. ’ Οκτωβρίου : «Τήν 4^2 ώραν μ. μ. συνέρχεται 
έν τ«ρ ύπουργείω τής Δικαιοσύνης τό γνωμοδοτικόν συμβούλιον 
διά τόν ά ν α δ ι ο ρ ι σ μ ό ν  δικαστικών υπαλλήλων, ά π ο λ υ- 
θ έ ν τ ω ν  κ α ι  μ ή π ρ ο σ χ ω ρ η σ ά ν τ ω ν  ε ί ς  τό κ ι- 
ν μ α !» ' Υπήρξαν λοιπόν υπάλληλοι τού κράτους, άπολυθέν. 
τες διότι δεν προσεχώρησαν είς τό κίνημα ! Δέν θέλομεν νά έ- 
ίετάσωμεν, τι θά έ'καμνεν ή κυβέρνησις τοΰ κ. Βενιζέλου, έάν 
αέριον έσηκώνετο ενας άλλος «πατρώτης», ό όποιος, νομίζων 
δτι εχει έπίσης έντός του τό δαιμόνιον, θά έκήρυττε μέ τά ίδια 
δικαιώματα έπανάστασιν κατ’ αυτής. Ούτε θέλομεν νά έξε:άσω- 
;i£v μέ ποιον δικαίωμα θεωρούνται ώς προδόται καί αντεθνικοί 
οδοί ακολουθούν πολιτικήν αντίθετον τής βενιζελικής ή καλύτε_ 
ρον τής «συμμαχικής». Έδώ πρόκειται μόνον περι τοΰ θορύ. 
βοο τών πολιτικών σκανδάλων μέ θέατρον τάς ’ Αθήνας.

Είς τί αποβλέπει ό θόρυβος ουτος είναι εύκολον νά τό κα_ 
ταλάβη κανείς. Τά πράγματα άλλως τε φωνάζουν μόνα των,
’ Ακούσατε π. χ. τόν κ. Βενιζέλον όμιλοΰντα πρός βουλευτάς 
τοΰ κόμ'ματός το υ : «Είμαι βέβαιος, δτι ό λαός θά φωτισθή 
πράγματι έκ τών γενομένων αποκαλύψεων διά τό καταλυ&έν 
καθεστώς και θά παραμείνουν έν τη πλάνη μόνον οί έλάχιστο, 
εκείνοι, οί όποιοι εύχονται τήν γερμανικήν καί συνεπώς τήν 
βουλγαρικήν νίκην ώς καί τήν άφιξιν τών Βουλγάρων έν Ά -  
θφαις («Ελεύθερος Τύπος>- τής 13 Όκτ. 1917.) ’ Αφίνομεν 
κατά μέρος τήν δημαγωγικήν υπερβολήν τής άφίξεως τών 
Βουλγάρων έν ’ Αθήναις», και παίρνομεν τήν ουσίαν τών χαρα
κτηριστικών αύτών πρωθυπουργικών δηλώσεων.' Ο κ. Πρόεδρος 
όμιλεΐ λοιπόν, δτι ό θόρυβος τών σκανδάλων δέν άφορα παρά 
τήν μεταβολήν τής κοινής γνώμης ύπέρ αύτοΰ και τής πολι
τικής του, διότι ή κοινή αύτή γνώμη, ή όποία τόν εχει φέρει 
δήθεν είς τάς ’ Αθήνας (δηλώσεις του είς τόν «Χρόνον» κτλ.) 
είναι — άδιάφορον καλώς ή κακώς π&ηροφορημένη — - έναντίον 
του!,Δ ιά νά πεισθγ ό κοσμάκης περί τής αύθεντικότητος τών 
άτοκαλυφθέντων έγγράφων, τό ύπουργεΐον τών έξωτερικών τά

'Υπεύθυνο' έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός, διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έχτάπωσις και εκδοσις υπό της Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριν- 
τεν ουντ ’'Αντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιανι 23,24.20.

έξέθεσε εις μίαν άπό τάς αίθούσας του πρός δημοσίαν θέαν 
(κατά αθηναϊκόν τηλεγράφημα πρός τόν «Χρόνον» τών Παρι
σίων.) 'Υπάρχει λοιπόν άνάγκη νά πεισθη τό κοινόν, δτι τό 
«πρώην καθεστώς» έπρόδιδε τήν ' Ελλάδα, διότι άκριβώς το 
ίδιο κοινόν έχει δοσμένην τήν ψήφον του είς τό «πρώην καθε
στώς», διότι δηλ. δέν είναι βενιζελικόν. Καί έδώ έπανερχετα1 
πάλιν είς τό μέσον τό ζήτημα τής νομιμότητας τής Βουλής, ή 
όποία υπερήφανος, δτι αντιπροσωπεύει τό σ η μ ε ρ ι ν ό ν  φρο 
νημα τοΰ λαοΰ, καταγίνεται, νά τόν πείση, δτι έχει άδικον 
έπιμένων είς μίαν πολιτικήν έναντίον τής όποιας έργάζεται ή 
δήθεν αντιπροσωπεία του ! Περί τούτου δμως θά κάμωμεν λο- 
γον άλλοτε. Περιοριζόμεθα ένταΰθα νά σημειώσωμεν τό γεγο
νός, δπως τό λέγουν τά πράγματα, δτι δηλ. ό ελληνικός λαός 
είναι έναντίος είς τήν φιλοπόλεμον πολιτικήν τοΰ κ. Βενιζελου, 
άφοΰ έχει ανάγκην «νά πεισθη». Και αύτά μέν είναι τά φυ
σικά συμπεράσματα, τά όποΐα γεννώνται άπό μίαν βαθυτέραν 
έξέτασιν τοΰ θορύβου τών σκανδάλων, μέ τά όποΐα ή ελληνική 
κυβέρνησις προσπαθεί νά κάλυψη κάθε άλλον θ ό ρ υ β ο ν  είς 
τήν Ελλάδα — γουργουρήτά τών ελληνικών στομάχων κτλ. ά 
Φορούν δά τό έσωτερικόν ζήτημα.

'Υπάρχει δμως και ή άλλη πλευρά τοΰ ζητήματος, εκείνη 
άκριβώς ποΰ μάς ένδιαφέρει περισσότερον. Καί αυτή εΐναί ό 
έ ξ ω τ ε ρ ι κ ό ς  σκοπός, τόν όποιον έπιδιώκει ή' βενιζελική κυ 
βέρνησις διά τών πράγματι σκανδαλωδών—ύπό τήν ίδικήν μας 
έννοιαν—δημοσιευμάτων της. "Αν είς τήν πρώτην περίπτωσιν 
αί προθέσεις της δικαιολογούνται οπωσδήποτε έκ τοΰ γεγονότος 
άκριβώς, δτι πρόκειται περί έσωτερικοΰ ζητήματος (διότι, κακά 
καί στραβά, γίνονται οπωσδήποτε δλα στό σπίτι μας μεταξύ 
μας), είς τήν δευτέραν είναι αοικαιολόγητος διά τόν έ ξ <ο τ ε- 
ρ ι κ ό ν σκοπόν, τόν όποιον έπιδιώκει ή βενιζελική άντιβασιλική 
προπαγάνδα. Διά τών δήθεν αποκαλύψεων (άσχέτως άν είναι 
πραγματικαί ή δχι) έπιζητεΐ ή βενιζελική κυβέρνησις νά δίκαιο, 
λογήση τήν άδικον πραξίν της πρό τοΰ δικαστηρίου τής κοινής 
γνώμης τών ουδετέρων κρατών (έφ’ δσον τουλάχιστον ύπάρ- 
χουν άκόμη άνθρωποι έπί τής γής σεβόμενοι διά τόν έαυτόν 
των), άφ’ έτέρου δέ αναγνωρίζει είς τους ξένους τό δικαίωμα 
τών κριτών έπί τών ελληνικών πραγμάτων. Καί αύτή άκριβώς 
είναι ή θλιβερωτέρα άποψις τοΰ γεγονότος. Διά τών δημοσιευ
μάτων ό κ. Βενιζέλος ζητεί τίποτε όλιγώτερον τίποτε περισσό
τερον, νά πείση τούς «συμμάχους» διά τήν «προδοσίαν» τοΰ 
παλαιού καθεστώτος, τό όποιον άνέτρεψε καί νά έξάρη τό ερ
γον του. Είναι σάν νά τούς λέγη: Κυττάξτε, ποιοι ήσαν έκεΐ 
νοι, τούς όποιους άνέτρεψα. Κυττάξτε τί ύπηρεσίας σάς προσέ- 
φερα. Έγώ είμαι λοιπόν ό πραγματικός σας φίλος και ·χι



κανένας άλλος. Σ εμενα πρέπει να κολλήσετε :ό «σήμα κατα- 
τεθέν» : Κυβέρνησις χής 'Ελλάδος αυθεντική !

Την ταπεινότητα τής δουλική; αύτής ιδεολογίας άφίνομεν
εις τον καθένα να αισθανθ^ μόνος του. ΕΤναι το χαρακτηρι
σηχωτατον άνθος τής προστατιδοφίλου πολιτικής τοΰ χ. Βενι- 
,ελου, τής πολιτικής έκεινης, ή όποία έπιοιώκει τήν διαιώνισιν 
τής ξενοκρατίας έν Ελλαδι, αναγνωρίζει είς τοΰς ξένους τό δι
καίωμα να αποφασίζουν είς τά 'ελληνικά πράγματα. δπως τοΰς 
συμφερει φυσικά, καί τής οποίας τό ιδανικόν είναι μία ' Ελλάς 
δούλη είς τόν αποικιακόν οικον τής ’ Αγγλίας ! Διότι τοΰς γαρ
γαλίζει τό κομπόδεμα που θα καμτ, ή ' Ελλάς αύτή χάρις είς 
χήν γνωστήν άγγλικήν γενναιοδωρίαν ! .  . . Αύτά είναι τά «έθνι- 
κα ιδεώδη», τα οποία έπιδεικνυει ή «έθνική» πολιτική τών φι
λελεύθερων, οι οποίοι «φιλελεύθεροι» οεν αναγνωρίζουν είς κα
νένα άλλον τό δικαίωμα νά όμιλή έν όνόματι τής ' Ελλάδος . . .

Αύτά είναι δυστυχώς τά συμπεράσματα, τά όποΐα έξά-
γονται άπό μίαν άνωφελή δυσφήμισιν ένός καθεστώτος, δπερ 
έστω χαί άν ήτο «παλαιόν» ήτο δμως « ε λ λ η ν ι κ ό ν  κ α 
θ ε σ τ ώ ς » ,  και 6ια τής οποίας μονον τά γενικά συμφέροντα 
χής 'Ελλάδος βλάπτονται.

Ιό Θλιβερώτερον εις δλην τήν ύπόθεσιν εΐναι, δτι τά πα- 
θήματα τής Ελλάοος οεν τής έγιναν άκόμη μαθήματα, καί δτι 
υπάρχουν άκόμ/j άνθρωποι εις τόν τόπον αύτόν τών ξένων 
έπεμβάσεων καί τών αποκλεισμών, καλλιεργοΰντες τήν ξενολα- 
τρειαν, ή όποία είναι ή πηγή τής κακοδαιμονίας τής ' Ελλάδος 
καί ή κυρία άφορμή τής καθυστερήσεως αύτής εις τήν όδόν 
τοΰ πολιτισμού. Και αυτοί εΐναι οί άνθρωποι ποΰ έχουν μονο
πωλήσει τόν πατριωτισμόν !

0 Τ Ρ Ο Π Κ Ϊ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!
'Η «Νταίλυ Κρόνικλ» άγγέλλει, δτι κατά τήν «Άλγκε- 

μάϊν Χάντελσμπλατ» ό Ίρόσκυ όμιλήσας διά μακρών είς τόν 
σύνδεσμον έργατών χαί στρατιωτών τήν παρελθοΰσαν Παρα
σκευήν περί τής διεθνοΰς καταστάσεως, είπε μεταξΰ άλλων : 
«Κατά τάς διαπραγματεύσεις πρέπει νά προσέχωμεν καί νά

ΕΠΙΣΤΗΜ0Η1ΚΑΙ SEAIAE2 ’

ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ φον SCHMOLLER
(11.) * ·

Εν τή φροντιστηριακή άσκήσει εκτυλίσσει τάς γνώσεις του 
ο φοιτητής, έθίζει τάς πνευματικάς του δυνάμεις έν τή πρα
κτική έφαρμογή τών κεκττμένων, Τοιαΰτα ήσαν καί τά φρον- 
τιστήρια τοΰ Ανδρεάόου. Πολλάκις έθίξαμεν καί τά ζητήματα, 
ςενων οικονομιών, τών άμεσώτερον ήμάς ένδιαφερουσών χών 
βαλκανικών κρατών, άλλά καί τοΰ καθεδροσοσιαλισμοΰ, έργατι- 
κοΰ ζητήματος, άσφαλειας κλπ. Πολλά τότε διελευκάνθησαν 
παρ’ έμοί καί άμφιβολίαι διεσχεδάσθησαν. ’ Επέστρεψα έν Γερ. 
μανία μετά ταΰτα. Παρηκολούθησα τόν Schmoller έν ίαΐς 
έργασίαις του, έν τψ τριμηνιαίω περιοδικοί του, έν τοΐς βιβλί- 
οις του, έπεσκεπχομην αύχόν είς χάς ώρισμένας ώρας του· 
Τότε μόνον άντελήφθην τελείως τόν γίγαντα δν αετά σεβασμού 
και ευγνωμοσύνης ήτενιζον, τό βάθος τών έργων άτινα έσπού- 
Οαζον. Ειχε παραμείνει ό παλαιός τύπος μέ τόν άνειμένον πΐ" 
λον του, τόν καλλιτεχνικόν κομβολαιμοδέτην του, τήν λευκάζου- 
σαν γενειάδα του. ' Η όγδόη δεκαετία είχε μέν άφαιρέσει άπό 
τοΰς ευφυείς όφθαλμούς του τό σπινθηροβόλον φώς, τό ειρω
νικόν ομως αύτών διετηρησαν μέχρι τών τελευταίων ήμερών 
των. Παρεμεινεν ό τύπος τοΰ είς τήν ζωήν έμβαθύναντος άν?

μή έπιτρέψωμεν νά παραγνωρισθώσιν αί άρχαί μιας γενικής 
είρήνης, οιά τας όποίας άγωνίζεται ή ρωσσική έπανάστασις. 
Δέν θά άνεχθώμεν ύπεκφυγάς καί θά προβάλωμεν τελειωτιχάς 
άξιώσεις τόσον πρός τοΰς συμμάχους μας δσον καί πρός τοΰς 
έχθρούς μας.»

ΑΗ ΗΟ ΙΝ ΙβΕΝ ΤΑ TO ) M E M ! )
ι η ι ν κ ι  m m tm

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 5. Δεκεμβρίου 1917.

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

Είς τό μέτωπον τής Φλάνδρας κατ’ έπανάληψιν ζ«ηρά 
ένέργεια πυροβολικού.

Μεταξύ τής Ένσΰ καί τής Μπουρλόν τό πΰρ ηύξήθη ση- 
μαντικώς χήν μεσημβρίαν. Έχθρικαί επιθέσεις νοτίως τής Νίβββ 
συνετρίβησαν· συνελάβομεν αίχμαλώτους.

’Αγγλικά χαρακώματα πλησίον καί νοτίως τής Μαρκοικίν 
έξεχαθαρίσθησαν ύπό τοΰ έχθροΰ.

Νοτίως τοΰ Σέν Καντέν ισχυρότερος άγών πυροβολικού 
καί χειροβομβίδων.

Σ ΤΡΑ ΤΙΑ Ι ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ ΚΑΙ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟν
Είς πολλοΰς τομείς άμφοτέρωθεν ζωηροί άγώνες άναγνω

ρίσεως κατέληξαν είς σφοδροΰς άγώνας έκ τοΰ πλησίον.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Είς τό μέτωπον τοΰ άρχιόουκός Ιωσήφ καί τού αρχι

στρατήγου Μάκενσεν ήρχισαν at διαπραγματεύσεις περί σ»νά- 
ψεως άνακωχής έπίσης καί μετά τών ρουμανικών στρατβο- 
μάτων.

Μ α κ δ δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
’Απεκρούσθησαν ισχυρότερα έχθρικά τμήματα, τά όποΐα 

έπετέθησαν έκ τής δυτικής'δχθης τής Όχρίδος καί τής βορειο
ανατολικής δχθης τής Δοϊράνης.

θρώπου, τοΰ έξ δλων τών πηγών άνθρωπίνης γνώσεως άντλοϊν- 
τος, τοΰ έκ λησμονημένων άρχείων διά κοπιώδους έργασίας ei' 
κόνας καλλιτεχνιχάς άναπτύσσοντος, τοΰ διά φιλοσοφικών σπο« 
δών διαρκώς εύρύνοντος τήν άντιληψιν αύτοΰ, τοΰ άοκνου χα 
έπιμελοΰς παρατηρητοΰ τής ζωής, τοΰ γενναίως έπιλαμβανομέ- 
νου δπου άνάγκη ήτο.

Τό εργον αύτοΰ έφαίνετο ώσεί περατωθέν. Ά πό τό Πά
σχα 1913  όλίγον τι πρό τής έβδομηκονταπενταετηρίδος το» 
είχε άποχωρήσει τής πανεπιστημιακής διδασκαλίας καί τής «ι- 
ευθύνσεως τοΰ σεμιναρίου τών πολιτικών έπιστημών χαί τής 
στατιστικής έν τω πανεπιστημίω, ινα ώς ελεγε «μάλλον είς τ» 
γραφεΐον αύτοΰ ή άπό τής καθέδρας έργασθή». Ή θϊ'εν δπ«ς 
τόν όπολειπόμενον αύτφ κατ’ άνθρώπινον υπολογισμόν χρόνον 
χρησιμοποιήσω πρός άναθεώρησιν, συμπλήρωσιν καί περάτ<*«ην 
τών μάλλον αύτιρ άρεστών έργασιών του. Καί έν τούτοις 4 
πόλεμος έπεσώρευσε αύτω άναριθμήτους νέας. Καί είς τό ζή
τημα «Mitteleuropa» ένεργόν είχε λάβει μέρος ό. Shcmoller 
διά τοΰ βοηθού αύτοΰ Franz Boese δστις τόν άντεπροσά- 
πευεν έν τή κεντρική έπιτροπή. Καίτοι δέ · Schmoller μάλ
λον ή ως καί οί ευτυχέστεροι ευχαριστημένος τοΰ κόσμου έ
χω ρίσθη καί τό πεπερασμένον μετά μακροΰ βίου ηύλόγησενι 
έν τούτοις ή σχέσις τού χρόνου ώς πικρά ειρωνεία παρέμεινε 
πρός τάς υπηρεσίας άς έν τή πατρίδι αύτοΰ ό Schmoller»

^ ’ Ι τ α λ ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Στρατεύματα τού άρχιστρατήγου Κόνρατ άπέσπασαν υψηλά 

κειμένας ίταλικάς Θέσεις είς τάς Ζίμπεν Γκεμάίντεν.
(W.T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άπό τό τελευταΐον δελτίον τοΰ «Έλληνικοΰ πρακτορείου» 

τής ' Ελβετίας παραλαμβάνομεν τά έξής :
Κατ’ ειδήσεις έξ ’ \Θηνών ή ημέρα τής ένάρξεως τής δί-

κ^ς τοΰ έκτακτου/ δικαστηρίου, ένώπιον τοΰ όποιου θά άπολο-
γηθώσι τά υπουργεία Σκουλούδη καί Λάμπρου, θά καθορισθή 
μβτά τό πέρας τών άνακρίσεων, αί όποΐαι δέν θά λήξουν πρό 
τ*δ τέλους Δεκεμβρίου.

Κατ’ είδήσεις έξ ’ Αθηνών αί δυσκολίαι μεταφοράς έν ' Ελ
λάδι ηύξησαν λόγω τής έλλείψεως μεταφορικών μέσων καί καυ
σίμου δλης έπί τοσοΰτον, ώστε δυναται άνευ υπερβολής νά γίντ] 
λόγος περί συμφοράς. ' Η έλληνική κυβέρνησις άπεφάσισε νά 
ίδρυσή μίαν άνωτάτην έπιτροπήν μεταφορών, ή όποία θά άσχο- 
λήται μέ τόν κανονισμόν τών ζητημάτων μεταφοράς. Είς τήν 
έπιτροπήν ταύτην άνετέθησαν καί τά ζητήματα, τά άφορώντα 
τήν παραγωγήν καί την διανομήν τών άνθράκων. Ιριμελής έπι
τροπή, είς τήν όποιαν άνήκει καί είς ανώτερος γάλλος άξιωμά- 
τικός τής άποστολής, θά άσχολήται μέ τήν έκτέλεσιν τών έκά- 
στοτε λαμβανομένων άποφάσεων. 'Ο λαός δμως διαβλέπει είς 
χήν έπάνοδον τής τάξεως, τής ησυχίας καί τής είρήνης τό μό' 
νον ριζικόν μέσον, τό όποΐον Θά δυνηθή νά άρη όριστικώς τάς 
ό*σχολίας ταύτας.

’ Εν ' Ελλάδι έπικρατεΐ αίσθητή έ'λλειψις δλων τών φαρμά
κων καί ίδίως τών άπαραιτήτων, ούτως ώστε υπάρχει φόβος 
έπιδράσεως τής έλλείψεως ταύτης έπί τής υγείας τοΰ λαού, ή 
όποία δέν εΐναι καθόλου εύχάριστος λόγω τής άφορήτου έλ)εί- 
ψε«κ τροφίμων καί τής ώς έκ τούτου κακής διαίτης τοΰ λαού 
καί λόγω τής συνεπεία τών ταραχών καί τών άγώνων σωματι
κής έξαντλήσεώς του καί τών είς μεγάλην εκτασιν διαδι
δόμενων άσθενείών. Πιστεύεται, δτι, έφ’ δσον διαρκεΐ ή παρούσα 
κατάστασις, δέν εΐναι δυνατόν νά ύπερνικηθώσιν αί δυσκολία1 
αύται τής έλλείψεως τών άπαραιτήτων φαρμακευτικών ειδών.

μάλιστα νύν καί μετά τόν πόλεμον, έν ταΐς νέαις όδοΐς τής 
κοινωνικής οικονομίας εΐχε νά προσφέρ^.

Ατελής θά ήτο ή σκιαγραφία τοΰ Schmoller άνευ τής
κναφοράς τών υπηρεσιών άς ή σύζυγος αύτοΰ αύτω παρέσχε
ής τε οικοδέσποινα άλλά καί ώς συμβοηθός έν τω έπιστημονι- 
χιν του έργφ. Καταγομένη αυτη έξ άοχαίας λογίων οΐκογενεί- 
«ς (Rathgen) έγγόνη τοΰ Barthold G. Niebuhr, ού μόνον 
τό ζεΰγος τών τέκνων αύτών έπιμελώς άνέθρεψεν, ού μόνον τό 
παν έν τή οικία άρίστως έπεμελεΐτο, άλλά καί ή αληθής συμ- 
παραστάτις αύτοΰ διετέλεσε. Αυτη παρεΐχεν αύτω παν δτι άλ
λοι ίσως είς διασκεδάσεις άναζητοΰσι. "Ισως τούτου ένεκεν ό 
Schmoller καί ούδεμίαν έτέραν ίδιάζουσαν £νασχόλησιν έκτός 
τής έργασίας του εΐχε, ούδέ πρός τήν τέχνην ή ποίησιν, πρός 
τήν μουσικήν ή τό Θέατρον έρασιτέχνησε. Καί είς τήν έξοχήν 
ειργάζετο πάντως έπί έλαφροτέρων θεμάτων. Συνήθως άνήγγει- 
λε νέας έκδόσεις έν τω περιοδικφ αύτοΰ. Τήν ευγνωμοσύνην 
«ύτοΰ ταύτην δ Schmoller άποδεικνύει άφιερών διά τών κα
τωτέρω λέξεων τήν έπιτομήν τής γενιηής πολιτικής οίκονομίας 
«»τοΰ τή συζύγψ του. «Τή άκριβή μου συζύγω Αουκία, τή 
•περηφανεία καί ευτυχία τοΰ βίου μου, τή πιστή συνεργάτιδι 
τής έργασίας μου».

' Εξ ’ Αθηνών μανθάνομεν χά έξής : ’ Ακόμη έπί χής κυ
οερνήσεως χοΰ βασιλέως Κωνσχαντίνου είσήχθησαν είς Α θ ή 
νας καί Πειραιά τά δελτία άρτου πρός πρόληψιν έλλείψεως 
αύτοΰ λόγ<μ τού άποκλεισμοΰ. Ά λλά καθώρισαν τότε δύο ει
δών δελτία, εν διά τοΰς άστοΰς καί εν διά τοΰς έργάτας μέ 
μεγαλυτέραν μερίδα άρτου, σύστημα τό όποΐον έγένετο άφορμή 
πολλών καταχρήσεων, ώς ήτο έπόμενον λόγω τής έλλιποΰς όρ- 
γανώσεως, τής έλλείψεως άκριβοΰς στατιστικής καί τής μικράς 
πειθαρχίας τοΰ λαοΰ. Μετά τήν έκθρόνισιν τοΰ βασιλέως ού 
μόνον δέν έπήλθε· βελτίωσις τής καταστάσεως παρά τάς υπο
σχέσεις τοΰ Βενιζέλου καί τής Άντάντ, άλλά τουναντίον ή κυ- 
βέρνησις Βενιζέλου ήναγκάσθη νά προβή είς αύστηρότερα μέ
τρα έπί τής διανομής τοΰ άρτου. ’ Επειδή δμως ό έφοδιασμός 
καθίστατο διαρκώς δυσκολώτερος, άπέφασίσθη, δπως καταργη- 
θή ή διαφορά τής μερίδος άρτου μεταξΰ άστών καί έργατών 
μέ τήν δικαιολογίαν τής άποφυγής καταχρήσεων, διότι πρλλοί 
άστοί έχρησιμοποίουν δελτία έργατών. ' Ο λαός δμως δεν εινα t 
ευχαριστημένος άπό τό μέτρον τούτο, τό όποΐον Θίγει άπ’ εύ- 
θείας τάς έργατικάς τάξεις, καί πιστεύει, δτι διά μεγαλυτερου 
έλέγχου θά άπεφεύγοντο αί καταχρήσεις αύται, χωρίς νά έλατ- 
τωθή ή μερίς άρτου τοΰ έργάτου.

Η ΥΓΕΙΑ ΤΗ Σ  A.M. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Μπάζελ, 4. Δεκεμβρίου. Τά «Νέα τοΰ Μπάζελ» αγγέλ

λουν έκ Ζυρίχης, δτι χθές (Δευτέραν) ό βασιλεύς τής ' Ελλά - 
δος έγκατέλειψε τήν κλινικήν, ίαθείσης τελείως τής πληγής του ·

Η ΑΗΤΑΝΤ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ρ8ΣΣΙΑΗ
(Ν.) 'Η «Νταίλυ Κρόνικλ» πληροφορείται έκ Πετρουπό

λεως, δτι οί πρεσβευταί τής Άντάντ έπέδωσαν πρός τήν πα
ρούσαν ρωσσικήν κυβέρνησιν μέσο) μιάς ούδετέρας πρεσοεία ί  
νόταν, δι ής δηλοΰσιν, δτι αί κυβερνήσεις των διακόπτουσι τάς 
πολιτικάς, οίκονομικάς καί στρατιωτικάς σχέσεις πρός τήν Ρωσ
σίαν, έφ’ δσον ύφίσταται τό παρόν καθεστώς. ' Ο άμερικανός 
πρεσβευτής δέν μετέσχε τοΰ κοινού διαβήματος τών τριών πρε
σβευτών τής ’ Αντάντ ένεκα τυπικών λόγων.

Τοιαύτη έν όλίγοις καί κατά τάς έμας δυνάμεις άπεικονι- 
ζομένη ή δρασις, τοιούτο τό εργον καί τηλικοΰτος ό άγών τοΰ 
Schmoller. Έάν άληθεύη ή ρήσις τοΰ Γκαΐτε δτι ή θεία 
πρόνοια είς έκαστον έκ τών δλίγων έκτάκτων αύτής ανθρώπων 
καί ειδικήν τινα ιστορικήν άποστολήν προδιαγράφει, τότε ό 
Schmoller ήτο ό έκλεκτός αύτής προφήτης καί έπιστημονικος 
σκαπανεΰς τής γερμανικής κοινωνικής άναμορφώσεως. Συνηφαν 
θείς μετά τής έποχής του ένεδυνάμωσε τόν ροΰν αύτής. Δέ' 
έσκέφθη ούδέ έφρόντισε διά τό παρόν μόνον, άλλά βαθΰ τό 
βλέμμα έρριψε πρός τό μακρόν μέλλον, δεν έπεζήτησε τήν επι
δοκιμασίαν τών συγχρόνων, ίνα τήν μομφήν τών μελλουσών 
γενεών δρέψη, δτι τόν καιρόν αύτοΰ παρενόησε. Αί άρχαί αυ, 
τού αί κοινωνιχοηθικαί, τά έργα του επι μαχρον εισετι θελουσ ι 
ποδηγετεί ήμας, διότι έπί τής δικαιοσύνης τοΰ θεμελίου τών 
κρατών, έπί τής άλλυλεγγύης, έπί τοΰ άνθρωπισμοΰ έδράζονται · 
Τήν έπιστήμην αύτοΰ τέλος έθεμελιωσεν έν τοΐς τελευταίοι ς 
λόγοις άνθρωπίνης έπιγνώσεως, πέραν πάσης ήμερώδους σβέ
σεως, δι ο καί ανεξάρτητον τοΰ χρόνου άπεκατέστηϊεν. ’ Αλλα 
καί τά ίχνη τών έπιγείων ήμερών αύτοΰ δέν θέλ<5υσι ταχέως 
έξαφανισθή. Have atque vale, pia anima!

ΤΕΛΟΣ



Η ΣΥΓΚΑΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Κοπεγχάγη. 4. Δεκεμβρίου. (W.T.B.) Τά ρωσσικά φύλλα 

αναγράφουσιν άπόφασιν τής κυβερνήσεως καχά τήν όποιαν ή 
νομοθετική έθνοσυνέλευσις συγκαλεΐται διά τήν 11. Δεκεμβρίου, 
ώραν 3. μ.μ. είς τό Ταυρικόν Άνάκτορον.

ΑΙ &!ΑΠΡΑίΜΑΤΕΥΣΕ!Σ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ANAKQXHΣ
Βιέννη, 4. Δεκεμβρίου. (W.T.B.) ’ Ανεκοινώθη έπισήμως 

τήν 4. τρέχ. μηνός, δτι αί διαπραγματεύσεις μετά τής Ρωσ- 
σ;ας περί τής ανακωχής έσυνεχίσθησαν. Έγένετο γενική συζή- 
τησις έπί διάφορων λεπτομερειών. Μετά μεσημβρίαν έγένετο 

■κοινή σύσκεψις τών επιτροπών. 'H προσεχής κοινή συνεδρίασις 
ώρίσθ/) διά τήν 5. Δεκεμβρίου πρό μεσημβρίας.

Η ΡΟΪΪΙΑ ΕΠΑΥΙ! ΪΑΪ ΕΧΒΡ01ΡΑΞΙΑΣ
■(Ζ.) Ελβετικά Σύνορα, 4. Δεκεμβρίου. Τό Χαβάς πλη

ροφορείται έκ Πετρουπόλεως τά έςής : 'Ο Τρότσκι ανακοινώνει 
εις τι έγγραφόν του πρός τοϋς διπλωματικούς αντιπροσώπους 
των συμμάχων, άφορών τήν συγκατάθεσιν τής Γερμανίας δι’ α
νακωχήν, δτι εις τό ρωσσικόν μέτωπον έπαυσαν αί έχθροπρα-
ξίαι. καί δτι τήν 2. Δεκεμβρίου ήρχισαν αί προκαταρκτικαί
διαπραγματεύσεις.

Ο ανώτατος διοικητής τοϋ δυτικού μετώπου, στρατηγός 
τοϋ πεζικού Μαλουγέφ άπελύθη. 'Ο στρατός ολοκλήρου τοϋ
μετώπου τής Μίνσκ έκηρύχθη ύπε τών Μαςιμαλιστών είς τοΰ
τον περιλαμβάνονται ή II., ή III. καί ή X . στρατιά, αί ό
ποια! έμφορούνται υπό δημοκρατικών άρχών, καί αί όποΐαι έ- 
κηρύχθησαν υπέρ ανακωχής μετά τοΰ έχθροΰ. Κατ’ άλλο τη
λεγράφημα έκ Πετρουπόλεως έκηρύχθη υπέρ τής ειρήνης καί 
ή IV. ρωσσική στρατιά, είς τήν όποιαν οί Μαξιμαλισταί έξή- 
σκουν μέχρι τοΰδε πολύ όλίγην έπιρροήν. Περί τής στάσεως 
τής νοτίως τής Ντύναμπουργκ ευρισκόμενης I. στρατιάς δέν 
ύπάρχουσιν άκόμη ώρισμεναι ειδήσεις. 'Ο διοικητής αυτής, 
αντιστράτηγος Νόρτβικ, διετηρήθη είς τήν θέσιν του παρά τής 
μαξιμαλιστικής κυβερνήσεως.

ΑΠΟ ΤΑΣ Μ ΥΣΤΙΚΑ! ΡΟΣΣΙΜ Σ ΣΥΚΒϋΚΑΣ
(Ν.) Άπό μυστικά τηλεγραφήματα τοΰ υπουργού τών έ- 

ςωτερικών τής Ρωσσίας πρός τόν έν Παρισίοις ρώσσον πρεσβευ
τήν, χρονολογούμενα άπό τοΰ Φεβρουάριου καί Μαρτίου 1915, 
προκύπτει, δτι ή Μεγάλη Βρεττανία είχε συναινέσει είς τήν 
παραχώρησιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών Στενών πρός τήν 
Ρωσσίαν συμφώνως πρός τά υπό τής Ρωσσίας καθορισθέντα 
ορια. απαιτήσασα μονον έξασφάλισιν τών οικονομικών της συμ
φερόντων καί τήν εύμένειαν τής Ρωσσίας πρός τήν Αγγλίαν 
απέναντι τών πολιτικών της βλέψεων έπί άλλων έδαφών.

Είς τινα είδησιν έκ Στοκχόλμης έδημοσιεύθησαν αί συν- 
Θήκαι, τάς όποιας έκλεισαν ή Αγγλία, Γαλλία καί Ρωσσία 
μετά τής ’ Ιταλίας πρό τής εισόδου αύτής είς τόν πόλεμον. Κατ’ 
αυτας ή ’ Ιταλία Θά έλάμβανε ολόκληρον τό νότιον Τιρόλον μέ
χρι τής Μπρέννερ. τήν Ίστρίαν, τήν Τεργέστην μ?τά Χίντερ- 
λαντ. τήν κομητείαν Γκέρτς καί Γκραντίσκα, ολόκληρον τήν 
Ιστρίαν μετά τών νήσων, τήν Δαλματίαν μετά τών νήσων, τήν 

Αυλώνα μετα Χίντερλαντ καί τάς κατεχομένας ύπ’ αύτής Δω- 
δεκανήσους. 'Ωσαύτως δίδεται είς τήν ’ Ιταλίαν άνάλογον μέρος 
τής άποζημιώσεως. ή όποία Θά έπεβάλλετο είς τάς κεντρικάς 
δυνάμεις. Τέλος ή Γαλλία, ή Αγγλία καί ή Ρωσσία άναλαμ- 
οάνουσι την ύποχρέωσιν, νά ύποστηρίξωσι τήν ’ Ιταλίαν, δπως 
εμποοιση τόν Πάπαν, νά προβη είς διπλωματικά διαβήματα

υπερ είρήνης ή κανονισμού με τόν πόλεμον σχετιζομένων ζη
τημάτων.

Ο  κ ό μ η ς  Τ σ έ ρ ν ι ν  π ε ρ ί  τ ώ ν  δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ 
σ ε ω ν  ε ί ρ ή ν η ς

Βιέννη, 4. Δεκεμβρίου. (W.T.B.) Είς τήν αυστριακήν 
βουλήν ό σοσιαλοδημοκράτης Ελλενμπογκεν άπηύθυνε πρ«<; 
τον υπουργον τών έξωτερικών έπερώτησιν περί τής είδήσεοκ 
τών εφημερίδων, κατα την όποιαν ή βουλή δά διακόψ-g τά; 
εργασία, της λογω δήθεν επικείμενης ένάρξεως διαπραγματεύ- 
σ°ων ειρήνης. Ο κόμης 1 σέρνιν άπήντησε : «Σήμερον εΰρ ια ή -  
μεθα εις την αρχήν τών οιαπραγματεύσεων ανακωχής μετά 
τής I ωσσιας, α; όπο'-at φυσικά διεξάγονται ώς έπί τό πλεΐστ&ν. 
άν δχι άποκλειστικώς, υπό στρατιωτικών. 'Η έπιθυμία μας εί
ναι. να έπακολουθήσουν, εαν είναι ουνατόν, άμέσως διαπραγμα
τεύσεις ειρήνης. Εαν συμβη τοΰτο, Θά ήτο αναγκαία ή σ»μ- 
μετοχή μου είς τάς διαπραγματεύσεις ταύτας καί έπομένως καί 
ή άναχώρησίς μου. Πιστεύω, δτι κανείς δέν θά εχη άντίρρη- 
σιν. δτι τότε είναι καθήκον μου, νά παραστώ έκεΐ. Τί θά γίν-j 
έδώ, έάν δηλαδή ή βουλή Θά έξακολουθήση ή Θά άναβάλ* 
τάς έργασίας, περί αύτοΰ δέν έλήφθη άκόμη άπόφασις.»

II ΣΙΒΗΡΙΑ Α Ε Α Ρ Τ Η ΪΟ Σ  ΑΚΜΟΚΡΑΤΙΑ
(Ν.) Κοπεγχάγη, 5. Δεκεμβρίου. 'Η «Μπερλίνγκσκε Τί- 

νιεντε» δημοσιεύει είδησιν τής «Ούτρο Ρούσκιγ», ύπό τής ό
ποιας έπιβεοαιοΰται, οτι ή Σιβηρία άνεκηρύχθη ανεξάρτητος 
δημοκρατία καί έσχημάτισεν ίδικήν της κυβέρνησιν είς Όμσκ 
ύπό πρόεδρον τόν Ποτέπιν. 'Η νέα πρασινόλευκος σιβηρική ση
μαία κυματίζει είς πολλά δημόσια οικοδομήματα. "Ολα τά μέ
ρη τής Σιβηρίας ήνώθησαν είς τήν νέαν δημοκρατίαν, κατά τήν 
ανωτέρω είδησιν. Καί ό Καύκασος πρόκειται νά άποσπασθϊ) 
άπό τήν Ρωσσίαν καί νά σχηματίσ^ ίδιαν κυβέρνησιν. 'Ως πρω
θυπουργός προβλεπεται ο πρώην δήμαρχος τοΰ Βακοΰ Μπόες.

Ο  Ο ύ ' ί ’ λ σ ο ν  ύ π έ ρ  τ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ  κ α τ ά  τ ή ς  
Α ύ σ τ ρ ο ο υ γ γ α ρ ί α ς

(Ν.) Βάσινγκτον, 5. Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ.) 'Ο πρόεδρο? 
Ουιλσον συνιστα έν τη δηλώσει του πρός τό κονγκρεσον. νά 
κηρύξη τόν πόλεμον έναντίον τής Αύστροουγγαρίας.

ΠΩΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ Ο ΝΤΟΥΧΟΝΙΝ
(Ζ.) Ρόττερνταμ. 5. Δεκεμβρίου. Κατ είόήσεις έκ Πε· 

τρουπόλεως ό στρατηγός Ντουχόνιν έρρίφθη άπό τούς στρατιώ
τας έξω άπό τό τραΐνον καί τοιουτοτρόπως εύρε τόν Θάνατον. 
Κατόπιν τούτου ό στρατηγός Κορνιλώφ έξηφανίσθη.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ,ΤΗΣ ΛΑΟΥΖΙΤΣ
ιιιιιιιιιιιιιιιιΐίΐίΐ! Ε Κ Θ Ε Σ I S * · · ·  =

τοΰ συνδέσμου τών καλλιτεχνών οπό ;29 Νοεμβρίου αέχρι 16 f.
Δεκεμβρίου 1917. ί

Έ ν  τή αίθουοη εορτών τής Στατχάλλε. 5

ΕΡΓΑ MEAQN ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝ9ΣΕ9Σ |
Ζ D Γ Ρ Α Φ I Κ  Η — Π Α Α Σ Τ  Κ Η - Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  ί

Ανοικτή: 10-1 καί 2-4, τάς δέ Κυριακάς 11-1 καί 2-4. ί  

Ε ί σ ο δ ο ς  50 π φ έ ν ι χ .  J

’ Ενοικιάζεται άμεσως καλ. έπιπλ. δωμ. μετά γκάς καί θερμάν- 
σεως. Πράγκερ-στράσσε 79 II. άρ. γωνία Ραϊχενμπέργκερ στρ.

Ενοικιάζεται άμέσως καλώς έπιπλ δωμ. μέ θέρμανσι» καί 
ήλεκτρ. φώς, κατάλληλον δί Ιλληνα αξιωματικόν. Λαντεσκρόνε- 
στράσσε 18 I .


