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I Ρ  θ Ν I Κ  Α
ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ

! ό ύπουργεΐον τών εξωτερικών έν 'Ελλάδι λέγεται, ώς 
γνωστόν, άπό τίνος ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ν .  Ένα άνθος της ευρωπαϊ
κής αύτής έργασίας του είναι καί ή επομένη εί'δησις, ή όποία 
έχει μοιρασθ-̂  εις τά αθηναϊκά φύλλα πρός δημοσίευσιν, χαί 
δημοσιεύεται φυσικά:

«' Η συνεργασία τών ιαπωνικών δυνάμεων μετά τών συμ
μαχικών στρατευμάτων εχει όριστικώς άποφασισθτρ ' Ο ι’άπων 
ναύαρχος Ταρασίμα εύρίσκεται ήδη έν Νέα ' Γόρχίβ, δπου συν
εννοείται μετά τοϋ αμερικανικού έπιτελείου διά τήν μεταφοράν 
δόο εκατομμυρίων ιαπωνικοί στρατοΰ, τά όποΐα πρόκειται νά 
ε?*αι είς τό δυτικόν μέτωπον πρό τής άνοίξεως».

Τρέμε Γερμανία ! Με τέτοια μέσα προσπαθούν νά έξαπα- 
τήσουν τον ελληνικόν λαόν. Τί αποτελέσματα έφερεν ή συστη
ματική αύτή καλλιέργεια τοΰ ψεύδους είς τούς βαλκανικούς μας 
γείτονας δέν τό βλέπουν φαίνεται. Μή ε'χοντες νά παρουσιάσουν 
γεγονότα (βλέπε ’ Ιταλίαν), καταφεύγουν είς τήν φαντασίαν των. 
Αρκεί νά πάρ-φ ενα δποιονδήποτε αθηναϊκόν φύλλον στά χέρια 

Του κανείς διά νά ίδη τί γίνεται εις τόν μακάριον τόπον τής 
δημοκρατικής έλευθερίας. Είναι μία τελεία συνωμοσία τών άρ- 
χ«ν καί τοΰ τύπου, άποβλέπουσα είς τήν παραπλάνησιν τοΰ 
λαοΰ. Τό κακό* δμως διά τους παραμυθολόγους αύτούς είναι, 
Hn ό ελληνικός λαός βλέπει πολυ μακρύτερα άπό αύτούς. Καί 
ή καλλιέργεια τοΰ άνοήτου ψεύδους δεν παρουσιάζει έλπίδας 
είδοκιμήσεως είς τήν χώραν τών σκεπτικιστών.

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ
Είναι ή καλυτέρα άπάντησις διά τήν έπίσημον καί ήμιε- 

π«τημον πολεμικήν, πού γίνεται τώρα είς τήν Ελλάδα μέ δλα 
τα μέσα, πού Θέτει είς τήν διάθεσιν τοΰ ανθρώπου ή φαντασία 
τοβ καί ή τυπογραφία έναντίον τοΰ «παλαιοΰ καθεστώτος». Ε 
κείνος, είς τόν όποιον δφείλεται, εΐναι ένας ξένος, άπό τούς ξέ- 
νοος εκείνους μάλιστα, πού εχει κερδίσει μέ τό μειδίαμά του ό 
κ. Βενιζελος. Εΐναι ό άθηναϊκός ανταποκριτής τοΰ «Νέου Α γ 
γελιοφόρου τής Ροτίρντάμης». ’ Ιδού τί έτηλεγράφει έξ Α θ η 
νών τήν 20. ’Οκτωβρίου 1915  σχετικώς μέ τό ζήτημα τής 
δευτερας βενιζελικής κρισεως κατά τό φθινόπωρον τοΰ ίδιου έ
τους : «Έν τούτοις εΐναι βέβαιον, δτι ό Βασιλεύς έλαβε θέσιν 
έναντίαν πρός τόν κ. Βενιζέλον, καί δτι τοΰτο ήτο μόνον δυνα
τόν, δ ι ό τ ι  ή έ π ι θ υ μ ί α  τ ο ΰ  λ α ο ΰ  ήτ,ο νά  μ ή π ε ρ ι -  
π λ α χ £  ε ί ς  έ ν α  ν έ ο ν  π ό λ ε μ ο ν .  Πολλούς έξέπληξε τό 
γβγονός, δτι οί "Ελληνες άφήκαν χωρίς διαμαρτυρίαν τόν μέ

γαν Βενιζέλον, τόν όποιον έφερναν στά χέρια των άλλοτε, νά 
άποσυρθη τής άρχής. Έν τούτοις ή παραίτησις τοΰ κ. Βενι
ζέλου δέν θά ήτο τόσον εύ'κολος έάν μή α ί τ ι α  α ύ τ ή ς  δ έ ν  
ή τ ο  π α ρ ά  ε ν α ς  α ν τ ι δ η μ ο τ ι κ ό ς  π ό λ ε μ ο ς .  Οί 
'Έλληνες θέλουν τόν Βενιζέλον, δχι δμως πόλεμον.» Τάς στοι
χειώδεις αύτάς άληθείας ε'βλεπον είς τάς ’ Αθήνας τήν έποχήν 
έκείνην οί ξένοι μέ τά ξένα μάτια των. Έν τούτοις οί άνθρω
ποι, οί όποιοι πολεμούν δήθεν τόν κομματισμόν είς τήν Ε λλά
δα, κατεβίβασαν τό μέγα -αύτό ζήτημα τής ούδετερότητος ή 
μή τής Ελλάδος είς ενα άθλιον ζήτημα έπικρατήσεως κομμά
των. Όχι, θά έπικρατήσω εγώ, 5 όποιος θέλω τόν πόλεμον, 
διότι έσύ δέν τόν θέλεις. Τόν πόλεμον δμως δέν τόν ήθελεν 
πρώτα άπ’ δλους ό λαός. Διά τούτο ό Βασιλεύς, καί παραβίά- 
ζων άκόμη τό γράμμα τοΰ συντάγματος, έτήρει πιστώς τό πνεύ
μα αύτοΰ. Διά τοΰτο καί ό κ. Βενιζέλος καί οί φίλοι του, τη- 
ροΰντες πιστώς τό γράμμα τοΰ συντάγματος, παρεβίαζαν τό 
πνεΰμα αύτοΰ. Είς τούς άνθρώπους, οί όποιοι διετήρησαν άκό
μη μερικά ίχνη πνευματικής ανεξαρτησίας, άφίνομεν νά κρίνουν 
ποιός είναι ό «απολυταρχικός».

ΞΕΝΟΛΑΤΡΕΙΑ
Εΐναι τό άνθος πού καλλιεργείται μετά τής μεγαλυτέρας 

προσοχής είς τό δημοκήπιον τών φιλελευθέρων. Διά τούς άν- 
Θοώπους πού αποτελεί έγκλημα ή κάθε σκέψις περί έλευθέρας 
Ελλάδος, δλαι αί εύκαιρίαι εΐναι καλαί διά νά Εκδηλώσουν 
τήν δουλικότητά των είς τάς «προστάτιδας». Άνέσυραν άπό τό 
έθνικόν των καλεντάρι (τών «προ ίτατίδων» δηλ.) δ,τι ηΰραν 
χρησιμοποιήσιμον διά τήν ' Ελλάδα. Οί αντιπολιτευόμενοι έώρ- 
τασαν έπιδεικτικώς την ήμέραν τής άλώσεως τής Βαστίλλης 
είς τήν ' Ελλάδα ! Μεγάλη βέβαια ήμέρα διά τήν ιστορίαν τής 
άνθρωπότητος καί τής Γαλλίας, άγνωστος δμως μέχρι τοΰδε 
καί είς αυτά άκόμη τά χρονικά τοΰ φιλελευθέρου καθεστώτος. 
Σήμερον έρχονται ώς έπίσημος κυβέρνησις πλέον νά καθιερώ
σουν Ινα πλήθος εορτών, αί όποΐαι εΐναι δήθεν έθνικαί, δέν 
γίνονται δέ παρά μέ τήν πρόθεσιν, δπως κολακεύσουν τάς «προ
στάτιδας» καί δείξουν είς τόν έλληνικόν λαόν, δτι εΐναι άκόμη 
δοΰλος είς τούς έλευθερωτάς του. Τήν 8. Όκτ. (π. ή.) έωρ- 
τάσθη π. χ. είς τά «’ Ολύμπια» ή 90ή έπέτειος τής ναυμα' 
χίας τοΰ Ναυαρίνου. Μιά ξένη εορτή, δπου τό έλληνικόν κοινόν 
καί ή έπίσημος Ελλάς έκλήθη νά προσκυνήση τάς «προστάτι
δας», αί όποΐαι άπηλευθέρωσαν τήν ' Ελλάδα. Φτάνει νά δια- 
βάση κανείς τά άρθρα τών βενιζελικών έφημεριδων διά νά 
πνιγ·ζ άπό άηόίαν. Είς τό μυαλό τών άνθρώπων αύτών ή 
' Ελλάς δεν εΐναι παρά ενα ήθικοπολιτικόν οίκόπεοον τής ’ Α,ντάντ,



δπου τής επιτρέπεται νά μπαίνη χαί νά βγαιν^ δποτε καί δπως 
τής αρέσει. Ιο έλεύθερον, ανεξάρτητον ελληνικόν κράτος δέν 
ζή παρά ελέω τών „προστατίδων“. Καί αύτό λέγεται ,,έθνική 
πολιτική". Πατριωτισμός δέ λέγεται ή καλλιέργεια δ,τι ταπει
νού καί δουλόφρονος εχει μείνη εις τήν ψυχήν τοΰ "Ελληνος 
άπδ τήν έπανάστασιν. Ευγνωμοσύνη σού λέγει ό άλλος.

Ε Ξ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
(225.) ’ Εκ τοΰ δελτίου τοΰ ' Ελληνικοΰ Πρακτορείου ' Ελ

βετίας :
’ Ες ’ Αθηνών αναγγέλλονται τά έξής : ’ Εν άντιθέσει πρδς 

τδν τύπον, απο τδν όποΐον δέν δύναταί νά περιμέν^ τις άλλην 
στάσιν λογω τής σημερινής καταστάσεως, ό έλληνικδς λαδς 
φαίνεται, οτι παρηκολουθησε μετά χαρακτηριστικής αδιαφορίας 
τας αποκαλύψεις τών τηλεγραφημάτων μεταξύ ’Αθηνών καί 
Βερολίνου, απδ τα όποΐα ή κυβέρνησις έξέλεξεν δ,τι κατά τήν 
γνώμην της θά έπηρεαζεν έναντίον τοΰ παραιτηθέντος βασι- 
λεως. Ο λαοί, ο οποίος πραγματικώς δέν δύναταί νά εύρη 
είς τας δημοσιεύσεις αυτάς τίποτε, τδ όποΐον νά εΐναι έναντίον 
της ανεγνωρισμενης όρθότητος τής πολιτικής τής ούδετερότη- 
τος, εχει αηδιάσει τελείως τάς δλως προσωπικάς αυτάς έριδας, 
καί έπιθυμει περισσότερόν άπδ άλλοτε τήν άποκατάστασίν τής 
γαλήνες, τής είρήνης καί τής όμονοίας καί τδ τέλος τών έσω- 
τερικών ερίδων και τοΰ έμφυλιου πολέμου. Θέλει μάλλον νά 
μάθΐβ, πώς θά έςέλθη άπδ τήν δύσκολον θέσιν, είς τήν όποιαν 
περίήλθεν ή χώρα άπδ τήν μεγάλην κρίσιν, καί ποια μέτρα 
πρέπει νά ληφθώσιν. δπως έπανέλθη ή όμαλή κατάστασις καί 
παύσ^ ή αφόρητος γενική δυστυχία.

I ούναντίον παρήγαγον μεγάλην άγανάκτησιν είς δΧους τους 
κυκλους τά σχόλια τών τηλεγραφημάτων τούτων ύπό σημαι- 
νουσών γαλλικών έφημερίδων, δπως ό παρισινός «Χρόνος». ’ Α
κόμη και προσωπικότητες έκ τών μετά τής κυβερνήσεως σχε- 
τιζομενων κύκλων Οέν ηΟυνήθησαν νά άποκρύψωσι την δυσαρέ. 
σκειάν των, οταν ειδον, οτι ό παρισινός «Χρόνος» έπραγματεύ- 
θΐ} πολύ μεροληπτικώς τδ ιταλικόν ζήτημα καί, χωρίς νά σε- 
βασθή τήν ευαισθησίαν τής Ελλάδος, έτόνισεν, δτι οί Ιταλοί 
δέν Θά ήσαν είς θέσιν ουτε τήν έλευθερίαν κινήσεώς των έν 
τή Αδριατική νά έζασφαλίσωσιν, ουτε τά κατακτητικά των 
σχέδια έν τή άνατολική Μεσογείω νά πραγματοποιήσωσιν, έάν 
ή Ελλάς ήτο στήριγμα τής ζ’ερμανίας. δπως δήθεν έπεθύμει 
ή βασίλισσα Σοφία.

Η εΐδησις, δτι οί ’ Ιταλοί έζεκένωσαν τήν Κορύτσάν έν τή 
βορειψ Ήπείρψ, έκεΐ δπου άλλοτε άνεκηρύχθη ύπό τών Γάλ
λων μία αλβανική δημοκρατία, καί δτι παρεδόθη είς τάς έλ- 
ληνικάς άρχάς, έγένετο δεκτή υπό πάντων τών Ελλήνων μετά 
μεγάλης χαράς. Γενικώς τό γεγονός τοΰτο χαρακτηρίζεται ώς 
συνέπεια τής γερμανοαυστροουγγρικής έπιθέσεως είς τό ιταλικόν 
μέτωπον. Ελπίζουν άκόμη, δτι τό παράδειγμα τών Ίταλών θά 
άκολουθήσουν έντός δλίγου καί αί δυτικαί δυνάμεις, έννοοΰσαι 
τέλος, δτι δέν έχουν κανέν συμφέρον νά κάμουν άσπονδώτατον 
εχθρόν διά τής πολιτικής τών έπεμβάσεων καί τών προσωπι
κών συμφωνιών ενα λαόν, ό όποιος έπιθυμει τήν άποκατάστα- 
σιν τής ακεραιότητάς του και τής άνεξαρτησίας τής χώρας του.

'Ο στρατιωτικός κριτικός τοΰ «Δεσμοΰ» τής Βέρνης γρά
φει έν τή επισκοπήσει του έπί τής πολεμικής καταστάσεως τά 
εξής: « Εαν ό Σαρράϊγ είχεν είς τήν διάθεσίν του μίαν έτοι- 
μοπόλεμον έλληνικην στρατιάν, δπως καλύψη τήν άριστεράν του 
πτέρυγα, θά εύρίσκετο είς καλυτέραν κατάστασιν άλλά δέν οΰ-

ναται νά παραδεχθή κανείς, δα ό έλληνικδς στρατός θά μετα- 
βή είς τδ μέτωπον, ουτε νά πιστεύση, δτι εχει διάθεσιν, νά 
ναλύψτ, τήν δεξιάν πτέρυγα τών Ίταλών, τών όποιων ή πολι
τική ουδόλως συμβιβάζεται πρός τά ελληνικά συμφέροντα. Έ- 
ττειΟη αφ έτερου εχει σταματήσει τελείως 6 έζροοιασμ,ο* 
Ελλάδος εύρίσκεται είς δυσχερή θέσιν καί ό στρατός τοΰ Σαο- 
ράϊγ, διότι Ελλάς στερουμένη τροφίμων βλάπτει καί τόν στρα
τόν τοΰ Σαρράϊγ, ιδίως δταν καθυστερή ή άπ ευθείας εισα
γωγή. θεωροΰμεν τό πρόβλημα τής έκστρατείας τής Θεσσαλο
νίκης ώς τό δυσχερέστατον διά τήν Άντάντ μετά τό ναυάγιά 
τής ιταλικής έπιθέσεως.

Αί ελληνικαί εφημερίδες άναγράφουσιν, δτι ιδρύεται έν 
Ελλάδι μία μεγάλη [μετοχική ασφαλιστική εταιρεία ύπό τό ·- 
νομα «Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών». Τό αρχικόν 
της κεφάλαιον ανέρχεται είς 10 έκατομμύρια δραχμών. Ίδρ» 
.αί της είναι ή Γράπεζα Πειραιώς καί μία όμάς κεφαλαιούχων

Μ Η Μ Ε Ν η  W  Ο »
M U  Ι Ι Ι Μ Μ Ε Ι Τ Ι

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 7. Δεκεμβρίου 1917 .

Δυτικόν Θέατρον
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟ Ϊ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΟΡΕΧΤ

Γο εις τήν 1 περν ηύξημενον κατά διαλείμματα πΰρ έπε- 
ξετάθη μέχρι τοΰ Λύς.

Επί τής νοτιάς όχθης τοΰ Σκάρπ ό άγών πυροβολικοί 
ένεδυναμώθη πρός τήν έσπέραν.

Μεταςυ τής Γκαινκουρ και τής Μαρκουάν έλ.αβον χώραν 
μικρότεροι έπιχειρήσεις πρός βελτίωσιν τών θέσεών μας. Ή έ- 
παυλις Λα-Ζουστις κατεληφθη οι εφόδου, ή Μαρκουάν έξεκα- 
ΘαρίσΘη ύπό τοΰ έχθροΰ.

Βορείως τής Λα-Βακερί έκρατήσαμεν τάς θέσεις μας κα
τόπιν πεισματωδών άγώνων έναντίον άγγλικών έπιθέσεων δ*ά 
χειροβομβίδων. 'Ο έπί στιγμήν προελάσας έχθρός άπωθήθη os' 
άντεπιθέσεως.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  Τ Ο Ϊ ΚΡΟ Μ Ρ ΙΚ Τ Σ
Επ’ άμφοτέρων τών δχθών τοΰ Μάς ζωηρά ένέργεια π·*·, 

ροβολικοΰ κατά τήν μεσημβρίαν.

ΣΤΡΑ Τ ΙΑ  Τ Ο Ϊ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟϊ ΤΗ Σ Β Υ ΡΤΕ ΙΙΒ ΕΡΓΗ Σ
Εφεδρικόν τμήμα τοΰ Ρήνου συνέλαβε κατόπιν ορμητικής 

Ιπιθεσεως έναντίον τών εις τό όάσος Άπρεμόν γαλλικών χαρα-. 
κωμάτων 20 αίχμαλώτους.

Ό  άνθυπολοχαγός Μύλλερ εφθασε τήν 36. έναέριον νί> 
κην του.

’’Ανατολικόν 'θέατρον
Ούδέν σημαντικόν.

Μακεδονικόν μέτωπον
Μικρά μαχητική ένέργεια.

Ιταλικόν μέτωπον
Συνεχίζοντες τάς έπιττχίας των τά στρατεύματα τοΰ. «φ- 

χιστρατήγου Κονράτ κατέλαβον δι’ έφόδου τό δρος ΣισεμΛ, 
Ό  άριθμός τών είς τά Ζίμπεν Γκεμάίντεν συλληφθέντων αιχ
μαλώτων άνήλθεν τάς 15 000.

(W.T.B.) ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Αί διαπραγματεύσεις διά τήν ανακωχήν.
Επίσημον (W.T.B.) Οί άντιπρόσωποι τών τεσσάρων 

συμμάχων δυνάμεων καί τά έναπομένοντα μέλη τής ρωσσικής 
έπιτροπής συνεδρίασαν χθές τό πρωί καί απόγευμα, δπως συν· 
εννοηθώσι περι τής συντάξεως τοΰ πρωτοκόλλου καί τών προ
παρασκευαστικών/ έργασιών τών προσεχών συνεδριάσεων.

ΑΥΣΤΡΒΟΪΓΓΡΙΚΟΗ ΜΑϋΙΜΕΙ
Β ι έ ν ν η ,  6. Δεκεμβρίου.

Ιταλικόν Θέατρον
Χθές έπι τοΰ όροπεδίου τών Ζίμπεν Γκεμάίντεν ό έχθρός 

ύπέστη βαρειαν ήτταν.
Τήν 4. πρωινήν κατόπιν ίσχυράς προπαρασκευαστικής ένερ- 

γειας τοΰ πυροβολικοΰ, είς τήν όποιαν συμμετέσχον καί γερμα. 
νικαΐ πυροβολαρχίαι, τά στρατεύματα τοΰ άρχιστρατήγου Κόν- 
ρατ έπετέθησαν έναντίον τών ορεινών θέσεων τής περιοχής τοΰ 
Μελέττα. Αί πολύ ύψηλά κείμεναι καί καλώς δχυρωμέναι έγ- 
κβταστάσεΊς τοΰ έχθροΰ δπεστήριξβν τήν μετά μεγάλου πείσμα" 
τ*ς κραττ,θεΐσαν άμυναν ύψηλή χιών καί δριμύ ψύχος έδυ- 
σχέραναν τήν προέλασιν. ' Η κατάλληλος δμως προπαρασκευή 
τής έπιθέσεως καί ή γενναιότης τών έξ δλων τών μερών τής 
Αέστρίας καί τής Ουγγαρίας καταγομένων στρατευμάτων κατέ
βαλαν πάσαν άντίδρασιν τοΰ έχθροΰ.

Προχθές ένωρίς κατελήφθη τό δρος Μπαντελέκε καί τό 
*ρος Τονταρέκαρ· τήν μεσημβρίαν τό ύπ’ άριθ. 3 σύνταγμα 
τών αύτοκρατορικών κυνηγών εύρίσκετο έπί τοΰ δρους Μιέλα 
καί τήν έσπέραν συνετρίβη πρό τής κυκλωτικής έφόδου μας ή 
έπί τοΰ δρους Μελέττα ίταλική άντίστασις. Αί άπό τής Φαλ- 
στανια πλησιάζουσαι ένισχύσεις τοΰ έχθροΰ έπλευροκοπήθησαν 
G-o τοΰ άνατολικώς τοΰ Μπρέντα εύρισκομένου πυροβολικού.

Κατά τάς χθεσινάς πρωϊνάς ώρας ό έχθρός άπώλεσε κα
τόπιν πεισματωδών άγώνων το ορος Τσομο και τας θέσεις α- 
νασχέσεως πλησίον τοΰ Φότσα, τήν 2. μ. μ. ή γενναίά ίτα
λική φρουρά τοΰ δρους Καστελγκομπέρτο, κατέθεσε τά δπλα, 
άφοΰ έπί 24 ώρας εΐχε τελείως άποκλευθή. "Ολη ή εκτασις 
βορείως τής χαράδρας τοΰ Τρεντσέλα εύρίσκεται είς χεΐράς μας.

Έκτός τών μεγάλων αιματηρών θυσιών των οί Ιταλοί ά
πώλεσαν κατά τάς δύο αύτάς ήμέρας πλέον τών 11  000 αίχ
μαλώτους καί πλέον τών 60 τηλεβόλα. Αί ίδικαί μας άπώ- 
λειαι χάρις είς τήν δεξιάν διοίκησίν τών αρχηγών εΐναι μικραί.

Πλησίον τής Τσένσον,· έκεΐ δπου άπό εβδομάδων εύρισκό- 
ιχεβα έπί τής δυτικής όχθης τοΰ Πιάβε, τό είς δλα τά θέατρα 
τοβ πολέμου άναδειχθέν ύπ’ άριθ. 73 πεζικόν σύνταγμα τής 
Έγκερλαντ άντέστη νικηφόρωςς έναντίον πολυώρων έπιθέσεων 
κατά πολύ ύπερτέρων δυνάμεων. Χ

(W.T.B.) '0  Άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓ1ΑΙ
Χάγη, 6. Δεκεμβρίου. Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ άγγέλλει 

έχ Λονδίνου: Ανώτερος άγγλος άξιωματικός όμιλών περί τής έν 
τ«ρ δυτικω μετώπω καταστάσεως, λέγει τά έξής : I ό σπουδαι- 
ίτερον γεγονός τής παρελ.θούσης έβδομάδος έπετελεσθη πλησίον 
τής Καμπραί. Τό σχέδιον τοΰ Λούντενντορφ ήτο έπιτυχές : Έ- 
πέμεινεν είς μίαν ταυτόχρονον έπίθεσιν έπ’ άμφοτέρων τών πτε
ρύγων τοΰ ύφ’ ήμών κυριευθέντος προεξέχοντος έδάφους. 'Ο 
έχθρός δέν έπετέθη μόνον έναντίον τοΰ νέου μετώπου μας, άλλ’ 
έναντίον καί τοΰ παλαιού. ' Ο έχθρός έν μέρει διέσπασε τάς 
γραμμάς μας, εις τι σημεΐον είς βάθος πλέον τών δ 1/» χιλιο
μέτρων, καί πέραν τών θέσεων τοΰ πυροβολικοΰ μας. Δέν δύναμαι

νά είπω οτι ό έχθρός, άν καί ύπέστη σοβαράς άπωλείας δέν 
άπέκτησε και σημαντικόν κέρδος.

0 ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΣΕ8Σ
(Ζ.) Βέρνη, 6. Δεκεμβρίου. Αί γερμανικαί έπιθέσεις πλη

σίον τής Καμπραί χαρακτηρίζονται ύπό τοΰ γαλλικοΰ τύπου ώς 
έπιχειρήσεις μεγάλης σημασίας. ' Η κατάστασις υπήρξε πολλά
κις κρίσιμος. Κατά τήν «Ένφορμασιόν» έφώρμησαν γερμανικά 
τμήματα βορείως τοΰ τομέως τής έπιθέσεως μέχρι τής γραμ
μής Μπαπώμ—Καμπραί καί μόνον διά τής χρησιμοποιήσεως 
δλων τών διαθεσίμων δυνάμεων κατωρθώθη νά έμποδισθή ή 
ενωσίς των μετά τοΰ έκ νότου επιτιθεμένου στρατοΰ. Νοτίως 
τοΰ χώρου τής έπιθέσεως οί Γερμανοί έπροχώρησαν διά τής 
έφόδου πολλά χιλιόμετρα καί έ'φθασαν μέχρι τής ζώνης τοΰ 
άγγλικοΰ πυροβολικοΰ, οπότε δι’ άντεπιθέσεως ήμποδισθησαν 
άπό τοΰ.νά κυριεύσωσιν άκόμη περισσότερα πυροβόλα. Εφημε
ρίδες τινές, ώς ή «Ματέν» έξαίρουσιν, δτι δπισθεν τών άγγλι
κών γραμμών εύρίσκετο αμερικανικόν μηχανικόν, τό όποΐον ε
λαβε μέρος είς τήν άντεπίθεσιν καί ύπέστη σημαντικάς άπωλείας

Ό Τρότσκυ περί τών διαπραγματεύσεων
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 6. Δεκεμβρίου. Έκ Πετρουπόλεως α

ναγγέλλονται τά έξής: 'Ολόκληρος ή Ρωσσία εΐναι τής ίδεας, 
δτι δ πόλεμος πρέπει νά παυστ] μέ πάσαν θυσίαν. Καί αύτό 
τό δργανον τοΰ σοσιαλοεπαναστατικοΰ κόμματος (μετριόφρονες 
καί άντίπαλοι τών Μπολσεβίκι) γράφει όπό τό πνεΰμα τοΰτο.

'0  Τρότσκυ εΐπεν, δτι δέν εΐναι τίποτε γνωστόν περί τών 
έν τω γενικφ στρατηγείω ξένων στρατιωτικών άκολούθων. ' 1 - 
ποτίθεται, δτι έφυγαν είς Κίεβον. 'Ο Τρότσκι είπε προσέτι, δτι 
έδηλώθη είς τήν Γερμανίαν, δτι, έάν συνομολογηθή ανακωχή, 
δέν έπιτρίπεται νά μεταφέρω στρατόν είς τδ δυτικόν μέτωπον. 
δπως συντρίψη τούς "Άγγλους καί τούς Γάλλους, ένω θά έξα- 
κολουθώσιν αί διαπραγματεύσεις είρήνης.

Ε Κ  ΡΩΣΣΙΑΣ
Κατά τηλεγράφημα τής «Νταίλυ Μαίηλ» τού Λονδίνου 

έκ Πετρουπόλεως άπό 4. Δεκεμβρίου αι πρός συνομολόγησιν 
τής άνακωχής έπιτροπαί άπεφάσισαν, νά συζητήσωσι μόνον τό 
ζήτημα τής άνακωχής, τάς δέ διαπραγματεύσεις είρήνης να 
άφήσωσιν είς ευρωπαϊκήν συνδιάσκεψιν.

Τουναντίον ή ήμιεπίσημος «Πράβντα» γράφει τά έξής : 
Τήν Δευτέραν ό Τρότσκυ έδήλωσεν είς τόν σύνδεσμον τών έρ
γατών καί στρατιωτών, δτι μετά τήν άνακωχήν Θά άρχίσωσιν 
άμέσως γενικαί διαπραγματεύσεις είρήνης καί δτι ή άρχή των 
περιμένεται έντός τοΰ τρέχοντος μηνος.

Η ΧΑΡΑ ΕΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΙ
(Ν.) 'Ο έν Ρωσσία συνεργάτης τής «Μπούντ» τής Βέρνης 

τηλεγραφεί τά έξής : Αί έφημεριδες τής Πετρουπόλεως άναγ- 
γέλλουσι μεγάλας διαδηλώσεις, αί όποΐαι διωργανώθησαν έν 
Πετρουπόλει κατόπιν τής γνωστοποιήσεως τής άνακωχής. Κατά 
•τήν «Ντγέν» τής Πετρουπόλεως ή λεωφόρος Νεφσκι μετωνο- 
μάσθη είς λεωφόρον είρήνης.

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
(Ζ.) Βάσινγκτον, 5. Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ.) Η έπιτροπή 

τών έξωτερικών ύποθέσεων τής βουλής απεφάνθη υπέρ τής 
κηρύξεως πολέμου κατά τής Αυστροουγγαρίας.

Έκ Ρόττερνταμ αναγγέλλεται, δτι ό Ούίλσον έδήλωσεν 
εΓς τινα β ο υ λ ε υ τ ή ν ,  δτι ή κήρυξις πολέμου έναντίον  ̂τής Αυστρο
ουγγαρίας πρέπει νά γίνφ ιδίως, διότι θά παραστή ανάγκη, νά 
άποσταλή άμερικανικός στρατός είς τό ιταλικόν μέτωπον.



ΑΓΩΝ ΠΟΑΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ
Αυριον άγών ποδοσφαιρίσεως μεταξυ^,τής I. όμάδος της 

Βαισοά:τσερ κα! τής I. όμάδος τής Ποδοσφαιρικής ' Ενώσεως 
[ κερλιτς είς το έπί τής Ράουσβαλντερ στρ. γυμναστήοιον. Έναρ- 
ςις ώραν 2. μ. μ.

ΑΙ ΚΥΡΙΑΚΑ! ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Κατά τήν αυριανήν Κυριακήν ώς καί τάς δύο έπομένας 

τα καταστήματα δύνανται νά εΐναι ανοικτά λόγω τών Χριστου
γέννων μέχρι τής 7. εσπερινής ώρας. Διά τον αυτόν λόγον από 
τής 10. μέχρι τής 24. Δεκεμβρίου ολα τά καταστήματα δύ- 
νανται νά. είναι ανοικτά καί) έκάστην μέχρι τής 7. εσπερινής 
ώρας.
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ΣΤΑΤΧΑΛΛΕ
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Κονσέρτο τής έλληνικής στρατιω τικής μρυσικής
υπο τήν διεύθυνσιν τοϋ άρχιιιουσικοΰ της

χ. ΒΑΡΑΓΓΟΓΛΗ.
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Μ εγεθύνσεις, φω τογραφ ία ι καί κάρτ-ποστάλ διά 
τήν προσεχή έορτήν τών Χ ριστουγέννων.

Παρακαλοΰμεν, δπως παραγγελίαι διά μεγεθύνσεις δοθώ- 
σιν άπό τώρα, 'διά νά είναι Ιτοιμοι πρό τών 

Χριστουγέννων.

ΕΑΑΗΝ. ZVBEI7IA1GPI0N ΤΑΤΥΑΡΟΜΕΙΟΥ Drei Raben
Κ αθ έκάστην κονσέρτο.—Έ κλεκτά φαγητά  έλληνικής 

μαγειρικής. — Πλουσία συλλογή οϊνων. — Τιμαί 
συγκαταβατικο ί, υπηρεσία προΦυμοτάτη.

Ρομπολα καί μοσχάτο Κεφαλληνίας, ’ Αχαία καί Μαυροδάφνη 
(25 ετών) ΙΙατρώ/, οίνοι Ιριπόλεως, Τατοίου, ’ Ιθάκης, 

Δεμεστιχα, Μπορντώ, Μόζελ, Ρήνου, ουγγρικοί 
καί αυστριακοί.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΛΑΟΥΖΙΤΣ *
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τοΰ συνδέσμου τών κολλιτεχνών άιό 29 Νοεμβρίου μέχρι 16 J
Δεκεμβρίου 1917. ^

Έν τή αιθούση έορτών τής Στατχάλλε. t
t 

ΕΡΓΑ MEAfiN ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε Ν Σ Ε 0 2  i
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’ Ανοιχτή : 10-1 καί 2-4, τάς δέ Κυριαχά; 11-1 καί 2-4. ~ 
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Π Αγοράζομεν έλληνικάς δραχμάς μέ τάς μέγιστος Π 
Π τρέχουσας τιμάς. Διά γαλλικός, άγγλικάς κα ι = = 

τουρκικάς λίρας Λληρώνομεν πάλιν ά- 
νωτέρας τιμάς. 

Π ΜΠΑΡΤΣ κα ί Σια. Στοά Στράσμπουργκ (Πασάζ).
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ΤΤΩΛΟΥΝΤΑΙ Ε ΙΣ  ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ
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! ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 
„ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ“  

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
,  I ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ
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