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ΧΡΩΜΙΚΑ

“Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΝ  
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ,,

(Μ.) «Είς τον μικρόν χώρον τών «’ Ολυμπίων» άντεπροσωπεύ- 
θησαν κατά τόν εορτασμόν της έπετείου τής ναυμαχίας του 
Ναυαρίνου ολαι αί τάξεις. 'H Πολιτεία διά τοΰ ανώτατου της 
άρχοντος καί τών κυβερνητών της, ή βουλή, ό στρατός, τό 
ναυτικόν. τά γράμματα, ή έπιστήμη, τά έπαγγέλματα διά τών 
αντιπροσώπων των. 'Υπήρχον άκόμη πυκναί αί λαϊκαί μαζαι, 
αντιπρόσωποι δλων τών λαϊκών τάξεων».

Όλαι αί τάξεις λοιπόν άντεπροσωπεύθησαν χθες εις τόν 
μικρόν χώρον τών «’ Ολυμπίων». Ουτε τό ν/)πιαγωγεΐον ελειπε. 
’ Απ’ εξω εμειναν μόνον αί τάξεις τών πολιτών, αί όποΐαι έμει
ναν μετεξεταστέα', είς τήν πολιτικήν κατήχησιν. Καί τοΰτο δχι 
διότι ό χώρος τών «’ Ολυμπίων» ήτο μικρός, άλλά διότι ό χώ- 
οος τών φυλακών είναι μεγάλος. Ά φ ’ έτερου δμως «παρέστη
σαν είς τήν τελετήν δλοι οί επίσημοι καί μή αντιπρόσωποι τών 
συμμάχων κρατών, ούτως ώστε ό στενός χώρος τοΰ θεάτρου 
νά περιλάβη δ,τι έχει ή 'Ελλάς νά επίδειξη είς ίδικήν της καί 
ξένην αντιπροσωπείαν» !

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α Ι
Νέας πάλιν έπιτυχίας εχει νά άναγγείλη τό έλληνικόν έπί 

-τών έξωτερικών ύπουργεϊον. «Τά διαβήματα τοΰ κ. προέδρου 
τ-jj; κυβερνήσεως παρά τη Άντάντ, άφορώντα τήν οικονομικήν 
ύποστήριξιν της χώρας, έστέφθησαν ύπό πλήρους έπιτυχίας. Οί 
σύμμαχοι είναι πρός τούτοις διατεθειμένοι νά παράσχουν είς 
τήν 'Ελλάδα καί τό άναγκαιοΰν αύτη ύλικόν πολέμου».

Αύτά νομίζονται έπιτυχιαι καί χαιρετίζονται θορυβωδώς 
ά*ό τά δημοσιογραφικά „τάμ τάμ“. Καί πολλοί μέν δεν θά 
εδρουν τίποτε τό άφύσικον καί τό έξαιρετικόν είς τό γεγονός, 
δτι οι „μεγάλοι σύμμαχοι“ ύποστηρίζουν τούς μικρούς. Οί 
πολλοί δμως αύτοί έχουν άδικον καί τοΰτο διότι δέν γνωρίζουν 
τά συμμαχικά ήβη καί έθιμα τής Άντάντ. Σύμμαχον λέγεται 
κατά ταΰτα ενα κράτος, μέχρι τής στιγμής πού είσέλθη είς 
τήν συμμαχίαν, μέχρις δτου πέση είς τήν παγίδα δηλ. Άπό  
τ^ς στιγμής αύτής παύει κάθε ένδιαφέρον δΓ αύτό καί άφίνεται 
είς τήν τύχην του. . .

Η Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α
' Ο νέος πρεσβευτής τής ' Ελλάδος παρά τη έλβετικτ κυ

βερνήσει κ. Άλεξανδρής, έπιδίδων τά διαπιστευτήριά του είς 
τόν πρόεδρον τής 'Ομοσπονδίας κ. Σουλτάϊς, έδήλωσεν, «δτι

ήτο λίαν ευτυχής άναγγέλων είς αύτόν τήν είς τόν έλληνικόν 
θρόνον άνάρρησιν τής Α. Μ. τοΰ βασιλέως Αλεξάνδρου, καί 
δτι ή ' Ελλάς, τελείως ηνωμένη σήμερον, θά δυνηθη, κατά τήν 
έπιθυμίαν τών Προστατίδων Δυνάμεων, νά έπιδιώξη τόν σκο
πόν τοΰ έθνικοΰ της βίου και '/ά πραγματοποίηση τά ιδεώδη 
της». Αύτά μάς λέγει ό «’ Ελεύθερος Τύπος». Ότι ό κ. Ά 
λεξανδρής είναι λίαν ευτυχής διά τήν άνάρρησιν τοΰ Βασιλέως
είς τόν θρόνον τής 'Ελλάδος, δέν ύπάρχει αμφιβολία. Χωρίς
αύτήν δέν θά. ήτο σήμερον «ό παρά τη ελβετική κυβερνήσει 
πρεσβευτής τής 'Ελλάδος». "Οσον άφορα τόν πρόεδρον τής 
ελβετικής ομοσπονδίας, ούτος άπήντησεν ευχαριστών. Οί «κα
λοί τρόποι» δέν τοΰ έπέτρεπαν νά πη είς τόν κ. Πρεσβευτήν, 
δτι ή 'Ελβετία προτιμά νά έπιδιώκη τόν σκοπόν τοΰ έθνι- 
κοΰ της βίου καί τήν πραγματοποίησιν τών ιδεωδών της δχι 
«κατά τήν έπιθυμίαν τών Προστατίδων Δυνάμεων». Τοΰτο δμως 
θά ήτο ίσως περιττόν, διότι ό κ. ’ Αλεξανδρής μπορεί νά τό άν- 
τιληφθη μόνος του είς τήν Βέρνην, έάν εχη μάτια διά νά
βλέπη. _

Τ Ο  Δ Ο Λ Ω Μ Α
„Παρίσιοι, 6 ’ Οκτωβρίου. (Τηλεγραφικώς). Αγγέλλεται, 

δτι ή Γερμανία ένεργεΐ παρά τφ  Πάπα: διά νέα διαβήματα 
ύπέρ της είρήνης. Αγγέλλεται έπίσης, δτι αί στασιαστικαί τά
σεις ' πολλαπλασιάζονται έν Γερμανία. Αί άποσχιστικαί ένδείξεις 
τής Βαυαρίας, ένθα έπικρατεΐ μεγάλη έξέγερσις, έπεκτείνονται“.

Έτσι γελά ό ενας τόν άλλον. Τό Παρίσι τάς Αθήνας. 
Αί Αθήναι τήν Ελλάδα. Έντός τοΰ φαύλου αύτοΰ κύκλου τής 
ψευτιάς πνίγονται οί λαοί. „Αί άποσχιστικαί ένδείξεις της 
Βαυαρίας,, έπεξετάθησαν τόσον μάλιστα έσχάτως, ώστε ό πρω
θυπουργός τοΰ βαυαρικού κράτους ηάπεσχίσθη“ /αί έπέρασε 
είς άλλο στρατόπεδον γενόμενος άρχικαγγελάριος τής Γερμανι
κής Αύτοκρατορίας.

ΕΚ Τ ΕΛ ΕΣ Ε ΙΣ
« Ύί Βενιζελικαί διαλέξεις. Οί ρήτορες, οΓτινες κατά τάς 

προσεχείς τέσσαρας κατά σειράν Κυριακάς θά . . .  έκτελέσωσι 
τάς βενιζελικάς διαλέξεις, εΤναι οί αξιότιμοι κτλ. ». "Οπως εΐνε 
ήδη γνωστόν είς τούς άναγνώστας μας, διάφοροι έθνικοί άν
δρες έκτελοΰν τώρα τακτικά είς τάς ’ Αθήνας καί δλην τήν' Ελ
λάδα τάς βενιζελικάς διαλέξεις. ’Ίσως είς τήν γραμματικήν σας 
δσφρησιν αί έκτε/«σεις αύται διαλέξεων φανοΰν κάπως ύποπτοι. 
Πρός άποφυγήν δμώς παρεξηγήσεων σπεύδομεν νά προσθέσω- 
μεν, δτι δέν πρόκειται περί γραμματικής δολοφονίας, δπως θά 
εχετε ήδη νομίσει. Αί βενιζελικαί διαλέξεις τώρα είς τήν Έλ-



λαόα δέν γίνονται αλλά έχτβλοΰνται, δπω; και πολλά άλλα κα
θήκοντα απέναντι τοΰ «αρχηγοί» καί τών «συμμάχων» . . .

MOD! ΙΟΪ ΙΙΙΠί ΟΙ ΤΟΪ ΤΣΕΡΚΙ
(Ν.) Βουδαπέστη, 6. Δεκεμβρίου. Άπό τήν ουγγρικήν 

βουλήν : Κατά τήν χθεσινήν συνεδρίασιν ώμίλησεν ό κόμης Τίσ- 
τσα. ειπων μεταξΰ άλλων : ' Η πιέζουσα ατμόσφαιρα τοΰ έτους 
1914 , περι τής όποίας ώμίλησεν ό κόμης Καρόλυϊ, οφείλεται 
είς τήν πολιτικήν τής ’ Αντάντ. Διά τής προσχωρήσεως τής ’ Αγ
γλίας είς αύτήν οί γαλλικοί καί οί ρωσσικοί κύκλοι έπίστευσαν. 
δτι ή στρατιωτική υπεροχή ήτο μέ τό μέρος τής Άντάντ. Εισερ
χόμενοι είς διαπραγματεύσεις μετά τής σημερινής ρωσσικής κυ
βερνήσεως. δέν διατρέχομεν κανένα κίνδυνον. Έάν ή παρούσα 
ρωσσική κυβέρνησις' άποδοκιμάζη τό παρελθόν, ούδέν έμπόδιον 
υπάρχει. δπως είσέλθωμεν μετά τής νέας Ρωσσίας 
ού μόνον είς κανονικάς, άλλά καί φιλικάς σχέσεις. 'Η 
Ουγγαρία χαιρετίζει τήν άποκατάστασίν τοΰ πολωνικού κράτους. 
Εάν ή ΙΙολωνία ήνοΰτο όμοσπονδιακώς μετά τής Μοναρχίας, 

ή Ούγγαρία θα δεχθη τοΰτο μετ’ εύχαριστήσεως.
«Μετά τόν λόγον τοΰ κόμητος Τίστσα ό ύπουργός τών έ- 

ςωτερικων κόμης Τσέρνιν έδήλωσεν είς άπάντησιν έπερωτήσεως 
τοΰ κόμητος Ανδράσσυ περί τών πολεμικών σκοπών, δτι ή 
Αυστρουγγαρία είναι σύμφωνος μετά τής Γερμανίας, καί μάλι
στα έπί τής άρχής τοΰ αμυντικού πολέμου, ή όποία έτυχεν 
γενικής έπιδοκιμασίας έν τη βουλή, ή όποία καθωρίσθη έν τφ  
γερμανικω Ράϊχσταγ ώς κατεύθυνσις διά τούς πολεμικούς σκο
πούς καί τήν όποιαν ό υπουργός τών εξωτερικών Κύλμαν έόή- 
λωσε σαφώς κατά τινα τών τελευταίων του λόγων, δταν εΐπεν 
δτι δέν ύπάρχει άλλο έμπόδιον είρήνης άπό τήν Αλσατίαν -  
Λωρραίνην. Έν πάση Λεριπτώσει, δταν συγκρίνη τις τήν κατά- 
στασιν τής Αύστρουγγαρίας πρός τήν τής Γερμανίας, δέν πρέ
πει να λησμονή, δτι ή Αύστρογγαρία εύρίσκεται άπό τίνος ά- 
ποψεως είς καλυτέραν κατάστασιν άπό τήν Γερμανίαν, τής ό
ποιας α ί άποικίαι εύρίσκονται σήμερον είς χεΐρας τών εχθρών. 
E‘s τΨ  κατηγορίαν τής άδυναμίας τής πολιτικής του, ή όποία 
ούρεται άπό τήν Γερμανίαν καί λοιπάς τοιαύτας κατηγορίας ά- 
πήντησε μέ ενα κατηγορηματικόν όχι. ' Η Αύστρουγγαρία μά
χεται διά τήν ύπεσάσπισιν τής Γερμανίας, καθώς και ή Γερ
μανία οιά τήν τής Αύστρουγγαρίας. ' Η Αύστρουγγαρία μάχε
ται δια την Αλσατίαν - Λωρραίνην, καθώς καί ή Γερμανία έ- 
πολεμησε δια τήν Λεμβέργην καί τήν Τεργέστην. Δέν βλέπει 
καμμίαν διαφοράν μεταξύ Στρασβούργου και Τεργέστης. Έάν 
το πολεμικον θέατρον έν Ευρώπη μετεβάλλετο χατά τοιοΰτον 
τροπον, ωστε νά έφθανεν ή στιγμή, κατά τήν όποιαν ή Αύ- 
στροουγγαρία θά ήδύνατο νά πολεμήση καί είς άλλα μέτωπα 
απο κοινού μετά τών συμμάχων της, θά έβλεπε τούτο μετά 
ζωηράς χαράς. Έάν ύπάρχουσιν άκόμη είς τήν Άντάντ άν
θρωποι. οί όποιοι πιστεύουσιν, δτι θά χατορθώσωσι, νά χωρί- 
σωσι τήν Αύστρουγγαρίαν άπό τούς συμμάχους της, αυτοί εί- 
ναι κακοί πολίτικοι και παιδικοί χαρακτήρες.

Είς έρώτησιν τοΰ Άντράσσυ ώς πρός τή ν ’ Ιταλίαν ό χό. 
μης Τσέρνιν άπήντησεν: 'Η Ίταλική πολιτική κινείται έπί κε- 
κλημένου έπιπέδου πρός τήν κατωφέρειαν. Ή ’Ιταλία είχεν είς 
ίώδεκα μάχας έκατοντάδας χιλιάδων νεκρούς. Έχασεν' άξίας 
δισεκατομμυρίων καί μεγάλα τμήματα τού έδάφους της κα( 
σήμερον δυναται είς τήν εύνοϊκωτέραν περίπτωσιν νά έλπίζη 
μόνον είς τήν τήρησιν τοΰ καθεστώτος. 'Ο Καρόλυϊ έδωσεν είς 
τόν λόγον του νά έννοηθγ, δτι θά είναι φιλειρηνικός μέχρι τών 
άκρων, δηλαδή λέγει σήμερον είς τούς Ιταλούς: « Έξακολου

ι'ήσατε τον πόλεμόν, οσον θέλετε, παρατείνατε τόν πόλεμον, 
Οκως σάς άρεση, σάς έγγυώμεθα, δτι δέν θά πάθετε τίποτα.» 
Αλλα αυτός είναι ολως αντίθετου ιδέας καί άρνεΐται, νά *πο- 

σΧε^ ί sti τουί  έχθρούς αμοιβήν διά τήν έξακολούθησιν τού 
πολέμου. Οσον αφόρα τά ύποβρύχια δύναταί νά βεβαιώσ^ τε- 
λειω», ο,τι ανεφερεν ό κόμης I ίστσα, δτι δηλαδή οί έχθροί ό- 
ποφερουσι πολύ άπό αύτόν.

ΑΜ ΚΟΙΜΙΒΕΝΤΑ TO ) IH M E H if
m m  luuiflEHTi

Έπίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 8. Δεκεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  TOY ΑΙΑΑΟΧΒΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

’ Επί τών φλανδρικών πεδίων χοανών μεταξύ τής Βεστρο- 
σεμπ^κε και τής Μπεσελαιρ <ος καί βορείως τής Βαρνετόν διηυ- 
θύνετο τήν μεσημβρίαν ίσχυρόν πύρ.

Νοτιως τοΰ Σκάρπ έμετριάσθη ή σφοδρά ένέργεια re up ο- 
βολικού.

Κατόπιν αγωνων οια χειροβομβίδων ά'πωθήσαμεν τούς άγ- 

γλους έκατερωθεν τής Γχραινκούρ έκατοντάδας τινάς μετρ·ν. 
Επανειλημμένοι προσπάθειαι τού έχθροΰ, δπως κερδίση £ό» 
φος βορείως τής Λα-Βακερί έναυάγησαν. Κατά τάς μάχας τών 
δύο τελευταίων ήμερών συνελήφθησαν 53 αιχμάλωτοι, μετ«ξ· 
τών όποιων 5 αξιωματικοί, καί έκυριεύθησαν 2 τηλεβόλα καί 
15 πολυβόλα.

ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟ Ϊ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Εις τούς νοτίως τής Λα-Φέρ καί βορειοανατολικώς τής 

Κραόν τομείς καί έπί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς ένεδυνα- 
μώθη τήν μεσημβρίαν ή ένέργεια πυροβολικού.

Τμήματα άναγνωρίσεως συνέλαβον αίχμαλώτους νοτίως 
τού Όρν.

Ο άνθυπολοχαγός Μύλλερ εφθασε τήν 37. έναέριον νί
κην του.

’Ανατολικόν θέατρον
Ούδέν νέον.

Μακεδονικόν μέτωπον
Βουλγαρικαί προφυλακαί έξηνάγκασαν τούς άγγλους νά έγκατ*-. 
λείψουν προκεχωρημένας θέσεις των έπί τής πεδιάδος τοΰ 
Στρυμώνος.

’Ιταλικόν Θέατρον
Επι τών ανατολικώς τής ’ Ασιάγχο πεδίων μάχης άνεχαΓ 

τισθη το ισχυρόν πΰρ πυροβολικού. Τάς έπί τού δρους Σισε- 
μιλ χαταληφδεΐσας θεσείς εξεκαθαρισαμεν έκ τών ύπολειπ·μέ- 
νων τών ιταλικών φρουρών.

(I άριθμός τών απο τής 4. Δεκεμβρίου συλληφθέντ»ν 
ύπό τών στρατευμάτων τοΰ άρχιστρατήγου Κόνρατ αιχμαλώ
των ύπερέβη τάς 16 000.

(W.T.B.)   ΛΟΓΝΤΕΝ ΝΤΟΡΦ

I ΕΙ ΜΑΝΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 9. Δεκεμβρίου 

Δυτικόν Θέατρον
Εις τινας τομείς τοΰ φλανδρικοΰ μετώπου, νοτίως τ·· 

Σκαρπ ως και μεταξύ Μέβρ καί Μπαντέ σονήφθησαν μετά με- 
σημβριαν ζωηροί άγώνες πυροβολικού.

Εις το λοιπόν δυτικόν μέτωπον ή μαχητική ένέργεια 4ιε-. 
τηρήθη άσθενής.

’Ανατολικόν θέατρον
Ούδέν νέον.

Μακεδονικόν μέτωπον
Βορειοανατολικώς τής λίμνης τής Δοϊράνης έξετοπίσθησαν 

έι* πυρός πολλοί έχθρικοί λόχοι, οί όποιοι προσεπάθησαν νά 
πλησιάσωσιν είς τάς βουλγαρικάς προφυλακάς.

’Ιταλικόν μέτωπον
Έπι τοΰ όροπεδίου τής Άζιάγκο, είς τό δρος Τόμπα καί 

είς τό Μοντέλλο ηύξημένη ένέργεια πυροβολικοΰ κατά όιαλείμ. 
μ*τα.

ι W.T.B.)   ΑΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΝΕΑ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
(Ζ.) Λονδΐνον, 6. Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ. Έπίσημον.) Σή

μερον λίαν πρωί έγένετο μία έναέριος έπίθεσις, ή όποία έξετε- 
λέσθη ύπό 25 έχθρικών άεροπλάνων. ' Η πρώτη όμάς ήλθεν 
ύπεράνω τής Κέντ τήν 1,30' τής πρωίας καί έρριψε βόμβας 
πλησίον τής παραλίας. ‘ Η δευτέρα όμάς εφθασεν είς τήν ξηράν 
όλίγον πρό τής 3. πρωινής ώρας. Τά άεροπλάνα έκινοΰντο άν. 
τιθέτως πρός τόν ροΰν τοΰ Ταμέσεως καί μερικά είσήλθον είς 
τό έσωτερικόν τής Κέντ. Αι δύο μνημονευθεΐσαι ομάδες φαίνε
ται, δτι έξετέλεσαν προεισαγωγικής έπιθέσεις μέ τόν σκοπόν, νά 
Ιπισόρωσιν έναντίον των τό πΰρ τοΰ πυροβολικού καί νά έξαν- 
τλήσωσι τά έργα άμύνης.

Μόλις μετά μίαν ώραν έγένετο ή σοβαρά έπίθεσις. Με
ταξύ τής 4. καί τής 4.30' τής πρωίας ευρίσκοντο ύπεράνω 
τής παραλίας τής Έσσεξ δύο ομάδες έχθρικών άεροπλά
νων, ύπεράνω δέ τής παραλίας τής Κέντ τρεις ομάδες 
καί διηυθυνοντο κατά τοΰ Λονδίνου κατα συγκλινούσας γραμ
μάς. Γό τακτικόν των σχέδιον φαίνεται δτι ήτο νά έκτελέσωσι 
πέντε συγχρόνους έπιθέσεις κατά τής πρωτευουσης άπό βορρά, 
«νατολών, νότου καί δυσμών. Ά λλά  μία ολόκληρος όμάς ή- 
ναγκάσθη ύπό τού πυρός πυροβολικού νά στρέψη όπίσω, άπό 
τάς άλλας δέ ομάδας έφθασαν ύπεράνω τοΰ Λονδίνου ούχι 
περισσότερα τών 5 έως 6 άεροπλάνων, τά όποΐα ερριψαν μίαν 
ή δυο έχρηκηκάς βόμβας καί μέγαν άριθμόν έμπρηστικών 
Ιαμβων περί τήν 5. πρωινήν ώραν έπί διαφόρων συνοικιών. 
Αύο έκ τών έπιτεθέντων άεροπλάνων κατερρίφθησαν ύπό τής 
άμύνης μας καί συνελήφθησαν ζώντες οί έπ αυτών έπιβαίνοντες 
Είς Λονδΐνον έξερράγησαν πυρκαϊαί, τάς όποίας έσβεσε ταχέως 
ή πυροσβετική ύπηρεσία. Τά ανθρώπινα δυστυχήματα πιστεύε
ται δτι εΐναι ολίγα, άλλά αί έκθέσεις τών άστυνομιών δέν ε- 
φδασαν άκόμη δλαι. Τά άνυψωθέντα ίδικά μας άεροπλάνα 
προσεγειώθησαν σωα.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΙΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΧΑΛΙΦΑΞ
(Ν.) Άμχερστ, 7. Δεκεμβρίου. (Τηλεγράφημα πρακτο

ρείου Ρόϋτερ.) Συνεπεία συγκρούσδως δύο άτμοπλοίων, έκ τών 
•ποιων τό εν, άμερικανικής έθνικότητος, εΐχε φορτίον πυρομα
χικών, έξερράγη πυρκαίά είς τήν πόλιν Χάλιφαξ (Καναδά). 
Έκ τής έκρήξεως διεκόπησαν αί τηλεγραφικοί καί τηλεφωνικά! 
συγκοινωνίαι μετά τής Χάλιφαξ. 'Ο διευθυντής τής άστυνομίας 
τής Χάλιφαξ υπολογίζει τόν άριθμόν τών νεκρών είς περισσο
τέρους τών 2 000.

ΠΕΡΑΤΒΣΙΣ ΤΟΜ ΓΕΡΜΑΝΟ&ΑΝΙΚΟΝ &ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ5Ν
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 7. Δεκεμβρίου. (Ριτσάου.) Αί μεταξύ 

γερμανών καί δανών αντιπροσώπων διεξαγόμενοι διαπραγματεύ

σεις περί άνταλλαγής έμπορευμάτων κατά τούς προσεχείς μή
νας μεταξύ Δανίας άφ’ ένός, Γερμανίας καί Αύστροουγγαρίας 
άφ’ έτέρου έληξαν πλέον. Αί διαπραγματεύσεις έστράφησαν ιδι
αιτέρως είς τόν έφοδιασμόν τής Δανίας μέ άνθρακας, άλας. ζ- 
λαιον έπαλείψεως μηχανών καί μεταλλεύματα σιδήρου και ύλι- 
κοΰ ναυπηγήσεως, ώς καί είς τάς τιμάς τών είς Γερμανίαν εξα
γομένων γεωργικών προϊόντων.

Αί Ηνωμέναι Πολιτεΐαι έκήρυξαν τόν πό
λεμον κατά τής Αυστροουγγαρίας.

(Ν.) Βάσινγκτον, 7. Δεκεμβρίου. 'Η γερουσία άπεδέχθη 
όμοφώνως διά 74 ψήφων τήν άπόφασιν κηρύξεως πολέμου κατά 
τής Αύστρουγγαρίας. ' Η βουλή ένεκρινε τήν κήρυξιν πολέμου 
διά 363 ψήφων έναντίον μιάς, τού σοσιαλιστοΰ Λόντον. 'Ο 
πρόεδρος Ούΐλσον ύπέγραψε χθες τήν κήρυξιν πολέμου κατά 
τής Αύστρουγγαρίας.

Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ  
αναγνωρίζουν τήν κυβέρνησιν τοΰ Λένιν

(Ζ.) Μπάζελ, 7. Δεκεμβρίου. (Ίδιωτ. τηλεγράφημα.) 'Ο 
έν ΙΙετρουπόλει πρεσβευτής τής Νορβηγίας είσήλθεν είς έπισή- 
μους σχέσεις πρός τήν κυβέρνησιν τού Λένιν μετά τό παρά
δειγμα τής Σουηδίας.

Ε Κ  ΡΩΣΣΙΑΣ
(Ζ.) Ελβετικά Σύνορα, 8. Δεκεμβρίου. Τήν 18. Δεκεμ

βρίου θά συνέλθη έν ΙΙετρουπόλει τό συνέδρων τών άντιπρο- 
σώπων τοΰ στρατοΰ, τό όποΐον πρόκειται νά άποφασίση περί 
τής άποστρατεύσεως.

(Ν.) Μπάζελ. 8. Δεκεμβρίου. Κατά τηλεγράφημα τής 
«Μόρνινγκ Πόστ» έκ Πετρουπόλεως ή κυβέρνησις έπαυσε τήν
3. Δεκεμβρίου έπισήμως τήν-πληρωμήν τών προμηθειών πυρο. 
μαχικών. Γνωστοποιήσεις τής κυβερνήσεως προπαρασκευάζουν 
τόν άποκλεισμόν ολοκλήρου τού ρωσσικοΰ σιδηροδρομικού δι
κτύου κατά τήν δευτέραν εβδομάδα τοΰ ’ Ιανουαρίου, τό όποΐον 
έ'δωσεν άφορμήν είς φήμας, δτι κατά τό χρονικόν τούτο διά
στημα Θά γίνη ή μεταφορά τοΰ στρατοΰ άπό τό μέτωπον εις 
τό έσωτερικόν τής χώρας.

Ή  Ρωσσία κηρύσσει χρεωστάσιον
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 8. Δεκεμβρίου. ' Η «Νταίλυ Νόϋ» πλη

ροφορείται έκ Πετρουπόλεως τήν Πέμπτην τά έξής : 'Η «Πράο- 
ντα» άνακοινώνει, δτι δλα τά δάνεια, τά ποια συνήψεν ή 
Ρωσσία έν τιΰ έξωτερικω, συμπεριλαμβανομένων καί τών ύπό 
τής κυβερνήσεως ήγγυη μενών δανείων τών τραπεζών καί τών 
σιδηροδρόμων, κηρύσσονται άκυρα καί παύει ή πληρωμή τό
κων καί ή έξόφλησις αύτών.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
"Αμστερνταμ, 8. Δεκεμβρίου. (W.T.B.) Τό πρακτορεΐον 

Ρόϋτερ πληροφορείται έκ Μαδρίτης : Τηλεγραφήματα έκ Μα
δρίτης άναγγέλλουσιν, δτι είς Λισσαβώνα έξερράγη έπανάστασις. 
'Ομοίως τήν 5. Δεκεμβρίου έγένοντο ταραχαί είς Όπόρτον. Τό 
πλήθος έλεηλάτησε τά άρτοπωλεΐα. Δύο έφονεύθησαν, 60 με* 
τεφέρθησαν είς τό νοσοκομεΐον καί 78 συνελήφθησαν. Γό πλή
θος έπευφήμει τούς στρατιώτας, οί όποιοι δέν έπενέβησαν.
 * -
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(Ζ.) Ελβετικά Σύνορα, 8. Δεκεμβρίου. ( ’ Ιδιωτικόν τηλε- 

γράφημαι) Η «Μπούντ τη; Βέρνη; πληροφορείται, οτι ό βασι- 
λε»; Κωνσταντίνος μεταβαίνει εις Σαίν Μόριτς, δπου θά παρά- 
μεινη έβομάδας τινά; πρός άνάρρωσιν.

Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
(Ζ.) Γενεύη, 8. Δεκεμβρίου. Ό  παρισινός «Χρόνος» πλη

ροφορείται, δτι μαξιμαλιστικός στρατός βαδίζει κατά τοΰ Ίασίου 
και απειλεί τό γενικόν ρουμανικόν στρατηγεΐον κα< την κυβέρ" 
νησιν τοΰ Βρατια'νο. ' Η ρουμανική κυβέρνησις άπέστειλε πρός 
τάς συμμαχικά; κυβερνήσεις έπειγουσας έπικλήσεις, δπως σπευ- 
σωσι πρός βοήθειαν της καί έφιστα τήν προσοχήν αύτών έπί 
τούτος δτι έν περιπτώσει ρωσσικής άνακωχής μένει εις αύτήν 
μόνη ή έκλογή, ή νά άποσυρθη έπί ρωσσικοΰ έδάφους καί 
ουτω νά έγχαταλβίψ, καί τό τελευταΐον τεμάχιον τοΰ όουμανι- 
κου έδάφους και νά άφήση τόν στρατόν έκτεθειμένον εις άβε 
βαίαν τύχην, ή νά διακόψη τάς έχθροπραξίας.

(Ζ.) Γενεύη, 8. Δεκεμβρίου. 'Ο παρισινός «Χρόνος» πλη
ροφορείται τά έξής: 'Ο Βρατιάνο διεμαρτυρήθη έναντίον τής 
συνομογήσεως άνακωχής. Άλλά ή διαμαρτυρία του. τής οποί
ας το περιεχόμενον δέν έγνώσθη άκόμη έπισήμως, δέν δύναται 
ουστυχως νά φέρη καμμίαν μεταβολήν είς τά πράγματα. Τό 
γαλλικόν ύπουργεΐον τών έξωτερικών δημοσιεύει διά τοΰ τύπου, 
οτι ή Άντάντ. μή δυναμένη νά δώση βοήθειαν είς τ ή ν ’ Ρουμα
νίαν, είναι ύποχρεωμένη, νά χωρισθη στρατιωτικώς καί τοΰ 
συμμάχου της τούτου. 'Υπάρχει έλπίς, - δτι ό Βρατιάνο καί ό 
βασιλεύς Φερδινάνδος τής Ρουμανίας θά δυνηθώσι νά άποφύ- 
γιοσι τήν άπειλοΰσαν μονομερή είρήνην.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
(Λ.) Ζυρίχη 8. Δεκεμβρίου. Έ  «Σέκολο» άναγγέλλει, 

οτι εθεαθησαν ύποβρύχια πρό τοΰ π ο ρ θ μ ο ύ  τοΰ Σουέζ. 'Ο 
διάπλους τοΰ πορθμού εχει σταματήσει άπό τήν Δευτέραν.

(W .T.B.) Βάσινγκτον. 8 . Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ.) Τήν 
I Ιεμπτην έτορπιλλισθη έντός τής έμπολέμου ζώνης τό άμερι- 
κανικόν άντιτορπιλλικόν «Ιάκωβος Τζών». Μέγα μέρος τοΰ 
πληρώματος έπνίγη.

« i p  ΙΙΙ ΠΜΙΙΰ ΤΟΪ ΙΑΡΡΑΤΓ
(Ζ.) Αι «Νεαι Είόήσεις» τής Ζυρίχης πληροφορούνται 

εκ Ιίαρισιων από έγκυρον πηγήν, δτι έν περιπτώσει συνάψεως 
άνακωχής μεταξύ Ρωσσίας καί τών κεντρικών δυνάμεων ό στρα
τός του Σαρραϊγ θά^άποσυρθη έξ 'Ελλάδος καί τό κύριον μέ
ρος αυτου θά στολή είς τό ιταλικόν μέτωπον, διότι κατόπιν 
τής άνακωχής ό στρατός τοΰ Σαρράϊγ θά είναι έκτεθειμένος 
εις μέγα κίνδυνον. Οί άνταντικοί κύκλοι πιστεύουσιν, δτι αί ναυ- 
τικαί δυνάμεις τής Άντάντ θά είναι άρκεταί, δπως διατηρήσωσι 
τήν παροΰσαν κατάστασιν έν Έλλάδι καί έμποδίσωσι τήν έπά- 
νοδον τοΰ παλαιού καθεστώτος.

ΑΙ ΟΑΡΕΙΑΙ ΑΓΙΑΙΚΑΙ ΑΠ8ΑΕΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΜΠΡΑΙ
, ΒεΡ°λϊνον, 8. Δεκεμβρίου. (W .T.B.) Είς τό πολεμικόν 

πεοιον τής Καμπραί άφηρέθη άπό τούς Άγγλους νέον έδαφος 
εκατέρωθεν τής Γκραινκούρ. Βορείως τής Λά Βακερί άπεκρού- 
σθησαν αίματηρώς άγγλικαί έπίθεσις καί έκυριεύθη νέα λεία 
«ίχμαλώτων. πυροβόλων καί πολυβόλων. 'Η άγγλική διοίκησις 
Ιρριψεν είς τόν αίματηρόν άγώνα ύπέρ τάς 180 000 άνδρών,

μεταξύ τών όποιων ’ Ιρλανδούς καί ’ Ινδούς. Κατά πληροφορία; 
άγγλων άξιωματικών μεραρχίαι τινές. συνετρίβησαν κατά τοιοβ- 
τον τρόπον, ώστε τό διασωθέν ύπόλοιπον ήδυνήθη νά καταφυγή 
εις μίαν μικράν οικίαν. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας αί χλεΐ- 
σται̂  των συμμετασχουσών μεραρχιών ύπέστησαν άπωλείας ύπέ» 
τα 50 έπί τοΐς έκατόν. 'Η ένέργεια τών γερμανικών πολυβό
λων κα! τό συγκεντρωτικόν πΰρ τοΰ πυροβολικού, τό oxotov 
διηυθυνετο κατα τών πλευρών καί τών νώτων τοΰ άγγλικβύ 
στρατοΰ, ήτο καταστρεπτικωτάτη.

° ί , “Τίλ°ι αιχμάλωτοι μαζύ μέ τήν χαράν των, δτι SU- 
φυγον  ̂την σφαγήν, δεικνυουσι καί τό καταπεπτωκό; ήθικόν των- 
έλπίζουσιν οτι ή συντριβή τής ’ Ιταλίας θά συντομεύσ» τόν 

πόλεμόν. Μεταςυ των αίχμαλώτων εύρίσκονται καί 10 Αμερι
κανοί, οι όποιοι είργάζοντο δπίσω είς τήν κατασκευήν σιδηρο
δρομικών γραμμών καί συνελήφθησαν δι’ αίονιδιασαοΰ. ’Εντεύ
θεν των γραμμών μας εύρίσκονται ύπέρ τά 50 τεθωρακισμένα 
αυτοκίνητα, κατεστραμμένα ύπό τοΰ πυρός. Πολύ μεγαλύτερο.- 
αριθμος τοιουτων καλύπτει τήν πρό τών σημερινών θέσεών μα; 
εκτασιν. Ια τεθωρακισμένα αύτοκίνητα έχρησιμοποιήθησαν ύπό 
του αγγλικού πεζικού ώς προκαλύμματα διά τά πολυβόλα χα! 
*δεχ»ησαν αποτελεσματικόν πΰρ τού πυροβολικού μας.

Τό πλεϊστον μέρος τών 150 κυριευθέντων πυροβόλων έ- 
κυριευθη νο-ζίως τής Μανιέρ, πλησίον τής Γκονελιέ καί τή; 
Ηιλλερ - 1 κισλαΐν ως καί κατά τήν έφοδον έναντίον τής Λά 
ρακερι. Ια επι τοΰ πεδίου μάχης κείμενα γαλλικά χωρία, τά 
οποία καταστρέφοντο συστηματικώς ύπό τών Άγγλων, ενουΐι 
μεταβλτ,Θη είς χαπνίζοντα έρείπια. Τά προάστεια τής Καμπραί
βαρείας β λά β α ς^  ^  ^  bt0plX°v ^  δημαρχεΐον ύπεστησαν

_ Ιδιαιτέρως όδυνηρά διά τούς Άγγλους είναι ή άπώλεια 
του Οασους τής Μπουρλόν. διά τήν κατοχήν τοΰ όποιου έθυ- 
σιασαν χιλιάδάς χιλιάδων άνθρώπων. Τό δάσος τοΰτο δεσπό''- 
μακραν πρός δυτικά καί νοτιοδυτικά τό Ιμπροσθεν χυαατοειδώς 
κειμενον λοφώδες έδαφος μέχρι τής είς Μπαπώμ άγούσης δδοΰ. 
πέραν της Μπουρσι. Η φυτεία τοΰ άνακτορικοΰ πάοκου χατ=- 
στραφη. Τό πάρχον είναι πλήρες ύλικοΰ πολέμου, ‘πτωμάτων 
και κατεστραμμένων τεθωρακισμένων αύτοκινήτων, πλησίον τών 
οποίων εύρίσκεται τό άπηνθρακωμένον προσωπικόν των. Γό ά- 
νακτορον άπετεφρώθη, τό δέ χωρίον κατεστράφη τελείως. ‘ Ο
λόκληρον τό έκτεταμένον πεδίον μάχης παρουσιάζει «ρικωδώ; 
Ά γ Τ  Et!t0VGt απ° ΡαΡεΐαν και καταστρεπτικήν ήτταν τών

)  O W E  ΤΣΕΡΚΙ* Π ίΡ Ι ΤΒΣ Η Ρ Ι Μ Ι Ι Ϊ  Β »  H i  I M i P l I i ;
Βιώνι; 8 . Λιχ,μίρίοο. (W .T.B .) Ό  χ6μφ Τσέρνιν the 

κατα την χθεσινήν του ομιλίαν περί τής Αμερικής καί τά έξής ·
Κατα τήν γνώμην μου ό κόμης Καρόλυϊ έξέφρασ» έξω- 

γκωμενας απαισιοδόξου; γνώμας δσον άφορα τήν στρατιωτική 
έπεμβασιν της Αμερικής. Δέν άρνοΰμαι, δτι ή Άντάντ πιστεύ
ει πραγματικώς δτι ή Αμερική θά τήν βοηθήση είς μεγάλην 
κλίμακα, και έλπιζει, δτι ή βοήθεια αυτη Θά έπιφέρη μεταβο
λήν είς την έξελιξιν του πολέμου. Πρέπει δμως νά έρωτήσω. 
έαν δεν^πλανάται ή Άντάντ, τρέφουσα τάς έλπίδας αύτάς.

Είναι πολύ εύκολον, νά είπη τις, δτι ή Αμερική Θά στεί- 
λη έκατομμύρια. στρατού είς τήν Εόρώπην. Άλλά κατά ποσόν 
Ουναται και να πραγματοποιηθώ εν τοιοΰτον σχέδιον, αύτό θά 
τό ίδωμεν βραδύτερον. Δύναμαι νά καταφύγω είς τάς γνώμα~ 
πολυ σημαινόντων στρατιωτών, οί όποιοι θεωρούσιν ώς άδύ· 
νατον̂  βοήθειαν έξ Αμερικής, δπως τήν προφητεύει ή Άντάντ.
Δέν αρνουμαι, οτι ή Αμερική σκέπτεται νά υποστήριξή σοδα- 
ρως την Ανταντ, καί δύναται τις έν πάση περιπτώσει νά δια-ρίνι 
σήμερον εν βήμα πρός τήν χατεύθυνσιν ταύτην

Πωλείται μεγάλο τσαντάχι άπό άλπαχα, χατάλληλοΓδίά 
δώρον τών Χριστουγέννων, άντί 80 μάρκων. Λεμπάουερ - στρ· 
39, παρτέρρε.

Ενοικιάζονται 2 καλώς έπιπλ. δωμ. (υπνου καί διαμονϊς). 
Βίλαντ-στρ. 10 . παρτέρρε.


