
ΝΕΑ TOY
Ε λ λ η ν ικ ή

•  ·

GORIITZ
ε χ δ ο σ ι ς

ΑΡΙΘ. 340. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1114 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1917
Ver&ntwortlieher Herausgeber: Ε. G l a u b e r  , Gorlifcz. 
Uebersetzt von Dionyssios A g a p i t o s ,  ζ. Z. in Gorlitz. 
Dr tick nnH Y erlag der Aktien - Gesellscnaft Gorlitzer 
Naohrichten und Anzeiger, Gorlitz, Bem ianiplatz 23/24.

Υπεύθυνο- έκδοτης : Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος II. ’ Αγαπητός, διαμενων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις και Ιχδοσις υπό της 'Εταιρείας Γχέρλιτσερ Νοίχριν- 
τεν οΰντ Άντσαιγχερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.
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(Ν.) ‘ 0  έν ΙΙετρουπόλει πρεσβευτής της ’ Αγγλίας, Μπου

χάναν, έδέχθη αντιπροσώπους τοΰ ρωσσικοΰ τόπου και άνεκοί
νωσεν είς αύτους μέ φιλικόν υφος, δτι παρεξηγοΰνται οί άλη- 
θεϊς-σκοποί της άγγλικής πολίτικης καί παριστώσιν έσφαλμένως 
αδτούς. Έξέφρασε την συμπάθειαν τή ς’ Αγγλία» προς τόν ρωσ- 
σιχόν λαόν, ό όποιος έξηντλήθη από τάς βαρείας πολεμικάς θυ
σίας και την γενικήν αταξίαν, ή όποία είναι ή αναπόφευκτος 
συνέπεια της έπαναστάσεως. Κατόπιν είπε : Δεν τρέφομεν εχ- 
Ηραν καί δεν υπάρχει ουδέ κόκκος άλη&είας είς τάς ειδήσεις, 
δτι σκεπτόμεθα τιμωρίαν ή μέτρα έξαναγκασμοΰ, έν η περιπτώ- 
aet ή Ρωσσία εκλειε μονομερή ειρήνην. Τό γεγονός, δτι τό 
συμβοόλιον τών λαϊκών πληρεξουσίων είσήλθεν είς διαπραγμα
τεύσεις μετά τοΰ έχθροΰ, χωρίς νά συνεννοηθη προηγουμένως 
μετά τών συμμάχων, αποτελεί παράβασή τών συνθηκών τοΰ 
Σεπτεμβρίου 1914, διά τήν όποιαν δικαίως παραπονούμεθα.

Δέν δυνάμεθα κατ’ οΰδένα λόγον νά παραδεχθώμεν τόν 
ισχυρισμόν, δτι ή μετά της απολυταρχικής ρωσσικής κυβερνή
σεως κλεισθεΐσα συνθήκη δέν έπιβάλλει υποχρεώσεις είς τήν 
ίιαδεχθεΐσαν αυτήν δημοκρατίαν. Διότι έάν παραδεχθη τις τήν 
αρχήν ταότην, απειλείται ή ισχύς δλων τών διεθνών συνθηκών. 
’ Αλλά καί αν άποκρούωμεν τόν ισχυρισμόν τοΰτον, δέν έπιθυ- 
μοΰμεν δμως νά έξαναγκάσωμεν Ινα σύμμαχον, ό όποιος δέν 
θέλει πλέον νά συμπράξη, δπως προσφέρη είς τό μέλλον τάς 
υπηρεσίας του, στηριζόμενοι έπί τοΰ δικαίου, τό 'ποιον μας 
θίδει ή συνθήκη.

'Η αγγλική κυβέρνησις έπιδυμεϊ τήν δημοκρατικήν ειρή
νην, δσον καί ή ρωσσική δημοκρατία. ’ Αλλά τό συμβοόλιον 
-5>ν λαϊκών πληρεξουσίων ’τλαναται, δταν πιστεύη, δτι θά δυ- 
νηθή νά έξασφαλίση τήν ειρήνην ταύτην διά τής άπαιτήσεως 
αμέσου άνακωχής, τήν οποίαν νά έπακολουθήση συνεννόησίς. 
Τουναντίον οί σύμμαχοι έπεθύμουν, νά έπιτύχωσι πρώτον γενι
κήν συνεννόησιν, συμφωνοΰσαν μέ τάς άρχάς, τάς όποιας εχοο- 
σι διακηρύξει, καί κατόπιν νά έπιδιώξωσιν ανακωχήν. Μέχρι 
Τοΰδε κανείς γερμανός πολιτικός δέν είπέ τι άπό τό. όποιον νά 
προκύπτη, δτι ό γερμανός αυτοκράτωρ ή ή γερμανική κυβέρ- 
νησις συμμερίζονται τά ιδεώδη τής ρωσσικής δημοκρατίας. 
’ Αλλά αί διαπραγματεύσεις άνακωχής διεξάγονται μετά τής 
-,ερμανικής άπολυταρχίας καί οόχί μετά τοΰ γερμ«νικοΰ λαοΰ. 
Υπάρχει καμμία πιθανότης, δτί ό αυτοκράτωρ Γουλιέλμος, θά 
Οελήση νά δπογράψη δημοκρατικήν ειρήνην, δπως τήν επιθυ
μεί ό ρωσσικός λαός, δταν εΤναι βέβαΛς, δτι ό ρωσσικός στρα
τός έπαυσε πλέον νά υφίσταται ώς πολεμική μονάς; ' Η ειρή

νη, τήν όποιαν σκέπτεται, είναι μία γερμανική κοσμοκρατορική 
ειρήνη.

Καί αν ακόμη οί σύμμαχοι δέν δύνανται νά άποστείλωσιν 
αντιπροσώπους είς τάς διαπραγματεύσεις άνακωχής, είναι έν 
τούτοις διατεθειμένοι, εόθυς ώς σχηματισθή διαρκής καί άντα- 
ποκρινομένη είς τήν θέλησιν όλοκλήρου τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ κυ- 
βέρνησις, νά συζητήσωσι μετά τής κυβερνήσεως αυτής τους πο
λεμικούς σκοπούς καί τους δυνατούς δρους μιας δικαίας καί δι
αρκούς ειρήνης. Μέχρι τής στιγμής αυτής προσφέρουσιν είς τήν 
Ρωσσίαν άποτελεσματικωτάτην βοήθειαν, άποκρούοντες τά ισχυρά 
γερμανικά στρατεύματα είς τά μέτωπά των. Κατόπι ό Μπου- 
χάναν ύπενθύμισεν,' δτι χωρίς τόν αγγλικόν στόλον καί τόν άγ" 
γλικόν στρατόν, ή Ρωσσία θά ήτο σήμερον υποτελής είς τήν 
Γερμανίαν καί έν Ευρώπη θά έπεκράτει ή απολυταρχία. ’ Εάν 
ημείς ΰποχωρούσαμεν, δέν Θά ύπήρχεν έπανάστασις διά τόν 
ρωσσικόν λαόν.

'0  πρεσβευτής ώμίλησε κατόπιν περί τής ειλικρινούς επι
θυμίας τών Άγγλων, νά βοηθήσωσι τήν Ρωσσίαν κατά τήν 
ώραν της κρίσεώς της καί ήρώτησε, έάν δύναται νά λεχθή 
τό ίδιον καί διά τά ρωσσικά αισθήματα πρός τήν Μεγάλην 
Βρεττανίαν. Είναι γεγονός, δτι δέν παρέρχεται καμμία ημέρα, 
χωρίς ό σημερινός κυβερνητικός τύπος νά έπιτίθεται κατά τής 
Μεγάλης Βρεττανίας. Μπορεί νά πιστεύση κανείς, δτι ό έχ&ρός 

■τής Ρωσσίας δέν είναι ή Γερμανία, αλλά ή Μεγάλη Βρεττανία, 
καί δτι ή Μεγάλη Βρεττανία προεκάλεσε τόν πόλεμον πρός 
πραγματοποίησή τών κεφαλαιοκοσμοκρατορικών σκοπών της κα·. 
δτι αυτή είναι υπεύθυνος διά τήν αίματοχυσίαν. 'Ο Μπουχάναν 
έπανήλθε κατόπιν είς τήν γνώμην του, δτι ή Ρωσσία θά ήτο 
υποτελής είς τήν Γερμανίαν χωρίς τόν αγγλικόν στόλον καί τόν 
αγγλικόν στρατόν καί έξηκολούθησε : Δέν έχομεν τό δικαία/μα, 
νά άξιώσωμεν, δπως μας μεταχειρίζωνται ώς φίλους, καί νά 
μη υφιστάμεθα καθημερινώς έπιθέσεις τοΰ λαοΰ; Ό  Λενιν 
μας εθεσεν είς κατωτέραν μοίραν καί άπό τους Τούρκους, είς 
τους όποιους θέλει νά παραδώση τήν ’ Αρμενίαν, χωρίς νά έν- 
θυμηθη τάς φοβεράς σ'3αγάς. ' Η θέσις τών έν Ρωσσία αγ- 
γλων ύπηκόων δέν εΐναι καθόλου ζηλευτή. Γίνονται σήμερον 
τό άντικείμενον έπιθέσεων καί οόδεμιαν έμπιστοσυνην τρεφουσι 
πρός αυτούς. Κανείς δμως λόγος δέν όπάρχει δί αύτό, έκτός 
έάν είναι Ιγκλημα, νά υπερασπίζη κανείς τήν χώραν του έναν
τίον τών συκοφαντιών τών γερμανών πραιτόρων.

Έ πί τών δηλώσεων τούτων τοΰ Μπουχάναν ή «Γκέρλι- 
τσερ Νάχριχτεν» παρατηρεί τά έξης :

Έδημοσιεύσαμεν τάς δηλώσεις τοΰ άγγλου πρεσβευτοΰ 
μέ δλας τάς λεπτομερείας των, διότι έξ αυτών γίνεται κατά-



. δ̂ λον xb νέον παιγνίδι τοΰ Μπουχάναν. Αυται έσκόπευαν διά 
τη; φιλική; συμπράξεως μετά τοΰ καλοπίστου ρ ω σ σ ικ ο ΰ  τόπου, 
νά πεισουν τόν ρωσσικόν λαόν, δτι ή άγάπη χαί ή μεγαλοψυ- 
Χ(α τη; ’Αγγλίας εόρίσχονται καί σήμερον ακόμη έν πλήρει 
άχμη χαί οτι θά ήμπορούσαν νά διατηρηθώσιν άπέναντι πά- 
σης δοκιμασίας. 'Ο Μπουχάναν είναι ενα; διπλωμάτης τών πε
ριστάσεων, δ όποιος έπωφελεΐται ή προσπαθεί νά έπωφελήται 
πάσης πολιτικής χαταστάσεως. ’ Εφόσον οί πολεμοχαρείς πολι
τικοί αρχηγοί έν Λονδίνψ καί Παρισίοις ήλπιζον, δτι ή κυριαρ
χία τών μπολσ,εβιστών θά είχε βραχύτατον βίον, Ινεκα τής 
άντεπαναστάσεως τοΰ άρχηγοΰ τών χοζάκων Καλεντίν, ή όποια 
έπηχολούθησεν αμέσως, Ιφόσον ή τοιαότη έλπίς των δέν ήτο 
απιθανον νά έχπληρωθη, έπετίθεντο άδιαχόπως κατά τοΰ 
Λένιν καί Τρότσχυ, τους οποίους έθεώρουν άξιους αγχόνης. 
'Ο Καλεντίν δμως εμεινε μακράν τής Πετρουπόλεως καί οί 
μπολσεβισταί έκέρδίζαν άπό ημέρας εις ήμέράν περισσοτέραν 
Ισχ'υν καί έκτίμησιν, - διά τόν λόγον κυρίως, δτι ήσαν οί ενντιμοι 
αντιπρόσωποι μιας πολιτικής δπέρ τής ει’ρήνης. 'Η δύναμις του 
μαξιμαλιστικού κόμματος δφείλειαι είς τήν επιμονήν του νά 
χλείση ειρήνην, διότι σήμερον αυτη υπαγορεύεται δπό τών ζω
τικών συμφερόντων τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ. Κα6’ ήν στιγμήν δμως 
δέν είμποροΰσαν νά έμποδίσουν τό κίνημα τούτο, τί άλλο άπέ- 
μενεν από τοΰ νά τό έπηρεάσουν ;

Καί οΰτω ή διπλωματία τής Άντάντ μετεβλήθη καί μετ’ 
άγανακτήσεως άπέκρουσε τόν ισχυρισμόν, δτι ή Άντάντ Θάδιέ- 
κοπτε τάς σχέσεις της μετά τής Ρωσσίας, έάν αυτη είσήρχετο 
είς μερικας μετα τής Γερμανίας διαπραγματεύσεις.

'Ο σκοπός τοΰ τεχνάσματος είναι καταφανής: 'Η Άντάντ 
ήθελε νά παρατείνη τάς διαπραγματεύσεις περί άνακωχής, αί 
δποιαι γίνονται, καί τέλος νά τάς κάμη νά ναυαγήσουν. Έ φ’ 
δσον θά ήτο δυνατόν είς τήν διπλωματίαν νά άναβάλη τάς διαπραγ
ματεύσεις διά τήν άναχωχήν, δέν θά ήσαν άστήρικτοι αί προσοο- 
χίαι  ̂της, δτι τά τεχνάσματα' της θά έπιτύχουν. Διότι τότε δέν 
θά έπαυεν άπό τοΰ νά χατηγορη τήν κυβέρνησιν τών μπολσε- 
βιστών πρό τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ καί δλοκλήρου τοΰ κόσμου, δτΐ 
τάχα δέν ήτο ίχανή νά έχπληρώση τόν διακαή πόθον τοΰ ’ρωσ- 
σιχοΰ λαοΰ, δπως χλείση ειρήνην, όπότε έν τοιαότη περιπτώ’ 
σει ή πτώσις τής μπολσεβιστικής κυβερνήσεως θά ήτο ζήτημα 
δευτερολέπτων.

Δυνάμεθα έν τούτοις έντελώς άτάραχοι νά άφήσωμεν τόν 
Λένιν καί τόν Τρότσκυ νά παρακολουθήσουν μόνοι των τό τέ
χνασμα του Μπουχάναν καί νά κάμουν δ,τι τους έπιβάλλεται 
μετά μίαν παρομοίαν έξέτασιν. Άμφότεροι άλλως τε οί ήγέται 
ουτοι τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ άπέδειξαν ήδη, δτι έχουν άρκετήν 
πείραν τής υπογείου αγγλικής διπλωματίας.

α ν μ ο ι ν ο ι ε κ η Τ ο ϊ  m
n m u u  uuH ugnti

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 13. Δεκεμβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
,  λ _  ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ
Από τής Ντιξμουτ μέχρι τοΰ Λυς χαί νοτίως τοΰ Σκάρπ 

κατά διαλείμματα ηΰξημένη ένέργεια πυροβολικού.
Ανατολίχώς τής Μπουλεκουρ τά στρατεύματά μας άπέ- 

σπασαν άπό τους Άγγλους πολλά σκέπαστρα καί συνέλαβον 6 
άξιωματικοΰς χαί 84 άνδρας αίχμαλώτους.

Μετάξι, τής Μέβρ καί· της Βαντουίλ οί άπό τής έσπέρας

ήδη ζωηροί αγώνες πυροβολικού ένεδυναμώθησαν σήμερον τήν 
πρωίαν.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΜ ΙΡΙΙΤΣ
Εν συνδυασμω μέ άγώνας άναγνωρίσεως ή ένέργεια πυ

ροβολικού ένεδυναμώθη είς τινας τομείς.

Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
"Οπως είχε συμφωνηθη άρχίζουν σήμερον εις τήν περιο

χήν τοΰ άρχιστρατήγου Αεοπόλδου πρίγκηπος τής Βαυαρία; 
αί διαπραγματεύσεις διά τήν σύναψιν τής άνακωχής, ή όποια 
δεον να έπακολουθήση τήν προσωρινώς ύφισταμένην παΰ^ιν τών 
έχθροπραξιών.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Εις τό τόξον τού Τσέρνα κατά τινας μικροτέρας έπιχ-ιρ-ή' 

σεις συνελήφθη άριθμός ΐταλών καί γάλλων αιχμαλώτων.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
Λόγιρ τής χιόνος καί τής δμίχλης μικρά μαχητική ένέργει*.

(W .T .B .) __________ ΑΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Κ α τ ά ρ ρ ι ψ ι ς  α γ γ λ ι κ ο ύ  « χ ε ρ ο π λ ο ί ο υ
Βερολινον, 12. Δεκεμβρίου. (W .T .B .) "Εν τών 68ρο πλά

νων μας, υπό κυβερνήτην τόν ανθυποπλοίαρχον Χριστιάνζεν, 
κατέρριψε τήν 11 . Δεκεμβρίου πρό μεσημβρίας είς Χόφντεν 
κατά τινα άνιχνευτιχήν πτήσίν του τά άγγλιχόν άερόπλοιον 
«C 27», τό όποιον χατέπεσε καιόμενον είς τή| θάλασσαν.

Ό  αρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλοι*.

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑ ΑΓΓΑΙΙΟΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚδΝ
Βερολινον, 13. Δεκεμβρίου. (W .T .B .) ’ Ελαφρά πολεμικά 

μας πλοία, υπό την διοίκησιν τοΰ πλωτάρχου Χάϊνικε, προσέ- 
βαλον  ̂τήν πρωίαν τής 12 . Δεκεμβρίου πλησίον τής άγγλικής 
παραλίας πρό των έκβολών τοΰ Τύνε τήν κυκλοφορίαν τών 
έχθρικών πολεμικών πλοίων. Κατά τήν συναφθείσαν μάχην 
μετά τών άγγλικών προφυλακών κατεβυθίσθησαν δύο μεγάλα 
άτμόπλοια καί δύο ώπλισμένα πλοία περιπολίας. Τά πολεμικά 
μας πλοία έπέστρεψαν χωρίς απώλειας καί βλάβας.

Ο αρχηγό? -τού ναυαρχ. έπιτελείου τού στόλου

H A I M S  i l l  I I S  ΚΑΜΠΡΑΙ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 12 . Δεκεμβρίου. Ό  «Νέος Άγγελιαφό. 

ρος τής Ρόττερν:αμ» πληροφορείται έκ Λονδίνου : Οί «Τάϊμς», 
καίτοι έκφράζουσι τήν πλήρη των έμπιστοσόνην πρός τόν Χάίγ, 
άπαιτούσιν δμως άμέσως λεπτομερή άνάκρισιν περί τών αιτίων 
τής μεταστροφής τής τύχης είς τό άγγλικόν μέτωπον. Βαθμη
δόν άποκαλύπτεται ή άλήθεια διά τά γεγονότα τής Καμπραί. 
Από τας περιγραφάς τών ανταποκριτών περί τοΰ ήρωϊσμ*ύ 

τοΰ άγγλιχοΰ στρατοΰ προκύπτουν πολλά. Δέν πρέπει νά διστά- 
σωμεν, γράφει ή έφημερίς, νά άπομακρύνωμεν κάθε άρχηγίν, 
ό όποιος διέπραξε λάθη. Είναι άδυναμία τοΰ Χάϊγ, νομίζει ή 
έφημερίς, νά έχτιμά περισσότερον άφ’ δ,τι πρέπει έχείνους, .! 
όποιοι τόν δπηρέτησαν πιστώς.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
(Ζ.) Λουγχάνο, 12 . Δεκεμβρίου. Ό  Ιν Πετρουπόλει αντα

ποκριτής τής «Σέκολο» αγγέλλει δτι, οΓ γερμανοί αντιπρόσω
ποι έπιμένουσιν, δπως άμεσως μετά τήν δπογραφήν τής ανα
κωχής είσέλθωσιν είς Ιιαπραγματεύσεις πρός σύναψιν μιας ρη
τής χαί οριστικής ειρήνες. Κατόπιν μεγαλυτέρου χάσματ»ς, σο- 
νεπεία τής λογοκρισίας, ή άνταπόκρισις έξακολουθεϊ: ’Erafe.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Α
— «' Ο κότσυφας στό πάρκο άπό καιρό σώπασε καί τά δέν

δρα συμμάζεψαν δλον τόν πράσινο ρουχισμό τους καί τόν κρύ
ψανε γιά τήν έρχόμενη άνοιξι» ελεγα στον πεζό φίλο μου, κα
θώς βαδίζαμε πρός τά κέντρα. «'Ο ουρανός δλο καί κουκου
λώνεται μέ πυκνά σταχτερά νέφη.»

— «Χειμώνας!», μισόειπε θλιθερά, ένω άργοπερπατοΰσε 
δίπλα μου, μέ τά χέρια χωμένα στις τσέπες τής μανδύας καί 
μαζεμένες τις πλάτες.

'Ο παγερός άέρας, τινάζοντας ψιλό χιόνι, σφύριζε τό πέν
θιμο του τραγούδι ψηλά έπάνω στά σύρματα τοΰ τράμ καί 
τις κορυφές τών δένδρων, τά μεγάλα τζάμια άπό τις προθήκες 
τών μαγαζιών θάμπωναν άπ’ τήν παγωμένην άχνα κί δ ήλε- 
κτριχός γλόμπος εχλαιγε, κρεμασμένος πάνου άπό τό γλυτσα- 
σμένο λιθόστρωτο.

— Δέν παίρνουμε μιά μπίρα ;
Προτείνει δ φίλος μου, δείχνοντας μέ τη μύτη κατά τοΰ 

Νίπούχαλ τήν μπιραρία.
— Ακόμη δέν βγήκαμε άπ’ τό σπίτι, άκόμη δέν αίσθάνθη 

τό πλεμόνι μας λίγο δροσερόν άέρα καί θέλεις πάλι κάπου νά 
τρ»πώσης; Ά ς  κάνουμε μιά βόλτα πρώτα, καϋμένε !

«— Εΐναι καιρός γιά βόλτες, βρέ άδερφέ, δ?ν ξεπάγιασες α
κόμη :

*— Τί κρυώνεις;
— Λιγάκι!
— Λοιπόν, ίδέα σου είναι.’Εγώ συνείθισα μιά χαρά. Πέρσυ, 

μετά τό πρώτο χιόνι, κλείστηκα μέσα χαί δέν τολμοΰσα νά 
ξεμυτίσω. Φέτος νοιώθω μιά λαχτάρα γιά χιόνι. Ανυπομονώ 
νά κυλήσω μέ τό ελκυθρο στήν κυλήθρα τής Λάντσκρονε (Γχέρ- 
λίτσειον άκραν, καθώς θά ελεγεν ίσως δ μακαρίτης δ Ραγχα- 
βής) καί νά τρέξω μέ τά παγοπέδηλα πάνου στον πάγο.

Δέν μιλάς ;
Χωρίς νά μ’ άκούη, μορφάζοντας σάν νά μασοΰσε κινίνο, 

χότταζε τις θαμπές βιτρίνες άπό τις μπιραρίες, καθώς προχω
ρούσαμε, σάν τά κακοαναθρεμένα άλογα, πο'υ δέν τό παίρνουν 
άπόφασι νά ξεκινήσουν, μόνον κυττάζουν πλάγια κατά δπου 
νοιώθουν σταΰλο. Παραδόξιος δμως σέ λίγο, όχι μόνον κύτταζε 
κατ’ εόθεΐαν έμπρός, άλλά καί τό κεφάλι του τέντωσε λίγο έ'ξω 
απ’ τους ώμους καί τό χέρι του ξέχωσε άπ’ τήν τσέπη καί 
τ· βήμά του άσυναισθήτως έπετάχονε, στρίβοντας το 
μουστάκι. Παρακολουθώντας τό βλέμμα του άντίκρυσα μιά γυ
ναικεία σιλουέτα, ενα ώραΐο ανάστημα, που προπορευότανε.

— Δέν μπαίνουμε πουθενά, νά πάρουμε καμμιά μπίρα; τόν 
ερωτώ.

— Ό χ ι άκόμη, άδερφέ, άς χάνουμε καμμιά (Ιόλτα ! Μοΰ 
άπηντησεν ό άθεόφοβος, χωρίς χάν νά χαμογελάση !

Νίκαρος

βαιοΰται, δτι οί γερμανοί θέλουν νά περιορίσουν τήν έλευθε- 
*ίαν τοΰ ρωσσικοΰ στόλου, ό δποιος δφείλει νά έγκαταλείψη 
τόν Μποττνιχόν χαί νά άποσυρθη είς τόν φιννικόν κόλπον.

Ν ί κ η  τ ώ ν  Μ α ξ ι μ α λ ι σ τ ώ ν
(Ζ.) Λονδινον, 12. Δεκεμβρίου. Ή  „Ντ*ίλυ Κρόνικλ“ 

πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως, δτι κατά άναχοίνώσιν τοΰ 
σονδέσμου τών σιδηροδρομικών τά τάγματα έφόδου τού Καλεν* 
τίν ήττήθησαν πλησίον τής Μπελγχορότ χαί δτι ένισχύσεις 
Κοζάχων τοΰ Καλεντίν εδρίσχονται χαθ’ δδόν.

(Ν.) Κατά τηλεγράφημα τοΰ πρακτορείου Ρόϋτερ έκ Λον
δίνου ή μαξιμαλιστική έφημερίς «Πράβντα» γράφει, δτι ή πρώτη

σύγχρουσίς τού μαξιμαλιστικού στρατού μετά στρατοΰ τού Κορ- 
νιλώφ, άνερχομένου είς τρεις εως τέσσαρας χιλιάδας άνδρών 
μετά πολυβόλων, έγένετο είς τόν σταθμόν 'Γαμαρόβχα, άπέχοντα 
28 βέρστια άπό τήν Μπελγκορόντ.

mum μ
(Ν.) Κατά τήν «’ Εφημερίδα' τής Κολωνίας» τηλεγραφή

ματα έκ Παρισίων ισχυρίζονται, δτι ή γαλλική κυβέρνησις άπε- 
φάσισε νά άνακαλέση τόν Σαρράϊγ άπό τήν διοίκησιν τοΰ μα
κεδονικού μετώπου καί νά άντικαταστήση αυτόν διά τοΰ στρα- 
τηγοΰ Ρόκ. Ή  γαλλική λογοκρισία άπηγόρευσε τήν δημοσίευ- 
σιν τής είδήσεως ταύτης.

Δ υ σ κ ο λ ί α ι  τ ή ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  α γ γ λ ι κ ο ύ  σ τ ρ α τ ο ΰ  
ε ί ς  ’ Ι τ α λ ί α ν

(Ν.) Βέρνη, 12. Δεκεμβρίού. Αί ίταλικαί έφημερίδες οη- 
μοσιεύουσι μακράς περιλήψεις άρθρων τού άγγλικοΰ τύπου 
ρί δυσκολιών μεταφοράς τού στρατού είς τό ιταλικόν μέτωπον.

Η OIKOKDMIKH ΣΤΕΗΟΧΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΑΙΑΣ
(Ν.) Τό ίταλικόν πολεμικόν χρέος άνήρχετο ιήν 30. Σε. 

-ττεμβρίου 1917 είς 26 περίπου δισεκατομμύρια· έπομένως τό 
δημόσιον χρέος τής ’ Ιταλίας, τό όποιον κατά τήν είσοδόν -η; 
εί; τόν πόλεμον άνήρχετο είς 15 δισεκατομμύρια, εΐναι σήμερον 
45 δισεκατομμύρια. Ή  ιταλική έθνική περιουσία υπολογίζεται 
είς 75 εως 100  τό πολί) δισεκατομμύρια φράγκων.

(Ν.) Πόσον έπέδρασεν ό δποβρύχιος πόλεμος εί; τήν εξα 
γωγήν άνθράκων άπό τήν ’ Αμερικήν είς τήν ’ Ιταλίαν, προκύπτει 
άπό τήν έπομένην στατιστικήν τή; γαλλικής «Έφημερίδος τού 
’ Εμπορίου» : Κατά τόν ’ Ιούλιον έξήχθησαν' άπό τήν Αμερικήν 
διά τήν ’ Ιταλίαν μόνον 28 500 τόννοι άνθράκων απέναντι 
211000 τού Ιουλίου 1916 καί 502 000 τού Ιουλίου 1915. 
Ή  έφημερίς παρατηρεί τά εξής: ’Επειδή ή ’ Ιταλία δέν όύνα- 
ται νά είσαγάγη τό ελλειμμα άπό τήν Αγγλίαν, δύναται ευκό
λως νά έννοηθή, πόσον μεγάλη είναι έν ’ Ιταλία ή ελλειψις 
καυσίμου (ίλης. _ _ _ _ _ _ _

Η ΙΤΑΛΙΑ ΖΗΤΟΥΣΑ ΒΟΗΘΕΙΑΝ
Λουγκάνο, 12. Δεκεμβρίου.. Ά π ό  μίαν περίληψιν τών δη 

μοσιευθεισών είς τήν “’ Εφημερίδα τής Ίταλίας„ λεπτομερών 
δηλώσεων τοΰ Ρίττι πρός τήν “Σιγκάγχο Νταιλυ Νόϋ» προκύ
πτει, δτι δ υπουργός παριστά τήν βοήθειαν τών" συμμάχων ά- 
ναγκαίαν τόσον διά τήν ’ Ιταλίαν δσον καί διά τους ίδιους συμ
μάχους. Ό  προσεχής πολεμικός σκοπός τής Γερμανίας, είπεν 
δ Ρίττι, εΐναι ή συντριβή τής Ιταλίας. Τίποτε δέν θά ήδύνατο 
νά σώση τους συμμάχους έάν αί κεντρικαί δυνάμεις κατώρθω- 
ναν νά «αταστρέψουν τήν ’ Ιταλίαν. Άλλ’ ή βοήθεια πρέπει νά 
ελθη ταχέως, αντί 250 000 άνδρών εις εν έτος οί σύμμαχοι 
ώφειλον νά άποστείλωσι 500 000 άνδρας έντος 2 '/* μηνών. 
Πρό παντός άλλου ή ’ Ιταλία εχει ανάγκην πυροβόλων καί πυ· 
ρομαχικών, κατόπιν άνθράκων καί άρτου. Οϋδεμιάς άλλης χώ 
ρας τής Άντάντ δ πληθυσμός υποφέρει τόσας στερήσεις δσα; 
δ λαός της ’ Ιταλίας. Ή  ’ Ιταλία δέν θά γίνη ποτέ έμπίδιον 
διά τήν ειρήνην· θά τήν χαιρετίση δέ μετ’ ένθουσιασμοΰ. Θά
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δεχΟη δμως μίαν ει’ρήνην «τηριζομένην |π> ·χών , - - ^
Αιυθεριας καί τοΰ δίκαιου.

Η Β Κ  ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΣ ΒΛΑΛΙΒΟΣΤΟΚ
(Ν.; Αονδΐνον, 12. Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ). Οί «Τάϊμς» 

πληροφορούνται έκ Βασινγκτώνος, «τι «ί είδήσε,ς έκ Τόκιο 
κατα τας; ο η «  Απεβιβάσθη είς Βλαδιβοστδκ ιαπωνικός στρα
τό,'. έπεοεβαιωθησαν όπο της ιαπωνικής πρεσβείας, έδηλώΟη δέ, 
οτι έσταλησαν είς Βλαδ,βοστδκ τεχνικά στρατεύματα, δ πω ς  

οιαρραθμιαωσι τον λιμένα ώς τέρμα τοΰ σιδηρικοΰ σιδηρο-

, ,  (lV‘ j Κατά τηλεγράφημά τοΰ πρακτορείου Χαβάς έκ Λον- 
οινου, οί «Τάϊμς» πληροφορούνται, δτι έχ της έν Βασινγκτώνι 
ρωσσικής πρεσβείας διεδόθησαν φήμαι περί δολοφονίας τοΰ
πρώην Τσα,ο, τής Ρωσσίας, Νικολάου II., ύπδ τών μ ο υ 
ρών του. · Ρ

Αλλαι πληροφορίαι περί τών διαπραγμα
τεύσεων άνακωχής

(Ν.) Πετρούπολις, 12 . Δεκεμβρίου. (Τ ηλεγραφώ πρα- 
ι jpeiov Πετρουπολεως.) Τήν νύχτα της 28. Νοεμβρίου ή έπι- 

τροπη μας διά τον συζήτησιν τής είρήνης κατέφδασεν είς 
ίρέστ-Λιτοφσχ, συμφώνως μέ τάς προηγηθείσας συνεννοή- 
. Γ  * *  *  29. συνηντήθη μέ τάς έπιτρο-

πας των κεντρικών δυνάμεων. Είς τάς διαπραγματεύσεις μετέ- 
χουσιν έχ μέρους τής Ρωδσί«ς οί δπδ τοΰ συμβουλίου τών 

ν ^ηρεξουσιων Αποσταλεντες Αντιπρόσωποι τών πολιτικών 
κομμάτων ως xai στρατιωτικοί πληρεξούσιοι του στρατοΰ καί 
του στολοο.

Κατά τάς πρώτας συνεδριάσεις έπήλθε συμφωνία έπί τινων 
σημείων. Ο-αστικός τύπος είχε διασαλπίσει τήν Αποτυχίαν τών 
οιαπραγματευσεων τούτων, ήπατήθη δμως πολύ. Τά Λεύδη του 
απεκαλυφθησαν είς δλα των τά σημεία. Ή  διακοπή τών δια-

^  έβδ0μ“δα ή ΐ° π(αρά τήςωσσιας δπως χατα το διάστημα τοΰτο Αποταθή άκόμη μίαν 
«οραν πρδς τους συμμάχους τη, καί *πως παρακίνηση άχόμη 
μιαν φοράν τας λαικάς τάξεις καί τούς στρατιώτας. νά σομμορ 
, ω»ωσι με την νεαν τροπήν τών γεγονότων. Ή  άπόφασις αυ
τή έξετελεσ&η. Ίο συμβούλιον τών λαϊκών πληρεξουσίων προέ- 
CtVSV 6ti τας «υμμαχ,κάς χώρας, νά λάβωσι μέρος είς τά 

προχαταρτιχάς συνεννοήσεις διά τήν είρήνην, άλλά ούδεμίαν ά- 
' αντησιν ελαοεν. Την εύβύνην φέρουσιν αύταί.

'Η ρωσσιχή έπιτροπή άπέρχεται, δπως συνέχιση τάς δια 
-ραγμαγματευσεις άνακωχής, «ηριζομένη έπί τής ήθικής δυ 
ναμεως^της νικηφορου έπαναστάσεως τών έργατών καί τών χω 
ρικών, ινα έπιβαλη σιωπήν είς τά πυροβόλα είς ολόκληρον τδ 
μετωπον απδ της Βαλτικής μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης. 'Η 
ρωσσικη έπιτροπή »ά φέρη είς πέρας τάς άρξαμένας διαπραγ- 
ματευσεις άνακωχής, δχι ώς ύποκύπτουσα. Αλλ’ ώς πληρεξοί

^ 1 ν Τ Τ π°ς ^  χώρας * *  &" pW * “B λβοδ’ τδν οποίον διευθύνονται τα βλέμματα πολλών έκατομμυρίων έργα-
των και στρατιωτών δλοκλήρου τοΰ κόσμου.

(Μ.) Βέρνη, 12 . Δεκεμβρίου. 'Ο έν Πετρουπόλει Ανταπο-

Τ ΎΡαψεΐ Τά <Η έ™Ρ°**Ιπρδς ^συζητησιν τ̂ης άνακωχής ή&έλησε νά κάμη πρδς τήν γερ 
μανιχην πολιτικας προτάσεις είρήνης, χωρίς νά Ιχη έπεξεργα- 

‘ ατρατίωτΐΧ0ν ^ εδί0ν πρ«γμ«τοποίησιν τής άνακωχής.

Ρώ^ερμαν°1 δμ<°ϊ απέχρουσαν τ° πολιτικδν πρόγραμμα τών 
Ρωσσων, με τήν δικαιολογίαν, δτι 8έλουσι νά συζητήσωσι μο- 
ον τους στρατιωτικούς δρους τής ανακωχής. "Οταν άξιωματι- 
-  του ,οωσσικοΰ έπιτελείου είχον έπεξερ^σθή τούς τεχνική  

*Ρ»ος της ανακωχής, οί Γερμανοί έπέμειναν, δπως £  τήν 
*>νθηχην της ανακωχής περιλη? 6ή ό δρος, δτι θά έπακολο»- 
θησωσιν αμέσως διαπραγματεύσεις περί ρητής χ«ί δρι9τιχ?; 
σονομολογησεως είρήνης. *

„ {/: } Β^ 0λΓν0ν' 13· Δεκεμβρίου. Κατά τήν ώρισμέντν
ωραν έπανελήφθησαν είς Μπρέστ-Λιτδφσκ αί διαπραγμΓτ^ 
« «  μετα των ρώσσων Αντιπροσώπων, τήν φοράν αύτήν μέ τδν 

Τ/ *p03* H )  δί0Χ0πίί ™  Εχθροπραξιών νά μεταβληθ* 
*  ρητήν ανακωχήν, δπως Ιχει ήδη έπέλθει είς τδ ρουμαν(*δν 
μοτωπον. Αί διαπραγματεύσεις θά γίνωσι τη συνεργασία Αντι
πρόσωπων τοΰ κράτους καί τοΰ υπουργείου τών έξωτερικών. 

τό “νατ0ΛιΧον μ^ωπον έπικρατεΐ πανταχοΰ ήσυχία.

Η Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Η  Α Τ Τ Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Υ Σ Ι Σ
.  ,(Λ ) Βΐέννΐί’ 12· Δεκεμβρίου. Παρά πληροφορημένης πτ-

γης ανακοινοΰται, δτι ή έκ Κοπεγχάγης μεταδοθεΐσα είδ,σις 
περι αποστρατευσεως τού ρωσσικοΰ στρατοΰ δέν είνα1 άληθής. 
Είναι αληθές, on το συμβούλιον τών λαϊκών πληρεξουσίων διέ
ταξε προ τινων έβδομάδων τήν άπόλυσιν τών τριών ή τεσσάρων 
μεγαλοτερων ηλικιών, άλλά, έφ’ δσον είναι γνωστδν μέχρι L  
δε, δέν διεταχθησαν πλέον νεώτερα μέτρα πρδς έλάττωσιν τής 
Ουναμεως του ρωσσικοΰ στρατοΰ. 'Ομοίως δέν Ιπ,βεβαιοΰται 
παρ άλλης πηγης ή περί διορισμού τοΰ στρατηγού
I σερμπατσεφ είς τήν θέσιν τοΰ άνωτάτου διοικητού τού L -  
αικοο στρατού καί περί τής δήθεν άναθέσεως είς «ύτδν ττς 
έντολης. να είσελβη είς διαπραγματεύσεις είρήνης.

miflTIA ΠΡΟ! ΤΗΝ 10ΡΤΙΓΑΛΙΑΝ
(Δ.) Γενεύη, 13. Δεκεμβρίου. ‘ Η «Έκλαίρ» Αναγγέλλει, 

τι η Ανταντ τρέφει Οεδικαιολογημένην δυσπιστίαν πρδς την 
νέαν επαναστατικήν κυβέρνησιν τής Πορτογαλίας. 'Γποτίθεται. 
δτι οι σύμμαχοι δέν θά Αναγνωρίσουν τήν νέαν κυβέρνησιν.

‘ Η ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ ΤΗΣ “ ΒΙΕΝΝΗΣ,,
(Ζ.) 'Ο Αρχηγδς τού ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ ίταλιχβΰ 

ναυτικου «νεκοινωσε τά έξής: Τήν νύκτα τής 9. Δεκεμβρίου έ- 
λαφρα πολεμικά μας πλοία είσήλθον είς τδν λιμένα τής Τερ
γέστης και ερριψαν έναντίον δύο πλοίων, τού τύπου «Μονάρ- 
XV», τεσσαρας τορπίλλας, αί δποΐαι έξερρά-Λ σαν. Έ ν έξ «ύ- 
των, η «Βιέννη», έβυ&ίσθη. Αί μονάδες έπανήλΟον σ,ΰα- είς τά 
δρμητηριά των,

ΒΑίΤΕΙ* JAItiPOHElOY ΒΙΝΕΡ ΚΑΦΦΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 14.AEKEHaPW}¥
Κονσέρτο τής έλληνικής μαντολινάτας.

^ ν « 8ξ ις  "Ωραν 8ην μ. μ. Εΐσοδος έλευ^έρα,

Ενοιχιαζεται χαλώς έπιπλωμένον καί θερμδν δωμάτιον 
Upg. έπισκέψεως μετά τάς 3 μ. μ. Μπάνοφ-στράσσε 53 . Παρτέρ.

’ Ενοικιάζεται μεγάλον, έπιπλ. δωμάτιον μέ φωτισμόν %£ο- 
μανσιν καί πρωινόν ρόφημα. Πράγκερ - στράσσε 69 II. Αρ.

Είς τδ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ τής έφημερίδος μας Htti 
λουνται παντδς είδους τυπογραφικαί καί λιθογραφικαι έργασίαι 
είς έλληνικήν καί γερμανικήν γλώσσαν μέ καλλιτεχνίαν και Α
κρίβειαν. Λ


