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(Ζ.) Έπίσήμως αγγέλλονται έκ Βερολίνου τά εξής : 
Κατά τι τηλεγράφημα τοΰ πρακτορείου Ρόϋτερ έκ Λονδίνου,
-λ όποιον μέχρι τοΰδε εΓναι άπλώς τηλεγράφημα τοΰ τύπου,
' Μπάλφουρ, άπαντών είς έπερώ:ησιν ενός βουλευτοΰ, έάν η 
βρεττανική κυβέρνησις ελαβε παρά τών κεντρικών δυνάμεων 
προτάσεις ειρήνης, καί άν ή κυβέρνησις δύναται να δηλωση "ΐ 
περί αύτοΰ, άπήντησεν :

«Επειδή οί λαϊκοί πληρεξούσιοι έν Πετρουπόλει έθεω-
ρησαν καλόν, νά δημοσιεύσωσι μίαν έμπιστευτικήν έκθεσιν τοΰ 
έν Λονδίνο» ρώσσου έπιτετραμμένου, δέν υπάρχει πλέον κανέν 
κώλυμα, νά ομολογήσω δτι ή βρεττανική κυβέρνησις έλαβε
τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1917 παρά τής Γερμανίας, διά μέσου 
ούδετέρου τίνος διπλωμάτου, τήν άνακοίνωσιν, δτι ή γερμανική 
κυβέρνησις έπεθύμει, νά κάμη πρός τήν βρεττανικήν κυβέρνη
σή μίαν άν«κοίνωσιν περί τής ειρήνης. Ή  βρεττανική κυβέρ- 
νησις άπήντησεν, δτι εΐναι πρόθυμος, νά δεχθτ] οίανδήποτε α
νακοίνωσήν, τήν οποίαν έπιΟομεΐ νά τής δίαβιβάσ^ ή γερμανική 
κυβέρνησις, και νά συζητήση αύτήν μετά τών συμμάχων της· 
'Η βρεττανική κυβέρνησις άνεκοίνωσεν εις τάς κυβερνήσεις Γαλ
λίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ρωσσίας καί 'Ηνωμένων Πολιτειών 
τήν γερμανικήν πρότασιν και τήν άπάντησίν της είς αύτήν.
Έκτοτε δέν έλάβομεν άπάντησίν παρά τής γερμανικής κυβερ
νήσεως ουδέ άλλην τινά έπίσημον άνακοίνωσιν περί τής δπο- 
ήέσεως αύτής.»

’ Επί τής δποθέσεως ταύτης δπάρχουσιν αί εξής πληρο- 
φορίαι: Κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου ή γερμανική κυβέρνησις 
ήρωτήθη μέσω ούδετέρας τίνος κυβερνήσεως περί τών πολεμι
κών της σκοπών. Το είδος τής άνακοινώσεως τής ούδετερας 
κυβερνήσεως ήτο τοιοΰτον, ώστε συμφώνως πρδς τά διεθνή 
έ'θιμα έπρεπε νά γίνη άσφαλώς παραδεκτόν, οτι ή έρωτησις 
αδτη τής ούδετέρας κυβερνήσεως έγένετο έν γνώσει καί τη 
συγκαταθέσει τής κυβερνήσεως τής Μεγάλης Βρεττανίας. Προ
σέτι απο|τάς περιστάσεις, δπό τάς όποιας έγένετο ή έρώτησις, 
ήδόνατο νά συμπεράντο τις μέ μεγίστην πιθανότητα, δτι ή αγ
γλική κυβέρνησις είχε ανακοινώσει το διάβημά της τ·ΰτο είς 
τους κυριωτέρους τουλάχιστον συμμάχους της και είχε λάοει 
τήν συγκατάθεσή» των. 'Η γερμανική κυβέρνησις ήτο κατ’ αρ
χήν πρόθυμος νά άπαντήση είς τήν έρώτησιν αύτήν.

. Δυο όδοί δπήρχιον προς τούτο : ή έμμεσος, δηλ. διά μέ
σου μιας ούδετέρας κυβερνήσεως και η άμεσος. Η άμεσος

'Υπεύθυνο- έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός, διαμένων έν Γχέρλιτς.
’ Εκτύπωσις καί Ικδοσις δπό τής Εταιρείας Γχέρλιτσερ Νάχοιχ- 
τεν ouvt Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

προφορική άπάντησις διά Αμέσου*ενός έμπιστευτικοΰ προσώπου 
έθεωρηθη ώς ή καταλληλοτέρα. Αλλά έκ^τής περαιτέρω έξε- 
λίξεως τών γεγονότων ή γερμανική κυβέρνησις έπείσθη, δτι έκ 
μέρους τών έχθρών της δέν συνέβη τι, τό όποιον να καθιστα 
δυνατήν τοιαύτην άμεσον^άπάντησίν τής έρωτησεως. Περι της 
δπό τού Μπάλφουρ άνακοινωθείσης δηλώσεως τής βρεττανικής 
κυβερνήσεως περί τής προθυμότητος της, νά δεχθή οίανδήποτε 
άνακοίνωσιν τής γερμανικής κυβερνήσεως, ή γερμανική κυβέρ- 
νησις έλαβε κατά πρώτον γνώσιν αύτής άπό τας δηλώσεις τοΰ 
Μπάλφοορ είς τήν κάτω βουλήν. Ά λλα διαβήματα διά τήν 
δπόθεσιν ταύτην δέν έγένοντο έκ μέρους τής γερμανικής κυ
βερνήσεως.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
228. Άπό τό δελτίον τής 5. Δεκεμβρίου τοΰ «Ελληνι

κού Πρακτορείου» τής 'Ελβετίας παραλαμβάνομεν τά έξής:

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ
'Η κυβέρνησις Σκουλούδη κατηγορεΐται, ώς γνωστόν, δτι 

είχε διατηρήσει μίαν πολυδάπανον έπιστράτευσιν, ή δποία έβά- 
ρυνε πολύ τά έλληνικά οικονομικά, δπως διαπράξη προδοσίαν 
έναντίον τού άνταντικοΰ στρατοΰ και τών συμφερόντων τής 
'Ελλάδος. Άπό μίαν άκριβή στατιστικήν, τήν όποιαν κατήρτισε 
ή έπιτροπή τών ανακρίσεων έναντίον τού δπουργείου Σ<ουλού- 
δη, δπως δείξ^ είς τόν λαόν. πόσον μεγάλα ποσά έσπαταλή- 
θησαν δι αντεθνικούς καί προδοτικούς σκοπούς, παραλαμβάνο
μεν τούς άκολούΟους αριθμούς : Έξοδα διατροφής 2δΟ 000 
στρατιωτών 124 εκατομμύρια δραχμών, μισθός άξιωματικών 
καί οπλιτών* 25,5 εκατομμύρια, έξοδα μεταφορών 2,2 έ<ατομ- 
μύρια, ναύλοι καί άποζημίωσις έπιτεταγμένων πλοίων 2,15 
έκατομμύρια, φθορά πολεμικού δλικοΰ 79 έκατομμύρια.

' Ο έλληνικός δμως λαός δέν πλαναται άπό τούς αριθμούς 
τούτους, είς τούς οποίους άλλως τε δεν περιεχονται τα εςοδα 
τοΰ έλληνικοΰ κράτους διά τήν μακεδονικήν έκστρατείαν, δια 

. τήν έπανάστασιν τής Θεσσαλονίκης καί τάς λοιπας συνεπειας 
τής άποβάσεως τοΰ άνταντικοΰ στρατοΰ. Τουναντίον εΐναι πε
ρισσότερον ή άλλοτε πεπεισμένος, δτι ή διατήρηοις τής γενι
κής έπιστρατεύσεως ήτο τό άριστον καί άποτελεσματικώτατον 
μέσον προς δπεράσπισιν τής πολιτικής τής ούδετερότητος, η 
όποία θά έσωζε τήν χώραν άπό τήν -παρούσαν δυστυχίαν καί 
δλα τά βάσανα τοΰ πολέμου καί θά έξησφάλιζε τήν άνεξαρτη- 
σίαν της καί τήν άκεραιότητά της.



Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η « Εφημερίς ιών Συζητήσεων» πληροφορείται έξ ’ Α

θηνών. δτι έν Έλλάδι έκτός τοΰ άρτου λείιτουν καί τά κυριώ- 
τερα ειόη της διατροφής τοΰ λαοΰ, ώς δρυζα, ζάχαρις, ζυμα
ρικά, όσπρια, τά όποια έξηφανίσθησαν σχεδόν όλοσχερώς άπό 
τό έμποριον και τα όποΓα δύναται νά προμηθευθ-̂  τις μόνον 
εις πολύ μεγάλος τιμάς Τουναντίον ή τιμή τοΰ κρέατος δεν 
ανυψώθη πολύ. ’ Εγχώρια προϊόντα (ώς νωπά λαχανικά, τυρόν, 
σύκα, ελαιον φαγητοΰ, ιχθύς) δυσκόλως δυναταί τις νά προμη- 
θευθη είς τους τόπους παραγωγής. ’Άλλα εΓδη πρώτης ανάγ
κης, ώς ο? άνθρακες, έγιναν πολυ σπάνια. *Η σιδηροδρομική 
συγκοινωνία σταματά πολλάκις όλοκΧήρους ήμέρας λόγω έλλεί- 
ψεως άνθρακος. Λογφ τών έλλείψεων αυτών έπικρατεΐ σήμε
ρον είς τήν Ελλάδα οικονομική καί ηθική κατάπτωσις, δπως 
ουδεποτε Ιως τώρα. ’ Εκτός άλλων λόγων και ή γενική κρίσις 
τών μεταφορών, άπό τήν οποίαν πάσχουν δλα* αί χώραι, έξα- 
σκεΐ μεγάλην έπίδρασιν είς τό έλληνικόν έξωτερικόν έμπόριον, 
καθώς και είς την ακτοπλοΐαν τοΰ έσωτεριχοΰ. Έκ τουτου έ- 
ςηγεΐται η Ιλλειψις είς ’Αθήνας τών γεωμήλων, τά όποια δ- 
παρχουσιν έν αφθονία είς τόν Βόλον, ή τών σύκων, τά ·ποΐα 
παράγονται άφθόνως είς Μεσσηνίαν. Τό ζήϊημα τοΰ έπισιτι- 
σμοΰ εχει γίνει ιδιαιτέρως σοβαρόν διά τάς νήσους, άλλά μέ
χρι τοΰδε κατώρθωσεν δ δλίγος πληθυσμός των νά άποφύγη 
τόν λιμόν.

Κατά πληροφορίας έκ Γενεύης έπικράτεΐ έν Έλλάδι με
γάλη ελλειψις συμπεπυκνωμένου έλβετικοΰ γάλακτος, τό όποιον 
είναι άναγκαιότατον διά τήν διατροφήν τών νεογνών, ιδίως τώ
ρα λόγω τής κακής διαίτης τών γυναικών. 'Η κυβέρνησις φαί
νεται, δτι αντιλαμβάνεται τήν σημασίαν τής έλλείψεως ταύτης 
και πρόκειται να λάβτο !χετΡα πρός εισαγωγήν τοΰ είδους τού
του, είναι δμως ζήτημα έάν θά φέρτρ αποτέλεσμα λόγφ τών 
ανυπερβλήτων δυσκολιών τής συγκοινωνίας καί τοΰ ολοσχερούς 
σχεδόν αποκλεισμού τής Ελλάδος.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ -  ΚΛΕΜΑΝΣΩ
Φοβούνται, δτι ό Βενιζέλος, παρά τάς έπιδοκιμασίας 

τών όποιων ετυχεν έν Παρισίοις χαί Λονδίνψ, δέν Θά χατορ- 
Θώση, νά μεταβάλΐβ τήν άμετάπειστον γνώμην τή ; παλαιάς «Τί
γρεως» ή όποια ευρίσκεται σήμερον έπί κεφαλής τής γαλλικής 
κυβερνήσεως, περί τής έκστρατείας τής Θεσσαλονίκης. Αί α
παισιόδοξοι ειδήσεις, αί όποΐαι δημοσιεύονται περί τής έν ' Ελ. 
λάδι χαταστάσεως υπό τοΰ γαλλικού τύπου, καί αί επικλήσεις, 
τας όποιας απευθύνουν πρός τούς συμμάχους τά σπουδαιότερα 
γαλλικα φύλλα, δεικνύουσιν, δτι ό Βενιζέλος συνήντησε ανυπερ
βλήτους δυσκολίας είς τήν πραγματοποίησιν τών πόθων του. 
Πιστεύεται τούλάχιστον, δτι Θά παραχωρηθή είς τήν Ελλάδα 
άρκετή οικονομική όποστήριξις, περί τής όποιας άλλως τε θά 
συνηγορήση πιθανόν καί ή έξ ’ Αθηνών έπανελθούσα γαλλική 
οικονομική έπιτροπή έν τ$ έκθέσει της. Τήν τελευταίαν έπί- 
κλησιν, τήν όποιαν ό Βενιζέλος άπηόθυνε πρός τόν Ούίλσον 
καί τήν Βόρειον ’Αμερικήν κατά τόν τελευταΐόν του μεγάλον 
λόγον έν τφ δημαρχείψ τών Παρισίων, Θεωροΰσιν ώς τήν τε
λευταίαν προσπάθειαν τοΰ ελληνος πολιτικού, δπως πείση τήν 
αμερικανικήν κυβέρνησιν περί παραχωρήσεως δανείου. Δέν ά- 
ποκρύπτουσιν δμως, δτι προϋπόθεσις τής έπιτυχίας τοΰ δανείου 
τουτου είναι ή πραγματοποίησις τής γενικής έπιστρατεύσεως 
τής Ελλάδος, ή όποια ένεκα τοΰ ίδίου ίσως λόγου αναγγέλλε
ται ώς έπιχειμένη χαί -υπό τών βενιζελ.κών έφημερίδων. Έν 
τούτοις δέν έλπίζουσ.ν, δτι μέ τήν άξίωσιν τής πραγματοποιή- 
σεως τής γενικής έπιστρατεύσεως ^χετεβλήθη καί ή γνώμη τοΰ

Κλεμανσώ περί τής μακεδονικής έκστρατείας, τουναντίον δέ πι
στεύεται, οτι ή άντικατάστασις τοΰ συμμαχικού στρατοΰ διά 
έλληνικοΰ τοιουτου έπιδιώκει τήν άθόρυβον χαί έντιμον έγκατά- 
λειψιν ύπ4 τής Άντάντ τής έπιχειρήσεως της Θεσσαλονίκης, 
τ^ν όποιαν τόσον σφοδρώς κατεπολέμησεν ό Κλεμανσώ.

AMKOfWIENTTnir ποαεμιυ
.  n n u u  m i M M i m

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 15. Δεκεμβρίου 1917.
Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν  

ΣΤΡΑΤΙ* ΤΟΪ ΛΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ
Από 4 ηδη εβδομάδων οί άγγλοι έπαυσαν τάς έπιθέσεις 

των είς το μέτωπον της Φλάνδρας. * Η ισχυρά έπίθεσίς των ή 
άποβλέπουσα είς τήν κατάληψιν τής φλανδρικής παραλίας καί 
τήν καταστροφήν τής βάσεως τών υποβρυχίων μας δύναται νά 
θεωρηθη ώς λήξασα προσωρινώς. Σχεδόν ολόκληρος ό αγγλι
κός στρατός, ένισχυμενος υπό γάλλων, ήγωνίσθη πλέον τών τεσ
σάρων μηνών έναντιον τοΰ έν Φλάνδρα εόρισκομενου στρατού 
μας δια την έπιτυχίαν τού έπιδιωκομένου σκοποΰ. ' Η γερμανι
κή διοίχησις καί τά γερμανικά στρατεύματα κατήγαγον καί έδώ 
τήν νίκην, ένψ είς άλλας θέσεις κατέφεραν βαρέα κατά τοΰ 
έχθροΰ πλήγματα. 'Η αποτυχία τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ είς τήν 
Φλανδραν εγινεν άκόμα μεγαλυτέρα διά τής βαρείας ήττης, 
τήν όποιαν ύπέστησαν παρά τήν Καμπρα-'.

Βορειως τής Γκελοΰβελτ κατόπιν έπιτυχών έπιχειρήσεω 
έναντιον τών άγγλικών γραμμών έν τω πάρκφ τοΰ ανακτόρου 
τής Πετσελλεκ ηχμαλωτίσθησαν 2 αξιωματικοί καί 45 άνδρες. 
Μία νυκτερινή άντεπίθεσις τών άγγλων πρός έιτανάκτησιν τοΰ 
απολεσθέντος έδάφους άπέτυχε.

Άπό τοΰ Σκάρπ μέχρι τοΰ Ούάζ ή έχθρική ένέργεια 
πυροβολικού ήτο ζωηρά.

’ Ισχυροί αιφνιδιασμοί πυρός διηυθύνθησαν τήν έσπέραν, 
κατά τό διάστημα τής νυκτό; καί πολύ ένωρίς τήν πρωίαν 
έναντιον τών θέσεών μας. '

Ανατολικώς τής Μπουλεκούρ άνεγνωρίσθη ή πρόθεσις 
άγγλικής έπιθέσεως καί ήμποδίσθη ή έκτέλεσίς της διά τοΰ 
πυρός μας καταστροφής.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΗΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Είς τήν Ταννερ-τάλ φρουρά χαρακωμάτων μας άπέχρου- 

σε τήν έπίθεσιν ένός μεγαλυτέρου γαλλικού τμήματος άναγνω- 
ρίσεως.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Αί διαπραγματεύσεις άνακωχής έσυνεχίσθησαν.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Δυτικώς τής λίμνης Όχρίδος μικρότεροι αγώνες προφυ' 

λακών. Επί του λοιπού μετώπου διετηρήθη μικρά μαχητική, 
ένέργεια.

’ Ι τ α λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
Κατα τους αγώνας τών τελευταίων ήμερών μεταξύ τ®5 

Μπρέντα καί τοΰ Πιάβε περιήλθον είς χεΐράς μας 40 άξιωμα- 
τικοι, πλέον τών 3 000 άνδρες, καί μερικά τηλεβόλα καί πο
λυβόλα. ’ Επανειλημμέναι αντεπιθέσεις, τάς όποιας ό έχθρός 4 - 
δηγησεν έναντιον τών 6φ’ ημών καταληφθεισών Θέσεων, άπε- 
κρούσθησαν.

(W .T .B .) ΛΟΤΝΤΕΝ ΝΤΟΡΦ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 16. Δεκεμβρίου
Είς τό πάρκον τού ανακτόρου της Πετσελλεκ κατόπιν α- 

ποκρούσεως μιας έχθρικής μερικής έπιθέίεως μετεθεσαμεν 
πρ4ς τά έμπρός τάς γραμμάς μας καί συνελάβομεν αιχμα
λώτους.

Ζωηρά ένέργεια πυροβολικού άπό τοΰ Σκάρπ μέχρι τού 
Ούάζ, ’ ή όποια ηύξήθη εις σημαντικήν δύναμιν πλησίον τής 
Μονσύ καί νοτιοδυτικώς τής Καμπραί. Άγγλικαί έπιθεσεις 
πλησίον τής Μονού καί της Μπουλλεκούρ άπέτυχον.

Είς άγώνας άναγνωρίσεως είς πολλά? Θέσεις τού γαλλικού 
μετώπου περιήλθον αιχμάλωτοι εις χεΐράς μας.

Α να το λ ικ ό ν  θέατρον
Είς τήν Μπρέστ Αιτόφσκ ύπεγράφη τήν 15. Δίκεμβριου 

παρά τής Αύτοΰ Βασ. 'ϊψηλότητος τοΰ αρχιστρατήγου πρίγ- 
κηπος Λεοπόλδου τής Βαυαρίας καί άντιπροσώπων τών κεντρι
κών δυνάμεων συνθήκη άνακωχής μετά τής Ρωσσίας διαρκείας 
28 ήμερών, άρχομένης άπό τής 17. Δεκεμβρίου, ώρας 12. 
τής μεσημβρίας.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ζωηρά δρασις τών Άγγλων μεταξύ Αξιού καί λίμνης 

τής Δοϊράνης.
Ιτα λ ικ ό ν  μέτω πον

Αύστροουγγρικά στρατεύματα, συνεχίζοντα τάς έπιτυχίας 
των, κατέλαβον δι’ έφόδου ίταλικάς θέσεις νοτίως τοΰ αύχένος 
Καπρίλε καί συνέλαβον πολλάς εκατοντάδας αιχμαλώτων, με
ταξύ τών οποίων 9 άξιωματικούς.

(W .T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Σ υμβούλ ιον τώ ν στόλω ν τή ς  Ά ντά ντ
(Ζ.) Αονδΐνον, 1 4 1 Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ.) Κατά τήν έν 

Παρισίοις τήν 29 καί 30 Νοεμβρίου συνελθοΰσαν συνέλευσιν, 
είς τήν όποιαν μετέσχον οί άγγλοι, γάλλοι, ιταλοι καί ιάπωνες 
ναύαρχοι, άπεφασίσθη, δπως (δρυθή ναυτικόν συμβούλιον τής 
Άντάντ, δπως έξασφαλίση τήν πλήρη συνεργασίαν τών συμμα
χικών στόλων. Ή  ιδιαιτέρα ευθύνη τών έπιτελείων καί άρχη- 
γών κατά θάλασσαν έμεινεν άμετάβλητο;. Άπεφασίσθη έπίσης, 
δπως τό συμβούλων συνίσταται άπό τά έπιτελεΐα τών συμμα' 
χικών κρατών καί τό κεντρικόν έπιτελεϊον. Αί Ήνωμέναι Πο- 
λιτεΐαι καί ή ’ Ιαπωνία Θά άντιπροσωπεύωνται ύπό τών παρά 
ταϊς συμμαχικαΐς κυβερνήσεσι ναυτικών των άκολούθων.

Ill Hill ΙΒΕΙΜ Φ ΙΙ10) 1Ρ0ΤΣΚΙ
(Ζ.) Έ  «Αοκαλαντσάϊγκερ» τού Βερολίνου πληροφορεί

ται, δτι ό Τρόΐσκι προσεκάλεσε τούς συμμάχους διά νότας του 
έν εϊδει τελεσιγράφου, νά δηλώσωσι μέχρι τής 12. Δεκεμβρίου 
τήν στάσιν των πρός τό πρόγραμμα είρήνης τών Μπολσεβίκι. 
Ό  παρισινός «Χρόνος» γράφει, δτι οί σύμμαχοι φυσικά δέν 
θά άπαντησουν είς τήν νόταν ταύτην. 'Η «Πράβντα» γράφει, 
δτι τά ζωτικά συμφέροντα τής Ρωσσίας άπαιτοΰσιν, δπως τό 
βραδύτερον μέχρι τοΰ Ίανουαρίου κλείση ειρήνην μόνη ή μετα 
τών συμμάχων της.

Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
^Ν.) Κατ’ ειδήσεις έκ Ιίετρουπόλθως, δέν έπετράπη είς 

ούδέν μέλος τής συντακτικής έθνοσυνελεύσεως ή είσοδος είς τό 
Ταυρικόν Άνάκτορον, έάν δέν εΐχεν άδειαν ύπογεγραμμένην 
παρά τών μαξιμαλιστικών πληρεξουσίων. Τό κτίριον κατειχετο 
ύπό πολλών λόχων. Κατά τήν «Πράβντα», ή πρότασις τής

κυβερνήσεως περί άμέσου συνομολογησεως είρηνης Λα εορη 
πλειοψηφίαν μεγαλυτέραν τών 150 ψήφων.

Ν ίκαι τώ ν  Μ πολσεβίκι.
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 15. Δεκεμβρίου. Τό Ρόϋτερ πληροφο

ρείται έκ Πετρουπολεως : Αί πόλεις Ροστωφ, Ναχιτσεοαν καί 
Ταγκανόγκ εύρίσκονται είς χεΐρας τού έπαναστατικοΰ στρατού.
Ό  στρατηγός τοΰ Καλεντίν Ποτότσκυ συνελήφθη μετά τού έ
πιτελείου του. 'Ο Καλεντίν προσεκάλεσε τόν δήμαρχον της 
Ροστώφ, νά έλθη είς Νόβο Τσερκάσκ. ίνα όμιλήση μετ’ αυ
τού περί τής παύσεως τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων.

Η ΠΟ ΡΕΙΑ THU Λ ΙΑ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ ΪΕ Β Η  ΑΗ ΑΚ Ο ΧΗ Ϊ
(W .T.B.) Επίσημον. Είς τήν γενικήν συνεδρίασιν, η ο- . 

ποία έλαβε χώραν τήν 14. Δεκεμβρίου, διετυπώθη δριστικώς 
έκ μέρους άμφοτέρων έν μέρος τών δρων δια το σχεδιον τής 
συνθήκης άνακωχής. Επειδή ή ρωσσική έπιτροπή ήθελε να 
λάβ-ζ συμπληρωματικάς όδηγίας έκ μέρους τής κυβερνήσεως. ή 
συνέχισις τής γενικής συνεδριάσεις ώρίσθη διά τήν πρωίαν της 
15. Δεκεμβρίου. Μετά μεσημβρίαν τής 14. Δεκεμβρίου έγένε- 
τό μία συνεδρίασις τής έπιτροπής τοΰ πρωτοκόλλου. .

Μ ΙΣ ΙΑΡΑΙΤΙΙΕΙ! 10» BPATIAH0
(Ν.) Στοκχόλμη, 14. Δεκεμβρίου. ' Η «Ντγέν» άναγγ$Λ- 

λει, δτι κατόπιν ύπουργικοΰ συμβουλίου ό Βρατιανο υπεβαλεν 
είς τόν βασιλέα τήν παραίτησιν δλοκλήρου του ‘υπουργείου. Ο 
Βρατιάνο έξηναγκάσθη νά προβή είς τό διάβημα τούτο άπό 
τήν άπάντησιν τή; Αμερικής καί τής ’ Αγγλίας είς τήν περί 
βοήθειας έπίχλησίν του. 'Η Αμερική καί ή Αγγλία έξέθεσαν 
είς τάς άπαντήσεις των τήν αδυναμίαν των νά προσφέρω* βο
ήθειαν είς τήν Ρουμανίαν. Προσέτι δέ καί οί οικονομικοί πόροι 
τής κυβερνήσεως έξηντλήθησρν λόγιο τής διακοπής τής ύπό τής 
Άντάντ παρεχομένης είς αύτήν έπιχορηγήσεως.

’Εξορία τοΰ προέδρου τής Π ορτογαλίας
Βέρνη, 14. Δεκεμβρίου. (W .T.B.) Αί έφημερίδες τής 

Λυώνο; άναγγέλλουσιν έκ Λισσσαβώνος : ' Ο '-Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας Μασάντο ύποχρεοΰται διά διατάγματος νά έκλέξη δι
αμονήν έκτός τής Πορτογαλίας μέχρι λήξεως τής περιόδου τής 
προεδρίας του. 'Ο πρώην πρωθυπουργός Κόστα, ό πρώην υ
πουργός τών έξωτερικών Σοαρέτς καί οί άρχηγοί τοΰ δημο
κρατικού κόμματος έστάλησαν είς τάς Άζόρας 'Ο Σιντόνιο 
Πάες αναλαμβάνει τήν προεδρίαν τής προσωρινής κυβερνήσεως. 
Αί έκλογαί διά τήν συντακτικήν έθνοσυνέλευσιν ώρίσθησαν δια 
τόν Απρίλιον τού 1918. Ή  έθνοσυνέλευσις αύιη θά μεταβά- 
λη τό πολίτευμα τής χώρας καί θά έκλέξη τόν οριστικόν πρό
εδρόν τής Δημοκρατίας.  _______

Ή έντύπ ω σ ις  έν Έ λλά δ ι έκ τώ ν ρω σσικώ ν  
κ α ι τώ ν ιτα λ ικ ώ ν  γεγονότων

(Ζ.) Γενεύη, 15. Δεκεμβρίου. Έξ Αθηνών άναγγέλλον- 
τ»ι τά έξής : ‘ Η πεϊνα αυξάνει έν ' Ελλάδι. ' Η άπογοήτευσις 
είναι π ο λ ύ -μεγάλη. Ένεκα τών έν Ίταλίι* γεγονότων καί τών 
δ ια π ρ α γ μ α τεύ 3εω ν  άνακωχής τής Ρωσσίας έπικρατεΐ μεγάλος 
έρεθισμός. * Η κυβέρνησις δέν δύναται νά κάμΌ  ̂τίποτε άπε- 
ναντι τής καταστάσεως αύτής. Καί οι βενιζελικοί άκόμη κύ- 
κλοι όμολογούσιν, δτι ή παρούσα ’κυβέρνησις Ιχει μόνον προ
σωρινόν χαρακτήρα.



ΤΙΜΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Τό «'Ελληνικόν Πρακτορεΐον» της'Ελβετίας πληροφορεί

ται, δτι έν Πάτραις, αί όποϊηι ώς έκ τής θέσεώς των δεν 6- 
ποφερουσιν αϊτό Ιλλειψιν συγκοινωνίας, δσον αί μεσόγειοι ελ
ληνικά! πόλεις, τιμώνται δ καφφές 5 δραχμάς τό χιλιόγραμ- 
μον. τό δέ γάλα, χρησιμοποιουμενον σχεδόν άποκλειστιχώς διά 
τήν διατροφήν τών παιδιών, πρός 1,50 δραχμάς ή λίτρα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΚΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(*Ελλην. Πρακτ. 'Ελβετίας.) ’ Ex Γενεύης Αναγγέλλονται 

τα εςής : Κατά τάς μέχρι τοΰδε ύπαρχούσας πληροφορίας -ή 
παραγωγή τών σύκων κατά τό τρέχον ετος θά φθάση περίπου 
είς 22 έκατομμύρια όχάδας. ' Η τιμή τής δχας είχε φθάσει 
κατα τας αρχάς Σεπτεμβρίου, δλίγον δηλαδή μετά τήν συγκο- 
μιδήν, εις 1,15 2ως 1,25 δραχμάς διά τήν χονδρικήν πώλη- 
σιν. Τώρα εχει ύπερβη τάς 1,80 δραχμάς κατ’ δκάν.

Αποταξις ελλήνων στρατηγών
('Ελλην. Πρακτ. 'Ελβετίας.) 'Ο παρισινός «Χρόνος» πλη

ροφορείται ές ’ Αθηνών, δτι τό όπουργιχόν συμβούλιον, εις τό 
οποίον έλαβε μέρος χα! ό στρατηγός Παρασχευόπουλος μέ συμ
βουλευτικήν ψήφον, άπεφάσισε τήν διαγραφήν έκ τών στελεχών 
του στρατοΰ τών αντιστράτηγων Γεννάδη χαί Σωτήλη, χαί τών 
υποστρατήγων Πακούλα, Γιαννακίτσα, Δούσμανη, Μπαΐρα, Χα- 
τζηανεστη καί Μομφεράτου, απαγορευομένου είς αυτούς, νά 
φέρωσι τήν στρατιωτικήν στολήν χαί μέ ήλαττωμένην σύνταξιν.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩΝ
„ CΕλλην. Πραχτ. 'Ελβετίας.) >Εχ Γενεύης Αναγγέλλεται, 
οτι η εφετεινή έσοδεία καπνών τής ΓΙαλαιάς καί τής Νέας 
Ελλάδος υπολογίζεται είς 2 0 -2 5  εκατομμύρια όχάδας. 'Η 

τιμή τών καλυτέρων ποιοτήτων, ή όποια άνήρχετο πρό τοΰ 
πολέμου είς 2 1/2 - 3  δραχμάς κατ’ δκαν, Ανήλθε χαταπληχτι- 
χως χαί πλησιάζει τώρα τήν ασυνήθη τιμήν τών 20 δραχμών 
χατ’ δχάν. 'Η χειρότερα ποιότης, ή όποια έν ειρήνη έτιματο* 
μόλις 50—80 λεπτά κατ’ δκαν, τιμαται τώρα 5—7 δραχμάς

Μ Μ Ι Η Ι Μ Ο Ι Μ Ι  ΠΕΡΙ I I !  ί «  i m  Μ ί Σ Μ Σ Β Σ
CEUr,». Πρακτ. ’EMttfe.) Ή  γ Λ λ ,ή  «Έ φ,μ ϊρΙ; ,* »  

-υ,ητησεων» γράφει έπ’ ευκαιρία τοΰ μεγάλου λόγου, τόν ό- 
ό *  , i  βημ-ρχβΓον Π»ρ,»ί.

Η Ε Ι ί κ  .ip irx .ra ,',,· ; -p„r , f,„ a itt.j,,»  τρο'ρίρων. ή
οποία απειλεί τήν ζωήν χιλιάχων ανθρώπων χαί βλάπτει τήν 
ύπολ,,ψιν τών προστατίδων δυνάμεων. ’Έστω χαί άν «ί soge ‘ 
νησεις των Παρισίων χαί του Λονδίνου είναι ·έπΙ τοΰ παρόντος 
τελείως άπησχολημέναι, δέν πρέπει δμως νά παραμελήσωσι 
την έξασφαλισιν τηςδιατροφήςτοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού καί πρέπε 
νά έπιστρέψωσι μέρος τούλάχιστον τοΰ έπιταχθέντος έαποριχοΰ 
στολου αυτής, δ δποιος εΐναι τό σπουδαιότερον μέσον 3υγκο. 
νωνιας διά τήν ' Ελλάδα, ώς ναΟτικήν χώραν.
- ' °  fc#’Aftrive,« ανταποκριτής τής γαλλικής « Έ φ η β ο ς

των -υζητησεων», αφοΰ περιγράφει πρώτον λεπτομερώς τάς 
ουσκολιας τής τροφοδοτήσεως τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, τονίζει, δτι 
ο βιος έγένετο πολυ δυσχερέστερος έπί τής α ρ χ ή ς  τοΰ Βενιζέ- 
ω υ  καί δτι χαί οί καλύτεροι λόγοι δέν δύνανται νά μεταβά- 
λωσι τήν συμφοράν. 'Ο έλληνιχός λαός έπίστευσεν, δτι μ*τά 
την έγχατάστασιν Χοΰ Βενιζέλου είς τήν άρχήν θά είσήγετο είς 
την ΓΛλαοα αφθονία τροφίμων.

ΊΓπό τας περιστάσεις αύτάς, γράφει δ έν λόγφ Ανταπ*- 
χριτη;, κατέστη σχεδόν Αδύνατος ή πραγματοποίησις τοΰ στρα
τιωτικού προγράμματος, διά τό όποιον έπαναστάτησεν ό Β.νι- 
ζελος καί οί δπαδοί του. Η Αποτυχία τής βενιζελικής κυβεο- 
νησεως είς τό σπουδαιότατον τοΰτο ζήττ,μα τής διατροφής έ· 
γεννησε δυσπιστίαν είς τόν λαόν. '0  ένθουσιασμός μέ τόν 4*ο·- 
ον όπεδέχθη τόν Βενιζέλον τό Εν μέρος τοΰ λαοΰ καί ή Α3ια· 
φορία μέ τήν όποιαν τόν -όπεδέχθη τό άλλο μέρος, μετεβλή- 
θησαν τώρα είς μεγάλην Αμφιβολίαν καί έπιφύλαξιν. 'Γπό τήν 
παρούσαν δύσκολον οικονομικήν κατάστασιν τής χώρας δύναται 
να θεωρηθή ώς Αδύνατος ή έπιστράτευσις τών έφεδρων.

.  2 y N 0 M 0 A 0 fH I iT A H A K D X H I  2 8  WM
Βερολινον, 16. Δεκεμβρίου (W .T .B .) 'Γπό τών πληρε

ξουσίων Αντιπροσώπων τής Ανωτάτης διοικήσεως τοΰ ρωσσικοΰ 
στρατού αφ^ ενός καί τών Ανωτάτων διοικήσεων τών στρατών 
τής Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας, Βουλγαρίας καί Τουρκώς 
αφ’ ετέρου όπεγράφη έν Μπρέστ Λιτόφσχι τήν 15. Δεκεμ
βρίου ή συνθήκη Ανακωχής. 'Η Ανακωχή άρχεται τήν μεσημ
βρίαν της 17. Δεκεμβρίου καί λήγει τήν μεσημβρίαν τής 14. 
Ιανουάριου. ’ Εάν .δέν δηλωθή ή Αχύρωσις τής Ανακωχής 7 

ήμερας πρό της λήξεώς της, έξακολουθεϊ αυτομάτως ή ισχύς 
της. Εκτείνεται έπί δλων τών χατά ξηράν, κατά Θάλασσαν χαί 
έν τφ Αέρι δυνάμεων είς τά κοινά μέτωπα.

Κατα τό άρθρον 9 τής συνθήκης άρχονται Αμέσως μετά 
τήν υπογραφήν τής ανακωχής αί διαπραγματεύσεις είρήνης.

J I  Μ ΥΣΜ Α Ι ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΝ P9MH
, (Ζ·) # Λ®“ϊ**ο , 15. Δεκεμβρίου. Κατά τήν «Κορριέρε 

ντελλα Ιερά» έξεφώνησαν κατά τήν χθεσινήν μυστικήν συνε- 
δριασιν τής βουλής πολλοί βουλευταί μάκρους λόγους έπί τής 
στρατιωτικής καί τής έξωτερικής πολιτικής τής κυβερνήσεως.
Ο κατάλογος τών εγγεγραμμένων, δπως όμιλήσωσι βουλευτών 

άνήλθϋ,ί εί, 42. Ενεκα τουτου αι μυστιχαί συνεδριάσεις θά 
συνεχισθώσιν ίσως ^χρι τών Αρχών τής έρχομένης έβδομάδος.

Και ή γερουσία Απεφάσισε κατά τήν χθεσινήν της συνε 
δρίασίν τήν συγκρότησιν μυστικών συνεδριάσεων εύθυς μετά τό 
τέλος τών μυστικών συνεδριάσεων τής βουλής.

(Ζ.) Αουγχάνο, 15. Δεκεμβρίου. 'Η «Ίντέα ΝατσιονάΧε» 
ζητεί τήν ποινικήν καταδίωξιν πολλών βουλευτών λόγφ συμμε- 
τοχής είς  προδοτικήν προπαγάνδαν.

Η κ α τ α ς τ α ς Γ ς  ε ν  π ε τ ρ ο υ π ο λ ε ι
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 15 Δεκεμβρίου. Ή  “Νταίλυ Τέλεγ- 

χραφη πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως την Τρίτην τά εξής : 
ς ^ ς  δόους πίπτουσι πυροβολισμοί τινές. '.Η είσοδος τοΰ 

χτιρίου τής συντακτικής έθνοσυνελεύσεως φρουρεΐται ύπό πολυ
βόλων. ht;  τόν Νεβαν εδρίσχονται πολεμικά τινα πλοία. Χι
λιάδες στρατιωτών τής Έρυθρας Φρουράς καί ναυτών διασνί- 
ζουαι τας δδους. Εν τούτοις δέν έγένονται ιαραχαί.

Η UHU · Μ ϋ Π Γ η ·  [Will
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 15. Δεκεμβρίου. 'Ό έν Πετρουπολει 

ανταποκριτής τής «ΜόρνΛγκ Ιίόστ» παραπονεΐται πικρώς 
όια την περιφρόνηση», τής όποιας Απολαμβάνουν έκεί οί
Αγγλοι ^αρ’ δλων τών κοινωνικών τάξεων. 'Η ύπό- 

ληψις^ πρός την ’ Αγγλίαν έξέλιπεν είς δλα τά κόμματα.
Ιό κομμά τοΰ Καλεντίν καί τών Αντιδραστικών δέν δύναται νά
συγχώρηση την ’ Αγγλίαν, διότι αυτη οδ μόνον ηυνόησε τήν έ-
παναστασιν, αλλά καί προεκάλεσεν αυτήν. ’Αφ’ ετέρου τά φι
λελεύθερα κόμματα μισοΰσι τήν ’Αγγλίαν, διότι έπιβραδύνει τήν 
ειρηνην. Γ 1


