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Ι Ι Μ Μ Μ  EIPHHHi
Έ πϊ τή έπικειμένη ένάρξει τών διαπραγματεύσεων ειρή

νης μετά τής Ρωσσίας ή «Γχέρλιτσερ Νάχριχτεν» γράφει τά 
έξής :

ΧΟές εφθασεν ή είδησις, δτι έχλείσθη ή ανακωχή μετά 
τής Ρωσσίας χαί σήμερον μόλις γνωστοποιείται τδ κείμενον τής 
συνθήκης ταύτης. Τδ γεγονός τοΰτο είναι δλως ασυνήθες και 
μένει μοναδικόν έν τή ιστορία. Ή  ταχύτης αυτη δεικνύει, δτι 
αί διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν έκατερωθεν μετ ειλικρίνειας 
κα5 δτι άμφότερα τά μέρη προσεπάθησαν δπως · κατά τδ δυ- 
νατδν ταχέως προπαρασκευάσουν τδ έδαφος διά τήν εναρςιν 
τών διαπραγματεύσεων είρήνης. Διά τούς αντιπροσώπους τής 
Ρωσσίας ίσως νά υπήρξε και μία άλλη αιτία : ' Η μπολσεβι- 
στιχή κυβέρνησις εθεσεν, ώς γνωστόν, ώς βάσιν τής δράσεώς 
της, δτι δέν θά υπα'ρχη πλέον καμμία μυστική διπλωματία και 
έφάνη συνεπής, δημοσιεύσασα παν δ,τι ένδιέφερε καί άφεώρα 
τήν δημοσίαν γνώμην. 'Ο κύριος σκοπδς τής μπολσεοιστικής 
κυβερνήσεως είναι ή ειρήνη. Τδ ρωσσικδν κράτος, στρατός καί 
λαός, αιμάσσει άπδ χίλια τραύματα καί διακαίεται άπδ τδν 
πόθον νά άπολαύση τών άγαθών τής είρήνης. ' Η κυβέρνησις 
τών μπολσεβιστών, μόνον δταν άποδείξη έμπράκτως, δτι θά 
ψέρ-q τήν ειρήνην, θά δυνηθή ν’ απόκτηση τήν έμπιστοσύνην 
τοδ λαοΰ καί συνεπώς ίσχυν καί μονιμότητα. Διά τοΰτο ό ρωσ. 
σιχδς λαδς έπρεπε νά πληροφορήται περί παντός βήματος τής 
κυβερνήσεώς του έν τή προσπαθείς της νά πραγματο
ποιήσω μίαν ταχεϊαν ειρήνην·

Έάν διεςέλΟη κανείς τό κείμενον τής άνακωχής, σχημα
τίζει τήν έντύπωσίν, δτι οί άντιπρόσωποι κατώρθωσαν έντός 
βραχέος χρόνου νά πραγματοποιήσου μίαν συνθήκην, τής ό
ποιας ή σύνταξις έπιβάλλει μέγαν σεβασμόν διά τήν ικανότητα 
τών μέ τήν διεύθυνσιν τών διαπραγματεύσεων έντεταλμένων 
στρατιωτικών όπηρεσιών. Αί στρατιωτικαί αυται υπηρεσίαι προ- 
παρεσκεύασαν καί διηυκόλυναν τήν όδόν είς τους διπλωμάτας και 
τώρα πρέπει νά ληφθώσιν αμέσως μέτρα πρός έδραίωσιν τών 
πνευματικών καί οικονομικών σχέσεων μετάξι) τών συμβαλλο- 
μένων. "Οπου υπάρχει ή θέλησις, έκεΐ υπάρχει καί ή όδος. 
'Ο γερμανικός λαός είναι έτοιμος νά κάμη μίαν τιμίαν είρή- 

■ νην, ή όποια νά χαλιναγωγήση τά έξημμένα πάθη.
'Η διεξαγωγή τών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσσίας καί 

Γερμανίας Θέτει έκ νέου έπί τάπητος τό ζήτημα τών πολεμικών 
μας σκοπών. Έάν πρόκειται έπί τοΰ παρόντος νά καθορίσω- 
μεν πρός άνατολάς τάς έγγυήσεις διά τδ μέλλον μας, διά τήν

έπίτευξιν τών όποίων άνελάβομεν τόν αγώνα, καθίσταται φα
νερόν, δτι ή μεταβολή άκριβώς αυτή τών πραγμάτων είς το 
ανατολικόν θά · έπιδράση μεγάλως καί έπί τών πολεμικών ανα
γκών μας είς τό δυτικόν. ' Η βάσις, έπι τής όποιας δύναται να 
πραγματοποιηθή μία συνεννόησις μετά τής Ρωσσίας, έδοθη ηδη 
είς τάς διαφόρους δηλώσεις τών μαξιμαλιστών και καθωρισθη 
έν γενικαΐς γραμμαΐς υπό τών αντιπρόσωπων τών συμμάχων 
κεντρικών δυνάμεων, ώστε νά παραδεχθή κάνεις, δτι έπι τή 
βάσει τών γενικών αυτών γραμμών θά καταστή ^ουνατον να έ- 
πέλθη μία οριστική συνεννόησις.

Κατά τάς γενικάς ταύτας γραμμάς ή Πολωνία πρεπει να 
άποχωρισθή τοΰ ρωσσικοΰ κράτους καί να οοθή έπισης η ευ
καιρία είς τάς τρεις έπαρχίας τής ’ Ανατολικής θαλάσσης Κουρ- 
λάνδην, Λιολάνδην καί Έστλάνδην, ώς και εις την είς αυτήν
άνήκουσαν Λιτουανίαν, δπως έπιδιώξωσι διά τής δΰοΰ τοΰ δι
καιώματος τών λαών, ν’ άποφασίζωσι μονοί περι τής τύχης
των, υπό τόν ένα ή τόν άλλον τύπον, τήν Ινωσίν των μετά
τής Γερμανίας. "Οσον άπλή καί άν φαίνεται έκ πρώτης δψεως 
ή λύσις αυτή, τό πρόβλημα συναντά, δταν έξετασθή προσεκτι- 
κώτερον, πολλάς δυσκολίας καί εναπόκειται ακριβώς εις την 
πλήρη ικανότητα τών γερμανών αντιπροσώπων, δπως προφυλά- 
ξωσι την ελαστικήν έννοιαν τοΰ δικαιώματος τών λαών (ν’ απο 
φασίζουν μόνοι περί τής τύχης των) άπό κάθε έμπόδιον, δυνά 
μενον νά στραφή έναντιον τών γερμανικών συμφερόντων.

Βά ήτο ώς έκ τουτου ευχής εργον, έάν ή γερμανική κυ- 
βέρνησις διώριζε διά τάς διαπραγματεύσεις είρήνης τους καλ- 
λίστους καί πλέον πεπειραμένους άντιπροσώπους, πού διάθετει 
καί ή κοινή γνώμη θά έχαιρετα μετ’ εύχαριστήσεως τήν έπα 
λήθευσιν τής φήμης, καθ’ ήν έπισης ό κόμης Μπύλο καί δ μέ
χρι τοΰδε υπουργός Χέλφεριχ πρόκειται νά λάβωσι μέρος 
είς τήν διεξαγωγήν τών πολιτικών καί τών οίκονομοπολιτικών δια
πραγματεύσεων. ΓΙρό πάντων ομως έλπιζεται, δτι η κυβ*ρνησις 
θά έκπληρώσ-β τδν άπό ετών ήδη δοθέντα λόγον καί θά έξηγή. 
σγ| φανερά είς τόν γερμανικόν λαόν, πώς αντιλαμβάνεται την 
πρός άνατολάς έξασφάλισιν, πράγμα δπερ καθιστά εύκολώτερον 
ή δήλωσις τών μαξιμαλιστών, δτι θά δημοσιεύωσιν αμέσως τδ 
άποτέλεσμα τών διαπραγματεύσεων εκάστης ημέρας.

Συγχρόνως μέ την Ρωσσίαν καί ή Ρουμανία εκλεισεν ά- 
νακωχήν μετά τών κεντρικών δυνάμεων, οπότε παρουσιάζετα. 
και έδώ τό ζήτημα τών πολεμικών σκοπών έν τφ  άποφασιστι- 
κφ του σταδίφ. 'Η κατ’ ευχήν έπίλυσις τοΰ ζητήματος τούτου 
έναπόκειται κατ’ ουσίαν είς τους συμμάχους μας, οί δποΤοι έν 
τούτοις δύνανται νά είναι βέβαιοι, οτι θα τυχωσι τής αμερι- 
στου όποστηρίξεως τής Γερμανίας.



ΟΥΑΕΤΕΡΑΙ ΚΡ ΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΑΟ ΤΑ ΤΣΟΡΤΣ
(Ζ.) 'Η «Ντάγκεμπλατ» της Στοκχόλμης γράφει περί τοΰ 

λόγοο του Αόϋδ Τσώρτς τά βςης : ' Η δεμελιώδης σκέψις τοΰ 
λόγου τοΰ  ̂ Αόϋδ Τσώρτς είναι ή ίδια, ή όποια έξεφράσθη είς 
δλας τάς άγγλικάς χαί γαλλιχάς ρητορικάς έπιθέσεις, τούτέστιν : 
*0 πόλεμος πρέπει νά απόληξη μόνον είς πλήρη νίχην τής 
Άνταντ. Μέ τήν γερμανικήν χοβέρνησιν δέν δύναται νά χλείση 
κανείς διαρχεϊς συνθήκας λόγω τοΰ ανειλικρινούς χαρακτήρός 
της, ένψ ή νίχη τής Άντάντ θά φέρη τό δίχαιον καί τήν χα
ράν.̂  Δέν υπάρχει λόγος νά άμφιβάλλη τις, δτι χαΐ ό ίδιος 
Λόϋδ Τσώρτς εχει ύπνωτισθή, ώστε νά πιστεύη τάς ίδέας αΰ- 
τάς, είναι δμως βέβαιον, δτι αί ίδέαι αύταί δέν εδρίσκουσι 
πλέον είς τάς ούδετέρας χώρας πολλούς όπαδους τών ά'κρων 
αυτών ίδεών. Διά τόν Αόϋδ Τσώρτς ό έχθρός είναι πάντοτε ό 
χαταδιχος, ένω ό πολιτικός τής Άντάντ είναι ό πρόεδρος -05 
δικαστηρίου. Ή  άναμενομένη είρήνη »ά είναι ή άπόφασις τοΰ 
δικαστηρίου είς τήν δίχην έναντίον τών Κεντρικών Δυνάμεων διά 
«ψευδός, κλοπήν, βιασμόν, φόνον χαί ληστείαν.» 'Ο τρόπος 
αύτός τοΰ σκέπτεσθαι είναι δι ημάς τους όύδετέρους τόσον 
ξένος, ώστε θά ήτο άτοπος λεπτό μερεστέρα έξέτασίς τοο.

'Η «Εθνική Έφημερίς» τής Μπάζελ γράφει διά τόν 
λογον τοΰ Λόϋδ Τσώρτς μεταξύ άλλων καί τά έξής: Μετά 
μακράν παΰσιν, κατά τήν διάρκειαν τής όποιας έκάστην ήμέραν 
έχειροτέρευεν ή θέσις τής Άντάντ, ώμίλησε πάλιν ό άγγλος 
πρωθυπουργός, ό όποιος είναι τρόπον τινα καί ή κορυφή τής 
Άντάντ. Τό ήνωμένον βασίλειον τής Μεγάλης Βρεττανίας στη
ρίζεται έπί τοΰ γοήτρου, τό όπβΓον άπειλείται τώρα, άφοΰ ά- 
πεδειχθη, δτι δέν δύναται νά νικήση τόν εχθρόν του. Προσέτι 
ή Αγγλία άντεκατεστάθη έν τη ίδιότητί της ώς πρωτεύουσα 
έμπορική δύναμις ύπό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερι
κής, ένφ άφ’ έτέρου έξετοπίσθη ύπό τής. Γερμανίας άπό τήν 
ρωσσικήν, τήν αυστριακήν καί τήν ανατολικήν αγοράν. 'Ο άγ
γλος πρωθυπουργός συγκρίνει τήν Γερμανίαν πρός τούς άπαι- 
σιωτέρους τών έγκληματιών. 'Η Αγγλία, ή όποία έπετέθη 
ύπβυλως κατά τών Μπόερς, καί ή όποία, παρά τάς ύποσχέ- 
σεις της, δέν άπεσύρθη άπό τήν Αίγυπτον, δέν εχει πιθανώς 
ώς κράτος χαμμίαν άξίωσιν, νά Ιχη τό δικαίωμα νά είναι τό
σον αύστηρά.

Ουδέποτε ό κίνδυνος ήττης τής Άντάντ ήτο τόσον πλη
σίον, δσον εΤναι σήμερον. Καί άν ακόμη ένιχώντο τώρα οί 
Μπολσεβίκι, έν Ιταλία καταρρέει τό πολεμικόν κόμμα, καί μό
λις φανη καί πιθανή μόνον ή είρήνη, θα ήδύνατο νά κλεισθη 
σήμερον καί έκεΐ ανακωχή. ' Ο Σοννίνο αμύνεται άπεγνωσμένως 
έναντίον τής άφυπνήσεως τοΰ ίταλιχοΰ λαοΰ. Έν Γαλλία: ό 
Κλεμανσώ άγωνίζεται μέ άγριότητα τίγρεως έναντίον τών ειρη
νοφίλων καί τής καταρρεύσεως τών έλπίδων τής Άντάντ, έξορ- 
χιζει τους δημοσιογράφους καί τούς βουλευτάς, νά έξαλείψωσιν 
άπό τήν φαντασίαν των, δτι ό πόλεμος άπωλέσθη διά τήν 
Αντάντ καί ρίπτει είς τάς φυλακάς τούς έναντίον τοΰ πολέμου 

σχεπτομένους.

Διά τούς κινδύνους αύτούς καί τήν απειλούσαν γερμανο- 
«υστριακήν έπίθεσιν ό Αόϋδ Τσώρτς εύρίσχει μόνον τούς έπο- 
μένους  ̂ λογους : ' Η παρούσα χατάστασις δέν είναι καί πολύ 
ευνοϊκή. 'Ο Λόϋδ Τσώρτς δέν φοβείται γερμανικάς προσαρτή
σεις, φοβείται μάλλον τήν γνωστοποίησιν τών άνταντικών κατα
χτητικών σχεδίων. Αντιπροσωπεύει άκόμη i  Λόϋδ Τσώρτς τήν 
γνώμην τής Α γγλίας; Αύτό είναι τό μεγάλο ζήτημα καί πρό
κειται νά άποφασισθη, έάν ή σωφροσύνη τών λοιπών αγγλι
κών πολιτικών, έστω καί κατά τήν τελευταίαν ώραν, θά άπομα-

κρύνη τήν Αγγλίαν καί τόν κόσμον άπό τό βάρα Ορον, είς τό 
όποιον απειλοΰσι νά τόν ρίψωσι ή ϊσχυρογνωμοσύνη, ό φόβος 
προ τής όμολογίας διαπραχθέντων σφαλμάτων καί ή έλλειψις 
σκέψεως διά τό μέλλον.

Ο ΑΟΥ Δ ΤΣΩΡΤΣ ΚΑΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ
(Ζ·)_'° Μποττόμλεϋ, δπως “άποδείξη, δτι οί πολιτικοί 

δεν έννοοϋν τίποτε άπό πόλεμον καί είναι τελείως ανίκανοι νά 
άντιληφθώσι τήν διαρκώς μεταβαλλομένην πολιτικήν πολεμικήν 
κατάστασιν“, άναδημοσιεύει κατά λέξιν τάς ακολούθους δηλώ
σεις τοΰ άγγλου πρωθυπουργού Λόϋδ Τσώρτς : « 1, Κατά τό 
τέλος ’ Ιουνίου 1917 δ Λόϋδ Τσώρτς ώμίλησεν εις Γλασκώβην 
περί τής ρωσσικής έπαναστάσεως καί μας διεβεβαίωσε περ·( 
τών έξής : «'Η έπανάστασις έκαμε τήν νίκην άκόμη πληρεστέ- 
ραν παρά ποτε άλλοτε. Έκαλυτέρευσεν άκόμη περισσότερον 
τήν ποιότητα τής νίκης, τήν όποιαν θά χαταγάγωμεν.» 2. Τό 
φθινόπωρον τοΰ 1915 ελεγεν ό Λόϋδ Τσώρτς : “'Ο άνατολι- 
κός ουρανός είναι σκοτεινός χαί άπειλητιχός, οί αστέρες 'έσκε- 
πάσθησαν άπό νέφη. Παρατηρώ τόν θυελλώδη ορίζοντα μέ α
νησυχίαν, άλλα όχι μέ φόβον. Σήμερον δύναμαι νά ίδω, πώς 
τό λυκαυγές νέων έλπίδων χρωματίζει τόν ουρανόν. Οί Γερμα
νοί δέν ξέρουν τί κάμνουν κατά τήν νικηφόρον προέλασίν των. 
Είθε νά προφυλαχθοΰν, διότι έλευθερώνουν τήν Ρωσσίαν άπό 
τά δεσμά της. Μέ το βαρύ των πυροβολικόν σκορπίζουν τά 
σκουριασμένα δεσμά καί θραύουν τάς άλύσεις, πού περισφίγ
γουν τήν δύναμιν τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ. Οί Γερμανοί ακονίζουν 
οί ίδιοι τό ξίφος, τό όποιον θά τούς χ^ταστρέψη, χαί έλευθε- 
ρώνυν τόν ρωσσιχόν λαόν, ό όποιος θά διευθύνη τό ξίφος αυτό 
μέ πολλήν δύναμιν έναντίον των.,,

ANAKIIiSENTA III Η
a n o n  mm m u

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 19. Δεκεμβρίου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΤ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τινας τομείς τοΰ φλανδριχοΰ μετώπου, έπί τής βαρείας 
όχθης τοΰ Σχάρπ χαί πλησίον τής Μέβρ χαί τής Γκαινκούρ 
Sj ένέργεια πυροβολικού ήτο τήν μεσημβρίαν ζωηρά.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΤ ΚΡΟΙΠΡΙΚΤΣ

Κατόπιν ορμητικής έπιθέσεως £ν τμήμά μας έφόδου συνέ- 
λαβεν βορειοανατολικώς τής Κραόν άριθμόν γάλλων αιχμα
λώτων.

Τά άεροπλάνα μας έβομβάρδισαν έπιτυχώς τό Λονδΐνον, 
τήν Ραμσγκάτε καί τήν Μαργκάτε.

'Ο άνθυπολοχαγός Μπόνγκαρτς έφθασε τήν 27. έναέριον 
νίκην του.

’Α νατολ ικόν 'θέατρον
Ούδέν νέον.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Επί τών δυο δχθών τοΰ ’ Αξιού ζωηρά ένέργεια πυρο

βολικού.
’Ιταλικόν μέτω πον

Κατά τό διάστημα τής ήμέρας ζωηρός άγών πυροβολικοί) 
μεταξύ τοΰ Μπρεντα καί τοΰ Πιάβε. Κατόπιν ίσχυροτέρας 
ένεργείας πυρός αύστροουγγρικά στρατεύματα χατέλαβον δι’ έ-

φόδου τό όρος Άσολόνε χαί τάς βορειοδοτιχώς χαί βορειοανα- 
τολιχώς συνεχομένας ίταλικάς θέσεις.

’ ΗχμαλωτίσΘησαν 48 άξιωματικοί χαί 2 000 άνδρες.
’ ίταλιχαί επιθέσεις άνατολικώς τού Σιλαρόλε έναυάγησαν.

(W .T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

01 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΔΙΑ ΤΑΣ Δ ΙΑ Π ΡΑ ΓΜ Α ΤΕΥΣΕΙΣ  Ε ΙΡΗ Ν Η Σ

(Ζ.) Βιέννη, 18. Δεκεμβρίου. 'Ως πληρεξούσιας τής Αυ
στροουγγαρίας είς τάς έν Μπρέστ - Λιτόβσκ διεξαχθησομένας 
διαπραγματεύσεις ειρήνης θά παραστη προσωπικώς ό υπουργός 
τών έξωτερικών κόμης Τσέρνιν, ό οποίος θά άπέλθη είς Μπρέστ 
τήν Τετάρτην, 19. Δεκεμβρίου. Θά συνοδεύσουν «ύτόν δ τμη- 
ματάρχης τοΰ υπουργείου τών έξωτερικών Γκράτς καί οί έ
κτακτοι απεσταλμένοι καί πληρεξούσιοι υπουργοί βαρώνος Μίτ- 
ταγ καί Βίσνερ καί οί πρεσβευτικοί σύμβουλοι βαρώνος Ά ν- 
τριαν καί κόμης Κολλορέντο ώς καί ό πρεσβευτικός γραμμα- 
τεύς βαρώνος Γκάουτς.

(Ζ.) Χθές άφικοντο είς Βερολινον ή A. Ε. ό υπουργός 
τών έξωτερικών τής Τουρκίας Άχμέτ Νεσσιμί Βέης καί ή Α. 
Ε. ό υφυπουργός τών έξωτερικών Ρεσάτ Χικμέκ Βέης, οί δ- 
ποΰ» θά άπέλθωσίν είς Μπρέστ· Λιτόβσκ ώς άντιπρόσωποι τής 
Τουρκίας διά τάς διαπραγματεύσεις τής ειρήνης.

ΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
(Ζ.) Ρόντερνταμ, 17. Δεκεμβρίου. Έ κ Πετρουπόλεως ά- 

ναγγέλλονται τά έξής : 'Η αυτοκτονία τοΰ στρατηγού Σκάλον 
θεωρείται γενικώς ώς διαμαρτυρία κατά τών διαπραγματεύ
σεων ειρήνης. ’ Εδώ πιστεύεται γενικώς, δτι έκ τών διαπραγμα" 
τεύσεων θά προκύψη είρήνη, καί πολύ πιθανόν γενική είρήνη. 
Είναι βέβαιον, δτι ή Ρωσσία θά κλείση είρήνην, καί άν άχόμή 
οί άλλοι δέν θελήσουν νά χλείσουν τοιαύτην. Είς διάφορα μέ
τωπα, ίδίως είς τήν περιοχήν τής Μίνσχ, ήρχισεν έμπορική έ" 
πικοινωνία. Οί Γερμανοί άνταλλάσουν έκεί μετάλλινα έμπαρεύ- 
ματα μέ τρόφιμα. __________

Η W t l i  10) ΡΟΠΙΜΪ ΣΙΡΙΤΙΙ til 1ΗΗ Τ[ΡΗ1»1»Η
(Ζ.) ' Η «Κρόϋτσ - τσάϊτουγκ» πληροφορείται τά έξής :
Είς τόν ρωσσικόν στρατόν φαίνεται, δτι αύξάνει διαρκώς 

ή έμπιστοσύνη διά τούς γερμανούς. Μεταξύ τών ρωσσιχών 
στρατευμάτων αναγνωρίζεται ή γερμανική μοναρχία καί ομολο
γούσα, δτι ή όργάνωσις μιας τοιαύτης μοναρχίας Ιλειπεν άπό 
τήν Ρωσσίαν. Προσέτι δεικνύεται μία τάσις φιλίας πρός τούς 
Γερμανούς, ένιρ συγχρόνως αόξάνεται ή ιδέα περί τής ίδιοτε" 
λείας καί τής πανουργίας τής Άντάντ, ίδίως τής Αγγλίας.
’ Επανειλημμένως ρώσσοι στρατιώται έξεδήλωσαν τήν έπιθυμίαν, 
δπως προσληφθώσιν ώς έθελονταί παρά τφ γερμανικοί στρατψ, 
ίνα δυνηθώσιν ουτω καί παλεμήσωσιν έναντίον τής Αγγλίας. 
Εύνόητον είναι, δτι ή Άντάντ έπιμένει είς τήν άντίδρασίν της 
κατά τής γερμανορωσσικής συνεννοήσεως. Πολλάκις άπεπειρά- 
θησαν νά Ιγκαταστήσωσι κατασκοπείαν, δπως καταστη γνωστός 
είς τήν Άντάντ ό άριθμός τών όπισθεν τών στρατευμάτων μας 
εύρισκομένων έφεδρειών.

IIΡ Ο Π ΙΚ Η  Κ ΪΒ ΕΡΚ Η ΪΙΣ  EHA1TI0H Τ Β Ϊ ΑΗΤΑΗΐ
(Ν.) Κατά τηλεγραφήματα έκ Στοκχόλμης άναγγέλλονται 

έκ Πετρουπόλεως τό Σάββατον τά έξής : Κατά τήν «Πράβντα» 
ή κυβέρνησις διέταξε τό 2. τάγμα τηλεγραφητών νά μεταβή 
είς Αρχάγγελον καί καταλάβω τόν έκεί άκόμη είς αγγλικας

χείρας ευρισκόμενον μαρκονοτηλεγραφικόν σταθμόν, ο οποίος 
είναι ή τελευταία είς τήν διά&εσιν τής Άντάντ εύρισκομένη α
σύρματος άπ’ ευθείας συγκοινωνία έπί ρωσσικοΰ έδάφους.

Ή  “Νταγχμπλάντεν„ τής Στοκχόλμης πληροφορείται, ίτι 
ήρχισεν ή μετακόμισις τοΰ είς τάς νήσους Άλαντ εύρισκομένου 
ρωσσικοΰ στρατοΰ.

Κατά πληροφορίας άγγλικών έφημερίδων έκ Πετροοπό- 
λεως οί γερμανοί αιχμάλωτοι πολέμου έπιστρέφουσι κατά με· 
γάλον άριθμόν άπό τά άπομεμακρυσμένα μερη τής Ρωσσίας. 
Τήν 17. Δεκεμβρίου ήλθον είς Πετρούπολιν περισσότεροι ά ^  
έκατόν άπό τάς έπαρχίας Βολόγκντα καί Αρχαγγέλου. Χθές 
έπρόκειτο νά συνέλθουν είς Μόσχαν αιχμάλωτοι πολέμου δλων 
τών έθνικοτήτων, δπως έκλέξωσιν έπιτραπήν, ή όποία νά άνα- 
λάβη τήν προστασίαν τών συμφερόντων των.

Τά ρω σσικά δάνεια
(Ζ.) "Άμστερνταμ, 18. Δεκεμβρίου. Οί «Ίάίμς» πληρο

φορούνται έκ Πετρουπόλεως, δτι ή νέα ρωσσιχή κυβέρνησις 
σκέπτεται νά άκυρώση δλα τά έξωτερικά ρωσσικά δάνεια, δταν 
βεβαιωθ^, δτι οί σύμμαχοί της άρνοΰνται νά συμμετάσχωσιν 
είς τάς διαπραγματεύσεις ειρήνης.

11 1 0  ΤΑΣ Μ Υ Σ Τ ΙΚ Α ! Μ Ε Ρ Ι Α Σ Ε Ι Σ  THE ΙΤ Α Λ ΙΚ Η ! ΒΟΥΛΗΣ
(Ν.) Κατ’ ειδήσεις έκ Κιάσσο ή τρίτη μυστική συνεδρία- 

σις τής ιταλικής βουλής ήτο περισσότερον θορυβώδης άπό τάς 
δυο πρώτας. Διάφορα έπεισόδια έπέφεραν μακράς διακοπάς. 
'Ο ’ Ορλάνδο κατηγόρησε σοσιαλιστάς τινας και Τζιολιττιχούς, 
δτι συνεδρίασαν μυστιχώς μέ Γάλλους έναντίον τοΰ πολέμου.

Κατόπιν τών Φωνών ένός σοσιαλίστοΰ βουλευτοΰ έσηκώδη 
δ ’ Ορλάνδο καί είπεν: Έντός τεσσάρων μηνών Θά εχη γίνει 
είρήνη !

Ένας Τζιολιττικός φωνάζει: ’Ό χι! Έντός δύο μηνών #ν 
κλεισθη είρήνη !

’ Ορλάνδο : ’ Εγώ όχι!
Οί Τζιολιττικοί: Άλλά ήμείς !
Κατά τήν «Μεσσατζέρο» αί μυστικαί συνεδριάσεις θά συ- 

νεχισθώσι καί τήν τρέχουσαν εβδομάδα. ’ Εν τω μεταξύ ό ’ Ορ
λάνδο προσπαθεί όί άθρόων συλλήψεων καί άπαγγελίας κατη
γοριών έναντίον Τζιολιττικών νά καταστείλη τό αύξήσαν πολύ 
ρεύμα ύπέρ τής ειρήνης. ' Ο στενός φίλος τοΰ Τζιολίττι, Γκρόσ- 
σο Καμπάνα, έκλήθη είς άνάκρισιν διά προδοτικάς ένεργείας. 
Προσέτι έχει ύποβληθή είς τήν βουλήν πρότασις τοΰ ύπουργοΰ 
τής δικαιοσύνης περί άδειας ποινικής καταδιώξεως σοσιαλιστών 
τινων βουλευτών. _________

ο m)mi mu kep i th e  ηαριςινης ς ϊη α ια ςκ εψ εο ς
(Ζ·) Βέρνη, 17. Δεκεμβρίου. Αί έφημερίδες τής Λυώνος 

άναγγέλλουσιν έκ Νέας'ϊόρκης τά έξής: 'Ο συνταγματάρχης 
Χοΰζε έπιστρέφων άπό τήν παρισινήν συνδιάσκεψιν έδήλωσεν, 
δτι ή έπιρροή τών ' Ηνωμένων Πολιτειών έν Γαλλία χαί ’ Αγ- 
γλία είναι . πολύ μεγάλη. Είς τό μέτωπον ώς καί είς τόν 
λαόν ή θέλησις τής νίκης είναι άδιάσειστος. Τρεις συνεδριάσεις 
τής συνδιασκέψεως ήρκεσαν, δπως έτχιτευχδη ό έπιδιωκόμενος 
σκοπός, τούτέστιν ή άνάλογος διανομή τών 'άπαιτουμένων δυνά
μεων μεταξύ τών άνταντικών δυνάμεων. Τό κύριον θέμα τών 
συζητήσεων άπετέλει ή οικονομική κατάστασις. Ηερί τών πολε
μικών σκοπών δέν έγινε λογος. Την μελλουσαν στασιν τής 
Ρωσσίας δέν δύναται νά προίδη τις. Ή  συμμετοχή τής Α με
ρικής είς νέας συνδιασκέψεις τών συμμάχων έξαρτάται μόνον



ccro τόν Ούίλσον, τοΰ όποιου αί προθέσεις δέν είναι γνωσταί 
είς τόν Χοΰζε.

ΟΙ ΜΑΞΙΜΑΑΙΣΤΑΙ ΕΙΣ ΙΑΣΙΟΝ
(Ζ.) Η Ντγεν„ αναγγέλλει, δτι τό Ίάσιον ευρίσκεται 

είς χείρας ίσχυροΰ ρωσσικοΰ μαξιμαλιστικοΰ τμήματος. 'Η μα
ξιμαλιστική επιτροπή είσήλθε διά της βίας είς χήν κατοικίαν 
του βασιλέως Φερδινάνδου καί ήξίωσε νά κηρυχθή αμέσως 
γενική άμνηστεία καί ή κυβερνητική έξουσία νά άνατεθή είς 
ψείρας τοΰ λαοΰ, διότι άλλως δ ρουμανικός λαός έν συνεργα
σία μετά τών ρώσσων άδελφών του θά άρπάση διά τής βίας 
τήν αρχήν.

Και ή Πορτογαλία δημοσιεύει τάς μυστι- 
κάς συνθήκας (;)

(Ζ.) Μπάζελ, 18. Δεκεμβρίου. 'Η «Μόρνινγκ Πόστ» πλη
ροφορείτε, δτι ή νέα πορτογαλική κυβέρνησις διέταξε τήν δη- 
μοσίευσιν τών μυστικών συνθηκών τής πρώην πορτογαλικής κυ· 
βερνήσεως μετά τής Άντάντ. "Εν μέρος τών συνθηκών έδόθη 
ήδη είς τό έθνιχόν τυπογραφεΐον πρός έκτύπωσιν.

ΤΟΡΜΛΛΙΣΙΣ ΓΑΑΑΙΚΟΪ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΥ
Παρισιοι, 19. Δεκεμβρίου. (Τηλεγρ. πρακτ. Χαβάς.) "Εν 

καταδρομικόν μας παλαιοΰ τύπου, τό «Σατωρενώ» (8 000 τόν
νων). τό οποίον ^χρησιμοποιείτο διά μεταφοράς έν τή Μεσο- 
γείψ θαλάσση, έτορπιλλίσθη τήν πρωίαν τής 14. Δεκεμβρίου 
δπό δποβρυχίου χαί έβυθίσθη. Οί έπιβάται, άπαντες στρατιώ- 
ται. έσωθησαν. 'Η τύχη 10 ναυτών τοΰ «Σατωρενώ» αγνοεί
ται. Τό γερμανικόν δποβρύχιον κατεστράφη.

’ Εξ αρμόδιας πηγής παρέχεται ή πληροφορία, δτι ουδε- 
μία γνωστοποίησές δπάρχει περί τοΰ γεγονότος. Έλπίζεται, δτι 
χαί εις την περίπτωσιν αυτήν ή είδησις περί χαταβυθίσεως τοΰ 
γερμανικού δποβρυχίου είναι προϊόν τής άνταντικής φαντασίας.

Ν (ΙΙΜΒΙΣΙί ΤΟΪ ΑΙΗΠΙΙΗΚΟΙΤΙΝΤΙΤΟΡΠΜΑΙΙΟΤ
Βερολίνον, 17. Δεχεμβτίου. Επίσημον. (W .T.B.) "Εν έκ 

τών δποβρυχίων μας, δπό κυβερνήτην τόν ανθυποπλοίαρχον 
Ρόζε, κατεβυθισε τήν 5. Δεκεμβρίου είς τό στενόν τής Μάν- 
χης τό αμερικανικόν άντιτορπιλλικόν «Ιάκωβος Τζών» καί ήχ- 
μαλωτισε 2 ναύτας αυτοΰ. Τό αυτό δποβρύχιον κατεβυθισε 
παρά τήν ι’σχυράν έχθριχήν άντίδρασιν 8 άτμόπλοια όλίχής χω- 
ρητιχότητος 22 000 τόννων.

Ό  αρχηγός τοΰ ναυαρχιχοΰ έπιτελείου τοΰ στόλοι».

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
(Ν.) Εκτός τής Α. Ε. τοΰ δπουργοΰ φόν Κόλμαν τό υ- 

πουργειον τών έξωτερικών θά άντιπροσωπευθή κατά τάς δια
πραγματεύσεις είρήνης καί δπό του διευθυντοΰ τοΰ έμπορικο- 
πολιτιχοΰ τμήματος Γιοχάννες.

(Ν.) Κατά τήν «Κρόϋτς-τσάϊτουνγκ» ή πολωνική κυβέρνη- 
σις απετάθη προς τας κυβερνήσεις τοΰ Βερολίνου καί τής Βιέν
νης μέ τήν παράκλησιν, νά συμμετάσχουν είς τάς διαπραγμα
τεύσεις είρήνης καί αντιπρόσωποι τοΰ πολωνιχοΰ λαοΰ. Περί τής 
αίτήσεως ταύτης δέν άπεφασίσθη τίποτε μέχρι τοΰδε.

ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
(Ζ.) Βέρνη, 19. Δεκεμβρίου. Ή  “Έφημερίς τής Βέρ

νης,, πληροφορείται, δτι ή βουλγαρική έπιτροπή διά τάς δια
πραγματεύσεις είρήνης άποτελεΐται άπό τά κάτωθι πρόσωπα :

Γόν δπουργόν τής δικαιοσύνης Ποπώφ, ώς αρχηγόν τής 
έπιτροπής, τόν γενικόν γραμματέα τοΰ δπουργείου τών έξωτε
ρικών καί πληρεξούσιον δπουργόν Κοσσέφ, τόν πρεσβευτήν χαί 
γενικόν πρόξενον έν Βουδαπέστη Ρογιάνοβιτς, τόν πρώτον γραμ
ματέα τής έν Βερολίνψ βουλγαρικής πρεσβείας Άναστασώφ 
καί τόν βούλγαρον στρατιωτικόν πληρεξούσιον είς τό μέγα 
στρατηγεΐον, συνταγματάρχην Γκαντσέφ. Ό  τελευταίος θά* συ
νοδεύεται ύπό δύο στρατιωτικών είδικών. Ή  βουλγαρική άπ». 
στολή θα ευρίσκεται είς Λιτόβσκ τήν Παρασκευήν.

ϊ Ρ ΐ ϊ ί Μ Ο ϊ  ι μ Ι τ Ι ς  ε ι  i r u u
(Ζ.) Λουγχάνο, 19. Δεκεμβρίου. Κατ’ είδήσεις έχ Μιλά

νου τά δπέρ τοΰ πολέμου χόμματα τής Ιταλίας εδρίσχονται 
είς μεγάλην άνησυχίαν Ινεκα τών έπί τής στρατιωτικής κατα- 
στάσεως καί τής έξωτερικής πολιτικής προκυψασών διαφορών 
γνώμης. Αί έφημερίδες θεωροΰσι τήν έθνικήν ενότητα ,ώς δια- 
ταραχθεΓσαν. Ή  ’ Ιταλία εδρίσχεται πραγματιχώς σήμερον είς 
τό κρίσιμον σημείον τής άτυχοΰς της έσωτερικής πολιτικής. Μό
νον δια τής ένώσεως δλων τών δυνάμεων δύνανται νά άντιμε- 
τωπισθώσιν αί πολυ μεγάλαι δυσκολίαι.

^  ΒΚορριέρε ντέλλα Σέρα“ γράφει, δτι πρέπει νά έμπο- 
δισθή δ^ δλων τών μέσων ή εκρηξ,ς τοΰ έμφυλίου πολέμου. 
Πρέπει νά καταβληθή πάσα προσπάθεια, διά νά διατηρηθή ή 
ένότης τοΰ κράτους. Έάν άποτύχη ή τελευταία αυτή προσπά
θεια, θά έπέλθη ασφαλώς ή καταστροφή.

Ρουμανία καί Σερβία
(Ζ.) I ενεύη, 19. Δεκεμβρίου. Τό Βαλκανικόν Πραχτορεΐ- 

ον άναγγελλει έξ Ιάσιου τά έξής: ' Η ρουμανική κυβέρνησις έ- 
πεκύρωσε τήν συνομολόγησιν τής άναχωχής.

(Ζ.) Χάγη, 19. Δεκεμβρίου. Έχ Λονδίνου αναγγέλλονται 
τά έξής : ' Η γνωστοποίησις τής μεταξύ Γερμανίας καί Ρωσσίας 
κλεισθείσης άνακωχής προκαλεί άθρόας λιποταξίας είς τό σερ- 
βικόν μέτωπον. 'Η “ Μόρνινγκ ΙΙόστ » πληροφορείται, δτι έλή- 
φθη παρά τών άνταντικών κυβερνήσεων νότα τής σερβιχής κυ
βερνήσεως, πρα;ματευομένη περί τοΰ ζητήματος τής άνακωχής 
καί της είρήνης.

Προβιβασμός τοΰ φόν ’Ά'ι'χορν
Βερολίνον, 19. Δεκεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) 'Ο 

στρατηγός φόν Αϊχορν προήχθη είς αρχιστράτηγον κατόπιν τής 
εδδοκίμου δράσεώς του ώς διοιχητοΰ τής δεχάτης στρατιάς καί 
τής φερούσης τό ίνομά του δμάδος στρατοΰ,'τής όποιας οί 
αγώνες συνετέλεσαν πολυ είς τάς άρξαμένας είς τό ανατολικά 
μέτωπον διαπραγματεύσεις.

ΟΑΑΑΝΔΙΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΧΗΣ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 19. Δεκεμβρίου. 'Ο „Νέος Άγγελιαφό- 

ρος τής Ρόττερνταμ14 τονίζει, δτι ή συνθήκη άνακωχής μετάξι) 
Ρωσσίας καί Κεντρικών Δυνάμεων δεικνύει τήν καλήν θέλησιν 
καί τών δύο μερών, νά κλείσωσιν ειρήνην. Είναι πολυ πιθανόν, 
δτι 9 Κύλμαν καί ό Τσέρνιν θά έπιτύχωσιν αυτό. Τοδναντίον 
είς το δυτικόν μέτωπον ό άγών θά γίνη πολυ ισχυρότερος.

Πωλείται εύθηνά ασημένιο τσαντάκι. Ντεμιάνι — Πλάτς 
52. II. Λόζε.

- Εις τό ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΪΟΝ ή ?  έφημερίδος μας έκτε- 
λουνται παντός είδους τυπογραφικαί καί λιθογραφικοί έργασίαι 
είς έλληνικήν καί γερμανικήν γλώσσαν μέ καλλιτεχνίαν καί ά- 
χριβειαν.


