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(Ν,) Είς την βουλήν ώμίλησε την Δευτέραν ό πρωθυ
πουργός φόν Ντάντλ πρό τής συζητήσεως τοΰ προϋπολογισμού. 
Ek τόν λόγον του κυρίως έπραγματεύθη περί τών οικονομικών 
ζητημάτων. Τό κύριον πρόβλημα της οικονομικής πολιτικής, 
εϊ*ε, θά εΐναι, νά μη έμποδισθή ή ελεύθερα άνάπτυξις τών 
οίκονομιχώνδυνάμεων καί νά στραφώσιν αυται πρός τάς δδους έκεί- 
νας, αί δποΐαι παρέχουσιν είς ολους την μεγίστην οικονομικήν 
ώφέλειαν. ΙΙροχειμένου περί τοΰ μέλλοντος της οικονομικής 
ζωής, είπε, δέν έχουν θέσιν αί προφητεΐαι, δύναμαι δμως νά 
εικ®, δτι ή τρομερά χαταιγις τοΰ παγκοσμίου πολέμου δέν 
κατώρθωσε νά καταβάλη την λαϊκήν οικονομίαν μας. Αί έλ- 
πίοες, τάς δποίας ετρεφον οί έχθροί μας δπό τήν εποψιν 
αδτήν, διεψεύσθησαν, δπως χαί τόσαι άλλαι. Τοΰτο είναι μία 
ά*όδειξις, δτι ή οικονομική μας ζωή είναι βαθειά ριζωμένη 
πρό πάντων είς τήν άκατάβλητον δυναμιν τοΰ έργατικοΰ λαοΰ 
μας χαί τήν ικανότητα τών έμπορων χαί τών βιομηχάνων μας. 
Τοΰτο μάς παρέχει τήν έλπίδα, δτι δταν περάση ή χαταιγις 
αί δυνάμεις αδταί θά φέρουν άμέσως νέαν άκμήν.

"Οσον άφορα τάς διαπραγματεύσεις μετά τής Ρωσσίας, 
δέν πα ρ α γνω ρ ίζε ι κανείς, δτι μέχρι τής τελείας καί ευτυχούς 
έκβάσεως δπάρχουν πολλαί δυσκολίαι πρός δπερνίκησιν. Ή  ού
τως δμως έκδηλωθεΐσα ανάγκη καί έπιθυμία τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ 
διά τήν ειρήνην, είναι αδύνατον νά μείνη άνευ άποτελέσματος.

Διαφορετικά εΤναι τά πράγματα μέ τους έχθρούς μας είς 
τό δυτικόν. Έκεΐ δσάκις υψώνεται μία φωνή δρθοφροσύνης, έ- 
πακολουθοΰν άμέσως αί διαμαρτυρίαι τών πολιτικών των άν- 
θρών, οί δποΐοι έκφράζουν τήν θέλησίν των, δπως έξακολουθή- 
σουν τόν πόλεμον. Έκεΐ ακούει πάλιν κανείς τους παλαιούς τό
νους περί τής ένοχής είς τό μεγαλυτερον έγκλημα τής παγκο
σμίου ίστορίας, περί τής στρατοκρατίας, ή δποία αποτελεί βλα
σφημίαν έναντιον τοΰ κόσμου κτλ. Ουτω όμιλοΰσιν οί πολιτικοί 
άνδρες τοΰ ίδιου έχείνου κράτους, τό όποιον κατά τό διάστημα 
τοΰ πολέμου έξακολουθεΐ κατά θαυμάσιον τρόπον τήν ίδίαν μέ
θοδον, νά κερδίζω τούτέστι συμμάχους δι’ δποσχέσεων είς βά
ρος άλλων καί διά τής διανομής ξένων χωρών. Άνηθέτως πρός 
τάς διά τών έσχάτως γενομένων δημοσιεύσεων περί τοΰ έναν- 
τίοο δο&είσας αποδείξεις, τολμοΰν άκόμη οί πολιτικοί άνδρες 
τής ’ Αγγλίας νά δμιλούν περί ένός πολέμου διά τήν έξασφάλι- 
w  καί τήν διατήρησιν τοΰ δικαίου έν Εδρώπη.

Είς τάς διακηρύξεις τής μέχρι καταστροφής τής Γερμα

νίας έξακολουθήσεως τοΰ πολέμου, άμιλλάται τώρα μετ’ 
αδτών καί δ πρόεδρος Οδΐλσον, δ τέως κήρυξ μιας είρήνης ά
νευ νίκης καί προσαρτήσεων. Τό χαρακτηριστικόν τοΰ πλήρους 
ύβρεων καί αντιφάσεων τελευταίου του λόγου, ήτο ή άποπειρα 
δπως ένσπείρη τήν διχόνοιαν μεταξύ τών συμμάχων μας. Γνω- 
ρίζομεν δμως, δτι ή συμμαχική πίστις τών κεντρικών δυνάμε
ων είναι ακλόνητος. 0 ? μύχιοι πόθοι καί αί έλπιδες τών μεγά
λων έχθρών μας στρέφονται κυρίως είς τήν καταστροφήν καί 
τό έσωτερικόν ναυάγιον τοΰ γερμανικού κράτους. Ή  αναγνωρι- 
σις τού κυρίου τούτου σκοποΰ σημαίνει συγχρόνως, δτι δέν 
πρέπει μόνον νά θέλωμεν άλλά καί νά πράξωμεν τό παν, δπως 
ματαιώσωμεν τάς έλπίδας των ταυτας. "Ας άποκρουσωμεν δλοι, 
κυβερνήσεις, βουλαί καί ό γερμανικός λαός δμοΰ, μετα χαλυβδί- 
νης καρτερίας καί ένότητος τάς πολιτικάς διαφοράς γνωμών, αί 
δποΐαι θά ήδύναντο νά έξασθενήσουν τάς έναντιον τών έχθρών 
δυνάμεις μας. Τότε θά είναι ασφαλής δι ήμάς η ευτυχής Ικ- 
βασις τού τρομερού τούτου πολέμου.

Ο ΑΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΤΪΠΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΑΣΣ1ΑΣ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 18. Δεκεμβρίου. 'Ο «Νέος ’ Αγγελιο

φόρος τής Ρόντερνταμ» αναγγέλλει έκ Παρισίων τά έξής: ' Ο 
«Χρόνος» γράφει τά έξής: 'Η  Ρωσσία, διά τήν όποιαν είσήλ- 
Θομεν είς τόν πόλεμον, άφίνει τώρα πλήρη έλευθερίαν είς τάς 
ένεργείας τής Γερμανίας. Δέν εχει σκοπόν τό νά περιγράψωμεν 
τήν όργήν τού γαλλικού λαού. Έ πί είκοσιν έτη ή Γαλλία δέν 
έδίστασε νά δώση κάθε βοήθειαν είς τήν Ρωσσίαν. Έ π ί 40 
μήνας τού πολέμου ή Γαλλία άντεστάθη είς τάς κυριωτέρας 
έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ καί άπέκρουσε μετά περιφρονήσεως κάθε 
απόπειραν άποχωρισμού άπό τήν Ρωσσίαν. 'Η Γαλλία έφεισθη 
έν μέσιρ μεγάλων δυσκολιών τών συμφερόντων καί τής εδαι- 
σθησίας τής Ρωσσίας. 'Ο «Χρόνος» γράφει, δτι οί σύμμαχοι 
όφείλουν νά πράξουν δτι είναι δυνατόν, διά νά έμποδίσουν δ- 
ριστιχήν ειρήνην μεταξύ Ρωσσίας και Γερμανίας.

Κατ’ άλλο ιδιωτικόν τηλεγράφημα έκ Γενεύης δ “Χρόνος, 
δποστηρίζει είς άλλο του άρθρον, δτι ή Γαλλία δέν πρεπει να 
μείνη έξω άπό ρωσαογερμανικάς διαπραγματεύσεις. Καθ’ ήν 
στιγμήν ή άν.. . χή είναι τετελεσμένον γεγονός, πρέπει νά έξε- 
τασθή, έάν τό συμφέρον τής Γαλλίας δέν συμπίπτει μέ τους 
πόθους τού ρωσσικοΰ λαοΰ. Έάν οί Γερμανρί παραδέχωνται 
διχαίαν είρήνην είς δλα τά μέτωπα, διατί τότε ή Ρωσσία νά 
διαπραγματευθή μόνον μέ αυτούς. ‘ Η Ρωσσία θα διετρεχε με- 
γάλον κίνδυνον, έάν διεπραγματεύετο μονη περί τής είρηνης, 
χωρίς νά δποστηριχθή άπό τους συμμάχους της. Η Γερμανία



ήθέλησε νά δημιοοργήεηο δι* τΨ άνακωχής μίαν γέφυραν με
τάξι) έαυτής χαί τής Ρωσσίας, άπό τήν Γαλλίαν δέ έξαρτάται 
νά μεταβάλ^ τήν γέφυραν αύτήν είς τείχος. Πρέπει λοιπόν νά 
διαπραγματευθη καί ή Γαλλία.

(Ζ.) Χαγη, 18. Δεκεμβρίου. Οι “Τάϊμς„ τοΰ Λονδίνου 
γράφουσι περί ένδεχομένης ειρήνης χαί τών συνεπειών της τά 
έξής : Δεν δυνάμεθα νά πιστεύσωμ3ν, δτι ό μέγας χαί υπε
ρήφανος ρωσσικός λαός θά είναι διά παντός παίγνιον τής Γερ
μανίας, αλλά δ χαθεί; δύναται νά διαχρίνη, δτι δ ρωσσικός 
στρατός επαυσε νά είναι στρατιωτικός παράγων. Ή  έπανειλημ- 
μένως δοθείσα διαβεβαίωσις, δτι ό πόλεμος θά άποφασισθ/) 
εις τό δυτικόν μέτωπον, υποδεικνύεται τώρα έντελώς αληθής. 
Είς έχ τών συμμάχων μας, ό όποιος, άναλόγως τοΰ άριθμοΰ 
του, διέθετε τόν ίσχυρότερον στρατόν, εχασε τώρα τήν μαχη
τικήν του αξίαν, άλλος δέ μέγα μέρος αύτής. Κατά τό τέλος 
τοΰ τρέχοντος έτους βλέπομεν ήμας έστερημένους τής ύποστη- 
ρίξεως τοΰ ισχυροί αύτοΰ στρατοΰ καί ήναγκασμένους νά όώ- 
σωμεν βοήθειαν είς ?ναν άλλον συμμαχικόν στρατόν, ό όποιος 
έδέχθη βαρύ πλήγμα.

'Η «Γενική Έμπορική Έφημερίς» προσθέτει τά έξης : 
Ίπό τάς περιστάσεις αύτάς διαπραγματεύσεις ειρήνης, στηριζό- 

μεναι έπί συνδέσμου τών λαών, αφοπλισμού καί διαιτητικού δι
καστηρίου, κατά τό πνεύμα της έπιστολής τοΰ Λαντόβνες, θά 
ήσαν προτιμώτεραι άπό τους χομπορρήμονας λόγους τού Λόϋδ 
Τσώρτς. 'Ο Μπριάν, ό Ριμπώ, δ Ούΐλσον, ό Μπέτμαν Χόλ- 
λβεγκ χαί ό Τσέρνιν έκηρύχθησαν υπέρ ειρήνης, ή όποία Θά 
είσηγε νέαν είκόνα τοΰ δικαίου είς τόν κόσμον. Οί ρωσσικοί 
λόγοι συνιστων πρό πολλοΰ χρόνου τήν ειρήνην αύτήν, ή όποία 
είναι ό έγκαροιωτατος πόθος δλων τών ούδετέρων. Τώρα αρχί
ζει νά υπερισχύω ή σκέψις τής είρήνης. Τώρα είναι καιρός νά 
ίδρυθη διεθνής σύνδεσμος τών λαών.

ΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ! ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ
(Ζ.) Λονδινον, 17. Δεκεμβρίου. 'Η «Μάνχεστερ Γκουάρ- 

ντ·αν» άπαντώσα είς τήν δήλωσιν τοΰ Μπάλφουρ είς την κάτω 
βουλήν, δτι αί ύπό τών Λενιστών δημοσιευθεΐσαι μυστιχαί συν- 
θήχαι δέν έχουν καμμίαν σπουδαιότατα διά τήν ’ Αγγλίαν, γρά
φει,  ̂ δτι έχουν τοιαύτην καί μάλιστα μεγάλην. Τά έγγραφα 
αυτα άποδεικνυουν, ποιον είδος άναγεννήσεως τοΰ κόσμου είχον 
συμφωνήσει οί σύμμαχοι είς διαφόρους έποχάς. Τά συζητη- 
θεντα ή άποφασισθέντα σημεία σχετίζονται στενότατα μέ τήν 
διάρκειαν τού πολέμου, τό μέλλον μας μετά τόν πόλεμον, ώς 
καί τό μέγα ζήτημα, κατά πόσον οί πολεμικοί σκοποί ήμών 
καί τών συμμάχων μας συμβιβάζονται μέ τάς άρχάς, διά τάς 
δποιας πολεμοΰμεν. 'Ο χαρακτήρ τών έγγραφων δέν είναι βε
βαίως καθόλου ή Ικφρασις τής βρεττανικής πολιτικής. Πολλά'' 
των συμφωνιών αύτών έπαυσαν πλέον νά εχωσιν αξίαν, άλλα 
είναι σπουδαιότατον ζήτημα δι’ ήμας νά ήξεύρωμεν, πόσαι άπό 
αυτάς ίσχυουσ» άκόμη. Δέν έχουν πραγματικώς τά πράγματα 
αυτά καμμιαν σχέσιν μέ τήν ’Αγγλίαν, ή τούναντίον δέν είναι 
σπουδαιότατον, νά μάθη ή χώρα αύτή περί τής πολιτικής τής 
κυβερνήσεώς της καί τών συμμάχων της τόσα τουλάχιστον, 
βσα γνωρίζει ό άλλος κόσμος περί αύτής ;

(Ζ) Χάγη, 18 Δεκεμβρίου. Τήν Τετάρτην θά γίνη είς τήν 
χάτω βουλήν ή συζήτησις περί τών πολεμικών σκοπών τής ’ Αγ
γλίας, ή όποία θά είναι πολί) εύρεΐα έν συνδιασμψ μέ τήν έπι- 
στολήν τοΰ Λαντόβνες καί τους λόγους τού ΆσχουϊΘ χαί τοΰ

Λόϋδ Τσώρτς χαί τής τελευταίας δηλώσεως τών έργατών. * Γ γ ο - 

τίθεται, ότι θά ζητηθη άπό τήν κυβέρνησιν νά καθορίση ακρι
βώς τους πολεμικούς της σκοπούς. Τοιαύτη δήλωσιν έπιθυμεΐ 
καί ή κοινή γνώμη τής ’Αμερικής. Πιστεύεται, δτι θά όμιλήσ* 
δ Λόϋδ Τσώρτς ή ό Μπάλφουρ. Τό έργατικόν κόμμα άπαιτεΐ 
αναθεώρη σιν τών διαφόρων προηγουμένων πολεμικών σκοπών.

ΓΙΜΚΙΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΜΟΙΗΣ
(Ζ.) Γενεύη, 18. Δεκεμβρίου. ‘ Η παρισινή “Ματέν„ γρά

φει περί τών γερμανορωσσικών διαπραγματεύσεων τά έξής: Αί 
διαπραγμααεύσεις είς τό άνατολικόν μέτωπον μέ τήν Ελπίδα 
συνομολογήσεως άνακωχής καί είρήνης, έξασκοΰσι αύξανομένην 
έπίδρασιν είς τους λαούς τής Άντάντ. "Οποιος άρνέιται τήν I- 
πίδρασιν αύτήν ή δέν θέλει νά τήν ίδη, δέν δύναται νά καυ- 
χη»Τ( διά πατριωτισμόν. Είς τά γαλλικά χαρακώματα γίνεται 
περισσότερος λόγος διά τήν άνακωχήν είς τό ρωσσι/όν μέτωπον 
παρά διά τά γεγονότα είς τό δυτικόν. ‘ Η «Ούμανιτέ» αναγ
γέλλει, δτι οί ήνωμένοι σοσιαλισταί Θέλουν νά κάμουν είς τήν 
βουλήν έπερώτησιν περί τών γερμανορωσσικών διαπραγματεύσε
ων άνακωχής καί είρήνης, διά νά δώσουν ευκαιρίαν είς τόν 
Κλεμανσώ, νά έκθεση τήν γνώμην τής κυβερνήσεως ώς πρός 
τα ζητήματα τοΰ πολέμου καί τής νίκης κατόπιν τής μεταβο
λής τής καταστάσεως.

flNMIill ΑΝΑΚΟίΝΙΙΒΕΝΤΑ
Έπίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 20. Δεκεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον
ΣΤΡΑΤΙΑ TOT ΑΙΑΑΟΧΟΤ ΡΟΤΠΡΕΧΤ

Ενάντιον τής πόλεως Ντιξμουντ διηυθόνετο κατά διαλείμ
ματα σφοδρόν πύρ τορπιλλοβλητών. Μεταξύ τοΰ δάσους Χουτ- 
χουλστ καί τοΰ Λός, καθώς καί νοτίως τοΰ Σκάρπ άπό τής 
μεσημβρίας μέχρι τής εσπέρας ηύξημένη ένέργεια πυροβ*λι- 
χού· πλησίον τής Λάνς σφοδροί άγώνες τορπιλλοβλητών.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΤ ΚΡΟΚΠΡΙΝΤΣχαι
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΤ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΑΙΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

' Εκατέρωθεν τής "Ορν καί έπί τών υψωμάτων τοΰ Μάς 
νοτιοΟυηκώς τής Κομπρ ένεδυναμοΰτο παροδικώς τό πύρ πυ
ροβολικού.

’Ανατολικόν θέατρον
Ούδέν νέον.

Μακεδονικόν μέτωπον
Είς τον Αξιόν καί μεταξύ τοΰ Άξιοΰ καί τής λίμνης 

Δοϊράνης ηύξημένη ένέργεια πυροβολικού.

Ιταλικόν Θέατρον
Επανειλημμεναι ίταλικαί αντεπιθέσεις έναντίον τών νεβκα- 

ταληφθεισών γραμμών έπί τοΰ όρους Πέρτικα άπενρούσθηοβν. 
Έ πί τής όροσειράς τοΰ Τόμπα καί είς τόν Πιάβε έκατερωΙεν 
τοΰ Μοντελλο ζωηροί άγώνες πυροβολικού.

Μεταξύ τοΰ. Μπρέντα χαί τοΰ Πιάβε ήχμαλωτίσθησβν 
άπό τής 11 . Δεκεμβρίου 270 άξιωματικοί καί 8 150 άνδρβς.

(W .T .B .)   ΛΟΓΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

01 ΑΓΟΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΠΟΑΣΕΒΙίΤΡΗ 111 Κ Ο Η Κ Ι
(Ν.) Αμστερνταμ, 19. Δεκεμβρίου. Τό Ρόϋτερ άναγγέλ- 

λει έκ Πετρουπόλεως τήν 18. Δεκεμβρίου τά έξής : 'Ο έμφύ-

λιος πόλεμος έκτείνεται κατά μήκος τοΰ Βόλγα πρός βορράν 
xal άπό τού Άστραχάν μέχρι τής Σαμάρα. Τό Άστραχάν 
εδρίσκεται είς χεΐρας τών Μπολσεβίκι. Αναγγέλλεται δμως, 
2τι οί κοζάκοι ευρίσκοντο χθές είς άπόστασιν μόνον 20 χιλιο
μέτρων άπό τήν πόλιν. Πιθανόν νά ήρχισεν ή μάχη. Οί 
Μπολσεβίκι διαθέτουσι πολλά πολυβόλα, εχουσι δμως πολύ ό- 
λίγα πυροβόλα, ένφ οί κοζάκοι εχουσι άρκετά πεδινά πυροβό
λα. Είς Τσαρίτσιν δέν είναι κύριοι τής καταστάσεως ούτε οί 
Μπολσεβίκι ουτε οί χοζαχοι. Κα! οί δύο ένιχήθησαν άπό δπα- 
δο'υς τοΰ Ίλιοδώρου. Ό  αρχηγός τών χοζάκων Ντορτώφ βα
δίζει άπό τήν ’Όρενμπουργκ έναντίον τής Σαμάρα.

ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ

(Ζ.) Μέ τήν καταβύθισιν τοΰ γαλλικού καταδρομικού «Σα- 
τωρενώ» αί άπώλειαι τής Άντάντ είς πολεμικά σκάφη άπό 
τής άρχής τοΰ πολέμου άνέρχονται είς 300 μονάδας ολικής 
χωριτικότητος 1 000 806 τόννων. Μεταξύ τούτων δέν συνυπολο
γίζονται βοηθητικά καταδρομικά, έξ ών έβυθίσθησαν 51 δλικής 
χωριτικότητος 358 000 τόννων καί άλλα βοηθητικά σκάφη, έξ 
ών έβυθίσθησαν 38 δλικής χωριτικότητος 146 000 τόννων, κα
θώς έπίσης καί τά πλοία προφυλακών καί τά ώπλισμενα άλι- 
ευτιχά τοιαΰτα, άτινα χατεστράφησαν.

Ό  άνωτέρω άριθμός αύτοπροσωπεύει τά πλοία, τών ό
ποιων τήν άπώλειαν έξηχριβώσαμεν και τήν δποίαν ό έχθρός 
ώμολόγησε.

Αί πραγματικαί δμως άπώλειαι είναι κατά πολύ μεγαλύ- 
τεραι, διότι ό έχθρός αποσιωπά τάς έκ προσκρούσεως είς τορ- 
πίλλας προερχομένας άπωλείας σκαφών.

Έ κ τούτων ή ’ Αγγλία άπώλεσεν 177 σκάφη ολικής χω. 
ριτικότητος 683 390 τ., ή Γαλλία 48 δλικής χωριτικότητος 
109 000 τ., ή Ρωσσία 36 δλικής χωριτικότητος 91 540 τ., 
ή ’ Ιταλία· 25 δλικής χωριτικότητος 76 450 τ., ή Ιαπωνία 8 
δλικής χωριτικότητος 26 875 τ., αί δέ ’Ηνωμένοι Πολιτεία1 
μετά τής Ρουμανίας καί Πορτογαλίας 6 μονάδας δλικής χωριτικό- 
τητος 8 551 τ.. Ό  άριθμός τών συνολικών απωλειών τής Άντάντ 
εις πολεμικά σκάφη ύπερβαίνει τήν συνολικήν χωριτικότητα τού 
γερμανοΰ στόλου, ή όποια άνήρχετο κατά τήν αρχήν τοΰ πολέ
μου είς 1019 417 τόννους.

Ο ΣΑΡΡΑΎΓ ΑΝΕΚΑΗΘΗ
(Ν.) Άμστερνταμ, 19. Δεκεμβρίρου. Τό πρακτορεΐον Ρό- 

Οτερ άναγγέλλει έξ ’ Αθηνών τήν 15. Δεκεμβρίου, δτι αί έφη- 
μερίδες άναγράφουσι τήν άνάκλησιν τού Σαρράϊγ, τόν δποΐον 
διαδέχεται δ στρατηγός Γ κιλλεμά. * Ο Σαρράϊγ προορίζεται δι 
«νωτέραν θέσιν. Προσέτι άναγγελλεται, δτι δ γάλλος ναύαρχος, 
δ όποιος εΐναι άρχηγός τής άνταντικής μοίρας τοΰ Αίγαίου πέ
λαγους, άντεκατεστάθη ύπό τοΰ ύποναυάρχου Φατοΰ.

ΠΡΟΣΧΑΡΗΣ!! ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΗ ΚΑΑΕΝΙΙΗ
(Ν.) Λονδινον, 19. Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ.) Ό  έν Πετρου- 

πόλει άνταποκριτής τής “Νταίλυ Νόϋ„ άναγγέλλει, δτι ή Ού- 
χρανία προσεχώρησεν είς τόν Καλεντίν καί πρόκειται νά ένωθ^ 
μέ τήν Σιβηρίαν καί τόν Καύκασον.

(Ν.) Πετρούπολις, 19. Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ.) Οί Ούκρα- 
νβί άφώπλισαν τόν μαξιμαλιστικόν στρατόν καί τόν έξετόπισαν 
άπό τό κυβερνεΐον τοΰ Κιέβου καί τήν πόλιν Κονοτόπ (;)

(Ν.) Πετρούπολις, 19. Δεκεμβρίου. (Ρόϋτερ.) ' Η ούκρανική 
κυβέρνησις έγνωστοποίήσε διά προκηρυξεως της πρός τόν λαον,

Ε ΙΔ Ο Τ Τ Ο ΙΗ Σ ΙΣ
‘ Η «Νέα τού Γκέρλιτς» θά έκδοθή αυριον τετρασέλιδο: 

είς τό σχήμα τών γερμανικών έφημερίδων, άπό 1. δέ Ίανου- 
αρίου 1918 Θά έκδίδεται καθημερινώς είς τό σχήμα αύτό δπό 
τόν τίτλον «Ελληνικά Φύλλα».

δτι άνεχήρυξε τήν Ούχρανίαν δημοκρατίαν, ή όποία άποτελει 
μέρος τής νέας πανρωσσικής όμοσπονδίας. Κατά τήν προκήρυ
ξη» ταύτην ή Ούκρανία άποτελεΐται άπό τά κυβερνεία Κιέβου, 
Ποδολίας, Βολινίας, Τσερνιγχώφ, Πολτάβα, Χαρκώφ, Γεκατερι- 
νοσλάβ, Χέρσον, Ταυρίδος άνευ τής Κριμαίας, Κούρσκ, Χόλμ 
χαί Βορονές. Οί κοζάκοι κατέλαβον τό άνατολικόν μέρος τοΰ 
κυβερνείου Βορονές. Κατά τάς τελευταίας είδήσεις έ ξ ’ Οδησσού 
ούκρανικός στρατός κατέλαβε τό όπλοστάσιον, τά τηλεγραφικά 
χαί τηλεφωνικά γραφεία, ώς καί τό δημοτικόν θέατρον. Οί 
Μπολσεβίκι κατέχουσιν άκόμη τόν λιμένα.

H l i m  M l  B B F T O Ι Α Α Ι Α
(Ν.) Γενεύη, 19. Δεκεμβρίου. ‘ Ο παρισινός ηΧρόνοί“ 

πληροφορείται έκ Λισσαβώνος, δτι οί πρεσβευται τής Μεγάλης 
Βρεττανίας καί τής Γαλλίας, συμμορφουμενοι μέ την πραγμα
τικήν κατάστασιν, ήλθον είς διπλωματικάς σχέσεις μέ τήν κυ- 
βέρνησιν τοΰ Σιντόνιο Πάες. Ή  πραγματική αύτή άναγνώρισις, 
τήν όποιαν έμιμήθησαν καί οί πρεσβευται τής ’ Ιταλίας καί τοΰ 
Βελγίου, είναι άπαραίτητος, διά νά προπαρασκευάσω τήν δδόν 
πρός τήν έπίσημον άναγνώρισιν. 'Ο Σιντόνιο Πάες έπωφελεΐται 
κάθε περίστασιν, δπως ένισχύση τήν άπόφασιν τής Πορτογαλίας, 
νά συνέχισή τόν πόλεμον έναντίον τής Γερμανίας.

01  ΑΝ ΤΙΠ ΡΟ ΣΟ ΒΟ Ι ΤΗΣ Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ Σ
(Ζ.) Τόν ύπουργόν τών έξωτερικών φόν Κυλμαν θά συνο- 

δεύσωσιν είς Λιτόφσκ δ μισηκο σύμβουλος φόν Ριζενμπεργκ τοΰ 
πολιτικού τμήματος, ό μιστικοσύμβουλος φόν Στόκχαμμερ του 
έμπορικοπολιτικοΰ τμήματος καί ό μιστικοσυμβουλος Ζιμονς τοΰ 
δικαστικού τμήματος τού ύπουργείου τών έξωτερικών.

Προσέτι θά μετάσχγ, τών διαπραγματεύσεων καί ο πρώην 
ύπουργός τών έσωτερικών Ντελμρυκ.

'Η «Έφημερίς τοΰ Λαού» τής Πολωνίας πληροφορείται 
έκ Βερολίνου, δτι τών διαπραγματεύσεων *Θά μετάσχη καί ό 
πρώην ύπουργός τΰν έσωτερικών τής Γερμανίας Χελφφεριχ.

Ε Ν Α Ε Ρ ΙΟ » ΤΑΞΕΙΑΙΟΗ Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Υ - M O iQ V A !
(Ζ.) *0 λοχαγός άεροπόρος Χάνς Έσσε έξετελεσε τό έ- 

ναέριον ταξείδιον άπό Βερολίνου είς Μοσουλ, οηλαοη εκτασιν 
δεκαημέρου σιδηροδρομικού ταξειδίου, είς 34 ώρας.

' Η «Λοκαλαντσάϊγκερ» τού Βερολίνου παρατηρεί τα έξής : 
Ή  Μοσούλ είναι ή πρωτεύουσα τοΰ όμωνύμου σαντζακιού πα
ρά τόν Τίγρητα ποταμόν, ούχί μακράν τής Βαγδάτης. Εκτός 
τοΰ μεγάλου μήκους τής διανυθείσης άποστάσεως ο αεροπορος 
ειγε νά υπερνικήσω καί πολλας μεγάλας όυσκολιας, καθω; την 
διάβαση/ τών όροσειρών. Ό  "Εσσε εφθασε τοιουτοτρόπως Ιν 
ρεκόρ, τό όποιον κανείς πρό τοΰ πολέμου δέν θά έθεώρει δυ
νατόν. ‘ Η πραξίς του αυτη εΐναι μία λαμπρά άπόδειξις τής 6- 
περοχής τών στρατιωτικών άεροπόρων μας κατά τόν παρόντα 
πόλεμον είς δλα τά μέτωπα, τήν δποίαν θά χρησιμοποιήσωσι 
καί κατά τήν — άς έλπίσωμεν — προσεγγίζουσαν είρήνην διά 
τήν οικονομικήν μας άναγέννησιν.



EH ΤΕΑΕΣΙΓΡΑΦΟΗ TQH ΣΥΜΑΕΣΜΟΝ
Π Ρ Ο Σ  Τ Η Ν  Ο Υ Κ Ρ Α Ν .  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ι Ν

(Ν.) Πετρούπολις, 17. Δεκεμβρίου. (Τηλεγρ. Πραχτ. Πε- 
τρουπόλεως.) Πρδς τδ συμφέρον της ένότητος και της αδελφό
τητος τών είς τδν αγώνα των υπέρ τοΰ σοσιαλισμού καταπιε- 
σθεισών καί. έκμεταλλευθεισών έργατικών τάξεων καί κατόπιν 
της αναγνωρίσεως τών αρχών τούτων διά πολλών αποφάσεων 
τών έπαναστατικών αντιπροσωπειών της δημοκρατίας,, τούτέστι 
ιών συνδέσμων Ιργατών και στρατιωτών, ίδίως δέ του πρώτου 
συνεδρίου τών συνδέσμων εργατών καί στρατιωτών ολοκλήρου 
τής Ρωσσίας, καί τής σοσιαλιστικής κυβερνήσεως τής Ρωσσίας, 
ό σύνδεσμος τών λαϊκών άντιπροσώπων αναγνωρίζει είς δλοος 
τους υπδ τοΰ τσαρισμού καί τής άβτοκρατίας καταπιεσθέντας 
λαούς τής μεγάλης Ρωσσίας τδ δικαίωμα τής έλευθέρας άνα- 
πτυξεως μετα τοΰ οικαιωματος νά άποχωρισθώσιν άπδ την 
Ρωσσίαν.

£2» έκ τουτου τδ συμβουλιον τών λαϊκών αντιπροσώπων 
αναγνωρίζει τήν δημοκρατίαν τοΰ ουκρανικού λαοΰ, ώς καί τδ 
δικαίωμα πλήρους αποχωρισμού του καί ένάρξεως διαπραγμα
τεύσεων μετά τής ρωσσικής δημοκρατίας περί τών άμοιβαίων 
των σχέσεων, σχέσεων συμμάχου ή άλλων οίωνδήποτε. Τά 
εθνικά δίκαια καί ή ανεξαρτησία τοΰ οδκρανικοΰ λαοΰ άναγνω- 
ρίι,ονται υπδ τοΰ συμβουλίου τών λαϊκών αντιπροσώπων άνευ 
περιορισμών καί ορών.

Είς την δήλωσιν ταύτην τοΰ συμβουλίου τών λαϊκών αν
τιπροσώπων περιέχονται κατόπιν τά έξής : * Η κυβέρνησις τής Οδ- 
κρανίας προέβη είς άφοπλισμδν έπαναστατικοΰ στρατοΰ, δ ό
ποιος εύρίσκετο είς την Οδκρανίαν. Ή  κυβέρνησις τής Ούκρανίας 
υποστηρίζει μίαν συνωμοσίαν έναντιον τής έπαναστατικής κυ- 
οερνήσεως. Έπικαλουμένη τά, ανύπαρκτα άλλως τε, δικαιώμα
τα ανεξαρτησίας τής περιοχής τοΰ Ντδν καί τοΰ Κουμπάν 
καί δποστηρίζουσα τοιουτοτρόπως τδ άντεπαναστατικδν κίνημα 
τοΰ Καλεντίν, άντιδρώσα δέ είς τά συμφέροντα καί τήν θέλη- 
σιν τής τεράστιος πλειοψηφείας τών καταπιεζομένων κοζάκων, 
άνοίγει είς τδν στρατδν τοΰ Καλεντίν δρόμου διά μέσου τοΰ 
έδάφους της.

Ή  ουκρανική κυβέρνησις άρνουμένη είς άλλον στρατόν τήν 
διάβασιν διά τοΰ έδάφους της καί τασσομένη είς τό πλευρόν 
μιας όβριστικής προδοσίας, υποστηρίζαυσα τους χειροτέρους 
έχθρους τόσον τής ανεξαρτησίας τών λαών τής Ρωσσίας ?σον 
καί τής κυβερνήσεως τών συνδέσμων, τους έχθρους τών έργα- 
ζομένων καί έκμεταλλευομένων μαζών, τοδς Καντέττεν καί τοδς 
οπαδούς του Καλεντίν, θά μας έξηνάγκαζε, νά κηρύξωμεν κατ’ 
αδτής άνευ δισταγμού τδν πόλεμον, καί «ν άκόμη ή ουκρανική 
ονεξάρτητος άστική δημοκρατία άνεγνωρίζετο ρητώς υπό τής 
Αντιπροσωπείας τής άνωτάτης κυβερνητικής αρχής.

Το συμβουλιον τών λαϊκών αντιπροσώπων προβάλλεί είί 
τους λαοϋς τής ουκρανικής καί τής ρωσσικής δημοκρατίας κα
τόπιν τών άνωτέρω έκτεΟεισών σκέψεων τάς ακολούθους έρω- 
τήσεις:

1. Δέχεται ή ουκρανική κυβέρνησις, νά παραιτηθή κάθε 
ττροαίκαθειας, να διαλύατ  ̂ το μέτωπον ;

2. Δέχεται ή ουκρανική κυβέρνησις, νά μή έπιτρέψη άνευ ά
δειας τοΰ άρχηγοϋ τής άνωτάτης διοικήσεως τοΰ στρατοΰ τήν 
διάβασιν τμημάτων στρατοΰ, τά όποια βαδίζουσιν πρδς τόν 
Ντόν, πρός τδν Ούράλια ή πρδς άλλα μέρη ;

3. Δέχεται ή ουκρανική κυβέρνησις, νά παύση κάθε άπό- 
πειρον αφοπλισμού έπαναστατικών συνταγμάτων είς τήν Ου

κρανίαν, καί νά έπιστρέψη άμέσως είς αυτά τά άφοιρεθέντ* 
δπλα των ;

Εάν έντδς 48 ώρών δέν έδίδετο ικανοποιητική άπάντησ·.ς, 
τδ συμβούλιον τών λαϊκών άντιπροσώπων θά θεώρηση τήν ου
κρανικήν κυβέρνησιν ώς εόρισκομένην είς έμπόλεμον κατάστασιν 
πρδς τήν δύναμιν τών συνδέσμων έν Ρωσσία καί Ουκρανία.

Τό συμβούλιον τών λαϊκών αντιπροσώπων

0 ΚΑΕΜΑΝΣ8 ΔΕΧΕΤΑΙ HA ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε ΙΡ Η Μ Σ
(Ζ.) Κατά τήν ’̂ Εφημερίδα τής Κολωνίας" ή έπί τών 

στρατιωτικών έπιτροπή τής γαλλικής βουλής συνήλθε τήν Τε
τάρτην είς συνεδρίασιν, κατά τήν όποιαν ό πρωθυπουργός προέ
βη είς έμπιστευτικάς άνακοινώσεις περί τής γενικής πολεμικής 
καταστάσεως.

Είς τα καθυστερήσαντα γαλλικά φύλλα παρατηρεί τις, δτι 
αί δηλώσεις τοΰ Κλεμανσώ έπροξένησαν άσυνήθη έ^τύπωσιν είς 
τά μελη τής επιτροπής. Ή  «Μοτέν» άναγράφει τδ γεγονός 
τοΰτο, χωρίς νά είσέρχεται είς τήν έξέτασιν τών αίτιων αύτοΰ. 
'Η «Λαντέρν» γράφει, δτι δ Κλεμανσώ έδήλωσεν, δτι ή κατά
στασή είναι πολυ σοβαρά καί κατέληξεν ώς έξής : «’ Εάν μάς 
κάμουν προτάσεις είρήνης, αί δποΐαι νά δύνανται νά θεωρη
θούν ώς σοβαροί, εχω διάθεσιν νά τάς έξετάσω. „

ΕΝΩΣΙΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
(Ζ·) Βέρνη, 20. Δεκεμβρίου. 'Ο έν Ρωσσία; άνταποκριτής 

τής Μπούντ„ αναγγέλλει τά έξής : 'Ο υπουργός τών στρο- 
τιωτικών τής Ούκρανίας, ΓΙελτούρο, έξέδωκε διαταγήν, κατά 
την όποιαν δλος ό έκτος τής Ουκρανίας εόρισκόμενος ουκρανι
κός στρατός τίθεται όπο τάς διαταγάς τής οδκρανικής γενικής 
έπιτροπής στρατοΰ. 'Υπάρχουν πληροφορίαι, δτι οί Ουκρανοί
δέν θά βοηθήσωσι τδν Καλεντίν. Καί αυτός ό αρχηγός τών
ούκρανών κοζάκων Σκοροπάτστι κατ’ ουδένα λόγον θέλει νά
συνεργασβή μέ τδν Καλεντίν.

ΑΓΓΛΙΚΑ! ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΩΧΗΣ
ο -  πΡακτοΡει''3ν Ρόϋτερ αναγγέλλει έκ Λονδίνου τά
έξής Η “Πέλ Μέλ Γκαζέτ“, έξετάζουσα τδ ζήτημα τής ά
νακωχής, γράφει τά έξής : 'H συνθήκη τής άνακωχής εΓναι 
τοσον εύνοϊκή, ώστε δίδει σήμερον εις τήν Γεραανίαν δλα τά 
πλεονεκτήματα καί δέν φέρει σοδαράς δυσκολίας*' διά τήν με- 
ταφοραν στρατοΰ είς τά άλλα μέτωπα. Ή  συμφωνία απαγο
ρεύει τοιαύτας μετακινήσεις, έφ δσον δέν ειχον άρχίσει κατά 
τήν_ στιγμήν τής δπογραφής της. Δυνάμεθα δμως νά παραδε- 
χθωμεν,^ δτι ό έχθρός εΐχεν άρχίσει άρκετάς τοιαύτας μετακι
νήσεις, διά νά δυνηθή νά κάλυψη δλα του τά μέτρα διά τοΰ 
ορου αύτοΰ τής συνθηκης.

Σήμερον οι Μπολσεβίκι άπολαμβάνουσι τής συμπαθείας 
δλοκλήρου τής Ρωσσίας, έφ’ δσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν περί 
αυτούς Αλλά ή άπογοήτευσις θά ελθη, δταν άποκαλυφθή δτι 
η έλι«ς, νά έπηρεασθή q γερμανική δημοκρατία, έκλειπει καί 
δτι αι̂  όποχωρήσεις δέν είχον άλλο άποτέλεσμο παρά νά ισχυ
ροποιήσουν περισσότερον τήν άπολυταρχίαν.

ΦΡΑΤΖΕΜΠΑΝΤ
ι μ μ ι ι  n i  τ ι ιμ ι  Μ  rm f t rn i ιικ
Τήν Δευτέραν 24. Δεκεμβρίου (παραμονήν τών Χριστου

γέννων) τά λουτρά θά είνα ι άνοικτά εως τάς 5 
μετά μεσημβρίαν, τήν δέ 25. καί 26. Δεκεμβρίου 
(1. καί 2. ή μέραν τών Χριστουγέννων) δλην τήν 

________________ ήμέραν κλειστά.

Μ ΙΤ Ε ΙΑ  TAITAPDMEIOT ΒΙΝΕΡ ΚΑΦΦΕ ΠΑΡΑΣΚΕ Η, 21. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ/
Κονσέρτο τής ελληνικής μαντολινάτας.

Έ να ρ ξις Ώ ρ α ν  8ην μ. μ. Είσοδος έλευθέρα.


