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H ΑΠΑΗΤΗΙΙ! ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
Ε Ι Σ  Τ Α Σ  Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Α Σ  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

(Ν.) Αί κεντρικαί δυνάμεις παρατηροΰσι χατά τήν όπδ τοΰ 
κόμητος Τσέρνιν δοθεΐσαν άπάντησιν, τήν οποίαν έδημοσιεόσα- 
μεν χθες, είς τά εξ υπδ τής ρωσσικής έπιτροπής προταθέντα 
σημεία τά έξής :

Είς τδ σημεΐον 1 : Βιαία κατάκτησις έδαφών, τά όποια 
κατελήφθησαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου, δέν άποσκοπεΐ- 
ταί όπδ τών κυβερνήσεων τών κεντρικών δυνάμεων. Περί τοΰ 
στρατοΰ τών προσωρινώς κατεχομένων έδαφών θά ληφθη μέ
ριμνα είς τήν συνθήκην τής είρήνης, έφ’ δσον δέν έπιτευχθη 
πρότερον συνεννόησις περί τής άπομακρύνσεως τοΰ στρατοΰ είς 
δέσεις τινάς.

’ Είς τδ σημεΐον 2 : Αί κεντρικαί δυνάμεις δέν σκέπτονται 
νά στερήσωσι τής πολιτικής των ανεξαρτησίας των λαούς, οί 
όπβΐοι άπώλεσαν αυτήν κατά τδν παρόντα πόλεμον.

Είς τδ σημεΐον 3 : Τδ ζήτημα τής ύπηκοότητος έ^νικών 
ομάδων, αί όποΤαι δέν άπολαμβάνουσι πολιτικής άνεξαρτησίας, 
δέν δύναται κατά τήν γνώμην τών κεντρικών δυνάμεων νά κα- 
νβνισθη διά συνεννοήσεων μεταξ'υ τών διαφόρων κρατών. Τδ 
ζήτημα τοΰτο πρέπει νά λυθή δπδ έκάστου κράτους χωριστά 
διά τής συνταγματικής όδοΰ.

Είς τδ σημεΐον 4 : * Ομοίως συμφώνως πρδς τάς δηλώσεις 
τών πολιτικών άνδρών τών κεντρικών δυνάμεων ή προστασία 
τών δικαιωμάτων τών μειοψηφειών αποτελεί ουσιώδες μέρος 
τοΰ όπδ τοΰ πολιτεύματος παρεχομένου δικαιώματος άνεξαρτη
σίας τών λαών.

Είς τδ σημεΐον 5 : Αί κεντρικαί δυνάμεις έτόνισαν έπα- 
νειλ^μμένως, δτι είναι δυνατδν οί έμπόλεμοι νά παραιτηθώσιν 
άμοιβαίως δχι μόνον τής πληρωμής πολεμικών δαπανών, άλλά 
καί τής άποζημιώσεως τών πολεμικών ζημιών. Κατόπιν τούτου 
θά επρεπε νά πληρωθώσιν όπδ έκάστου κράτους μόνον τά έξο
δα αυντηρήσεως τών αιχμαλώτων, ώς καί αί ζημίαι αί έπενε- 
χθεΐσαι παρά τδ διεθνές δίκαιον είς υπηκόους έχθρικοΰ κρά- 
τ»»ς.

‘ Η δπδ τής ρωσσικής κυβερνήσεως προτεινομένη ιδρυσις 
ιδιαιτέρου κεφαλαίου διά τους σκοπούς τούτους θά ήδύνατο νά 
σοζητηθή μόνον, έάν καί οί λοιποί έμπόλεμοι είσήρχοντο έντδς 
ώρισμένης προθεσμίας είς τάς διαπραγματεύσεις είρήνης.

Είς τδ σημεΐον 6 : Άπδ τάς τέσσαρας κεντρικάς δυνάμεις 
μόνον ή Γερμανία Ιχει άποικιάς. Ύπό τής γερμανικής έπιτρο
πής δηλοΰνται περί τοΰ ζητήματος τούτου έν πλήρει άρμονία 
πρδς τάς ρωσσικάς προτάσεις τά έξης:

'Η  έπιστροφή τών κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου διά 
τής βίας κατακτηθέντων άποικιακών έδάφών άποτελεΐ Εν ουσιώ
δες μέρος τών γερμανικών άξιώσεων, άπδ τάς δποίας έν οδδε- 
μιά περιπτώσει δύνανται νά άπομακρυνθώσιν. Ά λλά χαί ή ρωσ
σική άξιωσις περί έκκενώσεως άμέσως χοιούτων υπδ τοΰ έχ- 
θροΰ κατεχομένων έδαφών άνταποκρίνεται είς τάς, γερμανικάς 
ιδέας. ___

’ Εκ τής φύσεως τών γερμανικών άποικιακών έδαφών φαί
νεται, μή λαμβανομένων όπ’ οψει τών προηγουμένως έξετασθει- 
σών Θεμελειωδών σκέψεων, δτι ή έξάσκησις τοΰ δικαιώματος 
τής παρ’ αυτών τών ίδιων άποφάσεως περί τής τύχης των δέν 
είναι δυνατδν νά έφαρμοσθη έπί τοΰ παρόντος όπδ· τους παρά 
τής ρωσσικής έπιτροπής προταθέντας τόπους. Τδ γεγονός, δτι 
οί ίθαγενεΐς είς τάς γερμανικάς αποικίας, παρά τάς μεγίστας 
στερήσεις καί παρά τάς έλαχίστας έλπίδας είς άγώνα έναντίον 
κατά πολυ όπερτέρου καί πλουσίως άνεφοδιαζομένου άπδ θα
λάσσης έχθροΰ, παρέμειναν άκλονήτως πιστοί είς τους γερμα- 
νους φίλους των, είναι άπόδειξις τών φρονημάτων των καί τής 
άποφάσεώς των, νά μείνωσιν έν πάση περιπτώσει παρά τδ 
πλευρδν τής Γερμανίας, άπόδειξις ή όποιο είς σοβαρότητα και 
σημασίαν υπερτερεί κατά πολυ κάθε δυνατήν έκφρασιν τής θε- 
λήσεως διά ψηφοφορίας:

Αί όπδ τής ρωσσικής έπιτροπής έν συνδυασμφ πρδς τά 
πρδ δλίγου έξετασθέντα έξ σημεία προταθεΐσαι άρχαί διά τήν 
οικονομικήν έπικοινωνίαν εόρισκουσιν άπεριόριστον έπιοοκιμασιαν 
έκ μέρους τών έπιτροπών τών κεντρικών δυνάμεων, αί δποΐαι 
ανέκαθεν όπεστήριξαν τδν άποκλεισμδν κάθε οικονομικής όπο- 
δουλώσεως, καί αί δποΐαι διαβλέπουση» είς τήν άποκατάστασιν 
μιας κανονικής καί τά συμφέροντα δλων τών συμμετεχόντων 
σεβομένης οικονομικής έπικοινωνίας μίαν τών σπουδαωτάτων 
προϋποθέσεων διά τήν δημιουργίαν καί τήν πρόοδον φιλικών 
σχέσεων μεταξύ τών σήμερον μαχομένων έναντίον άλλήλων δυ
νάμεων.

' Ο άρχηγδς τής ρωσσικής έπιτροπής είπεν έν τη άπαν- 
τήσει του πρδς τήν δήλωσιν τών έπιτροπών τών κεντρικών δυ
νάμεων, τήν όποιαν δμοίως έδημοσιεύσαμεν χθές, δτι άναγνω- 
ρίζει μέν τήν μεγίστην σημασίαν τοΰ βήματος τούτου έπί τής 
δδοΰ πρδς τήν γενικήν είρήνην, οφείλει δμως νά παρατηρήσ^, 
δτι ή άπάντησις περιέχει σημαντικόν περιορισμόν είς τδ ση
μεΐον 3. ' Η ρωσσική έπιτροπή βλέπει μετ’ εύχαριστήσεως τήν 
έν τη άπαντήσει τών κεντρικών είς τδ σημεΐον 5 περιεχομέ- 
νην άναγνώρισιν τής άρχής «άνευ άποζημιώσεων». Τηρεί δμως 
έπιφυλακτικότητα δσον άφορα τήν άποζημίωσιν τής συντηρή- 
σεως τών αίχμαλώτων πολέμου. Προσέτι ή ρωσσική έπιτροπή



εΟηλωσεν, οτι άπβοιδει σοβαρότητα έπι τής άποζημιώσεως τών 
ιδιωτών, οί όποιοι επαθαν άπδ πολεμικάς ένεργείας, άπδ διε
θνές κεφάλαιον. Προτείνει, δπως τδ ζήτημα, κατά πόσον δύ- 
ναται ή αρχή της έλευθερας έκφράσεως τής θελήσεως τών 
θελήσεως τών πληθυσμών νά έφαρμοσθη εις τάς άποικίας, έ- 
παφεθή εις ιδιαιτέρας έπιτροπάς.

Ο  Κ Α Τ Ζ Ε Ρ  Ε Ι Σ  Τ Ο  Β Ε Ρ Ν Τ Ε Ν
(Ζ.) 'Ο Κάίζερ έπεσκέφθη τήν 21. Δεκεμβρίου τδ βό

ρειον μέτωπον τοΰ Βερντέν. Δέν ήλθεν δπως άλλοτε διά νά 
χαιρετίση τάς μεραρχίας, αί όποΐαι μόλις έπέστρεφαν άπδ 
την μάχην, αλλα δια νά διαβίβαση είς ολόκληρον την στρατιάν 
τοΰ Βερντέν την ευγνωμοσύνην τής πατρίδος διά τους βαρείς 
άγώνάς της τοΰ θέρους και τοΰ φθινοπώρου. Γενική παρέλασις 
δέν ελαβε χώραν, Γνα μή διακοπή ή ησυχία τών άναπαυομέ- 
νων στρατευμάτων διά μακρών πορειών. ' Η Α. Μεγαλειότης έγέ- 
νετο πρώτον δεκτδς εις την περιοχήν τής παλαιάς στρατιάς τοΰ 
Κρόνπριντς. Απενειμεν είς τδν ά*ώτερον διοικητήν στρατηγόν 
φον Γκαλβιτς το παράσημον τοΰ Μελανός Αετού και εις τδν 
Επιτελάρχην της στρατιάς τδ παράσημον Pour le merite.

Κατόπιν δ Κάίζερ έπεχείρησε τρίωρον περιοδείαν άνατο- 
λικώς τοΰ Μας. Άντιπρβσωπεΐαι τών έκατέρωθεν τής σιδηρο- 
ορομικής γραμμής έστρατοπεδευμένων στρατευμάτων είχον πα- 
ραταχθη είς οιάφορα σημεία τής μακράς έκτάσεως, άναμενου- 
σαι τήν όιελευσιν τοΰ Κάίζερ. Εύρίσκοντο έκεΐ άντιπροσωπεΐαι 
ολων τών οπλών, πεζικοΰ, πεόινοΰ καί ελαφρό» πυροβολικού, 
αεροπορων και ιππικού, σκοπευτών, τορπιλλοβλητών, μηχανι- 
κβΰ, σιδηροδρομικών, αυτοκινητιστών, υγειονομικών στρατευμά
των, τηλεγραφητών καί μεταγωγικού. Τά χωρία είχον διακο- 
σμηθή μέ χριστουγεννιάτικα δένδρα καί γιρλάνδες. Οί λόχοι 
συνεκεντρώθησαν πρδ τών στρατοπέδων των. Κάποτε έ'βλεπε 
κάνεις όπισθεν τδν καπνόν τών μαγειρείων έκστρατείας.

Η Α. Μ. έχαιρέτισε τους ϊιοικητάς, διερχόμενος τήν γραμ
μήν έντδς άνοικτής άμάξης παρά τδ έπικρατοΰν δριμύ ψΰχος. 
Εις δυο σημεία τής Ρύ Νασιονάλ ήσαν στρατεύματα παρατε- 
ταγμενα προς παρελασιν. Ο Κάίζερ συνέχαρη έδώ ιδιαιτέρως 
τούς παρασημοφορημένους αξιωματικούς και όπλίτας και άπηύ- 
θυνε πρδς τούς συνηθροισμένους θερμούς λόγους ευχαριστίας:

«Χωρίς τούς ψυχραίμους καί ηρωικούς άγωνιστάς τοΰ 
δυτικοΰ μετώπου, προσέθεσεν ή Α. Μ., δέν θά συνετελοΰντο 
ποτέ τά μεγάλα κατορθώματα τών γερμανικών δυνάμεων είς 
τδ ’ Ανατολικόν καί την ’Ιταλίαν. Ό  αγωνιστής τοΰ δυτικού έ- 
μεινεν ακλόνητος είς τήν θέσιν του, μετ’ άπαραμίλλου αύταπαρ- 
νήσεως, Γνα οί συμπολεμισταί του τοΰ Ντύνα καί τοΰ Ίζόντσο 
δυνηθώσι νά όδεύσωσιν άπδ νίκης είς νίκην. Οί τρομεροί αγώ
νες έπί τών αίματοποτισμένων υψωμάτων 304 καί 344 χα{ 
είς την Μπεκρόϋτς δέν άπέβησαν μάταιοι. Έδημιουργήθη δί 
αύτών μία νέα βάσις διά τήν περαιτέρω έξέλιξιν τών μαχών.»

Ή  Α. Μ. έπρογευμα'τισε παρά τφ  ανωτέρω στρατιωτικοί 
διοικητή και κατόπιν μετέβη είς εν στρατιωτικόν νοσοκομεΐον. 
Ό  Μονάρχης έπεσκέφθη άπδ κλίνης είς κλίνην ενα έκαστον 
τών τραυματιών άγωνιστών τοΰ Βερντέν, έρωτών αυτούς μετά 
προσοχής και τιμησας τέλος τουτους όιά τοΰ σιδηροΰ σταυροΰ 
ή δί αναμνηστικών διπλωμάτων. 'Ο Κάίζερ, ό όποιος παρά 
την κοπιωόη ήμεραν, ην είχε διέλθει, δέν έδείκνυεν ούδέν ίχνος 
καταπονησεως, μετέβη τήν 4. ώραν είς τό στρατηγεΐον τοΰ 
Διαδόχ·υ.

ΑΝΑΚΟΙΗΟΒΕΝΤΑ TDT ΠΟΑΕΜΙΤ
Ι Η  U I U M U I 1

’Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 28. Δεκεμβρίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
Είς μερικάς θέσεις τοΰ μετώπου διετηρήθη τήν ημέρα» 

κατά διαλείμματα ή μαχητική ένέργεια. ’ Επί τής ανατολικής 
όχθης τοΰ Μάς δίετηρήθη ζωηρά έπίσης καί κατά τήν νύκτα. 
’ Ανατολικώς τής Λουνεβίλ τμήματα άναγνωρίσεως συνέλαβον α
ριθμόν τινα αιχμαλώτων έκ τών γαλλικών χαρακωμάτων.

’ Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τ ρ ο ν
Ούδέν νέον.

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ό ν  μ έ τ ω π ο ν
Μεταξύ τών λιμνών Όχρίδος καί Πρέσπας, είς τδ τόξο» 

τοΰ Τσέρνα καί έπί τής ανατολικής όχθης τοΰ Άξιου ηόξημένη
ένέργεια πυροβολικού κατά διαλείμματα.

Ο
’ Ι τ α λ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν

Κατά τδ διάστημα τής ημέρας έπί τών όροπεδίων τής 
Άσιάγκο καί τών ράχεων τής Τόμπα ηύξημένη ένέργεια πυρός,

(W.T.B.)   ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΗΡΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ “ ΖΕΑΝΤΑΕΡ.,
(Ζ.) Αονδΐνον, 27. Δεκεμβρίου. Τδ πρακτορεϊον Ρόϋτερ 

αναγγέλλει έκ Βέλιγκτον (Νέα Ζηλανδία), δτι ό φδν Λούκνερ 
καί δέκα άλλοι Γερμανοί, οί όποιοι άνήκον είς τδ πλήρωμα τοΰ 
«Ζεάντλερ» καί συνελήφθησαν αιχμάλωτοι κατά τάς άρχάς 
’ Οκτωβρίου έντδς ένδς ώπλισμένου ιστιοφόρου, έδραπέτευσαν τή»
13. Δεκεμβρίου έντδς ένδς Ιστιοφόρου άπδ μίαν πόλιν τής Νέας 
Ζηλανδίας, δπου εύρίσκοντο ώς αιχμάλωτοι. Μετά τρεις ημέ
ρας έκυρίευσαν έν πλοΐον καί ήχμαλώτισαν τδ πλήρωμά του, 
μετά- τινας δμως ήμέρας ήχμαλωτίσθησαν πάλιν κατά τήν άφι- 
ξίν των είς Φερνσίντε.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΤΖΕΛΛ1ΚΟΕ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 27. Δεκεμβρίου. Έπισήμως άναγγελλε- 

ται έκ Λονδίνου, δτι ό αντιναύαρχος Ρόσλυν Βέμυς άντικατέ- 
στησε τδν ναύαρχον Τζδν Τζελλίκοε ώς Πρώτον Λόρδον τοΰ 
ναυαρχείου. 'Ο βασιλεύς ώνόμασεν αυτόν πρδς άμοιβήν τ»« 
υπηρεσιών του μέλος τής άνω βουλής.

Η Ο ΥΚΡΑΝ ΙΑ
(Ζ.) 'Ελβετικά Σύνορα, 27. Δεκεμβρίου. 'Η «ΝταίΧα 

Μαίηλ» άναγγέλλει έκ Πετρουπολεως τά έξής : Αί διαπραγμα
τεύσεις μεταξύ τής ρωσσικής καί τής ούκρανικής κυβερνήσεβς 
περί τής συμμετοχής τής δευτέρας είς τάς διαπραγματεύσεις 
είρήνης πλησιάζουσιν είς τδ τέρμα των. 'Η κυβέρνησις τής 
Πετρουπολεως έδήλωσεν έπισήμως, δτι ούδεμία διαφορά ύ ·ί- 
σταται μεταξύ αύτής καί τής Ούκρανίας είς τδ ζήτημα τής 
άνακωχής καί τής είρήνης.

(Ζ.) Χάγη, 27. Δεκεμβρίου. 'Ο έν Πετρουπόλει ανταπο
κριτής τής «Χάντελσμπλατ» άναγγέλλει τά έξής : Ακούω, οτι 
όπδ τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας έγιναν διπλωματικά διαβή
ματα παρά τή ουκρανική κυβερνήσει είς Κίεβον, δπως πείσ·- 
σιν αύτήν νά μή συμμετάσχη τής μονομερούς είρήνης, την ·- 
π·ίον διαπραγματεύονται οί Μπολσεβίκι μετά τών κεντρικά»» 
δυνάμεων. ’ Εν τοιαύτη περιπτώσει ή Άντάντ θά ήτο πρόθυ
μος, νά αναγνώριση τήν Ούκρανίαν ώς διευθύνουσαν δημοκρα-

τίαν έν τφ  ρωσσικφ κράτει καί ώς κέντρον τής ρωσσικής ά- 
ναδιοργανώσεως. __________

mm ιοί utEHTm u u iii ικ w u m
(Ζ.) ΙΙετρούπολις, 27. Δεκεμβρίου. (Τηλεγρ. 7ΐρακτ. Πε- 

τρουπόλεως.) Τά στρατεύματα τοΰ Καλεντίν ήττήθησαν πλησίον 
τής Μπιελγκορόντ.' Η τύχη τοΰ στρατηγού τής Νόβο Τσέρκασκ 
θά είναι έξ ίσου οΐκτρά μέ τήν τοΰ συμμορίτου τής Γκατσίνα.

" Ε ν  μ π ο λ σ ε β ι σ τ ι κ ό ν  ά τ μ ό π λ ο ι ο ν  ε ί ς  τ ό ν  Ε ι 
ρ η ν ι κ ό ν  ώ κ ε α ν ό ν

(Ν.) Βέρνη, 22. Δεκεμβρίου. 'Η «Ματέν» πληροφορείται 
έκ Νέας Ύόρκης τά έξής: Τδ ρωσσικδν φορτηγόν άτμόπλοιον 
«Σίλκα» κατέπλευσε μέ μπολσεβικικδν πλήρωμα είς ένα λιμένα 
τοΰ Ειρηνικού ώκεανοΰ. 'Η κυβέρνησις άπεφάσισε νά άπομο- 
νώση προσωρινώς τδ πλήρωμα, ινα προβή είς ακριβή έξετασιν 
τοΰ καταστατικού τοΰ πλοίου.

ΑΙ Α1ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΠΕΙΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ν.) Μπρέστ, 27. Δεκεμβρίου. Αί συσκέψεις τών έπιτρο

πών τών κεντρικών δυνάμεων μετά τών αντιπρόσωπων τής Ρωσ
σίας περί τών ειδικών ζητημάτων έσυνεχίσθησαν καί σήμερον.
AJ διαπραγματεύσεις αύται έπροχώρησαν έπι τοσοΰτον, ωστε 
δύναται νά γίνη σκέψις διακοπής τών διαπραγματεύσεων, δπως 
όοθή είς τινας τών έπιτροπών ή ευκαιρία, να συνεννοηθώσι με
τά τών κυβερνήσεών των περί διάφορων ζητημάτων.

ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ  
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΗ Σ ΑΝΤΑΝΤ

(Ζ.) ' Ελβετικά σύνορα, 27. Δεκεμβρίου. Τδ πρακτορεϊον 
Χαβάς άγγέλλει έχ Παρισίων, δτι ό πρύτανις τών στρατιωτι
κών ακολούθων παρά τφ  ρωσσικφ γενικφ έπιτελεκυ, έδήλωσεν 
έπισήμως είς τήν άνωτέραν ρωσσικήν στρατιωτικήν διοικησιν τα 
εξής: Κατόπιν τής ένάρξεως τών διαπραγματεύσεων μεταξύ 
Ρωσσίας καί Κεντρικών δυνάμεων, οί πρεσβευται τών συμμά
χων θεωροΰσιν άρκετόν, δπως άφήσουν παρά τφ  γενικφ ρωσ- 
σιχφ έπιτελείφ μίαν ήλαττωμένην αντιπροσωπείαν. Έάν αί έχ- 
θροπραξίαι άρχίσουν έκ νέου, τότε οί άρχηγοί τών άποοτολών 
θά έπανέλθουν είς τάς θέσεις των.·

Έάν πρδ τής στιγμής αύτής ή άνωτέρα ρωσσική στρα
τιωτική διοίκησις θεωρήση άναγκαΐον, νά λάβη μέτρα δια την 
άναδιοργάνωσιν τού στρατοΰ, έπί τφ  σκοπφ ένδεχομένων 
στρατιωτικών έπιχειρήσεων, καί έάν έπιθυμή τήν συνεργασίαν 
τών στρατιωτικών αποστολών, τοτε οι αρχηγοί τών αποστολών 
§ά είναι έτοιμοι, νά παρουσιασθώσιν είς πρωτην προσκλησϊν τής 
άνωτέρας ρωσσικής στρατιωτικής διοικήσεως.

(Ζ.) Γενεύη, 27. Δεκεμβρίου. 'Ο Κλεμανσώ, ίνα προλά- 
βη ένδεχομενην έπερώτησιν περί τής άνακλήσεως τών στρατιω
τικών άκολούθων τής Άντάντ, πρόκειται νά γνωριση εις τας 
στρατιωτικάς έπιτροπάς τής Βουλής καί τής 1 ερουσίας τους 
λόγους τούς προκαλέσανν;·' τήν άνάκλησιν ταύτην.

Ό  Κ λ ε μ α ν σ ώ  π ε ρ ί  τ ώ ν  δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ω ν  
ε ί ρ ή ν η ς

(Ν.) Βερολίνον, 28. Δεκεμβρίου. Εφημερίδες έμπνεόμεναι 
άπδ τδν Κλεμανσώ καί τδν Πισόν θεωροΰσι τάς βάσεις τών 
κεντρικών δυνάμεων διά τήν είρήνην ώς στερουμένας σοβαροτη- 
τος. Ή  πρόθεσίς των είναι προφανώς, διά φαινομενικής συζη- 
τήσεως κοσμοπολιτικών τινων αρχών τών Μαξιμαλιστών να πα-

ρατείνωσι τήν άνακωχήν καί νά έπιτύχωσι τοιουτοτρόπω, όσον 
τδ ουνατδν μεγαλύτερα στρατιωτικα και οικονομικά πλεονεκ.ή- 
ματα. Τά γαλλικά φύλλα τής άντιπολιτεύσεως τηρούσιν έπιφυ- 
λακτικότητα. __________

Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΟΝΙΝΟ
(Ν.) Ή  «Λοκάλ Ά ν τ σ ά ϊ γ κ ε ρ »  πληροφορείται εκ Λουγκανο, 

δτι ή «Πόπολο ντ Ίτάλια» έξαίρει μετά στόμφου τδ γεγονός, 
δτι, κατά τδν λόγον τοΰ σοσιαλιστού βουλευτού τοΰ 'Γουρίνου 
Μοργκάρα, ό όποιος ύπεστήριξε είρήνην διά συνεννοή- 
σεως, ό Σοννινο κτυπών τήν πυγμήν του έπί τής τραπει,ης ι- 
φώναξεν : «Ούδεμία ειρήνη, χωρίς τήν Ιεργεστην». ΙΙαρατ -̂ 
ταμέναι έπιδοκιμασίαι έπηκολούθησαν τήν έμπαθή δήλωσιν τού 
Σοννινο. __________ _

1  Ν Η Μ Μ Ι  I I I  I I  Ι Ι Ι Ι Η Ι Μ Ι Ι Σ  ίΙΡΗ Κ Η Σ
(Ζ.) Ελβετικά Σύνορα, 27. Δεκεμβρίου. Η «Νταίλυ 

Νόυ» πληροφορείται, δτι ή ρουμανική κυβέρνησις έςακολουθαΐ 
νά άποκρούη τάς διαπραγματεύσεις ειρηνης. Εν η περιπ^ώσοί 
πραγματοποιηθή μονομερής ρωσσική ειρήνη, ή ρουμανική κυ. 
βέρνησις θά ύποστή τάς συνεπείας καί θα παραιτηθή. Γο αγ
γλικόν φύλλον πιστεύει, δτι ή παραίτησις τής παρούσης ρουμα
νικής κυβερνήσεως θά σημάνη και το τέλος τής ρουμανικής 
άντιστάσεως.

(Ζ.) Βιέννη, 26. Δεκεμβρίου. Αγγέλλεται έκ Στοκχόλμης, 
δτι Ρουμάνοι έλθόντες έξ Ίασίου δίδουν πληροφορίας περί τής 
ζωηράς έντυπώσεως, τήν όποιαν έπροξένησεν ή συνομολόγησις 
άνακωχής είς τδν Μολδαύαν. 'Η στάσις τοΰ βασιλέως Φερδι- 
νάνδου έναντίον τής συνάψεως είρηνης κατηγορεΐται γενικώς. Οί 
Ρουμάνοι πιστεύουσιν, δτι ό βασιλεύς Φεροινάνοος θα υποκυψη 
τέλος είς τήν ζωηράν θέλησιν τού ρουμανικού λαοΰ, δπως κλει- 
σθη ή ειρήνη. Ουσιαστικώς οί μαξιμαλίσταί σήμερον κυβερνούν 
είς τδ Ίάσιον. 'Η κατάστασις είς τδ Ίάσιον ώξύνθη τόσον, 
ώστε δ βασιλεύς καί ό Βρατιάνο είναι ώσάν νά εύρίσκωνται είς 
φυλακήν. __________

Η ΠΡΟΤΡΟΠΗ
ΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

(Ν.) 'Η «Νταγκμπλάντετ» τής Στοκχόλμης πληροφορεί
ται έκ Πετρουπολεως τά έξής : 'Η προτροπή τής Ρωσσίας 
πρδς τήν Άντάντ, νά είσέλθη έντδς τής δεκαημέρου προθε
σμίας είς τάς γενικάς διαπραγματεύσεις είρήνης, μετεδόθη τήν 
26. Δεκεμβρίου διά τών ρωσσικών άσυρμάτων τηλεγράφων είς 
δλας τάς χώρας τής Άντάντ. Προσέτι τήν 25. Δεκεμβρίου · 
Τρότσ-ι έπέδωσεν είς τούς πρεσβευτάς τής Άντάντ τήν έπίση- 
μον νόταν τής Ρωσσίας· οί πρεσβευται υπεσχεθησαν, δτι θά 
διαβιβάσωσιν είς τάς κυβερνήσεις των τήν ρωσσικήν νόταν. Οί 
ίδιοι δέν έλαβον ώρισμένην στάσιν άπέναντι αύτής.

H m i l l  Θ Ε Ιί Ι  H !  Ν 2 «  1 1  M W
(Ν.) Κατά τάς «Ειδήσεις τής Μπάζελ» ή «Νταίλυ Μαίηλ» 

αγγέλλει, δτι ό Λόϋδ Τσώρτς έδήλωσεν είς τήν Κάτω βουλήν, 
δτι ή Α γγλία δέν Θά έπιστρέψη ποτέ είς τήν Τουρκίαν τούς 
Αγίους Τόπους τής Παλαιστίνης.

ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΣ XAPMHIN
(Ν.) Πετρούπολις, 25. Δεκεμβρίου (Τηλεγραφικόν πρα- 

κτορεΐον Πετρουπολεως.) 'Ο Τρότσκυ άπηυθυνε προς τον λο
χαγόν Λούτσκυ είς Χαρμπίν τδ ακόλουθον τηλεγράφημα : Είς



άπάντησίν της αναφοράς σας, χατά την δποίαν αί τοπικαί άρ- 
Xat έζητησαν την έπεμβασιν ξένων στρατευμάτων, διατάσσω, δ
πως συλληφθή άμεσως πας διοικητικός υπάλληλος, ό όποιος 
εκαμεν, ή ε !χ ε  την πρόθεσιν νά κάμη, πρότασιν πρδς τους 
ξένους αντιπροσώπους, ίνα άποστειλωσιν ξένα στρατεύματα είς 
τήν πόλιν. ' Η ευθύνη διά τήν τήρησιν τής τάξεως εις Χαρμπίν. 
άπαφίεται είς ύμάς. ’ Αναφέρετε μοι τήν έκτέλεσιν τής παρού. 
σης διαταγής.

(Ν.) Λονοΐνον. 27· Δεκεμβρίου. Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ 
πληροφορείται άπό έγκυρον ιαπωνικήν πηγήν, δτι κατά τά τελευ- 
Ta‘a τηλεγραφήματα 5000 κινέζικου στρατοΰ εφθασαν είς Χαρ- 
μπιν δια τήν τηρησιν εκεί τής τάξεως. Τό ^ήμισυ σχεδόν τής 
ρωσσικής φρουράς είς Χαρμπίν, ή ,, όποία ανέρχεται έν συνόλω 
είς 8000 άνδρας, προσεχώρησεν είς τους μαξιμαλιστάς.

n o :  :o 2i u i : m :  t i t  την i m r a  εκ p e i i
(Ν.) Κοπενχάγη, 27. Δεκεμβρίου. ‘ Η “Σοσιαλντεμοκρά- 

τεν„ δημοσιεύει συνομιλίαν, τήν όποιαν έσχεν ό έν Στοκχόλμη 
ανταποκριτής τής έφημερίδος μετά τοΰ σουηδοΰ σοσιαλιστοΰ 
βουλευτοΰ Χέγκλαντ, ό όποιος έπέστρεψε χθες έκ τοΰ ταξει- 
οιου του είς Πετρούπολιν. 'Ο Χέγκλαντ είπεν, δτι αί άνταντι- 
καΐ ειδήσεις περί ταραχών έν Πετρουπολει είναι έντελώς ανυ
πόστατοι. Έπίσης ψευδείς είναι οί ισχυρισμοί, δτι τά μέλη της 
κυβερνήσεως έπεβλήθησαν διά δικτατορικής βίας. Τήν βάσιν τής 
ίσχυος τής μπολσεβιστικής κυβερνήσεως άποτελοΰν τά 2 εκα
τομμύρια στρατιωτων, καθώς και σχεδόν δλοι οί (οργανωμένοι 
έργάται.

Όσον άφορί* τό ζήτημα τοΰ έπισιτισμοΰ, ή κατάστασις 
έβελτιίόθη σημαντικώς, άφ’ ής στιγμής οί μπολσεβίκι άνήλθον 
είς τήν αρχήν. Περί τών έλπίδων διά τήν είρήνην ό Χέγκλουντ 
ώμιλησε μετά τοΰ Λένιν πρό τής έκ Πετρουπόλεως άναχωρή- 
σεως του. ' Ο Λενιν είπεν, οτι βλέπει τήν γενικήν είρήνην ώς

πολΰ έπικειμένην. Οί λαοί άπέκαμαν έκ τοΰ πολέμου. ' Η ψυ
χολογική στιγμή διά μίαν γενικήν είρήνην έφθασεν ήδη, *ed iv 
αυτη δέν κλεισθη, τοΰτο θά έχη τρομερωτέρας συνεπεί*ς διά 
τάς κυβερνήσεις.

Δ  Η Λ Ω Σ Ι  Σ
Παρακαλώ, δπως έκτος τού Ιατρού μή μέ έπισκε- 

φ{*ή εφεξής ούτε με πλησιάση «αν ούδεΐς έκ τών κ. 
κ· Αξιωματικών έφ’ δσον εύρίσκομαι ένταύθα, έπιβαλ- 
λομένου τού τοιούτου έξ αύτής ταύτηςτής υγείας μβυ·

Λ· Συνανιώτης
Συνταγματάρχης

ΕΛΑ. ΖΥΒΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Drei Rabat
Καθ’ εκάστην κονσέρτο. — Εκλεκτά φαγητά έλληνικής 

μαγειρικής. Πλουσία συλλογή οίνων. — Τιμαί. 
συγκαταβατικοί, ύπηρεσία προ^υμοτάτη.

Ρομπολα και μοσχάτο Κεφαλληνίας, Άχαια και Μαυροδάφνη 
Πατρών, οίνοι Τριπόλεως, (25 έτών) Τατοιου, ’ Ιθάκης, 

Δεμέστιχα, Μπορντω, Μοζελ, Ρήνου, ουγγρικοί 
καί αυστριακοί.

Δ ι ά φ ο ρ α  λ ι κ έ ρ ·
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΒΙΝΕΡ ΚΑΦΕ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 29. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κονσέρτο τής έλληνικής μαντολινάτας.

Έναρξις "Ωραν 8ην μ. μ._________Είσοδος έλευ&έρα.
> ' Ενοικιάζονται 1 η 2 κομψώς έπιπλωμένα δωμάτια είς 
άνώτερον αξιωματικόν. Σούλ - στράσσε 4. I.

Κεριά Χριστουγέννων. Έρσάτς στεατοκηρίων. Ρίναβτς 
Νάϊς-στρ. 19. ^

Ενοικιάζονται άπό 1. Μαν. 2 καλώς έπιπλ. δωμάτια 
Λέμπαουερ-στρ. 8, παρ. Κέρν.
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