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162. Κατά την έν τή έλληνική βουλή διεξαχθεΐσαν έσχά

τως πολιτικήν συζήτησιν είς τών βουλευτών έδήλωσεν, δτι «ή 
πλειονοψηφία αποδέχεται έτ'ι τοΰ παρόντος την βασιλείαν, εχει 
δμως τδ δικαίωμα νά προσπαθήση δπως, έπικρατηση το δημο
κρατικόν πνεύμα.» Δύναταί, ό κύριος βουλευτής, νά φρονή" δ,τ, 
θέλει περι τοΰ θεσμοΰ τής έν Έλλάδι βασιλείας, ώς και περί 
τοΰ πολιτεύματος της χώρας. Επίσης δυναται, δπως τάς δημο
κρατικός άρχάς, ας ήρξατο πρεσβεύων έσχάτως περ'ι τοΰ πολι- 
τικοΰ μέλλοντοξ τής πατρίδος, καταστήση ταύτας προσιτάς παρά 
τφ λαφ. Δέν εχει δμως τδ δικαίωμα, ουδέ δυναται νά δμιλή 
τόσον έλευθέρως, περί τής πολιτικής τοΰ βασιλέως Κωνσταντί
νου, ώς άποτυχούσης καί μελλοόσης νά προξενήση τήν διαγρα
φήν τής χώρας άπδ τδν χάρτην τών ευρωπαϊκών κρατών, καί)’ 
δσον αυτη είναι πολίτική τοΰ έθνους, τήν γνώμην τοΰ όποιου 
δέν είναι ικανός νά διαστρεβλώση. Τοσουτφ μάλλον, καθ’ δσον 
δέν ήρωτήθη παρ’ ουδενός, άν έπί τοΰ παρόντος άποδέχεται 
τήν βασιλείαν, διότι δταν έξελέγη ουτος βουλευτής έν έτει 1915 
δέν ελαβε παρά τού λαοΰ τοιαύτην έντολήν, καθ’ δσον ζήτημα 
θέσμοΰ βασιλείας δέν υπήρχε τότε έν τφ τόπφ.

Προσέτι ή παρούσα κυβέρνησις έδήλωσεν, δτι θεωρεί κα
θήκον της, νά δόκιμάση άκόμη μίαν φοράν τδ βασιλευόμενον 
πολίτευμα. Άλλά καί αυτη λησμονεί δτι τδ δικαίωμα τής με
ταβολής τοΰ πολιτεύματος ανήκει ούχί είς αυτήν άλλ’ είς τδν 
έλληνικδν λαόν, δστις δυναται τότε μόνον νά μεταβάλη τδ πο
λίτευμα τής χώρας, δταν ή πλειοψηφία τών δύο τρίτων τοΰ 
συνόλου τών έκλογέων άποφασίση τοΰτο καί έν δυσί μάλιστα 
βουλευτικάίς περιόδοις. Παρά τίνος δθεν λαοΰ έλάβατε τήν έν
τολήν δπως θέσητε υπδ δοκιμασίαν τδ πολίτευμα τοΰ τόπου ;

Είναι προφανές δτι καί έπί τοΰ προκείμένου ένηργήσατε 
παρά την θέλησιν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, καταπατήσαντες ουτω 
τά δικαιώματα καί τάς ελευθερίας αύτοΰ, ώς καί έν άλλαις ύ'ΐών έ- 
νεργείαις διεπιστώσατε τοΰτο διά τής αυθαιρέτου καί έκνόμου υμών 
πολιτικής. Τδ ύπαρχον δόγμα τής δεδηλωμένης, έν παντί δημοκρα- 
τικφ καί συνταγματικφ πολιτευματι, ού μόνον δέν παρεδέχθητε, 
άλλα, καί έθέσατε τοΰτο έκποδών πρδ μακροΰ χρόνου. Τήν δέ 
δικαιοσύνην τής πατρίδος Θέλοντες νά έκμεταλλευθήτε πρδς ίδιον 
όφελος δέν άφήκατε ταύτην άνεπηρέαστον άλλά κατηργήσατε 
την ίσοβιότητα xat τδ άμετάθετον τών δικαστών διαχείριζόμενοι 
ούτως ταύτην κατά τδ δοκοΰν. Ά ν  όμίλήτε περί τών δικαιω
μάτων καί τών έλευθεριών τοΰ λαοΰ, λησμονείτε δτι έπεβλή- 
θητε είς τδν τόπον άκριβώς διότι παρεγνωρίσατε ταΰτα, καθ’

'Υπεύθυνος έκδοτης : Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μέταφραστής: Διονύσιος Π. Άγαπητδς διαμενων έν Γκέρλιτς.
’ Εκτύπωσις καί Ικδοσις ύπδ τής 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν ουντ Άντσάϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

δσον δ ξενικός στρατός άνεβίβασεν ύμάς έκεΐ δπου ό λαδς δεν 
θέλει.

Τήν πολιτικήν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου θά κρίνη ού 
μόνον ή αμερόληπτος ιστορία, άλλά καί εύθύς μετά την κατά- 
παυσιν τοΰ φοβερού τούτου πολέμου ή άναβίωσις τοΰ έλληνι- 
κοΰ έ'θνους. Άφοΰ δέ νΰν έν μεσφ τής δεσποτικής ύμών έξου- 
σίας εύρέθη ' Ελλην βουλευτής εχων τδ θάρρος τής γνώμης 
του καί άνεφώνήσεν δτι δέν άναγνωρίζει τήν βασιλικήν μετα
βολήν, έστέ βέβαιοι, δτι άποκαθισταμένων τών πραγμάτων καί 
έπανερχομένων τών άφαιρεθεισών έλευθεριών εις τάς χεΐρας τοΰ 
έλληνικοΰ λαοΰ 6ά έπανιδρυθή τδ δίκαιον καί ή σκληρώς δο- 
κιμασθεΐσα δυναστεία τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου. Ή  έλληνική 
πατρίς άναγνωρίζουσα τάς έξοχους προσενεχθείσας υπηρεσίας 
εν τε τφ καίρφ τής είρήνης καί έν τοΐς πεδίοις τών μαχών 
τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου, θέλει άποδώση αύτφ τδν άμάραν- 
τον στέφανον τής προτέρας αίγλης του.

_________  ΚΡΟΝΟΣ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον 9. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) Τήν 8. Σεπτεμβρί

ου έγένοντο σφοδροί άγώνες έφ’ δλοκλήρου σχεδδν τοΰ δυτικού 
μετώπου. Εΐναι άληθές. δτι οί Άγγλοι δέν ήδυνήθησαν άκόμη 
νά έπιχειρήσωσι νέαν ένιαίαν ένέργειαν μετά τήν αίματηράν 
ήτταν τής τελευταίας των έπιθέσεως, άλλά προσεπάθησαν νά 
ύποστηρίξωσι τήν πλησίον τοΰ Βερντέν γαλλικήν έπίθεσιν διά 
ίσχυράς αύξήσεως τοΰ πυρός, πρδ πάντων είς τήν παραλίαν καί 
τδ τόξον τής 'Υπέρν καί διά μονομερών έπιθέσεων. Άλλά δλαι 
αί έπιθέσεις των ήσαν άκαρποι. Τουναντίον άνατολικώς τής Ό- 
σταβέρν μία γερμανική περίπολος κατέβαλε τήν άγγλικήν φρου
ράν τοΰ χαρακώματος καί έπανήλθε μετά αίχμαλώτων και έ- 
νδς πολυβόλου.

'Ομοίως είς τήν Άρτουά οί Άγγλοι έπεχείρησαν πολλάς 
ματαίας έπιθέσεις. Μεταξύ τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ καί 
τής Ούλλούκ έπετέθησαν είς μάτην δύο φοράς μεταξύ τής 9. 
έσπερινής καί τής 1. νυκτερινής ώρας διά δυνάμεως λόχου. 
Περί τδ μεσονύκτιον έπηκολούθησαν έπιθέσεις δύο λόχων νοτι
οανατολικώς τής Γκαβρέλ. Πλησίον τής Ροέ, δυτικώς τής Βιζ — 
άν—Άρτουά καί νοτίως τής Κεάν άγγλικαί περίπολοι έπεχείρη
σαν νά έπιτεθώσιν, άλλά ούδαμοΰ είχον έπιτυχίαν.

Είς τήν περιοχήν τοΰ Σέν Κεντέν έγένοντο τήν νύκτα τής 
9. Σεπτεμβρίου μεταξύ 2. καί 2.30’ σφοδραί έχθρικαί έπιθε- 
σεις πλησίον τής άγροικίας Μαλακώφ καί άνατολικώς τής Βιλ- 
λερέ κατόπιν ίσχυροτάτης προπαρασκευής πυρός. Πρδ τοΰ Σέν 
Κεντέν ό έχθρός έξαπέλυσε τήν έσπέραν άέρια, χωρίς νά έπα-



κολουθήΐϊη έπίθεσις π?ζικοΰ. Άλ^ά τδ πΰρ πυροβολικού καί 
τών τορπιλλοβλητών διετηρήθη ισχυρόν κατά τήν νύκτα. ’ Οβί
δες, αί όποΐαι έ'πΒσαν Ιντός τής πόλεως πλησίον τής Μητροπό- 
λεως ·προεκάλεσαν πολλάς πυρκαϊά;.

Ένω είς τδ μέτωπον του Αισν ή ένέργεια τοΰ πυροβο- 
λικοΰ διετηρήθη γενικώς μικρά καί μόνον μία έπιτυχής έπιχεί·,. 
ρησις γερμανικής περιπόλου υπάρχει πρδς -«νάγγελίαν. είς'.τήν. 
Καμπανίαν οί Γάλλοι έπεχείρησαν νέας έπιθέσεις. Περί τήν 2. 
ώραν μ.μ. ήΐνέργεια τοΰ γαλλικού πυροβολικοΰ ηύξήθη είς τύμ- 
πανικόν πΰρ, ένν μέρει μετά αερίων. ’ Ανατολικώς τής όδοΰ Σέν ' 
Σουπλέ—Σέν Χιλαίρ άνεγνωρώθησαν. .ίσχυραί .δυνάμεις έν ανα
μονή.’ Ισχυρόν πΰρ καταστροφής καί πλευρικδν πΰρ πολυβολων 
δέν έπέτρεψαν είς τήν σχεδιαζόμένην έπίθεσιν νά άναπτυχθη 
τελείως. Δέν κατώρθωσαν νά έπιτεθώσί περισσότεροι τών 300 
άνδρών, οί όποιοι άπεκρούσθησαν δι αμέσου άντεπιθέσεως. 
Όλαι αί .θέσεις εμβιναν .αμετάβλητοι είς χεΐρας μας.

Έπί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς ή μεγάλη γαλλική 
έπίθεσις ή όποία ήρχισε κατά τά χαράγματα, παρά τήν ί5χυ- 
ροτάτην αΰξησιν τοΰ πυρδς καί τήν αφειδή χρησιμοποιησιν τοΰ 
πεζικοΰ δέν ήδυνήθη μέχρι τοΰδε νά κατορθώση άξιοσημειώτους 
έπιτυχίας. Οί .Γάλλοι έβαλλον έπί ολοκλήρους ώρας άεριογόνους 
οβίδας κατά τοΰ γερμάνικοΰ πυροβολικού.  ̂ Άλλ’ δταν άνέδυσαν 
άπδ τήν πρωινήν δμίχλην καί τόν φρικώδη ατμόν τών έκρηγνυ- 
ομένων. οβίδων καί τών αεριωδών νεφών τά πρώτα κύματα ιής 
έφόδου πρό τών κατεστραμμένων υπό τοΰ πυρδς γερμανικών 
χαρακωμάτων. . άπεκρούσθησαν αίματηρώς διά χειροβομβίδων 
καί πυρδς πολυβόλων.

Άλλά τά ύπδ τής όμίχλης καλυπτόμενα, πυκνώς διαδεχό
μενα άλληλα .τμήματα τής έφόδου κατώρθωσαν, ύποστηριζό- 
μενα όπδ τεθωρακισμένων αυτοκινήτων, νά είσβάλωσιν είς τάς 
γερμανικάς θέσεις άνατολικώς τοΰ δάσους Φός καί έπί τοΰ υ
ψώματος Βώ-Κρόϋτς. Οί Γάλλοι προσεπάθουν νά προχωρήσωσι 
πρδς τήν διεύθυνσιν τοΰ Όρν, τδ όποιον κατά τάς πληροφο
ρίας |νδς αίχμοιλώτόυ άξιώματικοΰ ‘άπδτέλει τδν σκοπόν τής 
ήμέρας αυτής διά τήν* δεξιάν πΐέρυγά" Αί προσπάθειαί των 
ήσαν μάταιαι. ' Η έπακολουθήσασα γερμανική άντεπίθεσίς άπώ- 
θησεν αύτούς πάλιν έφ’ ολόκληρου τοΰ μετώπου. Τά κύματα 
τής έφόδου των όπεχώρουν έν μεγίστη σπουδή διά μέσου τοΰ 
πεδίου τών χοανών καί διά τών κατεστραμμένων όπδ τοΰ πυ
ρδς δάσών. Μόνον έπί τοΰ υψώματος Βώ-Κρόϋτς καί είς τό 
νότων μέρος τοΰ δάσους Σώμ κατώρθωσαν οί Γ άλλοι νά έγκα- 
τασταθώσιν.

Αί ασήμαντοι αΰται έπιτυχιαι, αί όποΐαι είς ούδεμίαν α
ναλογίαν εόρίσκονται πρός τάς έξαιρετικώς βαρείας αίματηράς 
των άπωλείας, παρεκίνησαν τήν γαλλικήν διοίκησιν είς νέαν α
πόπειραν έπιθέσεως αργά μετά μεσημβρίαν βορειοδυτικώς τής 
Μπεζονβώ. Άλλά τδ γερμανικόν πυροβολικόν, τδ όποιον οί Γάλ
λοι ένόμιζον ώς καταβληθέν καί άποναρκωθέν όπδ τών αερίων? 
έξαπέστειλε χάλαζαν οβίδων κατά τών πρδς έπίθεσιν ετοίμων 
τμημάτων στρατοΰ. Ερείπια ώπισθοχώρησαν πρδς νότον. Μία 
νέα γαλλική απόπειρα έπιθέσεως κατεπνίγη έντός τοΰ αΓματος 
τών έπιτιθεμένων. Πεζικόν, πυροβολικόν καί άεροπόροι συμμε- 
τέσχον έξ ίσου τής τιμής τής ήμέρας.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολινον, 9. Σεπτεμβρίου.’ Επίσημον. (W .T.B.) Νέοκ 

έπιτυχίαι τών υποβρυχίων είς τόν ’ Ατλαντικόν ώκεανόν, τό στε
νόν τής Μάνχης καί τήν Βόρειον θάλασσαν: 7 ατμόπλοια καί 
2 ιστιοφόρα, μεταξύ τών όποιων τό αγγλικόν βοηθητικόν πλοΐον 
«Μπέργκαμοτ», πιθανώς παγίς υποβρύχιων, εν ώπλισμένον αγ

γλικόν άτμόπλοιον,-ώς καί 4 . άτμόπλοια, τά όποιοι δλα άνήκον 
είς συρμούς, έκ τών οποίων δύο χατεβυθίσθησαν έκ ΐοΰ αύτοΰ 
συρμού καί άμφότερα δί ένδς βλήματος.

Ό  άρχηγός ΐοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ANAKOINQ0ENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ AHAIOIHQBEHTA

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 11. Σεπτεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

'Ο άγών πυροβολικοΰ είς τήν φλάνδραν έ'φθασεν είς τήν 
παραλίαν καί τό τόξον τής ' 1‘περν κατά διαλείμματα είς μεγά
λην] δύναμιν.

Άπεκρούσθησαν επιθέσεις τών "Αγγλων νοτιοανατολικώς 
τής Λάνγκεμαρκ καί βορείως τής , Φρέτσενμπεργκ.

Πλησίον τής Βιλλερέ; βορειοδυτικώς τοΰ Σέν Κεντέν. άνε- 
πτύχθησαν σήμερον τήν πρωίαν νέαι μάχαι, αί όποΐαι άπέληξαν 
εύνοϊκώς δί ήμάς.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΡΙΝΤΣ
’ Επιχειρήσεις γαλλικών περιπόλων άναγνωρίσεως. προπαρα- 

σκευασθεΐσαι ώς έπί τδ πλεΐστον διά σφοδροΰ πυρός, βορειοδυ
τικούς τής Ράϊμς καί είς πολλούς τομείς τής Καμπανιας άπέτυχον.

Έπί τής άνατολικής όχθης τοΰ Μάς έπετέθησαν χθές τήν 
πρωίαν ίσχυραί γαλλικαί δυνάμεις άπδ τοΰ δάσους Φός μέχρι 
τοΰ ϋάσο'υς Σώμ (3Χ/2 χιλιόμετρα.) Έχθρός, είσβαλών είς τήν 
πολεμικήν μας ζώνην νοτίως τοΰ δάσους Μαβρίλ. έξεδιώχθη δι 
άντέπιθέσεως, είς δε τό λοιπόν μέτωπον τά γαλλικά κύματα 
τής έπιθέσεως άπεκρούσθησαν μετά πολλών απωλειών όπδ τοΰ 
αμυντικού πυρός μας.

Αί καί κατά τήν χθεσινήν ήμέραν έτ»νειλημμέναι άπόπει- 
ραι έπιθέσεως τοΰ έχθροΰ άπέτυχον. Κατά τήν άπώθησιν τού 
έχθροΰ έπροχωρήσαμεν είς τινα σημεία τάς γραμμάς μας.

Ό  άνθυπολοχαγός Φός κάΐέρριψε χθές 3 έχθρικά άερο
πλάνα καί άνεβίβασεν ουτω είς 4δ τόν αριθμόν τών εναερίων 
του νικών.

’Ανατολικόν Φέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Μεταξύ τών ρωσσικών θέσεων και τών ίδικών μας άπδ 
τής θαλάσσης μέχρι τοΰ Ντύνα πολυάριθμοί συγκρούσεις προ
φυλακών. Ό  έχθρόν άπώλεσεν αιχμαλώτους.

Άπεκρούσθησαν έπιθέσεις ρωσσικών τμημάτων άναγνωρί
σεως είς τήν βορείως τής Χουσιάτυν δασώδη περιοχήν καί είς 
τόν κάτω Τσμπρούτς.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Είς την νοτιοανατολικήν άκραν τής Βουκοβίνας οί Ρώσσοί 

έπετέθησαν, έπέτυχον δμως μόνον τοπικά πλεονεκτήματα πλη
σίον τής Σόλκα.

Μεταξύ τών κοιλάδων Τρότους καί Όϊτότς ό έχθρός δέν 
έπανέλαβε μέχρι τοΰδε τάς ματαίας επιθέσεις του.

Μακεδονικόν μέτωπον
Είς τήν νοαοδυΐικώς τής λίμνης Όχρίδος ορεινήν έκτασιν 

γερμανικαί καί αύστροουγγρικάί δυνάμεις ήμπόδισαν παραιτέρω 
προέλασιν τών Γ άλλων.

(W .T.B.) ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΙΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΥ ΑΙΑΚΟΙΜΟΙΕΙΤΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  10. Σεπτεμβρίου.

Ιταλικόν θέατρον
Είς τόν Ίζόντσο ή χθεσινή ήμέρα παρήλθε πάλιν άνευ 

μεγαλύτερων πολεμικών έπιχειρήσεων. Πλησίον τής Μπετσεκκα 
άπεκτήσαμεν άπό τινα επιτυχή έπιχείρησιν περιπόλου 50 αιχ
μαλώτους καί 2 πολυβόλα.

(W .T.B.) Ό  άρχηγός τοΰ γενικού έπιτελείου.

Η Π Ρ Ο Κ Κ Ρ Υ Ε Ι Ι  ΤΟΥ Κ Ε Ρ Ε Ν Σ Κ Ι
(Ζ.) Στοκχόλμη, 9. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρα

κτορείου .Πετρουπόλεως.) Ό  πρωθυπουργός Κερένσκι έξέδωκε 
τήν κάτωθι προκήρυξιν :

Τήν 8. Σεπτεμβρίου ήλθεν είς Πετρούπολιν ό Λβόβ, μέλος^ 
τής Δούμας, καί μέ προετρεψεν έξ ονόματος τού στρατηγοΰ 
Κορνιλώφ, νά παραδώσω ολόκληρον τήν πολιτικήν καί στρα
τιωτικήν έξουσίαν είς τόν αρχιστράτηγον, ό όποιος νά σχηματί- 
ση κυβέρνησιν κάτά τήν κρίσιν του. Γήν άλήθειαν τής προτρο
πής ταύτης τοΰ Λβόβ μοΰ έπεβεβαίωσε κατόπιν τηλεγραφικώς 
καί αυτός ό στρατηγός Κορνιλώφ άπδ τό στρατηγεΐον. Επειδή 
θεωρώ τήν προτροπήν ταύτην, τήν άπευθυνθεΐσαν δι έμοΰ πρός 
τήν προσωρινήν κυβέρνησιν, ώς· άπόπειράν ώρισμένω ν κύκλων, 
δπως έπωφεληθώσί τής αοβαράς κατασιάσεως τής χώρας, Γνα 
δήμιου3γήσωσι κατάστασή, ή όποία αντιβαίνει πρδς τά ώφελή 
μα τα τής έπαναστάσεως. ή προσωρινή κυβέρνησις έθεώρησε* 
άναγκαΐον χάριν τοΰ αγαθού'^τής πατρίδος καί τής έλευθερία- 
τοΰ δημοκρατικού πολιτεύματος νά μοΰ ανάθεση, να λάβω συν 
τονα καί αυστηρά μέτρα, δπως άποκόψώ ριζικώς δλας τάς ά. 
ποπείρας έναντίον τής υψ'ίστης εξουσίας καί έναντίον τών όιάτής 
έπαναστάσεως κτηθβνιων δικαιωμάτων τοΰ πολίτου.·

Κατόπιν τούτου ελαβον πρός τήρησιν τής έλευθεριας κοά της 
δημοσίας τάξεως έν'τη χώροι δλα. τά μέτρα, τά όποια θά κατα
στήσω γνωστά είς τόν λαόν κατά τήν κατάλληλον στιγμήν. Συγ
χρόνως διατάσσω τά έξής:

1. Ό  στρατηγός Κορνιλώφ νά παραδώση. τά καθήκοντά 
του είς τδν στρατηγόν Κλεμπόφσκυ, τόν αρχηγόν' τών στρατιων 
τοο βορείου μέτώπου* τών άποφρασσουσών τήν είσοδον είς Πε
τρούπολη καί ό στρατηγός Κλεμπόφσκυ νά άναλάβη προσωρινώς 
τα καθήκοντα τοΰ αρχιστρατήγου, νά μένη δμως'είς Πσκώφ.

2. Κηρύσσω τόν στρατιωτικόν νόμον είς τήν Πετρούπολιν 
καί τήν περιφέρειαν ταύτης.1 Προτρέπω δλους τούς πολίτας, νά 
συντελέσωσιν είς τήν τήρησιν τής άναγκαίας τάξεως πρός σωτη- 
ρίαν τής ..πατρίδος, τδν -δέ . στρατόν καί στύλον προτρέπω, νά 
έκπληρώσβ ψυχραίμως καί πιστώς τό καθήκον του προς αμο- ■ 
νον χής πατρίδος έναντίον τοΰ έξωτερικοΰ έχθροΰ.

Ν Ε Α Ι  R Y P  Κ λ ΐ  A I Ε Ι Σ  Π Ε Τ Ρ  0  Y H  0  Α Ι  Η
(Ν1.) Σ τ ο κ χ ό λ μ η ,  7. . Σεπτεμβρίου. Λέγεται, δτι τήν πα- 

' ρελθοΰσαν Τρίτην έκάη πάλιν εις .τήν Πετρούποκιν εν μέγα έρ- 
γόστάσιον τής πολεμικής βιομηχανίας. Ίδίως έκάησαν τελείως, 
έντός ολίγου χρόνου οί περιστροφικοί, τορνοι προς κατασκευήν 
τών βομβών. Ό  αρχηγός ΐής πυροσβεστικής όπηρεσίας της Πε
τρουπόλεως έδήλωσεν, δτι τελευταίως κάίονται σχεδόν άποκλει- 

• στικώς τοιαΰτα έργοστάσια καί άποθήκαι, τά όποια εργάζονται 
διά τήν άμυναν τής χώρας.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
ρόττερνταμ* -9. Σεπτεμβρίου. Λύτην , τήν εβδομάδα 

! ύπβγ^άφη uia σπουδαία συμφωνία έν ’ Α1>ήναις ύπο τοΰ άγ

γλου πρεσβευτοΰ καί τοΰ άντιπροσώπου τής ελληνικής κυβερνή
σεως, ή όποία κανονίζει τήν άφιξΐν είς Άθηνας αγγλικής ναυ
τικής άποστολής. Τό κύριον εργον της'"θά είναι ή μελετωμενη 
συνεργασία μεταξύ τών στόλων τής ' Ελλάδος και τών συμμάχων.

Ό  «Νέος Άγγ’ελιαφόρος τής Ρόττερνταμ» πληροφορείται 
έκ Λονδίνου τά έξής: Πρδς τήν «Νταίλυ Νόϋ» άναγγέλλονται 
έξ Αθηνών τά εξής: Οί Ιταλοί έξα-ιολουθούσι τήν έκκένωσιν 
τής ’ Ηπείρου. Ό  κυβερνητικός έπίτροπος έζήτησεν άπό τάς 
Αθήνας τηλεγραφικώς χωροφυλακήν, δπως άναλάβη υπηρεσίαν 
έίς τά έκκενωθέντα διαμερίσματα.

0 ΑΗΤΑΝΤΙΚΟ! Η Ρ Α ΙΟ ! ID E  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!
(Ζ.) Κατά πληροφορίας αιχμαλώτων καί αύτομόλων I άλ

λων, Σέρβων, Ιταλών καί Ελλήνων, ώς καί άπό πληροφορίας
έπανελθόντων έξ αιχμαλωσίας. Γερμανών καί Βουλγάρων του 
μετώπου τής Θεσσαλονίκης, ή Άντάντ μεταχειρίζεται απο ήμϊ- 
ρας είς ήμέραν χειρότερον τούς δευτέρας καί τρίτης τάξεως _ 
συμμάχους της, ώς τους Σερβους, τους Ρωσσους, τους Β=.νι,;. 
λικούς καί τούς Μαύρους.

Επειδή ή εισαγωγή τροφίμων είς τό μέτωπον τής Θεσ
σαλονίκης έγένετο πολύ δυσχερέστερα συνεπείς τοΰ υποβρυχίου 
πολέμου! ή τροφή'τών ανωτέρω συμμάχων τή£ ‘Άντάντ ήλατ- 
τώθη κάτά'πολύ; προσέτΓ δέ άπό ;τινων μηνών' είναι καί πολύ 
κακής ποιότητος.

Είς τόν Οπισθεν τοΰ μετώπαυ τής Θεσσαλονίκης έλληνικον 
πληθυσμόν έτικρατεΐ φρικώδης πείνα- καί κατά τόν προσεχή 
χειμώνα θά ευρεθη άπέναντι τού έξ ασιτίας θανάτου, διότι ά- 
φηρέθησαν τά τρόφιμα αύτοΰ όπό τοΰ άνταντικοΰ, στρατού.

Ασθενείς καί τραυματιαι Σέρβοι καί-Ρώσσοι άποστελλον- 
ται ^τάλιν είς -την πρώτην γραμμήν, μόλις άναλάβωσιν ολίγον.

Ό  σέρβικός στρατός οφείλει νά μάχεται διά τήν Άντάντ 
- "καί νά αίματοκύλίεταϊ" είς';άνωφ,έλεΐς. καί παραλόγους, επιθεσεις. 

Οί σέρβοι αιχμάλωτοι λέγουσι διαρκώς: Πρέπει νρι Ίξολοθρευ-
θώμεν. 7. <

Καθημερινώς ,έκτελοΰνται θανατώ3εις καί άςιώματικων ά
κόμη λόγφ άρνήσεω.; όπακοής. Θίκναχικαί έκτελέσεις είς μεγα 
λυ'τέραν' κλίμακα φαί^ται, δτι: πρα-;ματοποιοΰνται όπό Μαύ
ρων; δπως έάχοίτως ^ήπειλήθησαν καί οί Ρώσσοι, οί όποιοι ήρ- 

' νοΰντο να μεταβώσιν' είς τάς θέσεί'ς των, δτι θά 'περικυκλωθώ- 
σιν όπδ μαύρων Γάλλων καί Θά φονευθώσιν.

,.(Ν.) Κατ αξιόπιστους πληροφορίας στρατιωτών έπανελθόν- 
-ων έξ αιχμαλωσίας άπό τό μέτωπον τής Θεσσαλονίκης είς τήν 
Νεβολάνην νοτίως τήζ Φλωρίνης εύρίσκεται στράτόπεδον αιχμα
λώτων, έντός τοΰ όποιου εύρίσκεται δπισθεν συρματοπλεγμάτων 
300 λευκοί Γ άλλοι, οί όποιοι ή ρνήθησαν νά μεταβώσιν sit τό 
-μέτωπον; "Οί Τοίλλοι ίοΐ>τρί’ βτρατιώταί φρουροΰνται όπό Σενε- 
γαλέζω^ οί όποιοι., πυροβολόΰσι ϊ μ φ  παντός team *  I άλλου, 
ό ,όποΐο; θά έτόλμα νά έπιχειρήση νά δραπετεύω

ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
■ (Ζί) Τό έπίσημον τουρκικόν πολεμικόν ανακοινωθέν ΐής 8.

• Σ?πτεμβ(>ίουΞαναγράφει τά έξής: 'ϊπ ό  μιας τών αεροπορικών 
μαζ μοιρών-έρρΐφθήδαν μετ’ έπιΐυχίας βόμβαι επί του λιμένος 
-καί ένδς γαλλικού αεροδρομίου τής νήσου Μυτιλήνης. Επί τής 

' νήσου Πασά, άνατολικώς τής Χίου κατεστράφη. ύπό τοΰ πυρο
βολικού μας ό φάρος. 'Ωσαύτως τό έπίσημον τουρκι/όν ανακοι
νωθέν τής 9. Σεπτεμβρίου αναγράφει, δτι τουρκικά άεροπλάνα 

I ερριψαν βόμβας· έπί τοΰ λιαένος. Βαθύ τής. νήσου .:Σάαου.



Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ Μ Ι Α
(Ζ.) Παρίσιοι, 10. Σεπτεμβρίου. (Χαβας.) Οί σοσιαλισταί 

βουλευταί προβάλλουσι τους ακολούθους λόγους διά τήν άπό- 
φασίν των, νά μή συμμετάσχωσι τοΰ σχηματισμού τοΰ υπουρ
γείου : «Όταν ό Ριμπδ έγνωστοποίησε την πρόθεσίν του, νά 
μετασχηματίσω τδ ύπουργεϊον, ή όμάς τών ηνωμένων σοσιαλι
στών έπίστευσεν, δτι πρόκειται περί ανασχηματισμού τοΰ ύπουρ
γείου έπί όλοσχερώς νέων βάσεων. ‘Υπό τόν δρον τούτον ή 
όμάς έδέχθη νά έξακολουθήση παρέχουσα την συνεργασίαν της 
είς τήν νέαν κυβέρνησιν. Μετά τάς διαφόρους δμως περιπε- 
τειας, τάς όποιας διήλθεν ό σχηματισμός τοΰ ύπουργείου, οί 
σοσιαλισταί έπείσθησαν, δτι περιωρισμένος μόνον αριθμός ύπουρ- 
γείων θά κατελαμβάνετο ύπό νέων άνδρών, έν<ρ ή πλειονότης 
τών πρώην ύπουργών θά παραμείνωσιν τά αξιώματα των. Ύπό 
τόν δρον τοΰτον ή σοσιαλιστική όμάς μετέβαλε τήν πρόθεσίν 
της καί άπεφάσισε, νά παραιτηθη τής συμμετοχής είς τό νέον 
ύπουργεϊον, διά τόν λόγον δτι τό νέον ύπουργεϊον δέν περικλείει 
τάς αναγκαίας έγγυήσεις, τόσον άπό τής άπόψεως ίσχυροτέρας 
ώθήσεως διά τήν εθνικήν άμυναν δσον καί άπό τής άπόψεως 
τής δημοκρατικής κινήσεως.

Τό σ υμ β ούλ ιο ν  τώ ν  έργατώ ν κ α ι σ τρ α τ ιω τώ ν  
δέν θ ά  μετάσχτ) τή ς  σ υνελεύσεω ς  

τής  Στοκχόλμης
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 10. Σεπτεμβρίου.' Η «Νατσιοναλτίντεντε» 

πληροφορείται έκ Στοκχόλμης τά έξής: Αί έφημεριδες τής Πε- 
τρουπολεως άναγράφουσιν, δτι τό προεδρεΐον τοΰ ρωσσικοΰ 
συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών άπεφάσισε, νά μή με- 

συνελεύσεως τής Στοκχόλμης, διότι ούτε ή ’ Αγγλία

ούτε ή Γαλλία ούτε αί άλλαι συμμαχικαί χώραι 
λωσιν άντιπροσώπους είς αύτήν.

άποστεί-

(Ζ.) Στοκχόλμη, 10. Σεπτεμβρίου. 'Ο άρχηγός τοΰ έπι
τελείου στρατηγός Ρομανόφσκι έδήλωσεν είς άντιπροσώπους τοΰ 
τύπου, δτι ή είς άκρον σοβαρά κατάστασις, ή όποία έδημιοορ- 
γήθη μετά τήν πτώσιν τής Ρίγας, δεν παρουσιάζει άκόμη κίν
δυνον διά τήν Πετρούπολιν, διότι οί Γερμανοί δέν θά ήδύναντο 
νά φθάσωσιν είς τήν Πετρούπολιν άφ’ ενός λόγψ τοΰ μετ’ δλί- 
γον έπερχομένου δυσμενούς καιρού καί άφ’ έτέρου λόγψ τής 
μεγάλης άποστάσεως αύτής από τοΰ μετώπου. Μία προκήρυξις 
έκκενώσεως, τήν όποιαν έδημοσίευσεν ό υπουργός τών ταχυδρο
μείων κατ’ έντολήν τής προσωρινής κυβερνήσεως, τονίζει ωσαύ
τως, δη οί λόγοι ταύτης εγκεινται άπλώς είς δυσκολίας τών 
τροφίμων.

Κατά τι τηλεγράφημα τής « ’ Αφτονμπλάντετ» έκ Χαπα- 
ράνδας έν Ρωσσία άντικρύζουσι πάλιν κατά τι ήρεμώτερον τήν 
στρατιωτικήν κατάστασιν. Αί άρχαί ώς καί ή κυβέρνησις έφαρ- 
μόζουσι παν δυνατόν μέσον,' δπως προλάβωσι τήν μετάδοσιν 
τοΰ πανικού είς τήν πρωτεύουσαν. Ουτω ή κυβέρνησις 
εδωσεν έν πρώτοις είς τήν στρατιωτικήν λογοκρισίαν λίαν έκτε- 
ταμένα δικαιώματα δσον άφορα τόν περιορισμόν τής έλευθερίας 
τοΰ τύπου. Άπηγορεύθη είς τόν τύπον νά δημοσιεύη ίδιωτικά 
τηλεγραφήματα καί άνταποκρίσεις παντός είδους περί τών πολε
μικών έταχειρήσεων. ’ Επιτρέπεται νά δημοσιεύωνται ;μόνον τά 
έπίσημα άνακοινωθέντα καί τά σχόλια τοΰ γενικού έπιτελείου. 
’Ανασκοπήσεις της πολεμικής καταστάσεως έπιτρέπεται νά δημο- 
σιευωνται μόνον έπί τη βάσει τών άνακοινωθέντων τοΰ στρατηγείου ·
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