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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον. 14. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) ’Απέναντι τοΰ 

έγγλΐκοΰ μετώπου οί Γερμανοί ανέπτυξαν κατά την νύκτα της
12. πρός τήν 13. Σεπτεμβρίου ώς καί κατά τήν 13. έπιτυχή, 
ζωηράν δρασιν περιπόλων. Κατά τήν νυκτερινήν γερμανικήν έ- 
πίθεσιν βορείως τής Λάνγκεμαρκ έκαθαρίσθη τό ύπό τών Ά γ 
γλων κατεχόμενον τεμάχων δάσους καί έκτός πολυαρίθμων αιχ
μαλώτων έκυριεύθη καί Ιν πολυβόλον. Οί Άγγλοι ηύξησαν 
πολλάκις τήν ένέργειαν πυροβολικοΰ είς τό τόξον τής 'Υπέρν 
τήν έσπέραν τής 13. ώς καί τήν πρωίαν τής 14. Σεπτεμβρίου. 
Τό γερμανικόν πυροβολικόν άπήντησε μετά καλοΰ άποτελέσμα
τος. Κατεστράφησαν πολλαί άγγλικαί έγκαταστάσείς καί παρε- 
τηρήθη μέγας αριθμός έκρήξεων. ' Υπό τοΰ γερμανικοΰ πυρός 
πυροβολικοΰ κατερρίφθη καιόμενον Sv άγγλικόν δέσμιον άερό
στατον. Άγγλικαί έπιθέσεις πεζικοΰ είς ούδεμίαν θέσιν τοΰ με
τώπου έγένοντο. 'Ωσαύτως είς τήν Άρτουά καί είς τήν περιο
χήν τοΰ Σέν Κεντέν οί Γερμανοί είχον πανταχοΰ τήν προτο- 
βοολίαν είς τους άγώνας προφυλακών. Νοτίως τής Ριανκουρ 
συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

Οί Γάλλοι διετηρήθησαν ήσυχοι. Είναι άληθές, δτι έδειξαν 
έπιθετικάς διαθέσεις κατά τήν έσπέραν τής 12. Σεπτεμβρίου 
είς τήν άνατολικήν όχθην τοΰ Μας είς τήν περιοχήν τοΰ δά
σους Σώμ, άλλά άί μελετώμεναι έπιθέσεις κατεπνίγησαν έν τη 
γενέσει των δπό τοΰ γερμανικοΰ πυρός καταστροφής.

Είς τό άνατολικόν θέατρον οί Ρώσσοι δπεχείρησαν μίαν 
έπίθεσιν είς τό μέτωπον τής Ρίγας, βορείως τοΰ Ά α  πλησίον 
τής Ένγκελχαρτσχοφ, ή όποία άπεκρούσθη ευκόλως. 'Ωσαύ
τως άπεκρούσθη μία ρωσσική έπιχείρησις περιπόλου είς τόν 
Τσμπρουτς πλησίον τής Τσμπρτσυτς.

Βερολΐνον. 15. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) Είς τό φλανδρι- 
κόν μέτωπον οί Άγγλοι έπεχείρησαν την πρωίαν τής 14. Σε. 
πτεμβρίου μίαν μερικήν έπίθεσιν πλησίον τοΰ Σέν Ζουλιέν, ή 
όποία ουδεν κέρδος εδωσεν είς αύτούς, έκόστισεν δμως μεγά
λος αίματηράς άπωλείας καί 33 αίχμαλώτους. Δυτικώς τής 
Βοΰμεν άπεκρούσθη την 2. πρωινήν ώραν μία περίπολος συγ
κείμενη έκ 5 λέμβων, ή όποία προσεπάθει νά πλησιάση. Μία 
γερμανική περίπολος διέλυσε νοτιοδυτικώς τής Ντυξμυίντεν ίν  
βελγικόν φυλάκιον δπό Ινα δεκανέα καί ήχμαλώτισε τό δπόλοι- 
πον τής φρουράς.

Είς τήν Άρτουά καί είς τήν περιοχήν τοΰ Σέν Κεντέν ο( 
Άγγλοι ήναγκάσθησαν, δπως καί είς τήν Φλάνδραν, νά *αραι- 
τηθώσι πάσης σημαντικής πολεμικής ένεργείας. 'Ωιαύτως τό 
πΰρ πυροβολικοΰ κατέστη άσθενέστερον. Μόνον αί περίπολοι

άναπτύσσουίίι ζωηράν δράσιν είς τό πεδίον προφυλακών. I ερ- 
μανικαί ανιχνεύσεις ηχμαλώτιίαν Πορτογάλους τινάς βορείως 
τής Νέβ Σαπέλ. Βορείως τής Μπουρσί ηχμαλωτίσθησαν * Αγ
γλοι έντός τών χαρακωμάτων των. Νοτίως τής Χουλλούκ, άνα
τολικώς τής Γκοζωκούρ κ«1 νοτιοδυτικώς τής Βεντουίλ άπεδιω- 
χθησαν άγγλικαί περίπολοι υπό τοΰ γερμανικοΰ πυρός άμύνης- 

'Ωσαύτως καί άπέναντι τών Γάλλων άπεκτήθησαν πλεονε- 
κτήματα είς μάχας προφυλακών καί έπιχειρήσεις περιπόλων. ' Η 
έπιτυχοΰσα γερμανική έπίθεσις είς τό Βίντερμπεργκ έξετελέσθη 
αίφνιδίως μετά βραχέΐαν προπαρασκευήν διά πυρός. Μετά άση- 
μάντων ίδιων άπωλειών κατελήφθη αίφνιδίως ή γαλλική φρουρά 
τοΰ χαρακώματος, έγένοντο σπουδαΐαι άναγνωρίσεις καί ηχμα- 
λωτίσθησαν 2 άξιωματικοί καί 48 όπλΐται. Είς τήν Καμπανίαν 
οί Γάλλοι έπετέθησαν πάλιν είς μάτην κατά τής δδοΰ Σόμ Πύ 
— Σουαίν. Μεταξύ τής 6. καί 7. πρωινής ώρας έπεχείρησαν 
δύο φοράς νά καταλάβωσι τάς γερμανικάς - θέσεις δι’ αιφνιδια
σμού, χωρίς νά προηγηθή προπαρασκευή διά πυρός. ' Β άπο- 
πειρα αυτη άπέτυχε τελείως. Τά γαλλικά κύματα τής έφοδου 
κατεβλήθησαν πρό τοΰ γερμανικοΰ άμυντικοΰ πυρός, μόνον δέ 
είς δύο θέσεις κατώρθωσαν νά είσβάλωσιν, άλλά έξεδιωχθησαν 
άμέσως έγκαταλείψαντες αίχμαλώτους είς χεΐράς μας. Έπί τής 
άνατολικής δχθης τοΰ Μάς οί Γερμανοί κατώρθωσαν μίαν ώ- 
ραίαν έπιτυχίαν δι έπιθέσεώς των. ’ Επί μετώπου μεγαλυτερου 
τοΰ 1 χιλιομέτρου κατελήφθησαν δι έφόδου πολλά γαλλικά χα
ρακώματα άνατολικώς τοΰ δάσους Σώμ καί έκρατήθησαν έναν
τίον πολλών άντεπιθέσεων. Έπιβεβαιοΰται, δτι έκτός τών δπέρ 
300 αιχμαλώτων καί αί αίματηραί άπώλειαι τοΰ έχθροΰ ήσαν 
πολύ βαρεΐαι.
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Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 16. Σεπτεμβρίου 1917.

Δ υτικόν Θ έατρον.
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΤ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Είς τό φλανδρικόν μέτωπον ή ένέργεια τοΰ πυρός έκυμαι- 
νετο κατ’ εκτασιν καί δύναμιν. ’ Ιδίως πλησίον τής δδοΰ Μενεν 
'Υπέρν διηυθύνοντο σφοδρά κύματα πυρός κατά τής μαχητική; 
μας ζώνης. Έκεΐ έπετέ&ησαν πολλά άγγλικά τάγματα, τών δ- 
ποίων ή έπίθεσις κατεβλήθη σχεδόν έντελώς μετά πολλών άπω- 
λειών. Βορείως τής δδοΰ ό έχθρός είσέβαλεν είς τά έμπρόσίΚα 
χαρακώματά μας έπί μετώπου λόχου.



Νοτιοανατολικές τοΰ Άρρας το έχθρικόν πΰρ ηύςήθη 
μετά μεσημβρίαν αίφνιδίως είς μεγίστην δύναμιν. Μετ’ όλίγον 
οί "Άγγλοι έπετέθησαν πλησίον της Σεριζύ έπϊ μετώπου 1500 
μέτρων, προστατευόμενοι όπό τεχνητών νεφών. Φλογοβλήται 
και τεθωρακισμένα αυτοκίνητα εμελλον νά προπαρασκεοάσωσι 
τήν οδόν είς τάς έφορμώσας δυνάμεις. Ά λλά ή έχθρ·κή Ιπίθε- 
σις έναυάγησε πρδ τής ίσχυράς αμυντικής ένεργείας τοΰ πυρο- 
βολικου και τών πολυβόλων μας. "Οπου ό έχθρδς εφθασεν είς 
τά χαρακώματά μας έξεδιώχθη ύπδ τοΰ πεζικοΰ μας κατόπιν 
άγώνος έκ τοΰ πλησίον.

Είς τήν αύτήν θέσιν ό έχθρδς έπανέλαβε τήν έπίθεσιν του 
δλ'γον πρδ" τής έπεΧεύσεως τοΰ σκότους, άλλά και τήν φοράν 
αύτήν ή έφοδός του έναυάγησε μετά πολλών απωλειών.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΙΠΡΙΚΤΣ

Έκτδς μαχών άναγνωρίσεως καί κατά διαλείμματα ζώη- 
ρόΰ ' ιτΰρδς Ινοχλήσεως εις τινας τομείς, ή μαχητική ένέργεια 
ήτο άσθενής.

’Α νατο λ ικό ν θέατρον.
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
* Ομοίως.

(W .T.B.) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 17. Σεπτεμβρίου. 1917.
Δ υτικόν Θ έατρον 

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΛΟΧΟΥ ΡΟΥΠΗΡΕΧΤ

Καλή θέα ηύνόησε τήν άνάπτυςιν ζωηράς ένεργείας πυρός.
Είς τήν Φλάνδραν δ άγών τών πυροβολικών εις τήν πα

ραλίαν καί εις τινας τομείς μεταξύ τοΰ δάσους Χουτουλστ και 
τοΰ Λύς ηύξήθη π ο λ λά κ ις  είς σφοδρότατον τυμπανικδν πΰρ. Ά γ- 
γλικαί έπιθέσεις πεζικοΰ δέν έπηκολούθησαν· έγένοντο μόνον το
πικοί άγώνες προφυλακών, κατά τούς όποιους περιήλθον αιχ
μάλωτοι είς χεΐράς μας.

Βορειοανατολικώς τοΰ Άρρας έπετέθησαν τήν νύκτα ισχυ
ρά άγγλικά τμήματα άναγνωρίσεως, είς τινας δε θέσεις καί μέ
χρι τών γραμμών μας, άπδ τάς οποίας άπώθησεν αύτά ίσχυ- 
ρά άντεπίθεσις.

Ωσαύτως πλησίον τοΰ Σέν Κεντέν οί έχθροι προπαρεσκεύα- 
σαν δι’ αιφνιδιασμών πυρδς έπιθέσεις τών άνιχνευτών των, αί 
όποΐαι πανταχοΰ άπεκρούσθησαν.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Κατά μήκος του Αΐσν ίδίως βορειοανατολικώς τής Σουασ- 
σόν, προσέτι είς τήν Καμπανίαν καί πρδ τοΰ Βερντέν ή ένέρ- 
γεια τοΰ πυροβολικοΰ ηύξήθη πολλάκις είς μέγαν βαθμόν. Είς 
πολλάς έπιθέσεις άναγνωρίσεως οί Γάλλοι έχασαν αιχμαλώτους.

Ά ίδ  έχθριχάς μοίρας άεροπλάνων,' αί όποιοι έΜτέθησαν 
χθές §ύο φοράς κατά - τ ή ς  Κόλμαρ,. κάτέρρίφθησαν δύο; άερο
πλάνα ύπδ μια ς τών καταδιωκτικών. μας .μοιρών άεροπλάνων:

Έκτδς τουτών όί Ιχθροί άπώλεσαν 16 άεροπλάνα.
Ό  ύπολοχαγδς Μπέρτολντ καΐέρριψε τήν 15. Σεπτεμβρίου 

δύο έχθρικά άεροπλάνα, ο δέ ύπολοχαγδς Σλάίχ κατέρριψε 
κατά τάς δύο τελευταίας ημέρας τρεις αντιπάλους είς έναερίους
αγώνας· ,

Ά να το λ ικ ό ν  θέατρον
λ j Ού§έν ^σημαντικόν γεγονός.

Μ ακεδονικόν μέτω πον
Ή  κατάστασις είναι άμετάβλητος.

(W .T .B .) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

I I  ΙΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΥΤΤΡΙΚΟΥ ΑΙΑΚ0Ι10ΒΕΙΤ0Ι
Β ι έ ν ν η ,  15- Σεπτεμβρίου.

Ι τα λ ικ ό ν  θέατρον
Άπδ τδ ανατολικόν πολεμικόν θέατρον καί τήν Αλβανίαν 

ούδέν ιδιαίτερον γεγονός.
Είς τδ μέτωπον τοΰ ’ Ιζόντσο ή μαχητική ένέργεια είναι 

ζωηρά εις τινας θέσεις. Νοτίως τής Σέλο παρά τόν Ιζόντσο 
έναυάγησαν πολλαΐ ίταλικαί έπιθέσεις. Κατά τοΰ όρους Σάν 
Γκαμπριέλε διευθύνεται βαρύ πΰρ πυροβολικοΰ. ’ Απεκρούσθη- 
Βαν μονομερείς έπιθέσεις τών Ιταλών.

' 0  αριθμός τών κατά τδν μήνα Αύγουστον είς τό νοτιοδυ
τικόν μέτωπον καταρριφθέντων ιταλικών άεροπλάνων ανέρχεται 
είς 32. ' Ημείς άπωλέσαμεν κατά τδ αύτδ χρονικόν διάστημα 
11 άεροπλάνα.

(W .T .B .) 'Ο άρχηγδς τοΰ γενικοΰ έπιτελείου.

Βιέννη, 16. Σεπτεμβρίου 1917.
Ι τα λ ικ ό ν  Θ έατρον

Νοτίως τής Σέλο πλησίον τοΰ ’ Ιζόντσο έματαιώθησαν ίτα- 
λικαί έπιθέσεις.

Είς τδν νότιον τομέα τοΰ δροπεδίου τής Μπαϊνσίτσα—Χάϊ- 
λιγχενγκαϊστ δ έχθρδς έπανέλαβε τάς προσπαθείας του, νά 
διασπάση τάς θέσεις μας. Τά στρατεύματά μας διετήρησαν τήν 
ύπεροχήν είς πεισματώδεις άγώνας έκ τοΰ πλησίον.

Πλησίον τής Γχέρτς καί τοΰ όροπεδίου τοΰ Κάρστ άγών 
πυροβολικοΰ.

(W .T .B .) Ό  άρχηγδς τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο Ν  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
22 000 τό ννο ι

Βερολινον, 14. Σεπτεμβρίου. (W .T .B .) Είς τήν πέριξ τής 
Αγγλίας έν άποκλεισμω ζώνην κατεβυθίσθη πάλιν μεγαλύτε
ρος άριθμός έμπορικών πλοίων και άλιευτικά τινα μετά όλικοΰ 
έκτοπίσματος 22 000 τόννων υπό τών ύποβρυχίων μας.

Μεταξύ αύτών εύρίσκοντο τό ώπλισμένον βελγικόν άτμό- 
πλοιον «Έλιζαμπέτ Βίλ» (7 017 τόννων) μέ φορτίον βυτίων 
έλαίου άπδ Κονγκό διά Φάλμουτ, εν γαλλικόν ίστιοφόρον μέ 
φορτίον άνθράκων διά Νάντην, Ιν άτμόπλοιον μέ φορτίον γεω- 
καρύων άπδ Ντακάρ διά Ντυνκίρχεν, Ιν άγνωστον φορτωμένον 
καί συνοόευόμενον άτμόπλοιον, προσέτι τδ βελγικόν αλιευτικόν 
ίστιοφόρον «Ζεανό», τά άγγλικά αλιευτικά ιστιοφόρα «Ούνιτυ» 
καί «Ρόζαρ».

'Τπδ ένδς έκ τ ώ ν  ύποβρυχίων μας έτορπιλλίσθη τήν 5. 
Σεπτεμβρίου πλησίον της άγγλικής άνατολικής παραλίας διά νυ
κτερινής έπιθέσεως εν πολεμικόν πλόΐον, έχον τό έξωτερικόν τοΰ 
τορπιλλοβόλλου «Άλκυών». 'Η εκρηξις τής τορπίλλης παρετη- 
ρήθη άνευ άμφιβολίας. Έ ν άλλ ο υποβρύχιον έτορπίλλισε τήν 9. 
Σεπτεμβρίου είς τδ στενόν τής Μάνχης εν μικρόν καταδρομικδν 
τής τάξεως «Άραβις». Άμέσως μετά τήν τορπίλλισιν έπηκο- 
λούθησεν εκρηξις πυρομαχικών. ή δποία κατέστρεψεν έντελώς 
τό οπίσθιον μέρος τοΰ πλοίου μέχρι- πολύ πλησίον τοΰ μεγάλου 
ίστοΰ. 'FT καταβύθισις καί τών δύο πλοίων δέν κατωρθώθη νά 
έ ξ α κ ρ ιβ ω θ γ ]  ύπδ! τών τορπιλλισάντων αυτά ύποβρυχίων.

20 000 τόννο ι.
Βερολινον, 15. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) Νεα[ 

έπι-^χίαι τών ύποβρυχίων είς τό στενόν τής Μάνχης : 4 άτμό- 
πλοια καί- 1 ίστιοφόρον μετά όλικοΰ έκτοπίσματος περίπου 
20 000 τόννων. Τά άτμόπλοια ήσαν δλα ώπλισμένα, εν δε έξ

αυτών όδροφόρον. Τδ ίστιοφόρον είχε φορτίον 1 400 τόννων 
έλαίου, όρυζης καί έμπορευμάτων κα:ά τεμάχιον διά τδν λιμένα 
τής Χάβρης.

'Ο άρχηγδς τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
u r n  π η  ΐ Ε ΐ ι ι ι ι  ι ι ο κ η τ ι ν  ι η ϊ  m m m n

(Ζ.) «'Ο έξοχώτατος σύμμαχός μου, ή Αύτοΰ Α. κ. Β. 
Άποστολιχή Μεγαλειότης καί έγώ άπεφασίσαμεν τήν παραιτέρω 
διαρρύθμισιν τοΰ πολωνικού πολιτεύματος, του οποίου τάς βά
σεις έθέσαμεν διά τής προκηρύξεώς μας τής 5. Νοεμβρίου 1916. 
(Σ.Σ. Ίδέ «Νέα τοΰ Γκέρλας» φύλλον 3). Δυστυχώς ή σκλη
ρά πολεμική κατάστασις δέν έπιτρέπει, δπως βασιλεύς λαμπρύνη 
εκ νέου το άρχαΐον πολωνικόν στέμμα καί δπως λαϊκή άντιπρο- 
σωπεία, προερχομένη άπό γενικάς καί άμεσους έκλογάς άρχίση 
τάς συσκέψεις της έπ’ άγαθψ τής χώρας. Τούναντίον Θέλομεν 
άπδ τώρα νά άναθέσωμεν τήν κυβερνητικήν έξουσίαν κυρίως είς 
χεΐρας έθνικής κυβερνήσεως, ένω τά δίκαια καί τά συμφέροντα 
τοΰ λαοΰ θά άνατεθώσι είς νέον, έπηυξημένον συμβούλιον έπι- 
κρατείας. Αί δυνάμεις κατοχής θά κρατήσωσι ένούσιώδει άρμο- 
νία πρός τάς εισηγήσεις τών αεμυημένων άνδρών τής χώρας 
μόνον έκεΐνα τά δικαιώματα, τά όποΐα άπαιτεΐ ή έμπόλεμος 
κατάστασις.

Εύελπιστώ, δτι τδ νέον τοΰτο βήμα πρδς τήν πραγματο
ποίησή ένδς άνεξαρτήτου πολωνικού κράτους θά άποδειχθη 
κατά τήν έξέλιξίν του ώς εύτυχές καί θά συντελέση, δπως ή 
έπί τοσοΰτον μακρόν χρόνον έμποδισθεΐσα ύπδ τής ρωσσικής 
κυριαρχίας έν τη έλευθέρα άναπτύξει της χώρα άτενίση ειρη
νικόν καί εύτυχές μέλλον διά τής ίδιας δυνάμεως τών πολιτών 
της καί εύρισκομέν/j έθελοοσίως παρά τδ πλευρδν τών έν πίστη 
φιλί<£ πρός αυτήν διακειμένων κεντρικών δυνάμεων.

Συμφώνως πρός ταΰτα έντέλλομαι ύμΐν, νά κοινοποιήσητε 
τό προσηρτημένον διάγγελμα, άφορών τδ πολίτευμα τοΰ πολω- 
νικοΰ βασιλείου, άπό κοίνοΰ μετά τοΰ έν Λουμπλίνψ Α. καί Β. 
Αυστροούγγρου στρατιωτικού διοικητοΰ.

Μέγα Στρατηγεΐον, 12 Σεπτεμβρίου 1917.
Γουλιέλμος Α. Β.»

01 ΑΥΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΙΟΙΚΟΤΑΙ
Π Ρ Ο ! ΤΗΗ « l U B I I I I I  ΕΠ Π ΡΟ Π Η Η  Ι Ο Ι  Μ .  Ϊ Ϊ Η Β .  ί Ι Ι Ι Μ Ι Ι

«Αί κυβερνήσεις τής Γερμανίας καί τής Αύστροουγγαρίας 
ύπέβαλον είς τούς Άρχοντάς των τάς προτάσεις τοΰ προσωρι
νού Συμβουλίου Έπικρατείας τής 3. Ιουλίου 1917 περί τής 
προσωρινής όργανώσεώς τών πολωνικών άνωτάτων πολιτικών 
άρχών. Κατόπιν τούτου αί Αύτών Μεγαλειότητες ό Γερμανός 
Αύτοκράτωρ καί ό Αύτοκράτωρ τής Αυστρίας καί Άποστολικός 
Βασιλεύς τ̂ής Ουγγαρίας άνέθεσαν είς; ήμας,' νά άνάκοινώδωμεν 
τδ ’ σχετικόν διάγγελμα, τό καθορ'ίζον τάς βάσεις διά τάς προ- 
σωρινάς πολιτειακός άρχάς τοΰ" πολωνικού1 κράτους.

Αί σύμμαχοι κυβερνήσεις διαβλέπουσιν είς τήν βασιλεύου
σαν έπιτροπήν τό κατάλληλον μέσον, ου μόνον οπως δώση είς 
τό πολίτευμα, μιαν γενικώς άνεγνωρισμενην αντιπροσωπείαν, άλλά 
καί δπως προπαρασκευάσωσι τήν μέλλουσαν μοναρχίαν. Διότι' ή 
βασιλεύουσα έπιτροπή ισχύει μέχρι τοΰ διορισμού τόΰ άνωτά- 
του άρχοντος; ώς άνώτατος άντιπρόσωπος τοΰ πολωνικού κρά
τους καί έξασκεΐ τά δικαιώματα τοΰ άνωτάτου άρχοντος τής 
χώρας, έπκρυλασσομένης τής συμφώνου πρός τό διεθνές δίκαιον 
θέσεως τών δυνάμεων κατοχής.

Τδ πρώτον εργον τής βασιλευούσης έπιτροπής είναι ή 
πρόσκλησις πρωθυπουργού, τήν έγκρισιν τοΰ όποιου έπιφυλάσ- 
σονται αί σύμμαχοι δυνάμεις. 'Ο πρωθυπουργός θά λάβη άμε- 
λητί δλα τά άπαιτούμενα μέτρα, δπως πραγματοποιήσω τήν 
δργάνωσιν τών υπουργείων είς τούς κλάδους τής διοικήσεως_
οί δποΐοι εχουσιν άνατεθή είς τήν πολωνικήν κυβερνητικήν έ
ξουσίαν καί δπως φέρη είς πέρας τήν δργάνωσιν τών πολωνι
κών άρχών τοΰ κράτους έν συνεννοήσει μετά τών άρχών κατοχής.

Όπως έξασφαλισθη άντιπροσωπεία τών πόθων και τών 
συμφερόντων δλων τών κύκλων τοΰ πολωνικού λαοΰ, θά έπα- 
νασυσταθη τό συμβούλιον τής έπικρατείας ύπό νέαν έπηυξημέ- 
νην μορφήν καί μετά έπηυξημενων δικαιωμάτων. Γό συμβού
λιον τούτο είναι ό πρόδρομος τής πολωνικής βουλής- εργον του 
εΐναι ή νομοθεσία. Έ νφ τό διάταγμα τής 26. Νοέμβρίου (I.
Δεκεμβρίου) 1916 παρέχει είς τό προσωρινόν συμβούλιον έπι
κρατείας μόνον συμβουλευτικήν ψήφον, θά άνήκη εις τό σ.υμ- 
βουλιον έπικρατείας άποφασίζουσα ψήφος δσον άφορα τά νομο
θετικά ζητήματα. Θά καλήται κατά περιόδους ύπό τοΰ βασι
λεύοντος συμβουλίου. Τά δικαιώματα τού σοαβουλίου έπικρα
τείας καί τά προνόμια. τών δυνάμεων κατοχής καθορίζονται έ- 
πακριβέστερον διά τού διαγγέλματος.

Αί σύμμαχοι δυνάμεις έλπίζουσιν, δτι ή διά τών μέτρων 
τούτων κανονιζομένη περαιτέρω διαμόρφωσις τοΰ πολωνικού 
κράτους πρός πραγματοποίησιν τής πράξεως τής δ . Νοεμβρίου 
1916 θά ευρη τήν ένεργόν συμμετοχήν δλων τών τάξεων τού 
πολωνικού λαού· έλπίζουσιν, δτι αί πρός διακανονισμόν, δλων 
τών λεπτομερειών τής όργανώσεώς συνεννοήσεις θά λήξωσι τα
χέως, καί δτι ή περαιτέρω εύνοϊκή έξέλιξίς τής καταστάσεως θά 
συντελέση. δπως ή κυβερνητική έξουσία μετατίθηται κατ’ , αυξον 
μέτρον είς πολωνικάς χεΐρας.»

Παρόμοιον διάταγμα πρός τό τής Α.Μ. τού Γερμανοΰ 
Αύτοκράτορος άπέστειλεν καί ή Α.Μ,. ό Καισαροβασιλεύς τής 
Αύστροουγγαρίας πρός τόν Αύστροοΰγγρ.ον Γενικόν Διοικητήν τής 
Πολωνίας.

Τόδιάγ γελμα, τό όποιον έόημο ιίευσαν οί δύο. γενοιχ'Τί διοικηταί 
σύγκειται έξ 6 άρθρων καί καθορίζει τά καθήκοντα τών πολιτειακών 
παραγόντων τοΰ πολωνικού βασιλείου. Τό βάσιλεΰον συμβουλ’-ον 
θά συνίσταται έκ τριών μελών, διοριζόμενων ύπό τών μοναρχών 
τών δυνάμεων κατοχής.

f l P O m  ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(Ζ.) Πετρούπολις, 16. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τού τηλεγρ. 

πρακτ. Πετρουπόλεως.) ' Η προσωρινή κυβέρνησις έξέδωσε τήν 
κάτωθι έπίσημον άνακοίνωσιν: « Ή  ;ατάσις τοΰ; στρατηγού Κορ- 
νιλώφ κατέστάλη, άλλά ή άνωμαλία, τήν οποίαν παρήγαγεν είς 
τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ καί τήν χώραν είναι μεγάλη. Έ κ νέου 
άπκιλεΐ τήν πατρίδα καί τήν έλευθερίαν της κίνδυνος θανάτου. 
Ή  προσωρινή κυβέρνησις εχουσα ΰπ’ όψει, δτι είναι ανάγκη, 
νά καθόρισθη τό πολίτευμα τής χώρας, καί δτι ή γενική συμ
πάθεια είναι υπέρ τοΰ δημοκρατικού πνεύματος, δπερ έξεφρά- 
σθή λίαν εύκρινώς είς τήν έθνοσυνέλευσιν τής Μόσχας, δηλοΐ, 
δτι η μορφή τού πολιτεύμάτος είναι ή δημο<ρατία, καί κηρύσ
σει τή» Ρωσσίαν ώς δημοκρατικόν κράτος.

'Η έπείγουσα άνάγκη, νά ληφθώσι μέτρα έσπευσμένως. 
οπως έπανέλθη ή κλονισθεΐσα τάξις έν τψ κράτει, ήνάγκασετήν 
προσωρινήν κυβέρνησιν, νά άναί>έση ολόκληρον τήν έξουσίαν είς 
πέντε ύπουργοΰς μέ έπί κεφαλής τόν πρόεδρον τοΰ ύπουργικοΰ 
συμβουλίου. ' Η προσωρινή κυβέρνησις θεωρεί ώς κύρια προβλή- 
ματά της τήν έπαναφοράν τής τάξεως έν τω κράτει κοί τήν ά-



νανέωσιν τής μαχιμότητος τοΰ στρατοΰ. ’ Εν τη πεποιθήαει, δτι 
μόνον ή συγκέντρωσις δλων τών ζωτικών δυνάμεων της χώρας 
δύναταί να έξαγάγη 'αύτήν άπό την δδυνηράν κατάστασιν είς την 
οποίαν εύρίσκεται, ή κυβέρνησις θά προσπαΘήση νά συμπληρω- 
Ηη, προσλαμβάνουσα είς τάς τάξεις της άντιπροσώπους δλων 
των. στοιχείων, τά όποΐα τοποθετοΰσι τά αιώνια κοί γενικά συμ
φέροντα τής πατρίδος ύπεράνω τών τυχαίων ιδιωτικών, κομμα
τικών ή συμφερόντων ώρισμένων τάξεων. ' Η προσωρινή κυβέρ- 
ντσις είναι βέβαια, δτι λίαν προσεχώς θά κατορθώση, νά εκτε- 
λέση τελείως τήν άποστολήν της.

' Ο ανώτατος διοικητής τοΰ στρατοΰ Κερένσκι έξέδωσεν ή- 
μερησίαν διαταγήν πρός τόν στρατόν καί τόν στόλον, είς τήν ο
ποίαν ύπομιμν^ σκει, δτι ή στάσις τοΰ Κορνιλώφ διετάραξε τόν 
κανονικόν βίον είς τό μέτωπον, καί μεταξύ άλλων ορίζει τά έξής :

1. Πας πολιτικός άγών είς τό στράτευμα πρέπει νά παύση 
καί δΐ δλων τών μέσων πρέπει νά έπιδιωχθη ή έποίναφορά 
τής μαχιμότητός του.

2. Αί μεταφοραί στρατοΰ θά έπαναληφθώσι μετά τήν δια
ταγήν τής άνωτάτης διοικήσεως.

3. Αί συλλήψεις τών άρχηγών θά παύσωσιν, ε ίς  τάς ό
ποιας μόνον τό δικαστήριον εχει δικαίωμα νά προβη.

4. Διοικηταί δέν έπιτρέπεται νά άπολυωνται.
Ή  ήμερησία διαταγή κλείει μέ τήν εκφρασιν τής πεποι- 

θήσεως, δτι ό στρατός, ό όποιος κατά τήν διάρκειαν τών τα
ραχών έπέδειξε πίστιν καί πλήρη έμπιστοσύνην πρός τήν προ
σωρινήν κυβέρνησιν, Θά εχη ύπ’ όψει του, δτι ή πατρίς δύνα- 
ται νά σωθη μόνον διά τής έπαναφορας της πειθαρχίας είς 
τόν στρατόν καί διά τής στενής ένώσεως δλων τών μελών της.

Κατ ειδήσεις, αί οποΐαι έφθασαν είς τό υπουργεΐον τών 
στρατιωτικών, ό άρχηγός τοΰ γενικού έπιτελείου Άλεξεγιέφ θά 
φθάση σήμερον μετά μεσημβρίαν είς τό γενικόν στρατηγεΐον. 
Ό  Κερένσκι διέταξε τμήματα τοΰ κυβερνητικού στρατοΰ, ευρι
σκόμενα είς "Ορσα, Σμόλενσκ καί Βίτεμπσκ. τουτέστι πεζικόν, 
ιππικόν καί πυροβολικόν, τά όποΐα διατελούσι υπό τάς διατα- 
γάς τοΰ συνταγματάρχου Κοροτκώφ, νά μεταβώσι είς Μοχιλέφ 
πρός ένίσχυσιν τοΰ μέρους της φρουράς της, τό όποιον Ιμεινε 
πιστόν είς τήν -προσωρινήν κυβέρνησιν καί νά συλλάβωσι τους 
στρατηγούς Κορνιλώφ καί Λουχόμσκι ώς καί άλα πρόσωπα με- 
τασχόντα τής συνωμοσίας. 'Ο συνταγματάρχης Κοροτκώφ ελα- 
βεν οδηγίας, δπως κατά τήν συλληψιν ένεργήση έν συνεννοήσει 
μετά τής άνακριτικής έπιτροπής, τής όποιας πρόεδρος είναι ό 
ναυτικός είσαγγελευς Σαμπλόφσκι, δστις μετέβη ομοίως είς τό 
γενικόν στρατηγεΐον.

ΤΟ ΝΕΟΝ 
π ρ ο σ ω ρ ι ν ό ν  ρ ω σ σ ι κ ό ν  ύ π ο υ ρ γ ε ϊ ο ν

(Ζ.) Πετρούπολις, 16. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ τηλεγραφ. 
πρακτορ. Πετρουπόλεως.) ’Επίσημον. 'Η προσωρινή κυβέρνησις 
ανεκοίνωσε τά έξής : Μέχρις οριστικού σχηματισμού τοΰ υπουρ
γείου καί άπέναντι τών παρουσών έκτάκτων περιστάσεων ή 
προσωρινή κυβέρνησις άνέθεσεν δλας τάς υποθέσεις τού κρά
τους είς τόν πρωθυπουργόν Κερένσκι, τόν υπουργόν τών έξωτε
ρικών Τερεστσένκο, τόν ύπουργόν τών στρατιωτικών, στρατηγόν 
Βερκόφσκι, τόν υπουργόν τών ναυτικών ναύαρχον Βερντερέφσκι 
καί τόν υπουργόν τών ταχυδρομείων καί τηλεγράφων Ρικίτιν.

Α ί ψ ε υδ ε ίς  φ ή μ α ι π ερ ί ε ίρήνης
Η «Τάγκεμπλατ» τοΰ Βερολίνου γράφει τά έξής: ’Απέ

ναντι τών πάντοτε έκ νέου κυκλοφορουσών φημών δηλούται

παρά πληροφορημένης πηγής, δτι οίαιδήποτε προτάσεις ειρήνη; 
οΰτε έλήφθησαν είς Βερολΐνον ουτε έγνώσθησαν.

'Ο ισχυρισμός, δτι. ό υπουργός τών έξωτερικών φόν Κύλ" 
μαν έπέδωσεν ό ίδιος είς Μόναχον τήν γερμανικήν άπάντησιν 
πρός τήν νόταν τού Πάπα περί είρήνης είς τόν πρεσβευτήν τοΰ 
Πάπα, δέν είναι αληθής. ’ Ελέχθη δέ καί δτι ή άπάντησις αυ
τή περιέχει ώρισμένας προτάσεις διά τό Βέλγιον. Καί ώς πρός 
τούτο δύναταί νά δηλωθη, δτι αί σκέψεις τής κυβερνήσεως περί 
τής τύχης τού Βελγίου δέν έληξαν άκόμη. Είπομεν πρό τινων 
ήμερών, δτι ή γερμανική άπάντησις πρός τόν Πάπαν δέν θά 
■περιέχη ώρισμένην τινα λύσιν τοΰ βελγικού ζητήματος.

Τέλος δεν είναι έρθόν καί έκεΐνο, δπερ λέγεται, δτι έδή
λωσεν ό βουλίυτής ’ Ερτσμπέργκερ τήν Κυριακήν είς Μπίμπε- 
ραχ, δτι σκοπεύομεν νά κηρύξωμεν καί τήν άνεξαρτησίαν της 
Λιτουανίας. 'Ωσαύτως καί περί τού μέλλοντος της Λιτουανίας, 
ώς καί τής Κουρλανδίας δέν έλήφθησαν άκόμη αποφάσεις τής 
κυβερνήσεως.

(Ζ.) Ή  «Νταίλυ Τέλεγκραφ» ένετάλη έπισήμως, να άνα- 
κοινώση, δτι ή είς τήν «Γερμανικήν ’ Εφημερίδα» καί άλλας 
γερμανικάς έφημερίδας δημοσιευθεΐσα φήμη, δτι ή Μεγάλη 
Βρεττανία υπέβαλ? π|ροτάσεις είρήνης πρός τήν Γερμανίαν, στε
ρείται οίασδήποτε βάσεως.

Ό  αρχιστράτηγος Κ ερένσκι μονίμω ς  
ε ίς  τό στρατηγεΐον

(Ζ.) Στοκχόλμη, 17. Σεπτεμβρίου. ' Η « Μπιρσεβίγια 
Βγεντομόστι » γράφει, δτι ό άρχιστράτηγος Κερένσκι θά μενη 
μονίμως είς τό στρατηγεΐον. "Οταν είναι άνάγκη. ή προσωρινή 
κυβέρνησις θα μεταβαινη είς τόν Κερένσκι είς τό στρατηγεΐον. 
Γενικώς εδρα τής κυβερνήσεως θά έξαχολουθήση νά είναι ή ΓΙε. 
τρούπολις.

'Η «Ρουσκάγια Βόλγια» πληροφορείται, δτι ό διαρκής 
βροχερός καιρός είς τό μέτωπον ηυξησε τήν δυσαρέσκειαν τών 
στρατιωτών. Ιδιαιτέρως φοβούνται δυσχερείας τού έφοδιασμού 
είς τό νοτιοδυτικόν μέτωπον, δπου οί στρατιώται είναι άπείθαρ- 
χοι ώς έπί τό πλεΐστον. Πολλοί άποφασίζουσι, νά τελειώσωσ' 
τόν πόλεμον καί φεύγουσιν άπό τό μέτωπον.

Ή κατηγορ ία  κατά  το ΰ  Κ ο ρνιλώ φ
(Ζ.) Στοκχόλμη, 17. Σεπτεμβρίου. Κατά τάς έφημερίδα; 

τής Πέτρο υπολεως δ *Κερένσκι είναι προσωρινώς μόνον άνώτα- 
τος διοικητής τοΰ στρατοΰ, ό νέος δέ τοιοΰτος Θά διορισθη έν 
συνεννοήσει μετά τοΰ συνδέσμου στρατιωτών τής Πετρουπόλεως. 
Ήδη καταρτίζεται ή κατηγορία κατά τοΰ Κορνιλώφ, κατηγο
ρουμένου ώς αιτίου τής ήττης τής Ρίγας, διότι ώδήγησε τόν 
διά τό μέτωπον τής Ρίγας προωρισμένον στρατόν έναντίον τής 
Πετρουπόλεως *αί έπεζήτησεν ουτω, νά αύξηση τόν πανικόν είς 
τήν Πετρούπολιν.

~ ΕΙΔΟΓΓΟΪΗΣΙΣ
Απο τοΰ παρελθόντος Σαββάτου πωλείται ύπό τών έφη- 

μεριδοπωλών μας τό ύφ’ ήμών έκδοθέν βιβλίον «Καταστραφέν- 
τα μνημεία τής τέχνης ύπό τών Άγγλων καί Γάλλων είς τό 
δυτικόν μέτωπον.» ‘ Η τιμή του είναι 60 πφέννιχ. Είς τήν λέ
σχην Χάντελ-Κάμμερ-Χάους ύπάρχει καθ’ οίανδήποτε ώραν 
είς τόν θυρωρόν.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. θερμόν προσήλιον δωμάτιον. 
Ώραι έπισκέψεως τήν μεσημβρίαν 1 —2 γ 2 χαί τήν έσπέραν
μετά τάς 6 l/a· Μπάνοφ-στράσσε 53. παρτέρ.

’Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Λάϊψιγκερ-στράσσε 3. II. δ.


