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Ή ε ί κ ώ ν  τ ο ΰ  Β α σ ι λ έ ω ς .
Μέχρι τοΰ ’ Ιουνίου 1917 δέν δπήρχεν ίσως ελληνική κα

τοικία, καφφενεΐον, ξενοδοχεΐον, εις τό όποιον νά μή υπήρχεν ή 
είκών τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου. Δέν ήτο τοΰτο συνήθεια, άλλά 
κάθε " Ελλην ήσθάνετο τήν ανάγκην νά βλέπη πάντοτε τόν πε
ρισσότερον δλων τιμώμενον βασιλέα του. 'Οποία ήτο καί εΐναι 
άκόμΓ( ή αγάπη τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ πρός τόν βασιλέα του δυ- 
ναται νά κρίνη μόνον δστις εδρίσκετο είς Αθήνας κατα τους 
μήνας τής άσθενείας τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου κατά τό ετος 
1915, δστις παρέστη είς τήν παρέλασιν τών πληρωμάτων τοΰ 
στόλου ένώπιον τοΰ βασιλέως κατά τό θέρος 1916 μετά τήν 
κατάσχεσιν τοΰ έλληνικοΰ στόλου δπό τής Άντάντ. Καί τάς δύο 
φοράς άπεδείχθη κατ’ άναντίρρητον τρόπον ό στενός σύνδεσμος 
μεταξύ βασιλέως καί λαοΰ. Καί ό ψύχραιμος άκόμη παρατηρη-' 
τής συνεκινήθη βαθέως άπό τάς υπέροχους έκδηλώσεις τής α
γάπης τοΰ λαοΰ πρός τόν μονάρχην του.

Κατόπιν ό βασιλεύς Κωνσταντίνος έξηναγκάσθη, νά έγκα- 
ταλείψη τήν χώραν του. Άλλά δέν ήρκεσεν, δτι ό βασιλεύς 
άπεμακρύνθη· κατά διαταγήν τοΰ Βενιζέλου έπρεπε νά έςαφα- 
νισθώσι καί αί εικόνες του. Πιστεύει ό Βενζέλος, δτι κατ’ αύ
τόν τόν τρόπον θά δυνηθή νά άποσπάση άπό τήν καρδίαν τοΰ 
έλληνικοΰ λαοΰ τήν εικόνα τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου ; ’ Εκεΐνο 
τό όποιον θά κατορθώση εΐναι μόνον άκόμη μεγαλύτεροι/ μί
σος έναντίον τοΰ έαυτοΰ του !

Είς τά άνάκτορα, τά όποΐα κατοικεί τώρα ό βασιλεύς 
Αλέξανδρος, μεταβαίνει ό Βενιζέλος. δπως γίνη δεκτός είς 

άκρόασίν. Εισέρχεται είς τήν αίθουσαν άναμονής. Είς τόν άπέ- 
ναντι τοίχον έξακολουθεΐ. σκοπίμως ίσως, νά εΐναι άνηρτημένη 
ή. είς φυσικόν μέγεθος έλαιογραφία τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου 
μέ στολήν έκστρατείας καί τήν στρατηγικήν ράβδον. 'Ο πρώην 
έπαναστάτης δέν έτόλμησε νά έγγίση τήν είκόνα ταύτην.

IV.
Ή έ π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ ι ς .

Πρό ολίγου χρόνου αί έφημεριδες |άνήγγειλαν τήν έπιστρά- 
τευσιν τοΰ έλληνικοΰ στρατού· κατόπιν έφθασαν άκριβέστεραι 
ειδήσεις· πρόκειται περί τών ήλικιών 1916 καί 1917, τούτέστι 
περι δύο άγυμνάστων ήλικιών κληρωτών, αί όποΐαι συμφώνως 
πρός τόν νόμον καί έν ειρήνη επρεπε τώρα νά εύρίσκωνται δπό 
τάς σημαίας. Μέχρι τοΰδε υπηρετεί μόνον ή κλάσις τοΰ 1915· 
αί προηγούμενοι ήλικίαι ειχον άπολυθή δπό τοΰ βασιλέως Κων- 
στανλίνου κατ’ «έπιθυμίαν» τής Άντάντ, διά τόν αύτόν δέ λό

γον δέν ειχον προσκληθή αί έπόμεναι τοιαΰται. Τώρα πρέπει 
νά παραμείνη άκόμη δπό τάς σημαίας ή κλάσις τοΰ 1915 διά 
λόγους σχετιζομένους μέ τήν έκγύμνασιν τών προσκληθεισών 
κλάσεων. Περί έπιστρατεύσεο>ς λοιπόν τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ 
δέν δύναταί νά γίνη λόγος. Αί τρεις ήλικίαι τοΰ 1915 τοΰ 16 
καί τοΰ 17 δύνανται νά δώσωσιν έν τη ευνοϊκωτέρα περιπτώ- 
σει 70 000 άνδρών, έάν παρουσιασθώσιν, έννοεΐται, δλοι οί στρα
τεύσιμοι τών κλάσεων τούτων. Πράγματι δμως πρέπει νά δπο- 
λογίσωμεν τήν δύναμιν τών τριών τούτων ηλικιών είς. 50, τό 
πολύ 60 χιλιάδας άνδρών, οί όποιοι δέν δύνανται νά σταλώσιν 
είς τό μέτωπον πρό τής παρελεύσεως πολλών μηνών.

Πώς εχει τώρα τό ζήτημα «γενικής» έπιστρατεύσεως;
' 0  σκοπός τής ’ Αντάντ ήτο βεβαίως νά άναθέση είς τόν έλλη- 
νικόν στρατόν τό μακεδονικόν μέτωπον. αυτή δέ νά άποσυρθή 
άπό τήν έπιχείρησιν ταύτην, ή όποια άπαιτεΐ δυσαναλόγως πολ
λάς δυνάμεις καί πλοία πρός έξυπηρέτησίν της. Διατί ό Βενι
ζέλος δέν καλεΐ ύπό τά δπλα τόν έλληνικόν λαόν, ό όποΐος δή
θεν θέλει νά θυσιασθή δπέρ τής Άντάντ; Δώτι ό Βενιζέλος 
γνωρίζει, δτι οί πλεΐστοι τών στρατιωτών, οί όποιοι έπολέμη. 
σαν δπό τόν βασιλέα Κωνσταντίνον, δέν θά δπακούσωσι είς τήν 
διαταγήν τοΰ Βενιζέλου ή — έάν προσήρχοντο - θά διηύθυνον 
τά δπλα των κατά τοΰ κακοΰ δαίμονος τής πατρίδος των.

ΙΙονηρά εΐναι ή κρητική άλώπηξ, άλλά όχι καί γενναία. 
Κατά τόν πρώτον βαλκανικόν πόλεμον ό Βενιζέλος έπεσκέφθη 
τόν τότε διάδοχον, κατόπιν δέ βασιλέα Κωνσταντίνον, είς τό πρό 
τών Ίωαννίνων πεδίον μάχης. Οι Τοΰρκοι άντελήφθησαν τόν 
κάπως άπροσέκτως κινούμενον πολίτην μέ τό μαΰρόν του ένδυ
μα μεταξύ τών στρατιωτικών στολών χρώματος χακί, έννόησαν 
δέ, δτι πρόκειται περί υψηλής τίνος έπισκέψεως καί ερριψαν ό. 
βίδας τινάς. Όλοι οί αύτόπται μάρτυρες ομολογούσα όμοφώ- 
νως. δτι ή μόνη πρασίνη κηλίς έν μέσω τοΰ ξηροΰ βραχώδους 
έδάφους ήτο τό πρόσωπον τοΰ γενναίου Κρητός.

V
Ή έ μ π ό λ ε μ ο ς  κ α τ ά σ τ α σ ι ς .

Ήρωτήθην πολλάκις παρά Γερμανών, έάν ή 'Ελλάς εύρί" 
σκεται είς πόλεμον πρός τήν Γερμανίαν. Χαι καί δχι. 'Η άπάν- 
τησις δέν εΐναι άπλή. ’ Ιδού τά πράγματα :

' Η «προσωρινή κυβέρνησις της Θεσσαλονίκης», δηλαδή ό 
•Βενιζέλος έκήρυξε τόν πόλεμον έναντίον τών κεντρικών δυνάμεων· 
τά στρατεύματά της—μερικά άσύντακτα τάγματα—έπεχείρησαν, 
νά δράσω3tv έναντίον Γερμανών καί Βουλγάρων.'Η προσωρινή 
κυβέρνησις δέν ύφίσταται πλέον. ' Ο Βενιζέλος εΐναι πρωθυπουρ
γός είς Αθήνας καί ώς τοιοΰτος διέκοψε μόνον τάς σχέσεις 
πρός τάς κεντρικάς δυνάμεις. 'Ως τί πρέπει νά θεωρηθώσι τώρα



τά στρατεύματα τής πρώην προσωρινής κυβερνήσεως; Είναι 
«γάλλοι έθελονταί;» ή είναι βασιλικός έ/.ληνικός στρατός ;

Δύναται τις νά κρίνη έπί τού παρόντος δπως θέλει και 
άναλόγως νά άπαντήσ^ εις τάς ανωτέρω ερωτήσεις.

' Η κρητική άλώπηξ είναι πονηρά. Καί αύτοί οί άγγλο- 
γάλλοι φίλοι τοο δέν θά είναι τώρα ευχαριστημένοι απο αυτόν. 
’Αλλά πόλεμος γίνεται μόνον μέ στρατόν. Και στρατόν δεν εχει 
ό Βενιζέλος. __________

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον, 18. Σεπτεμβρίου.;(\ν.Τ.Β.) Είς την Φλάνδραν , 

οί Άγγλοι έξακολουθούσι την τακτικήν [ισχυρών αιφνιδιασμών 
πυρός, χωρίς νά έπακολουθη ένέργεια ̂ πεζικού. Ίην 17. Σε
πτεμβρίου έγένετο μόνον κατόπιν τού τυμπανικού πυρός έναντίον 
τών είς τό δάσος Χερεντάγκε γερμανικών δέσεων μία έπίθεσις 
πεζικού, ή όποία άπεκρούσθη δι’ άντεπιθέσεως. 'Ομοίως κατά 
τήν 18. Σεπτεμβρίου δέν έπηκολούθησεν ούδεμία έπίθεσις πεζι
κού μετά τδ περι τήν .6. πρωινήν ώραν αίφνιδιως έγκαταστα- 
θέν ίσχυρότατον τυμπανικδν πΰρ είς τδ τόξον της 'Ιπερν. Η 
δράσις τών άεροπόρων ήτο καί άπό τά δύο, μέρη ζωηρά. Εν 
πρό τής Όστάνδης περιιτολοΰν άγγλικόν ύδροπλάνον κατερρίφθη 
χαιόμενον διά πυρός πυροβολικού. Εις τήν ’ Αρτουά καί πλη
σίον τοΰ Σέν Κεντέν ή ένέργεια τοΰ πυρός ήτο κατα διαλείμ
ματα ζωηρότερα.

' Ομοίως καί είς τό 'αλλικόν μέτωπον ή ημέρα παρήλθε 
χωρίς σημαντικά γεγονότα. Έγένοντο μόνον έπιχειρήσεις περι
πόλων καί μάχαι προφυλακών. Είς τό μέτωπον^τοΰ Αίαν συνε
λήφθησαν αιχμάλωτοι. Βορείως τής Πρόσν κοί είς τά Άργκόν- 
νεν άπεκρούσθησαν γαλλικαί περίπολοι διά χειροβομβίδων. Μία 
γαλλική έπίθεσις δυνάμεως πολλών /λόχων άπό tar δάσος Φός 
έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ Μας άπέτυχεν έντελώς. Κατά 
τινα έπιχείρησιν γερμανικής περιπόλου συνελήφθησαν 20 αιχμά
λωτοι καί έκυριεύθησαν πολλά δπλα χαρακωμάτων.

Είς τό άτατολικόν μέτωπον έκτός πυρός πυροβολικού καί 
μαχών περιπόλων ή μαχητική ένέργεια ήτο ζωηρά μόνον δυτι
κώς τού Σερέθη.' Πλησίον τής Βαρνίτα οί Ρουμάνοι έπετέθη
σαν έπανειλημμένως. ' Η πρώτη έπίθεσις κατεβλήθη μετά αι
ματηρών απωλειών περί τήν 4. ώραν μετά μεσημβρίαν υπό 
τοΰ γερμανικού άμυντικοΰ πυρός. Περί τήν έσπέραν οί Ρουμά
νοι έπετέθησαν άκόμη δύο φοράς τήν μίαν κατόπιν τής άλλης 
είς τήν αύτήν θέσιν χωρίς καλυτέραν έπιτυχίαν. ' Ομοίως βορεί
ως τής {Μουντσελούλ έναυάγησε μία άσθενεστέρα ρωσσορουμανι- 
κή έπίθεσις. __________

λΝλΚΒΙΝΙΒΕΝτΓΤον ΠΙλΕΜΙΪ
Γ Ο Μ Μ Μ  H I U W IE H T I

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 20. Σεπτεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν διήρκεσεν ό ισχυρός άγών πυροβολικού 
κατά τήν ήμέραν άμείωτος μεταξύ τοΰ δάσους Χουτουλστ καί 
τοΰ Λύς. Πΰρ μεγίστης σφοδρότητος διηυθύνετο έναλλάξ έναν
τίον διαφόρων τομέων τής αμυντικής μας ζώνης. Κατά τήν νύ- 

I *  κτα δέν διεκόπη ή ηύξημένη πολεμική ενέργεια των πολεμι
κών μαζών.

’ Ισχυρόν τυμπανικδν πΰρ διεδέχθησαν κατά τά χαράγματα 
συμφώνως πρός τάς μέχρι τοΰδε ειδήσεις ίσχυραί άγγλικαί έ- 
πιθέσεις έπί μεγάλου μετώπου.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΗΠΡΙΝΤΣ

Πρό τού Βερντέν οί Γάλλοι έπετέθησαν χθές τήν πρωίαν 
καί τήν έσπέραν πλησίον τού δψώματος 344· άνατολικώς τής 
Σαμονιέ, δπου τήν προηγουμένην ήμέραν υπέστησαν αίματηράν 
ήτταν· τό άποτέλεσμα ήτο νά μή κατορθώσωσι πάλιν τίποτε.

Κατερρίφθησαν 20 έχθρικά άεροπλάνα· ό έπιλοχίας Τόμ 
κατέρριψε καί κατά τους χθεσινούς έναεριους άγώνας δύο άερο- 
πλάνα.

’Ανατολικόν Φέατρον 
METQ00N ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Πλησίον τής Ντύναμπουργκ, είς τήν Σμόργκον, πλησίον 
τής Μπρόντυ καί τής ΤάρνοποΛ ή ένέργεια τοΰ πυροβολικού 
ήτο ζωηρά.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ

Είς τήν Βουκοβίναν _ οί Ρώσσοι έπετέθησαν δυτικώς τής 
Άρμπόρα, άλλά άπωθήσαμεν πάλιν τούτους διά τοΰ άμυντικοΰ 
πυρός μας είς τά χαρακώματά των, άπδ τών όποιων πύρ πο
λυβόλων προσεπάθει νά τούς άναγκάση νά προχωρήσωσι πάλιν.

Μακεδονικόν μέτωπον
Μόνον είς τό τόξον τού Αξιού ζωηρά μαχητική ένέργεια.

(W .T .B .)   ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟ Ϊ ΑΥΠΡΟΟΪΓΓΡΙΚΒΥ ΑΗΑΚΟΙΗΟΒΕΗΤΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  19. Σεπτεμβρίου.

Ιταλικόν θέατρον
Είς τήν στρατιάν τού στρατάρχου βαρώνου φόν Κόνρατ 

έγένετο μία άντεπίθεσις πρός έπανάκτησιν ενός τεμαχίου τού με
τώπου πλησίον τής Κάρτσαμ, τό όποιον έγκατελείφθη προσωρι- 
ν ώ ς είς τόν έχθρόν. ' Π άντεπίθεσις αΰτη έπέτυχε τελείως, η χ- 
ααλωτίσαμεν δέ κατ’ αύτήν εξ άξιωματικούς καί περισσοτέρους 
τών 300 άνδρών.

(W .T .B .) 'Ο άρχηγός τοΰ Γεν. Έπιτελείου.

ΤΟ  ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
19 000 τόννοι

Βερολινον, 18. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (-W.T.B.) Είς 
τήν πέριξ τής Αγγλίας έν άποκλεισμω ζώνην κατεβυθίσθησαν 
ύπό τών υποβρυχίων μας 19 000 τόννοι. Μεταξύ τών βυθι- 
σθέντων πλοίων εύρίσκοντο δύο μεγάλα ώπλισμένα άγγλικά. 
άτμόπλοια, εν έκ τών οποίων ήτο πιθανώς βοηθητικόν κατα- 
δρομικόν ή μεταγωγικόν.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.'

ΒΑΝΑΤΟΣ ΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΒΟΛΦ
(Ζ.) Ό  ύπολοχαγδς αεροπόρος Κοόρτ Βόλφ, ιππότης τού 

παρασήμου Pour le Merite, τελευταίως άρχηγός τής υπό 
τοΰ ίλάρχου βαρώνου φόν Ριχτχόφεν έπί μακρόν χρόνον διοι- 
κήθείσης καταδιωκτικής μοίρας άεροπλάνων ύπ’ άριθ. 11, έφο- 
νεύθη τήν 15. Σεπτεμβρίου πέντε ήμέρας μετά τόν προβιβα
σμόν του είς ύπολοχαγον.

Διά τού Θανάτου τού άεροπόρου Βόλφ έξέλιπεν είς νεα
ρός άξιωματικός, ό όποιος έδικαιοΰτο νά τρέφη τάς μεγαλυτέ
ρας καί ώραιοτέρας έλπίδας. Ό  Βόλφ έγεννήθη τήν 6. Φε
βρουάριου 1895 είς Γκράϊφσβαλντ, επομένως ήλικίας 22 έτών. 
κατέρριψε τήν 3. Μαρτίου έ. έ. τόν πρώτον άντίπαλόν του, 
αετά όλίγας δέ εβδομάδας δ άριθμός τών ύπ’ αύτοΰ καταρρι- 
φθέντων άεροπλάνων είχε φθάσει τά 29 καί μέχρι τοΰ θανά
του του τά 33.

Περί τά μέσα ’ Απριλίου κατέρριψεν είς μίαν ήμέραν τέσ
σαρα άεροπλάνα καί τήν 28. Απριλίου ηύτύχησε ιόσον αύτός, 
δσον καί ό διδάσκαλός του φόν Ριχτχόφεν, νά καταρριψη πέν
τε. Κατόπιν τών έπιτυχιών του τούτων ήτο φυσικόν νά άναλάβη 
αύτός τήν διοίκησιν τής ένδοξου καταδιωκτικής μοίρας τοΰ Ριχτ- 
χόφεν, δταν ούτος παρέδωσεν αυτήν. 'Ο Βόλφ ώδήγησε τήν 
μοίραν άπό νίκης είς νίκην καί πρό δλίγων ήμερών έώρτασεν 
αυτη ύπδ τήν διοίκησιν του τήν 200. νίκην της.

'Ο Κούρτ Βόλφ κατετάχθη κατά τό 1914 είς τό έν Βε- 
ρολίνφ 4. σύνταγμα τών σιδηροδρόμων καί τόν Απρίλιον τοΰ 
1915 έγένεντο άξιωματικός, οπότε έπεδόθη είς τήν άεροπλοΐαν 
καί κατά τό τρέχον ετος. κατέρριψεν 29 άεροπλάνα έντός τού άπι- 
στεύτως μικρού χρονικού διαστήματος τεσσάρων εβδομάδων.

ΔΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΪ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
(Ν.) Παρίσιοι, 18. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγράφημα τού πρα

κτορείου Χαβάς.) Σήμερον μετά μεσημβρίαν άνεγνώσθη είς τήν 
βουλήν μία δήλωσις τοΰ ύπουργείου, εχουσα ώς έξής :

Ό  πόλεμος, ό όποιος έξακολουθεΐ νά παρατείνεται, άπαι- 
τεΐ άπό δλους πλήρη αύταπάρνησίν κοί αύτοθυσίαν. 'Όσον πε
ρισσότερον πλησιάζομεν είς τό τέρμα, τόσον περισσότερον ή η
θική άντίστασίς τοΰ έθνους θά καθίσταται εν άποφασιστικόν μέ
σον διά τήν νίκην. Ακριβώς έναντίον τής ηθικής ταύτης άντι- 
στάσεως δηλοΰσιν οί έχθροί μας, οί όποιοι δέν δύνανται νά μάς 
νικήσωσιν έπί τών πεδίων τών μαχών, δτι θά διπλασιάσωσι τάς 
έπιθέσεις των. Έργον τής κυβερνήσεως είναι, νά διπλασιάσω 
τήν προσοχήν της έναντίον τών δολίων τούτων επιχειρήσεων. 
Όστις γίνεται συνένοχος τοΰ έχθροΰ, πρέπει νά αΐσθανθη τήν 
αυστηρότητα τού νόμου. ' Η κυβέρνησις ύπολογίζει είς τόν πα
τριωτισμόν δλων, δπως δυνηθη νά έκτελέση τό εργον της καί 
δπως καταπνιγώση/ αί έγωϊστικαί τάσεις καί ή σφοδρά άντίθε- 
σις γνωμών μεταξύ τών κομμάτων.

Έάν ή Γαλλία έξακολουθη τόν πόλεμον τοΰτόν, δέν τδ 
πράττει ού'τε διά κατακτήσεις, ούτε διά έκδίκησιν. Έξακολουθεΐ 
τόν πόλεμον, δπως ύπερασπίση τήν έλευθερίαν της και τήν ά- 
νεξαρτησίαν της συγχρόνως μετά τής "έλευθερίας καί τής άνε- 
ξαρτησίας τού κόσμου. Ή  Γαλλία δέν άπαιτεΐ τίποτε περισσό
τερον παρά τό δίκαιον. Αί άπαιτήσεις της δέν έξαρτώνται άπό 
τήν τύχην τών μαχών. Οί πολεμικοί σκοποί τής Γαλλίας δέν 
εΐναι δυνατόν νά είναι άλλοι άπό τούς επομένους, δταν πρόκει
ται περί ενός έθνους, τό όποιον έπί 44 έ'τη έπραξε τό παν, 
δπως σώση τήν άνθρωπότητα άπό τά δεινά τοΰ πολέμου παρά 
τάς άνοικτάς πληγάς του :

’ Απελευθέρωσίς τής Άλσατίας-Λωρραίνης, άποζημίωσις 
διά τάς βλάβας καί καιαστροφάς, τάς όποιας έπροξενησεν ό 
έχθρός, συνομολόγησις ειρήνης, ούχί είρήνης έξαναγκασμοΰ καί 
βίας, ή όποία περιέχει είς έαυτήν τόν πυρήνα προσεχούς πο
λέμου, άλλά δικαίας είρήνης, διά τής οποίας ούδείς λαός, ισχυ
ρός ή άσθενής, καταπιέζεται, είρήνης άποτελεσματικών έγγυή- 
σεων, αί όποΐαι έξασφαλίζουσι τό σύνολον τών έθνών άπό έπί- 
θέσεως ένδς έξ αύτών. Έ φ’ δσον δέν έπιτυγχάνονται οί σκοποί 
ούτοι, ή Γαλλία θά συνέχιση τόν άγώνα. Βεβαίως ή συνέχισις 
τού άγώνος καί κατά μίαν άκόμη ήμέραν περισσότερον άφ’ 
δ,τι χρειάζεται είναι τό μέγιστον έγκλημα τής ιστορίας. Άλλά 
ή διακοπή τοΰ πολέμου καί μιαν μόνον ήμέραν ένωρίτερον 
παρ’ δσον είναι άνάγκη θά έσήμαινε παράδοσιν τής Γαλλίας 
είς ταπεινοτάτην δουλείαν.

Δέν πρόκειται μόνον, δπως ή θέλησις, άλλά καί δλαι αί 
ύλικαί δυνάμεις τής χώρας προσηλωθώσιν είς Ινα καί μόνον 
σκοπόν: τόν πόλεμον.

Είναι δύσκολον τό πρόβλημα, τό όποιον θά προσπαθήση 
νά λύση ή κυβέρνησις, δηλαδή τά άτομικά συμφέροντα νά ύ- 
ποχωρήσωσι πρό τών γενικών τοιούτων. "Οταν πρόκειται -ερί 
τοΰ άγαθοΰ τής χώρας, ποιος διστάζει, νά ύποβληθή είς δδυ- 
νηράς θυσίας, αί όποΐαι ϋΤναι τόσον άσήμανται έν συγ/ρίσει 
πρός τά δεινά τών στρατιωτών μας; ’ Αλλά ή ομόνοια τών 
προσπαθειών είναι άναγκαία ού μόνον έντός τής χώρας, άλλά 
απαιτείται πολυ περισσότερόν μεταξύ τών συμμάχων, οί όποιοι 
μάχονται ηνωμένοι διά τής αύτής ίεράς ύποθέσεως. Είναι ά
νάγκη, δπως μάχωνται, ώς έάν ήσαν εν. μόνον έ'θνος, είς στρα
τός, εν μέτωπον. Άπό τοΰ μηνός Αύγούστου 1914 ό γαλλικός 
στρατός είναι ή άήττητος άσπίς τοΰ- πολιτισμού. Τό αίμα ερ 
ρεύσε ποταμηδόν. Διά τόν εύτυχή τερματισμόν τοΰ πολέμου 
εΐναι άνάγκη, νά διατηρηση μέχρι τέλους τήν άκμήν της δυ- 
νάμεώς του.

Η κυβερνητική δήλωσις έκθέτει κατόπιν έν γενικαΐς γραμ- 
μαΐς σχέδιον πρός μετάβασιν είς τήν εποχήν τής είρήνης καί 
έξακολουθεΐ κατόπιν:

Αν καί τό ρωσσικόν μέτωπον μάς παρουσιάζει όδυνηράς 
έκπλήξεις, πρεπει έν τούτοις νά έλπιζωμεν, δτι ή νέα όημοκρ.α- 
τια θά άντλήοη άπό τόν ύπερβολικόν κίνδυνον τήν δύναμιν, νά 
έπαναφέρη τήν έσωτερικήν ενότητα καί τήν πειθαρχίαν.' Είς δλα 
τά λοιπά πεδία μάχης συνετελέσθησαν άπό μηνών μεγάλα πράγ
ματα, τών οποίων τά άποτελέσματα, τά όποια εύρίσκονται μάλ
λον είς τό βάθος παρά είς τήν έπιφάνειαν, θά έλθωσιν είς φως 
διά τών συνεπειών των. Είς τάς πεδιάδας έκπαιδεύονται αί πρώ- 
ται άμερικανικαί άποστολαί συναδελφικώς μετά έκλεκτών στρα
τευμάτων.

Τό πρακτορεΐον Χαβάς προσθέτει, δτι ή δήλώσις αυτη, 
ή όποία άνεγνώσθη ύπό τοΰ Παινλεβέ, έγένετο δεκτή ύπδ τής 
βουλής μετά ομοφώνου έπιδοκιμασίας, ίδίως δέ ή διαβεβαίω 
σις, δτ’. πας δστις εύνοεϊ τόν έχθρόν θά ευρη ένώπιον του τήν 
αύστηρότητα τού νόμου.

Κατά τήν άρχήν τής συνεδριάσεως ό Ντεσανέλ άνέγνωσε 
τηλεγράφημα τού Τερεστσένκο, είς τό όποιον εκφράζεται ή θέ- 
λησις τής Ρωσσίας, νά συνέχιση τόν πόλεμον μέχρι τής νίκης.

Είς τήν γερουσίαν ή κυβερνητική δήλωσις έγένετο δεκτή 
μετά ζωηρών επιδοκιμασιών.

ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
(Ζ.) Καρλσρουη, 19. Σεπτεμβρίου. Ή  «Έφημερίς τής 

’ Ιταλίας» τής Ρώμης πληροφορείται τά έξής : ‘ Ο Πάπας συνε- 
χίζων τάς ένεργείας του ύπέρ τής είρήνης άπηύθυνεν αύτογρά- 
φους έπιστολάς πρός' τούς ήγεμόνας δλων τών εμπολέμων δυ
νάμεων, προσέτι δέ κατώρθωσε νά έπιτύχη τήν ύποστηριξιν 
ένός μεγάλου ούδετέρου εύρωπαϊκοΰ κράτους (πιθανώς τής ’ Ισπα
νίας) διά τάς περαιτέρω προτάσεις του ύπέρ της είρήνης.

(Ν.) Διάφοροι γαλλικαί έφημερίδες πληροφορούνται έκ δι
πλωματικής, ώς ισχυρίζονται, πηγής, δτι ό Πάπας θά διαβίβα
ση τήν άπάντησιν τών κεντρικών δυνάμεων είς τήν νόταν του 
τ:ρός τήν Άντάντ καί σογχρόνως θά έπιδώση νέαν ^όταν, ή ό
ποία κατ’ ουσίαν θά εΐναι έπεξήγησις τής άπαντήσεως τών κεν
τρικών δυνάμεων. ' Ο Πάπας έπιθυμεΐ νά μή παραμεληθη τό 
ζήτημα τής είρήνης. __________

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΗδΣ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ
(Ζ.) Ζυρίχη, 19. Σεπτεμβρίου. ‘ Ο στρατιωτικός άρθρο- 

γράφος τού «Ταχυδρόμου» τής Ζυρίχης, συμφωνών καί πρός 
άλλους στρατιωτικούς κριτικούς τοΰ ούδετέρου τύπου, παρατη
ρεί, δτι άπέτυχε τελείως ή άνταντική έπίθεσις τού Θέρους κα’-



προσθέτει τά εξής : ' Η παρελθοΰσα έβδομάς έπεβεβαίωσε τήν 
όπόθεσιν, οτι ή θερινή έπίθεσις τής Άντάντ άπέτυχεν. Άφοΰ 
ή όωσσική έπίθεσις άπεληξε πρό μηνών ακόμη είς τήν έγκατά- 
λείψιν' σπουδαίων έδαφών, —έναυάγησαν τώρα καί αί έπιθέσεις 
πρός δυσμά; καί νότον, ' Ί’πεόείξαμεν άλλοτε τήν άσημότητα τών 
άνταντικών έπιτυχιών, αί όποΐαι ύστέρησαν πολΰ άπό τάς προσ- 
δοκίας. Έν τω μεταξύ ή κατάστασις έγένετο άκόμη δυσμενε- 
στέρα. Σήμερον δύναταί νά θεωρηθη ώς ναυαγή3ασα καί ή έπί- 
}>εσις τοΰ Καντόρνα, έπί τής όποιας έστηρίχθησαν μεγάλαι 
έλπίδες. __________

Ο ΣΑ ΡΡΑ ΊΤ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
(Ν.) Ό  3τρατιωτικός κριτικός λοχαγός Φάρνερ γράφει είς 

τήν «Πρωινήν» τής Ζυρίχης, δτι δέν υπάρχει έμπιστοσύνη είς 
τους "Ελληνας. Γνωρίζει έκ καλής πηγής, δτι ό Σαπράίγ εΐνα, 
πεπεισμένος, δτι έάν αποστολή είς τό μέτωπον ώπλισμένος ελ
ληνικός στρατός, είς πρώτην ευκαιρίαν θά στρέψη τά δπλα 
έναντίον του.

At π ο λεμ ικ α ι δ α π ά να ι τή ς  ’Α μερικής
Βάσινγκτον. 18. Σεπτεμβρίου. (W.T.B. )  * Ο · «' Ηνωμένος 

Τύπος» αναγγέλλει τά εξής: Τό μέλος τοΰ Κονγκρέσου Φιτσ- 
γκέραλντ, ό όποιος συγχρόνως εΐναι καί εισηγητής τής έπιτρο
πής έπί τοΰ προϋπολογισμοΰ, υπέβαλε τόν προϋπολογισμόν μέ
χρι τής 1. Ιουνίου 1918, δ όποΐος ανέρχεται είς 85 δισεκα
τομμύρια δολλαρίων. Μόνον διά τήν κατασκευήν άεροπλάνων 
έξοδεύθησαν μέχρι τοΰδε 3,2 δισεκατομμύρια. Αί ' Ηνωμέναι 
Πολιτεΐαι θά έξοδεύωσι κατά τόν υπολογισμόν τοΰτον 250 έκα
τομμύρια δολλαρίων ήμερησίως (;!) διά τόν πόλεμον.

Ό Τερεστσένκο άντιπρόεδρ. τή ς  κυβερνήσεω ς
(Ν.) Πετρούπολις, 19. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγ. τοΰ τηλεγρ. 

πρακτορείου Πετρουπόλεως.) Ό  υπουργός τών έξωτερικών Γε- 
ρεστσένκο διωρίσθη άντιπρόεδρος τοΰ υπουργικού συμβουλίου.

ΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Π Ε Τ Ρ Ο Υ »  ΥΠΟ Ρ9ΣΣΙΚ0Ν ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
(Ν.) Κατά τήν «Ρουσκάγια Βόλγια» τήν νύκτα τής Πα

ρασκευής έβομβαρδίσθη ή Πετρούπολις δπό άεροπλάνων. Βόμ- 
βαι έπεσαν έντός τής συνοικίας Γκρέντνοβο, ώς καί έπί τής 
λεωφόρου Σουβορίν, δπου έφονεύθησαν πολλά άτομα. Έ ν άγ
νωστον άεροπλάνον έρριψε προκηρύξεις.πρός τους κατοίκους τής 
Πετρουπόλεως. διά τών όποιων προέτρεπεν αυτούς, νά εχωσι 
πεποίθησιν είς τήν άναπόφευκτον τελικήν νίκην τοΰ Κορνιλώφ. 
'Ως έκ τούτου παραδέχονται, ζτι ώρισμένως πρόκειται περί έκ- 
δικήσεως διά τον τότε φυλακισμένον είς Μοχιλέφ Κορνιλώφ.

’Α μ νηστε ία  ε ίς  τό τσαρ ικόν ζεύγος
(Ν.) ' Η κυβέρνησις τής ρωσσικής δημοκρατίας άπεφάσι- 

σεν, ώς πληροφορούνται διάφοροι έφημεριδες, άμνηστείαν διά 
τό τσαρικόν ζεΰγος. Τό τσαρικόν ζεΰγος θά έπανακτήση τήν 
έλευθερίαν του άμέσως άφοΰ ή νομοθετική συνέλευσις έγκρίντ] 
τό νέον πολίτευμα καί δλαι αί δυνάμεις άναγνωρίσωσι τοΰτο. 
Συγχρόνως άναγγέλλεται. δτι ό σύνδεσμος τών έργατών καί 
στρατιωτών άπεφάσισε διά ψήφων 231 έναντίον 140 νά Ικ- 
φράση πρός τήν κυβέρνησιν τήν ευχήν άμνηστείας διά τόν Κορ- 
νιλώφ καί τους 32 έπί στάσει κατηγορουμένους στρατηγούς.

'Ώς πληροφορείται δ παρισινός «Χρόνος» έκ Πετρουπό
λεως, δ μέγας δουξ Μιχαήλ Άλεξάνδροβιτς συνελήφθη είς Γκα
τσίνα κατόπιν διαταγής τοΰ έκεΐ συνδέσμου έργατών καί στρα
τιωτών, καίτοι δέν είχεν άναμιχθή είς τό κίνημα τοΰ Κορνι-

λώφ. ‘ Ο μέγας δοΰξ έζήτησε τήν άδειαν νά μεταβή είς τό έ- 
ξωτερικόν, δπως υποβληθή είς θεραπείαν, διότι ενεκα τών τε
λευταίων γεγονότων έπαθεν άπό σοβαράν νευροπάθειαν.

(Ζ.) ‘ Η «Τάγκεμπλατ» τοΰ Βερολίνου γράφει τά εξής : 
Δυνάμεθα νά άνακοινώσωμεν ώς βέβαιον, δτι ό άρχικαγγελάρι
ος θά όμιλήση είς τδ Ράϊχσταγ μετά τάς διακοπάί, τουτέστι 
τήν προσεχή εβδομάδα καί ήμέραν, ή όποία δέν εΐναι άκόμη 
ώρισμένη. 'Ο λόγος ουτος θά εΐναι μάκρος καί σπουδαίος, οί 
δέ πολιτιχοί κύκλοι πιστεύουσιν, δτι δ άρχικαγγελάριος θά όμι- 
λήση καί περί τοΰ βελγικοΰ ζητήματος ώς καί περί τών λοι
πών πολεμικών σκοπών, καί μάλιστα περισσότερον ωρισμενως 
καί διεξοδικώς, παρ’ δσον αυτός καί δ προκάτοχός του ήθέλη- 
σαν καί ήδυνήθησαν νά πράξωσι τοΰτο.

Α Μ ΐΡΙΜ Η Ο Ί 1ΠΙΙΚΙΚΗ ΐΤΗΘΗΚΗ i l l  TUN F S H I1 K  ^
(Ζ.) Γενεύη, 19. Σεπτεμβρίου. 'Η «Ματέν» πληροφορεί

ται έκ Πετρουπόλεως, δτι αί 'Ηνωμέναι Πολαεΐαι καί ή Ι α 
πωνία έκλεισαν συνθήκην, ή όποία καθορίζει τήν ύποστήριξιν 
τών δυο τούτων κρατών πρός τήν Ρωσσίαν. Αί πρώται προσ-' 
πάθειαι τών κυβερνήσεων τούτων θά διευθυνθώσι πρωτίστως 
είς τήν άναδιοργάνωσιν τών ρωσσικών σιδηροδρόμων καί τόν 
έφοδιασμόν τής Ρωσσιας μέσω Ιαπωνίας.

Ε Ξ  Ι Τ Α Λ Ι Α Σ
(Ζ.) Ία  ιταλικά σύνορα ήνοίχθησαν πάλιν τήν Τετάρτην. 
(Ζ.) ' Η «Ματέν» πληροφορείται έκ Ρώμης, δτι αί ειδή

σεις περί τών γεγονότων τής άνω /’ Ιταλίας ήνάγκασαν τόν Βα
σιλέα νά έλθη άπό τό στρατηγεΐον είς Ρώμην. Έγένετο άνα- 
κτορικόν συμβούλιον, είς τό όποιον έλαβον μέρος δλοι οί δπουρ- 
γοί. 'Η  σιδηροδρομική συγκοινωνία άπό τής Ρώμης είς τήν άνω 
’ Ιταλίαν διεκόπη.

ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χθές ή A. A. V. ή πριγκήπισσα σύζυγος τοΰ Γερμανού 

Διαδόχου Καικιλία έώρταζε την 31. έπέτειον τών γενεθλίων της. 
Έπί τη εύκαιρία ταύι^ διάφορα οικοδομήματα είχον άναρτήσει 
σημαίας.

ΕΙΔΟΤΤΟΙΗΣΙΣ
Έξεδόθησαν παρά τής Εκδοτικής Εταιρείας «Γχέρλιτσερ 

Νάχριχτεν» κάρτ-ποστάλ άπό μίαν φωτογραφίαν τοΰ Βασιλέωί 
Κωνσταντίνου καί τής Βασιλίσσης Σοφίας είς τόν Σέν Μόριτς 
τής Ελβετίας. ’ Από σήμερον πωλοΰνται δπό τών εφημεριδοπω
λών μας καί είς τάς Αέσχας πρός Ι 1/̂  πφ. έκαστον.

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllinnii
|  ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Β ΙΝ Ε Ρ  Κ Α Φ Φ Ε  ΣΑΒΒΑΤ. 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. I
Ξ. "Ωραν 81/4 εσπέρας =
Ξ Μέγα κονσέρτο τής έλληνικής στρατιωτικής μου- = 
Ξ σικής ύπό τήν διευθυνσιν τοΰ άρχιμουσικοΰ της = 
Ξ κ. Δ η μη τ ρ ί ου Β α ρ α γ κ ο ύ λη .
îllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllr

Ενοικιάζεται άμέσως ή άπό 1. Όκτ. καλώς έπιπλ. δωμ. 
μετά πιάνου, τραπεζης γραφείου, φωταερίου καί ίδιαιτ. εισόδου. 
Γκρύνερ-Γκράμπεν 15. I- ά.

Ενοικιάζονται άπό 1. Όκτωβ. 2 έπιπλ. δωμ. (υπνου καί 
διαμονής). Μπλοΰμεν-στρ. 60.


