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ΖΗΘΙ Ω Κ Α Τ Ζ Ε Ρ !
Κατά τήν σημερινήν ή

μέραν ό μέγας τών Γερ
μανών Αύτοκράτωρ ει
σέρχεται πλήρης σφρίγους 
είς τό 59ον ετος τού βίου 
Too, Γνα έξακολουθήση τήν 
ύπέρ τής ευτυχίας τοΰ
Κράτους δρασιν Του. Σή
μερον πας Γερμανός, εί
τε οίς τά τετιμημένα πε
δία τών μαχών, είτε έν 

*®β· Ζώ Ρ*ί εργα
σίας του, άπεργαζόμενος
τό μεγαλεΐον τής Πατρί- 
δος του, θά δεηθη με
ΰγρους τους οφθαλμούς, 
άλλά ύπερήφανον τήν ψυ
χήν, είς τόν’Ύψιστον, δπως 
διαφολάττη σωον και ό- 
γιά: Εκείνον, ό όποιος α
φιέρωσε τήν ζωήν Too 
διά τό αγαθόν τής Πατρί- 
όος. ’ Εκείνον ό όποιος έπί 
κεφαλής τοΰ στρατοΰ καί 
τοΰ λαού Γου ύφίσταται 
•ολα τά δεινά τοΰ πολέ
μου. Γνα έςασφαλίστ; τήν 
ευτυχίαν τοΰ Κράτους. Σή
μερον πας Γερμανός Θά 
επικοινωνήσω νοερώς μετά 
~οΰ ΰψηλοΰ του Κυρίου 
καί έν συναισθήσει τής 
πρός Αυτόν έμπιστοσύνης 
U“  λησμονήστ, τά μέχρι 
~ουδε δεινά καί τάς άπω- 
λέίας τοΰ πολέμου καί θά 
αποκτήσ/, νέαν καρτερίαν 
καί νέας δυνάμεις, δπως 
τ̂ ΡΤί είς πέρας τόν άγώνα, τόν όποιον νικηφόρος μέχρι τοΰδε ή 
Νατρίς του διεςήγαγεν. 'Ο  Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος εΐναι ίνδαλ
μα καί αντικείμενο» λατρείας τοΰ λαοΰ Ίου. ’ Αλλά τί φυσικώ-

τερον άπό to νά άγαπή- 
Τ() είς λαός ενα Βασιλέα 
του, του ‘ Οποίου μόνον 
μέλημα ΰπήρξεν ή ευτυ
χία τοΰ λαοΰ Του, ενα 
Βασιλέα, ό όποιος άνεδεί- 
χθη πλήρως αντάξιος τής 
αποστολής του; Ιίρωτο- 
στατήδας πάσης έπωφε- 

ίλοΰς ίιά  τό Κράτος δρά- 
σ'ίφς, ήγαγε τήν φήμην 
τής: Γερμανίας πολυ πέραν 
τών όριων τή|.' Η Γερμα
νική έπιστήμη κατέχει τά 
σκήπτρα καί σκορπίζει ά- 
φειόώς τά φώτα της -είς 
δλας τάς χώρας. * Η βιο
μηχανία της έπιτελεί Θαύ
ματα καί μεταφέρει τά 
ποικίλα προϊόντα της πο
λυ μακράν τοΰ Κράτους. 
Τά Γερμανικά πλοία δια
σχίζουν υπερήφανα πολυ 
μεμάκρυσμένας θαλάσσας. 
Είναι ό  ' Ηγεαών, ό ' Οίίόί- 
ος δύναται νά είττ ,̂ δτι 
ζγϊ έν μέσω εύτυχοΰς λαού, 
ό όποιος αναγνωρίζει, δτι 
είς Αύτόν οφείλει τήν ευ
τυχίαν του καί Τόν εύγνω- 
μονεί καί Τόν λαΐρεύει.

Τήν πρόοδον ταύτην τοΰ 
Γερμανικού ’Έθνους, τήν 
ταχίστην "και κολοσσιΦιαν 
άνάπτυξιν τής βιομηχανίας 
του 'καί τοΰ έμπορίου του. 
τήν μεγίστην άΰςησιν τοΰ 
εμπορικού του σΐόλου ε- 

βλβπον μετά κακοΰ βλέμματος έκείνοι. οί οποίοι ένόμιζον. δΐι 
έπρεπε νά έχωσι τους πάντας υποχειρίους. ’ Κφανΐάσθησαν ού- 
τοι. οτι- ήδύναντο νά καταπνίςωσι τήν πρόοδον ενός Κράτους, δπερ



αισθάνεται έν έαυτώ ζωήν, δπερ αισθάνεται εαυτό ίχανόν νά *δερ- 
γετήση ου μόνονέαυτό άλλά χαί τήν ανθρωπότητα ολόκληρον. ’ Αλλ’ 
ο μεγας Αύτοκράτωρ εϊχεν υπ’ δψει Του urrip πάντα άλλον to 
«εάν θέλης είρήνην παρασκεύαζε πόλεμον.» ' Υπό την ατομικήν του 
έπιβλεψιν ό γερμανικός στρατός ήτο ύπερ ποτε άλλοτε ισχυ
ρός. Πρό της άνάγκης νά έξασφαλίση τήν έπιβουλευομένην 
ευτυχίάν καί τήν έλευθεραν άνάπτυξιν τοΰ λαοΰ Του δέν sit- 
στασε νά άπαντηστ, είς τήν πρόκλησιν. Στρατός, λαός, επιστήμη, 
βιομηχανία συσσωματοΰνται περί τόν Μέγαν ’ Αρχηγόν των καί 
μάχονται με τήν άπαράμιλλον φιλοπατρίαν των πρός έκπλήρω- 
σιν τοϋ σκοπού των, πρός έξασφάλισιν τών δικαιωμάτων των.

Και ίοου αί γερμανικαί λόγχαι σχηματίζουν άδιάσπαστον 
τείχος περί τήν πατριό αν γην, ιδού αί γερμανικαί σημαΐαι παν
ταχοΰ ύπερηφάνως κυματίζουσαι έπί έχθρικοΰ εδάφους. Μδού 
και αυτη ή υπο τών έχθρών τής Γερμανίας θεωρούμενη ώς 
βέβαια υπέροχη εν τή θαλάσση απειλούμενη καί τιθεμένη έν 
άμφιβόλω υπό τών γενναίων γερμανών Θαλασσομάχων. Παραλ- 
λήλως πρός τόν μαχόμενον στρατόν καί δ έν τή χώρα πληθυ
σμός, ό ές Γσου ισχυρός βοηθητικός στρατός, αναπτύσσει ολό
κληρον τήν έμφυτον εις αύτόν φιλοπονίαν καί δραστηριότητα, 
διά νά άντεπεξέλθη είς τον παρά τό διεθνές δίκαιον έπιβληθέντα 
εις αυτόν παρά τών έχθρών του αποκλεισμόν. ’ Επιστήμη, φι- 
λοπονία, οικονομία συνεργάζονται καί λύουν τό πρόβλημα τοΰ 
έφοδιασμοΰ διά τροφών, πολεμοφοδίων καί όλων τών λοιπών
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Δέν θέλω νά εΐπω, δτι οίαδήποτε αμερικανική Κυβερνη- 
νησις καθ’ οίονδήποτε τρόπον θά άντιταχθή είς οίουσήποτε δ
ρους, είς τους όποιους ήδύναντο νά συμφωνήσουν αί ήδη έμ- 
πάλεμοι Κυβερνήσεις, δτι ακόμη θά έπεχείρη αΰτη νά άνατρέ- 
ψη τοιαύτας συμφωνίας, έάν έκλείοντο τοιαΰται, οίουδήποτε εί
δους καί αν ησαν αυται. Θεωρώ άπλώς ώ ς άναντίρρητον. δτι 
μόνον συμφωνίαι είρήνης μεταξύ τών έμπολέμων δέν θά ικανο
ποιήσουν ουτε αυτούς τούς έμπολέμους. Μόνον συμφωνίαι δέν 
δύνανται νά έξασφαλίσωσι τήν είρήνην, Θά είναι δέ απολύτως 
άναγκαίον, Γνα εύρεθή μία δύναμις, ή όποία νά είναι ίκανή, νά 
έγγυηθή τήν διάρκειαν της συνθήκης, μία' δύναμις πολύ μεγα
λύτερα άπό έκείνην οίωνδήποτε τών ήδη συμπασχόντων Έ θ*ών 
ή οίουδήποτε μέχρι τοΰδε σχηματισθέντος ή σχεδιαζόμενου συν
δέσμου, ούτως ώστε ούδέν έ'θνος καί ούδεμία πιθανή συνεννόη- 
σις έθνών νά δύναται νά άπειλήση αύτήν ή νά άντισταθή είς 
αύτήν. Διά νά είναι ή ήδη κλεισθησομένη είρήνη διαρκής, δ- 
φείλει αΰτη νά είναι είρήνη, ή οποία νά έξασφαλίζηται διά τίνος 
ώργανωμένης μεγαλυτερας δυνάμεως της άνθρωπότηΐος. ’ Από 
τούς δρους τής άμεσου είρήνης, έπί τών όποιων θά μείνουν 
σύμφωνοι. Θά έξαρτηθή, έάν θά είναι είρήνη, διά.τήν όποιαν 
δύναται νά έξασφαλίζηται τοιαύτη τις έγγύησις. Τό ζήτημα,..άπό 
τό όποιον καθ’ ολοκληρίαν έξαρτάται διά τό μέλλον ή είρήνη 
καί ή εύτυχία τοΰ κόσμου, είναι τοΰτο : Είναι ό παρών πόλε
μος άγών περί δικαίας καί άσφαλοΰς είρήνης ή είναι μόνον νέα 
ισορροπία τών δυνάμεων; Έάν είναι μόνον άγών νέας ίσορρο-' 
πιας, τις Θελει, τις δύναται νά έγγυηθή τήν ευστάθειαν της νέ
ας συμφωνίας; Μόνον ήσυχος Ευρώπη δύναται νά είναι διαρκής

αναγκαίων διά τήν διατροφήν καί συντήρησιν τοΰ στρατοΰ 
τοΰ λαοΰ. Καί οΰτω παραμένουν μόνον όνειρα οί υπολογιΐμ,Ι 
τών έχθρών£των, δτι θά καταθέση τά δπλα έκ τής πείνης 
τών έλλείψεων.

Καί ένφ ό άγών εΰρίσκεται είς τό σημεΐον τοΰτο ό 
γαλόψυχος ' Ηγεμών δεικνύει τήν αγάπην πρός τόν λαόν Τ β  
καί τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα, προτείνων τήν συζήτησιν 9  
ρήνης, υποσχόμενος νά ύποβάλη δρους, οί όποιοι έξασφαλίζοοΙ 
τήν διαρκή είρήνην καί τήν ευημερίαν τών λαών έν τω μέ]! 
λοντι. Οι έχθροί Ίου δέν μετανοούν ακόμη καί νομίζουν, oil 
θά κατορθώσουν τώρα έκ?ΐνο, δπερ δέν κατώρθωσαν έντός δί* 
καί ήμίσεος έτών. Καί ό Μέγας Αύτοκράτωρ έν αρμονία μ $ 3  
τοΰ λαου Του, έχων συνείδησιν της [ερότητος τοΰ άγώνος. τ *  
όποιον διεξάγει, συνεχίζει τοΰτον, μέχρις δτου μέ τήν βοή θειΒ  
τοΰ Θεού έπιτύχη τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν.

Ιόσον ό έν Γερμανία ελληνικός στρατός, ό όποιος χάρ 
είς τήν μεγαλοψυχίαν τοΰ Αύτοκράτορος τοΰ μεγαλουργού γερ 
μανικού έ'θνους βύρίσκεται υπό τήν αιγίδα Του, δσον καί ό a 
Έλλάδι στρατός καί λαός κατέχονται ύπό αισθημάτων εύγναί 
μοσύνης πρός τόν Γερμανόν Αύτοκράτορα καί δέονται κατά τήι 
σημερινήν ημέραν, δπως ό Θεός διαφυλάττ^ σωον Αύτόν έτΐ 
άγαθω τής Πατρίδος Του καί ολοκλήρου της άνθρωπότητος. \

Α . Π . Α .

Ευρώπη. Ούχί ισορροπία, άλλά κοινότης δυνάμεως είναι άναί 
καία, ούχί (οργανωμένος συνεταιρισμός, άλλά «οργανωμένη κο] 
νή είρήνη.

Ευτυχώς έλάβομεν έπί τοΰ σημείου τούτου λίαν έκτενεί 
διαβεβαιώσεις. Αί δηλώσεις άμφοτέρων τών ήδη έναντίον άλβ 
λήλων πολεμουσών ομάδων λαών άναφέρουσι μετά σαφήνειά^ 
δτι 'δέν εχουσι τήν πρόθεσιν νά έξαφανίσωσι τούς άντιπάλοι^
των. ’ Αλλά δυνατόν νά μή είναι εύκρινές είς δλους, τί περιί
χουσιν αί δηλώσεις αυται. ' Η άντιληψις τούτων δυνατόν έπΜ 
σης νά μή είναι ή αύτή είς άμφότερα τά μέρη τοΰ κόσμοι^ 
'Υποθέτω, δτι δύναται νά είναι χρήσιμον, έάν έπιχειρήσω Λ  
άναλύσω, τί έννοεΐται κατά τήν γνώμην μας διά τών έξασφοί 
λίσεων τούτων. Εννοείται ύφ’ δλων δι’ αύτοΰ, δτι δφείλει νΙ 
γίνη είρήνη άνευ νίκης. *Ας έπι-τραπή είς έμέ, νά έξηγήσ<| 
τοΰτο κατά τήν γνώμην μου, καί άς έννοηθή καλώς, δτι έγβ 
δέν είχον κατά νοΰν άλλην τινά έξήγησιν. Ζητώ άπλώς ν| 
άντιληφθώ τήν πραγματικότητα καί νά έξετάσω αύτήν avid 
ύποστροφών, αί όποΐαι δέν θά ήρμοζον. Μία νίκη θά έσήμα· 
νεν είρήνην, ή όποία έπιβάλλεταί είς τόν ήττηθέντα, θά έσι$ 
μαινε τήν έπιβολήν τοΰ δικαίου τοΰ ίσχυροτέρου. Αυτη θά έί 
γίνετο δεκτή ώς ταπείνωσις, ώς σκληρότης, ώς ανυπόφορος θιΛ 
σία, αΰτη θά άφινε δπισθέν της μίαν άκανθαν, ενα πόθον έχϊ 
δικήσεως καί μίαν πικράν σκέψιν, έπί τής οποίας τό οίκοοόΐ 
μη μα της είρήνης δέν Θά έδράζετο κατά διαρκή τρόπον, άλλ! 
θά ήτο έτοιμον νά παρασυρθή ύπό τοΰ άνεμου. Μόνον ειρήνη! 
μεταξύ Γσων δύναται νά ϊ χ -q διάρκειαν, μόνον είρήνη, της
ποιας βάσις είναι ή ίσότης καί ή κοινή συμμετοχή είς τλ
κοινά ώφελήματα, έίναι ή δρθή άντιληψις τοΰ πνεύματος. H 
δρθή σκέψις μεταξύ τών έθνών είναι διά τήν διαρκή είρήνηΐ 
τοσούτω άναγκαία, δσον καί ή δίκαια λύσις διαφιλονεικουμένα* 
έδαφικών ζητημάτων ή ζητημάτων φυλών καί έθνικοτήτω* 
'Η .  ίσότης τών Έθνών, έπί τής όποιας δέον νά στηρίζεται 4  
είρήνη, διά νά είναι διαρκής, δέον νά στηρίζεται έπί σταθερώ·

3άσεων. δέον νά |είναι ή ίσότης τών δικαιωμάτων. Αί άμοι- 
3αΐαι έγγυήσεις οφείλουν ούτε ρητώς νά αναγνωρίσουν, ούτε 
σιωπηρώς νά παραδεχθούν διάκρισιν μεταξύ μεγάλων καί μι
κρών. ισχυρών καί -άσθενών λαών. Τό δίκαιον δφείλει νά έδρά- 
'τται έπί της κοινής δυνάμεως καί ούχί έπί μεμονωμένων έ- 
!>νών, άπό τήν συνεργασίαν τών όποιων νά έξαρτάται ή είρήνη. 
Φυσικώς δέν δύναται νά δώση τοΰτο έδαφικήν ίσότητα ή ίσό- 
τττα υλικών μέσων. 'Ομοίως δέν δύναται νά δώση άλλο τι 
είδος ίσότητος. ή όποία δέν άποκτάται άφ’ έαυτής κατά τήν 
συνήθη ειρηνικήν καί νόμιμον άνάπτυξιν τών λαών. ’ Αλλ’ ού- 
δείί απαιτεί ή περιμένει τι, τό όποιον υπερβαίνει τή-' ίσότητα 
τών δικαίων. ' Η άνθρωπότης ήδη λαμβάνει ύπ’ δψει της τήν 
έλευθερίαν τής ζωής καί ούχί τήν ισορροπίαν τής δυνάμεως.

’ Αλλά δέον νά ληφθή ύπ’ δψει καί τι βαθύτερον καί αύ- 
της της ισονομίας μεταξύ τών «οργανωμένων λαών. Ούδεμία 
είρήνη δύναται νά είναι διαρκής, νά είναι έπαξίως διαρκής, ή 
όποία δέν άναγνωρίζει καί παραδέχεται τήν άρχήν, δτι αί Κυ
βερνήσεις πορίζονται δλην τήν όικαίαν των ίσχύν άπό τήν έπι- 
δοκιμασίαν τών κυβερνωμένων, καί δτι ουδόλως είναι δίκαιον, 
νά αεταωερωνται οι λαοί άπό δυνάστου είς δυνάστην, ώς έάν 
ήσαν ιδιοκτησία. Παραδείγματος χάριν, Γνα αναφέρω έν μόνον 
παράδειγμα, θεωρώ ώ ς τετελεσμένον, δτι οί πολιτικοί άνδρες 
είναι πανταχοΰ σύμφωνοι, δτι πρέπει νά ύπάρχη μία ηνωμένη, 
ανεξάρτητος, αυτοτελής Πολωνία, καί δτι δέον νά παρασχεθή 
άπαράβατος άσφάλεια τής ζωής, τής θρησκείας, τής άτομικής 
καί της κοινωνικής άναπτύξεως δλων τών λαών, οί όποιοι μέ
χρι τοΰδε εζησαν ύπό τήν κυριαρχίαν Κυβερνήσεων, αί όποΐαι 
έμφοροΰνται άπό πεποιθήσεις καί σκοπούς, άντικειμένους πρός 
τούς ιδικούς των. ’ Εάν ομιλώ περί αύτοΰ, δέν πράττω τοΰτο, 
διότι έπιθυμώ νά ορίσω άφηρημένην ^ολιτικήν άρχήν, ή όποία 
ήτο πάντοτε πολύτιμος δι’ έκείνους οι όποιοι έζήτησαν νά οί- 
κοδομήσωσι τήν έλευθερίαν έν ’ Αμερική, άλλά διά τούς αύ- 
τούς λόγους, διά τούς δποίους ώμίλησα καί περί τών λοιπών 
δρων τής είρήνης, οί όποιοι φαίνονται εύκρινεΐς είς έμέ ώς ά- 
παραίτητοι, διότι έπιθυμώ είλικρινώς, νά άποκαλύψω πραγμα
τικότητας. Οίαδήποτε είρήνη, ή όποία δέν άναγνωρίζει καί δέν 
παραδέχεται τήν άρχήν ταύτην, είναι προωρισμένη νά άκυρω- 
Θή. Αΰτη δέν θά βασίζεται έπί τών πόθων καί τών πεποιθή
σεων της άνθρωπότητος. 'Η  ζύμη τοΰ πνεύματος ολοκλήρων 
λαών θά στραφή έναντίον αυτής καί διαρκώς θά τήν πολεμήση 
και ολόκληρος ό κόσμος Θά έπιδοκιμάση αυτούς. 'Ο  κόσμος 
τοτε μόνον δύναται νά είναι ειρηνικός, δταν ή ζωή του βασί
ζεται έπί διαρκούς βάσεως, καί διαρκής βάσις δέν δύναται νά 
ύπάρχη έκεΐ, δπου έξανίσταται ή θέλη<ης, δπου δέν ύφίσταται 
ουοεμία ησυχία τοΰ πνεύματος καί ούδέν συναίσθημα τής δι
καιοσύνης, τής έλευθερίας καί τοΰ δικαίου.

ΑΝΑΚΟΙΗΒΒΕΝΤΑ Τ Ο Ϊ  H B A H I D Y
« Μ »  Μ Ι Ι Μ Η Ι

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 26 Ίανουαρίου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΤ Σ

Επί τής δυτικής δχθης τοΰ Μάς είς τόν τομέα τοΰ στρα
τηγού τοΰ πεζικοΰ φόν Φρανσουά δεδοκιμασμένα βετσφαλικά 
συντάγματα και τμήματα συνταγμάτων τοΰ Μπάντεν, ύπό τήν

διοίκησιν τοϋ αντιστράτηγου φόν ντέμ Μπόρνε. δποστηριζόμενα 
δραστηρ.ως ύπό πυροβολικού, μηχανικού καί βομβοβόλων, κατέ- 
λαβον έξ έφόδου τά γαλλικά χαρακώματα έπί τοϋ όψώματος 
304 έπί πλάτους 1600 μέτρων. Κατά τάς συμπλοκάς ό έχθρός 
ύπέστη αιματηράς άπωλείας καί έγκατέλιπεν είς χεΐράς μας πε
ρίπου 500 αιχμαλώτους, μεταξύ τών όποιων 12 αξιωματικούς, 
καί 10 πολυβόλα. Κατά τήν νύκτα οί Γάλλοι έπεχείρησαν άν- 
τεπίθεσιν, ή όποία άπέτυχεν.

Παραπλεύρως τοΰ τόπου τής έπιθέσεως εφερον τό ΐίοθού- 
μενον άποτέλεσμα επιχειρήσεις είς τόν Νεκρόν "Ανθρωπον καί 
βορειοανατολικούς τής ’ Αβωκούρ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
Μ Ε Τ Ο Π Ο Ν  Τ Ο Υ  Π Ρ ΙΓ . Α Ε Ο Π Ο Α Α Ο Υ  Τ Η Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ

Οί αγώνες τοϋ Ά α  έσχον καί χθές διά τάς έπιτιθεμένας 
μεραρχίας τής ανατολικής Πρωσσίας πλήρη έπιτυχίαν διά της 
καταλήψεως καί άλλων ρωσσικών Θέσεων έκατέρωθεν τοΰ ποτα
μού. Έ πί τής ανατολικής δχθης άπέτυχον ισχυρά! έχθρικαί έ- 
πιθέσεις. Συνελήφθησαν 500  αιχμάλωτοι.

Έ πί τοΰ δρους Μπέρεκερ είς τήν κοιλάδα τοΰ Καζίνου 
άπεκρούσθησαν χθές έπιθέσεις πολλών ρουμανικών λόχων.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Α Ρ Χ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Μ Α Κ Ε Ν Σ Ε Ν
Ούδέν νέον.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Παρά τήν κοιλάδα τοΰ Μπουγιούη - Τάς είς τάς χλιτόας 

τοϋ δρους τής Μογλένας βουλγαρικά στρατεύματα άπέκρουσαν 
έφοδον σερβικών δυνάμεων.

ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Ε Ξ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
ΗΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΪ ΤΟΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ
’ Αθήναι 2 5  Ιανουαρίου. (Τηλεγ. τοΰ πρακτο- 

ρίου Χαβάς). ' Η έλληνική Κυβέρνησις άπηύ&υνε 
χθές είς τους πρεσβευτάς τών  σ.)μμάχων Δυνά
μεων έπίσημον έγγραφον, Ιχον ώ ς  έ ς ή ς :  Συ μφ ώ - 
ν ω ς πρός τήν άπάντησιν έπί τών  τελεσιγράφων 
τών συμμάχων Κυβερνήσεων, όπό ήμερομηνίας 
2 8  Δεκεμβρίου 1 9 1 6  καί 8  Ίανουαρίου 1 9 1 7  
ή βασιλική Κυβέρνησις διαβιβάζει πρός τούς πρε- 
σβευτάς τής Γαλλίας, τής Μεγάλης Βρετιανίας, 
Ιτα λίας καί Ροισσίας τήν συγνώμην της διά τά 
λυπηρά γεγονότα τής 1 8  Νοεμβρίου -  1 Δεκεμβρί
ου 1 9 1 6 . Κατ άλλο τηλεγράφημα τοΰ πρακτο
ρείου Χ αβάς ή τελετή τοΰ χαιρεασμοΰ τών ση
μαιών τών  συμμάχων Θά λάβη χώραν τό προ
σεχές Σάββατον πρό τοΰ Ζαππειου. Οί πρεσβευ- 
ταί τών συμμάχων Θά παραστώσι κατ’ αύτήν έν 
στολ·^, ώ ς  καί ό ναύαρχος, δ όποιος διοικεί τάς 
συμμαχικάς ναυτικάς δυνάμεις, ώ ς  καί αντιπρό
σωποι τών συμμαχικών στόλο>ν.

Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ Α Λ Λ Α Ρ Η
Άθήναι 25 Ίανουαρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ Πρακτορείου 

Χαβας.) 'Η  έφημερίς τής Κυβερνήσεως δημοσιεύει διάταγμα, 
διά τοΰ οποίου ό διοικητής τοΰ Α' Σώματος Στρατοΰ Στρατη
γός Καλλάρης άντικαθίσταται ύπό τοΰ Στρατηγού Γιαννικίτσα.



Η Κ Α Τ Α Σ Χ Ε Σ Ι Σ  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ω Ν  Π Λ Ο ΙΩ Ν
Χριστιανία 24 ’ lavwaptou.' H έφημερίς «Ψερντενσγχανγκ». 

θεωρεί τήν Μ  της βίας έπίταξιν τών ελληνικών πλοίων ώς λίαν 
σοβαράν έπέμβασιν τής αγγλικής Κυβερνήσεως είς τά δικαιώματα 
ουδετέρου Κράτους. ?νεκα τής όποιας δλ* τά ουδέτερα Κράτη 
εχουσι πάντα λογον, νά παρακολουθήσωσι μετά ενδιαφέροντος 
τήν ύπόθεσιν ταύτην.

Μ ΙΑ  Ψ Ε Υ Δ Η Σ  Ε Ι Λ Η Σ Ι Σ
Η ένταΰθα έκδιδομενη έφημερίς «Γκέρλσσερ ’ Αντσάιγκερ» 

αναγράφει τδ κάτωθι τηλεγράφημα:
«Γενεύη 25 Ίανουαρίου. Ώ ς  πληροφορείται ό «θεολόγος 

τής Λυδν» έκ ΙΙαρισίων, διατρέχει έκεΐ ή φήμη. οτι ό Βασι
λεύς Κωνσταντίνος έδολοφονήθη. ' Η εΓδησις δεν έπεβεβαιώθη».

Είναι περιττόν νά άναφέρωμεν. δτι ή ειδησις είναι ψευδής.
’ Ενταύθα ούδαμόθεν έπιβεβαιοΰται αυτη. Είναι αξιοπαρατήρητος 
ή επανειλημμένη διάδοσις έν Παρισίοις τοιούτων ψευδών και 
κακοβούλων ειδήσεων, αί όποΐαι αποτελούν τούς ευσεβείς πόθους 
τής Ανταντ,*δπως έκλειψή ’ Εκείνος, ό οποίος αποτελεί έμπό- 
διον είς τήν πραγματοποίησιν τών καταστρεπτικών διά τήν Έ λ- 
λαδα σχεδίων των.

ό νικητής ί>ά υπαγορεύση τήν οριστικήν ειρήνην. ’ Οφείλομαι 
να έςακολουί)ήσωμεν τον άγώνα καί νά άγάγωμεν είς πέρας 
τδν πόλεμον,. μέχρι τής νίκης. Έάν οί έχθροί μας πιστεύουν, 
οτι ή Γερμανία έξήντλησε τάς έφεδρείας της. άπατώνται μ* 
γάλως. Λυνάμεθα νά άντεπεξέλθωμεν δλας τάς άνάγκας μας 
με δ,τι εχομεν καί έργαζόμεθα έν στενωτάη, επαφή μετά τού 
αύστρ?ουγγρικοΰ. τουρκικού καί βουλγαρικού υπουργείου τών 
στρατιωτικών. Έν τούτοις δεν ύποβιβάζομεν τήν αξίαν τών: 
εχθρών μας καί διά τοΰτο προσ.παθούμεν νά άνεύρωμεν τάς1 
ίσχυράς του πλευράς καί κατόπιν νά τδν κτυπήσωμεν.

Θ Ε Α Τ Ρ Α
Αύριον παρίσταται έν τφ Σταττεάτερ τδ πεντάπρακτο^ 

δράμα «ή Ακροπολις τής Βαρσοβίας». Τδ εργον είναι πολλής! 
δυνάμεως καί τέχνης, αί δέ εικόνες του τοσούτω ζωηραί, ώστε] 
καί δταν τις δέν έννοη τήν γερμανικήν γλώσσαν, δεν Οά αί 
σθανθτβ όλιγώτερον τήν δύναμιν τού έργου.

Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΝ ΣΤΑΤΝ 

Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ
Ο υπουργός τών Στρατιωτικών στρατηγός φόν Στάϊν εί

πε πρδς ανταποκριτήν τής Βόρλντ τής Νέας 'ϊόρκης, ώς ανα
γράφει ή «Λοκαλαντσάϊγκερ τού Βερολίνου», τά έξής : Μόνον

ΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ τοΰ γεύματος, τδ όποιον δίωργά-
νωσεν ή Γ ε ρ μανο -έλλη νική Εταιρία τήν ΙΙην Ίανουαρίου είς 
ΐδ κτίριον τοδ 19ου Συντάγματος πεζικού, πωλούνται είς τδ ®ω- 
τογραφεΐον τοΰ Ροβέρτου Σόλτς (Μπίσμαρκ στράσσε 9 )  πρδς 
3 μάρ. έπικεκολλημεναι έπί χαρτονιού καί 2,50 άνευ χαρτονιού. 
' Ομοίως πωλούνται at ληφθεΐσαι είς τδ στρατόπεδον φωτογρα
φία. άντί 2 καί 1.50 μαρκ.

Ένοικιάζ. άμεσως 2 έπιπλ. δωμάτ. μετά ή άνευ κουζίνας 
Ούφερ - στράσσε 18.

Ενοικιάζεται δωμάτιον άντί hO μ. μέ πρωινόν καφέ Οέρμαν- 
σιν καί γκάζ. Αεμπάουερ στράσσε 39. ίσόγ. κυρία Σόμπερ.
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ΤλΙΙΜΡΕπλ.,ΚΙΝίΤΑΗΤΙΝΊ
Emm ΚΑΤΕΣΚΕΪΑΣΜΕΗΑ ΑΠΟ ΓΝΙΙΗΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝI 
„ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ“ 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α Ν Ν Ο Β Ε Ρ Ο Ν
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