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ftPMAHUJ 111 EUUO!

(Ζ .) 'Η  ήμιεπισημος «Βορειογερμανική Γερμανική Έ φ η 
μερίς» γράφει τά κάτωθι περί τής διακοπής τών διπλωματικών 
σχέσεων:

' Η αιτιολογία τής διακοπής τών σχέσεων υπδ τής έλλη- 
•νικής κυβερνήσεως εΐναι αξιοπαρατήρητος. Δεν έκφράζεται κή- 
' ρυξις πολέμου. Τουναντίον άναφέρεται τδ γεγονός, δτι είς τδ 
βαλκανικόν μέτωπον μάχονται ήδη καθ’ ήμών πολλά ελληνικά 
 ̂συντάγματα. 'Ο  μαχόμενος ουτος στρατός έ&εωρεΐτο μέχρι 
τουδε έν σχέσει πρδς τήν 'Ελλάδα ώς αποστάτης. Ή δη  ή έλ_ 
ληνική κυβέρνησις, έπί κεφαλής τής δποΐας εύρίσκεται δ αρχη
γός τών αποστατών. Βενιζέλος, προσπαθεί νά άντιστρέψη τά γε- 
γονοτα καί ένεργεΐ, ώ ς έάν δ Βενιζέλος ήτο ανέκαθεν δ μόνος 
νόμιμος άρχηγδς τής ’ Ελλάδος καί ώς έάν τδ είς τδν Βασιλέα 
«φωσιωμένον πολυ ύπέρτερον μέρος τοΰ λαοΰ νά εύρέθη ευτυ
χώς πλησίον τοΰ Βενιζέλου κατόπιν μακράς πλάνης.

Ο σκοπδς τής διαστροφής ταύτης εΐναι προφανώς πολλα- 
ιτλοΰς. Κατα πρώτον πρέπει νά διευκολυνθώσι κατά τδν τρόπον 
τοΰτον τά '/ιλοβασιλικά στοιχεία τή ς ' Ελλάδος, νά συμφωνήσωσι 
με τήν συνείδησιν των καί νά θεωρήσωσι τήν μετάθεσίν των 
■προς τδν Βενιζέλον ώς πράξιν πατριωτικοΰ καθήκοντος. ’ Εάν 
έπετυγχανε. τοΰτο, τότε δ Βενιζέλος θά έπετύγχανε τδ μέγα 
προτέρημα, δτι Θά εΐχε μέ τδ μέρος του ανεκτόν λαδν καί 
στρατόν. Ο δεύτερος σκοπός, τδν όποΐον επιδιώκει ή δή  ̂ωσις, 
υπολογίζεται προφανώς διά τήν Άντάντ καί διά τήν κρίσιν τοΰ 
Χόσμου περί τών ένεργειών της. Καθ’ ήν στιγμήν ή Ελλάς με- 
ΐανοοΰσα προσφεύγει πρδς τδν Βενιζέλον ώς τδν άληθή άντι- 

ξϊροσωπον τών έθνικών της συμφερόντων, φυσικά εΐναι αστήρι
χτος χαί δ ισχυρισμός, δη ή 'Ελλάς έςεβιάσθη υπδ τής Ά ν 
τάντ. Οί Έλληνες δφείλουν μάλιστα τότε καί νά εύγνωμονοΰν 
^  Αντάντ, διότι τους άπηλευ&έρωσε τέλος άπδ τδν έχδρδν τής 
πατρίδος Βασιλέα. Κήρυςις πολέμου πρδς ήμας δεν εΐναι πλέον 
Αναγκαία καί δέν Θά ήτο μάλιστα καί λογική, διότι ή αληθής 
Ελλάς (ό Βενιζέλος) εύρίσκεται ήδη πρδ πολλοΰ, ώς. γνωστόν, 
ει; πόλεμον πρδς ήμας έπί τη βάσει τών σερβικών συνθηκών 

άλλοτε έκ Θεσσαλονίκης γενομένης κηρύξεως πολέμου 
Trj,j· κυρίου Βενιζέλου.

Πρδς τούτοις δε είς δίκαιον άγ.υνα, τδν '.ποιον άνέλαβεν 
*Vsu πιέσεως τής ’ Αντάντ. ' Η ' Ελλάς διεξάγει (κατά τήν ψευ- 

Κμ  ,ταυτην παράστασιν τών πραγμάτων) τδν πόλεμον μόνον πρδς 
-"^ληρωσιν «ιερών υποχρεώσεων συμμαχίας», κατ’ ούδένα δέ

διά κατακτητικούς σκοπούς ή ώς μισθοφόρος τής Άντάντ.

Υπεύθυνος έκδοτης : Αιμίλιος Γκλάουμπερ Γίός.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Εκτυπωσις καί εκδοσις ύπδ τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 

τεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

0  πόλεμος δέν έπεβλήθη είς αύτήν ύπδ τών Ά γγλων καί 
Γάλλων, άλλά ύφ’ ήμών, διότι ήμεΐς βέβαια έπετέθημεν κατά 
τής άβώας Σερβίας!

Έ άν δ άγών άπολήξη ύπέρ ήμών. τότε θά ήτο φυσικά 
υπο τας περιστάσεις ταύτας κάθε έδαφική έπέκτασις τών συμ
μάχων μας είς βάρος τής Ελλάδος «κτηνώδης έχβίασις». 'Ω σαύ
τως καί πάσα άλλη πολιτική άπαίτησις άπδ τήν Ε λλάδα θά 
κατεπιπτεν ύπδ τδν χαρακτηρισμόν τούτον. Έ άν τουναντίον τά 
πράγματα άπέληγον ύπερ τής νέας Ελλάδος, δπως βεβαίως δέν 
πρέπει νά άναμένη τις, τότε τά τυχόν κατακ:ητικά αύτής σχέ- 
6ta θά ύπηγορεύοντο φυσικά μόνον άπδ τήν δεδικαιολογημένην 
έπιθυμίαν καλυτέρας έξασφαλίσεως.

Ά λ λ ά  δ Βενιζέλος φαίνεται, δτι έπιδιώκει καί τρίτον τινά 
σκοπόν, ό όποιος άποδεικνύει αυτόν ώς τεχνίτην τακτικής προ- 
βλεψεως. Ουτος δέν γνωρίζει άκόμη, μέχρι ποίου βαθμού Θά 
δυνηθη νά στερεώση τήν ίσχύν του καί έάν θά φέρη έγκαί- 
ρως καί είς έπαρκή άριθμόν τους Έλληνάς του είς τό πολεμι
κόν Θέατρον. Έ άν κατορθώση τήν κινητοποίησιν έπαρκών δυνά
μεων, τότε δύναται νά ρίψη αύτάς είς τό πΰρ, δταν εΐναι συμ
φέρον είς αύτόν: διότι ή μορφή, ύπό τήν όποιαν διέκοψε τάς
σχέσεις, εΐχε βεβαίως διά πάντα, δστις ήθελε νά ΐδη, τήν αύ- 
την σημασίαν μέ πόλεμον. Έ άν έν τούτοις άποτυχη τό πείρα- 
ραμα, τότε θά άναμείνη, τι θά πράςωμεν ήμεΐς καί οί σύμμα
χοί μας. Έ άν ήμεΐς έπιτεθώμεν, τότε έπικαλεΐται ό Βενιζέλος 
διά τήν δπισθόβουλον έΓΐ&εσιν τήν ειρηνόφιλον Ελλάδα. Διότι 
αυτη εΐχε μόνον διακόψει τάς διπλωματικάς σχέσεις, δέν είπεν 
δμως ούδέ λέξιν περί πολέμου.

Λοιπόν ή ελληνική δήλωσις δέν συνεζητήθη καί συνετάχθη 
κακώς. Ά λ λά  άκριβώς διά τοΰτο μάς ραίνεται καλόν, νά δεί- 
ξωμεν έκ- τών προτέρων, δτι δέν άπεκρυβη άπό ήμας ό σκο* 
πός της. Θά δυνηθώμεν τοιουτοτρόπως νά άποφύγωμεν είς τό 
μέλλον πολλάς διαστροφάς καί νά έπιρρίψωμεν τήν εύθυνην 
διά τάς συνεπείας τής βενιζελικής πολεμικής πολιτικής άπ’ άρ
χής είς τούς δημαγωγούς καί τούς άπατεώνας, οί δποΐοι είναι 
οί πραγματικώς ύπεύθυνοι διά τήν δυστυχίαν τοΰ έλληνικοΰ 
λαοΰ.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(Ζ .) ΆΘήναι, 1. Ιουλίου. (Ρ όϋ τερ)'Η  κυβέρνησις άπε- 

φάσισεν, δπως καταδιώξη ποινικώς δλα τά ύπεύθυνα πρόσωπα 
διά τά γεγονότα τοΰ Δεκεμβρίου (τάς μάχας αί όποΐαι ήγαγον 
είς τήν άποχώρησιν τοΰ άνταντικοΰ στρατοΰ έκ τής πόλεως), 
μηδέ τών ύπουργών έξαιρουμένων.



'Ο έλληνικός έλαφρός στολίσκος καί τά πολεμικά πλοΐα, 
τά δποΐα εύρίσκονται πρό τής Σαλαμίνας, θά έπιστραφώσιν εις 
είς τήν ελληνικήν κυβέρνησιν.

(Ζ.) Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ αναγγέλλει ές ’ Αθηνών: 
Καίτοι δεν έκηρύχθη άκόμη ό πόλεμος, ή κυβέρνησις θεωρεί 
έαυτήν ώς εύρισκομένην εις έμπόλεμον κατάστασιν πρός τας 
κεντρικάς δυνάμεις.

(Ζ.) Εις τους βιενναίους διπλωματικούς κύκλους παραδέ
χονται, οτι τήν διακοπήν τών διπλωματικών σχέσεων μεταςυ 
' Ελλάδος και κεντρικών δυνάμεων θά επακολουθήσω μετ’ δλίγον 
ή έμπόλεμος κατάστασις. άλλά ό είς δύο στρατόπεδα διηρημέ- 
νος έλληνικός στρατός, ό όποιος κατά τό πλεΐστον υπακούει είς 
τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, δέν θά δυνηθη νά έπιφέρη ούδεμίαν 
στρατιωτικήν μεταβολήν είς τάς κεντρικάς δυνάμεις έν τη Βαλ
κανική. Τοΰτο δέ τοσούτω μάλλον καί)’ δσον ό υποβρύχιος πό
λεμός ήλάττωσεν είς τό έλάχιστον δριον τάς έκεΐ στρατιωτικά  ̂
έπιχειρήσεις καί ή θεσσαλική έσοδεία μόνη δέον νά έξαρκέση 
πρός διατροφήν τοΰ έλληνικοΰ λαού καί τοΰ στρατοΰ τής ’ Αντάντ.

(Ζ.) Γενεύη, 2. ’ Ιουλίου. Οί βενιζελικοί αντιπρόσωποι έν 
Λονδίνω, Πετρουπόλει καί Παρισίοις διετάχθησαν, κατά τόν 
«Χρόνον», ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών έςωτερικών Πολίτου, νά άνα- 
λάβωσι τήν διεύθυνσιν τών πρεσβειών άντί τών μέχρι τοΰδε 
παρά τής κυβερνήσεως τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου έμπεπιστευ- 
μένων έπιτετραμμένων. 'Ολοι οί αντιπρόσωποι τοΰ Βασιλέως 
Κωνσταντίνου ανακαλούνται, πιθανώς δέ καί ό έν Βέρνη Ιλλην 
πρεσβευτής κ. Καρατζάς. 'Ο συνεργάτης τοΰ έν Παρισίοις βενι- 
ζελικοΰ άντιπροσώπου Κακλαμάνος γίνεται Ιλλην πρεσβευτής έν 
Πετρουπόλει.

' Ο πρίγκηψ ’ Ανδρέας, ό μόνος αδελφός τοΰ Βασιλέως, ό 
όποιος μέχρι τοΰδε εμενεν έν Έλλάδι. διετάχθη νά έγκαταλεί- 
ψη τήν χώραν.

‘ Ο Ζοννάρ έσχε τήν πρωίαν τής Πέμπτης μακράς συνομι
λίας μετά τοΰ Βενιζέλου καί τοΰ Βασιλέως. ‘ Ο «Χρόνος» πλη
ροφορεί, δτι ό Βενιζέλος εΐπε πρός τόν Ζοννάρ κατά τήν διάρ
κειαν τής συνομιλίας ταύτης: «Όφείλομεν οσον τό δυνατόν τό 
ταχύτερον νά κηρύξωμεν τόν πόλεμον.» 'Όλοι οί διοικηταί σω
μάτων καί μεραρχιών τοΰ έν Πελοποννήσφ συγκεντρωμένου έλ· 
ληνικού στρατοΰ έκλήθησαν τό Σάββατον ώραν 10η- π. μ. είς 
σύσκεψιν παρά τοΰ Βενιζέλου. ' Ο συνταγματάρχης Σπηλιάδης, 
διοικητής τής μεραρχίας τών Κυκλάδων, θά διαδεχθη τόν Βε- 
νιζέλον είς τό ύπουργειον τών στρατιωτικών.

Σ.Σ. Περί τών γεγονότων τής Πελοποννήσου ό άνταντικός 
τηλέγραφος δέν ήθέλησεν άκόμη νά μάς μεταβιβάση σαφείς 
πληροφορίας. "Αλλη ειδησις, τήν όποιαν έδημοσιεύσαμεν χθές 
άνέφερεν, δτι ό Παπούλας δέν παρουσιάσθη είς ’ Αθήνας. Έν 
γένει συνιστώμεν, δπως τίθεται ύπό κάθαρσιν πάν δ,τι άναγρά- 
φει ο άνταντικός τύπος περί τών γεγονότων τής ΙΙελοποννήσου, 
ό δποίος συμφέρον έχει νά άποκρύψη τήν άντιβενιζελικήν στάσιν 
τοΰ λαού καί τοΰ στρατοΰ τής Πελοποννήσου, δστις καί άποτε- 
λεΐ τήν πλειονότητα τοΰ εύρισκομένου ύπό τά δπλα ελληνικού 
στρατοΰ.

(Ζ.) Καρλσρούη, 2. ’ Ιουλίου. 'Η  παρισινή «Πτί Ζουρνάλ» 
άναγγέλλει έξ ’ Αθηνών τά έξής: Είς ’ Αθήνας καί ολόκληρον 
τήν Ελλάδα έκηρύχθη κατάστασις πολιορκίας. '0  Βενιζέλος 
υπέγραψε τό διάταγμα τής έπισ:ρατεύσεως τοΰ στρατοΰ. Τά 
έλληνικά προξενεία είς τά; ούδετέρας χώρας έκδίδουσιν άπό τοΰ 
Σαββάτου διαταγάς προσκλήσεως πρός τούς στρατευσίμους.

(Ζ.) Γενεύη, 2. ’ Ιουλίου. 'Ο Βενιζέλος (ονόμασε, κατά 
τήν «Ματέν» πρεσβευτάς έν Παρισίοις, Λονδίνω καί Πετρουπό-

λει τούς άφωσια» μένους είς αύτόν Ρωμάνον. Γεννάδιον καί Κα- 
κλαμάνον. Προσέτι ή «Ματέν» αναγγέλλει, δτι έπίκειται αμέ
σως διαταγή τοΰ υπουργείου τών στρατιωτικών, διά τής οποίας 
τά άπό πολλοΰ είς Πελοπόννησον διαμένοντα στρατεύματα 
θά διανεμηθώσιν είς διαφόρους φρουράς τής Ελλάδος. 'II συγ
κοινωνία μετά τής ΙΙελοποννήσου ύπήχθη ύπό τόν ελεγχον τή; 
αστυνομίας ’ Αθηνών. ’ Επίκειται ή άπομόνωσις μεγάλου άριθμοΰ 
ύπηκόων τών κεντρικών δυνάμεων. ' Η στρατιωτική φρούρησις 
τής πρωτευούσης άνετέθη είς βενιζελικόν στρατόν.

Κατά τηλεγράφημα τής «Προόδου» τής Λυόν ό στρατηγός 
Παπούλας, ό όποιος έκήρυξεν δημοκρατίαν καί διώρισεν εξαμε
λές συμβούλιον. ήρνήθη νά ελθη είς 'Αθήνας. Σχετικώς με τήν 
ύπόθεσιν ταύτην συνελήφθησαν έν Άθήναις περί τούς 20 αξιω
ματικούς τοΰ στρατού τής ξηράς καί τοΰ ναυτικοΰ.

(Ζ.) Βέρνη, 2. Ιουλίου. Ό  παρισινός τύπος άναγγέλλε, 
έξ Αθηνών, δτι είς τήν Πελοπόννησον ύπάρχουσιν έπαναστατικά 
τινα κέντρα. Ό  διοργανωτής τών συνδέσμων τών έπ'στράτων̂  
στρατηγός Παπούλας, ήρνήθη ν’ άναγνωρίση τόν Βασιλέα Α λέ
ξανδρον. Ούτος σκοπεύει, νά άνακηρύξη έν Τριπόλει δημοκρατί
αν. Περί τής ύποθέσεως ταύτης δέν ύπάρχουσιν έν Άθήναις 
λεπτομέρειαι, διότι ό Παπούλας έξασκεΐ αύστηράν λογοκρισίαν. 
Εΐναι μόνον γνωστόν, δτι ό Παπούλας διώρισεν έν Τριπόλει έξα' 
μελή έπιτροπήν, ή όποία θά βοηθήση αύτόν είς τήν έκτέλεσιν 
τοΰ σχεδίου του. Αί ένέργειαι τοΰ Παπούλα δέν ανησυχούν ύ* 
περβολικώς τήν κυβέρνησιν.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΪ ΧΙΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΚΑΙ ΤΟΪ ΛΟΥΗΤΕΗΗΤΟΡΦ
Ε ΙΣ  Τ Ο  Α Υ Σ Τ Ρ Ο Ο Υ Γ Γ Ρ . Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ε Ϊ Ο Ν

(W .T .B .) Βερολϊνον, 2. ’ Ιουλίου. (Επίσημον.) '0  στρα
τάρχης φόν Χιντενμπουργκ καί ό στρατηγός τοΰ πεζικού \ούν~ 
τενντορφ εφθασαν τήν 2. Ιουλίου π. μ. εις τον τοπον τοΰ 
αύστροουγγρικοΰ μεγάλου στρατηγείου πρός συσκεψιν επι τών 
παρουσών καί μελλουσών έπιχειρήσεων τών συμμαχικών στρα
τευμάτων. ' Η Αύτοΰ Άποστολική Μεγαλειότης έδέχθη τούς 
δύο στρατηγούς είς μακράν άκρόασιν. Μετά μεσημβρίαν θα γι- 
νωσι συζητήσεις μετά τοΰ αύστροούγγρου ύπουργοΰ τών εξωτε
ρικών καί τοΰ έν Βιέννη γερμανοΰ πρεσβευτοΰ.

Ο  Χ Ι Ν Τ Ε Ν Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ  
π ε ρ ί  τ ής  π ο λ ε μ ι κ ή ς  κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς

Βερολϊνον, 2. Ιουλίου. (W .T .B .) Παρά πηγής, εύρισκο' 
μενης πολύ πλησίον τοΰ. στρατάρχου φόν Χιντ:νμπουρρι, άνα 
κοινοΰται ήμΐν, δτι ό στρατάρχης έξεφράσθη κατά τόν ακόλου
θον τρόπον περί τής παρούσης καταστάσεως:

« ’ Εκερδίσαμεν τόν πόλεμον, έάν άντισταθώμεν είς τας 
έχθρικάς έπιθέσεις, μέχρις δτου ό υποβρύχιος πόλεμος έκτελέση 
τό έ'ργον του. Τά πλοΐά μας έργάζονται καλώς, καταστρέφ'ουσι 
τούς δρους τής ύπάρξεως τών έχθρών ίσχυρότερον παρ’ δ,τΐ: 
έσκέφθημεν. Είς ούχί πολύ άπώτερον χρόνον οί έχθροί μας ί>α 
έξαναγκασθώσιν είς είρήνην. Ούτοι γνωρίζουσι τοΰτο, καί ενεκα 
τούτου παρά τάς βαρείας ήττας, τάς όποιας ύπέστησαν κατα 
τήν παρελθοΰσαν άνοιξιν είς τόν ’ Ιζόντσο, είς τό 1 ιρολ, εις τον 
Αίσν καί παρά τό Άρράς όφείλουσι νά έξακολουθώσί τάς έπ'-· 
θέσεις των, έστω καί άν δέν παρέχουν καμμίαν έλπίδα.

Είς τήν βοήθειαν τών Αμερικανών δέν δύνανται πλέον να 
περιμένωσι. Πρέπει νά έλθουν. Α! συμμαχικαί στρατιαί οεν 
εΐναι δυνατόν νά ήττηθοΰν. Αποκρούομε» τούς έχθρούς, μεχρ1? 
δτου άντιληφθοΰν, δτι έκερδισαμεν τόν πόλεμον τοτε ή Αυ
στροουγγαρία, ή Γερμανία, ή Βουλγαρία καί ή Τουρκία Θ*-

λάβωσι τήν είρήνην, τήν όποιαν χρειαζόμεθα πρός έλευθέραν 
άνάπτυξίν τών δυνά'ΐεών μας.

' 0  έχθρός μάς ύπετίμησε. πιστεύει είς τήν άριθμητικήν 
του ύπεροχήν καί ένόμισεν, δτι στερήσεις θά ήδύναντο νά μάς 
έξαναγκάσωσι, νά δεχθώμεν είρήνην, ή όποία καταστρέφει ήμάς 
καί τό μέλλον τών τέκνων μας. Έπεθύμουν, δπως οί πολιτικοί 
τών έχθρών μας άπέκτων τήν αύτήν έντύπωσιν άπό τήν Μοναρ
χίαν, δπως έγώ έσχάτως τήν άπέκτησα. Θά έγκατέλιπον τό 
σχέδιόν των. ’ Από τήν έπίσκεψΐν μου έσχημάτισα τήν άκλόνη- 
τον πεποίθησίν, δτι θά εΐμεθα ήνωμένοι μέχρι νικηφόρου τέρ
ματος. ' Η συμμαχία μας δέν δύναται νά κλονισθη. Αί κυβερ
νήσεις, τά στρατεύματα καί εις έκαστος είς τούς λαούς τής 
Γερμανίας καί τής Αύστρουγγαρίας εΐναι Ιτοιμος, νά άντισταθη 
ύπέρ τού κοινού άγαθοΰ μέχρι τών άκρων, άς ελθη δ,τι θέλει.»

AN A K O IN D B EN TAT o Y ΠΟΛΕΜΟΥ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α  Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ο Β ίΝ Τ Α

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον. 3 ’ Ιουλίου 1917.

Δ υ τικ όν  Θ έατρ ον.
Μόλις περί τήν έσπέραν Ινεδυναμώθη γενικώς το πύρ. 

Είς τόν τομέα τή; Ύπερν εφθασε είς σημαντικήν δύναμιν. 

Σ Τ Ρ Α Τ Ι *  ΤΟΥ Α ΙΑ Δ Ο Χ Ο Υ  Ρ Ο Υ Π Ρ ΕΧ Τ
Ίδικαί μας έπιθέσεις είς τάς άγγλικάς γρνμμάς βορείως 

τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ. δυτικώς τής Λάν καί παρά* τήν 
Μπουλλεκούρ εΐχον καλά άποτελέσματα άναγνωρίσεως. 'Ωσαύ
τως κατά τινα μάχην φυλακείων παρά τήν Χαρζικούρ, βορειο- 
ουτικώς τοΰ Σέν Κεντέν. συνελήφθησαν αιχμάλωτοι ύφ’ ήμών 
καί έκυριεύθη πολεμικόν ύλικόν.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Είς τό μέτωπον τούτο οί Γ άλλοι προσεπάθησαν καί πάλιν 

νά έπανακτήσωσι τά άπολεσθέντα χαρακώματα είς τό ύψιπέδιον 
της Λά Μποβέλ καί έπί τής άριστερας όχθης τοΰ Μάς. Νοτι- 
ανατολικώς τής Σερνύ συνετρίβησαν 2 έπιθ σεις πρό τοΰ πυρός 
τής άμύνης μας. Είς τό δάσος τής Άβοκούρ καί είς τό ύψω
μα 304 τό πΰρ μας καταστροφής ή μπόδισε τά πρός έπίθε- 
"ιν έτοιμα στρατεύματα τής έφόδου, νά έξορμήσωσιν άπό τά χα
ρακώματά των.

Είς τό δρος Πόελ είς τήν Καμπανίαν μία ίδική μας έπι- 
χείρησις εΐχ?. τό ποθούμενον άποτέλεσμα· οί άνιχνευταί έκυρί- 
ευσαν αιχμαλώτους καί λείαν.

Κατερρίφθησαν 6 έχθρικά άεροπλάνα. έκ τών όποιων εν 
ύπό τοΰ ίλάρχου βαρώνου φόν Ριχτχόφεν.

’Α να τολ ικ όν  θ έα τρ ο ν  
Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Υ  Π Ρ ΙΓΚ Η Π Ο Σ ΑΕΟ Π Ο Α Δ Ο Υ Τ Η Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ

Ενω μεταξύ τής Ανατολικής θαλάσσης καί τής Πρίπγετ 
ri εντασις μάχης είχεν ένδυναμωθή μόνον πλησίον τής Ρίγας 
'καί τής Σμόργκον, ό άγών διά πυρός ήτο ισχυρός είς τό μέ
σον τμήμα τοΰ Στόχοτ, δπου άπέτυχον ρωσσικαί μερικαί έπιθέ- 
οει; παρά τήν σιδ. γραμμήν Κόβελ —Λούκ μετά πολλών απω
λειών καί νοτίως μέχρι τοΰ Τσλότα Αίπα.

Εκεί έξηκολούθησεν ή μάχη είς τήν ανατολικήν Γαλικίαν.
Ρωσσικαί κατά μάζας έπιθέσεις, προχωροΰσαι ύπέρ τά 

υψώματα τής δυτικής όχθης τοΰ Στρύπα, κατώρθωσαν νά εύ- 
ρυυωαι τήν θεσιν διασπάσεως τής προτεραίας πρός βορραν. ' Η 
ιΤ[εμβασις τών εφεδρειών μας έσταμάτησε τόν έχθρόν.

Παρά τήν Κονγιούκη συνετρίβησαν πρό καί μετά μεσημ

βρίαν έπιθέσεις τών Ρώσσων πρό τών νέων θέσεων μετά βα
ρειών άπωλειών. Νοτιώτερον ό έχθρός δέν εύρε μέχρι τοΰδε 
τήν δύναμιν. νά έπαναλάβη τάς έπιθέσεις του κατά τών ύψω- 
μάτων παρά τήν Μπρτσετσάνυ.

Είς τά Καρπάθια, τήν Ρουμανίαν καί τό Μακεδονικόν με- 
τωπον ή κατάστασις εΐναι άμετάβλητος.

(W .T  Β ) _________  ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ Α Υ Π Ρ Ο Ο Υ Γ Γ Ρ Ι Κ Ο Υ  Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ο β ΕΝ Τ Ο ί
Βιέννη, 2. ’ Ιουλίου

’Ιτα λικ όν θ έα τρ ο ν
’ Εκτός μιας ορμητικής έπιχειρήσεως τοΰ αύστροουγγρικοΰ 

τάγματος έθνοφρουρών IV /2  δυτικώς τής Ρίβα, κατά τήν ό
ποιαν ήχμαλωτίσθησαν 16 άλπανίσταί έκ τών έχθρικών χαρα
κωμάτων, ούδέν σημαντικόν πρός άναγγελίαν.

(W .T .B  ) '0  Άρχηγός τού Γενικού ’ Επιτελείου.

Κ α τ ά π τ ω σ ις  τοΰ  Α ονδινα ίου  συ ναλλ άγμ α τος
(Ν.) Κοπεγχάγη, 2. Ιουλίου. Ζωηράς άνησυχίας προκα- 

λεϊ είς τούς άγγλιχούς ναυτικούς κύκλους ή διαρκής εκπτωσις 
τοΰ συναλάγματος Λονδίνου, ή όποία έξηγεΐται έκτός άλλων πο
λεμικών μέτρων καί ύπό τοΰ ύποβρυχίου πολέμου. Ένψ μέχρι 
τοΰδε άδιαφόρως δλα τά φορτία τοΰ κόσμου έπληρώνοντο έν 
Λονδίνω είς λίρας, τώρα πλέον ούδέτεροι έφοπλισταί άπαιτοΰσι 
τήν πληρωμήν είς τήν νομισματικήν μοναδα τής χώρας των ή είς 
δολλάρια. Συνέπεια τούτου εΐναι έλάττωσις τής ζητήσεως συ
ναλλάγματος Λονδίνου, ούτως ώστε ή άξια του ήλαττώθη κατά 
7 τοΐς εκατόν έναντι τοΰ έλβετικοΰ φράγκου καί κατά 20 τοίς 
έκατον έναντι τοΰ ισπανικού πεζέτα.

ΑΙ ΕΚΑΟΓΑΙ ΤΗΣ ΡϋΣΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕϋΣ
(Ν.) Τό πρακτορεΐον Χαβάς άναγγέλλει έκ Πετρουπόλεως, 

δτι ή προσωρινή κυβέρνησις δημοσιεύει διάταγμα όρίζον τήν 
σύγκληση* τής συντακτικής συνελεύσεως διά τήν 13. ’ Οκτωβρίου 
1917 καί τάς έκλογάς διά τήν συνταγματικήν συνέλευσιν διά τήν 
30. Σεπτεμβρίου 1917.

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΥ "ΛΟΞΑ..
(Ν.) Παρίσιοι, 2. ’ Ιουλίου. (Τηλ. τού πρακτ. Χαβάς.) 

Τό έλληνικόν άντιτορπιλλικόν «Δόξα» μετά γαλλικού έπιτελείου 
καί γαλλικού πληρώματος κατεβυθίσθη είς τήν Μεσόγειον θά. 
λασσαν τήν 28. ’ Ιουνίου κατόπιν διπλής’ έκρήξεως. 'Η «Δόξα» 
εύρίσκετο είς άπόστασιν 100 μέτρων άπό Ιν εμπορικόν πλοΐον, 
τό όποΐον συνώδευεν. ’ Αγνοούνται 29 άνδρες, μεταξύ τών οποί
ων καί δλοι οί άξιωματικοί.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
' Η «Τάγκεμπλατ» τού Βερολίνου πληροφορείται τά έξής : 

Έκ τοΰ προσωπικού τής πρεσβείας ό πρώην ύποπρόξενος Ά -  
ραβαντινός καί ό πρώην διευθυντής τοΰ γραφείου Σίμος θά 
μείνωσιν είς Βερολϊνον καί θά προσκολληθώσιν είς τήν πρε
σβείαν, ή όποία αναλαμβάνει τήν προστασίαν τών έλληνικών 
συμφερόντων. 'Ο μέχρι τούδε ελλην πρεσβευτής κ. θεοτόκης 
θά διαμείνη προσωρινώς είς Σέν Μορίτς, δπου διαμένει καί ό 
Βασιλεύς Κωνσταντίνος.

Ο Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Ε Ι Σ  Σ Ε Ν  Μ Ο Ρ Ι Τ Σ
(Ζ.) Σέν Μορίτς (Ένγκάντιν), 1. ’ Ιουλίου. Σήμερον μετά 

μεσημβρίαν ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος μετά τής βασιλικής οίκο'



γενίας κα'ι της άκολουθίας εφθασεν είς Σέν Μορίτς χαί κατε- 
λυσαν εί; τό ξενοόοχεΐον Κάολτον. Πολύ πλήθος λαοΰ, ξένοι 
τή: πόλεως, ώς και έπίσημοι αντιπρόσωποι τής κοινότητας καί 
τή; θεραπευτικής ένώσεως προπαρεσκεύασαν εϊς του; έκ Μπέργ- 
κον ερχομένους βασιλικούς ξένους φιλόφρονα σιωπηράν υποδοχήν.

Η K i t  ΠΑΑΙΗ Α Ϊ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ ΙΑ
(Ζ.) Λονδϊνον, 2. ’ Ιουλίου. Ιο πρακτορεϊον Ρόϋτερ αναγ

γέλλει εκ Σαγγάης, δτι ό νεαρός αύτοκράτωρ \  σου αν I ούνγκ 
έγνωστοποίησε τήν άνάβασίν του εις τον θρόνον.

Χσούαν Τούνγκ είναι τό έπίσημον όνομα τοΰ ήθη 12ετοΰς 
πρίγκηπος Πούντη, ό όποιος κατά τας άρχάς Δεκεμβρίου 1908 
έστέφθη μετά μεγάλης πομπής Αύτοκράτωρ τής Κίνα;, μετ’ ό· 
λίγον δμω; ύπεχώρησε πρό τοΰ αυξανομενου δημοκρατικού ρεύ
ματα;. ’Άνευ θρόνου κατείχε καί κατόπιν τοϋ; έπισήμου; του 
τίτλου;.

(Ζ.) Ρόττερνταμ. 2. ’ Ιουλίου. Περι τών γεγονότων τή; 
Κίνα; όέν έγνώσθησαν ακόμη λεπτομέρεια'.. Φαίνετα'. δμως. δτι 
τόν κυριώτερον ρόλον έ'παιξε τό στρατιωτικόν κόμμα.

ΑΛΛΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
(Ζ.) Άθήναι, 2 ’ Ιουλίου. (Χαβας.) 'Ο  στρατηγός ΓΙαπού- 

λας, διοικητής τοΰ 5. Σώματος Στρατοΰ έν Πελοποννήκο έζή- 
τησε τήν παραίτησιν του άπό τής ένεργοΰ υπηρεσίας.

(Ζ.) Γενεύη, 2. ’ Ιουλίου. Αί βενιζελικαί έφημερίδες άπαι- 
τοΰσι τήν άμεσον άποχώρησιν τών Ιταλών έξ Ηπείρου. Η ύ- 
πόληψι; τοΰ Βενιζέλου έν τοϊ έξωτερικω άπαιτεϊ τοΰτο. ' ί’σαύ- 
τως διά τή; άποχωρήσεως τών Ίταλών θά έξελιπε μία αίτία 
ανησυχίας τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού.

Τελευταίως συνελήφθη "αν πολυάριθμοι Γερμανοί, Αυστρια
κοί, Ούγγροι Τοΰρκοι καί Βούλγαροι είς Αθήνας καί άλλ ας 
πόλε ι; τής ' Ελλάδος.

(Ζ.) Κωνσταντινούπολή, 3 ’ Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ 
πρακτορείου Μίλλι.) 'Ο έλλην πρεσβευτής άνεκοίνωσε χθέ; με
τά μεσημβρίαν εϊς τήν Πύλην τήν διακοπήν τών σχέσεων.

'0  έν Σόφια Ιλλην πρεσβευτή; προέβη εί; τήν αύτήν ά- 
νακοίνωσιν. ____________

Ή  έπίδρασις τσϋ υποβρυχίου πολέμου έν ’Αγγλία.
(Ζ.) Χάγη, 3. ’ Ιουλίου. Ο πλοίαρχο; Μπάτουρστ εΐίτεν 

εί'; τινα ομιλίαν του, δτι ό υποβρύχιος πόλεμος ύπήρξεν Ολέ
θριος ιδίως εϊς τήν εισαγωγήν τής ζαχάρεω;, διότι κατεβυθί- 
σθησαν φορτία ζαχάρεω; 40000 τόννων.

Δ Η Λ Ω Σ ΙΣ
Λαμβάνω τήν τιμήν νά δηλώσω, δτι ό μεταξύ τοΰ υπο

φαινομένου καί τή; δεσποινίδας Γερτρούδης Βίνκλερ άρραβών 
διελύθη διά λόγους απολύτως οίκογενειακούς.

Μετά τιμής 
Α. Κ. Παππάς

’Av&uπολοχογό; Πυροβολικοί;.

Εί; τό ΚΑΠΝΟΠΩΑΕΙΟΝ I. ΔΙΙΜΑ, Γιάκοπ— στράσσε 
42, πλησίον ταχυδρομείου, ανταλλάσσονται ελληνικά νομίσματα 
αί 100 δραχμαί πρό; 107 μάρκα.

’ Ενοικιάζεται πολυ καλά έπιπλ. δωμάτιον Κρέλ-στρασσ?

19. Μ. ά. _______________________________________________ _

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμάτιον. Μπλοΰμεν-στράσ. 1. I
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ΤΤΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ

1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ! ί 
„ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ“ 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
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