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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 2 ’ Ιουλίου. (W .T .B .) Κατά τον έςακολουθη- 

τικόν βαρυν άγώνα πυροβολικού είς την Φλάνδραν έβομβαρδί- 
σθη ύπδ τών Γερμανών μεταςυ άλλων ή πρωτεύουσα αγγλική 
θέσις άποθηκευσεως καί το φρουριον Ύπερν διά βαρέων καί βαρυ
τάτων διαμετρημάτων. Εϊς τήν πόλιν, είς τήν όποιαν, ώς εί̂ αι 
άκριβώς γνωστόν, διαμένουσαι ίσχυραί άγγλικαί Ιφεδρεΐαι, πα- 
ρετηρήθησαν πολλαί εκρήξεις καί πυρκαϊαί. Κατά τά άλλα έξη- 
κολούθησεν ό άγών κατά τού άγγλικού πυροβολικού. Είς πολλάς 
θέσεις πυροβολαρχιών παρετηρήθησαν έκρήξεις καί ή φυγή τού 
ύίζηρετικού προσωπικού τών πυροβόλων.

Τήν πρωίαν τής 1. ’ Ιουλίου ώραν 4, 10  οι “Αγγλοι έπε
τέθησαν διά δύο μεραρχιών μεταξύ τής όδού Μπετόν— Λάν 
καί τού ρύακος Σουσέ. Πλεονεκτήματα, τά όποια απέκτησαν 
άρχικώς οί "Αγγλοι μεταξύ τού προαστείου Λάν καί τού ρύα
κος Σουσέ, άπεσπάσθησαν πάλιν άπό αύτους διά τής ορμητικής 
άντεπιθέσεως ενός συντάγματος τής Άνω Σιλεσίας.

Είς τό μέτωπον τού Αισν αί έπανειλημμέναι γαλλικαί 
αντεπιθέσεις καθ’ ολων τών έδώ κατά τάς τελευταίας ήμέρας 
άπολεσθέντων χαρακωμάτων άνεβίβασαν σημαντικώς τάς γαλλι
κάς άπωλείας. Άπό τής 28. μέχρι τής 30. Ιουνίου ήχμαλω- 
τίσθησαν 868 άνδρες, μεταςυ τών οποίων 15 άξιωματικοί, έ- 
κυριεύθησαν δε 12 πολυβόλα. 7 ταχυγεμή δπλα, 6 τορπιλλο- 
βλήται, 3 πυροβόλα χαρακωμάτων, ώς καί αναρίθμητα πυρο- 
μαχικά τορπιλλών «αί πολυ υλικόν.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον διήμερον βαρύτατον ραγδαΐον 
ττΰρ είχε μεταβάλει τάς θέσεις άπό Μπρτσετσάνυ μέχρι Ντνγέστρ 
είς πεδίον χοανών κατά υπόδειγμα τοΰ Δυτικού. Διά διαρκώς 
ένισχυομένων κυμάτων οί Ρώσσοι είς μάτην έπετίθεντο μέχρι 
βαθείας εσπέρας. Όλαι αί θέσεις έμειναν είς χεΐράς τών συμ
μάχων ή έπανεκτήθησαν διά τολμηράς άντεπιθέσεως. Μόνον 
είς όλίγας τινάς θέσεις ήδυνήθησαν ρωσσικά δίκτυα νά μείνω- 
σιν είς τά έμπρόσθια χαρακώματα. Κατά τήν νύκτα έξησθένη- 
σεν ό άγών. Άπό τής πρωίας τής 2. ’ Ιουλίου έσυνεχίσθη πά
λιν. Βορείως τής Στανίσλαου καί είς τήν περιοχήν τής Τσλόξοβ 
■οεν έγένοντο μάχαι πεζικού παρά τόν σφοδρόν άγώνα πυροβο
λικού. 'Ως άποτέλεσμα τών άνεπιφυλάκτως ένεργουμένων έπιθέ
σεων καί ώς άμοιβή διά τάς άνηκούστου; Θυσίας των οί Ρώσ- 
σοι κατέκτησαν μόνον τό χωρίον Κονγιούκη. Αί προσπάθειαι 
των, δπως άπό έκεΐ προχωρήσω σι περισσότερον, άπέτυχον 
.μετά πολλών ιπωλειών.

ANAKOINQBENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α  A N AK O IN Q B EN T A

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 4 ’ Ιουλίου 1917.

Δ υ τικ ό ν  Θ έα τρ ον .
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Α ΙΑ Α Ο Χ Ο Υ  Ρ Ο Υ Π Ρ ΕΧ Τ

Συνεπεία όμίχλη; καί δυσκόλου ώς έκ τούτου παρατηρή
σει»; τό πΰρ διετηρήθη άσθενέ; μέχρι τής εσπέρας· κατόπιν 
ένεδυναμώθη είς τινας τομείς μέχρις δτου έπήλθε τό σκότος. 
Γήν νύκτα έγένοντο έπανειλημμένω; μάχαι άναγνωρίσεως, έκ 
τών όποίων άπεκομίσαμεν αιχμαλώτου; καί λείαν.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  ΤΟ Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Άνατολικώς τής Σερνυ παρά τήν Σεμέν ντε Ντάμ οί Γάλ

λοι έπετέθησαν κατά τήν νύκτα δίς κατά τών όφ’ ήμών κατα- 
ληφθέντων χαρακωμάτων. Καί κατά τάς δύο φορά; άπεκρούσθη
σαν, Τά δεδοκιμο-μένα Λιππικά Βεστφαλικά τάγματα κατεδίω- 
ςαν τόν υποχωροΰντα έχθρόν, μετέθεσαν πρό; τά έμπρό; τάς 
θέσεις των καί συνέλαβον μέγαν άριθμόν αιχμαλώτων.

'Ωσαύτως δυτικώς τής Σερνυ καί παρά τήν Κραόν έπέτυ- 
χον επιχειρήσεις τών έπιθετικών μας περιπόλων.

Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Υ  Π Ρ ΙΓΚ Η Π Ο Σ ΑΕΟ Π ΟΑ Δ ΟΥ Τ Η Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ
Ουδέν σημαντικόν.

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

Είς τήν άνατολικήν Γαλικίαν οί Ρώσσοι ήδυνήθησαν χθες 
νά έπαναλάβωσι τήν έπίθεσιν των μόνον παρά τήν Μπρτστεσά' 
νυ. Παρά τήν χρησιμοποίησιν άκμαίων στρατευμάτων δέν ήδυ
νήθησαν νά προχωρήσωσι. Διά έπιμόνου άμύνης καί άκμαίων 
άντεπιθέσεων σαςωνικά συντάγματα έκράτησαν τά; θέσεις των 
κατά πολυαρίθμων έπιθέσεων καί έπροξένησαν εί; τόν έχθρόν 
μεγάλα; άπωλείας.

Είς τόν τομέα Κονγιούκη-Τσμπόροβ ισχυρό; άγών πυρός.
' Η δρασις τού πυροβολικού ήτο ώσαότως παρά τήν 

Μπρόντυ καί παρά τόν Στόχοτ κατά διαλείμματα πολυ ζωηρά.

Είς τό λοιπόν μέτωπον ούδεμία μεγαλυτέρα μαχηΐική 
ένέργεια.

Μ α κ εδονικ όν μ έτω π ον
Ούδέν νέον.

ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ



ΕΚ ΙΟ Υ  Α Υ ΪΤ Ρ Ο Ο ΪΓΓΡ ΙΚ Ο Ϊ ANAK0IN08EMTDI
Βιέννη, 3. ’ Ιουλίου

Ιταλικόν θέατρον
Τμήματα τών συνταγμάτων έφεδρείας ύπ άριί). 20 καί 

31 κατέλαβαν παρά τήν Κοστανγιέβιτσα μίαν προκεχωρημένην 
θέσινκαΐ έκυρίευσαν 2 άξιωματικούς, 270 άνδρας κα! 2 πολυβόλα. 

(W .T .B .) 'Ο  ’ Αρχηγός τοΰ Γενικού ’ Επιτελείου.

Η  Ρ Ω ΣΣΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Σ ΙΣ  
κατά τοΰ αύοτρουγγρικοΰ μετώπου

(Ν.) Ά π ο  to Βιενναΐον Γραφεΐον τοΰ Πολεμικοΰ Τύπου 
αναγγέλλονται τά έξής: 'Ο  «Ταχυδρόμος τής Ζυρίχης» δημο
σιεύει είς εν άπδ τήν Γενεύην άποίταλέν είς αύτδν τηλεγράφη
μα τήν έπομένην εί'δησιν: Κατά άξιοπίστους είς Παρισίους άφι- 
χθεισας ειδήσεις ή ρωσσική διοίκησις τοΰ στρατοΰ προπαρα
σκευάζει ήδη σοβαρώς τδ νοτιοδυτικόν μέτωπόν της πρδς έπα- 
νάληψιν τής άπδ τοΰ παρελθόντως έτους διακοπείσης έπιθέσεως. 
Πρδς τοΰτο συνήθροισε λίαν σημάντικάς δυνάμεις είς τδ αύστρο- 
ουγγρικδν μέτωπον, ένίσχυσεν άναλόγως τδ πυροβολικόν κα'ι 
πρασπαθεΐ, παρ’ δλα τά έμπόδια τής εσωτερικής όργανώσεως, 
νά αύξήση δσον τό δυνατόν τήν παραγωγήν πυρομαχικών.

’ Εκπλήσσει, δτι αι στρατιωτικα'ι αύται προπαρασκευαί λαμ- 
βάνονται άκριβώς 'έπί αύστροουγγρικοΰ έδάφους. Έ  ειδησις αυτη 
ρίπτει άξιοπαρατήρητον φώς είς τάς αποφάσεις περί είρήνης, τάς ό
ποιας μόλις πρδ όλίγου ελαβεν ό σύνδεσμος τών έργατών καί στρατιω
τών τής 1 Ιετρουπόλεως. Διά τούτων άπαιτεΐται έντόνως ή ειρήνη άνευ 
προσαρτήσεων, και τώρα ή διοίκησις τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ άρχίζει 
νέαν έπίθεσιν, τής οποίας δμως δ σκοπός δεν δύναται νά είναι 
τίποτε αλλο άπό τήν πρόσάρτησιν ξένων τμημάτων έδάφους.

26 7000 ΤΟ Ν Ν Ο Ι
(W .T .B .) Βερολϊνον, 2. ’ Ιουλίου. ’ Επίσημον. Νέαι έπιτυ- 

χίαι τών υποβρυχίων είς τδ βόρειον πολεμικόν θέατρον: 
26 700 τόννοι.

Μεταςυ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο έν ύπδ άσφά- 
λειαν πλέον ώπλισμένον άγγλικδν άτμόπλοιον 5000 τ. περίπου 
μετά φορτίου άνθράκων, εν πολύ μέγα συνοδευόμενον ώπλι- 
σμένον άγγλικόν άτμόπλοιον, τοΰ όποιου ό πλοίαρχος ήχμαλω- 
τίσθη, καί ?ν συνοδευόμενον ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον 
εχον τδ έξωτερικόν τοΰ Ντόβερ Κάστλε. Δύο βυθισθέντα ίστιο- 
φορα εφερον φορτίον ίχθΰς καί δέματα Ιμπόρευμάτων.

'Ο  άρχηγδς τοΰ γεν. έπιτελείου τοΰ στόλου

Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Δ ΙΑ  Τ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν

(Ζ .) Βέρνη, 2. Ιουλίου. Έ πι τής μικράν έλάττωσιν δει- 
κνυουσης στατιστικής τών Αγγλικών θυσιών τοΰ ύποβρυχίου πο
λέμου τήν κατά τήν 24. Ιουνίου λήγουσαν έβδομάδα ό Ά ρ χ ι- 
μταλτ Χούρτ παρατηρεί τά έξής είς τήν «Νταίλυ Τέλεγκραφ»:

Και ot τελευταίοι αριθμοί δλίγον δύνανται νά μάς ίκανο- 
ποιήσωσι, διότι εβδομαδιαία άπώλεια 20 μεγάλων πλοίων κατά 
μέίΟν δρον είναι λίαν σοβαρόν ζήτημα, καί τονίζει έκ νέου τήν 
σημασίαν έσπευσμενου προγράμματος ναυπηγήσεως πλοίων, τοΰ 
όποιου δεν έπελήφθημεν μέχρι τοΰδε, ώς είναι γνωστόν είς 
τούς ναυπηγικούς κύκλους. Άντί τών τριών εκατομμυρίων τόν
νων τοΰ προγράμματος, τό οποίον συνεζητήθη ύπδ τοΰ πολε
μικού ύπουργείου κατά τάς δηλώσεις τοΰ Κοΰρζον, περιορίζον

ται έπι πολύ είς τό ήμισυ τοΰ άριθμοΰ τούτου, μόνον ίνεκα 
τών εκατόν χιλιάδων έργατών και τής σχετικώς μικράς αύξή- 
σεως τής παραγωγής ύλικοΰ. "Ολα τά πολεμικά μας μέτρα 
έξαρτώνται άπό τά πλοία, άλλά ή ταχύτης ναυπηγήσεως είναι 
τώρα, παρά τάς έρημώσεις, αί όποΐαι προξενούνται παρά τοΰ 
έχθροΰ, άκόμη πάντοτε βραδυτέρα ή κατά τήν έποχήν τής εί- 
PW· ______

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 
ό τέως έν Βερολίνω 'Έλλην Πρεσβευτής

Ό  κ. Νικόλαος θεοτόκης είναι υίός τοΰ άειμνήστου πρω
θυπουργού τής Ελλάδος Γεωργίου Θεοτόκη, δστις κατά τό 1913 
άνήγγειλλεν είς τήν Α. Μ. τδν Γερμανόν Αυτοκράτορα την άνά- 
βασιν είς τδν θρόνον τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου. 'Ο  κ. Νικό
λαος Θεοτόκης διωρίσθη τδν ’ Ιούνιον τοΰ 1916 πρεσβευτής τής 
'Ελλάδος έν Βερολίνο), άφοΰ πρότερον είχε χρηματίσει ακόλου
θος τής έν Βερολίνω Ελληνικής Πρεσβείας. ' Ο κ. Θεοτόκης. 
ό όποιος άπολαύει μεγίστης έκτιμήσεως παρά τών γερμανικών 
διπλωματικών καί κυβερνητικών κύκλων, ώς καί τής κοινωνίας 
τοΰ Βερολίνου, μόλις εμαθε τήν Ιπάνοδον τοΰ Βενιζέλου είς 
τήν άρχήν, υπέβαλε τήν παραίτησίν του καί χωρίς νά άναμείνγ, 
την άπάντησιν τής κυβερνήσεως, παρέδωσε τήν υπηρεσίαν τής 
πρεσβείας είς τόν ά  γραμματέα αΰτής. "Ηδη θά διαμείνη είς 
τδν Σέν Μορίτς της ' Ελβετίας.

ΕΚ Ρ Ω Σ Σ Ι Α Σ
(Ζ.) Κοπεγχάγη, 3. ’ Ιουλίου. Αί ύπδ τοΰ Τηλεγρ. ΙΙρακτ. 

Πετρουπόλεως περιγραφεΐσαι άντικυοερνητικαί διαδηλώσεις κατά 
την εορτήν τών θυμάτων τής έπαναστάσεως χαρακτηρίζονται 
άπό ίδιωτικάς ειδήσεις ώς πολύ σοβαραι. Οί συμμετασχόντες 
έζήτησαν άλλην κυβέρνησίν, διότι ή παρούσα διευθύνεται μόνον 
άπδ τάς έπιθυμίας ξένων δυνάμεων καί θέτει τό καλόν τοΰ ρωσ- 
σικοΰ λαοΰ είς δευτέραν καί τρίτην σειράν. k

Έκτός τών άναρχικών άπειλητικών λόγων, ήκούσθησαν καί 
κατηγορίαι κατά τοΰ Κερένσκι, ό όποιος άπέβαλε μεν διά τοΰ 
ταξειδίου του τήν ευθύνην, δι δσα συμβαίνουσι τώρα είς τό 
μέτωπον, δέν θά ουνηθή δμως ενεκα τούτου νά διαφύγη καί 
τήν δικαιοσύνην. Έπειδή άπεπειράθησαν, νά διαλύσωσι τούς 
πολυαρίθμους διαδηλωτάς, έγένετο συμπλοκή, κατά τήν όποία* 
έχρησιμοποιήθησαν πάλιν διάφορα δπλα καί χειροβομβίδες κα£ 
έμπρηστικαί βόμβαι. Αί ταραχαι δεν έληξαν άκόμη. Πολύ πλή
θος διεσχισε τάς όδούς μέχρι βαθείας νυκτδς μέ σημαίας φε- 
ρούσας έπιγραφάς κατά τής κυβερνήσεως.

ΕΚ ΓΕΝΕΥΗΣ
(Τοΰ τακτικού άνταποκριτοΰ μας)

13/26 ’.Ιουνίου 1917 
Δέν έτήρησα τήν ύπόσχεσιν ήν έδωκα είς τήν τελευταίαν 

μου άνταπόκρισιν, νά γράψω τά έξ Ελλάδος νεώτερα, διότι τά 
έπελθοντα τελευταία γεγονότα εφερον είς δλους μας τοσαότην 
ταραχήν, ώστε νά μή δύναται τις ν’ άπασχοληθη με δευτε- 
ρευουσης σημασίας ζητήματα. 'Ο  πόνος τόν όποΐον πας άλη- 
6ης Ελλην ησθάνθη, με ιήν ύπό τής Αγγλίας καί τής Γαλ
λίας ενεργηθεΐσαν έ κ δ ί ω  ξ ι ν— εΐναι ή μόνη αληθής έκφρα- 
<31?— τοΰ λατρευτοΰ μας Βασιλέως έκ τής πατρίδος μας καί ή 
διά τής βίας τών τηλεβόλων μεταβολή αύτής είς γαλλικόν προ- 
τεκτοράτον, ητο καί είναι τοιοΰτος, ώστε νά παραλύη κάθε άλ
λην σκέψιν καί κάθε διάθεσιν πρδς έργασίαν. Έ ν τούτοις πάν
τοτε έσ*επτομην καί τούς άναγνώστας μου, οί όποιοι' άκριβώς 
ώς έκ τών γεγονότων τούτων, κατείχοντο ύπδ ζωηροτέρας έπι
θυμίας νά πληροφορηθώσι τά έν Έλλάδι συμβαίνοντα, και ή 
ηθική ύποχρέωσις τήν όποιαν είχον νά μεταδώσω τάς έκεϊθεν 
πληροφορίας μου μέ άναγκάζει νά γράψω έπί τέλους τήν τρί
την μου πρδς τα «Νεα τοΰ Γκέρλιτς» άνταπόκρισιν, μολονότι 
ή ήθική μου στενοχώρια διά τήν ύποδούλωσιν τής φίλης πα
τρίόος, ούδόλως έμεκύθη ού'τε δύναται νά μειωθή.

Η άναχώρησις τοΰ Βασιλέως μας—Συγκινητικοί λε- 
πτομερειαι Στάσις τοΰ στρατοΰ— Αΰτοκτονίαι 

άνϋρώπων έκ λύπης-
Απο τα τηλεγραφήματα, τά όποια ή λογοκρισία ή ά. 

σχουμένη εν Αθήναις υπο τής Άντάντ, άφίνει νά διασπαροΰν 
είς την Ευρώπην έπληροφορήθητε βεβαίως τά τής άναγχαστικής 
έκδιώξεως τοΰ λατρευτοΰ μας Βασιλέως, καίτοι προσεπάθησαν 
νά δώσουν είς αύτήν τδν χαρακτηρισμόν έκουσίας πα^αιτήσεώς 
Του απο τών έπί τοΰ θρόνου δικαιωμάτων Του. Έπιμελώς ό
μως τά τηλεγραφήματα τών έκβιαστών άπέφυγον ν’ άναφέρουν 
ιά μεσολαβήσαντα κατά τήν άναχώρησίν τής Βασιλικής Οικο
γένειας γεγονότα, καί τήν στάσιν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, γεγονότα, 
ατινα εΐναι ράπισμα ισχυρόν χατά τών μαχομένων δήθεν υπέρ 
τοΰ δικαίου καί τής έλευθερίας τών λαών, καί έκ τών όποιων 
εχω πληροφορηθή τά. άκόλουθα :

"Οταν έγνώσθη ή άπόφασις τής Άντάντ περί έκδιώξεως 
ϊήί Α. Μ. τοΰ Βασιλεως μας ολόκληρος ή πρωτεύουσα έξη- 
γερθη καί πάντες έ'λεγον δτι άντί πάσης θυσίας εδει νά έμπο- 
δισθή ή άναχώρησις τοΰ Μεγαλειοτάτου, πολλοί δε ήρχισαν 

Μ  μεταβαίνουν είς Γατόϊον διά νά άντιστοΰν κατά τών ξένων έν 
'Κεριπτωσει βιας. Η. Α. Μ. έπιθυμοΰσα ν’ άποφύγη άσκοπον 
^ιίματοχυσίαν έδήλωσεν δτι θά ύποκυψη είς τήν βίαν. Έπειδή 
*μως οί ’ Αγγλογάλλοι ένόμιζον δτι θά άνθίσταντο οι μεταβαί- 
-•οντες εις Τατοίον πολΐται καί οι έκεΐ χωρικοί είς τήν άναχώ- 
Ρησιν τής Α. Μ. έπίεσαν τήν κυβέρνησιν νά διατάξη ενα τάγμα 

•βιρατοΰ να μεταβη είς Τατόϊον καί έςασφαλίση τήν άναχώρη- 
3ιν τής Α. Μ. Οί στρατιώται δμως οί λαβόντβς τήν διαταγήν 
*»υτην έστασίασαν δηλώσαντες δτι δέν ήμποροΰν νά έμποδίσουν 

Ι® '  αδελφούς των άπό τοΰ νά έκδηλώσωσι τά αισθήματα' των 
rV  Α. Μ. καί δτι αυτοί οί ίδιοι Θέλουν νά μείνη ό Βα- 

5υ-'· Κατόπιν τής στάσεως ταύτης τοΰ έν λόγφ τάγματας, έ.
Τατόϊον εν σύνταγμα, άλλά καί αύτό έστασίασε. Πρό 

γεγονότων τούτων εύρεθέντες οί Αγγλογάλλοι, καί φοβού- 
J*vf  ί*®γαλείτερα, ειδοποίησαν τήν Α. Μ. νά έγκαταλείψη τδ 

jjv^ixov έδαφος τδ ταχύτερον, δηλοΰντες δτι δεν θά σταματή- 
β(“31 πρό ούδεμιάς βίας.

Οταν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς μετά τής οίκογενείας Του καί 
τής άκολουθίας Του άνεχώρησε, οί πολΐται καί χωρικοί οί ευ
ρισκόμενοι εκεΐ εκλαιον ώς μικρά παιδία., άναθεματίζοντες τούς 
Αγγλογάλλους, καί βλέποντες διερχόμενον τόν Βασιλέα έγονυ- 

πέτουν. ΆIτο δέ τοσαυτη ή πικρία τών παρακολουθούντων τό 
σπαραξικάρδιον τοΰτο γεγονός, ώστε εύρέθησαν άνθρωποι οί ό
ποιοι η ύ τ ο κ τ ό ν η σ α ν  μή δονάμενοι νά ϊδωσι εκδιωκόμενο·/ 
διά τής β;?ς τόν λατρευτόν Βασιλέα. Γεγονός όντως μοναδικόν 
τδ όποΐον ού'τε άνέγραψεν εως τώρα ή ιστορία ού':ε καί θά 
έπαναλάβη.

Έκτός τούτου πολΐται έλιθοβόλησαν τήν άμαξαν τοΰ πρω
θυπουργού κ. Ζαΐμη τοΰ όποιου ή στάσ.ς κατακρίνετε, διότι 
ολοι νομίζουν δτι δεν έπρεπε νά εύρεθη Έλλην Πρωθυπουργός, 
ό όποιος νά ύπογράψη έστω καί διά τής βίας, τήν έξαναγκα- 
στικήν δ ή θ ε ν  παραίτησίν τοΰ Βασιλέως μας· λέγω δήθεν διότι 
Κωνσταντίνος ό IB.' δέν παρητήθη ουδέ επαυσε νά εΐναι ό λαο- 
φίλητος καί λατρευτός Βασιλεύ;— άληθές ίνδαλμα— τοΰ Ε λλη
νικού Λαού. Οι ξένοι κατακτηταί οί υποδουλώσαντες σήμερον 
τήν ' Ελλάδα θά προσπαθήσουν βεβαίως διά τής λόγχης καί διά 
τής βίας άφ’ ένός, διά τών παροχών καί τής έξαγοράς συνει
δήσεων άφ’ έτέρου νά μεταβάλουν τδ φρόνημα τοΰ /ναού, 
αλλ εΐναι ζήτημα έάν θά τδ έπιτύχωσι. Φαινομενικώς ίσως νά 
μεταβληθοΰν μερικώς τά πνεύματα, άλλ’ ή μεταβολή αυτη θά 
είναι προσκαιρος, καί ό Έλληνικός Λαός θά ύποδεχθή καί αύ
θις μέ άνοικτάς άγκάλας ιόν Βασιλέα Του, δταν Ούτος έπι- 
στρέψη είς τήν Πατρίδα Του. ήν τόσον ήγάπησε καί ήν μετά 
τοΰ Στραταΰ Του έδιπλασίασε. 'Ο  Κωνσταντίνος μας θά im.· 
στρέψη θριαμβευτής τής πολιτικής Του καί πολύ ταχέως μάλιστα.

( 'Επεται συνέχεια)

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 3. ’ Ιουλίου. Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ 

πληροφορεί έξ Άθηνΰν τά έξής: 'Ο  Βασιλεύς Αλέξανδρος 
ώρκισε τήν 1. ’ Ιουλίου είς τδ πεδίον τοΰ ’Ά ρεω ς τούς άξιωμα- 
τικούς καί όπλίτας τής φρουράς τών Αθηνών, μεταξύ τής ό
ποιας εύρίσκετο καί ϊν αίρτι έκ Κρήτης άφιχθεν σύνταγμα 
Έπίσης παρευρίσκοντο και αξιωματικοί έκ Πελοποννήσου. Κ α. 
τόπιν τής εορτής δλοι οί στρατηγοί καί άξιωματικοί, μεταξύ 
τών όποιων καί οί έκ τής Πελοποννήσου, παρήλασαν κατά τε
τράδας πρδ τοΰ Βενιζέλου έν τή ίδιότητί του ώς ύπουργοΰ 
τών στρατιωτικών.

Κατόπιν έπηκολούθησεν έπιμνημόσυνος δέησις πρδς τιμήν 
τών έν τη Βαλκανική πεσόντων άξιωματικών καί οπλιτών. 
Βραδύτερον έγένετο διαδήλωσις πρδ τοΰ ξενοδοχείου τοΰ Βενι
ζέλου, ό όποιος διά λόγου του ηύχαρίστησε τδ πλήθος διά τήν 
πίστιν του. Είναι ευτυχής, είπε, διότι βαθμηδόν ύπερενικήθη. 
σαν αί συνέπειαι τής δεσποτικής κυριαρχίας. Έ πί τοΰ πεδίου 
τοΰ ’Ά ρεως τά δύο μέρη έτειναν τήν χεΐρα πρός άλληλα (;) 
καί ολόκληρος ό λαός είναι έτοιμος (;), νά υπεράσπιση τά με
γάλα συμφέροντα τής χώρας.

Σ.Σ. Τό πρακτορεΐον Ρόϋτερ είναι ένθουσιασμένον άπό 
τήν παρέλασιν τοΰ άποστάτου στρατοΰ τής Θεσσαλονίκης καί 
τοΰ έκ Κρήτης μεταφερθέντος είς ’ Αθήνας συντάγματος πρό 
τοΰ υψηλού άρχηγοΰ τής’ μερίδος των, ώς καί άπό τήν διαδή- 
λωσιν πρό τοΰ ξενοδοχείου τοΰ Βενιζέλου τών άθρόως καί 
Οριαμβευτικώς είς Αθήνας καταφθασάντων μπράβων τοΰ βενιζε- 
λικοΰ κόμματος. Τουλάχιστον ό «Μικρδς Παρισινός» εΐναι κατά 
τι ειλικρινέστερος είς τδ κατωτέρω τηλεγράφημά του, όμολο- 
γών, δτι παρουσιάζει δυσκολίας ή συναδέλφωσις τών δύο με
ρίδων.



(Ζ.) Γενεύη, 3. Ιουλίου. Κατά τον «Μιχρόν Παρισινόν» 
ή ύπο τοΰ Βενιζέλου όιαταχθεΐσα συναδέλφωσις μεταξύ τών είς 
’ Αθήνας κληθεντων άξιωματικών τής Θεσσαλονίκης χαί άξιωμα- 
τικών κρατουμένων μέχρι τοΰδε είς Πελοπόννησον συναντα δυ
σκολίας. Οί ναύαρχοι Μιαούλης και Δαμιανός παρητήθησαν. ' 11 
βενιζελική βουλή θά συνέλθη κατά τήν τρίτην εβόοράδα τοΰ 
Ιουλίου.

(Ζ.) Βέρνη. 3. ’ Ιουλίου. 'II «Σέχολο» αναγγέλλει έ- Α 
θηνών; οτι οί Γάλλοι έξακολουθοΰν νά κατέχουν τήν Πρέβεζαν.

(Ζ.) Βέρνη, 3. Ιουλίου. Αί εφημερίδες τής Αυδν άναγ- 
γέλλουσιν ές ’ Αθηνών τά έςής : Οί εισαγγελείς ’ Ιννόπουλος καί 
Παυλόπουλος. οί όποιοι κατείχαν τήν θέσιν ταύτην κατά τόν 
Δεκέμβριον συνελήφθησαν.

Μερικοί είς Ναύπλιον καταφυγόντες βασιλικοί άξιωματικοί 
είχον τόν σκοπόν, κατά τόν « ’Ελεύθερον Τύπον», νά συλλάβωσι 
πολλούς φιλαντατικο’υς αξιωματικούς, μεταξύ τών οποίων καί τόν 
Μοσχόπουλον. ’ Επειδή τό σχέδιον άπέτυχεν, υπετάγησαν οί α
ξιωματικοί ούτοι.

'Ο στρατηγός Ζενέν μετά τής γαλλικής στρατιωτικής απο
στολής πλησίον τοΰ βενιζελικοΰ στρατοΰ άνεχώρησαν τήν 29. 
’ Ιουνίου είς ’ Αθήνας, δπως διοργανώσωσι τόν έλληνικόν στρατόν. 
'Ο αρχηγός τοΰ έπιτελείου Νεγρεπόντης καί τά λοιπά μέλη τοΰ 
έπιτελείου τοΰ βενιζελικοΰ στρατοΰ θά άκολουθήσωσιν.

(Ζ.) Γενεύη, 3. ’ Ιουλίου. 'Ο έν ’ Αθήναις ανταποκριτής 
τοΰ «Μικρού Παρισινού» δεν αποκρύπτει, δτι ή υπηρεσιακή 
συνεργασία μεταξύ τοΰ έκ Θεσσαλονίκης είς τήν πρωτεύουσαν 
άφιχθέντος στρατοΰ καί τών μέχρι τοΰδε έν Πελοποννήσω κρα
τουμένων τμημάτων συναντα δυσκολίας. ' 1 πακούοντες είς τήν 
διαταγήν τοΰ Βενιζέλου, παρουσιάσθησαν είς ’ Αθήνας οί στοά. 
τηγοι τής Πελοποννήσου Γιαννακίτσας, πρώην ύπουργός τών 
στρατιωτικών, Μοσχόπουλος καί Σωτήλης. ’ Εκτός τοΰ στρατη- 
γοΰ Παπούλα παρητήθησαν καί οί ναύαρχοι Δαμιανός καί Μι" 
α ο ύλης. ' Η βενιζελικά αισθήματα τρέφουσα βουλή Οά συνέλθη 
μεταξύ τής 15. καί 20. ’ Ιουλίου, θά κηρύξη έαυτήν συντακτι
κήν καί θά ψηφίση νέον σύνταγμα, μεταρρυθμίζουσα τά δικαι
ώματα καί τά καθήκοντα τού Βασιλέως, τής Κυβερνήσεως καί 
τής Βουλής.

Σ. Σ. Δεν γνωρίζομεν κατά πόσον εΐναι αληθές, δτι πα_ 
ρουσιάσθησαν είς ’ Αθήνας οί στρατηγοί Γιαννακίτσας, Μοσχό. 
πουλος καί Σωτήλης, έφ’ δσον τοΰτο αναγγέλλεται ύπό τοΰ 
«Μικροΰ Παρισινοΰ».

Α ί  ρ ω σ σ ίδ ες κ α τά  τ ή ς  ’Α γγλία ς
(Ν.) Είς τήν ΙΙετρούπολιν έγένετο τήν 23. ’ Ιουνίου μεγά

λη διαδήλωσις γυναικών,' τής όποιας μετέσχον περίπου 25000 
γυναίκες. Αΰτη διηυθύνετο άποκλειστικώς κατά τής παρατάσεως 
τοΰ πολέμου καί έναντίον τής ’ Αγγλίας. 'Όλαι αί ρήτορες διε- 
μαρτυρήθησαν κατά τής αύθαιρεσίας τής ’ Αγγλίας, ή όποία 
απειλεί νά καταπνίξη πάσαν ένέργειαν ύπερ τής είρήνης.

Πρό πάντων διεμαρτυρήθησαν έντόνως κατά τής συλλή- 
ψεως τής κυρίας Παγκούρστ. 'Η  κυρία Παγκούρστ ήθελε νά 
έπιβιβασθη πλοίου είς τινα σκωττικόν λιμένα διά νά μεταβη 
είς Ρωσσ.αν, ίνα έξασκήση έκεΐ προπαγάνδαν ύπερ τής είρήνης.
’ Αλλά κατά διαταγήν τής άγγλίκής κυβερνήσεως ήμποδίσθη ή 
άναχώρησίς της καί τέλος συνελήφθη. ' Η περιώνυμος προσωπι
κή έλευθερία έν ’ Αγγλία δέν εΐναι πλέον άλλο τι παρά φράσις, 
διά τής όποιας έπιζητοΰσι πολιτικά κέρδη. 'II διαδήλωσις όιηυ. 
θύνθη τέλος είς τήν βρεττανικήν πρεσβείαν. ’ Εθραύσθησαν με
ρικά παράθυρα τής πρεσβείας καί ήκούσθησαν άποδοκιμασίαι

κατά τής ’ Αγγλίας. Δεν πρέπει νά ύποτιμηθη ή πολιτική ση
μασία τών διαδηλώσεων τούτων, διότι α! Ρωσσίδες εχουσι με
γάλην έπιρροήν έν Ρωσσία.

“ Δ έ  θ έ λ ο υ μ ε  ψ ω μ ί, θ έλ ο υ μ ε  Ε σ έ ν α ,,
' Ο ενθουσιασμός, ό όποιος έπεκράτει έν ' Ελλάδι ύπερ τοΰ 

Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τής στιγμής, κατά τήν οποίαν ή 
κτηνώδης βία τής ’ Αντάντ ήνάγκασεν αύτόν νά έγκαταλείψη τήν 
χώραν, διά τήν οποίαν είργάσθη καί ή οποία τόν έλάτρευσε. 
προκύπτει καί έξ έπιστολής, τήν όποιαν άπέστειλεν ό Καθηγητής 
Διδάκτωρ κ. Γεώργιος Κάρο, πρώτος γραμματεύς τοΰ Αύτοκρα- 
τορικοΰ ’ Αρχαιολογικού ’ Ινστιτούτου τών ’ Αθηνών, έκ Σμύρνης 
τήν 22. ’ Ιουνίου 1917 πρός τόν ένταΰθα διαμένοντα κ. 'Ερβε- 
ρτον Κόχ. ’ Εν τή έπιστολη ταύτη περιεχονται μεταξύ άλλων 
τά έξής :

«Πληροφορούμαι άπό έντελώς άμεσον πηγήν ές ’ Αθηνών, 
άπό τέλη Μαίου (παλαιού ήμερολογίου) τά έξής: ' 11. Ιλλειψις 
άρτου κατά διαλείμματα πολύ μεγάλη, διοργάνωσις τής υπηρε
σίας τοΰ έπισιτισμοΰ καλή· γάλα ύπήρχε πάντοτε άφθονον, ω
σαύτως τυρός, ώς καί ώς έπί τό πλεΐστον καί κρέας είς συνή
θεις τιμάς. 'Όταν ελειπεν ό άρτος, ή κυβέρνησις διένεμε 50 
δράμια όρύζης κατ’ άτομον καί ήμέραν. Ούδεμία έπιδημία. ' Η 
πίστις πρός τόν Βασιλέα άμείωτος. Κατά τήν ήμέραν τής Ονο
μαστικής εορτής τοΰ Βασιλέως ελειπεν άρτος πρό 5 ήμερών. 
’ Εν [τούτοις τεραστία μάζα λαοΰ συνηθροίσθη είς τά ανά
κτορα καί έφώναζε : «Δέ θέλομε ψωμί, θέλουμε ’ Εσένα.»

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Κ Ο Ν  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
(Ν.) Σόφια, 3. ’ Ιουλίου. Μακεδονικόν μέτωπον: Είς ολό

κληρον τό μέτωπον ασθενές πύρ πυροβολικού, τό όποιον είς 
τήν κοιλάδα τοΰ Άξιοΰ ήτο άκόμη ζωηρότερον. Παρά τό χω
ρίον ’ Αλμάκ Μά κατεδιώχθη όπό τών προκεχωρημένων φυλα
κίων μας εν μικρόν τμήμα πεζικού. Συνελάβοαεν αιχμαλώτους 
άπό τό ύπ’ άριθ. 2 έλληνικόν σύνταγμα.

’ Επί τής άριστερας όχθης τοΰ κάτω Στρυμόνος μάχαι 
μεταξύ τμημάτων άσφαλείας. Παρά τό Ένίκιοϊ διεσκορπίσθη 
διά πυρός έν άγγλικόν τμήμα ιππικού. 'Ο έχθρός έγκατέλιπε 
νεκρούς καί τραυματίας στρατιώτας ώς καί ίππους. Είς τήν 
περιοχήν τών Βιτωλίων κατερρίφθησαν τρία έχθρικά άερο- 
πλάνα. _

ΒΙΝΕΡ ΚΑΦΦΕ. ( Π λ α τ ε ί α  Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ )  ^  I 
Π α ρ α σ κ ευ ή ν  6 ’Ιου λίου , 8ην ώ ρ α ν έσπ έρ .

Κ Ο Ν Σ Ε Ρ Τ Ο  τ ή ς  γ ε ρ μ α ν ι κ ή ς  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς
μ ο υ σ ι κ ή ς  τ ο ϋ  έ φ ε δ ρ ο υ  τ ά γ μ α τ ο ς  1 9 ο υ  σ υ ν τ .  

π ε ζ ι κ ο ύ ,  ύ π ό  τ ή ν  δ ι ε ύ Φ υ ν ·  τ ο ϋ  ά ρ χ ι μ ο υ σ ,  κ ·  Τ ρ ί ν κ ς -

ΡΕΣΤΩΡΑΝ “ Ζ Β Α Τ  Λ ΙΝΤΕΝ „
Ε Ν  Ρ Α Ο Υ Σ Β Α Λ Ν Τ Ε

'Εκάστην Τοίτην, Πέμπτην καί Κυριακήν κονσέρτο τής έλ
ληνικής στρατιωτικής μουσικής.

θερμά καί κρύα φαγητά καθ’ δλην τήν ήμέραν, έξαίρετ* 
γλυκίσματα, μπύρα, -κρασιά, καφφές. Μή εύνοοΰντος τοΰ καιροί* 
κονσέρτο έντός τοΰ ρεστωράν.

Είς τό ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ I. ΔΗΜΑ, Γιάκοπ— στράσ» 
42, πλησίον ταχυδρομείου, άνταλλάσσονται έλληνικά νομίσμ*τ® 
αί 100 δραχμαί πρός 107 μάρκα.

’ Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Ζάίντεβιτς-στράσσε 19. 111. δεξ.

’ Ενοικιάζεται 1 ή 2 (ύπνου καί διαμονής) έπιπλ. δ ω μ α τ ι * ·  

Μπάνοφ-στράσσε 55. 1.


