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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 3. ’ Ιουλίου. (W .T .B .) Κατά τήν έςακολούθη- 

σιν της διά τοϋ πυροβολικοΰ καταπολεμήσεων τών αγγλικών 
έγκαταστάσεων είς τήν Φλάνδραν έβομβαροίσθησαν αί σιδ. γέ
φυρα! καί αί σιδ. έγκαταστα'σεις τής "Υπερν. Διεκρίθησαν βα- 
ρεΐαι ζημίαι. Προσέτι τη βοηθεία παρατηρήσεως άπδ άεροστά- 
των καί αεροπλάνων έβλή!>ησαν μετά καλής έπιτυχίας δίκτυα 
πυροβολαρχιών, σιδ. έγκαταστάσεις καί στόχοι τών χαρακωμά
των. '0  αριθμός τών κατά τήν 2. Ιουλίου ύπδ Μαρκικών πε
ριπόλων έπιθέσεως άνατολικώς τής Όστκέρκε συλληφθεντων 
Βέλγων άνήλθεν εϊς 42.

Εϊς τδ μέτωπον τοϋ ’ Αρράς άπεκρούσθη ή ετρίθεσις δύο 
αγγλικών λόχων παρά τήν όδόν Λάν— Λιεβέν τήν 2. Ιουλίου, 
ώραν 5. π. μ. Κατά τά λοιπά ή ήμέρα άνεδείχθη διά άριθμοΰ 
τίνος ορμητικών καί ευτυχώς τερματισθεισών έπιχειρήσεων γερ
μανικών περιπόλων : Παρά τήν Φρομέλ ηχμαλωτίσθησαν 2 
Άγγλοι, δυτικώς τής Όμπερ 4 Πορτογάλοι, νοτίως τής Νιου- 
βεσαπέλ 1 I Ιορτ^γάλος καί δυτικώς τής Λάν 3 Άγγλοι.

Κατά τήν μάχην προφυλακών παρά τήν Άρζικοϋρ βορει- 
■οδυτιχώς τοϋ 1'εν Κεντέν έξετοπίσθησαν πρδ μεσημβρίας τά ά- 
σθενή γερμανικά '/υλάκια εϊς τήν αγροικίαν Μπουλόνι. Τήν έ- 
σπεραν τής αύτής ήμέρας διελύθη ύπδ γερμανικών περιπόλων 
ή φρουρά τής αγροικίας. Οί διασωθέντες έκ τής φρουράς ταύ
της άπήχθησαν αιχμάλωτοι.

Εις το μέτωπον τού Αισν έματαιώθη είς τδ ύψιπέδιον 
τής Μποβέλ μια απόπειρα τών Γ άλλων κατά τών άπολεσθε ι- 
σών θεσεων/ έν τη άναπτύςει της. Μετά τήν άπόκρουσιν δύο 
βραδύτερον έκτελεσθεισών γαλλικών επιδέσεων, έπανελήφθη έδώ 
την 3. ’ Ιουλίου 5 ,45  π. μ. ισχυρόν γαλλικόν πϋρ.

Ι .ΐς τδ ανατολικόν μέτωπον ή ίσχυροτάτη ρωσσική πίεσις 
ητο εϊς τήν περιοχήν τής Τσμπόροβ. Διαρκώς νεαι μάζαι έπε- 
οίωκον ένταΰθα τήν ύποχώρησιν τών συμμαχικών γραμμών. Ά λ- 
,,χ έφεδρεΐαι μετά προσφάτως έγκατασταθέντων στρατευμάτων 
έσταμάτηταν τδ κτύπημα είς τάς δευτέρας θέσεις. "Εν ούγγρι- 
χ,,ν τμήμα, τδ όποιον είς τάς πρώτας Θέσεις έπέμενε γενναίως 
«πι ενδς ύψώματος. περιεκυκλώθη καί έκ τών δύο μερών καί 
ΐ  χμαλωτισθη.

Πλησίον τοΰ Κονίνκυ δέν έπροχώρησαν οί Ρώσσοι. "Ολαι 
51 σφοδραί έπιθέσεις, τάς όποιας οί Ρώσσοι έδοκίμασαν νά έ- 
~ιχειρήσωσιν άπδ τά έρείπια τού χωρίου, άπέτυχον πρδ τής 
χ̂λονήτου άντιστάσεως τοΰ έναντι αύτών έγκατεστημένου γερ- 

στρατοΰ.
Ά ι  δ τήν Μπρτσετσάνυ μέχρι τοϋ Ντνγέστρ δλη ή πρώτη

' 1 πεύθυνος έκδοτης: Αϊμίλιος Γκλάουμπερ Υιός.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Εκτύπωσις καί Ικδοσις υπδ τής 'Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 

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

γραμμή πλήν ενός μικρού ρωσσικοΰ δικτύου περιήλθε πάλιν είς 
χεΐράς τών γερμανικών καί οθωμανικών στρατευμάτων. Όλαι 
αί έπιί)εσεΐς τής 2. ’ Ιουλίου π. μ. νο:ίως τής Μπρτσετσάνυ έ- 
σταμάτησαν πρό τοΰ πυρός τής άμύνης τών συμμάχων.

(Ν.) Βιέννη, 3. Ιουλίου. Κατά τήν χθεσινήν ήμέραν μά- 
χης οί Ρώσσοι έπεςέτειναν τδν χώρον τής έπιθέσεως τοϋ πεζι
κού των βορείως πέραν τής Τσμπόροβ. Ό  τομεύς ουτος ευρί
σκετο ήδη προχθές ύπό σφοδρότατον πύρ πυροβολικού, τό ό
ποιον κατέστρεψε σχεδόν τελείως τά έκεΐ θέσεις μας. Μία τε
τράκις μέχρι πεντάκις άνωτέρα δύναμις έφώρμησε δί άκατα- 
παύστως άκολουθούντων άλληλα κυμάτων μέχρις δτου δ έχθρδς 
έπετυχε, νά είσβάλη είς τά χαρακώματά μας. Τά καισαροβα- 
σιλικά στρατεύματα μαχόμενα βήμα πρός βήμα άντέστησαν είς 
τδ φοβερόν πλήγμα, μέχρις δτου αί έφεδρεΐαι κατώρθωσαν νά 
προτάςωσιν ισχυρόν σύρτην είς τήν περαιτέρω προχώρησιν τών 
Ρώσσων.

Είς τόν χώρον τής Μπρτετσάνυ ή κατάστασις έςωμαλύνί)η 
όπό εύνοϊκόν δι’ ήμάς πνεύμα διά έπιτυχών άντεπιθέσεων αύ- 
στροουγγρικών, γερμανικών καί όθωμανικών στρατευμάτων. Α 
έδώ έγκατεστημέναι ρωσσικαί μεραρχίαι φαίνεται, δτι τοσούτω 
εχουσι καταβληθή, ωστε δέν ήδυνήθησαν νά προβώσιν είς νέας 
έπιθέσεις.

Η Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Ϊ Ρ Ι Α  Τ Η !  Έ λ Α Η Ν Ι Κ Η Σ  E M B E D !  Τ Η Σ  Ε Λ Β Ε Τ Ι Α Σ ,
(138.) '0  έν Γ ενεύη ανταποκριτής ήμών άπέστειλεν ήμΐν 

τήν είς παράρτημα τής «Echo de Grece» δημοσιευθεΐσαν 
γερμανιστί διαμαρτυρίαν τής «'Ελληνικής 'Ενώσεως τής 'Ελβε
τίας» διά τδν βιασμόν τής 'Ελλάδος. 'Ο αύτδς ανταποκριτής 
μάς πληροφορεί, δτι αί έφημερίδες «Journal de Geneve» 
«Tribune de Geneve», καί «Gazette de Lausanne» δέν 
έδεχθησαν, νά δημοσιεύσωσι τήν διαμαρτυρίαν ταύτην, ουδέ έπί 
πλήρωμη είς τήν στήλην τών διαφημίσεων, αί δέ άστυνομίαι 
τής Γενεύης καί τής Νιουσατέλ άπηγόρευσαν τήν κυκλοφορίαν 
της. ' Η έλληνική μετάφρασις τή; διαμαρτυρίας ταύτης εχει ουτω ;

Αί τρεΐς άνταντικαί δυνάμεις, Γαλλία, Αγγλία καί Ρωσσία 
οίκειοποιήθησαν δικαιώματα,, τά όποια άντιβαίνουσιν είς τάς αρ. 
χάς τοϋ έλληνικοΰ συνταγματικού πολιτεύματος.

' *-ς παραδέχονται καί αύται αί ΐ'διαι, άφώπλισαν διά πα
νουργίας τόν έλληνικόν λαόν, καί άφοΰ τόν κατέστησαν ανίκανον 
πρδς οίανδήποτε άντίστασιν, παραβαίνουσαι τάς υποχρεώσεις των 
και άθετοΰσαι τάς ύπογραφάς των, προέβησαν είς τήν ένοπλον 
κατάληψιν τής χώρας.

Κατήργησαν τδ δικαίωμα τής αύτεςουσιότητος καί τής I-



λευθερίας («άς έντελώς άνεξαρτήτου χώρας, μεταβαλόντες αύτήν 
εις δλως σύνηθες προτεκτορατον.

’ Απέσπασαν άπ αυτής εν άδιαρρήκτως εις την πατρίδα 
μας άνήκον τμήμα, ινα έξαγοράσωσι τήν έπιδοκιμαστικήν σιω
πήν τής ’ Ιταλίας.

Έξηνάγκασαν διά κτηνώδους βίας τδν προσφ'λή της αρ
χηγόν, τήν Α. Μ. τδν Βασιλέα Κωνσταντίνον, νά έγκαταλείψη 
την χώραν του παρά τήν έκπεφρασμένην θέλησιν τοΰ λαοΰ του.

Δέν δυνάμεθα νά συγχρατήσωμεν τήν άγανάκτησίν μα; διά 
τά επαίσχυντα ταΰτα πραξικοπήματα, τά όποια έπιζητοΰσι, νά 
καταστρέψωσι τήν έλευθερίαν, τήν όποιαν μας έκληροδότησε τδ 
αιμα τών πατέρων μας, ώς και διά τους σατανικούς σκοπούς, διά 
τους όποιους ώθοΰσι διά τής βίας τδν ελληνικόν λαόν είς τδν 
δολοφονικόν τοΰτον πόλεμον, καί έγείρομεν έντονον διαμαρτυρίαν 
πρό τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, έάν ύπάρχη άκόμη τοιοΰτος, 
καί έςορκίζομεν τούτον νά άνυψο^ση μεθ’ ήμών τήν φωνήν του. 
Γνα άποοοθη είς τόν έλληνικόν λαδν ή έλευθερία του και τό 
απαραγραπτον δικαίωμά του, νά κανονίζη μόνος και- κατά τήν 
ίδιαν του θέλησιν τάς τυχας του.

’ Απεφασίσθη καί συνετάγη έν τη έκτάκτω συνεδριάσει τής
15. ’ Ιουνίου 1917.

’ Εξ όνόματος τών μελών τής « ‘ Ελληνικής 'Ενώσεως τής 
Ελβετίας» έν Γενεύη καί τών παραρτημάτων αύτής έν Ζυρίχη, 
Λωζάνη, Νιουσατέλ και Βέρνη.

'Ο  πρόεδρος 'Ο  Γραμματευς
Α. Καρτάλης. Π. Παπαδόπουλος.

ΑΗΑΚΟΙΗΒΒΕΝΤλ Τ Ο Υ ΙΟ Α Ε Μ Ο Υ
[ Ε Ρ Η Μ Η  Μ Ι Β Ι Ι Ι Β Ε Ι Μ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 5. ’ Ιουλίου 1917.

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν .
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν καί τήν ’ Αρτουά ή εντασις τοΰ πυρός 
διετηρήθη χθές ώς έπι τδ πλεΐστον άσήμαντος. Είς πολλάς θέ
σεις άπεκρούσθησαν έχθρικαί έπιθέσεις άναγνωρίσεως.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Τό εδαφικόν μας κέρδος παρά τήν Σεμέν ντε Ντάμ άνα
τολικώς τής Σερνύ εδωσεν άφορμήν είς τήν γαλλικήν διοίκησιν 
καί χθές και σήμερον τήν πρωίαν πάλιν είς έπιθέσεις, αί όποΐ- 
αι απετυχον μετά πολλών άπωλειών. Μέχρι τοΰδε δεκαπεντά- 
κις έδοκιμασαν έκεΐ οί Γάλλοι, νά έπανακτήσωσι τδ. άπολεσθέν 
έδαφος, άλλ’ άνευ έπιτυχίας τινδς καί έκάστην φοράν όφίσταν- 
το σημάντικάς άπωλείας είς νεκρούς, τραυματίας καί αιχμα
λώτους.

’ Επ’ άμφοτέρων τών δχθών τοΰ Μάς ηύ'ξησε χθές ό ά,γών 
τοΰ πυρός.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΗΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

Κατά τάς τελευταίας ήμέρας τμήματα άναγνωρίσεως διε- 
ξήγαγον άνατολικώς τής Μοζέλ έπανειλημμένως έπαυχεΐς έπι- 
χειρήσεις. ____

Μία έκ τών άεροπορικών μοιρών μας ένήργησε χθές πρό 
μεσημβρίας έπίθεσιν κατά τών στρατιωτικών έγκαταστάσεων και 
τών παραλίων έργων παρά τήν Χάρβιγ είς τήν άνατολικήν πα
ραλίαν τής ’ Αγγλίας. Παρά τήν ίσχυράν άπόκρουσιν άπδ τής 
ξηρας καί ύπό άγγλικών έναερίων δυνάμεων κατώρθωσε νά ρί
ψη πολλάς χιλιάδας χιλιογράμμων βομβών έπί τών στόχων καί

νά παρατηρήση καλά άποτελέσματα. "Ολα τά άεροπλάνα έπανήλ
θον σφα.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  Φ έατρον 
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΪ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΔΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Επί τοΰ πεδίου μάχης είς τήν άνατολικήν I αλικίαν έπε- 
κράτει χθές μικρά μόνον εντασις πυρός. ’ Επί τώ\ υψωμάτων 
παρά τήν Μπρτσετσάνυ έγένοντο μόνον τοπικαί μάχαί, κατά τάς 
όποιας οί Ρώσσοι έξεδιώχθησαν άπό κατεσκαμμένας τινας γραμ
μάς. τάς όποιας κατεϊχον άκόμη.

Είς τους γειτονικούς τομείς διετηρήθη γενικώς ήσυχία.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ

Είς μεμονωμένα σημεία ό έχθρός έδείχθη ένεργητικώτερος 
ή συνήθως.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
' Ομοίως.

Μ α κ ε δ ο ν ικ ό ν  μ έ τω π ο ν
* H κατάστασις είναι άμετάβλητος.

(W .T .B .)    ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΓΟ ΕΡΓΟΝ TDK ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
Ο ΑΠ Ο Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ ΤΗ Σ Η Μ Ε Ρ Α Σ

Βερολϊνον, 3. ’ Ιουλίου. ’ Επίσημον. (W .T .B .)  Είς τδν 
’ Ατλαντικόν ώκεανόν τά υποβρύχιά μας κατέστρεψαν πάλιν μέ, 
γαν άριθμόν άτμοπλοίων καί ιστιοφόρων.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο μεταξύ άλλων; 
Τό ώπλισμένον αγγλικόν άτμόπλοιον Ρίμπερα μετά φορτίου 
5 000 τόννων άνθράκων δι ’ Αρχάγγελον, τδ ώπλισμένον ρωσ- 
σικδν άτμόπλοιον Μπέττυ μετά φορτίου 4 600 τόννων άνθρά
κων δι ’ Αρχάγγελον, τό ρωσσικδν ίστιοφόρον Βίντμουτ μετά έ· 
λαίου δι’ ’ Αγγλίαν, εν μέγα ώπλισμένον άτμόπλοιον πλήρες 
φορτίου δι ’ Αγγλίαν, εν μέγα ύπό άνταορπιλλικών συνοδευόμε
νον άτμόπλοιον, πιθανώς φορτηγόν μέ τδν άριθ. 23, δύο άτμό- 
πλοια, τά όποϊα άνήκον είς τδν αύτόν συνοδευόμενον συρμόν 
καί έβλήθησαν όμοΰ διά διπλοΰ βλήματος.

Τά άγγλικά ώπλισμένα ατμόπλοια Φάλοντον 3 012 τόννων 
καί Νιτόνιαν 6 381 τόννωκ έτορπιλλίσθησαν έπιτυχώς ύπό ενός 
ύποβρυχίου. 'Η  βύθισις δμως τών πλοίων δέν κατέστη δυνατόν 
νά παρατηρηθη .

'Ο  άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου

1102 ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΟΗ Η ΡΟΗΙΚΗ ΕΠΙΟΕίΙ!
(Ν.) Διάφοροι έφημερίδες πληροφοΰσιν, δτι οί σύμμαχοι 

άπητησαν κατά τδν ’ Ιούνιον τρεις φοράς τήν έπίθεσιν άπό τήν 
Ρωσσίαν. "Οταν ειχον παρέλθει καί αί τρεϊς προθεσμίαι, χω-1 
ρίς νά πραγματοποιη&η ή έπίθεσις, ώρίσθη ώς τελευταία προ-* 
θεσμία ή 1. ’ Ιουλίου, έδόθη δέ δι’  απειλών ή άναγκαία ζωη-1 
ρότης είς τήν άπαίτησιν ταύτην. Οί σύμμαχοι ήλπισαν, δτι Θά κα- 
τώρθωνΟν νά δεσμεύσωσι μεγάλας μάζας γερμανικοΰ στρατοΰ 
είς τό άνατολικόν μέτωπον.

0 ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΟΡΙΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΪΝΟΝ
‘ Η «Μπερλίνερ Τάγκεμπλατ» γράφει τά έξής: 'Ο  πρίγ- · 

γηψ Γεώργιος τής Ελλάδος, άδελφός τοΰ Βασιλέως Κωνσταν
τίνου, εφθασε χθές μετά μεσημβρίαν άπό τδν Σέν Μόριτς τής 
'Ελβετίας είς Βερολϊνον χάριν βραχείας διαμονής, κατέλυσε δέ 
είς τό ξενοδοχεΐον Κοντιναντάλ. ' Η έπίσκεψις τοΰ πρίγκηπος είς 
Βερολϊνον είναι, ώς πληροφορούμεθα, καθαρώς ιδιωτικής φύσεως. a 
Τήν χθεσινήν έσπέραν ό πρίγκηψ Γεώργιος διήλθε μετά τοο 
τέως ελληνος πρεσβευτοΰ κ. Θεοτόκη.

ΕΚ ΓΕΝΕΥΗΣ
(Τοΰ τακτικοΰ άνταποκριτοΰ μας)

13 /2 6  ’ Ιουνίου 1917 

Αλλαι ειδήσεις. - Η ακρίβεια τοΰ βίου καί ή πείνα. - Ή  
ψυχολογία τοΰ λαοΰ καί ή ενέργεια τής Άντάντ.

Αι τελευταίοι είΰήσεις έξ 'Ελλάδος, άναφερόμεναι πρδ τής 
έκδιώξεως τοΰ Βασιλέως μας, είναι αί ακόλουθοι ώς πρός τάς 
συνθήκας τοΰ έκεϊ βίου.

' Η μεγαλειτέρα άνέχεια καί στέρησις παρετηρεϊτο είς τήν 
Πελοπόννησον και είς τινα μέρη τής Στερεάς, ύπέφερε δέ έκ τοΰ 
αποκλεισμού ιοιο̂  ο πτωχός λαός τών πόλεων. Οί χωρικοί ύπέ- 
φερον όλιγώτερον, διότι κατά τήν συνήθειάν των ειχον αποθέ
ματα. ' 11 ελλειψις μέσων μεταφοράς άφ’ ένός καί ή αίσχρο- 
κερδεια πολλών άφ’ ετέρου ηυξησαν τάς στερήσεις καί τήν άχρί- 
βειαν. Είς τάς’ Αθήνας, κατά τάς άρχάς Μαιου έπί 10 ήμέρας 
δέν ύπήρχε ψωμί καί ό κόσμος ετρωγε πατάτες καί φασόλια 
βραστά. Τήν ίδιάν έποχήν είς Βόλον τό σιταρίσο ψωμί εφθασε 
νά πωλήται πρός 6 δραχμάς τήν δκαν καί τό φασολίσιο άλεΰρι 
προς 3,20 την οκάν! Είς τά αλλα δμως τρόφιμα έν Βόλο» π.χ. 
ήτο σχετική φθήνεια. Ψάρια καλά δραχ. 3— 5 ή οκά,' άρνί 
2 ,4 0 - 3 ,  βούτυρο 7 - 8  δραχ., τό τυρί 3,20. ’ Εννοείται δλα 
αύτά έπεμβαινουσης τής αστυνομίας, διότι δλοι ειχον διαθέσεις 
αίσχροχερδείας, τά δέ δικαστήρια δέν Ιπαυσαν νά τιμωρούν αό- 
στηρώς τού; αισχροκερδείς. "Ολοι μετεβλήθησαν εις έμπορους. 
Φαντασθήτε δτι ράπτης τις έν Βόλω όνόματι Μπιλουλης κατε- 
οικάσθη είς 40 ήμερών φυλάκισιν καί 3 000 δραχ. πρόστιμον, 
διότι έπώλησε σάκκον άλεύρου εις τιμήν ύπέρογκον. Είς τας 
’ Αθήνας 3 έμποροι οί όποιοι ήγόρασαν δλα τά κατρειγασμένα 
δέρματα καί ύψωσαν τάς τιμάς διά νά κερδοσκοπήσουν, κατε- 
όικάσθησαν είς 10 000 δραχ. πρόστιμον έκαστος καί είς τρίμη
νον φυλάκισιν.

Τελευταίως έπετράπη νά σταλούν πλοΐα είς ’ Αλεξάνδρειαν 
μέ καπνά καί νά φέρουν έκεΐθεν ρΰζι καί καλαμπόκι. Οί σιδη
ρόδρομοι έργάζονται μέ ξύλα καί ξυλοκάρβουνα, τό δέ άπ ’ Α 
θηνών είς Λάρισσαν σιδηροδρομικόν ταξεΐδι διαρκεΐ .2 2 — 24 
ώρας.

Τώρα δμως ήρχιζεν ή έσοδεία τής κριθής καί αί στερή
σεις θά έμειοΰντο, κατόπιν δέ ή τοΰ σίτου, όπότε θά έλιπε 
τελείως τδ φάσμα τής πείνης. Οί έ λ ε υ θ ε ρ ω  τ α ί ! ! ! τής 
Ανταντ ησαν εν γνώσει δλων τούτων, καθώς καί τής δυσφορίας 

τοΰ λαοΰ, έπωφελήθησαν δέ τής ψυχολογίας του, ήν συνεδύα- 
σαν μέ τήν προσεχή έσοδείαν καί προέβησαν εις τό γνωστόν 
πραξικόπημα, Γνα τοιουτοτρόπως δύνανται νά ίσχυρίζωνται τά 
όργανά των 8τι εύθύς μετά τήν έχδίωξιν τοΰ Βασιλέως, έπαυ
σαν τά δεινά καί ή δυστυχία τοΰ λαού άφοΰ εύθύς άμέσως έ- 
ξευρεθη άρτος καί ούΰείς φόβος περί πείνης ύφίσταται !

Ενφί δέ τοιαΰτα θά διαδίδουν τά όργανα *ής ’ Αντάντ, οί 
χ· κ. Ζοννάρ καί Σαράγι, θά σ ο υ φ ρ ο π ο ι ή σ ο υ ν διά τής 
μεθόδου τής κατασχέσεως τήν έσοδείαν τής Θεσσαλίας διά τδν 
στρατόν τής Μακεδονίας, δστις θά διαφυγή ουτω προσκαίρως 
to φάσμα τής πείνης τό όποΐον ήρχισε νά έπικρέμαται τής κε
φαλής ίου μετά τήν έναρξιν τοΰ άποκλεισμοΰ ύπό τών Γέρμα, 
νικών ύποβρυχίων.

Τ« μετά τήν ύποδοΰλω σιν·- Τό εργον τοΰ Ζοννάρ·-^ 
Ή  έπιστράτευσις·

| Ηδη δτε εληξεν ή ύποδουλωσις τής 'Ελλάδος ύπό τών 
Αγγλογάλλων, είναι βέβαιον δτι ουτοι Θά σχηματίσουν μίαν 
Ρ&εν έλληνικήν Κυβέρνησιν. πράγματι δέ ’ Αγγλογαλλικήν

τοιαύτην, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ πράκτορας των Άνελευθε- 
ριου Βενιζέλου. Ουτος θά καλέση άμέσως γενικήν έ~ιστράτευ- 
σιν xat θά άποστείλη τούς "Ελληνας— δσους δυνηθη έννοεΐται 
νά συμπολεμήσουν μετά τών Σενεγαλέζων ύπέρ τής....άπελευ- 
θερωσεως τοΰ Λουξεμβούργου άπό τόν γερμανικόν ζυγόν. Διότι, 
οί άναιδέστατοι, καθ’ ήν στιγμ.',ν διαπράττουσι τοιαΰτα αίσχη 
έν Έλλάδι, δέν αίσχύνονται νά κατηγορώσι τήν Γερμανίαν δτι 
κατεκ,τησεν ομοίως τό Λουξεμβοΰργον.

Μικρόν χαί όψόμεθα. Μετά τό σκότος θά ελθη καί τό
φώς.

____________  ΔΑΤ1Σ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΝΤΟίίΕΜΑΧ
Βερολϊνον, 4. ’ Ιουλίου. (W .T .B .)  Ό  έφεδρος άνθυπολο- 

χαγος Ντόσσενμπαχ εϊς έκ τών διακεκριμμένων γερμανών άε
ροπόρων άξιωματικών, έφονεύθη έν τοϊ έναερίω άγώνι. Ό  άν
θυπολοχαγός Ντόσσενμπαχ έγεννήθη είς Σέν Μπλάζιεν εις 
Σβάρτσβαλντ τήν 5. Ιουνίου 1891. Έσπούδαζε ιατρικήν καί 
τήν 1. ’Απριλίου 1914 κατετάχθη ώς έθελοντής έπί ένιαυσίω 
θητεία είς τό σύνταγμα πεζικοΰ τής Ρόστοκ καί μετά τοΰ συν
τάγματος τούτου μετέβη είς τό μέτωπον. Τήν 20. Σεπτεμβρίου 
προήχθη είς δεκανέα καί έτιμήθη διά τοΰ σιδηρού σταυρού 1. 
ταξεως κατόπιν ενός μετ’ όλιγων συναδέλφων του έκτελεσθέντος 
αιφνιδιασμού καί κατακτήσεως μιας γαλλικής πυροβολαρχίας.

Τόν ’ Ιανουάριον 1915 έγένετο άνθυπολοχαγός καί κατά 
τάς άρχάς τοΰ 1916 άπεσπάσθη έκ τοΰ σώματός του πρός έκ- 
παίδευσιν ώς οδηγός άεροπλάνου. Τόν ’ Ιούνιον 1916 έστάλη είς 
εν άεροπορικόν τμήμα είς τό δυτικόν μέτωπον, δπου κατώρθω 
σε μέχρι τού Σεπτεμβρίου νά νικήση 8 άντιπάλους έν τω  έναε- 
ρίψ άγώνι. Κατά τήν κατάρριψιν τοΰ 8. αντιπάλου του έβλήθη 
καί τό άεροπλάνον του καί έκαίετο, κατώρθωσεν δμως νά τό 
φερη έπι τοΰ έδάφους. Μετά τήν θεραπείαν τών έγκαυμάτων, 
τά όποια ύπέστη, έσυνέχισε τήν έπιτίχή δράσίν του.είς τδ δυ
τικόν μέτωπον.

Κατά τόν Νοέμβριον τοΰ παρελθόντος έτους έτιμήθη διά 
τοΰ παρασήμου «.P our le m erite» , άπδ τής άρχής δέ τοΰ 
τρέχοντος έτους άνήκεν είς τήν καταδιωκτικήν μοίραν τοΰ Μπέ- 
λκε, δπου άνεβίβασε τόν άριθμόν τών έναερίων νικών του είς 14 
Τά κατορθώματα τοΰ έν τη μακρα του έναερίω δράσει ά 
ναδειχθέντος άεροπόρου καί τό όνομά του θά παραμείνωσιν α
λησμόνητα έν τη ιστορία, τής πολεμικής άεροπλοίας.

Ν έ α  ά ν τ α ν τ ι κ ή  σ υ ν δ ιά σ κ ε ψ ις
(Ν.) Ή  «Ρέτς» άναγγέλλει παρά άξιοπίστου πηγής, δτ 

κατά τάς λίαν προσεχείς έβδομάδας θά συνέλθη νέα διάσκεψίς 
τής ’ Αντάντ. Αί προκαταρκτικοί συνεννοήσεις δι’ αύτήν διεξά
γονται ήδη μεταξύ τών ένδιαφερομένων κυβερνήσεων. Είναι βέ 
βαιον, δτι ή ρωσσική κυβέρνησις θά άντιπροσωπευθη ύπό ιδιαι
τέρως ίσχυράς άντιπροσωπείας κατά τήν διάσκεψιν ταύτην. Ή  
έκλογή τών ρώσσων άντιπροσώπων παρουσιάζει δυσκολίας τινας 
διότι ή ρωσσική άντιπροσωπεία τής διασκέψεως πρέπει νά άπο- 
τελη άπολύτως άξιόπιστον συσσωμάτωσιν τής πολιτικής θελή 
σεως τοΰ ρωσσικοΰ λαού.

Αντικείμενον τών συνεννοήσεων θά είναι δλα τά σπουδαι 
ότερα διεθνή ζητήματα, ιδιαιτέρως δέ τό ζήτημα τής είρήνης, 
τό ζητημα τής μ-.ταρρυθμίσεως τών συνθηκών τής συμμαχίας, 
τό ίταλικί*»- έλληνικόν - αλβανικόν - σερβι/όν ζήτημα, ή άναθεώρη- 
σις τών πολεμικών σκοπών κλπ. ^'Η ’ Αγγλία θά άντιπροσωπευ. 
θή πιθανώς κυρίως ύπό τοΰ Λόϋδ Τζώρτς, αί δέ ' Ηνωμεναι



Πολιτεϊαι ώρισμένως ύπό τοΰ γερουσιαστοϋ Ι’ όοτ. ώς κυρίου 
αντιπροσώπου. ' 11 ρωσσική κυβέρνησις πιέζει το^ς συμμάχους 
της, νά συγκαλεσωσι τάχιστα τήν συνελευσιν ταύτην, διότι πιέ
ζεται εϊς τοΰτο ύπο τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρα
τιωτών.

Τ ό Λ ονδϊνον  κέντρον τή ς αγγλικής β ιο μ η 
χα νίας π υ ρ ομ α χικ ώ ν

(Ν.) ' Η «Ντάγκενς Ρύεντερ» αναγγέλλει έκ Λονδίνου τά 
έςής : Κατά τήν συζήτησιν έν τη Άνω Βουλή περί τής γερ
μανικής έναερίου έπιθέσεως κατά τοΰ Λονδίνου ό λόρδος Μον- 
τάνι έδήλωσεν, δτι αί γερμανικαί έπιδρομαί θά αυςάνωσι πάν
τοτε. Λέον νά έννοηθη, οτι ά'ν οχι κατά το τρέχον έτος, πάν
τως δμως τδ προσεχές όλόκληραι μοϊραι γερμανικών αεροπλά
νων θά έ'λθωσιν εϊς ’ Αγγλίαν καί τότε ό αριθμός τών νεκρών 
καί τραυματιών θά άνέλθη εϊς χιλιάδας χιλιάδων. Κατά τήν 
γνώμην του είναι τελείως άτοπον. νά δνομάζηται τό Λονδϊνον 
ανοχύρωτος πόλις, διότι τό Λονδϊνον είναι τό πρωτεύον κέντρον 
τής αγγλικής βιομηχανίας καί οί Γερμανοί εύρίσκονται έν τοϊ 
δίκαιο», έάν έβομβάρδισαν τήν αγγλικήν πρωτεύουσαν.

Ο ΣΑΡΡΑΎ Γ ΕΙΣ ΑΘ Η ΝΑΣ
(Ν.) Άθήναι, δ. Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρακτορείου 

Ρόϋτερ). Ό  Σαρράϊγ ήλθεν έδώ.

0 ΑΓΏΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ
(Ν.) ' Ο Ντίλλον έρωτα εϊς τόν «Νταίλυ Τέλεγκραφ»  ̂

διατί ή Άντάντ ήλλαςε τώρα αίφνιδίως τήν άστατον έν'Ελλάδι 
πολιτικήν της καί σκέπτεται ώς έξής : ’ Εν πάση περιπτώσει, 
φαίνεται προφανές, δτι ό λόγος τής μεταβολής ταύτης έγκειται 
μάλλον εϊς τήν έςέλιςίν της ιταλικής πολιτικής παρά εις τάς 
νέας απόψεις έκ μέρους τής Άντάντ.

Καθαρώτερον έχφράζεται ή «Ντγέν», γράφουσα τά εξής : 
'Η  ήθική δησαρέσκεια τής Άντάντ έκ τοΰ Κωνσταντίνου, ώς 
καί δλαι αί συζητήσεις περί τής νομιμότητος τών ένεργειών τών 
άνταντικών δυνάμεων έν Αθήναις, ήσαν μικροΰ λόγου άςιαι. 
Είς ’ Αθήνας δέν έγένετο άγών διά τό δίκαιον, άλλά διά τά συμ
φέροντα, καί δι αυτά άπετέλει έμπόδιον ό Βασιλεύς Κωνσταν
τίνος. Δέν είναι μυστικόν, δτι οί σκοποί τής ’ Ιταλίας εϊς τήν 
Αλβανίαν καί τήν ’Ήπειρον όλίγον έπιδοκιμάζονται υπό τών άλ- 
λων άνταντικών δυνάμεων. ' Η άποχώρησις τοΰ Βασιλέως Κων
σταντίνου διευκολύνει τήν θέσιν της. ' Η ' Ελλάς ύπό τήν διοί- 
κησιν τοΰ Βενιζέλου δύναται τώρα νά ζητήση, δπως γίνωσι 
σεβαστά τά συμφέροντα' της εϊς τό αλβανικόν ζήτημα. Αυτή 
είναι ή σημασία τής καταλήψεως τών Αθηνών.

Ό  Τερεστσένκο διαψεύδει εϊς τό έλληνικόν ζήτημα, δτι ό 
Ζοννάρ ένήργησε καί έξ ονόματος τής Ρωσσίας, μάλλον ή 
Ρωσσία δέν λαμβάνει ένεργόν μέρος εϊς τήν έκτέλεσιν τών απο
φάσεων τής Άντάντ, καί εχει τήν ιδέαν, δτι ή έκλογή τοΰ 
νέου κυβερνητικού καθεστώτος δέον νά άφεθη έλευθέρα εϊς τόν 
έλληνικόν λαόν. Αναγνωρίζει δμως βεβαίως τήν ιδιαιτέραν θέ
α» τής Γαλλίας λόγο» τής διαθέσεως παρ’ αυτής άνδρών καί 
ύλικοΰ ota. τήν μακεδονικήν έκστρατείαν.

Έ π ισ τρ ά τε υ σ ις  τοΰ  έλληνικοΰ στρα τοΰ
(Ν.) Κατά τι τηλεγράφημα τοΰ πρακτορείου Χαβας έξ 

’ Αθηνών ήρχισ?ν ή έπιστράτευσις τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ.

Ό  σιδηρόδρομος Α θηνών— Θεσσαλονίκης
(Ν.) ' Ο πρώτος ταχύς συρμός έκ Θεσσαλονίκης έφθασεν 

εϊς Αθήνας τήν 1. Ιουλίου.

Ε Π Ι Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  Τ Ο Υ  Ζ Ο Ν Ν Α Ρ
(Ν .)'Η  «Νόϋ Στάτεσμαν» δέν είναι ευχαριστημένη άπό τόν Ζον

νάρ καί γράφει:’ Εάν ό Ζοννάρ είπεν είς τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον,δτι 
οί Έλληνες μετά τόν πόλεμον θά είναι έλεύί)εροι νά έκλέςωσιν 
αύτόν πάλιν ώς Βασιλέα, διέπραςε σφάλμα, καί έάν προσπα- 
θοΰσι νά λύσωσι τήν κοινοβουλευτικήν δυσκολίαν, ένω θέλουσι 
νά άναστήσωσι πάλιν τήν κατά τόν Μάϊον τού 1915 έχλεγεΐσαν 
καί κατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1915 διαλυθεϊσαν βενιζελικήν 
βουλήν, διαπράττεται κατά τήν γνώμην μας καί δεύτερον σφάλ
μα. Βεβαίως ή διάλυσις τοΰ Σεπτεμβρίου ήτο αντισυνταγματική, 
άλλά αί δυνάμεις άπεδέχθησαν τότε αύτήν καί έδήλωσαν δημο
σία διά τών έπισήμων οργάνων των, δτι ή διάλυσις αυτη δέν 
άπετέλει λόγον έπεμβάσεως. Τώρα νά έπανέρχωνται εϊς τό ζή
τημα τοΰτο, δέν έπενεργεΐ καί πολυ πειστικώς.

ΑΛΑΑΙ E I I H i E l i  Ε :  ΕΛΛΑΑΟί
(Ν.) Αί έφημερίδες τής Λυόν τηλεγραφοΰσιν ές Αθηνών 

τά έςής : Έν μέρος τών γραφείων τής νέας κυβερνήσεως θά 
έγκατασταθη εϊς τά βασιλικά ανάκτορα καί ό βασιλικός κήπος 
θά μεταβληθη εϊς δημόσιον κήπον.

'0  στρατηγός Παπούλας, ό όποιος έτέθη είς διαθεσιμό
τητα, άντεκατεστάθη ύπό τοΰ στρατηγού Κοντογιάννη. (Σ. Σ. 
Περί τής καταστάσεως έν Πελοποννήσο) ό άνταντικός τύπος δέν 
μάς διεβίβασεν άκόμη ώρισμένον τι καί σαφές.)

Ή  νέα α υ τοκ ρ ατορ ία  τή ς  Κ ίνα ς
(Ν.) Πεκϊνον, 2. ’ Ιουλίου. (Χαβάς.) Χθές έδημοσιεύθησαν 

αύτοκρατορικά διατάγματα, τά όποια άναγγέλλουσι τήν έπανί- 
δρυσιν τής αυτοκρατορίας ύπό συνταγματικήν μορφήν.

(Ν.) ’Άμστερνταμ, 3. ’ Ιουλίου. Κατά τήν «Γενικήν Ε μ 
πορικήν ’ Εφημερίδα» ή “Μόρνινγκ Πόστ„ αναγγέλλει έκ Τίεν 
τσιν, δτι είναι αναπόφευκτος έμφύλιος πόλεμος, έάν δέν παραι- 
τηθη πάλιν ό νέος αύτοκράτως.— (Φυσικά δεν θά λείψουν αί 
άπόπειραι τής ’ Αγγλίας πρός έπίτευςιν τούτου).

(Ν.) Σανγκάη. 5 .’ Ιουλίου. (Τηλ. τοΰ πρακτ. Ρόϋτερ.)'0  άντιπρό" 
εδρος Φενκουόσανγκ αποκρούει, δτι είναι μοναρχικός. ’ Εδήλωσεν, οτι 
-χει τόν σκοπόν νά θέση είς εργον μίαν έπιχείρησιν κατά τοΰ Πεκίνου, 
διά τήν όποιαν οί διοικηταί τοΰ στρατοΰ καί τοϋ στόλου έν Σανγκάη 
διετάχθησαν νά λάβωσιν άμέσως προπαρασκευαστικά μέτρα. 
Πιθανώς ό τέως πρωθυπουργός Φουνσιγιούη θά είναι άρχηγός 
τών δημοκρατικών.

Γερμανικόν υποβρύχιον είς τάς Άζόρας
(Ν.) "Αμστερνταμ, 4. Ιουλίου. Τό πρακτορεϊον Ρόϋτερ 

αναγγέλλει έκ Πούντα ντέλ Γκάντα (Άζόραι): 'Έν ύποβρύχιον
έβομβάρδυσε τήν πόλιν κατά τήν ανατολήν τής ήμέρας. Έφο- 
νεύθη μία κορασίς, άλλοι δέ έτραυματίσθησαν. Τά φρούρια ή- 
vot£av πΰρ.

Εϊς τό ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ I. ΔΗΜΑ, Γιάκοπ— στράσσε 
42, πλησίον ταχυδρομείου, έςαργυρώνονται ελληνικά νομίσματα 
αί 100 δραχμαί πρός 107 μάρκα.

’ Ενοικιάζ. 2 έπιπλ, καί καθαρά δωμ. (ΰπν. καί διαμ.) μετά ήλεκ. 
φωτ. καί λουτρ, εϊς ένα ή δύο άξιωμ. ή καί στρατ. ’ Ενοίκιον μην. 40 
μ/Ωραι έπισκ. 3-5 μ. μ. Κυρία Κόσεκ, Ράίχερτ-στράσσε, 4. I.


