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Η ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΓΑΛΙΚΙΑΝ

Βερολΐνον, 7. ’ Ιουλίου. (W .T .B .) Καί ή δευτέρα μεγάλη 
ρωσσική έπίθεσις εις τήν ανατολικήν Γαλικίαν άπέτυχε τελείως. 
Καταφθάνουσαι ειδήσεις έπιβεβαιοΰσιν, δτι ή ήττα τής 6. ’ Ιου
λίου δέον νά συγκαταλεχθη εϊς τάς βαρυτάτας ρωσσικάς ήττας 
ολοκλήρου τοΰ πολέμου. '0  Μπρουσσ:λώβ, ώς ήγέτης τής δη
μοκρατικής Ρωσσίας, έπηύξησε τήν μέθοδόν του, τής θυσίας τών 
μαζών, τοΰ παρελθόντος έτους. Κατά τάς έπιθέσεις μεταςυ Κον
γιούκη καί Λόβρυ— Κάβες ώθησε πρός τά έμπρός τάς έπιθετι- 
χάς φάλαγγας έν μέρει κατά κλιμάκια έκ 15 κυμάτων μετά 
οχληρότητας. ή όποία θά μείνη μοναδική έν τη ιστορία.

Τά έχθρικά κύματα τής έπιθέσειυς, τά όποια παρουσία- 
ζον ασφαλή στόχον, έθερίσθησαν υπό τοΰ συγκεντρωτικού πυ
ρος πυροβολικοΰ, πολυβόλων, πεζικοΰ καί τορπιλλοβλητών. Τό 
πεδίον τών πτωμάτων έν τη ανατολική Γαλικία χαρακτηρίζεται 
άς τό φρικωδέστατον ολοκλήρου τοΰ πολέμου. Ό  Μπρουσσι- 
λίυβ ύπερέβαλεν εαυτόν. Συχνά αί έπιθέσεις έγένοντο έντελώς 
άμεθόόως. ' Η διοίκησις καί οί υπ’ αύτήν άπεδείχθησαν τόσον 
ανεπαρκείς δσον καί ασυνείδητοι. Παρά τήν Ρόντοβ προσεπάθη- 
Ο α ν νά ένισχύσωσι τήν πεποίθησιν τών έφορμώντων στρατευμά
των διά τής χρησιμοποιήσεως 6 τεθωρακισμένων ούτοκινήτων 
χατά τό άγγλικόν υπόδειγμα. Τά τεθωρακισμένα αυτοκίνητα 
κατεστράφησαν έντός δλίγου ύπό τοΰ πυρός, δπως έγένετο καί 
ϊίς τό δυτικόν μέτωον. Περί τήν μεσημβρίαν εΐχε θραυσθή τε
λείως ή έπιθετική θέλησις τών Ρώσσων απέναντι τοΰ φοβερού 
ΐΐοταμοΰ αίματος, τόν όποιον τό πΰρ μας παρήγαγεν εϊς τάς 
ρωσσικάς φάλαγγας. Οί ρωσσικοί σωροί τής έπιθέσεως έτράπη- 
Μν πανικόβλητοι πρός τά οπίσω καί άπεδεκατίσθησαν υπό τοΰ 
Λυρός τών πολυβόλων τών καταδιωκτικών μας μοιρών αερο
πλάνων.

' Η άναγγελθεϊσα έπίθεσις βορειότερον, νοτίως τής σιδηρ. 
γραμμής Γσλόςοβ-’Γάρνοπολ, διεξήχθη έπί μετώπου 6 εως 8 
Χιλιομέτρων μέχρι τής όδοΰ Τσλόξοβ-Τσμπόροβ. Καί αυτη άπε- 
Χρούσθη αίματηρώς. Γήν αύτήν τύχην ειχε καί μία τήν 8. ώ
ραν χης εσπέρας έκτελεσθεΐσα έπίθεσις βορείως τής Τσμπόροβ.

έγένετο κατά διαφόρους περιστάσεις είς τό δυτικόν μέτω- 
"Γ'ν· εύρίσκετο εις πολλάς θέσεις ιππικόν Ιτοιμον πρός δράσιν, 
'ροοριζόμενον άφ’ ενός μεν δπως άνυψώση τό ηθικόν τοΰ 
3'ρατοΰ τής έπιθέσεως, άφ’ Ιτέρου δε δπως έν ένδεχομένη 
Όσπάσει τοΰ μετώπου, άπωθήσ^ τοΰτο. Ώ ς καί εϊς τό δυ- 

μέτωπον, άπέτυχεν οικτρώς ή έντολή τϊν μαζών τούτων

ίππικοΰ. αί όποΐαι διεσκορπίσθησαν ύπό του καλώς κανονισΘέν- 
τος μακροΰ πυρός μας. προτού όυνηθώσι νά δράσωσιν.

Χάρις εϊς τήν έξαίρετον συνεργασίαν δλων τών δπλων αί 
άπώλειαι μας ύπήρξαν σχετικώς μικραί.

’ Απεκραύσθη αίματηρώς μία αϊφνιδιαστική έπίθεσις κατά 
τοΰ υψώματος Λυζόνια νοτίως τής Μπρτσετσάνυ, ώς καί δύο 
αϊφνίδιαι νυκτεριναί ρωσσικαί έπιθέσεις κατά τήν νύκτα πρός τήν 
7. ’ Ιουλίου κατά τού ύψώματος τής Μπρτσετσάνυ. Εϊς τήν πε
ριοχήν τής Κιολίμπαμπα διηυθύνετο καθ’ ολην τήν ήμέραν ι 
σχυρόν πύρ πυροβολικού κατά τών θέσεών μας.

Εϊς τό ανακοινωθέν τοΰ δυτικού μετώπου δεν εχομεν νά 
προσθέσωμεν σημαντικόν τι. Εϊς τήν Φλάνδραν παρετηρήθησαν 
εκρήξεις κατά τήν πυροβόλησιν ενός σιδηροδρομικού συρμού. 
Προσέτι νοτιοανατολικώς τοΰ Βερντεν ήναψε διά τοΰ πυρός μας 
πυρκαϊά είς μίαν αποθήκην πυρομαχικών. ΈμετρήΘησαν ύπερ 
τάς 50 σφοδραί έκρήξεις. Κατά τήν νύκτα πρός τήν 7. ’ Ιουλί
ου έπετέθησαν έφ’ ολοκλήρου τοΰ δυτικού μετώπου μοϊραι γαλ
λικών βομβοβόλων άεροπλάνων, χωρίς έν τούτοις νά δυνηθώσι 
νά έπιφέρωσι σημαντικήν τινα ζημίαν. Αί πλεΐσται έκ τών ρι- 
φθεισών βομβών επεσαν έπί έλευθέρου έδάφους χωρίς νά έπιφέ
ρωσι κανέν αποτέλεσμα.

ANAKOINOOENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α  ΑΝ ΑΚ ΟΙΝ ΟΒΕΝ ΤΑ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 8. ’ Ιουλίου 1917.

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

Είς τήν παραλίαν, είς τόν τομέα τής Ύπέρν καί τής Βι- 
τσέτε, ώς καί παρά τήν Λάν καί μεταξύ Σόμ καί Ούάζ άγών 
πυρός μεταβλητής έντάσεως.

Ένω άνατολικώς τής ' Γπέρν άπέτυχον άγγλικαί έπιθέσεις 
άναγνωρίσεως, τά άνιχνευτικά μας τμήματα βορειοδυτικώς καί 
δυτικώς τού Σεν Κεντέν συνέλαβον αιχμαλώτους.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  ΤΟ Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Κατόπιν ισχυράς ένεργείας πυροβολικού καθ’ δλην τήν ή

μέραν, οί Γάλλοι έπετέθησαν περί τήν έσπέραν μετά σημαντι
κών δυνάμεων άνατολικώς τής Σερνύ. ' Η έπίθεσις συνετρίβη διά 
τού πυρός μας καί δι άγώνος χειροβομβίδων μετά πολλών 
άπωλειών· μετά ίσης αποτυχίας άπέληξαν τήν νύκτα πολλαί έ 
πιθέσεις έναντίον τών χαρακωμάτων μας νοτίως τής άγροικίας 
Λά Μποβέλ καί νοτιοδυτικώς τής Αΐλ.



Αι περίπολοί μας κατώρθωσαν νά αιχμαλωτίσουν ίν  έ
χθρικόν φυλάκιον παρά την άγροικίαν Μεννζάν νοτίως της όδοΰ 
Λαόν - Σουασσόν.

Εις την δοτικήν Καμπανίαν άπεκρούσθη χθές την πρωίαν 
μία νέα έπίθεσις τών Γάλλων εις τό δρος Κορνιλλέ.

’ Επι της άριστερας δχθης τοΰ Μάς τό πΰρ. πυροβολικοΰ 
προσέλαβε την έσπέραν μεγάλην σφοδρότητα. Τήν νύκτα έπηκο- 
λούθησεν ισχυρά γαλλική έπίθεσις είς τό ύψωμα 304 και είς 
τήν δυτικήν κλιτυν τοΰ «Νεκραΰ ’ Ανθρώπου.»

'Ο  έχθρός ήττήθη· εις τινα τμήματα χαρακωμάτων εξα
κολουθεί ό άγών.

ΣΤΡΑΤΙ* ΤΟΪ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

’ Εκτός κατά διαλείμματα ένδυναμωθέντος πυρός είς την 
πεδιάδα τής Λωρραίνης καί μιας έπιτυχοΰς μάχης προφυλακών 
παρά τήν διώρυγα τοΰ Ρήνου— Ρόν ούδέν ιδιαίτερον γεγονός.

Κατά τήν νύχτα τής 6. πρός τήν 7. Ιουλίου έγένοντο έκ
τός βομβαρδισμών πλησίον τοΰ μετώπου καί έναέριοι έπιθεσεις 
κατά γερμανικοΰ έδάφους.

’ Εχθρικά άεροπλάνα ερριψαν έν συνόλω υπερ τας 100 
βόμβας είς τήν βεστφαλικήν βιομηχανικήν περιοχήν, είς τήν 
Τρίερ καί τά περίχωρα, προσέτι έπι τής Μαννχάϊμ, Λούντβιγσ- 
χαφεν και Ροντάλμπεν. Στρατιωτικαί ζημίαι δέν έπηνεχθησαν. 
"Εν έκ τών έχθρικών άεροπλάνων περιήλθεν είς χεϊρας μας.

Τήν πρωίαν τής 7. Ιουλίου μία μοίρα άεροπλάνων μας 
έπέδραμε κατά τοΰ Λονδίνου. Περί τήν 11. ώραν πρό μεσημ
βρίας έρρίφθησαν πολλαί βόμβαι έπί δεξαμενών, λιμενικών έγ- 
καταστάσεων καί σιταποθηκών πλησίον τοΰ Ταμέσεως. Παρετη- 
ρήθησαν πυρκαίαΐ καί έκρήξεις. "Εν έκ τών πρός άπόκρουσιν 
άνυψωθέντων άγγλικών άεροπλάνων κατερρίφθη όπεράνω τοΰ 
Λονδίνου. 'Ωσαύτως έρρίφθησαν βόμβαι υπεράνω τής Μαργκάτε 
είς τήν άνατολικήν παραλίαν τής ’ Αγγλίας.

Τά άεροπλάνα μας έπανήλθον δλα πλήν ένός, δπερ ήναγ
κάσθη νά κατέλθξ) έπί τής θαλάσσης καί τό όποιον δέν κατέστη 
δυνατόν νά περισωθη[ ύπό τών πολεμικών μας πλοίων.

Κατά το'υς έναερίους άγώνας καί διά πυρός άπό τής ξηράς 
άπώλεσαν οί έχθροί 9 άεροπλάνα. "Εν έξ αυτών κατερρίφθϊ) 
υπό τοΰ άνθυπολοχαγοΰ Βόλφ, ό όποιος εφ&ασεν ουτω την 
33. νίκην του.

’Ανατολικόν "θέατρον
’ Επί τοΰ πεδίου μάχης μεταξύ Στρυπα καί Τσλοτα Λιπα 

οί Ρώσσοι δέν ήδυνήθησαν νά έπαναλάβωσι τήν έπίθεσιν των 
κατόπιν τών ανωφελών θυσιών τών τελευταίων ήμερών.

Σήμερον τήν πρωίαν συνετρίβη μετά πολλών άπωλειών 
μία έπίθεσις άνευ προπαρασκευής διά πυρός παρά τήν Τσμπόροβ.

Παρά την Στανισλάου χθές καί σήμερον τήν πρωίαν διεξ
άγονται μάχαι. Αύστροουγγρικά συντάγματα άπέκρουσαν έκεΐ 
δί άγώνος έκ τοΰ συστάδην πολλάς ρωσσικάς μεραρχίας, τών 
οποίων τά κύματα τής έφόδου άρακυθέντα υπό τοΰ πυρός μας 
καταστροφής, εΐχον προχωρήσει μέχρι τών θέσεων.

' Ωσαύτως άπεκρούσθη μία έπίθεσις τών Ρώσσων παρά τήν 
Χούτα είς τό άνω τμήμα τοΰ Μπυστρτσύκα Σολοτβινσκα.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς τοΰ ανατολικού μετώπου διετη- 
ρήθη είς μέτρια δρια ή μαχητική εντασις.

Μακεδονικόν μέτωπον
'Η  κατάστασις εΐναι άμετάβλητος.

-(W .T .B .) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 9 ’ Ιουλίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον
Λόγφ βροχής καί ομίχλης τό πΰρ διετηρήθη άσθενές μέ

χρι τής έσπέρας είς δλους σχεδόν τους τομείς τοΰ μετώπου. 
Κατόπιν ένεδυναμώθη πολλάκις. 1 ήν νύκτα οιεξηχ^ησαν είς δια
φόρους θέσεις έπιτυχεΐς δί ήμάς μάχαι άναγνωρίσεως.

ΣΤΡΑΤΙ* ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

. Μία έπίθεσις πρός βελτίωσιν τών θέσεών μας πλησίον τής 
Σεμέν ντέ Ντάμ έξετελέσθη μετά πλήρους έπιτυχίας. Κατόπιν 
άπροσδοκήτου έπιθέσεως διά τορπιλλοβλητών και δβιδοβόλων 
κατά τών στόχων τής έφόδου, έφώρμησε τό πεζικόν, προκαλυ- 
πτόμενον ύπό τοΰ πυρός 'φραγμοΰ τοΰ πυροβολικοΰ, πρός διά̂  
σπασιν. Τ*ά έκ τής κάτω Σαξωνίας, τοΰ Τύρινγκεν, τών χωρών 
τοΰ Ρήνου καί τής Βεστφαλίας καταγόμενα στρατεύματα τής 
έφόδου κατέλαβον διά ίσχυράς έφόδου τά νοτίως τής ΙΙαρνύ—  
Φιλαίν γαλλικά χαρακώματα έπί μετώπου 3 1/ζ χιλιομέτρων 
καί έκράτησαν τάς καταληφθείσας γραμμάς έναντίον πέντε έχ
θρικών έπιθέσεων.

Πρός άντιπερισπασμόν τοΰ έχθροΰ εΐχον πρό όλίγου είσ- 
δύσει παρά τήν όδόν Λαόν-Σουασσον εις τα γαλλικα χαρακώ
ματα τμήματα έφόδου ταγμάτων τής Χές-Νασάου καί της 
Βεστφαλίας, τά όποια μετά τήν έκπλήρωσιν τής έντολής των 
έπανήλθον είς τάς γραμμάς συμφώνως πρός τήν διαταγήν, τήν 
όποιαν εΐχον, μετά μεγάλου άριθμοΰ αίχμαλώτων.

'Ο  πανταχοΰ σφοδράν άντίστασιν παρέχων έχθρός ύπέστη 
μεγάλας αίματηράς άπωλείας, αί όποΐαι ηΰξησαν άκόμη περισ
σότερον κατά τάς άκαρπους νυκτερινάς άντεπιθέσεις του. ’ Ηχμα·. 
λωτίσθησαν 30 άξιωματικοί καί ύπέρ τούς 800 όπλΐται· ή ί 
λεία τοΰ πολεμικού ύλικοΰ εΐναι πολύ σημαντική.

’ Επί τής δυτικής όχθης τοΰ Μάς οί Γάλλοι έκράτησαν 
είς χεΐράς των άπό τούς άγώνας τής νυκτός πρός τήν 8. Ίου- 
λιου μικρά τινα τμήματα χαρακωμάτων σήμερον πρό τών 
χαραγμάτων άπεκρούσθησαν έπιθέσεις βορειοανατολικώς τής

* Εσν. f
’Ανατολικόν Φέατρον 

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΪ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΔΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΟΝ ΜΠΕΜ-ΕΡΜΟΑΑΙ

’ Ενώ μεταξύ Στρύπα καί Τσλότα Λίπα έπεκράτει μόνον 
ζωηρά ένέργεια πυροβολικοΰ καί έπιθέσεις τινές άπεφεραν αίχ- | 
μαλώτους είς ήμάς, παρά τήν Στανίσλαου άνεπτύχθησαν νέοι 
άγώνες. Διά ισχυρών ρωσσικών έπιθέσεων ήναγκάσθησαν τα 
έκεΐ μαχόμενα στρατεύματα μεταξύ Τσιτσοφ και Κάγκβοτς (12 
χιλιόμετρα) νά ύποχωρήσωσι πρός τά δασώδη ύψώματα τήϊ 
Ξάρνυ Λάς. Διά της έπεμβάσεως (γερμανικών έφεδρειών έστα  ̂
μάτησεν ή έπίθεσις.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ

Είς τά Καρπάθια έξηκολούθησεν ή ζωηρά δρασις τών ρα>9* 
σικών πυροβολαρχιών· τοπικαί έπιθέσεις τών Ρώσσων εις πολλά» 
Θέσεις άπέτυχον.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ

'Η  κατάστασις παραμένει άμετάβλητος,

Μακεδονικόν μέτωπον
'  Ομοίως.

(W .T .B ·) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΑΘΡΟΑΙ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙΣ
’ Επίσημον. Βερολϊνον, 7. ’ Ιούλιοι». (W .T .B .)  Νεαι έκι 

τυχίαι τών ύποβρυχίων πρό τοΰ στενοΰ τής Μανχης και ενϊ

αύτοΰ καί είς τήν Βόρειον θάλασσαν: β  άτμόπλοια, 4 ιστιοφό
ρα, 11 άλιευτικά.

Μεταξύ τούτων εύρίσκοντο : Τά ώπλισμένα άγγλικά άτμό- 
πλοια Σάξον Μόναρχ (4 828 τ.) μέ φορτίον ; 7 000 τόννων σί
του άπό Καράχι διά Λονδϊνον, Κλάν ®Ντάβιτσον (6 486 τ.) μέ 
φορτίον δεμάτων εμπορευμάτων άπό Σίντνεϋ διά Λονδϊνον, τό 
ιταλικόν :άτμόπλοιον Σέρια (2 727 τ.) μέ φορτίον άνθράκων 
άπό Κάρδιφ διά Γένουαν, ίν βαρέως φορτωμένον >. τμόπλοιον 
μεσαίου μεγέθους, τό όποιον άνήκεν είς συνοδευόμενον συρμόν. 
Τά φορτία τών λοιπών βυθισθέντων πλοίων συνέκειντο, έφ’ oaoy 
κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθη τοΰτο, άπό τρόφιμα, έλαιον, 
άνθρακας καί ξυλείαν ύπονόμων.

’ Επίσημον. Βερολϊνον, 7. ’ Ιουλίου. (W .T .B .)  1. Είς 
τόν ’ Ατλαντικόν ώκεανόν κατεβυθίσθησαν πάλιν ύπό ένός έκ 
τών ύποβρυχίων μας 2 3 0 0 0  τόννοι. Μεταξύ τών βυθισθέντων 
πλοίων εύρίσκοντο τά άγγλικά άτμόπλοια Λόρδος Ρόμπερτς 
(4160 τ.) μέ φορτίον σίτου, Σούτ Βάλες (3660 τ.) μέ φορ
τίον δρύζης, δύο άγγλικά άτμόπλοια μέ φορτίον άραβοσίτου 
καί καρπών. Δύο έκ τών βυθισθέντων πλοίων εφερον φορτίον 
άνθράκων.

2. Είς τήν Μεσόγειον θάλασσαν 'κατεβυθίσθησαν 11 ά 
τμόπλοια καί 39 ιστιοφόρα έκτοπίσματος υπέρ τάς 50 000 
τόννων. Μεταξύ τούτων εύρίσκοντο τό ύπό δύο άντιτορπιλλικών 
συνοδευόμενον άγγλικόν μεταγωγικόν άτμόπλοιον στρατοΰ Κέ-_ 
στριαν (8 912 τ.), τά ώπλισμένα άγγλικά άτμόπλοια Ρουμπέρρα 
(4 232 τ.) μέ φορτίον βάμβακος καί δεμάτων έμπορευμάτων 
Μπίρντοσβαλτ (4  013 τ.) καί Τόνγκ Χόνγκ (2 184 τ.), τά ώ, 
πλισμένα γαλλικά άτμόπλοια Κραόν καί Ντιάς, εν άγνωστο- 
ώπλισμένον άτμόπλοιον περίπου 4 000 τόννων καί δύο άγνω-ν 
στα τελείως φορτωμένα άτμόπλοια, περίπου 5 000 και 6 000 
τόννων, ώς καί 24 σχεδόν άποκλειστικώς μέ φωσφορικά αλατα 
διά Ιταλίαν φορτωμένα ιταλικά ιστιοφόρα. Πολλά άτμόπλοια 
άνήκον είς ίσχυρώς προστατευομένους συρμούς, έν δέ έβυθίσθη 
διά νυκτερινής έπιθέσεως. Έκυριεύθη Ιν νέον πυροβόλον τώ 
7,6 έκ. τοΰ άγγλικοΰ άτμοπλοίου Τόνγκ Χούνγκ.

Ό  άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η Ν Ε Α  Ε Ν Α Ε Ρ Ι Ο Σ  Ε Π Ι Θ Ε Σ Ι Σ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙ ΝΟΥ

Βερολϊνον, 8. ’ Ιουλίου. (W .T .B .)  'Η  ώχυρωμένη πόλι? 
Λονδϊνον έβομβαρδίσθη πάλιν ύπό γερμανικών άεροπλάνων. ' Η 
έπίθεσις έναντίον τής κυρίας πηγής τής άγγλικής πολεμικής 
ισχύος έγένετο πάλιν έν καιρω ήμέρας.

Μία μοίρα τών μεγάλων άεροπλάνων μας ύπό τήν δδηγί- 
αν τοΰ διοικητοΰ της, λοχαγού Κλάίνε,^έπετέθη τήν 11. ώραν 
π.μ. χατά τοΰ Λονδίνου. 'Η  έπίθεσις δυηυθύνθη κατά πρώτον 
λόγον έναντίον τών είς τό άνατολικόν άκρον τοΰ ’Αστείος συνε- 
σωρευμένων αποθηκών, πολεμικών βιομηχανιών καί έναντίον τών 
δεξαμενών πλοίων τυΰ Λονδίνου καί τής 'Α γ . Αικατερίνης.

Έπικρατοΰντος διαυγοΰς καιροΰ ή μοίρα έ'βαλε δί άκρι
βώς έσκοπευμένων βομβών τάς σιταποθήκας, άποθήκας. σίδηρο' 
δρομικάς εγκαταστάσεις καί δεξαμενάς πλοίων έπί τής βόρειας 
όχθης τοΰ Ταμέσεως μεταξύ τοΰ σιδ. σταθμού ^Σάρίγκρος καί 
των δεξαμενών άνατολικώς της γεφύρας Τόβερ έπί εν τέταρτον 
τής ώρας- αί βόμβαι έπιπτον μετ’ έπιτυχίας καί τά καλά άπο- 
'ελέσματά των έόείχθησαν διά πυκνών νεφών καπνοΰ καί ίσχυ- 
ρων έκρήξεων. Πολλά βλήματα έπέτυχον μεταξύ άλλων τόν σιδ. 
ϋΐαδμδν Σάριγκρος, Ιν δε καί τήν γέφυραν τοΰ Λονδίνου. Δευ- 
^ερευουσα έπίθεσις διηυθύνί)η ταύτοχρόνως κατά τοΰ ώχυρω-

μένου λιμένος Μαργκάτε· καί έδώ έπετεύχθησαν ~ καλά άποτε- 
λέσματα.

Τό πΰρ άμύνης τοΰ άγγλικοΰ πυροβολικοΰ ήρχισε, μόλις 
τά άεροπλάνα μας έπλησίασαν τ/)ν παραλίαν, . παρηκολούθησεν 
αύτά καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής πτησεώς των ύπεράνω τοΰ 
άγγλικοΰ έδάφους, κατέστη δέ σφοδρώτατον ύπεράνω τοΰ Λον
δίνου. Πολυάριθμα έχθρικά άεροπλάνα άνυψώθησαν καί έρρί
φθησαν έναντίον τών άεροπλάνων μας. ’ Αλλά κατώρθωσαν τό
σον ολίγον δσον καί τό πΰρ 'πυροβολικοΰ νά έμποδίσωσι τήν 
μοίραν άπό τήν έσχεδιασμένην έκτέλεσιν τής έντολής της. Έ ν  
έχθρικόν άεροπλάνον κατερρίφθη κατά τόν έναέριον άγώνα.

Τά άεροπλάνα μας έπανήλθον δλα πλήν ένός, δπερ άνευ 
έχθρικής έπιδράσεως ήναγκάσθη νά κατέλθη έπί τής θαλάσση? 
ενεκα βλάβης τοΰ κινητήρός του.

(Ζ .) Ρόττερνταμ, 8. Ιουλίου. Ή  τελευταία έναεριος έπί- 
θεσις κατά τοΰ Λονδίνου ήτο ή χείροτέρα άπό δσας έγιναν μέ
χρι τοΰδε. Τά έχ&ρικά άεροπλάνα έπλησίαζον κατά πανηγυρικήν πα- 
ράταξιν. Είς τήν χάλαζαν τών οβίδων τών πυροβόλων τής άμύνης 
άπήντησαν, ώς φαίνεται, μέ περιφρόνησιν. "Ιπταντο είς κεκλεΐ" 
σμένην γραμμήν καί πολύ χαπηλά. Μόνον τά έσωτερικά άερο
πλάνα έρριπτον βόμβας, τά δέ εξωτερικά έφ αίνοντο ώς φρου
ροί. Ό  έχθρός παρέμεινεν υπέρ τό άστυ δώδεκα Ιως δέκα 
πέντέ λεπτά. ’ Απέδειξε διά τής χαμηλής πτήσεώς του άσυνήθη 
τόλμην. Αί οδοί ήσαν πλήρεις άνθρώπων.

Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΪΝΔΙΑΙΚΕΨΙΣ
ΤΩΝ Σ Υ Μ Μ Α Χ Ω Ν  ΕΝ Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι Σ

(Ζ.) Πετρούπολις, 8. Ιουλίου. (Τηλεγρ. τού τηλ. πρακτ· 
Πετρουπόλεως.) * Η προσωρινή κυβέρνησις άνακοινώνει τά έξής : 
«Περί τά μέσα ’ Ιουλίου Θά συγκληθβ είς Παρισίους συνδιάσκε- 
ψις τών συμμάχων, ή όποία θά συζητήση τά βαλκανικά ζη
τήματα. 'Η  άνάγκη τής συγκλήσεως τής συνδιασκέψεως ταύτης 
προήλθεν έκ τής μεγίστης περιπλοκής τής πολιτικής καί τής 
στρατηγικής καταστάσεως έν τη Βαλκανική καί έκ τής έπιθυ- 
μίας, νά συμβιβασθώσιν αί γνώμαι τών συμμάχων διά τά ζη. 
τήματα ταΰτα καί νά καθορισθη μία κοινή κατεύθυνσις.

Οί ρώσσοι αντιπρόσωποι διά τήν συνδιάσκεψή ελαβον 
έκτός τών οδηγιών περί τών καθαρώς στρατιωτικών ζητημάτων 
καί τοιαύτας πρός λύσιν τών πολιτικών ζητημάτων τής Βαλκα
νικής. Ούτοι θά άντιπροσωπεύσωσι τάς ιδέας τής προσωρινής 
κυβερνήσεως καί θά έπιμείνωσιν δλως ιδιαιτέρως έπί τής έφ αρ
μογής τών γενικών άρχών τής έξωτερικής πολιτικής, ώ ς αυτη 
διεκηρύχθη ύπό τής ρωσσικής δημοκρατίας.

’ Ιδιαιτέρως αί όδηγίαι αύται άναφέρονται είς τό έλληνικόν 
ζήτημα έν συνδιασμφ πρός τά τελευταία γεγονότα. Είς τό ζή- 
τητα τοΰτο δέν ήδυνάμεί)α νά μή άποόοκιμάσωμεν τά μέσα, 
διά τών οποίων άντικατεστάθη διά τής βίας είς βασιλεύς δί 
άλλου. Βεβαίως δέν ήχθημεν είς τούτο ύπό τής έπιθυμίας, νά 
υποστηρίξωμεν τόν βασιλέα Κωνσταντίνον, τοΰ όποιου άπεδοκι" 
μάσαμεν καί έξακολουθοΰμεν νά άποδοκιμάζωμεν τελείως τήν 
προσωπικήν πολιτικήν, άλλά άπό τήν σκέψιν τής άποκρούσεως 
τής άναμίξεως είς τάς έσωτερικάς υποθέσεις τοΰ έλληνικοΰ λα
οΰ. Τοΰτο ήγαγεν ήμας είς άνάλογον διαμαρτυρίαν καί άρνησιν 
συμμετοχής ρωσσικοΰ στρατοΰ είς τάς ένεργείας έν τη νοτίω 
' Ελλάδι.

Κατά τάς συζητήσεις μετά τών συμμάχων ύπεστηρίξαμεν 
τήν άποψιν, δτι ή . δημιουργία τοΰ κυβερνητικού καθεστώτος έν 
' Ελλάδι ώς και ή έκεΐ όργάνωσις τής διοικήσεως εΐναι άποχλει- 
στικώς ύπόθεσις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, καί έδηλώσαμεν δτι αί



συμπάθειαι τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ, δστις^μόλις άπηλευθερωσεν ε
αυτόν άπο τον δυναστικόν ζυγόν, άνήκουσιν' ε̂ίς έλευθεραν και 
παρομοίαν λύσιν έχ μέρους τοΰ ελληνικού λαοΰ.

ΕΤναι άναπόφευκτον νά ύποδείξωμεν, δτι α! στρατιωτικαί 
έπιχειρήσεις τοΰ στρατοΰ μα; δίδουσι περισσοτεραν βαρύτητα 
εϊς τήν γνώμην μας περί τών διεθνών υποθέσεων, και δτι η έπί 
τών πράξεων τοΰ έπαναστατικοΰ στρατοΰ στηριζομένη ρωσσική 
δημοκρατία άποκτα ιδιαιτέραν σημασίαν. I οΰτο είναι λίαν σο
βαρόν σχετικώς πρδς τήν σχέδιαζομένην παρισινήν συνδιάσκεψιν, 
τής οποίας αί έργασίαι θά εύρίσκωνται άσφαλώς είς συνάφειαν 
πρδς τάς έργασίας τής γενικής συνδιασκέψεως τών συμμάχων  ̂
ή όποία θά γίνη μετ’ δλίγον, καί διά τήν όποιαν προπαρασκευά- 
ζεται ήδη ή ρωσσική κυβέρνησις.

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Έκ τής «Γκέρλιτσερ Νάχριχτεν» παραλαμβάνομεν τδ κά

τωθι άρθρον :
«Τά γεγονότα τών τελευταίων εβδομάδων έν 'Ελλάδι, ή 

εκόίωξις τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου, ή έγκατάστασις τής βενι. 
ζελικήί κυβερνήσεως καί ή διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων 
προς τάς κεντρικάς δυνάμεις άπασχολοΰσι τήν δημοσίαν γνώμην 
ολοκλήρου τής Γερμανίας. ’ Ιδιαιτέρως δμως, ώς είναι εύνόητον, 
συγκινοΰσι τήν πόλιν μας, ή όποία άπδ τοΰ Όκτωμβρίου 1916 
φιλοξενεί τδ IV . έλληνικόν σώμα στρατοΰ, τδ όποιον συνεπεία 
τής έναντίον τοΰ διεθνοΰς δικαίου πιέσεως τής Άντάντ εκαμε 
χρήσιν έν τη αμηχανία του τοΰ δικαιώματος τής γερμανικής 
φιλοξενίας,

.Μετά δυο έτών ενσυνείδητον ουδετερότητα, τήν όποιαν ό 
ήρωίκός Βασιλεύς Κωνσταντίνος όιεφύλαξεν άνθιστάμενος έναντί
ον δλων τών δελεασμών καί τών παραβιάσεων, κατώρθωσε τέ
λος ή ’ Αντάντ, νά έκδιώξη τδν Βασιλέα, νά έγκαταστήση. ά- 
νίσχυρον πρίγκηπα ώς βασιλεύοντα καί νά φέρη έπί κεφαλής 
τής κυβερνήσεως τδν έπαναστάτην Βενιζέλον, ό όποιος πρδ πολ- 
λοΰ έμάχετο παρά τδ πλευρδν τοΰ Σαρράϊγ έναντίον τών κεντρι
κών δυνάμεων μετά δλίγου αποστάτου στρατοΰ. 'Ως ένεμένετο, 
έπηκολούθησε ταχέως καί ή διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων, 
καί ουτω ή Ελλάς εύρίσκεται μεταξύ τών κρατών, τά όποια 
δεν έκήρυξαν τδν πόλεμον έναντίον μας. άλλά δέν ευρίσκονται 
πλέον εϊς άπ’ ευθείας διπλωματικάς σχέσεις μεθ’ ήμών.

Δέν δύναται δμως νά τονισθη έπαρκώς καί αξίζει άκριβε- 
στάτης προσοχής, πόσον μοναδική είναι ακριβώς αυτή ή περί- 
πτωσις. Δέν έπιτρέπεται νά συγκριθη αυτη πρδς τήν διακοπήν 
τών διπλωματικών σχέσεων, ή όποία ύφίστατο έπί μακρδν με
ταξύ Γερμανίας καί Ιταλίας. Έ ξ ίσου δλίγον δύναται νά συγ
κριθη πρδς τήν πρδ τής έπισήμου κηρυξεως τοΰ πολέμου 
μετά τής ’ Αμερικής δφισταμένην σχέσιν : δέν ύπεστήριξαν ήδη 
οι ’ Αμερικανοί πάντοτε ένεργητικώτατα τους εχθρούς μας διά 
παροχής πυρομαχικών ;

Είς τήν παροΰσαν περίπτωσιν τής 'Ελλάδος τήν διακοπήν 
δεν έπραγματοποίησεν ουτε ό Βασιλεύς, ουτε ό στρατός, ουτε 
ό λαός, άλλά μία μειονότης πεπλανημενών καί ό δημαγωγός 
Βενιζέλος, τδν όποιον ή Άντάντ ένεκατέστησεν ώς πρωθυπουρ
γόν. άφοΰ διά τής πείνης εθραυσε τήν λαϊκήν δύναμιν. Έάν δε 
τώρα ή βενιζελική κυβέρνησις προβάλλη ώς αιτιολογίαν τής 
έκλεγείσης καταστάσεως εϊς τήν κατά τήν 1. ’ Ιουλίου έπιδοθεΐ- 
σαν νόταν της, δτι πρδ πολλοΰ ήδη «πολλά έλληνικά συντάγμα
τα μετέχουσι τών έχθροπραξιών είς τδ βαλκανικόν μέτωπον». 
τοΰτο είναι Εν σαθρόν σόφισμα.

Έάν λάβωμεν 3π’ δψει τά αισθήματα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ 
καί στρατοΰ έν συνόλω, δέν εύρισκόμεθα άληθώς εϊς πόλεμον 
πρόξ- ,ό έλληνικόν έθνος. Καί προσέτι δέον νά διευκρινισθη, 
δτι απέναντι τής τώρα δι ένδς βίαιου πραξικοπήματος τής Ά ν 

τάντ νομιμοποιηθείσης βενιζελικής ' Ελλάδος, ή όποία άνεκάλε- 
σε τους διπλωματικούς της αντιπροσώπους άπό τάς αύλάς τών 
κεντρικών δυμάμεων, ισταται μία τώρα καθυποταχθεΐσα καί βι- 
ασθεΐσα αληθής ' Ελλάς, εϊς τήν όποιαν θά άποδοθη μίαν ή
μέραν διά τής νίκης μας^τό δίκαιόν της.

Έπί κεφαλής της ισταται ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ό ό
ποιος αναλαμβάνει τώρα άπό τοϋς κόπους έπί τοΰ φιλοξένου έλβε- 
τικοΰ έδάφους· κατόπ.ν οί πιστοί είς τδν Βασιλέα ανώτεροι υ
πάλληλοι, οί όποιοι τώρα. ώς ό έν Βερολίνω πρεσβευτής Θεο- 
τόκης, προύτίμησαν. νά παραιτηθώσι, ή έκεΐνοι οί όποιοι συνε
λήφθησαν υπδ τής Άντάντ εϊς Αθήνας καί ώδηγηθησαν είς τό 
στρατόπεόον συγκεντρώσεως πλησίον τής Μασσαλίας. Καί τέλος 
τδ IV  έλληνικόν σώμα στρατοΰ, τό όποιον πρό έννέα ήδη μη
νών, καίτοι ή άνετωτέρα καί πλησιεστερα "οδός ευρίσκετο πρός 
τήν αντίθετον πλευράν, άφ’ εαυτοί ήλθεν εις Γερμανίαν καί διά 
τό όποιον ώρίσθη ή πόλις μας ώς τόπος διαμονής. ’ Εδώ οί 
'Έλληνες έ'ζησαν ώς ξένοι μας κατά τόν μακρδν τοΰτον χρόνον.
' Ως άχούομεν. Θά θέσωσι λίαν προσεχώς άφ’ έαυτών τήν έργα- 
τικήν δύναμιν τών στρατιωτών των εϊς τήν διάθεσιν τής γερ
μανικής γεωργίας καί βιομηχανίας, άφοΰ έξέλιπόν τινα άκόμη 
μέχρι τοΰδε υφιστάμενα πολιτικά κωλύματα. J.»

. ,.

ΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
'Ο έν Budwethen τής ανατολικής Πρωσσίας ιατρός κ.

' Ερβέρτος Κρύγκερ, ό όποιος, τέλειος γνώστης τής έλληνικής 
γλώσσης. πολλάκις παρέσχε 'τήν συνεργασίαν του είς τήν έφη- 
μερίόα ήμών, έκφράζει πρός ήμάς τήν λύπην του διά τήν κα- 
ταπάτησιν έν Έλλάδι παντός Θείου καί άνθρωπίνου δικαίου 
ύπδ τής Άντάντ, διά τής κάτωθι έπιστολής του άπό 17. ’ Ιου
νίου τρ. έτους.

«Μετ’ άπεριγράπτου άλγους άνέγνωσα τά έν Έλλάδι συμ
βάντα ! Ίδοΰ ή αδικία θριαμβεύουσα καί τό δίκαιον καταπεπα- 
τημένον ύπδ τών αυτοκλήτων «προστατίδων δυνάμεων» !

Αηδίαν προξενεί ή τοιαύτη συμπεριφορά δήθεν πεπολιτι- 
σμένων λαών έναντίον γενναίου καί αυτεξουσίου έθνους έπιθυ- 
μοΰντος μόνον τήν έλευθερίαν του. Άλλά τό κατακόρυφον τής 
αηδίας είναι αί έξεμέσεις τοΰ προέδρου Ούίλσον, τοΰ βδελυροΰ 
τούτου ύποκριτοΰ, δστις διά χονδρών ψευδολογιών παρακινεί 
άκόμη τούς έκβιαστάς τής δυστυχούς ' Ελλάδος ! Γεννήματα 
έχιδνών ! ! ! Δέν άμφίβάλλιο δμως δτι ή έκδίκησις πλησιάζει, 
καί δτι λαός, παλαιάς δόξης καί γενναιότητος νέας δέν θ’ άπο- 
λεσθη. Είμαι πεπεισμένος δτι μετά τήν ού μακράν έμφανιζο- 
μένην άποπεράτωσιν τοΰ πολέμου, ή Ελλάς Θά έξέλθη μεγάλη 
καί τρανή, ύπό τό σκήπτρον Κωνσταντίνου τοΰ IB' τοΰ νι- 
κητοΰ !»

ΕΚ Κ Ι Ν Α Σ
(Ν.) Πεκΐνον, 8. ’ Ιουλίου. Ό  αύχοκράτωρ τής Κίνας πα 

ρητήθη πάλιν.
(Ν.) Πεκΐνον. 7. ’ Ιουλίου. (Ρόϋτερ). Τήν πρωίαν εν άερο

πλάνον ερριψε βόμβας έπί τοΰ αύτοκρατορικοΰ ανακτόρου. ‘ Ο 
Χανγκενσοΰεν έπέδωσε βραδύτερον είς τόν αυτοκράτορα αί'τησιν 
παραιτήσεως. 'Ο αύτοκράτωρ διά διαγγέλματος έγνωστοποίησε 
τήν παραίτησιν του. Οί ρεπουμπλικανοί κατέλαβον τάς στρα- 
τηγικώς σπουδαίας θέσεις τών άποκέντρων συνοικιών τής πόλε
ως. Είναι πιθανή ειρηνική διευθέτησις.

Εϊς τό ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ I. ΔΗΜΑ, Γιάκοπ— στράσσε 
42, πλησίον ταχυδρομείου, έξαργυρώνονται έλληνικά νομίσματα 
αι 100 δραχμαί πρός .108 μάρκα.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. μετά βεράντας. Μπάνοφ 
στράσσε 16. II. Χάμαν.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. με ήλεκτρ. φώς. Έμμε- 
ριχ-στράσσε, 44. II. ά.

’ Ενοικιάζεται άμέσως ή βραδύτερον μέγα καλώς έπιπλ. δωμ. 
με 2 παράθυρα. Έμμεριχ-στράσσε 26. 1. δ.

Πωλείται ήγγυημενως καθαρόν μέλι μελισσών. Ντεμιάνι- 
-πλάτς 40. III. δ.


