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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολϊνον, 10 Ιουλίου. (W .T .B .) Το γερμανικόν πυρο

βολικόν άπήντησε τήν 9. ’ Ιουλίου άποτελεσματικώς εις τό έ- 
νισχυμένον έχθρικόν πΰρ είς τήν Φλάνδραν καί έςετέλεσε μετά 
καταφανούς άποτελέσμ.ατος πολλάκις πΰρ καταστροφής έναντίον 
έχθρικών θέσεων πυροβολικοΰ και πεζικού. Κατά τόν βομβαρ
δισμόν στόχων είς τήν Άρμαντιέρ έξερράγησαν πυρκαϊαί είς 
εργοστάσια. Είς τό μέτωπον τοΰ Άρράς εν ισχυρόν έχθρικόν 
τμήμα άναγνωρίσεως έπετέθη τήν 9. Ιουλίου π. μ. κατόπιν αί- 
φνιδιασμοΰ σφοδρού πυρός διαρκείας ήμισείας ώρας έναντίον τών 
άνατολικώς τής Λός χαρακωμάτων μας καί τών βορείως τοΰ 
ρύακος Σουσέ προφυλακών μας, ήναγκάσθη δμως υπό τοΰ πυ
ρός μας νά υποχώρησή μετ’ άπωλειών. Βορείως τής Όμπερ 
καί παρά τήν σιδ. γραμμήν’ Αρράς-Ντουαί άπεκρούσθησαν περί 
τήν πρωίαν έχθρικαί περίπολοι, ώς καί Ιν ίσχυρόν τμήμα άνα
γνωρίσεως, τό όποιον ήθελε νά έπιτεθη βορείως τής Φρεσνουά 
τήν νύκτα τή? 9. πρός τήν 10. Ιουλίου. Είς τόν χώρον τοΰ 
-έν Κεντεν ίσχυρόν πΰρ είς διαφόρους θέσεις.

Ένω είς τό μέτωπον τοΰ Αίσν έπεκράτει γενικώς ήσυχία 
τήν 9. ’ Ιουλίου καί οί Γάλλοι μόνον νοτίως τής Σερνύ έ'βαλλον 
σφοδρώς άπό λίαν πρωί, τήν νύκτα τής 9. ένεδυναμώθη τό 
έχθρικόν πΰρ πυροβολικοΰ έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου εκατέ
ρωθεν τής Σερνύ. Μία τήν 9. ώραν τής έσπέρας έναντίον τών 
άνατολικώς τής Σερνύ θέσεών μας προχωρούσα γαλλική έπίθε-

άπέτυχε τελείως. 'Ωσαύτως μία έπίθεσις, τήν όποιαν οί 
Γάλλοι έπεχείρησαν τήν 11.30'., μ.μ. κατά τών νοτίως τή» 
Κουρτεκόν θέσεών μας. Κατά τήν νύκτα πρός τήν 10. ’ Ιουλίου, 
2.20' π. μ., άπεκρούσθη μια ίσχυρά έχθρική περίπολος είς 
■ήν περιοχήν τής άγροικίας Μεννεζάν.

Είς τήν δυτικήν Καμπανίαν ή μαχητική εντασις ήτο άσθε- 
νή; καθ’ ολην τήν ήμέραν λόγω βροχεροΰ καιροΰ. Μόλις περί 
τγιν εσπέραν καί κατά τήν νύκτα ένεδυναμώθη τό πΰρ πυροβο
λικοί βορείως τής Ράϊμς, κατέστη δε ο’ρκετά ζωηρόν ιδίως ά- 
ν«τολικώς τής Ράϊμς καί είς τήν περιοχήν τής ΙΙρόσν. Είς αί- 
φνιοιασμός πλησίον τής όδοΰ Σέν ’ Ιλαίρ καί Σέν Σουπλέ, περί 
Τοί όποιου όμιλεϊ ό πύργος Άϊφφελ, δεν έγένετο.

Είς τό ανατολικόν μέτωπον ένεδυναμώθη ή έχθρική μαχη- 
τιχη ένέργεια είς διαφόρους τομείς. Είς τήν περιοχήν τής
ΜΜπρτσετσάνυ καί τής Τσμπόροβ κατεβλήθη τό έχθρικόν πΰρ, 

> Ί'· πυροβολαρχίαι μας έξετέλεσαν άποτελεσματικά πυρά. 
‘ίς Κοτσόβα παρετηρήθησαν ίσχυραί έκρήξεις μετά κατα

δεκτικής ένεργείας. Είς τά όρη ή δρασις τοΰ πυροβολικού

ήτο μέτρια. Είς πολλάς θέσεις άπεκρούσθησαν έχθρικαί 
περίπολοι. ,

μμμιιινεητΓμ ΙΟλΕΜΟΥ
I E P M H I U I U I O I U B H I I

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 11. Ιουλίου 1917.

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

Είς τόν αμμώδη τομέα τοΰ ναυτικού σώματος έπετέθησαν 
χθές τμήματα τοΰ δεδοκιμασμένης δυνάμεως πεζοναυτικοΰ σώ
ματος κατά τών υπό τών Γάλλων ίσχυρώς οίκοδομηθεισών, 
πρό μικρού δέ υπό τών Άγγλων άναληφθεισών άμυντικών έγ- 
καταστάσεων μεταξύ τής παραλίας καί Λομπαρτσύντε, κατόπιν 
έσχεδιασμένης, ίσχυράς προπαρασκευής διά πυρός.

Ό  έχθρός έρρίφθη πέραν τοΰ 'Υζέρ. Συνελήφθησαν ύπέρ 
τούς 1250 αίχμάλωτοι, μεταςύ τών όποιων 27 αξιωματικοί. 
Αί άγγλικαί άπώλειαι είς τήν ίσχυρώς βληθεΐσαν εκτασιν με
ταξύ τής θαλάσσης καί τοΰ ποταμοΰ εΐναι πολύ μεγάλαι, ή δέ 
λεία δέν είναι άκόμη γνωστή.

Πάλιν οί άεροπόροι μας συνετέλεσαν σπουοαίως είς τήν 
πλήρη έπιτυχίαν τής ήμέρας κατά ένεργητικώτατον .τρόπον 
παρά τήν σφοδράν έπίθεσιν.

Εί; τάς λοιπάς στρατιάς τοΰ δυτικού μετώπου ή μαχητι
κή έ'ντασις διετηρήθη είς μέτρια ορια συνεπεία τοΰ βροχεροΰ 
καιροΰ. Επιχειρήσεις τινές άναγνωρίσεως έκτελεσθεϊσαι υπό 
στρατευμάτων τής Σαξωνίας, τοΰ Ρήνου καί τής Φρουράς πλη
σίον τής Ράϊμς, άνατολικώς τών Άργκόννεν καί μεταξύ Μας καί 
Μόζελ ειχον καλά αποτελέσματα.

’Α να τολ ικ όν  θ έα τρ ο ν
Μεταξύ ’ Ανατολικής θαλάσσης καί Μαύρης θαλάσσης ού

δεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.
At κινήσεις νοτίως τοΰ Ντνγέστρ έξετελέσθησαν μέχρι 

τοΰδε, ώς εΐχον σχεδιασθή.

Μ α κ εδονικ όν μ έτω π ο ν
Βουλγαρικά άνιχνευτικά τμήματα συνέτριψαν άνατολικώς 

τής λίμνης τής Δοϊράνης εν άγγλικόν φυλάκιον. Είς τήν πεδιά
δα τοΰ Στρυμόνος τό άγγλικόν πυροβολικόν προεκάλεσε διά τοΰ 
πυρός του πυρκαϊάς είς πολλά χωρία.

(W .T .B .) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ



31500 ΤΟΝΝΟΙ
Βερολΐνον, 9. ’ Ιουλίου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) "Εν έκ τών 

υποβρυχίων μα; κατεβύθισε πάλιν εΐ; τον Ατλαντικόν ώκεανόν
31 500 τόννου;.

Μεταςυ τών βυθισθέντων πλοίων ευρισκονϊο το ώπλισμένον 
άγγλικόν βοηθητικόν πολεμικόν πλοΐον Συλβία, τοΰ οποίου εις 
άξιωματικό; συνελήφθη αιχμάλωτο;, το ώπλισμένον αγγλικόν ά- 
τμόπλοιον ’ Αμάκουρα μέ φορτίον θεμάτων εμπορευμάτων, ιν 
ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον εχον τήν οψιν τοΰ άτμοπλοίου 
Μιννεβάσκα. δύο μεγάλα άγνωστα άτμοπλοια, εκ τών όποιων 
Ιν ώπλισμένον, τό δέ άλλο μέ φορτίον πυρομαχικών.

Κατά τά; πληροφορίας τοΰ αίχμαλωτισθέντος άγγλου άςι- 
ωματικοΰ ή Συλβία έπρόκειτο νά φέρη ές Αμερικής το τελευ- 
ταΐον άγγλικόν ύποβρύχιον. ' Ο διά τό ύποβρύχιον τοΰτο προω. 
ρισμένο; κυβερνήτη; έφονεύθη ύπό ένός βλήματος.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στολου.
*«_____

Π Ω Σ  Ο  Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  
έ γ κ α τ έ λ ε ι ψ ε  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α

(Ν. ) ' Ο έν Άθήναι; άνταποκρική; τής «Πτί Ζουρνάλ» ά- 
πέστειλεν είς τήν έφημερίδα του έκτενή περιγραφήν τής ιστορι
κή; στιγμής, κατά την όποιαν ο Βασιλεύ; Κωνσταντίνο» εγκα- 
τελειψε μετά τής οίκογενεία; του τό έλληνικόν εδαφο;, εν τη 
όποία γράφει τά έξής: y

«Αί γυναίκες τοΰ χωρίου είχον φορεσει τα ώραιότερα έν- 
δύματά των μέ τού; λευκού; πέπλου; των καί ειχον παραταχθή 
κατά μήκο; τής παραλιακή; όδοΰ. Ί ελος έφάνησαν εί; την όδον 
αυτοκίνητα. Κατά πρώτον έφάνη ό Ζαΐμης, κατόπιν οί πριγκη- 
πες καί ό νέος Βασιλεύ;, όποιος έφαίνετο τεταραγμένος· τοτε 
έρρίφθησαν νέα άνθη επί τής όδοΰ, όποτε έσταμάτησε το αυ- 
τοκίνητον τοΰ αυλάρχου, ό όποιος έφαίνετο τεταραγμενος και 
πολύ λυπημένος, ώς νά παρηκολούθει κηδείαν. Απο το επόμε
νον αύτοκίνητον κατήλθεν ή Βασίλισσα μετα τή; βασιλικής οίκο- 
γενείας. Γιά νά μή κλαίη ή μικρή πριγκηποποΰλα τής ειχον ύ- 
ποσχεθή, δτι θά τής στείλουν κατόπιν τό μικρό της αλογάκι και 
ουτω έφαίνετο υπερήφανη καί θαρρετή σάν μεγάλη κυρία.

"Ολα αύτά τό πλήθος τά αντιμετώπισε ήσυχον. Κατόπι

Τ Α Ξ Ε Ι & 1 Α  Σ Τ Η  [ E P M A H 1 Α
Σ Α Λ Τ Σ Μ Τ Τ Ρ Ο Υ Ν

(140.) Μετά βραδύτητα ή μάλλον άναβολήν άπό τήν 6ην 
πρωινήν είς τήν 9ην διά τόν ενα ή τόν άλλον λόγον ϊδού έπι 
τέλους τήν έννάτην καί τέταρτον ό συρμός άπεφάσισε νά έγκα
ταλείψη τον σιδηροδρομικόν Σταθμόν I κέρλιτ; δια τά λουτρά 
Salzbrunn, ενθα είχον τήν τιμήν νά μεταφερθώ διά πέντε ή
μέρας. σκέψι; πρό πολλοΰ συλληφθεΐσα καί μόλι; ήδη τεθεΐσα 
είς ενέργειαν μετά έννεάμηνον καθήλωσιν εϊς τήν ώραίαν πόλιν 
τοΰ Γκέρλιτς, ήτι; καίτοι έπιδεικνύει έπαγωγόν φύσιν έν τούτοι; 
δέν παρουσιάζει τι έκ τής νέας ζωή;, πόλι; άνήκουσα μάλλον 
εί; τήν άρχαιοτέραν περίοδον.

'Ο ουρανός τήν ήμέραν αυτήν πλέον ή γλυκύς, πλέον ή 
διαυγής θωπεύει μέ περισσήν στοργήν διά τών άκτίνων τοΰ κο
σμούντο; τού; θόλους του μεγάλον του φανού ήλιου τα τέκνα 
του φυτά, ατινα ώς πράσινη θάλασσα κυματίζουν ύπό τή; πρωι
νής δροσεράς αύρας, παρουσνάζοντα τό μεγαλοπρεπές τής πα
ραλλαγής τοΰ χρώματος άπο τοΰ βαθέος εις τό φωτεινόν. Μα
κράν κάτι τό άμυδρόν, κάτι τό αμφίβολον δυνάμεθα είπεΐν, το 
μυστήριον τής γής ήτις έν κρύπτω επιθυμεί νά έναποθεση φι-

όμω; άντηχοΰν φωναί, αί όποΐαι γίνονται όλοέν δυνατώτεραι 
καί περισσότεραι: «' Ο Κωνσταντίνο; !»  '0  Κωνσταντίνος ήλθε 
μέ εν άνοικτόν αύτοκίνητον, μέ λευκήν λινήν στολήν καί λευκό 
καπέλλο. Είναι προφανώς συγκεκινημένος άπό τό θέαμα του 
λαοΰ, ό όποιος τόν τιμά καί τών φίλων του, οί οποίοι ειχον 
συνγκεντρωθή έκεΐ. Καταβαίνει άπό τό αύτοκίνητον καί προχω
ρεί πεζή Ιως τό κρηπίδωμα, δπου έχαιρέτησε τούς φίλους του 
διά χειραψίας. Οί όφθαλμοί τοΰ σωφέρ τοΰ Βασιλέως είναι 
ύγροί άπό δάκρυα. Είς τό μέσον τού δρομου σταματά ό Βασι
λεύς καί παρατηρεί πρό αύτοΰ βυθισμένο; είς σκεψεις. Ενα 
μικρό κοριτσάκι τού λαοΰ σκύβει άπό Ινα τοίχον καί του προ
βάλλει μίαν άνθοδέσμην· ό Βασιλεύ; προχωρεί ολίγον καί 
παίρνει τά άν&7]. Ί ώρα opjxouiv περι τους εκατόν πιατοι προ* 
τον Βασιλέα, ενας δέ νέος γονατίζει προ αύτου και του φιλει 
τήν χεΐρα· ό Βασιλεύς κάμνει μίαν κίνησιν, ώς νά ήθελε νά 
ειπή : «Σκεφθήτε λογικά, ή άναπότρεπτος στιγμή ήλθε.»

Πολλοί αναστενάζουν. '0  Βασιλεύς προχωρεί βραδέως, ένω 
πέντε, ΙΕ πρόσωπα προσκολλώνται είς αύτον με εν είδος φανα
τισμού. 'Όταν ό Βασιλεύς εφθασεν είς τό κρηπίδωμα, δλοι γο
νατίζουν. Επικρατεί νεκρική σιγή, καί μόνον άναστεναγμοί α
κούονται. Πρό τοΰ μιόλου άναμένουν δύο γαλλικά τορπιλλοοόλα 
μέ γαλλικήν σημαίαν. ' () Βασιλεύς έξακολουθεΐ να βαΟι,η δια 
μέσου τοΰ γονατισμένου λαού. « Κωνσταντίνε ! Κωνσταντίνε ! ». 
ψελλίζουν δλοι. 'Η  οδύνη έθεσε κατά μέρος κάθε έτικέττα.

Αίφνης τό βλέμμα του Βασίλειος απο το πλήθος πιπταί 
είς τήν άκραν τοΰ μώλου, δπου ίστανται δύο γάλλοι άξιωματι- 
κοί μέ μεγάλην στολήν ώς άγάλματα· ό είς είναι ο πρώην 
ναυτικός άκόλουθο; έν Άθήναι; καί ό άλλο; εΐ; άνθυπολοχαγός 
τοΰ πεζικοΰ. ’ Εφαίνοντο ώ; δύο σκιαί. μεταξύ τών όποιων ό 
Βασιλεύς έβάδιζε πρός τήν θάλασσαν, δπως έπιβιβασθή τοΰ 
πλοίου. Μερικοί άπηλπισμένοι ζητοΰν νά κρατήσουν τόν Βασι
λέα άπό τό χέρι. Ο! άναστεναγμοί γίνονται δυνατώτεροι. '0  
Κωνσταντίνος έκφεόγει διά μιας απαλής κινησεως. Ο κινητηρ 
άρχίζει νά θορυβ-fj καί τό πλοΐον έκκινεΐ. Άπό τήν παραλίαν 
άντηχοΰν αί φωναί: «Κωνσταντίνε! Κωνσταντίνε!» Ιό πλοΐον 
απομακρύνεται, ένω ό Βασιλεύς ισταται όρθιο; καί χαιρετά ά
κόμη μίαν φοράν άποκαλυπτόμενος. Κατόπιν εξαφανίζεται.»

λημα έπί τοΰ μετώπου τοΰ γαλαζένιου ούρανοΰ. Μεταξύ τών 
πυκνοτάτων πεύκων άτινα φευγαλεα υπο τής σιδηροορομι/ή; 
ταχύτητας προσβάλλουσι τήν δρασιν, ή αύρα συρίζει γλυκυτάτη 

μεταξύ τών βελονωτών φύλλων της ώς παράπονον ζηλοτύπου 
έρωμένης. Μετά μιά; ώρας ταξείδιόν ιδού πρό τού σίόηροόρο- 
μικοΰ σταθμού Lauban, ένθα τά μεγάλα άρτοποιεΐα τά πα* 
ρασκευάζοντα τόν άρτον τών παρεπιδημούντων έδώ Γραικών.

Αναμένει νά ί'δη τήν Γερμανίαν θνησκουσαν ή άντίθετο; 
πανευρωπαϊκή όμά; καί μέρος τής Βορείου Αμερικής. Πώς 
θά κατορθώσου τούτο, δταν τό βασίλειον τών φυτών έδώ είναι 
πλέον άνεπτυγμένον ή είς πασαν άλλην τής γής χώραν; Πώ; 
θά καταρρίψωσι τόν κολοσσόν τοΰτον, δταν τά άπέραντά του 
δάση μετά τριετή πόλεμον είναι σχεδόν είσετι παρθένα, η φο· 
τεία καί ξυλεία, άρχαί αύται πάσης ζωής, πάσης κ ι ν ή σ ε ω ; ,  

οικοδομικής, υφαντουργίας, ναυπηγικής, φαρμάκων, ένίοτε και 
τροφής, τής χημείας πάντοτε ώς βασιλίδας είσερχομένης 
τόν τόπον τοΰτον τών έκπλήξεων παντό; σχεδόν είδους τοΰ άνθρωπι- 
νου βίου μηδέ τή; θερμότητα; έξαιρουμένη;, δλα ε ύ ρ ίσ κ ο ν τ α ι  

έν πλήρει άκμή ; . . .
Είς Greiffenberg πηδά εί; τό βαγόνιον II θέσεω; μι* 

καλώ; συντεθειμένη Σιλεσία, ήτις πρό; μεγάλην μου έκπληξή

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ζ.) Μπάζελ, 10. Ιουλίου. Αί έφημερίδε; τή; Λυόν 

άναγγέλλουσιν, δτι κατά τηλεγραφήματα έξ Αθηνών, τό ύπουρ- 
γικόν συμβούλων άνέβαλε τήν σύγκλησιν τή; βουλής διά τήν 
25. ’ Ιουλίου. Διά βασιλικοΰ διατάγματος ήκυρώθη τό διάταγμα 
τής 30. Ιουνίου 1916, τό όποιον διέτασσε τήν διάλυσιν τής 
τότε βουλής. Κατόπιν τούτου ή βουλή έκείνη θά συνέλθη εί; 
δευτέραν περίοδον τών συνεδριάσεων τη;. ' Ο Βενιζέλο; θά 
άναπτύξη ένώπιον τή; βουλή; τήν παρούσαν γενικήν κατάστασιν 
τής ' Ελλάδος καί ιδιαιτέρως θά άναλύση τούς λόγους, οί ό- 
ποΐοΓ ήνάγκασαν αυτόν νά δημιουργήση τό κίνημα τής Θεσσα
λονίκης. ' Ο Βασιλεύς ’ Αλέξανδρος θά δώση πάλιν ένώπιον της 
Βουλή; τόν δρκον έπί τοΰ πολιτεύματος.

Ό  παρισινός χρόνος, συμπληρών τηλεγράφημα τού πραΛ. 
Χαβάς περί τής έκκενώσεως τής ’ Ηπείρου ύπό τοΰ ιταλικού 
στρατού, γράφει, δτι οί σύμμαχοι σύρίσκονται είς διαπραγμα
τεύσεις μετά τής έλληνικής κυβερνήσεως, δπως άκόμη πρό τοΰ 
τέλους τοΰ τρέχοντος μηνό; έκκενώσωσι καί τά λοιπά ύπ’ αύ
τών κατεχόμενα έλληνικά έδάφη. Μόνον είς τήν Κέρκυραν θά 
έξακολουθώσι νά παραμενωσι τμήαατά τινα συμμαχικού στρατοΰ 
ένεκα στρατηγικών λόγων. ‘ Η έφημερίς προσθέτει, δτι ή είοη- 
σις αυτη θά γίνη μετά χαράς δεκτή, διότι είναι δείγμα τής.στε
νής συνεργασίας τών κεντρικών δυνάμεων, καί είς αύτήν περι. 
έχεται ή άρίστη έγγύησι; έναντίον γερμανικής έπεκτάσεως είς τήν 
’ Ανατολήν.

Αί παρισιναί έφημερίδες άναγγέλλουσιν ώσαύτως, δτι ό έν 
’ Αθήναις γάλλος στρατιωτικός ακόλουθος άνεκοίνωσεν είς τήν 
ελληνικήν κυβέρνησιν. δτι ή ’ Αντάντ σκοπεύει, νά μεταβάλη τήν 
'Ελλάδα είς βιομηχανικήν βάσιν πρός έφοδιασμόν τοΰ στρατοΰ 
τής Ανατολής καί τοΰ άνταντικοΰ στόλου τής Μεσογείου θα
λάσσης. Θά ίδρυθώσιν νέαι βιομηχανικαί έγκαταστάσεις καί 
ύπάρχουσαι ήδη τοιαΰται θά διοργανωθώσιν έκ νέου. Πρό πάν
των θά κατασκευάζωνται είς τά έργοστάσια ταΰτα είδη ιματι
σμού καί κονσέρβαι τροφίμων.

'Ως άναγγέλλει ή «Νέα Άνταπόκρισις» ό Βενιζέλος άνε
κοίνωσεν είς τόν πληρεξούσιον τής ’ Αντάντ τό πρόγραμμα τής 
ελληνικής κυβερνήσεως άναφορικώς πρός τήν καλλιέργειαν έκ-

με χαιρετά έλληνισ:ί: «Χαίρετε», λίαν παρηγορητικόν, λίαν φι- 
λόξενον, τόσον μακράν τής πατρίδος ν’ άκούη τις τήν μητρικήν 
του γλώσσαν. Είναι ήδη 10,45' καί άρχίζει ή άνάβασις τοΰ 
έδάφους. Πρός δεξιά μας προβάλλει ή οροσειρά τοΰ ύπερηφά- 
νου Riesengebirge ήτις εις υψος, μήκος καί φύσιν έγγίζει τό 
όνειροπόλον. "Ωρα 11,30' καί ή φύσις έν τη καλλονή της ά- 
νέρχεται τό ονειρώδες. Δάση μέ δένδρα ευθυτενή, εύλύγιστα, 
υψηλά ώς σμήνη ώραίων παρθένων, αΓτιν:ς άπό κορυφών καί 
κλιτύων λόφων καί βουνών άποθαυμάζουσι παρατηρούσαι φιλα- 
ρέσκως ώς έν κολακευτικοί κατόπτρω τούς ποικιλοχρώμους τά
πητας ποΰ άπλώνουν οί στάχεις, ποΰ μέν,πράσινοι ποΰ δέ χρυ- 
σίζοντες ήδη.

'Ωρα 1,05' καί άναδίόονται πρό ήμών έν άπόπτω πυκνοί 
καπνοί ο ύ ρ αν ο δ ρ ό μ ούντες · έρωτώ τί τό πρό ήμών τόν διερχόμε- 
νον τόν διάδρομον τοΰ βαγονιού έλεγκτήν δστις αναφωνεί,
Gottesberg, ήτοι χωρίον ή μάλλον έγκατάστασις ύψηλών κα
μίνων γαιανθράκων, δηλαδή ύπόγειος, έπίγειος καί έναέριος έρ- 
γασία, διότι μεταβιβάζεται ό έτοιμος ήδη γαιάνθραξ διά τρο
χιάς έκ σύρματος προσδεδεμένου έπί στύλων έν σιδηροΐς καλά- 
θοι; μακράν είς τάς άποθήκας μέ τήν εύκολίαν τής κοίλης 
τροχιάς τοΰ σύρματος καί τής έκ τούτου κατά διάστημα κτω-

τεταμένων καρποφόρων μερών έν Μακεδονία καί παλαιοί ' Ελ
λάδι. Γά προϊόντα τών μερών τούτων Θά χρησιμοποιούνται ού 
μόνον ύπό τού έλληνικοΰ πληθυσμού άλλά καί υπό τοΰ βενιζε- 
λικού καί τού συμμαχικού στρατοΰ.

' Η οικονομική κατάστασις τής ' Ελλάδος χαρακτηρίζεται 
ύπό τοΰ άνταντικοΰ τύπου ώς πολύ κακή. Ουδέ φαίνεται τρό
πος τις πρός βελτίωσίν αυτής, διότι εισαγωγή νέων φόρων δέν 
είναι δυνατόν νά γίνη. Τό γαλλικόν ύπουργεΐον τών έξωτερικών 
άνεκοίνωσεν δτι, έφ’ δσον ό Ζοννάρ θά λείπη έξ ' Ελλάδος, Θά 
έξασκη τά καθήκον:α τοΰ πληρεξουσίου τής Άντάντ ό σύμβου
λος τής πρεσβείας Κλώς.

(Ζ.) Βέρνη, 10 ’ Ιουλίου. 'Η  «Περσεβεράντσα» γράφει,
δτι οί ’ Ιταλοί τότε μόνον θά έκκενώσωσι τήν "Ηπειρον, δταν οί
σύμμαχοι άποφασίσωσιν άπό κοινού νά άποσύρωσι τον στρατόν 
των έκ τοΰ ελληνικού έδάφους. Πρέπει μόνον νά άναμένωμεν. 
έάν ό Ζοννάρ θά δυνηθή νά πείση τόν Σονίνο, δτι ό Βενιζέ-
λος παρέχει έπαρκή άσφάλειαν διά τόν στρατόν τής Αλβα
νίας καί τής Μακεδονίας.

Ό  Ρ ιμ π ώ  διά  τά ς έλληνικ ά ς α νω μ α λ ία ς
(Ζ.) Γενεύη, 9. ’ Ιουλίου. 'Η  παρισινή «Ζουρνάλ» έξαίρει 

δτι ό Ριμπώ κατά τήν έν τή βουλή ομιλίαν του έ'καμεν ύπαι- 
νιγμόν καί τών έλληνικών άνωμαλιών, χωρίς δμως νά άναφέρη 
ρητώς τήν κατ’ έκείνην τήν στιγμήν γνωστήν πλέον εί; αύτόν 
νότατ τής Πετρουπόλεως. 0  Ριμπώ είπεν: Μάλιστα, έ'χομεν 
νά ύπερνικήσωμεν άκόμη πολύ μεγάλα; δυσκολία;. Τοσούτω 
περισσότερον χρειαζόμεθα τήν ύποστήριξιν τής βουλής, δπως 
καθησυχάσωμεν τήν χώραν καί άντιδράσωμεν είς τούς δελεα. 
σμούς τής έπονειδίστου είρήνης.

Σ εισ μ ό ς εις τή ν μέσην ’Ιτα λία ν
(Ζ.) Λουγκάνο, 9. Ιουλίου. Είς ολόκληρον τήν μέσην ’ Ι

ταλίαν, ιδίως δέ είς Ούμπριεν καί Άμπροΰτσεν, συνέβη χθές' 
πρό μεσημβρίας ισχυρός σεισμός. Πανταχοΰ έπεκράτει μέγα; 
πανικός. Λεπτομέρειαι έλλείπουσιν.

Ό  ν έ ο ς  γ ε ν .  δ ι ο ι κ η τ ή ς  τ ή ς  Μ α κ ε δ ο ν ί α ς
(Ν.) Άθήναι, 10. ’ Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρακτο

ρείου Χαβάς.) '0  πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης, Άργυρόπου

μένης ταχύτηιος καί δυνάμεως άπό καταπτώσεως είς άνύψωσιν 
άπό στύλου είς στύλον. "Ωρα 1.15 καί έγκαταλείπομεν τόν 
συρμόν Breslau είς σταθμόν Fellhammer, δπως έπιβώμεν 
τοΰ ηλεκτρικού διά Salzbrunn. Είς Konsadsthal ώροι 1,35', 
έν ω εύρισκόμεθα έν πλήρει κινήσει τά γράμματα τά σχημα- 
τίζοντα τήν λέξιν Restauration κάπου πλήξαντα τούς οφθαλ
μού; . μου καθιστώσιν είς έμέ άδύνατον νά καταστείλω δικαίαν 
έξέγερσιν τού στομάχου μου, δστις εύρίσκεται άκόμη μέ τόν 
πρωινόν καφφέν. Τέλος δύο καί τέταρτον φθάνομεν είς τόν 
σταθμόν Bad-Salzbrunn, έπιβαίνω μονίππου καί μετά 10 λε_ 
πτά ίσταμαι πρό τής θυρας τού κιγκλιδώματος τού κήπου 
Villa Zemhlin, άρκετά εύπροσώπου πανσιόν, είς ήν είχον 
έντεΰθεν δηλώση δτι θέλω έπί πενθήμερον παραμείνη. Ή  
πρώτη λέξις μετά τό guten morgen ήτις διεξέφυγε τό έ'ρκος 
τών οδόντων μου πρός τήν διευθύνουσαν τόν ξενώνα ήτο 
“Essen,,· ή ώρα πολύ μετά τό πρόγευμα, -πλήν ή καλή αύ'η 
κυρία μοί παρέθεσε1 ζωμόν ό'ρνιθος καί μίαν θαυμασίαν όμελέτ- 
ταν άτινα κατεβρόχθισα ώς νά έπασχον έκ βουλιμίας. Μετά 
τήν έπιβαλλομένην παράδοσιν είς τά; άγκάλα; τού Μορφέως 
έπί δίωρον έξέδραμον εί; τό έντό; τής λουτροπόλεω; πάρκον.

("Επεται συνέχεια)
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To πιθανόν νέον fcmxiv μέτωπον. Τμήμα Ράϊμς-Σερναί. ( Ή  γραμμή τοΰ μκάπου δεικνύεται ύπδ τή. έκ στιγμών συγκειμένης λ«οΡ< »«0

λος, διωρίσθη γενικός διοικητής της Μακεδονίας μετά εύρείας 
δικαιοδοσίας. ____________

Αί αίματηρα'ι άπώλειαι τής Ρωσσίας·
(Ν.) ‘ Ο πολεμικός ανταποκριτής της «Βε|»ολιναίας Λοκα- 

λαντσάϊγκερ» πληροφορεί άπδ τδ ρωσσικόν μέτωπον, δτι κατ 
ακριβείς υπολογισμούς αί ρωσσικοί άπώλειαι μέχρι της 8. Ιου
λίου ανέρχονται εις Ιν τέταρτον έκατομμυρίου άνδρών, τδ όποΐ
ον άνταποκρίνεται είς 10 000 άνδρας κατά τετραγωνικόν χιλιό- 
μετρον. ’ Επί μόνου τοΰ υψώματος Λιζόνια ήριθμήσθησαν 80 
000  νεκροί. _____________

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΪΙΪ [Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
(Ζ .)  Ά π δ  τοΰ παρελθόντος Σαββάτου έξερράγη έν Γερ

μανίά κυβερνητική κρίσις, εχουσα τήν άφορμήν της εις έσωτε- 
ρικά' ζητήματα, καί δή τδ ζήτημα τής με:αρρυθμίσεως τοΰ 
έκλογικοΰ δικαιώματος έν Πρωσσία καί τδ τής κοινοβουλευτικο- 
ποιήσεως τής κυβερνήσεως. Κατά τήν μυστικήν συνεδρίασίν τής 
κυρίας επιτροπής τοΰ Ράίχσταγ τοΰ Σαββάτου ελαβον τδν λό
γον πολλοί βουλευταί καί άντιπρόσωποι τής κυβερνήσεως, άνα- 
πτυξαντες τήν εσωτερικήν καί έξωτερικήν κατάστασιν. Πολλοί 
ρήτορες τών διαφόρων πολιτικών μερίδων έψεξαν τήν πολιτικήν 
τοΰ άρχικαγγελαρίου φδν Μπέτμαν-^όλβεγ καί τής χυβερνήσε- 
ως. 'Ο  άρχικαγγελάριος καί διάφορα μελη τής κυβερνήσεως υ. 
περημύνθησαν τής πολιτικής των.

Αί συζητήσεις έν τ ζ  κυρία έπιτροπή τοΰ Ράίχσταγ έπαν- 
ελήφθησβν καί τήν Δευτέραν καί Τρίτην, όποτε διεκοπησαν 
μέχρις δτου διαλεύκανση ή κυβερνητική κρίσις. Τήν Δευτέραν 
μετά μεσημβρίαν έγένετο εις τδ άνάκτορον τοΰ άρχικαγγελαρίου 
συμβούλιον τοΰ στέμματος ύπδ τήν προεδρίαν τής Α. Μ. τοΰ 
Κάϊζερ, εις τδ όποΐον παρέστησαν οί -ρώσσοι ύπουργοί καί οί 
γραμματείς τής έπικρατείας, τ ϊν  όποιων ή Α. Μ. ό Κάϊζερ 
έζήτησε τήν γνώμην έπί τών φλεγόντων ζητημάτων. Η Α. Μ. 
έκάλεσε καί τδν Διάδοχον τοΰ Γερμανικού θρόνου είς Βερολΐ- 
νον πρδς συζήτησιν έπί τών μελετωμένων άποφάσεών του.

’ Εν τώ  μεταξύ έξακολουθοΰσιν αί συσκέψεις [τοΰ Αύτοκρά- 
τορος μετά τοΰ ’ Αρχικαγγελαρίου καί τούτου μετά τών αρχη
γών διαφόρων πολιτικών μερίδων, ώς καί τών διαφόρων μερί
δων χωριστά πρδς λύσιν τής πολιτικής κρίσεως. ' Η θέσις του 
νΰν άρχικαγγελαρίου και τής κυβερνήσεως δεν διελευκάν&η είσετι.

Μ α τ α ίω σ ις  τ ή ς  έ λ λ η ν . έ π ισ τρ α τε ύ σ ε ω ς
(Ζ .) Γενεύη, 11. Ιουλίου. 'Ω ς πληροφορούμαι παρ’ άπο- 

λύτως έγκύρου πηγής, ό Βενιζέλος ήναγκάσθη νά άναβάλη πά
λιν τήν διαταχθεΐσαν ήδη έπιστράτευσιν συνεπείς τών άθροων 
αιτήσεων παραιτήσεως τών αξιωματικών. Κατά τι τηλεγράφη
μά τοΰ πρακτορείου Χαβάς ό στρατηγός Παπούλας κατεφυγε 
μετά ένοπλων οπαδών του είς τά δρη τής Πελοποννήσου.  ̂ Ο 
συνταγμταάρχης Ρωσσέτης ηύτοκτόνησε, διά νά μή ύπηρετήστ( 
όπδ τδν Βενιζέλον.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΤΕΡΙΣ Αύριον Παρασκευήν.
8ην ώραν έσπέρας, δίδεται έκλεκτή καλλιτεχνική έσπερις είς το 
Κοντσέρτχαους υπδ τεσσάρων έκλεκτών καλλιτεχνών τοΰ βασιλι
κού θεάρου τής Δρέσδης. Τδ πρόγραμμα είναι έξαίρετον, δι δ
περ συνιστώμεν είς τούς "Ελληνας, οπως μη παραλείψωσι την 
ευκαιρίαν, νά άπολαύσωσι τήν καλλιτεχνικήν αύτήν έσπέραν. (Δια 
λεπτομερείας παραπέμπομεν είς τεν σημερινήν ήμών άγγελίαν.

Παρασκευή, 13. Ιουλίου, ώραν 8. έσπέρας, είς τό 
ΚΟΝΤΣΕΡΤΧΑΟΥΣ (Λαι/ψιγκερ - στράσσε)

Ε ς π ε ρ ι ς  Κ α λ λ ι τ ε χ ν ώ ν  ε κ  Α ρ ε ς α η ι
Κέτε Ού'λμαν φόν Σούκ άοιδός βασιλ. όπερας, Άλφρέδος Ό ττο  
ομοίως, Σίκφριτ Λεβίνσκυ βασιλ. ηθοποιός, Δρ. Αρθούρος Χιτί
 ---------------------------- έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου.-----------------------------
Είσιτήρια είς τοΰ Πλάτ. (πλ. ταχυδ. 11) πρδς Μ. 3.30, 2.20^1-6 
(ήριθμημ.) καί 1.10. Διά στρατ. άπδ έπιλοχίου καί κάτω τδ ήμι3»·

Είς τδ ΚΑΠΝ0ΠΩΑΕ10Ν Γ. ΔΗΜΑ, Γιάκοπ— στράσσε 
42, πλησίον ταχυδρομείου, έξαργυρώνονται έλληνικά νομίσματα 

αί 100 δραχμαί πρδς 108 μάρκα.


