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H ΠΟΛΕΜ ΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 11. ’ Ιουλίου. (W .T .B .)  Ά φ οΰ  τά γερμανικά 

πϊζοναυτικά σώματα απώθησαν την 10 ’ Ιουλίου, ώραν 8. ε
σπέρας, τούς Ά γγλους μεταξύ της παραλίας και της όδοΰ Νομ- 
’πατσύρτε-Νιοΰπορτ μετά βαρειών αγγλικών απωλειών είς νεκρούς 
κα'ι τραυματίας, έξησθένησε κατά την νύκτα είς τήν Φλάνδραν 
ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ. Μόνον είς την περιοχήν της Βιτσέτε 
ένεδυναμώθη τό πΰρ κατά τήν νύκτα. Οί αεροπόροι μας ερρι- 
ψαν βόμβας έπι τών σιδ. σταθμών όπισθεν τοΰ μετώπου και 
τών παρά τήν Νιοΰπορτ ύδροφρακτών.

Είς τό ρωσσικόν μέτωπον ή μαχητική εντασις ήτο γενι
κώς άσθενεστέρα κατά τήν 10. ’ Ιουλίου. Είς τήν περιοχήν της 
Στανίσλαοο οί Ρώσσοι μετά δισταγμού μόνον έπροχώρουν πρός 
τήν νέαν μας γραμμήν και κατέλαβον τό έκκενωθέν χωρίον 
Χάλις. Είς τήν περιοχήν της Κόσμας άπεκρούσθησαν αίφνίδιαι 
έπιθέσεις. Τό ρωσσικόν πΰρ ένεδυναμώθη περί τήν έσπέραν 
κατά διαλείμματα μόνον είς τήν περιοχήν Μπρτσετσάνυ— Κον- 
γιίύχη κα'ι πλησίον της σιδ. γραμμής Λέμπεργκ— Μπρόντυ.

Είς τό λοιπόν άνατολικόν μέτωπον ή έχθρική δρασις τοΰ 
πυροβολικού διετηρήθη είς μέτρια δρια. Μόνον είς τήν Μολ- 
δαυίαν τό έχθρικόν πΰρ ήτο ζωηρότερον. Είς τό τόςον τοΰ 
Σερέθη παρά τήν Κόρμπουλ κα! τήν Φουντένι ό έχθρός ωχυ- 
ροΰτο έσπευσμένως.

Τ Ο  Ι Σ Ο Ν  Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α  
Δ Ι Α  Τ Η Ν  Π Ρ Ω Σ Σ Ι Α Ν

Βερολΐνον, 11. ’ Ιουλίου. Έπίσημον. (W .T .B .)  ‘ Η Α. Μ. 
ό Κάϊζερ άπηύθυνε πρός τόν πρόεδρον τής πρωσσικής κυβερ
νήσεως τήν ακόλουθον διαταγήν :

Έ πί της πρός έκτέλεσιν της διαταγής Μου τής 7 ’ Απρι
λίου τ. ε. γενομένης παρ’ Έ μοΰ άκροάσεως τοΰ ύπουργείου 
Μου ορίζω διά τής παρούσης πρός συμπλήρωσή τής διαταγής 

,. έκείνης, δπως τό ύπό τήν ψήφον τής βουλής, όποβληθησόμενο| 
νομοσχέδιον της μεταρρυθμίσεως τοΰ έκλογικοΰ δικαιώματος 

- συνταχθή έπί τη βάσει τοΰ ίσου έκλογικοΰ δικαιώματος. Τό 
·, νομοσχέδιον δέον έν πάση περιπτώσει νά δποβληθή τοσοΰτον 

εγκαίρως, ώστε αί προσεχείς έκλογαί νά γίνωσι κατά τό νέον 
εκλογικόν δικαίωμα.

Εντέλλομαι ύμΐν, δπως ένεργήσητε τά δέοντα.
(ύπογρ.) Γουλιέλμος Β.

Μ πέτμαν Χ ό λ λ β εγ
Σ. Σ. Έ ν φ  χατά τήν έκλογήν τών αντιπροσώπων τής γερ

μανικής βουλής (τοΰ Ράϊχσταγ) ισχύει τό καθολικόν, ίσον, μυ

στικόν και άμεσον δικαίωμα ψήφου, κατά τήν έκλογήν τών 
αντιπροσώπων τής πρωσσικής βουλής ισχύει μέχρι τοΰδε καθο
λικόν μέν, άλλά εμμεσον, φανερόν και avtaov δικαίωμα ψήφου. 
Τούτέστιν οί εκλογείς έκλέγουσιν πρώτον άντιπροσώπους, οί ό
ποιοι κατόπιν έκλέγουσι τόν βουλευτήν (έμμεσος έκλογη.) Προ
σέτι ή ψήφος δίδεται δημοσία και προφορικώς. Τέλος έπικρα- 
τεΐ άνισότης κατά τήν έκλογήν, διότι οί πολϊται διαιροΰνται είς 
τρεΐς κλάσεις άναλόγως τών φόρων τούς οποίους πληρώνουσι. 
Είς έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν έκάστη τών τριών τούτων 
κλάσεων έκλέγει τόν αύτόν άριθμόν βουλευτών έπομένως είς 
έκάστην έκλογικήν περιφέρειαν ή πτωχοτέρα κλάσις, ή όποία 
είναι ή πολυαριθμοτέρα, έκλέγει ίσον άριθμόν άντιπροσώπων 
πρός τήν πλουσιωτέραν, ήτοι έν συνόλω ή λαϊκή τάξις έκλέγει . 
δλιγώτερον άριθμόν άντιπροσώπων της έν τη βουλή.

Ή  «Βορειογερμανική Γενική Έφημερίς» γράφει περί τής 
άποφάσεως ταύτης τοΰ Αύτοκράτορος καί Βασιλέως τής Πρωσ- 
σίας μεταξύ άλλων: ' Ο Βασιλεύς απέδειξε διά τής άποφάσεώς 
του ταύτης τήν σταθεράν του έμπιστοσύνην πρός τόν λαόν μας 
ό όποιος τοσαΰτα έπετέλεσε και τασαΰτα ύπομένει. Διά τής ύ 
πογραφής τοΰ διατάγματος τούτου ό Βασιλεύς έπετέλεσε πρα- 
ςιν μεγίστης σημασίας διά τήν ΓΙρωσσίαν καί τήν Γερμανίαν 
Έχοιιεν σταθεράν πεποίθησιν, δτι ή πράςις αυτη, ή όποία ές- 
άγει τά άναγκαΐα συμπεράσμοίτα άπό τά σοβαρά γεγονότα τοΰ 
πολέμου τούτου, θά συντελέση είς διαρκή εύτυχίαν τοΰτε στέμ
ματος καί τοΰ λαοΰ.

ANAKOINQBENTa T o Y ΠΟΛΕΜ ΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝαΒΕΝΤΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 12. ’ Ιουλίου 1917. 

Δ υ τ ι κ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν .
Σ Τ Ρ Α Τ Ι*  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

' Η έπίθεσις τών πεζοναυτών τής 10. ’ Ιουλίου παριστα 
μίαν ώραίαν μεγάλην έπιτυχίαν. ' Ο έχθρός δέν ήδυνήθη νά έκ- 
τέλέση αντεπιθέσεις.

' Η δρασις τοΰ πυροβολικοΰ έκατέρου τών μερών ήτο χθές 
ηυξημένη είς τήν Φλάνδραν, πρό πάντων δέ νοτιοανατολικώς 
της 'Υπέρν, είς τό μέτωπον τής Άρτουά, παρά τήν Λάν καί 
τήν Μπουλλεκούρ.

’ Εςετελέσθησαν έπιτυχώς παρ’ ήμών πολλαί έπιχειρήσεις 
άναγνωρίσεως.

Παρά τήν Μονσύ περίπολοι ένός Χανζεατικοΰ συντάγματος 
έφώρμησαν μετ’ άποτελεσματικής συνδρομής φλογοβλητών έναν·



τίον μιας σειράς αγγλικών χαρακωμάτων, άπό τά όποια επα
νήλθαν μετά μεγάλου αριθμού αιχμαλώτων.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Είς τήν δυτικήν Καμπανίαν και έπι τής άριστερας όχθης 

τού Μάς άνεπτύχθησαν κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας σφοδροί 
άγώνες πυρός.

Μάχαι t i v s s  άναγνωρίσεως άτ̂ έληξαν εύνοϊκώς.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ρ Χ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Α Α Μ Π Ρ Ε Χ Τ Ο Υ  Τ Η Σ  Β Υ Ρ Τ Ε Μ Β Ε Ρ Γ Η Σ
Ούδεν σημαντικόν.

’Α να τολ ικ όν  θ έα τρ ο ν  
Μ ΕΤΟ ΠΟΝ  Τ Ο Υ  Π Ρ ΙΓΚ Η Π Ο Σ Α Ε0 Π 0 Α Α 0 Υ  Τ Η Σ  ΒΑ Υ Α Ρ ΙΑ Σ

ΙΙάλιν παρά τήν Ρίγαν, τήν Σμόργκον καί ,τήν Μπαρανο- 
βίτσι τό πΰρ ήτο ζωηρόν, ωσαύτως παρά τήν Λοΰκ καί έπί 
τού πεδίου 'μάχης τής άνατολικής Γαλικίας προσέλαβε κατά 
διαλείμματα σημαντικήν δύναμιν. Παρά τόν Στσάρα άπεκρού
σθησαν περίπολοι καταδιώξεως καί παρά τόν Στόχοτ νοτιοανα' 
τολικώς τής Κόβελ έχθρικαί μερικαί έπιθέσεις.

Μεταςυ Ντνγέστρ καί Καρπαθίων οί Ρώσσοι έπετέθησαν 
διά μικτών τμημάτων έναντίον τής θέσεως Λόμνικα· παρά τόν 
Κάλους προφυλακαί εφθασαν εϊς τήν δυτικήν όχθην τού πο
ταμού.

Μ α κ εδονικ όν μ έτω π ο ν
Ούδέν νέον.
(W .T .B .)   ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟ Υ ΑΥΙΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΗΙΟΪ
Βιέννη, 11. Ιουλίου

’Ιταλικ όν θ έα τρ ο ν
Είς τον Ίζόντσο τό έχθρικόν πΰρ πυροβολικού αύξάνει 

κατ’ έ'ντασιν είς τινας θέσεις.
(W .T .B .) 'Ο ’ Αρχηγός τού Γενικού ’ Επιτελείου.

2 4 5 0 0  Τ Ο Ν Ν Ο Ι
Βερολΐνον. 10 Ιουλίου. ’ Επίσημον. (W .T .B .)
1. Νέαι έπιτυχίαι τών ύποβρυχίων είς τό βόρειον πολε

μικόν θέατρον 24 500 τόννοι.

Τ Α Ξ Ε Ι Α Ι Α  Σ Τ Η  f  Ε Ρ Μ A Η I Α 
Σ Α Λ Τ Σ Μ Γ Τ Ρ Ο Υ Ν

(Συνέχεια εκ τού χθεσινού.)

Τό πάρκον τούτο άγει $νεπαισθήτως εϊς κορυφήν τινα, τό 
Wilhelmshohe· ποικιλία δένδρων έξ έκείνων άτινα βαλσα- 
μούσι τόν άέρα καί καθιστώσι τήν άναπνοήν άρωματώδη. 
Ίασμοι ώς πλατεΐαι νυφάοες χιόνος έπικάθηνται ποικίλλοντες 
τό βαθύ πράσινον τών πεύκων καί ελάτων. ' Π καθαριότης είς 
τό άλσος τούτο μυθώδης. Μικροί συρμάτινοι κάλαθοι καθηλω
μένοι κατ’ αποστάσεις είς τούς κορμούς δένδρων δι’ δ.τι δύνα- 
ται νά κράτη άχρηστον είς χεΐρα; ό περιπατητής καί άτινα 
χαμαί ριπτόμενα ήδύναντο νά παρουσιάσωσιν άνορθογραφίαν 
είς τό ώραΐον σύνολον, μηδέ άποχωρητηρίων έλλειπόντων δι 
άνδρας καί γυναίκας, ώστε νά μή εύρεθή κανείς είς τήν ανάγ
κην νά πληρώση διά τοΰτο, ώς άλλος Ζακύνθιος ποιητής Τσα- 
κασιάνος είς τήν Νεάπολιν, δστις ένθυμηθείς τήν άνθοστεφή 
Ζάκυνθον, δπου παντού τά πάντα έπιτρέπονται, ανέκραξε :

Κι έζήτησα νά συγκλεισθώ 
κι έδωσα μιά πεντάρα

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων ευρίσκοντο τά άγγλικά 
άτμόπλοια Κλέλε (6 557 τόννων) μέ φορτίον πυρομαχικών καί 
σίτου άπο Βοστώνην διά Λίβερπουλ, τό άγγλικόν άτμόπλοιον 
Μονάρχ (4 947 τόννων) μέ φορτίον 8 000 τόννων ανθράκων 
άπό Γλασκώβην διά Λιβόρνον.

2. ’ Εναέριοι έπιθέσεις έναντίον ορμητηρίων είς τό ανατο
λικόν μέρος τής ’ Ανατολικής Θαλάσσης:

Κατά τάς τελευταίας ήμέρας έβομβαρδίσθησαν ύπό ιών 
μοιρών άεροπλάνων μας τής βορείου Κουρλανδικής άκτής τά 
πυροβολεία, οί στρατώνες καί αί λιμενικαί έγκαταστάσεις παρά 
τήν Τσέρελ καί τήν Άρενσμπουργκ έπί τής νήσου Έζελ έπιτυ- 
χώς καί έπανειλημμένώς. Παρετηρήθησαν έπιτυχή βλήματα καί 
πυρκαΐαί. Παρά τόν σφοδρόν πΰρ τών έχθρικών πυροβολείων 
τά άεροπλάνα μας έπανήλθον σώα έξ δλων τών έπιχειρήσεων.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ή  εγκλη ματικ ή έ π ίθ ε σ ις  τ ώ ν  Ρ ώ σ σ ω ν
(Ν.) 'Η  ρωσσική σοσιαλοδημοκρατική έφημερίς Βόλναχα

ρακτηρίζει κατά τόν άκόλουθον τρόπον τήν ρωσσικήν έπίθεσιν :
' Η ύπό τοΰ υπουργού τών στρατιωτικών Κερένσκι διαταχθεΐσα 
έπίθεσις δέον ύπό τάς παρούσας περιπτώσεις τής Ρωσσίας νά 
θεωρη&ή ώς τρομερόν έγκλημα. 'Ή προσωρινή κυβέρνησις απο
καλύπτει κυνικώς τά κατακτητικά σχέδια καί φέρει οΰτω τήν 
δυστυχή χώραν είς τήν καταστροφήν. ' Η έπίθεσις είς στιγμήν, 
κατά τήν οποίαν ή Ρωσσία διοικεΐται ύπό άνικάνου κυβερνήσε
ως, ή όποία ού'τε θέλει ού'τε δύναται νά δώση τήν είρήνην. απο
τελεί πλήγμα έναντίον τής έπαναστάσεως. ' Η παρούσα έπίθεσι; 
δύναται νά θεωρηθή ώς ή μεγίστη ύποστήριξις τής ίμπεριαλιστι. 
κής πολιτικής δλων τών κυβερνήσεων. Είς τάς διαταγάς τοΰ 
Κερένσκι θά άπαντήσωμεν διά ισχυράς έπιθέσεως κατά τής άν- 
τιδράσεως. Οί είς Στοκχόλμην συναθροισθέντες σοσιαλισταί αύ- 
ξάνονται ήδη κατά μέγαν άριθμόν ρώσσων άρχηγών κομμάτων 
τής ριζικής όμάδος Μενσίβικ.

Ή  γ α λ λ ι κ ή  έ ν α έ ρ ι ο ς  έ π ί θ ε σ ι ς
έ  π  ί  γ  ε  ρ  μ  α  v  ι  κ  ο  ΰ  έ δ ά φ ο υ ς

(Ν.) Βερολΐνον, 10. ’ Ιουλίου. (’ Επίσημον.) 'Η  γαλλική 
έπίσημος έ'κθεσις τής 7. ’ Ιουλίου, εσπέρας, χαρακτηρίζει, πώς 
οί Γάλλοι είχον φαντασθή τήν έπίδρασιν της εναερίου έπιθέσε-

πούσαι καϋμένη Ζάκυνθο 
ποΰ πόρτα πού ρεπάρα

Ή  περιφέρεια αυτη άνήκει εϊς τόν πρίγκηπα Pless, πο> 
λυτάλαντον άρχοντα. Μανθάνω παρά τοΰ εύγενοΰς καλλιτέχνου, 
τοΰ ήθοποιοΰ κ. Grundmann, δστις χρησιμεύει ώς ξεναγός 
μου, οτι υπάρχει έκεΐ μέγα τι ξενοδοχεΐον ενδιαφέρον διά τόν 
πλοΰτόν του ώς κτιρίου καί άπό έσωτερικής διακοσμήσεως, α- 
τινα όμοΰ άπήτησαν τέσσαρα καί ήμισυ εκατομμύρια μάρκων ! 
To Grand —Hotel πρό τοΰ πολέμου ήδη δέ Schlesischer 
Hof, παμμέγεθες κτίριον μέ 230 ώς έγγιστα κοιτώνας καί αι- 
Θούσάς, προωρισμένον ού μόνον διά βασιλείς καί πρίγκηπας άλ
λά καί διά τούς ύπό τής άομμάταυ τύχης πλήρεις τ ρ α π ε , ο -  

γραμματίων, ά-tva έκέρδισαν άδηλον πώς καί οιτινες ύπο του 
κνισμοΰ τοΰ χρήματος πάντοτε άνησυχούντες ήλθον έδώ οχι 
προφανώς διά νά έξετάσωσι άν τά υδατα τοΰ Salzbrunn πε- 
ριέχωσι άλκαλικόν ή θειον, άνθρακικόν όξύ ή σίδηρον, άλλά δι* 
νά δείξωσιν δτι δυνανται νά έξοδεύσωσι πολλά, τό δέ Θήλυ γέ
νος διά νά δείξη έδώ άφθονώτερον τήν φιλαρέσκειάν του.

Έν τούτοις τό ένδιαφέρον μου διά τό μνημεΐον τούτο ε- 
κεντήθη πλειότερον άφ’ δτου έ'μαθον δτι ό Βασιλεύς μας ήρω>

ώς των έπί τής δυτικής Γερμανίας. Ή  Ικθεσις αναγγέλλει πομ- 
πωδώς: «Κατά τήν διάρκειαν τής έπιχειρήσεως ταύτης άνυ4ώ- 
θησαν 84 άεροπλάνα μετά άπαραμίλλων εϊς έπιτηδειότητα καί 
ύπομονήν πληρωμάτων», δύναταί τις δμως νάεΐ'πη, δτι δυνάαε- 
θα νά μή άνησυχώμεν καθόλου, έάν αύτοί ήσαν οί καλύτεροι 
άεροπόροι, τούς οποίους έχει ή Γαλλία.

Οί ήρωες ούτοι δέν έδίστασαν νά έπιτεθώσι καί κατά τής 
στρατιωτικώς έντελώς άσημάντου άνοχυρώτου πόλεως Τρίερ. Είς 
τό πΰρ φραγμού μας δέν έτόλμησαν καί έδώ νά είσέλθωσιν. 
Αποτελεσμα: ’ Εθραύσθησαν πολλοί ύαλοπίνακες, είς ενα κήπον 

κατεστράφησαν 10 Θερμοκήπια καί έκάη ή στέγη τοΰ μοναστη
ριού τών φραντσισκανών καλογραιών.' Ο σιδηροδρομικό; σταθμός 
εν τούτοις, παρα τους ίσχυρισμους τών I άλλων έξακολουθεΐ νά 
είναι τόσον άβλαβής, οσον καί πρό τής έπιθέσεως.

Ακόμη φαντασιωόέστεραι είναι αί ειδήσεις, τάς όποιας ε- 
φ̂ ραν είς τους I άλλους ot εξ αεροποροι από τήν Λούντβιχσ- 
χαφεν. Ποια οικοδομήματα παρεδόθησαν έκεΐ είς τάς φλόγας 
δέν γνωρίζει κανείς. Αί είς τό έκεΐ έργοστάσιον ανιλίνης δήθεν 
επενεχθεΐσαι ζημίαι είναι έντελώς άνύπαρκτοι. ΙΙερί ενός άερο- 
πορου, ό όποιος λέγει δτι διήλθεν άνω τής Κομπλέντς, ούδείς 
εκεί άντελήφθη τι, καί έάν οί θραυσθέντε; ύαλοπίνακες άντή- 
μοιψαν τήν πτήσιν, δέον νά κρίνη αυτός ό ίδιος σπόρτσμαν άε- 
ροπορος τής Εσσεν. Ot Γάλλοι λεγουσιν, δτι ϋρριψαν έν συνό- 
λω 19455 χιλιόγραμμα βομβών. Έάν λάβωμεν ύπ’ δψει α
πέναντι τοΰ ποσοΰ τούτου τών ριφθεισών βομβών τά οίκτρά 
επιτευχθεντα άποτελεσματα, δυνάμεθα νά άντιμετωπίσωμεν μετά 
γαλήνης τάς μελλούσας πτήσεις τών «άπαραμίλλου έπιτηδειό- 
τητος πληρωμάτων».

Βερολΐνον, 10. ’ Ιουλίου. 'Η γαλλική επίσημος έ'κθεσις 
αναγγέλλει, δτι κατά τήν έπίθεσιν γαλλικών άεροπλάνων κατά 
τής Λούντβιχσχαφεν κατεστράφη ύπό τών φλογών μεταξύ άλ
λων οικοδομημάτων καί τό σπουδαΐον έργοστάσιον ανιλίνης τοΰ 
Βάόεν. Η ειοησις αυτη είναι ψευδής. Ολαι αί βόμβαι έπεσαν 
επι έλευθερου έδάφους, χωρίς νά προξενήσωσιν ούδεμίαν ζημίαν·

ΑΙ Ι Τ Α Μ Ο Ι  Α Π Ο Α Ε Ι Α Ι A 1 M A T I K Q N
(Ζ.) Κατά τινα άνεπίσημον, άλλά μέχρι τοΰδε ώς λίαν ά- 

ϊιόπιστον άποδειχθεΐσαν στατιστικήν έφονεύθησαν άπό τής ένάρ-

Κωνσταντΐνος μετά τήν ύπό τών πολέμων κιηθεΐσαν δόξαν κατ’ 
Αύγουστον 1913 ήλθε μετά τοΰ πρίγκηπος τής Σπάρτης. Διά
δοχου Γεωργίου, άκολουθοΰντε; τόν Αύτοκράτορα Γουλιέλμον, 
οπω; διέλθωσιν όμοΰ εύχαρίστω; καί δείξη ό εί; πρός τόν ί 
μερον τό ενοιαφερον του, ημιλλώντο οε έξ αμοιβαίας έκτιμήσε" 
ως, τις νά παραχώρηση πρώτος εϊς τόν έτερον τήν θέσιν τής 
εισόδου είς τό άναμένον αυτούς αύτοκίνητον, οί δυο ούτοι αλη
θώς πολεμάρχαι ήγεμόνε;.

Τήν πρωίαν δέν κατωρθώθη ή είσοδός μας είς τά διαμε
ρίσματα, εϊς ά οιέμειναν τότε δ τε Αύτοκράτωρ καί οί ήμέτε- 
ροι, καθ οσον οί είς αύτά ένοικοΰντες ξένοι κατεγίνοντο είς τήν
'ουαλέτταν των διά τήν κοινήν εϊς τό vestibul έμφάνΊ-
otv των. ’ Ανέβαλον δθεν τοΰτο διά τήν έπομένην καί έξέ-
δραμον εις τήν κορυφήν τοΰ Wilhelmshohe. δπου δέν
ϊιχον μεταβή τήν προηγουμένων, τό ύψηλότερον τής έλευθέρας 
ναύτης θεας σημεΐον (532. μ.)· τό πρό τών όφθλαμών τοΰ 
θεατού πανόραμα μεγαλειώδες. ' 0  πρωινός γλυκύς άνεμος κα- 
βηδύνει τάς αισθήσεις καί παρέχει τήν δρεξιν είς άπληστον έξέ- 
τασιν τών πέριξ. Έπί χάλκινης όριζοντίας πλακός, έπί δοκοΰ 
*Ρ°σηρμοσμένης, ύπάρχουσι βέλη κεχαραγμένα, δι’ ών τις σκο-

ξεως τοΰ πολέμου μέχρι τής 30. ’ Ιουνίου 1917 συμπεριλαα- 
βανομενης έν συνολω 6827 ϊταλοί αξιωματικοί, έκ τών όποιων 
είναι 15 στρατηγοί, 381 συνταγματάρχαι καί έπιτελεΐς, 1 229 
λοχαγοί καί 5 202 κατώτεροι άξιωματικοί.

Ό  Λ ό ϋ δ  Τ σ ώ ρ τς  π ερί τή ς έναερίου ά μ ύ νη ς  
τοϋ  Λ ονδίνου

(Ζ.) Λονδϊνον. 9. ’ Ιουλίου. (Ρόϋτερ.) Κατά τήν μυστικήν 
συνεδρίασιν τής Κάτω Βουλής ό Λόϋδ Τσώρτς είπεν, δτι έπε- 
σκεφθη τάς συνοικίας, αί όποΐαι έπαθον άπό τήν έναέριον έπί- 
θεσιν. Δέν παρετήρησεν ούδέν σημεΐον πανικού καί είναι πεπει- 
σμενο;, οτι ο λαο; μετα χαρα; θά ύπομεινη τόν κίνδυνον έπί 
ολίγον χρόνον, μέχρι; δτου ή ’ Αγγλία άποκτήση ύπεροχήν 
τοιαυτην, <υστε οι I ερμανοί νά μή Θεωροΰσι βρόνιμον, νά έπα- 
ναλάβωσι τά; έπι&έσει; ταύτα;.

Κατά έπίσημον εΐδησιν δ Λόϋδ Τζώρτς άνεκοίνωσεν ακό
μη κατά τήν μυστικήν συνεδρίασιν τής Κάτω Βουλής τά εξής : 
«Είναι άδύνατον νά έξασφαλισθώμεν έντελώς άπό έναερίους έ- 
πιθεσεις. Ουτω καί είς τό μέτωπον οί αεροπόροι μας ιπτανται 
καθημερινώς ύπεράνω τών γερμανικών γραμμών είς περιοχήν, 
είς τήν όποιαν αί γερμανικαί έναέριοι δυνάμεις καί τά μέσα ά- 
μυνης έναντίον έναερίων έπιθέσεων είναι άφθονώτατα, καί όί- 
πτουσι βόμβας έπί σταθμών καί στρατοπέδων όπισθεν τών γερ
μανικών γραμμών. Πάν δ,τι δυνάμεθα νά πράξωμεν είναι νά 
καταστησωμεν τας επισκεψεις τών Γερμανών τόσον άκριβάς, 
ώστε νά μή άνταμείβωνται έξ αύτών, ένω τό πρώτιστον μέλη- 
μα τής κυβερνήσεως δέον νά εΐναι, ό έν Γαλλία στρατός νά 
εΐναι έξωπλισμένος έπαρκώς δι’ άεροπλάνων.»

Ό  έλλην π ρ εσ β ευ τή ς έν Σ ερ β ία
(Ν.) Άθήναι, 10. ’ Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τού πρακτο

ρείου Χαβάς.) 'Ο ’ Ιωάννης Κουντουριώτης, αδελφός τοΰ ναυάρ
χου, διωρίσθη πρεσβευτής τής Ελλάδος παρά τη Αυλή τής 
Σερβίας.

μ ;ι α  η ν ο μ ι α ι α  μ ε τ α  τ ο υ  ζ ο ν ν ά ρ
(Ζ.) Χάγη, 11. Ιουλίου. 'Ο έν Αθήναις άναταποκριτής 

τών Ί άϊμς έ'σχε συνομιλίαν μετά τοΰ Ζοννάρ πρό τής άναχωρή

πεύων άνευρίσ/fei δλας τάς είς τόν ορίζοντα προβαλλούσας κο- 
ρυφογραμμάς τών γύρω όρέων. ’ Εκείνο δπερ ελκύει πλειότερον 
τήν προσοχήν τού θεατού είναι τό ο'ρος Hochwald ύψους 
850 μ.· τά έκεΐ πεφυτευμένα δένδρα παρουσιάζουσι ζώνας πε- 
ριφερικάς. τό δέ σύνολον προσδίδει τήν μορφήν παλαιάς φού
στας, τής μακαρίας κρενολίνας. Χωρία, άλλα μέν πλησίον άλλα 
δέ άπώτερον έκτισμένα, ούτως ώστε ό ήλιος νά μήν τά ένοχλή 
μεταξύ τών δένδρων, ώς τό Conradsdorf μέ τήν πολυκωνικήν 
έκκλησίαν του, διξιώτερον τό Altwasser, ετι δέ δεξιώτερον είς 
άπόστασιν 5 χιλιομέτρων τό Gottesberg, έξηφανισμένον είς 
τολύπας καπνοΰ τών πανηψύλων καπνοδόχων έργοστασίου Koks. 
Ολίγον δεξιώτερον τού βορρά τό βλέμμα κυλά εϊς «όντο ποι

κιλίας χρωμάτων, χωρίων, χλόης, σιτοβολώνων, άνθέων, δασυλ- 
λίων άπώτερον τό βλέμμα χάνεται εϊς πεδιάδα, ήτις δύναταί 
τις εΐπεΐν προσομοιάζει θάλασσαν μέ διαφόρους διακυμάνσεις 
χρώματος ώς εκ τών διαφόρων ρευμάτων τοΰ σιγαλού ανέμου, 
πανόραμα συντελούν είς τό ν’ άκινητή ή σκέψις καί τό βλέμμα 
τού Θεωμένου νά βυθίζεται είς άτέρμονα δνειροπόλησιν.

("Επεται συνέχεια)



σεώς του. 'Ο  Ζοννάρ είπεν: 'Η  ά π ο σ τ ο λ ή > α ς ” ^ η ξ ε

Δυνάμεθα μετά θάρρους νά άναθέσωμεν τήν τύχην τής Ελλά
δος είς χεϊρας τοΰ Βενιζέλου. 'Ο Ζοννάρ περιέγραψε κατόπιν 
τήν πορείαν τών γεγονότων, τά όποϊα ώδήγησαν είς τήν παραί- 
τησιν τοΰ Βασιλέως καί ειπε μετά ταΰτα: 'Ο Ζαίμης ήτο πολυ 
συγκαταβατικός. Ουτος παρέμεινεν είς τήν κυβέρνησιν, μέχρις 
ότου ήλθεν ό Βενιζέλος, και έξυπηρέτησεν ήμάς είς όλα, αλ\α  

δεν ήτο οι’ ήμάς αρκετά ριζικός. Ό  Βενιζέλος οεν επραξε τι, 
δπωςφέρη ταχέως είς πέρας τά πράγματα. Και κατα την τελευ
ταίαν άκόμη στιγμήν παρεκάλεσεν έντόνως νά άναβληθη|η απο-. 
φ α σ ι ς ,  καίτοι ό βασιλεύς ήτο πλέον πρόθυμος, νά οεχθη αυτόν.

'Ο Ανταποκριτής ήρώτησε, ποίαν έντύπωσιν εχει ό Ζον
νάρ άπδ τόν νεαρόν βασιλέα ’ Αλέξανδρον. «Πολύ καλήν», ά- 
πήντησεν ό Ζοννάρ. «Φαίνεται δτι εχει σαφή έννοιαν της απο
στολής ένδς συνταγματικοΰ άρχοντος. Έκρινε καλώς καί ηκουε 
μετ’ εύχαριστήσεως κατά τι μικρόν μάθημα περι των συνταγ
ματικών καθηκόντων. Όταν ό Ζαίμης ήρνήθη, νά πραγματο
ποίηση τήν πρόσκλησιν τής βουλής, μετέβην κατόπιν είς τον 
βασιλέα και τοΰ είπον, δτι ή μόνη δυνατή λύσις ητο ο σχη
ματισμός υπουργείου Βενιζέλου. 'Ο  βασιλεύς άπηντησεν, ο.ι 
εννοεί τοΰτο καί πιστεύει, δτι είναι ανάγκη, νά σχηματίση δσον 
το δυνατόν ταχύτερον νέον ύπουργειον.»

'Ο Ζοννάρ ώμίλησε κατόπιν περί τών κατηγορηθέντων λό
γων της προκηρύξεως τοΰ βασιλεως δτι ό βασιλεύς «>α ακο- 
λουθήση τά ίχνη τοΰ πατρός του, αύτό είχε γραφή μ= καλήν 
πρόθεσιν. άλλά παρεξηγήθη. Έννοοΰντο τα κατορθώματα τοΰ 
Βασιλέως Κωνσταντίνου, τά όποϊα ωφέλησαν τήν πατρίδα. I έ
λος έδήλωσεν ό Ζοννάρ, δτι τό μέλλον τής Ελλάδος δύναται 
ήσύχως νά άνατεθη είς τδν Βενιζελον. «Δεν συνήντησα ποτε 
εως τώρα πολιτικόν άνδρα, ό όποιος νά εχη τοσοΰτον διαυγές 
βλέμμα καί τοσοΰτον βαθεϊαν άντίληψιν διά πάν, τδ όποιον α
παιτεί ή ευημερία της χώρας του. ' Η ευφυΐα τοΰ Βενιζελοο 
Ηά είναι χρήσιμος είς τους συμμάχους κατα την βαλκανικήν 
συνδιάσκεψιν, είς την όποιαν θά κατέχη τήν πρώτην θέσιν.»

'Ο Ζοννάρ επανήλθεν είς Γαλλίαν, δπως προπαρασκευάσω 
τήν συνδιάσκεψιν ταύτην, κατά τήν όποιαν θά σιζητηθώσι καί 
ζητήματα δανείων καί άλλα παρομοια ζητήματα. Δεον τα πα- 
ραδεχθη τις, δτι ή Ελλάς υπέφερε πολύ είς τδν αποκλεισμόν, 
άλλά καί άπό τδ οικονομικόν σύστημα τής παλαιάς κυβερνήσεως.
' Η ' Ελλάς εχει άναγκην ίσχυράς οικονομικής ύποστηρίςεως, ή 
όποία θά δοθη ύπό τής Γαλλίας καί τής ’ Αγγλίας. Οί «Τάϊμς» 
άναγγέλλουσιν ές ’ Αθηνών: 'Ή έφημερίς «Εστία» άναγγέλλει. 
δτι σκοπεύεται δπως αύξηθη έν Μακεδονία ή καλλιεργεια τών 
άγρών κατά 900 000 στρέμματα, θά χρησιμοποιηθώσι δέ πρός 
τοΰτο αιχμάλωτοι πολέμου.

V.V. 'Ο Ζοννάρ, ώς ήτο επόμενον, επλεςε τών στέφανον 
εγκωμίων τοΰ πράκτορος τής ’ Αντάντ Βενιζέλου, ο όποιος ειναί 
αληθές, δτι απέδειξε πολλάς πνευματικάς άρετάς, ίδίως δταν 
ενεργή έναντίον τής πατρίδος του καί ύπέρ ξένων συμφερόντων.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕλλΑΑΟΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑΣ
(Ν.) ’ Αθήναι 12. ’ Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρακτορείου 

Χαβάς.) 'Ως άναγγέλλουσιν οί Καιροί, έξακολουθοΰσιν αί δια

πραγματεύσεις μεταξύ τής ελληνικής και τής σέρβικης κυβερνη- 
σεως περί τής άνανεώσεως τής μεταξύ τών δυο^χωρών υπαρ- 
χούσης συνθήκης. ' Η συνθήκη θά παραταθη καί θά καταστήση 
στενωτέραν τήν συμμαχίαν μεταξύ Ελλάδος καί Σερβίας.

Η  Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Η  Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α  
Δ Ι Α  Τ Η Ν  Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Η Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Ν

(Ζ.) Μόλις σήμερον ή ιταλική λογοκρισία έπέτρεψεν είς 
τάς έφημερίδας, νά δημοσιεύσωσι τήν νόταν διαμαρτυρίας τής 
ρωσσικής κυβερνήσεως έναντίον τής βαλκανικής πολιτικής τών 

συμμάχων. At ίταλικαί έφημερίδες ^δημοσιευουσι ταύτην, άνα- 
γράφουσαι συγχρόνως τάς έντυπώσεις, τάς όποιας ‘παρήγαγεν 
είς τούς έπισήμους κύκλους τών [Ιαρισίων καί τοΰ Λονδίνου.'Η 
«Κορριέρε ντέλλα Σέρα» χαρακτηρίζει αύτήν ώς περιττήν πο
λυλογίαν. Αυτη είναι τοσούτψ μάλλον άκαιρος καί ασυζήτητος, 
καθ’ δσον αυτη άποτελεϊ πλατωνικήν διαμαρτυρίαν. 'Η  ρωσσική 
διαμαρτυρία δσον ‘ άφορα τήν ' Ελλάδα δέν δύναται να άφορα 
τήν ’ Ιταλίαν, διότι αυτη έτήρησε πάντοτε _άπεναντι της Ελλά
δος πολιτικήν νόμιμον καί μή άποβλέπουσαν είς συμφέροντα. 
Τδ σχόλιον τής «’ Αβάντι» διεγράφη έντελώς ύπδ τής λογοκρι

σίας

Α ί  ε λ π ί δ ε ς  τ ο ΰ  Β ε ν ι ζ έ λ ο υ
Βέρνη. 11. ’ Ιουλίου. 'Ο Ζοννάρ έδήλωσε κατά τινα συνο

μιλίαν του μετά συνεργάτου τής «Κορριέρε ντ” Ιταλίαν μεταξύ 
άλλων: 'Ο Βενιζέλος έλπιζε ι. δτι έντός τριών μηνών Ηά δυνηθη 
νά θέση είς τήν διάθεσιν τών συμμάχων περίπου 10 μεραρχίας· 
'0  σκοπός τοΰ ταξειδίου του είς Παρισίους καί Λονδϊνον εΐνα, 
νά συνάψη δάνειον διά τήν ' Ελλάδα, είς τδ όποΐον θά συμμετά. 
σχη και ή ’ Αμερική. ____________

Ο  Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Σ
Θ Α  Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Τ Ο Ν  Π Ο Λ Ε Μ Ο Ν  Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν  

Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ
(Ζ.) Μπάζελ, 12. ’ Ιουλίου. Κατά τηλεγράφημα τών «Ει

δήσεων τής Μπάζελ» έξ ’ Αθηνών ό Βενιζέλος έδήλωσεν, δτι 
δέν θά προβη ε ί ς  γενικήν έπιστράτευσιν, προτοΰ άναλάβη πάλιν 
δ κοινωνικός καί στρατιωτικός δργανισμός τής Ελλάδος. Προ- 
σωρινώς θά περιορισθή είς τήν πρόσκλησιν τών -κληρωτών τών 
κλάσεων 1916 καί 1917. Τουναντίον ό Ζοννάρ έβεβαίωσε κατά 
τήν διάβασίν του δι Ιταλίας συνομιλητήν του τινά, δτι δ Βε
νιζέλος θά κηρύξη τόν πόλεμον κατά της Γερμανίας. 'Ο Βενι
ζέλος έλπιζε ι, δτι θά θυνηθή έντός τριών μηνών νά προσθέση 
είς τδν άνταντικόν στρατόν 10 μεραρχίας καί τοιουτοτρόπως θά 
δυνηθη νά έκπληρώση τάς πρδς | τήν Σερβίαν ύφισταμένας ύ- 
ποχρεώσεις.

Φαίνεται, δτι κατά τάς τελευταίας ήμέρας έπηλθε συνεννό- 
ησις μεταξύ Βενιζέλου καί τής ιταλικής κυβερνήσεως. Γήν Δευ
τέραν ό έν ’ Αθήνας ίταλδς πρεσβευτής Μποσδάρι έδωσε μέγα 
γεΰμα πρός τιμήν τοΰ Βενιζέλου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Είς τδν εορτάζόντα σήμερον φίλον μου κ. ’ Αποστολον 

Τσακμάκην δεκανέα τοΰ 19ου Συντ. Πεζ. εύχομαι ετη πολλά 
καί εύτυχή. Ν .  Μ .

ΙΚΝΚΡ-ΠΝΙΙΜΠΟΛΣ ΜΠΑΡ Λ. V V A  V / V VA ν /  V  l|  V ν Λ  w -

fjl τή ς  11ης π .μ . ώ ρ α ς. Q

Είς τό ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ I. ΔΗΜΑ, Γιάκοπ— στράσσε Διδασκάλισσα έχει έλευθέρας ώρας διά καλήν γερμανικήν

42, πλησίον ταχυδρομείου, έξαργυρώνονται ελληνικά νομίσματα διδασκαλίαν. Βίλελμσπλατς 8. II. ά. 
αί 100 δραχμαί πρός 108 μάρκα.


