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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολϊνον, 18. ’ Ιουλίου. (W .T .B .) Είς την Φλάνδραν 

φαίνεται, δτι άνησύχησεν ό έχθρός συνεπείς τής γερμανικής έ- 
πιτυχοΰς έπιθέσεως τής 10. Ίουλι'ου. Τήν πρωίαν τής 12. 
’ Ιουλίου άγγλικά τμήματα έπετέθησαν άνατολικώς τής Νιοΰ- 
πορτ. άλλ’ άπεκρούσθησαν μετά αιματηρών άπωλειών. ΙΙερι- 
ήλθον είς χεΐράς μας πολλοί αίχμάλωτοι καί τινα πολυβόλα.
' Ωσαύτως συνελάβομεν αιχμαλώτους κατά τινα μάχην περιπό
λων δυτικώς τής Βοΰμεν. Αλλα έχθρικά τμήματα άναγνωρί
σεως. τά όποια έπεχείρησαν νά έπιτεθώσιν είς τήν περιοχήν 
τής Βυτσέτε κατόπιν βραχείας άνυψώσεως τοΰ πυρός, άπεκρού
σθησαν άνευ δυσκολίας. 'Ωσαύτως κατά τήν νύκτα της 12. 
πρός τήν 13. ’ Ιουλίου έγένοντο πολλαί έχθρικαί ρίψεις βομβών 
δπισθεν τοΰ μετώπου μας είς τήν Φλάνδραν, χωρίς έν τούτοις 
νά προξενήσωσι ζημίας.

Είς τό μέτωπον τοΰ Άρράς ό έχθρός έσπατάλησεν άκάρ- 
πως μέγαν άριθμόν οβίδων κατά τών πυροβολαρχιών μας είς 
τόν τομέα τοΰ· Σουσέ και τοΰ Άρράς. ’ Εβάλομεν μετά άνα- 
γνωρισθέντος άποτελέσματος τους σιδηροδρομικούς σταθμούς τής 
Νοε— λε— Μίν καί Άρράς. Έχθρικαί έπιθέσεις περιπόλου δυ
τικώς τής Ούλλούκ, άνατολικώς τής Μονσϋ καί νοτίως τής 
Κεάν άπέτυχον πρό τής άμύνης μας.

Είς τό ρωσσικόν μέτωπον ό έχθρός έπροχώρησε μόνον 
μετά μικρότερων τμημάτων είς τήν περιοχήν τής Καλούστς. 
I ήν έσπέραν έπεχείρησεν είς τήν θέσιν ταύτην διαφόρους έπι- 
θέσεις, αί όποΐαι έν τούτοις ευκόλως άπεκρούσθησαν. Είς τήν 
περιοχήν Κράσνα-Πετράνκα έμφανισθέν έχθρικόν πεζικόν καί 
ιππικόν προεκάλεσε παροδικήν αδξησιν τοΰ πυρός πυροβολικοΰ. 
Είς τήν Λόμνικα έπεκράτει ήσυχία μέχρι τής Τεμερόβτσε. 
Άνατολικώς τής Τεμερόβτσε οί Ρώσσοι προσεπάθησαν παρά 
τήν Μπλουντνίκι νά έπιχειρήσωσι μίαν μερικήν έπίθεσιν, ή ό
ποία έσταμάτησε διά τοΰ πυρός είς μέσην άπόστασιν.

ANAK0INQ0ENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α  Α Κ Α Κ Ο Ι Μ Ν Τ Α

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 14. ’ 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 ΕΧ Τ

Είς τήν παραλίαν διηυθύνετο τήν εσπέραν ίσχυρόν πΰρ έ
ναντίον τών νέων θέσεών μας. Τήν νύκτα άγγλικαί έπιθέσεις

προχωροΰσαι παρά τήν Λομπαρτσύντε συνετρίβησαν μετά πολλών 
άπωλειών ύπό τής άμύνης μας.

’ Ωσαύτως άνατολικώς καί νοτιοανατολικώς τής ' Γπερν ώς 
καί εις τινας τομείς τοΰ μετώπου τής Άρτουά ό άγών πυρο 
βολικοΰ ήτο ζωηρός.

Κατά τάς μάχας προφυλακών βορειοδυτικώς τοΰ Σέν Κεντεν 
συνελήφθη αριθμός τις ’Άγγλων καί Γάλλων αίχμαλώτων.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  ΤΟ Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Μεταξύ Σουασσόν καί Ράϊμς ηύ'ξησε τό πΰρ· είς τήν δυτι

κήν Καμπανίαν καί έπί τής άριστερας όχθης τοΰ Μάς ό άγών 
πυροβολικοΰ όιετηρήθη ισχυρός μέχρι τής έπελεύσεως τοΰ σκό
τους. ’ Επιθέσεις άναγνωρίσεως τών Γ άλλων είς πολλάς θεσεις 
άπεκρούσθησαν.

Νοτίως τοΰ δάσους Σουλαίν (βορείως τής Ράϊμς) τά τμή
ματά μας έφόδου κατέλαβον γαλλικά τμήματα χαρακωμάτων 
καί έκράτησαν αύτά έναντίον πολλών άντεπιθέσεων.

Νοτιοδυτικώς τοΰ Σόμ— Πύ τό πΰρ μας έματαίωσε μιαν 
προπαρασκευαζομένην έχθρικήν έπίθεσιν.

Είς τό δάσος τής Άβοκούρ συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 
ύπό τών άνιχνευτών μας.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ρ Χ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Α Α Η Π Ρ Ε Χ Τ Ο »  Τ Η Σ  Β Υ Ρ Τ Ε Μ Β Ε Ρ Γ Η Σ
Είς τήν πεδιάδα τής Λωρραίνης τό πυροβολικόν εκατέρου 

τών μερών ήτο ένεργητικώτερον παρά άλλοτε. Είς την δυτικήν 
κλιτυν τών μέσων Φογκεζεν διεξηχθησαν έπιτυχώς ιώικαι μας 
άναγνωρίσεις. ______

Χθες κατερρίφθησαν είς έναερίους άγώνας καί διά τοΰ 
πυρός άπό τής ξηράς 21 έχθρικά άεροπλάνα καί εν δέσμιον 
άερόστατον.

’Α να τολ ικ όν  θ έα τρ ο ν  
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

ΙΙαρά τήν Ντύναμπουργχ καί τήν Σμόργκον έξακολουθεΐ 
ή ζωηρά μαχητική δρασις.

Είς τήν άνατολικήν Γαλικίαν τό πΰρ ητο ζωηρόν μονον εις 
τόν τομέα τής Μπρτσετσάνυ. ’ Ισχυρά βροχή επηρεασε και νο
τίως τοΰ Ντνγεστρ τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις· έκεΐ έγένοντο 
μόνον νοτίως τής Κάλουξ τοπικαί συγκρούσεις.

Είς τάς λοιπάς στρατιάς καί είς τό

Μ α κ εδονικ όν  μ έτω π ο ν
ή κατάστασις είναι άμετάβλητος-
(W .T .B .) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ



2 4  0 0 0  ΤΟΝ Ν Ο Ι
Βερολΐνον, 12. ’ Ιουλίου. ’ Επίσημον. (W .T .B .) Neat έπι- 

τυχίαι τών υποβρυχίων εις τήν Μπισκάγια και εις τό στενόν 
τή; Μάνχης. 24 000 τόννοι.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό ώπλισμένον 
Αγγλικόν άτμόπλοιον Άνταχ (4 397 τόννων) μετά φορτίου δε
μάτων εμπορευμάτων άπό Καναδά εί; Χερβοΰργον, τό ώπλι- 
σμένον γαλλικόν άτμόπλοιον Μπεάρν (1 271 τόννων) μέ φορ
τίον δεμάτων εμπορευμάτων άπο Ντάκαρ εί; Φεκάν, Λά ΐούρ 
ντ ’ Αργκόν μέ φορτίον ιχθύων διά Λά Ροσέλ, τό πορτογγαλι- 
κόν άτμόπλοιον Κάμπο Βέρντο (2 220 τόννων) μέ τρόφιμα διά 
τήν γαλλικήν διοίκησιν τοϋ Μπορντώ. Τά φορτία τών λοιπών 
πλοίων συνίσταντο, έφ’ δσον κατέστη δυνατόν νά καθορισθώσιν, 
άπό άνθρακα;, μεταλλεύματα καί γαιοκάρυα.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Τ ό ά π οτέλ εσ μ α  τώ ν  γα λλικ ώ ν β ο μ β α ρ δ ισ μ ώ ν  
κ α τά  τόν Ιο ύ ν ιο ν

(Ν.) 'Ω ; γνωρίζομεν άπό τά επίσημα, πολεμικά άνακοινω- 
Θέντα κα'ι άπό άλλα; άνακοινώσει; τοΰ τύπου, αί διά βομβών 
έπιθέσει; τών άεροπλάνων μα; έξακολουθούσι μετά ζήλου ήμέ
ραν καί νύκτα σχεδόν μέ κάθε καιρόν. Κατά πόσον ή δράσι; 
των είναι αποτελεσματική, περί τούτου πληροφοροΰσι παρατήρη
σε·;, φωτογραφίαι καί πολυάριθμοι ειδήσεις έκ μέρους τοΰ έχ" 
θροΰ. Καί αί άγγλογαλλικαί μοΐραι άεροπλάνων έπιτί" 
Θενται φυσικά έξακολουθητικώ; διά βομβών έναντίον γερμανικού 
ή ύπό τών Γερμανών κατεχομένου έδάφου;. Κατά πόσον δμως 
ίδίω; διά τού; Γάλλου;, έκπληροΰται ή έπιθυμία των, νά αντί" 
δράσωσιν εί; τήν έπίδρασιν, τήν όποιαν παράγουσιν αί γερμανι- 
καί έναεριοι έπιθέσει; διά βομβών εί; τόν πληθυσμόν :ων, εΐναι 
άδηλον. ΙΙαρέχομεν κατωτέρω μίαν έ'κθεσιν τών παρά τών Γάλ" 
λων κατά τόν ’ Ιούνιον έπιχειρηθεισών έπιθέσεων διά βομβών έ 
ναντίον γερμανικού έδάφου;, τού; στόχου; των καί τά άποτε. 
λέσματά των. έφ’ δσον έννοεΐται, έξηκριβώθησαν τοιαΰτα.

Έγένοντο έν συνόλω 14 έν μέρει πολύωροι έπιθέσει;. Έ ς  
άπό αυτά; διηυθύνοντο έναντίον τόπων, οί όποιοι ούδεμίαν 
στρατιωτικήν σημασίαν εΐδου; τίνος κατέχουσιν. Ό  άριθμό; τών 
ριφι>εισίον βομβών άνήλθεν εί; 600 περίπου. (Έάν οί Γάλλοι 
εί; τό άνακοινωθέν των τή; 5. ’ Ιουνίου άναγγέλλουσιν δτι ερ- 
ριψαν εί; μίαν νύκτα έκρηκτίκά; υλα; βάρου; 16 500 χιλιο- 
γράμμων, τοΰτο φέρει εί; τό συμπέρασμα, δτι αί πλεΐσται τών ρι- 
φθεισών βομβών διέφυγον τόν υπολογισμόν, διότι έπεσαν έντός 
δασών ή άκατοικήτων τόπων). Χάρι; εί; τήν αναμφίβολον συν
εργασίαν δλων τών άμυντικών μέσων μα; ή μόνη στρατιωτική 
έπιτυχία δλων τών διά βομβών έπιθέσεων κατά τόν μήνα ’ Ιού
νιον ήτο, δτι εν μέρο; εργοστασίου τινο;, έργαζομένου διά τόν 
πολεμικόν έξοπλισμόν, έπαυσε τήν έργασίαν του ώρα; τινά; λό
γω μιά; άσημάντου βλάβη;. Κατά τά άλλα έπροξενήθησαν εί; 
τέσσαρα; πόλει; ή χωρία, τά όποΐα δλα ούδεμίαν στρατιωτικήν 
σημασίαν έ'χουσι, ζημίαι εί; ιδιωτικά; οικοδομάς. ΙΙροσέτι έφο
νεύθησαν τρία άτομα, έτραυματίσθησαν δέ τρία βαρέως καί 
δώδεκα έλαφρώ;. έκ τών όποιων πέντε εί; Τρίερ.

Η  Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Ο Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ  
τ ή ς  ρ ω σ σ ι κ ή ς  β ι ο μ η χ α ν ί α ς

(Ν.)*Πετρούπολις, 12. Ιουλίου. Κατά τηλεγραφήματα τοΰ 
τηλεγραφικού πρακτορείου Πετρουπόλεω; ό ύπουργό; τή; έργα- 
σίας Σκομπελέφ άπηύθυνε πρό; τού; έργάτα; έκκλησιν, έν τή 
όποία τονίζει τήν κρίσιμον κατάστασιν τή; ρωσσική; βιομηχανίας,

διά τήν οποίαν ύπαίτιο; εΐναι ή παλαιά κυβέρνησις καί δηλοΐ, 
δτ·. ή προσωρινή κυβέρνησή πράττει τά πάντα, δπω; ζωογονή- 
ση πάλιν τήν οικονομικήν ζωήν τή; χώρα; καί άπομακρυνη τήν 
έθνικήν ένδειαν, ή όποία είναι άναπόφευκτος, έάν εξακολούθηση 
ή παρούσα κατάστασις.

Ό  υπουργό; πιστεύει δμω;, δτι δλοι οί κόποι τή; κυβερ- 
νήσεω; θά ήσαν άκαρποι, έάν οί έργάται έ'μενον άδιάφοροι κα'( 
δέν παρεΐχον εί; αύτήν τήν ένεργόν των υποστήριξιν. Ό  ύπουρ
γό; μέμφεται πρό πάντων τό άδιάλλακτον τών έργατών εί; τα; 
έ'ριδά; των πρό; τού; μηχανικού; καί διευθυντά; καί μάλιστα 
πρός τούς έργοδότα;, οί όποιοι κατόπιν τούτου έγκατέλειψαν τά 
έργοστάσια καί έργαστήρια, ουτω; ώστε ταΰτα εύρίσκονται άνευ 
τεχνική; όιευίΐύνσεοκ, άνευ διοικήσεω; καί μάλιστα άνευ οικο
νομικής συνδρομή;.

Τά συμφέροντα τής έπαναστάσεως άπαιτοΰσι, λέγει ό 
Σκομπελέφ, δπως πά; έργάτη; καί έπιχειρηματίας παραμείνη 
είς τήν θέσιν του, δπω; έκαστο; έκπληρώση τό πατριωτικόν 
του καθήκον καί διευκολύνη τήν αναζωογόνηση/ τή; βιομηχα
νία;. ' Η κυβέρνησις άπό μέρου; τη; καταβάλλει πάντα κόπον» 
δπως διευθετήσω τό ζήτημα τοΰτο, προπαρασκευάζουσα σοσιαλι
στικά; μεταρρυθμίσει; διά τού; έργάτα;.

' 11 προκήρυξι; κλείει μέ τά; λέξεις: Σύντροφοι! ’ Εργάτα1. ! 
’ Εάν καί σεΐ; υπερασπίζετε τά δικαιώματά σα;, μή λησμονήτε 
τά καθήκοντά σα;, λάβετε υπ’ δψει τά · συμφέροντά σα; κa't 
προσφέρατε τά; άπαραιτήτου; θυσίας, δπως ενισχήσητε τήν έπα- 
νάστασιν καί βοηθήσητε εί; τόν θρίαμβον τών ιδεωδών μα;.

0 ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙ0ΕΣΕ0Σ ΤΟΥ ΚΕΡΕΝΣΚΙ
(Ν.) Στοκχόλμη, 12. ’ Ιουλίου. 1 Η «Τίντνινγκεν» τής Στοκ

χόλμης άναγγέλλει έκ Χαπαράνδα;, δτι ό στρατός τή; Ουκρα
νία; ήρνήθη, νά μετάσχη τή; «έπιθέσεω; τοΰ Κερένσκι.» 5 000 
στρατιώται κατέλαβον τόν μέγαν σιδηροδρομικόν σταθμόν τοΰ 
Κιέβου καί προσεπάθουν, νά πείσωσι καί άλλου; στρατιώτα;, 
νά άρνηθώσι νά μεταβώσιν εί; τό μέτωπον.

Κατά περιγραφά; φιννικών έφημερίδων ό άγών μεταξύ 
Φιννών χωρικών καί Ρώσσων στρατιωτών είς τήν Χέρμε εληξε 
μέ νίκην τών χωρικών. Ούτοι άνέμενον κεκρυμμένοι, μέχρις δ
του οί στρατιώται κατηνάλιυσαν δλα τά πυρομαχικά, όπότε έ
πετέθησαν κατά τών Ρώσσων, έκ τών οποίων ύπέρ τού; 50 έ- 
φονεύθησαν ή έτραυματίσθησαν.

ΕΙΣ ΕΠ ΙΤ Υ Χ Η Σ  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο !  Τ Ο Ϊ  Α Ο Υ Α  Τ Ζ Ο Ρ Τ Σ
' Ο Άουστιν Χάρρισον άπευθύνει τούς κάτωθι δριμεΐς λό- 

Τους πρό; τόν Λόϋδ Τζώρτς εί; τό τεΰχος τοΰ ’ Ιουνίου τή; 
«Αγγλικής Έπιθεωρήσεως»:

Δύναταί τις νά πιστεύση, δτι άνήρ, ό όποιος άπεδείχθη 
τόσον πολύ άπειρος τών ευρωπαϊκών ζητημάτων πρό τοΰ πο
λέμου, δπως σεΐ;, θά έγίνετο διά μιά; σοφός; ’ Από τό στόμα 
σας, Λόϋδ Τζώρτ;, δέν ήκουσα ού'τε σκέψει; ούτε ιδεώδη. Ώ -  
μιλήσατε περί μιά; κατατροπώσεως. ώμιλήσατε είς τήν άπηρ- 
χαιωμένην γλώσσαν τής παλαιας Εύρώπης, ώ ; δργανον τής πα, 
λαιάς μυστικής διπλωματίας. Δέν βλέπω κανεν σημεΐον. δτ, 
ένοήσατε τήν βαθεΐαν μεταβολήν, ή όποία έπήλθε δσον άφορα 
τήν σημασίαν τοΰ πολέμου άπό τή; άπελευθερώσεω; τή; Ρωσ
σίας άπό τόν τσαρισμόν. Τουναντίον, ένω τό πνεΰυ-α τής δημο
κρατικής έλευθερία; αυξάνει έκτός τή; ’ Αγγλία;, σεΐ; τό κατερ- 
ρίψατε έντό; αύτή;.

Όσον άφορα τήν στρατιωτικήν κατάστασιν, τή; όποια; ή 
σκοτεινή διαμόρφωσις εΐναι κυρίως τό άποτέλεσμα τή; άνεπιστη-

μονο; πολεμικής προφητείας σας, άνεκοινώσατε είς τόν κόσμον 
ουχι πρό πολλού χρονου, δτι θά φροντίσητε περί «κατατρο- 
πώσεως» τοΰ έχθροΰ, καί ή προφητεία αυτη έπανελήφθη ύπό 
τοΰ Σίρ Ντούγκλας Χάϊγ. Τούτο έ'δωσεν άφορμήν είς έλπίδα;, 
δια τά; όποιας δέν ύπήρχε ούδεμία έπιστημονική δικαιολογία.

Είς τήν Γαλλίαν ό στρατηγός Νιβέλ έναυάγησε· τήν 11 ήν 
Μαίου ό στρατιωτικό; συνεργάτης τών Τάϊμς έγραψε τούς αξιο
παρατήρητους λόγους: «Ούτε ή ’ Αγγλία ού'τε ή Γαλλία δύνανται. 
νά προσφέρωσιν έπί τοΰ παρόντο; τάς βαρείας άπωλείας μιας 
μεγάλη; καί γενικής έπιθέσεω;.» Ό  λόγος είναι φυσικά; δτι ή 
θεωρία τοΰ μονίμω; έγκατεστημενού πυροβόλου δέν εφερε τό 
αναμενόμενόν άποτέλεσμα. καί μάλιστα ενεκα τής νέας άντιμε- 
θοδου τής ελαστικής άμύνης θέσεων, ή όποία υποστηρίζεται ύπό 
αντεπιθεσεων καί τή; τρομερά; Θανατική; έπενεργεία; τοΰ κεκρυμ- 
μένου πολυβόλου.

Σεΐ; άπο τή; θέσεώς σα; διατάσσετε ώ; δικτάτωρ μετ’ άνη
κούστου εί; τήν ιστορίαν μας ελευθερίας ένεργεία;, καί ήμεΐς 
δεχόμενα ώς άντίδωρον άνοήτους προφητείας καί αύστηράν λο
γοκρισίαν, καί ποικιλίαν περί αύξανομένου. γερμανικού καννιβα- 
λισμού. Δέν ό μιλώ τώρα καθόλου διά τούς έλεγκτάς σας αέ 
τήν άξιοθρήνητον σύγχυσίν των, διά τά ημίμετρά σας, διαταγάς 
σας καί άντιδιαταγά; σα;, όμιλώ μόνον περί τή; έλλείψεω; πο
λιτική; τέχνη;, τήν όποιαν άνεπτύξατε καί περί τής ολέθριας 
αναγνωρισεως ύπό τοΰ πολλού πλήθους τής άληί)εία; ταύτης.

Θ Ο Ρ ΪΒ Ο Α Ε ΙΣ  ΣΚΗΗΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ITAAIKHH ΒΟΥΛΗΝ
(Ζ.) Λουγκάνο, 13. Ιουλίου. Είς τήν ιταλικήν βουλήν ό 

σοσιαλιστής I ρέβες έξεφώνησε δριμύν λόγον έναντίον τού πολέ
μου. Ουτος είπεν: « ’ Αντί νά όνειρευώμεθα τήν ’ Αλβανίαν καί 
Γην Βαλκανικήν καί νά σπαταλώμεν τεράστια ποσά διά κατα
κτητικήν πολιτικήν, ή ’ Ιταλία ώφειλε νά σκεφθή τά έγκαταλε- 
λειμμενα μέρη τής νοτίου ’ Ιταλίας. Σήμερον δέν κανονίζουν πλέον 
τον πολεΑν αί κυβερνήσεις, αύται εΐναι ούτω; είπεΐν οί διευ- 
θυνταί αυτού. ’ Αλλά προσεγγίζει ή ήμέρα, κατά τήν όποιαν οί 
λαοί θά φωνάξωσιν είς τάς κυβερνήσεις : «Τόν προσεχή χειμώ
να δέν Θέλομεν νά μείνωμεν πλέον είς τά χαρακώματα !» (Έ -  
πιδοκιμασίαι παρά τών σοσιαλιστών, θόρυβο; εί; τήν πλειοψη- 
φίαν.) Ό  Παντάνο φωνάζει: «Μένομεν είς τά χαρακώματα, 
διότι άπαιτοΰσι τούτο αί ίεραί υποχρεώσεις τής ’ Ιταλίας!» Ζωη- 
pat έπιόοκιμασίαι τή; πλειοψηφίας. Μεταξύ μελών τών κομμά
των τής πλειοψηφίας καί σοσιαλιστών γίνεται μία μικρά συμπλοκή.)

Είς τόν λόγον τού Τρέβες άπήντησεν ό πρωθυπουργός 
Μποζέλλι τά έξής : «Όπου δέν ύπάρχει πατρίς, έκεΐ δέν ύ- 
πάρχει ούτε δημοκρατία ούτε έλευθερία. Είς τήν χώραν μας 
δέν είναι δυνατόν νά δημιουργηθή στρατιωτική δικτατορία. Ού- 
δείς θά έπιχειρήση τοιαύτην. Ούδείς θά ήνέχετο αύτήν. ' Η 
Ιταλία, ή όποία έ'χει άναπτύξει τήν σημαίαν της είς τήν ορ
μήν τών μαχών, δέν Θά τήν επαναδίπλωση πρό τοΰ θριάμβου 
τή; έθνικής μας υπάρξεως καί τοΰ έθνους μας. "Οσον περισσό
τερον έπιθυμοΰμεν τήν είρήνην, τόσον περισσότερον δέν πρέπει 
να λησμονώμεν, δτι, δπως έπιταχύνωμεν αύτήν, πρέπει νά όμι- 
λώμεν δσον τό δυνατόν δλιγώτερον περί αύτής. Πρέπει νά άπο- 
'•ρευγωμεν, νά διαδίόωμεν είς τήν χώραν μας τήν δυσπιστίαν.»

’ Εν τέλει ό Μποζέλλι έδήλωσεν, δτι συμφωνεί μέ τήν 
®ρότασιν τοΰ Κάμπο Λαντάρο, ή όποία λέγει: ' Η βουλή ή- 
Χουσε τά; δηλώσεις τής κυβερνήσεως καί μεταβαίνει είς τήν 
ψηφοφορίαν τών προσωρινών ταμειακών δωδεκατημορίων. Μετά 
Τούτο ό Μποζέλλι έ'θεσε ζήτημα έμπιστοσύνης. ' Η βουλή άπε
φ θ η  διά ονομαστικής ψηφοφορίας τήν πρότασιν ταύτην έμπι-

στοσύνης διά ψήφων 273 έναντίον 53 καί ένέκρινε τά δωδεκα
τημόρια.

(Ζ.) Λουγκάνο, 18. ’ Ιουλίου. Κατά τήν χθεσινήν συνεδοί- 
aatv τής βουλής ό έλεγκτή; τών τροφίμων Κανίπα έδήλωσεν, 
οτι εΐναι άπολύτω; άναγκαία ή έξακολούθησι; τού δημοσίου μο
νοπωλίου συτηρών παρά τάς βαρεία; θυσία;, τά; όποία; έπι- 
βάλλει εί; τό κράτος. I ά ύποβρύχια δέν Θά κατορθώσωσιν, εί
πε, νά φέρωσιν είς κατάστασιν πείνης τήν ’ Ιταλίαν. Κατά τάς 
τελευταίας ήμέρα; οί ναύλοι τή; έλευθέρα; ναυσιπλοΐα; άπό 
Νέαν ' Υόρκην εί; τούς άγγλικούς λιμένας άνήλθον είς τό κολοσ- 
σιαΐον ποσόν τών 400 σελλινίων κατά τόννον

10  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Τ ΙΚ Ο Ν  Κ Ο Μ Μ Α
Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ι )  Τ Ι Σ  Ε Π Ι Ε Ι Κ Η !  Μ Ε Τ Ι Ρ Ρ ^ Μ Ι Σ Ε Ϊ Σ

(Ν.) Δήλωσις τού συντηρητικού κόμματος :
Διά τής χθεσινής διαταγής, τήν οποίαν ό Κάϊζερ. ώ ; Βα

σιλεύ; τή; Πρωσσία;, άπηύθυνε πρό; τόν πρωθυπουργόν, · δια- 
τάσσεται ή υποβολή νόμου, άφορώντος τήν εισαγωγήν τού ίσου 
έκλογικοΰ δικαιώματος έν Πρωσσία.

Τό ίσον έκλογικόν δικαίωμα δεν άνταποκρίνεται είς τόν χα
ρακτήρα καί τό ιστορικόν παρελθόν τού πρωσσικοΰ κράτους, 
ουδέ εί; τά εις τήν πρωσσικήν νομοθεσίαν έπιφυλασσόμενα νο
μοθετικά καί άλλα προβλήματα. Τοΰτο εΐναι μάλλον κατάλλη
λον νά κλονίση τήν στερεάν συγκρότησιν τής Πρωσσίας καί νά 
παραδώση καί τήν χώραν αύτήν είς τήν πλήρη δημοκρατικοποίησή

Τό δι αύτού παριστώμενον άπαραίτητον άντίβαρον έ
ναντίον τών κυνδύνων τής ανησυχίας καί τής άνατροπής, οί ό
ποιοι ύφίστανται διά τό κράτος συμφώνως npbc τήν πείραν τών 
τελευταίων δεκαετηρίδων, αίρεται διά τής εισαγωγής τοΰ ίσου 
έκλογικοΰ δικαιώματος.

Τό συντηρητικόν κόμμα δέν δύναται νά άναγνωοίση ούτε 
δτι τό μελετώμενον μέτρον ύπηγορεύθη ύπό τής πείρα; τοΰ πο
λέμου, ούτε δτι τό μέτρον τοΰτο θά ήδύνατο νά φανή κατάλ
ληλον, δπω; συντελέση εί; τήν ά̂πομάκρυνσιν τών δυσκολιών 
τή; σημερινής καταστάσεως καί νά ένισχύση τήν έπί τήν νίκην 
θέλησιν τοΰ λαού.

'Ως έκ τούτου τό συντηρητικόν κόμμα μόνον μετά σοβα' 
ρών δισταγμών καί μετά πολλής ανησυχίας διά τό μέλλον τής 
πατρίδος μας θά δυνηθή νά έκπληρώση τήν μελετωμένην με- 
ταρρύθμισιν τοΰ πρωσσικοΰ έκλογικοΰ δικαιώματος.

Η Δ 1 Α Κ 0 Η  ΠΕΡΙ Ϊ Η Σ  ΕΙΡΗΝΗΣ
(Ζ.) Η διακοίνωσις περί τών πολεμικών σκοπών, ή όποία 

θά ύποβληθή ύπό τή; πλειοψηφία; τοΰ Ράϊχσταγ καί ή ό. 
ποία ύπέστη έν πάση περιπτώσει έν τω μεταξύ πολλάς μεταβο. 
λά;, είχε μέχρι πρό ολίγου τό άκόλουθον κείμενον :

«Είς τά πρόθυρα τοΰ τετάρτου έτους τού πολέμου τό 
Ράίχσταγ δηλοΐ τά έξής: «"Οπως κατά, τήν 4. Αύγούστου 
1914 ούτω καί σήμερον ισχύει άκόμη διά τον γερμανικόν 
λαόν τό|ρητόν : Ήμεΐς δέν έμφορουμεθα άπό κατακτητικήν τά- 
σιν. Ή  Γερμανία έ'λαβε τά δπλα πρός ύπεράσπισιν τής έλευ
θέρας ανεξαρτησίας της καί ακεραιότητάς της. Τό Ράϊχσταγ 
άποκροΰον τήν * σκέψιν βίαιων έδαφικών καταλήψεων έπιδιώκει 
είρήνην τής συνεννοήσεως καί τής διαρκούς συμφιλιώσεως τών 
λαών. Μετά τοιαύτης είρήνης δέν συμβιβάζονται πολιτικαί, οί- 
κονομικαί καί οικονομολογικά! παραβιάσεις.

' Ωσαύτω; τό Ράϊχσταγ άποκρούει ολα τά σχέδια, τά ό
ποΐα τείνουσιν εί; οικονομικόν άποκλεισμόν καί άνάπτυξιν τών λα-



ών μετά τδν πόλεμον. Μόνον ή οικονομική ειρήνη μετά τής έ
λευθερίας τών θαλασσών καί τοΰ τερματισμοί» τοΰ^πολεμου θά 
παρασκευάση χό έδαφος εις διαρκή φιλικήν συμβίωσιν τών λαών. 
Τδ Ράίχσταγ άγόμενον άπό τάς σκέψεις καί τους σκοπούς του- 
τους θά υποστήριξή έντόνως τήν δημιουργίαν διεθνών νομικών 
οργανώσεων.

Έ φ ’ οσον δμως αί έχθρικαί κυβερνήσεις άποκρούουσι τοι- 
αύτην είρήνην καί άπειλοΰσι τήν Γερμανίαν καί τους συμμά
χου; της διά κατακτήσεων καί έξαναγκασμών, ό γερμανικοί 
λαός είναι αποφασισμένος, νά παραμείνη άκλονήτως ήνωμένος 
καί νά έπιμείνη πρδς όπεράσπισιν τοΰ δικαιώματος ζωής καί ά- 
ναπτύξεοκ αύτοΰ καί τών συμμάχων του. ' Ο γερμανικδς λαδς 
γνωρίζει, δτι έν τή ένότητι του είναι ακατανίκητος».

‘ Ως άναφέρεται καί άνωτέρω, έγένοντο ίσως κατά τάς έ- 
πανειλημμένας συσκέψεις έπί τής διακοινώσεως ταύτης μεταβο- 
λαί προτάσεων τινων.

ΤΟ ΤΕΑΟΙ182 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ! (ΡΙΣΕΙ1Ι
(Ζ .) "Εκτακτον φύλλον της Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως 

έκδοθέν τήν έσπέραν τοΰ Σαββάτου άναγγέλλει τά έξής:
« Η  Α. Μ. ό Αύτοκράτωρ καί Βασιλεύς ηύδόκησε νά έγ- 

κρίνη τήν αίτησιν παραιτήσεως τοΰ άρχικαγγελαρίου, προέδρου 
τοΰ πρωσσικοΰ ύπουργείου καί υπουργού τών έξωτερικών της 
Πρωσσίας Διδ. φδν Μπέτμαν Χόλλβε ( άπδ τών άξιωμάτων του, 
άπονέμων είς αύτδν τδν αστέρα πρώτης τάξεως τοΰ Βασιλικού 
Τάγματος τοΰ Οίκου τών Χοεντζόλλερν καί νά διορίσω τδν 
υφυπουργόν, Πραγματικόν Μυστικόν Σύμβουλον Διδ. Μιχαελις 
άρχικαγγελάριον, πρόεδρον τού πρωσσικού ύπουργείου καί υ
πουργόν τών έξωτερικών τής Πρωσσίας.»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΪ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΚΑΓΓΕΛΑΡΙΟΥ
(Ζ .) 'Ο  νέος άρχικαγγελάριος θεωρεί ώς καθήκον του, νά 

διατηρήση τήν έσωτερικήν ένότητα καί νά δημιουργήση έκ νέου 
ταύτην, έφ’ δσον αυτη τυχδν έξέλιπεν. 'Η  ιδέα τής ένότητος, 
είπεν, δέον νά καταστή πάλιν είς κύριος παράγων της έσωτερι- 
κής μας πολιτικής. Μόνον έάν συμβαίνη τοΰτο, δύναμις καί πε- 
ποίθησις πρδς ·τά εξω τίθενται κατά τδ άναγκαΐον μέτρον είς 
τήν διάθεσιν τής Πατρίδος. Δέν είναι άνάγκη, είπε, νά τονισθή, 
δτι δέον νά έμμείνωμεν είς τήν δοκιμασθεΐσαν κατά τάς καται
γίδας τοΰ παγκοσμίου πολέμου συμμαχικήν πολιτικήν.

Α ύ τ ό γ ρ α φ ο ς  έ π ισ το λ ή  το ΰ  Α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  
π ρ ό ς  τ ό ν  κ . φόν Μ π έ τ μ α ν

(Ζ.) Συγχρόνως ή Έφημερίς τής Κυβερνήσεως δημοσιεύ
ει τήν κάτωθι αύτόγραφον έπιστολήν τοΰ Αύτοκράτορος πρδς 
τδν κ. φδν Μπέτμαν.

«’ Αγαπητέ μου φδν Μπέτμαν Χόλλβεγ! Μετά μεγάλης 
λύπης άπεφάσισα νά έκπληρώσφ διά τοΰ σημερινοΰ διατάγμα
τος τήν παράκλησίν σας, δπως σας απαλλάξω άπδ τά άξιώμα- 
τά σας τοΰ άρχικαγγελαρίου, προέδρου τής πρωσσικής κυβερ
νήσεως καί ύπουργοΰ τών έξωτερικών τής Πρωσσίας. ’ Επί όκτώ 
ολόκληρα ετη διηυθυνατε μετά υποδειγματικής πίστεως τά πλή
ρη ευθύνης ανώτατα ταΰτα αξιώματα της Αύτοκρατορίας καί 
τοΰ Βασιλείου καί προσεφέρατε μετ’ έπιτυχίας τήν έξέχουσαν 
δύναμιν καί προσωπικότητά σας είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Αυτοκρά- 
τορος καί τοΰ Κράτους, τοΰ Βασιλέως καί τής Πατρίδος. Είς 
τδν βαρύτατον άκριβώς χρόνον, τδν όποΐον διήλθόν ποτε αί 
γερμανικαί χώραι καί οί λαοί, κατά τδν όποΐον έπρόχειτο περί 
άποφάσεων δψίστης σημασίας διά τήν υπαρξιν καί τδ μέλλον

τής Πατρίδος, εύρίσκεσθε πάντοτε είς τδ πλευράν Μου λόγφ τε 
καί εργφ.

Αισθάνομαι εγκάρδιον ύποχρέωσιν νά έκφράσω τάς είλι- 
κρινεστάτας Μου εύχαριστίας δι δλας σας τάς πιστάς ύπηρε- 
σίας.
« 'Ώς έξωτερικήν ένδειξιν τής εύγνωμοσύνης Μου καί τής ι

διαιτέρας Μου έκτιμήσεως απονέμω ύμΐν τδν άστέρα πρώτης 
τάξεως τοΰ Τάγματος τοΰ Οίκου μου τών Χοεντζόλλερν, τοΰ 
οποίου λαμβάνετε συγχρόνως τά διάσημα».

(Ζ .) 'Ο  Διδ. Γεώργιος Μιχαέλης κατάγεται έκ Σιλεσίας.
Έγεννήθη έν ετει 1857 είς Χαϋνάου, εχει επομένως ηλικίαν
60 έτών. Έ ν ετει 1879 είσήλθεν είς τήν δημόσιον υπηρεσίαν,
το> 1884 έγένετο δικαστικός πάρεδρος καί τω 1885 μετέβη
είς Τόκιο ώς καθηγητής τής έκεΐ γερμανικής σχολής, δπου έ- 
δίδασκε τήν νομικήν έπιστήμην καί πολιτικήν ιστορίαν. Τ ω  
1889 είσήλθε πάλιν είς τήν πρωσσικήν δικαστικήν υπηρεσίαν. 
Τ ω  1891 έγένετο είσαγγελεύς. Τω  1892 διωρίσθη κυβερνητι
κός σύμβουλος.

Τω 1897 έγένετο άνώτερος κυβερνητικός σύμβουλος καί 
διευθυντής τού τμήματος έκκλησιών καί σχολείων είς τήν διοι
κητικήν περιοχήν Άρνσμπεργκ. Ά π δ  τής 1. ’ Οκτωβρίου 1900 
μέχρι τοΰ 1902 δπηρέτησεν είς Λίγκνιτς ώς άναπληρωτής τοΰ 
κυβερνητικού προέδρου καί άπδ τοΰ 1902 μέχρι τοΰ 1905 
ήτο άνώτερος προεδρικός σύμβουλος τής βασιλικής κυβερνήσεως 
είς Μπρεσλάου. Τ ω  1909 διωρίσθη υφυπουργός τοΰ γερμανι- 
κοΰ ύπουργείου τών οικονομικών, πρδ πολλών δέ μηνών άνέ- 
λαβε τήν έσχάτως ίδρυθεΐσαν θέσιν πληρεξουσίου τοΰ κράτους 
διά τδν έπισιτισμδν τοΰ λαοΰ. 'Ο  Διδ. Μιχαέλης έχει εξ τέκνα· 
έκ τών οποίων εν έφονευθη μαχόμενον κατά τήν αρχήν τοΰ 
πολέμου.

Τ ά  έ λ λ η νικ ά  σ υμφ έρ οντα  έν Τ ο υ ρ κ ία
Κωνσταντινούπολή, 13. ’ Ιουλίου. (W .T .B .) Έπειδή ή 

•λλανδική πρεσβεία, λόγω τοΰ μεγάλου αριθμού τών έν Τουρκία 
ζώντων Ελλήνων, άφ’ έτέρου δέ λόγφ τοΰ ολιγάριθμου προσω
πικού αύτής, έδήλωσεν, δτι αδυνατεί νά άναλάβη τήν προσΕασί- 
αν τών έν Τουρκία Ελλήνων, ή έλληνική κυβέρνησις άπετάνθη 
κατ’ ένταΰθα άφιχθείσας είδήσεις είς τήν |περσικήν κυβέρνησιν· 
δπως ή ένταΰθα περσική πρεσβεία άναλάβη προσωρινώς την 
προστασίαν τών έλληνικών συμφερόντων, μέχρις δτου ό άπελ- 
θών πρεσβευτής λύση τδ ζήτημα της άναθέσεως τής προστασί
ας τών έλληνικών συμφερόντων είς Βέρνην μετά τής δανικής 
κυβερνήσεως. ‘ Η περσική κυβέρνησις δέν έδέχθη τήν πρότασιν 
ταύτην. ____________

Ά ν α χ ώ ρ η σ ι ς  το ΰ  Κ ρ ό ν π ρ ι ν τ ς  έκ Β ερ ο λίνο υ
Βερολϊνον, 14. ’ Ιουλίου. (W .T .B .) 'Ο  Κρόνπριντς άνε- 

χώρησε τήν παρελθοΰσαν νύκτα, ώραν ΙΙην διά έκτάκτου συρ
μοΰ άπό τδν σταθμόν τής Φρίτνριχ-στράσσε διά τδ δυτικόν πο
λεμικόν μέτωπον.

Ενοικιάζονται άμέσως ή βραδύτερον 2 καλώς έπιπλ. δω" 
μάτια (υπνου καί διαμονής) μετά καλής υπηρεσίας. Παρά τή κ· 
Μαργαρίτα Άίζελτ, Ράουσβαλντε-στρ. 60, άνω παρτέρ, δ.

Ενοικιάζεται άμέσως καθαρόν καί καλώς έπ. δωμ. Αάντ. 
σκρον-στράσσε 46 II δ. Σόλτσε.

Ενοικιάζεται έπιπλ.δωμ. Μπράϊτε-στράσσε3, 111,


