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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολϊνον, 14. Ιουλίου. (W .T .B .) Είς την Φλάνδραν τδ 

έχθρικόν πΰρ πυροβολικοΰ ηυξησε περί τήν μεσημβρίαν της 13.
’ Ιουλίου έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου κα'ι ένεδυναμώθη τήν ε
σπέραν καί τήν νύκτα. ’ Ιδιαιτέρως σφοδρδν ήτο τδ έχθρικόν 
πΰρ ε̂ίς τήν περιοχήν τής Λομπαρτσύντε, τής Ντιξμίντε, τής 
Λάνγκερμαρκ και τής Βυτσέτε. Αί γερμανικαί πυροβολαρχίαι 
άπήντησαν μετ’ έπιτυχίας. Είς τήν Νιοΰπορτ παρετηρήθησαν 
δυο μεγάλαι έκρήξεις. Δύο έχθρικά άερόστατα παρατηρήσεως 
έξηναγκάσθησαν νά κατέλθωσιν. Ά π δ  τής 7. έσπερινής ώρας 
διηυθύνετο βαρύ έχθρικόν πΰρ κατά τών νέων θέσεών μας 
άπδ τής παραλίας μέχρι τής Λομπαρτσύντε, τδ όποΐον πολλά
κις άνήλθεν εις ραγδαΐον πΰρ. Τήν 11. εσπερινήν ώραν έπετέ
θησαν άγγλικαί φάλαγγες παρά τήν Λομπαρτσύντε. ‘ Η έφοδος 
δμως έσταμάτησε πρδ τοΰ πυρός μας φραγμοΰ μετά σημαντι
κών άπωλειών τοΰ έχθροΰ. Είς τδ μετά ταΰτα άρχισαν ίσχυ- 
ρδν έχθρικόν πΰρ έκδικήσεως άπηντήσαμεν ένεργητικώς. ' Η κυ- 
ριευθεΐσα λεία κατά τήν πλησίον τής παραλίας έ'φοδον τών πε
ζοναυτών μας άνεβιβάσθη είς 40 πολυβόλα.

Ή  δρασις τών άεροπόρων είς τήν Φλάνδραν ήτο διαρκώς 
έξαιρετικώς ζωηρά. ' Υπδ μιας τών καταδ.ωκτικών μοιρών μας 
κατεστράφη μία ές έννέα άεροπλάνων συγκειμένη έχθρική μοί
ρα. Μόνον δύο έχθρικά άεροπλάνα κατώρθωσαν νά ®θάσωσι 
τάς έχθρικάς γραμμάς, κατέπεσαν δμως ώς φαίνεται. Έ ς  άε
ροπλάνα κατερρίφθησαν καί εν έςηναγκάσθη νά προσγειωθη. 
Μία τήν 2,30' τής πρωίας έναντίον τής Μπρύγκε διευθυνθεΐσα 
έπίθεσις έχθρικών άεροπλάνων ούδεν άποτέλεσαα έ'φερεν, ώς 
καί αί έπιθέσεις, αι όποΐαι έγένοντο τήν νύκτα τής 13. πρδς 
τήν 14. Ιουλίου έναντίον χωρίων, σιδηροδρομικών σταθμών 
καί άεροδρομίων όπισθεν τοΰ μετώπου μας. Τήν αυτήν νύκτα 
άεροπόροι μας ερριψαν βόμβας έναντίον έχθρικών αποθηκών 
πυρομαχικών παρά τήν Στέκβερκ καί Μπεβέρεν. Είς τήν πλη
σίον τοΰ σιδ. στάθμου τής Μπεβέρεν άποθήκην πυρομαχικών 
έςερράγη μεγάλη πυρκαϊά.

'Ωσαύτως είς τδ λοιπόν δυτικόν μέτωπον έκτδς τών άναγ- 
γελθεισών πολεμικών έπιχειρήσεων ήτο καί ή εναέριος δρασις 
λίαν ζωηρά. Τά άεροπλάνα μας έβομβάρδισαν έχθρικά στρατό
πεδα δυτικώς τοΰ Ά ρρας καί κατά τήν νύκτα τής 13ης πρδς 
την 14ην έπετέθησαν πάλιν έναντίον έχθρικών πυροβολαρχιών 
Χ«ί προβολέων διά βομβών καί πολυβόλων. Προσέτι αί νυκτερι- 

| >αι μας μοΐραι έβομβάρδισαν τάς βιομηχανικάς έγκαταστάσεις 
τής Ντομπάσλ, Νέβ-Μαιζόν, Πομιε-Μαιζόν, Πομπαί καί Ντιελο- 
ν«ρ. Εχθρικοί βομβαρδισμοί έπί σιδηροδρόμων καί χωρίων ό

πισθεν τοΰ μετώπου μας, ώς καί είς τήν περιοχήν τοΰ Μέτς, 
έπροςένησάν μόνον είς μερικάς θέσεις άσημάντους υλικάς ζημίας.

Ά π δ  τδ άνατολικδν μέτωπον δυνάμεθα νά άναγγείλωμεν 
συμπληρ<υματικώς, δτι μία περί τήν 1. μ. μ. ώραν κατά τών 
έκατέρωθεν τής Νοβίκα θέσεών μας έκτελεσθεΐσα χαλαρά ρωσ
σική έπίθεσις κατεπνίγη διά τοΰ πυρός μας. Τδ είς τδν χώρον 
τής Μπρτσετσάνυ κατά διαλείμματα ίσχυρόν πΰρ έξησθένησε 
πάλιν κατά τάς εσπερινάς ώρας. Είς τήν περιοχήν τής Λουντό" 
βα έκατέρωθεν τών κοιλάδων τοΰ Όϊτότς καί τοΰ Στάνικ ζωη
ρόν έχθρικόν πΰρ ένοχλήσεως καί μεμονωμένη δρασις περιπό
λων. Είς τόν Δούναβιν παρά τήν Πρισλάβα καί τήν Τουλτσέα 
άσθενές πΰρ προφυλακών.

Είς τήν Μακεδονίαν μόνον είς τινας θέσεις ζωηρότερον 
πΰρ. Παρά τδν Αξιόν άπέληξό μετά ί δικής μας έπιτυχίας μία 
μάχη περιπόλων.

Βερολϊνον. 14. ’ Ιουλίου. (W .T .B .) Κατά τδ χρονικόν 
διάστημα άπδ τής 21. ’ Ιουνίου μέχρι τής 6. ’ Ιουλίου παρετη- 
ρήθησαν άνευ άμφιβολίας είς τήν Ράϊμς καί τά περίχωρα αύτής 
διά τής έναερίου παρατηρήσεώς μας καί διά φωτογραφιών άπδ 
άεροπλάνων 44 βάλλουσαι έχθρικαί πυροβολαρχίαι, τάς οποίας 
κατεπολεμήσαμεν διά 8 024 βλημάτων. Προσέτι έβλήθησαν 
παρ’ ήμών άναγνωρισθεντα παρατηρητήρια καί καπνοδόχοι, διηυ- 
Θυναμεν δέ καί πΰρ ένοχλήσεως είς τάς έξόδους τής πόλεως. 
Διά τής έξακριβώσεως, δτι ή Ράϊμς έχει μεταβληθή συστημα- 
τικώς είς δίκτυον πυροβολαρχιών καταρρίπτονται αί γαλλικαι 
κατηγορίαι διά τδν βομβαρδισμόν αύτής.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ο Β ΕΝ Τ Α Τ ο Υ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAKOINDBENTA

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 15. ’ Ιουλίου 1917. 

Δ υ τ ικ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν .
ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τήν Φλάνδραν ό άγών πυροβολικοΰ έ'φθασε πλησίον 
τής παραλίας, ώς καί μεταξύ Μπεσίνγκε καί Βυτσέτε, 

^  μεγάλην σφοδρότητα· πλησίον τής 'Υπέρν διήρκεσεκαί κατά τήν 
νύκτα.

Πλησίον τής Αάν καί έπ’ άμφοτέρων τών όχθών τοΰ Σκά
ρπ τδ πΰρ ήτο κατά διαλείμματα ίσχυρόν. Αγγλικοί λόχοι, ο1 
όποιοι έπετέθησαν πλησίον τής Γκαβρέλ, άνατολικώς τής Κροα- 
ζίγι καί πλησίον τής Μπουλλεκούρ, άπεκρούσθησαν δι άντεπι
θέσεως.



ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Πλησίον τής Σεμέν ντε Ντάμ. άπεσπάσθησαν άπό τδν έχ- 

θρδν δι έπιθέσεως σπουδαΐαι ί)έσεις νοτιοανατολικώς της Κουρ- 
τεκόν. Κατόπιν συγκεντρωτικοί! πυρδς πυροβολικοΰ κα'ι τορπιλ- 
λοβλητών τμήματα τοΰ συτάγματος πεζικοΰ «Στρατάρχης φδν 
Χιντενμπουργκ» και άλλων συνταγμάτων τής άνοτολικής Πρωσσίας 
ώς καί τοΰ τάγματος έθελοντών 7. έφώρμησαν κατά τών γαλ
λικών θέσεων έπί μετώπου 1 500 μέτρων καί βάθους 300 μέ
τρων. Ό  έχθρδς άντέταξεν έπίμονον άντίστασιν, ούτως ώστε έ
γένοντο πεισματώδεις έκ τοΰ συστάδην άγώνες. Οί στόχοι τής 
έφόδου έπετεύχθησαν πανταχοΰ καί έκρατήθησαν έναντίον τριών 
ισχυρών άντεπιθέσεων. Αί αίματηραί ϋυσίαι τών I άλλων είναι 
βαρεΐαι· μέχρι τοΰδε συνελήφθησαν ύπερ τους 350 αιχμάλωτοι.
* Η σημαντική λεία δέν ήριθμήθη άκόμη.

Είς τήν δυτικήν Καμπανίαν κατόπιν τετραημέρου βαρυτά- 
του πυρδς ήρχισε περί τήν 9. ώραν τής εσπέρας ή γαλλική έ- 
πίθεσις κατά τών Θέσεών μας άπδ νοτίως τής Νωρουά μέχρ( 
νοτιοανατολικώς τής Μορονβιλλιέρ. Ή  έφοδος τών ισχυρών έχ
θρικών δυνάμεων άπεκρούσθη κατ ουσίαν χάρις είς τήν γεν- 
ναίαν στάσιν τοΰ πεζικοΰ μας καί τήν ένισχυμένην ά'μυναν καί 
άντίδρασιν τοΰ πυροβολικοΰ. Είς τά δρη Χδχ καί Πόελ μετά 
τήν άπόκρουσιν τής πρώτης έπιθέσεως παρήχθησαν διά νέας έ- 
πιί>έσεως τοΰ έχθροΰ τοπικαί θέσεις εισβολής, είς τάς όποιας 
έςηκολούθει άκόμη ή μάχη τήν· πρωίαν.

* Ωσαύτως έπί τής άριστερας όχθης τοΰ Μάς οί I 'άλλοι έ
πετέθησαν κατόπιν ραγδαίου πυρδς είς τδ ύψωμα 304. Είς 
ούδεμίαν Θέσιν κατώρθωσεν ό έχθρός, νά φθάση τά χαρακώ
ματά μας· τά κύματα τής έφόδου έθραύσ&ησαν πρδ τοΰ πυρός 
μας καταστροφής καί φραγμοΰ.

Είς τήν χαράδραν τής Βασερωβίλ είς τήν άνατολικήν όχ
θην τοΰ Μάς ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ μας έσταμάτησε μίαν 
προπαρασκευαζομένην έπίθεσιν.

ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ Υ ΑΛΜΠΡΕΧΤΟΥ Τ Η Σ  ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Ούδεμία μεγαλυτέρα πολεμική έπιχείρησις.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τρ ο ν  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΔΟΥ Τ Η Σ  ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Παρά τδν δυσμενή καιρδν ή εντασις τών μαχών είς τδν 
Ντύνα καί π>ησίον τής Σμόργκον ήτο ζωηρά.

Είς τήν άνατολικήν Γαλικίαν τδ πΰρ εφίίασε μεγαλυτέραν 
δύναμιν μόνον είς περιωρισμένα τμήματα.

Νοτίως τής Ντνγέστρ οί Ρώσσοι έπετέθησαν είς πολλάς 
Θέσεις άνωθεν τής Καλούστς· πανταχοΰ άπεκρούσθησαν.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟ ΣΗ Φ
Παρετηρήθη πολλάκις αυξησις τοΰ πυρός.

ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
' Ομοίως.

Μ α κ ε δ ο ν ικ ό ν  μ έτω π ον
'Η  κατάστασις είναι άμετάβλητος.

(W .T .B .)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 16 Ιουλίου 1917.

Δ υ τ ικ ό ν  Θ έ α τ ρ ο ν
ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Χθές τήν πρωίαν οί Ά γγλοι έπεχείρησαν διά τριών έπι-^ 
θέσεων νά έπανακτήσωσι τάς πλησίον τής Λομπαρτσύντε άπο- 
λεσθείσας θέσεις των πάντοτε άπεκρούσθησαν μετά πολλών 
άπωλειών.

Τδ καθ’ δλην τήν ήμέραν μέτριον πΰρ ηύξήθη τήν εσπέ
ραν πλησίον τής παραλίας ώς καί άπδ τοΰ 'Γζέρ μέχρι τής

Λος είς ίσχυρόν πΰρ πυροβολικοΰ, τό όποΐον οιετηρήθη ζωηρόν 
καί κατά τήν νύκτα.

Ά π δ  τής διώρυγος τής Λά Μπασσέ μέχρι τής νοτίας 
όχθης τοΰ Σκάρπ τδ πΰρ ηύξήθη κατά τάς τελευταίας ώρας 
τής ημέρας.

Βορειοδυτικώς τής Λάν καί παρά τήν Φρεσνουά άπεκρού- 
σθησαν ίσχυρά άγγλικά τμήματα άναγνωρίσεως.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟ ΝΠ ΡΙΝ ΤΣ
Οί Γάλλοι έπεχείρησαν διά σφοδρών άλλά ματαίων έπιθέ- 

σεων νά έπανακτήσωσι τάς ύφ’ ήμών νοτίως τής Κουρτεκόν κα- 
ταληφδείσας θέσεις των. Έ δ ώ  ώ ς καί είς άποτυχούσας έπιθέ- 
σεις νοτίως τής άγροικίας Λά Μποβέλ ειχον βαρείας άπωλείας. 
'Ωσαύτως βορειοανατολικώς τής Σιλλερύ είς τήν κοιλάδα τοΰ 
Βέσλ άπέτυχε μία έπίθεσις τοΰ έχθροΰ.

Είς τήν δυτικήν Καμπανίαν έμειναν είς χεϊρας τοΰ έχθροΰ 
τινά τών εμπρόσθιων χαρακωμάτων μας μετά τό τέλος τών 
νυκτερινών άγώνων.

’ Ενώ είς τδ δρος Χδχ τά κατά τήν εσπέραν πάλιν έπα. 
να*τηθέντα χαρακώματα δέν διετηρήθησαν διαρκώς, είς τό 
δρος Πόελ έφθάσαμεν, κατόπιν πεισματώδους άγώνος έκ τοΰ 
πλησίον, τήν παλαιάν γραμμήν. ’ Απδ άμφότερα τά πεδία μάχης 
περιήλθεν είς χεΐράς μας μέγας άριθμός αίχμαλώτων καί πο. 
λυβόλα τινά.

Έ κί τής δυτικής όχθης τοΰ Μάς έξακολουθεΐ ζωηρός ά
γών πυρός μετά βραχείας διακοπής κατά τήν διάρκειαν τής 
νυκτός.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΜΠΡΕΧΤΟΥ Τ Η Σ  ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Ζωηρά ένέργεια πυροβολικοΰ μεταξύ Μάς καί Μόζελ, ό

που τήν 14. 7. μία άναγνώρισις παρά τήν Ρεμενωβίλ είχε κα
λήν έπιτυχίαν διά συλλήψεως πολλών αιχμαλώτων.

’Α ν α τ ο λ ι κ ό ν  θ έ α τρ ο ν
Μεταξύ Ανατολικής θαλάσσης καί Καρπαθίων ζωηρά μα- 

χητική ένέργεια μόνον πλησίον τής Ρίγας καί νοτίως τής Ντύ- 
ναμπουργκ.

Είς τά Δασώδη Καρπάθια άπεόιώχ&ησαν πολλάκις ρωσ
σικά τμήματα άναγνωρίσεως.

Εις τήν ρουμανικήν πεδιάδα ηυξησε τήν έσπέραν τδ πΰρ 
εις τινας τομείς.

Είς τό Δέλτα τοΰ Δουνάβεως βουλγαρικοί άσφάλειαι άπέ
κρουσαν προχθές δί’ άντεπιθέσεως ενα ρωσσικδν αιφνιδιασμόν.

Μ α κ ε δ ο ν ικ ό ν  μέ τω π ον
' Η κατάστασις είναι αμετάβλητος.

(W .T .B .)    ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΥ ANAKOIHQBENTOJ
Βιέννη, 14. ’ Ιουλίου

’ Ιτ α λ ικ ό ν  θ έ α τρ ο ν
Είς τήν παραλίαν κα! τό μέτωπον τοΰ Τιρδλ μέτριον πΰρ 

πυροβολικοΰ. 'Ο  έπιλαχίας Κίς κατέρριψεν είς έναέριον άγώνα 
παρά τήν Λέβικο τδ εκτον του ίταλικόν άεροπλάνον.

(W .T .B .) 'Ο  Άρχηγδς τοΰ Γενικού Έπιτελείου.

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙΣ
Βερολϊνον, 13. ’ Ιουλίου. Έπίσημον. (W .T.I^.) Είς τδ 

στενόν τής Μάνχης καί τήν Βόρειον θάλασσαν κατεβυθίσθησαν 
πάλιν διά τής ένεργείας τών ύποβρυχίων μας 6 άτμόπλοια. 2 
ίστιοφόρα καί 7 άλιευτικά. Μεταξύ αύτών εύρίσκοντο τό άγγλι·

κόν άτμόπλοιον Σόλβαϋ ΙΙρίντσε, τό αγγλικόν δυναμοκίνητον ί- 
ίστιοφόρον Ά ριελ μέ φορτίον παραφφίνης, νάφθας καί άνθρά
κων, τδ ώπλισμένον γαλλικόν άτμόπλοιον Μαργαρίτα, εν ύπδ ά
εροπλάνων καί φυλακίδων συνοδευόμενον ώπλισμένον άτμόπλοιον 
χωρητικότητος τούλάχιστον 6000 τόννων, εν άτμόπλοιον μεσαί
ου μεγέθους μέ φορτίον χάρτου καί ξυλείας, δπερ άνήκεν είς 
συνοδευόμενον συρμόν, εν άτμόπλοιον φέρον έπί τών πλευρών 
του τδν αριθμόν 54.

Βερολϊνον, 14. ’ Ιουλίου. Επίσημον. (W .T .B .) Νέαι έ- 
πιτυχίαι τών υποβρυχίων είς τδν άτλαντικδν ώκεανόν 210 00  
τόννοι. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο: Τδ ώπλι 
σμένον άγγλικδν άτμόπλοιον Ούλτόνια (10 402 τόννων), τδ ώ. 
πλισμένον ιταλικόν άτμόπλοιον Φοίβος (3 133 τόννων), τά ώπλι- 
σμένα άγγλικά άλιευτικά Πρετόρια καί Στόίκ καί τά άγγλικά 
άλιευτικά Ρομαντίκ, Πασιφίκ, Σέακινκ, Τσέντρικ, Πέριντοτ καί 
Μάμπελ.

'Έν έκ τών βυθισθέντων πλοίων είχε φορτίον πετρελαίου 
καί ετερον σιδήρου καί σιδηροτροχιών. Τά φορτία τών λοιπών 
δέν κατέστη δυνατόν νά καθορισθώσιν.

' Ο άρχηγδς τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Έ β υ θ ί σ θ η  εν ά γ γ λικ ό ν θ ω ρ η κ τ ό ν .
(Ζ.) Λονδϊνον. 13. ’ Ιουλίου. (Ρόϋτερ.) Τδ θωρηκτόν «Βάν- 

γκουαρτ» άνετινάχθη είς τόν άέρα καί έβυθίσθη άμέσως, κατά 
τήν νύκτα τής 8ης ’ Ιουλίου, ενώ ήτο ήγκυροβολημένον. 'Η  αί
τια είναι εσωτερική έκρηξις. Έσώθησαν δυο ναΰται καί είς ά- 
ξιωματικός δ όποιος κατόπιν άπέθανεν. 95 άνδρες τοΰ πληρώ, 
ματος δέν εδρίσκοντο έντός τοΰ πλοίου κατά τήν ώραν τής 
έκρήξεως. Διετάχί)η άνάκρισις.

Βερολϊνον, 14. Ιουλίου. (W .T .B .)  Τό κατά τδ σημερι
νόν άνακοινωθέν τοΰ άγγλικοΰ ναυαρχείου βυθισθέν άγγλικδν 
θωρηκτόν Βάνγκουαρτ είχεν έκτόπισμα άνω τών 23000 τόννων' 
καί ήτο νεωτάτου τύπου. Μετά τής άπωλείας ταύτης αί όλικαί 
άπώλειαι τών πολεμικών στόλων τής Άντάντ άπδ τής άρχής 
τοΰ πολέμου, μή περιλαμβανομένων τών βοηθητικών πλοίων 
τών στόλων τούτων, άνέρχονται είς 263 πλοΐα όλικοΰ έκτοπί
σματος 926 585 τόννων, έκ τών όποιων είς τήν Αγγλίαν άνα- 
λογοΰσιν 160 πλοΐα μετά έκτοπίσματος 656 660 τόννων. Τοιου
τοτρόπως αί όλικαί άπώλειαι τής ’ Αντάντ είς πολεμικά πλοΐα 
ύπερτεροΰσι κατά 17 000 περίπου τήν δύναμιν τοΰ άμερικανι- 
κοΰ πολεμικού στόλου κατά τήν αρχήν τοΰ πολέμου.

Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΜΑΝ ΧΟΑΛΒΕΓ
(Ζ.) 'Ο  Διδ. Μιχαέλης είναι ό έκτος άρχικαγγελάριος άπδ 

τής ίδρύσεως τοΰ κράτους καί δ πρώτος έκ τοΰ λαοΰ τριοΰτος· οί 
προκάτοχοί του ήσαν ό Μπίσμαρκ, ό Καπρίβι, δ Χοενλόε, δ 
Μπόλο καί ό Μπέτμαν Χόλλβεγ. ‘ Ο Μπέτμαν κατεΐχεν οκτώ 
ετη τήν θέσιν τόΰ άρχικαγγελαρίου. ' Ο διορισμός του, δταν έ- 
γέν^το, δέν παρουσίασεν εκπληξιν. ΕΤχε δίανύσει άσυνήθως τα
χύ στάδιον, τδ όποιον άπεδόθη πρωτίστως είς τήν ικανότητά 
του ώς δπαλλήλου καί όλιγώτερον είς πολιτικούς λόγους. Έ θ ε . 
ωρεΐτο ώς ιδιαιτέρως καλός γνώστης της διοικητικής δπηρεσίας, 
έγένετο δέ τώ  1890 έπί ολίγον χρόνον καί βουλευτής τοΰ 
Ράίχσταγ, διά τήν έπαρχίαν Όμπερμπαρνιμ.

'Ο  παραιτηθείς άρχικαγγελάριος έγεννηθη τήν 29. Νοεμ
βρίου 1856 είς τήν Χοχενζίνο. Έσπούδασε τδ δίκαιον καί τώ  
1884 υπέστη έξετάσεις διά τήν άνωτέραν διοικητικήν υπηρε
σίαν. Μετά βραχεΐαν δπηρεσίαν ώς πάρεδρος τής κυβερνήσεως 
έν Πότσνταμ έγένετο τώ  1885 διευθυντής τοΰ έπαρχείου τής

Όμπερμπάρνιμ καί τό προσεχές έτος έπαρχος τής περιφερείας 
ταύτης. Γυΐ 1896 έγένετο άνώτερος προεδρικός σύμβουλος είς 
Πότσνταμ, τιρ 1899 κυβερνητικός πρόεδρος έν Μπρόμπεργκ 
ώς διάδοχος τοΰ Τίντεμαν καί κατά τδ αυτό έτος άνώτερος 
πρόεδρος τής Μπρόντεμπουργκ. Τήν 23. Μαρτίου 1905 διω- 
ρίσθη ύπουργός τών έσωτερικών τής Πρωσσίας, άφοΰ δύο ετη 
πρότερον είχεν άποκρούσει όμοίαν πρότασιν. Τήν 25. ’ Ιουνίου 
1907 έγένετο ύπουργός τών έσωτερικών τής Γερμανίας ώς 
διάδοχος τοΰ Ποζαντοβίσκυ καί τήν 14. ’ Ιουλίου τοΰ 1909 
άρχικαγγελάριος ώς διάδοχος τοΰ κόμητος Μπύλο.

0 ΒΑΣΙΛΕΥ! ΑΛΦΟΝΣΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
(Ζ .) Χάγη, 14. ’ Ιουλίου. Τδ « 'Όλλανδικδν Γραφεΐον 

Νέων» άναγγέλλει τά έξής: 'Ο  Γκρήνβαλ, Ανταποκριτής τής 
«Νταίλυ Έξπρες» εσχε συνέντευξιν μετά τοΰ βασιλέως ’ Αλφόν- 
σου. 'Ο  βασιλεύς έδήλωσεν, δτι ή ’ Ισπανία δέν θά μετάσχη 
τοΰ πολέμου, εκτδς μόνον έάν έπιτεί)ώσι κατ’ αύτής.

Αί σχέσεις μας μετά τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας, είπεν, 
είναι έξαίρετοι. Δυνάμεθα νά έφοδιάζωμεν τάς χώρας ταύτας 
διά τών έλλειπουσών είς αύτάς πρώτων δλων. Αί σχέσεις μας 
μετά τής Ιταλίας είναι λίαν φιλικαί. ’Όλα Θά εδρίσκοντο έν τά
ξει, έάν ή Αγγλία ήδύνατο νά μάς άποστέλλη λιθάνθρακας καί 
αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι βαμβακα.

"Οσον άφορα τήν δημοσίαν γνώμην τής ’ Ισπανίας είπεν ό 
Βασιλεύς, δτι δπάρχουσι βεβαίως γερμανόφιλοι έν ’ Ισπανία, 
άλλά ούτοι ούδόλως όιάκεινται έχθρικώς καί πρδς τήν Άντάντ. 
'Η  ’ Ισπανία πάσχει τώρα άπδ οίκονομικήν στενοχώριαν. 'Η  πει
θαρχία τοΰ στρατοΰ είναι άνωτέρα πάσης άμφιβολίας. 'Ο  πό
λεμος θά εχη πιθανώς ώς συνέπειαν είς δλας τάς χώρας έπα. 
ναστατικήν κίνησιν καί πιθανώς αί μέλλουσαι κυβερνήσεις θά ε- 
χωσι σοσιαλιστικάς τάσεις, άκριβώς δπως ήδη έν Αγγλία έξ- 
ερράγη δ δημόσιος σοσιαλισμός.

Υ π ο υ ρ γ ι κ ή  κ ρ ίσ ις έν Ρ ο υ μ α ν ία
(Ζ .) Παρίσιοι, 13. ’ Ιουλίου. Ό  «Μικρός Παρισινός» ά- 

ναγγέλλει έξ Ίασίου, δτι δ Τάκε Ίονέσκου, δ Καντάκουζηνός, 
δ Γκρατσιάνου καί ό Ίστράτης δπέβαλον τήν παραίτησίν των 
άπδ τοΰ υπουργικού άξιώματος.

Κ α τα σ κ ε υ ή  22 000 α μ ε ρ ικ α νικ ώ ν 
ά ε ρ ο π λά νω ν

(Ζ.) Ρόττερνταμ, 15. ’ Ιουλίου. 'Ως άναγγέλλει σήμερον 
τδ πρακτορεΐον Ρόϋτερ έκ Βασινγκτώνος ή βουλή ένέκρινεν ό
μοφώνως νομοσχέδιον περί παροχής πιστώσεως 640 εκατομμυ
ρίων δολλαρίων διά τήν κατασκευήν 22 000 άεροπλάνων.

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Βερολϊνον, 15. Ιουλίου. (W .T .B .) 'Γ π δ τοΰ πρακτορείου 

Ρόϋτερ διαδίδεται διά τών «Τάϊμς» ειδησις, κατά τήν όποιαν 
όιεκόπησαν αί διπλωματικαί σχέσεις μεταξύ Αργεντινής κα 
I ερμανίας. ' Η ειδησις αυτη δέν είναι άληθής. Είς την ύπδ 
τής Αργεντινής πρδς τήν Γερμανίαν άπευθυνθεΐσαν νόταν διά 
.την καταβύθισιν πλοίων δέν έδόθη άκόμη άπάντησις, έλπίζεται 
έν τούτοις, δτι ή δπόθεσις θά διευθετηθή είρηνικώς.

Η Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  Α Κ Ρ Ο Α Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Μ Π Ε Τ Μ Α Ν
Βερολϊνον, 15. ’ Ιουλίου. (W .T .B .J  'Ο  Κάϊζερ έδέχθη 

σήμερον πρδ μεσημβρίας τδν μέχρι τοΰδε άρχικαγγελάριον Διδ. 
φόν Μπέτμαν Χόλλβεγ είς άποχαιρετιστήριον άκρόασιν. Μετά 
ταΰτα ό κ. Μπέτμαν έγένετο δεκτός ύπδ τής Αύτοκρατείρας.



8 ΠΡΟΙΕΧΗΣ H l i i M i l i  ΙΟ Ϊ ΡΑ Ι ΧΪΤΑΓ
(Ν.) Βερολΐνον, 16. ’ Ιουλίου. 'II προσεχή; συνεδρίασις 

τοΰ Ράϊχσταγ (τής γερμανικής βουλής) θά γίνη τήν Πέμπτην, 
19. Ιουλίου, ώραν 3. μ. μ. 'Η  συνεδρίασις θά άρχΐση διά 
λόγου τοΰ άρχικαγγελαρίου Διό. Μιχαέλις. Τής ήμερησίας δια- 
τάςεως προηγούνται τό νομασχέδιον τών πιστώσεων και ή δεύ
τερα άνάγνωσις τοΰ νομοσχεδίου τών έφοπλιστών.

ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ
Τ Ο Υ  Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Β Α Σ Ι Λ Ε Α

ΙΙαρίσιοι, 15. ’ Ιουλίου. Τό πρακτορεϊον Χαβάς αναγγέλλει 
ές ’ Αθηνών τά έςής": 'Ο  βασιλεύς άπή τησε νά ύποβάλωσιν είς 
αύτόν εκθεσιν, ή όποία δικαιολογεί τήν πρότασιν τής διαλύσεως 
τής παρούσης βουλής καί αναλύει τό παράνομον τών μέτρων, 
τά όποια έλήφθησαν κατά τής βουλής τής 31. Μαίου 1915. 
Εις τήν εκθεσιν ταύτην δηλοΰται, οτι είς τά κοινοβουλευτικώς 
διοικοόμενα κράτη ή θέλησις τοΰ λαοΰ καί ούχί ή τοΰ στέμ
ματος καθορίζει τήν γενικήν πολιτικήν. Προστίθεται δε, δτι ό 
βασιλεύς τής Ελλάδος είναι μόνον ή κληρονομική κεφαλή μιας 
συνταγματικής δημοκρατίας, και εχει μόνον νά έρμηνεύη τάς 
διατάξεις τοΰ πολιτεύματος. ' Η εκθεσις αυτη μετά δριμεϊαν κα
τηγορίαν έναντίον τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου κλείει ώς έξής : 
« 'Ο  έλληνικός λαός καθώρισε τήν πολιτικήν του πρό τής 31. 
Μαΐου 1915, καλέσας είς τήν άρχήν τούς φιλελευθέρους αρ
χηγούς.» 'Η  «Ε στία» δημοσιεύει έκτενώς τήν εκθεσιν ταυτην. 
Είς δλους τούς κύκλους έπικρατεϊ μεγίστη έξεγερσις.

Ιδιαίτερον τηλεγράφημα τοΰ «Μικροΰ Παρισινοΰ» άπό
14. ’ Ιουλίου λέγει: Τό Βασιλικόν Διάταγμα, τό όποιον διατάσ- 
σει τήν διάλυσιν τής παρούσης βουλής καί τήν έκ νέου σύγ- 
κλησιν τής κατά την 31. Μαΐου 1915 έκλεγείσης τοιαύτης δέν 
έδημοσιεύθη χθές είς τήν έφημερίδα τής κυβερνήσεως, διότι ό 
βασιλεύς άπήτησε δικαιολογητικήν εκθεσιν διά τήν άπαραδειγ- 
μάτιστον, είς ούδεμίαν συνταγματικήν χώραν γενομένην ποτέ 
πράξιν. Κατόπιν τούτου υπεβλήθη είς αύτόν ή άνωτέρω εκθε- 
σις. ' Η εκθεσις αΰτη παρήγαγε τεραστίαν έ'κπληςίν είς τούς μο
ναρχικά φρονήματα έχοντας κύκλους. Οί μοναρχικοί δηλοΰσιν, 
δτι ό Βασιλεύς δεν δύναται ποτέ νά ύπογράψη τό ύποβληθέν 
είς αύτόν διάταγμα καί νά καταδικάση ουτω -τήν δράσιν τοΰ 
Βασιλέως Κωνσταντίνου, ώς καί νά έγκρίνη άπεριφράστως την 
έπανάστασιν καί τόν περιορισμόν τών προνομίων τοΰ στέμματος.

Ο  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι Α Ν Τ Α Ν Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ
(Ζ .) Κατά τηλεγραφήματα τών παρισινών έφημερίδων έκ 

Θεσσαλονίκης μένουσιν μόνον είς Κέρκυραν, ενεκα στρατηγικών 
λόγων, γαλλικά καί άγγλικά τμήματα· ή παλαιά ' Ελλάς θά εχη 
έκκενωθή προ τών μέσων Αύγούστου ύφ’ ολοκλήρου τοΰ άνταν- 
τικοΰ στρατοΰ.

Ή  σ τ ά σ ις  τ ο ϋ  Β α σ ιλ έ ω ς ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ
(Ζ .)  Βέρνη, 16. Ιουλίου. 'Ω ς άναγγέλλει ή «Σέκολο» 

ές ’ Αθηνών, σχολιάζεται πολύ τό γεγονός, δτι ό Βασιλεύς ’ Α
λέξανδρος άπέσχεν δλων τών έπισήμων διοργανώσεων, ώς τής 
τελετής τοΰ δρκου τοΰ στρατοΰ καί τής έπακολουθησάσης έν 
τή έκκλησία εορτής, ώς καί τοΰ κατά τήν 14. ’ Ιουλίου γενο- 
μένου μνημοσύνου τών κατά τήν 1. Δεκεμβρίου πεσόντων άγ- 
γλων καί γάλλων άξιωματικών καί οπλιτών.

Κ α τ α β ύ Φ ισ ις  α γ γ λικ ο ύ  μ ε τα γω γικ ού
(Ν.) Τό αγγλικόν ναυαρχεΐον άνεκοίνωσεν. δτι τήν 27ην 

’ Ιουνίου κατεβυθίσθη είς τόν ’ Ατλαντικόν ώκεανόν τό άγγλικόν

ΑΡΙΘ. 4

μεταγωγικόν Άρμαντάλε, έπί :οΰ όποιου έπέβαινε μικρός άριθ
μός στρατοΰ. "Εί στρατιώται, είς έπιβάτης καί τέσσαρες άνδρες 
τοΰ πληρώματος άγνοοΰνται.

Α Ι Μ Α Χ Α Ι Τ Ο Υ  Π Ε Κ Ι Ν Ο Υ
(Ν.) Πεκΐνον, 14. ’ Ιουλίου. (Ρόϋτερ,) Κατά τήν μάχην 

μεταξύ τών δημοκρατικών καί τών μοναρχικών έφονεύθησαν 10 
στρατιώται καί ύπέρ τούς 30  πολϊται. Αί έπενεχθεΐσαι ύλικαί 
ζημίαι είναι ασήμαντοι. Λεηλασίαι δέν έγένοντο.

ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΙΟΙί ΠΕΚΙΝΟΥ
(Ζ.) Σανγκάη, 12. ’ Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρακτο

ρείου Ρόϋτερ.) Περί τήν 4. πρωινήν ώραν οί δημοκρατικοί έ
πετέθησαν κατά τοΰ Πεκίνου, χρησιμοποιήσαντες πυροβολικόν, 
πολυβόλα καί άεροπλάνα. Έτραυματίσθησαν Ις ξένοι, ήχμαλω- 
τίσθησαν δέ 3 000 αύτοκρατορικοΰ στρατοΰ. Κατά νεωτέρας 
είδήσεις άπό τό στρατηγεΐον τών δημοκρατικών οί 3 000 άνδρες 
ήχμαλωτίσθησαν έντός τοΰ Ναοΰ τοΰ Ουρανού κατόπιν δίωρου 
μάχης. 'Ο  στρατηγός Τσάνγκ-Σούν κατέφυγεν είς τήν αύστρια- 
κήν πρεσβείαν. 'Ο  άγών μετά τοΰ ύπολοίπου αύτοκρατορικοΰ 
στρατοΰ έξακολουθεΐ έντός τής πόλεως, τήν όποιαν λυμαίνεται 
μεγάλη πυρκαϊά. Οί δημοκρατικοί διαθέτουσ» έντός καί πέριξ 
τοΰ Πεκίνου πλέον τών 60 000 άνδρών.

0 Τ Υ Π Ο Σ  Him Τ Ο Υ  Ν Ε Ο Υ  Α Ρ Χ Ι Κ Α Γ Γ Ε Λ Α Ρ Ι Ο Υ
(Ν.) 'Η  «Ντόϋτσε Τάγκεσταϊτουνγκ» δηλοΐ, δτι αποβλέπει 

μετά πλήρους έμπιστοσόνης πρός τόν νέον άρχικαγγελάριον καί 
χαιρετίζει έν αύτ<>> άνδρα πλουσίων γνώσεων, μεγάλης ίκανότη- 
**τος και ίσχυράς θελήσεως, ό όποιος έπανειλημμένώς ελυσε δύ
σκολα προβλήματα μετ’ έπιτυχίας.

Ή  «Λοκαλαντσάίγκερ», γράφει: δτιόνέος άρχικαγγελάριος 
χρεωστεΐ τήν γενικήν έμπιστοσύνην. ή όποία τοΰ παρέχεται, είς 
τήν δραστηριότητα καί τήν περίσκεψιν, τήν όποιαν εδειξε κατά 
τάς προσπαθείας του, δπως καταστήσ^ δυνατόν είς τόν γερμα
νικόν λαόν νά διατηρηθή είς δλας τάς περιστάσεις καί χωρίς 
νά στενοχωρήται. Έάν, γράφει, έπιτυχίβ νά εΐναι είς άρχηγ-ός 
τοΰ γερμανικοΰ λαοΰ μέ θάρρος καί θέλησιν, ό γερμανικός 
λαός. ό όποιος έπιθυμεΐ διακαώς Ινα πεφωτισμένον κυβερνήτην. 
Θά άκολουθήσ^ ευχαρίστως καί μετά χαράς αύτόν.

Ή  «Φόσισε Τσάϊτουνγκ» γράφει: 'Η  άποτελεσματική δρα- 
στηριότης του καί ή μεγάλη ίκανότης του ύπεβλήθησαν ήδη είς 
τήν αύστηροτέραν δοκιμασίαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ παρόντο ί 
πολέμου. Είς δλας τάς θέσεις του έδείχΘη ώς είς άνήρ άσυνή- 
θους δυνάμεως καί δξείας κρίσεως. Προσέτι είναι είς έργάτης» ό 
όποιος ουδέποτε έκουράσθη καί είς τόν όποιον ·αί έπιπονώτατοι 
διαπραγματεύσεις καί αί όξυτατοι συζητήσεις παρήλθον χωρίς 
σχεδόν νά άφήσωσιν ίχνη.

ΡΕΣΤΩΡΑΝ “ ΖΒΑΤ ΛΙΝΤΕΝ „
ΕΝ ΡΑΟΥΣΒΑΛΝΤΕ

Έκάστην Τρίτην, Πέμπτην καί Κυριακήν κονσέρτο τής έλ
ληνικής στρατιωτικής μουσικής.

Θερμά καί κρύα φαγητά καθ’ δλην τήν ήμέραν, έςαίρετα 
γλυκίσματα, μπύρα, κρασιά, καφφές. Μή εύνοοΰντος τοΰ καιρο’5 
κονσέρτο έντός τοΰ ρεστωράν.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Αουΐζεν-στράσε 8. I I I .  ά.


