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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Β ε ρ ο λ ϊ ν ο ν ,  16. ’ Ιουλίου. (W .T .B .)  Ά φ ο ΰ  οι Ά γ 

γλοι τήν 15. ’ Ιουλίου, ώραν 4. μ. μ., άπεκρούσθησαν τρεις 
φοράς αίματηρώς πλησίον της Λομπαρτσύντε, συνήθροισαν την
11. ώραν π. μ. πάλιν τά στρατεύματα των της έφόδου έκα- 
τερωθεν της όδοΰ Νιεπόρ-Λομπαρτσύντε. Τδ άμέσως δμως έ- 
πακολουθήσαν ισχυρόν πΰρ καταστροφής έπί τών έχθρικών χα
ρακωμάτων έματαίωσε την σχεδιαζομένην έπίθεσιν.

Είς την Ά ρτουά έγένετο τήν νύκτα τής 14.. πρδς τήν
15. συγχρόνως μετά τών άναγγελθεισών έχθρικών έπιθέσεων · 
καί μία ακόμη έπίθεσις ένδς ισχυρού άγγλικοΰ τμήματος άνα
γνωρίσεως πλησίον τής Μπουλλεκούρ. Αυτη άπέτυχεν ώς καί 
αί λοιπαί. Ό  είς τινα θέσιν είσδύσας έχθρδς άπεδιώχθη πάλιν 
δι’ άγώνος έκ τοΰ συστάδην. Τδ πΰρ είχεν αύξηθή ζωηρώς, 
ίδίως κατά τήν έσπέραν καί τήν νύκτα. Αί πυροβολαρχίαι μας 
εβαλον τους σιδ. σταθμούς τής Νοέ-λέ-Μίν καί τοΰ Ά ρράς.
’ Εξεδιώχθησαν διάφοροι έχθρικαί περίπολοι, ένω μία ίδική μας 
περίπολος συνέλαβεν αιχμαλώτους άνατολικώς της Μπουλλε- 
Χούρ. Νοτιοδυτικώς τής Κεντεν κατερρίφθη Ιν έχθρικόν δέσμιον 
αεροστατον υπδ ένδς έκ τών άεροπόρων μας.

Ό  άριθμδς τών κατά τήν έπιτυχή έπίθεσιν νοτιοδυτικώς 
τής Κουρτεκδν συλληφθέντων αίχμαλώτων άνήλθεν είς 375. Οί 
Γάλλοι ύπέστησαν άσυνήθως βαρείας άπωλείας κατά τάς 5 ί
σχυράς Αντεπιθέσεις, τάς όποιας έπεχείρησαν τήν νύκτα τής 14. 
—ρδς τήν 15. καί αί όποΐαι έπανελήφθησαν πολλάκις καί κατά 
τήν διάρκειαν τής ήμέρας. ' Η άναγγελθεΐσα έπίθεσις έπί τής 
όαχεως τής Μποβέλ προπαρασκευαστή διά διώρου ίσχυροτάτου 

ίΤτυρδς πυροβολικοΰ καί 'τορπιλλοβλητών δλων τών διαμετρημά
των, τό όποΐον περί τήν 5.25' μ. μ. ηύξήθη είς ραγδαΐον πΰρ. 
Η ΰπδ τοΰ πυρός μας συντριβεΐσα |έχθρική έπίθεσις έκόστισε 

νπάλιν είς τους Γάλλους βαρυτάτας αίματηράς θυσίας. Οι άερο- 
■πόροι μας έβομβάρδισαν άφθόνως τήν νύκτα τής 15. πρός τήν
16. ’ Ιουλίου τά χωρία Σαλόν, Πρόσν καί Μουρμελόν-λε-Γκράν 
χαι προσέβαλον διά πυρός πολυβόλου σπουδαίους στόχους.

Έ ν  κατά τήν νύχτα τής 15. κατόπιν ίσχυράς προπαρα- 
σχευής πυροβολικοΰ, διαρκείας μιας ώρας, έναντίον τών βορειο- 
δυτικώς τής Πρυναί Θέσεών μας προχωρούν ίσχυρόν τμήμα 
«ναγνωρίσεως άπεκρούσθη διά χειροβομβίδων καί πυρδς πεζι- 
Χοΰ.

Δυτικώς τοΰ Μάς άπεκρούσαμεν κατά τά έξημερώματα 
^  15. ’ Ιουλίου μίαν άτονον έχθρικήν έπίθεσιν κατά τοΰ δψώ- 
ματος 304. Τό έχθρικόν πΰρ μετεβλήθη μ. μ. είς ισχυρούς 
Αιφνιδιασμούς -καί άπό τής 5. ώρας απέκτησε μεγάλην δύναμιν

έναντίον τών θέσεων μάχης τοΰ υψώματος 304. Μόλις περί τό 
μεσονύκτιον έξησθένησεν, δπως κατά τά έξημερώματα άρχίση 
έκ νέου κατά τών άπό τδ Ανατολικόν δάσος τής Άβοκούρ μέ
χρι τοΰ Μάς Θέσεών μας.

Είς τδ Ανατολικόν έξηκολούθησεν ή βροχή. Πρός βελτί- 
ωσιν τών θέσεών μας έπροχωρήσαμεν τήν γραμμήν μας βορεί
ως και βορειοανατολικώς τής Κάλουστς κατά εν χιλιόμετρον 
περίπου καί άπεκρούσαμεν άντεπιθέσεις. Είς τά Καρπάθια λό
γω βροχής καί δμίχλης τό έχθρικόν πΰρ ήτο κατά τι ζωηρός 
τερον μονον είς τό στενόν τών Τατάρων καί βορείως αύτοΰ 
ώς καί πλησίον της δδοΰ Όϊτουτς. Άπεκρούσθησαν πολλαί 
ρωσσικαί έπιθέσεις περιπόλων.

Είς τήν Ρουμανίαν ζωηροτέρα μαχητική δρασις, ίδίως 
μεταξύ Δουνάβεως καί Ρίμνικουλ ώς καί παρά τήν Ίζάξεα. 
Τήν 1. ώραν π. μ. έβλήθη σφοδρώς ύπό τοΰ έχθροΰ ή Πρισ- 
λάβα διά πυρός πεζικού καί πολυβόλων. "Εν άπό Καρακάκτς 
είς Καρτάλ βαδίζον έχθρικόν τάγμα έπυροβολήθη παρ’ ήμών· 
Τό πυροβολικόν μας έξηκολούθησε τό πΰρ του καταστροφής 
έπί τών έχθρικών έγκαταστάσεων νοτίως τών έκβολών τοΰ Ρί" 
μνικουλ. 'Ο  σιδ. σταθμός ΜαραζέσΉ έπυροβολήθη πάλιν. Α 1 
έκρήξεις έπί τοΰ σιδ. σταθμρΰ Τεκούτσιου έξηκολούθησαν μέχρ* 
τής νυκτός, πυρκαϊαί δέ έφαίνοντο καθ’ δλην τήν νύκτα.

ANAKOINQBENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜ ΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAKOINQBENTA

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον, 18. ’ Ιουλίου 1917.

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

' Ο άγών πυροβολικού είς τήν Φλάνδραν ήτο ισχυρός είς 
τήν παραλίαν. Ά π ό  τοΰ Ύ ζέρ  μέχρι τοΰ Λύς άνήλθε σημαντι
κώς έν σχέσει πρός τάς προηγουμενας ήμέρας.

Μεταξύ Χολλεμπέκε καί Βαρνετόν Απεκρούσθησαν δι’ Α- 
γώνος έκ τοΰ συστάδην άγγλικαί έπιθέσεις άναγνωρίσεως.

Είς την διώρυγα τής Λά Μπασσέ, πλησίον τής Λός καί 
τής Λάν ώς καί έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοΰ Σκάρπ τό πΰρ 
ήτο ζωηρόν χατά τάς Απογευματινάς ώρας. Κατά τήν έπέλευ- 
σιν τοΰ σκότους οί Ά γγλοι έπετέθησαν βορείως της. δδοΰ Ά ρ -  
ράς-Καμπραί. άλλ’ άπεκρούσ&ησαν πλήν μιας στενής θέσεως 
διασπάσεως δυτικώς τών δασών τής Βέρ. Σήμερον τήν 
πρωίαν άπωθήσαμεν Ιν Αγγλικόν τάγμα, τό όποΐον επροχώρησε 
βορείως τής Φρεσνουά.



ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Κατά μήκος τοΰ Αίσν χαί εις τήν Καμπανιάν τό πΰρ πα- 

ρέμεινε ώς έπί τό πλεΐστον άσθενές λόγιο συννεφώδους καιροΰ.
Έπί τής άριστερας όχθης τοΰ Μάς έγένετο άγών καί)’ 

δλην τήν ήμέραν. Κατόπιν τρίώροο ισχυρότατης ένεργείας πυρο
βολικού οί Γάλλοι έπετέθησαν έπί μετώπου 5 χιλιομέτρων άπό 
τοΰ δάσους τής ’ Αβοκούρ μέχρι τής χαράδρας δυτικώς τοΰ 
Νεκροΰ ’ Ανθρώπου. Εις την νοτιοανατολικήν άκραν τοΰ δάσους 
τής Μαλανκούρ καί έκατέρωθεν τής όδοΰ Μαλανκουρ-Έσν είσέ- 
δυσαν κατόπιν πεισματώδους άγώνος είς τά ύφ’ ήμών πρό μι- 
κροΰ καταληφθέντα έκεΐ χαρακώματα- είς τά άλλα σημεία ά- 
πεδιώχδησαν. ' 0  έχθρός έπεζήτησε νά έπαοξήση τό κέρδος του 
διά νέας έπιθέσεώς του έκτελεσθείσης τήν εσπέραν, ή όποία δμως 
συνετρίβη άνευ άποτελέσματος καί μετά πολλών απωλειών τοΰ 
έχθροΰ.

Άνατολικώς τοΰ Μάς τό πΰρ ήτο ζωηρότερον ή άλλοτε.

ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Α ΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΛΜΠΡΕΧΤΟΥ Τ Η Σ  ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

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

Πλησίον τής Ρίγας ώς καί νοτίως τής Ντύναμπουργκ καί 
τής Σμόργκον έπεκράτει έπηυξημένη μαχητική δρασις.

Εις τήν άνατολικήν Γαλικίαν τό πδρ ή to ίσχυρόν πλησίον 
τής Μπρτσετσάνυ. Είς τήν πρό τών Καρπαθίων εκτασιν βαυα
ρικά καί κροατικά στρατεύματα κατέβαλαν διά κοινής έπιθέσεως 
τά ύπό τών Ρώσσων ξπεισματωδώς ύπερασπιζόμενα ύψώματα 
άνατολικώς τής Νόβικα καί.άπέκρουσαν είς τάς καταληφθείσας 
θέσεις ρωσσικάς αντεπιθέσεις.

'Ωσαύτως είς τάς άλλας θέσεις τής γραμμής τής Λόμνικα 
άπωθήσαμεν τούς Ρώσσους είς τοπικούς άγώνας.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΑΟΥΚΟΣ ΙΟ ΣΗ Φ
Παρετηρήθη βαθμιαία αύξησις τής έντάσεως τοΰ πυρός.

ΣΤ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Ομοίως, ίδίως δέ είς άμφοτέρας τάς πλευράς τής κοιλά

δας τοΰ Σουσίτα καί κατά μήκος τοΰ Πούτνα καί τοΰ Σερέθη.

Μ α κ ε δ ο ν ικ ό ν  μ έ τω π ο ν
Ούδέν νέον.

(W .T .B .) _________  . ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΗΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΪ ΑΝΑΚΟΙΝΟΒΕΝΤΟΣ
Βιέννη, 17. ’ Ιουλίου

Ι τ α λ ι κ ό ν  θ έ α τρ ο ν
Έ πί του Κόλμπρικον άνετινάχθη μία ιταλική υπόνομος· 

αί περίπολοί μας κατέλαβον τήν παραχθεΐσαν χοάνην.
(W .T .B .) 'Ο  Άρχηγός τοΰ Γενικού Έπιτελείου.

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙΣ
Βερολϊνον, 16. Ιουλίου. (W .T .B .) Είς τόν ’ Ατλαντικόν 

ώκεανόν κατεστράφη πάλιν υπό τών ύποβρυχίων μας άριθμός 
τις άτμοπλοίων καί ιστιοφόρων.

Μεταξύ αύτών εύρίσκοντο τά ώπλισμένα άγγλικά ατμόπλοια 
Τίρλμπυ (2 009 τόννων) μέ φορτίον μεταλλευμάτων καί Μά- 
ταντορ (3 400 τόννων) μέ δέματα έμπορευμάτων δι Αγγλίαν, 
ώς καί τό άγγλικόν ίστιοφόρον Λέδυ— δφ— Λάκε. Έ ν  έκ τών 
βυθισθέντων πλοίων είχε φορτίον άραβοσίτου δι Αγγλίαν.

'Ο  άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

W I 2  ENAHTIDH M A H IIM  M M I D H  fli Ο Μ Μ ΙΙΙ ΜΤΑ
(Ν.) ' Υμυίντεν, 16. ’ Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ ολλαν

δικού τηλεγρ. πρακτορείου.) Πέντε γερμανικά φορτηγά άτμό- 
πλοια, τά δποΐα είχον έκπλεύσει άπό τήν Ρόττερνταμ, ύπέστη
σαν τήν νύκτα έπίθεσιν πλησίον τής Έγκμαντ υπό τριών άγ
γλικών άντιτορπιλλικών.

Τρία ατμόπλοια έξώκειλαν κατά τήν φυγήν των, έκ τών
οποίων έν παρεδόθη είς τό πΰρ ύπό τών δβίδων, ένο> τά δύο
άλλα συνελήφθησαν ύπό τών ’Άγγλων. Έπειδή ή καταδίωςις 
έγένετο έντός ολλανδικών όδάτων, άπέπλευσαν ολλανδικά πολε
μικά άπό τήν Νιεβεντίεπ καί τήν 'Υμουΐντεν είς τόν τόπον τής 
έπιθέσεως, Αί δβίδες επεσαν μέχρι πολύ πλησίον τής ολλαν
δικής παραλίας.

(Ν.) Άμστερνταμ, 16. ’ Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ ολ
λανδικού τηλεγραφ. πρακτορείου.) Ά π ό  τό Σάββατον έξέπλευ- 
σαν έκ Ρόττερνταμ έν συνόλψ τρεις συρμοί γερμανικών φορτη
γών πλοίων. ’ Από τόν πρώτον συρμόν, συνιστάμενον έκ τριών 
πλοίων, εν έξώκειλε παρά τήν Τσάουτβοορτ, δύο δέ διέφυγον, 
Ά π ό  τόν δεύτερον συρμόν έκ δέκα πλοίων έπανήλθεν Ιν, τέσ-
σαρα κατεβυθίσθησαν υπό τών ’Άγγλων, τρία έξώκειλαν, δύο
έξ αύτών καιόμενα, δύο δέ συνελήφθησαν ύπό τών ’Άγγλων, 

•'0 τρίτος συρμός έκ τριών πλοίων έπανήλθε πιθανώς.
(Ζ .) Χάγη, 17. ’ Ιουλίου. ‘ Η «Χέτ Φάτερλαντ» γράφει: 

«Κατά τόν υπολογισμόν αύτοπτών τά δύο άγγλικά πολεμικά 
πλοΐα, δταν· ήνοιξαν διά δευτέραν φοράν πύρ κατά τών γερμα
νικών πλοίων, εύρίσκοντο είς άπόστασιν 1 800 μέτρων άπό τή- 
παραλίας. Ά λλά  ή αιγιαλίτις ζώνη είναι τρεις φοράς πλατυτέ
ρα. Τά θραύσματα οβίδων, έκ τών όποιων πολλά ήριθμημένα, 
κατεσχέθησαν. Τό άγγλικόν πΰρ, καίτοι κακόν, έπετυχε τά γερ. 
μανικά πλοΐα. Πολλαί οβίδες επεσαν έπί τής ξηρας, μία δέ έξ 
αύτών πλησίον τής θερινής διαμονής τοΰ Ορφανοτροφείου τής 
’Άμστερνταμ.

Τά γεγονότα ταΰτα δεικνύουσιν, δτι πρόκειται περί μιας 
προμελετημένης παραβιάσεως τής ούδετερότητος τής ολλανδικής- 
αίγιαλίτιδος ζώνης. 'Η  άναχώρησις έκ Ρόττερνταμ τού πολυα
ρίθμου γερμανικοΰ συρμοΰ πλοίων δέν ήδύνατο φυσικά νά κρα 
τηθή μυστική. Τά άγγλικά πλοΐα δέν άνέμειναν τήν άφιξιν τού. 
συρμοΰ είς τήν πολεμικήν ζώνην, άλλά είσήλθον είς τά όλλαν, 
δικά ΰδατα, δπου φυσικά ήσαν άσφαλή άπό γερμανικά πολε
μικά πλοΐα. Πρόκειται περί της πρώτης προμελετημένης παρα
βιάσεως ούδετερότητος τού είδους τούτου. Αυτη αποτελεί κα, 
θαράν άπόδειξιν, δτι τό άγγλικόν ναυτικόν δέν θέλει νά σεβα. 
σθη δ,τι τό άγγλικόν ύπουργειον τών ναυτικών έδήλωσεν ώς 
αυτονόητον καί έτήρησε μέχρι τοΰδε. Ίούτο, δτι τούτέστιν α 
σχέσεις αύται άπέναντι τής 'Ολλανδίας έκφράζονται διαρκώς εύιΐ 
κοινέστερον, άποτελεϊ άναμφιβόλως λόγον διά μεγάλην έπαγρύ- 
πνησιν έκ μέρους τής 'Ολλανδίας.»

(Ζ .) Χάγη, 17. ’ Ιουλίου. Επισήμως άναγγέλλεται, δτι τά 
άγγλικά πλοΐα, τά όποια έπετέθησαν πλησίον τής ολλανδικής 
παραλίας κατά τών γερμανικών έμπορικών πλοίων, άνήρχοντα. 
είς 15 Ιως 20 τόρπιλλοβόλα καί άντιτορπιλλικά. Τέσσαρα γερ
μανικά πλοΐα κατεβυθίσθησαν, τρία έξώκειλαν καί δύο συνελή" 
φθησαν. Ά π ό  τά έξοκείλαντα πλοΐα δύο καίονται. Η έπισημοί 
άνάκρισις ήρχισεν.

'Η  «Γενική Εμπορική Έφημερίς» γράφει τά έξής: «Δεν 
είναι άνά-|κη νά άποδειχθη κατά πρώτον, δτι ή έπίθεσις εγε- 
νετο έντός τής αίγιαλίτιδος ζώνης μας. Τά πυροβοληθεντα πλοία 
εύρίσκοντο είς άπόστασιν ήμίσεος χιλιομέτρου άπό τής ακτής, 
ένω ή ούδετέρα ζώνη είναι πλέον ή δεκάκις πλατυτέρα. Επο*

μένως ή πολεμική ένέργεια τών άγγλικών πλοίων ήτο σοβαρά 
παραβίασις τής ούδετερότητος μας, ή όποία είναι τοσούτψ χει
ρότερα, καθόσον αυτη έγένετο παρά τό γεγονός, δτι άπετέλει 
κίνδυνον διά τόν πληθυσμόν μας καί διηυθυνετο έναντίον της 
χώρας μας, καί τών οικιών μας.»

01 ΕΑΑΗΝΕΣ ΣΠΟϊΑΑΣΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Ε Ν Ω Π Ι Ο Ν  Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ

(142 .)Έ κ  τής“ Εο1ιο de C rece „τής Γενεύης παραλαμβάνο- 
μεν τά έξής :

Τά τμήματα τής Ένώσεως «Μινέρβα» τής Γενεύης καί 
%  Ζυρίχης έζήτησαν νά παρουσιασθώσιν ένώπιον τής Α. Μ. 
τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου.

Τήν όρισθεΐσαν ήμέραν, τήν 30. Ιουνίου, πεντήκοντα 
σπουδασταί μέ έπί κεφαλής τόν καθηγητήν τοΰ πανεπιστημίου 
τής Ζυρίχης κ. ΕλευΘεροπουλον, μεταξύ τών όποιων καί πα- 
νεπιστημιακαί άντιπροσωπεΐαι τής Νιουσατέλ καί τής Λωζάνης, 
συνηθροίσθησαν είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Κούρχαους Ό -  
τέλ τής Μπέργκυν, δπου διαμένουσιν αί Αύτών Μεγαλειότητες.

Έγένοντο έγκαρδίως δεκτοί ύπό τών ύπασπιστών τοΰ Βα- 
σιλέως Κωνσταντίνου καί τήν 11. π. μ. ώραν άκριβώς ένεφα- 
νίσθησαν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς μετά τής Α. Μ. τής Βασιλίσ- 
σης καί τής ακολουθίας των.

'Ο  κ. Έλευθερόπο.υλος είπε τά έξής:
«  Μεγαλειότατε ! Αί ενώσεις τών έλλήνων σπουδαστών τής 

Γενεύης καί τής Ζυρίχης, ώς καί αί πανεπιστημιακαί άντιπρο- 
σωπεΐαι τής Λωζάνης καί τής Νιουσατέλ, παρουσιάζονται ένώ
πιον τής 'Ίμετέρας Μεγαλειότητος, δπως έκφράσωσιν ' 1‘μΐν 
άπό τοΰ στόματος του καθηγητοΰ των τδν βαθυν των σεβα
σμόν.

Σάς είμεθα, Μεγαλειότατε, εύγνώμονες, δι’ δλας τάς άνε- 
κτιμήτους υπηρεσίας, τάς όποιας προσεφέρατε είς τήν κοινήν 
μας πατρίδα, κατά πρώτον ώς ένδοξος άρχηγός, εύρύναντες τά 
δριά της διά νέων έλληνικών έδαφών, καί σήμερον έγκαταλεί- 
ποντες τήν χώραν καί σφζοντες, διά μιας ύπερόχου παραιτή- 
σεως, τήν άγαπητήν πατρίδα, ή όποία έκινδύνευε, ύπό τήν ξέ- 
νην πίεσιν, νά άποθάντ, έκ πείνης ή νά εύρεθη είς πλήρη έμ- 
φύλιον πόλεμον.

Έ στέ βέβαιος, Μεγαλειότατε, δτι ό Θρόνος Σας είναι οί' 
κοδομημένος στερεά είς τάς καρδίας τής έλληνκής πανεπιστη
μιακής νεολαίας, έν όνόματι τής οποίας Σας όμιλώ έδώ.

' Η ακλόνητος θέλησίς Σας καί ή δύναμις τοΰ χαρακτή- 
ρός Σας, προτιμήσαντος τήν έξορίαν άπό τήν αλλαγήν ιδεών, 
είναι άλλως τε, καθ’ έαυτάς, άπό άπόψεως φιλοσοφικής, δείγ
ματα ένός αύστηροΰ βίου, μεγαλειώδες παράδειγμα δι ολόκλη
ρον τήν νεολαίαν καί ιδιαιτέρως διά τήν άκαδημικήν τοιαυτην.

Μεγαλειότατε, ό σεβασμός τόν όποΐον Σάς όμολογοΰμεν 
ή ευγνωμοσύνη τήν όποιαν Σας δφείλομεν καί ή άφασίωσίς μας 
είναι βαθέως κεχαραγμένα είς τάς καρδίας μας καί προέρχονται 
από ώριμον ν;ρίσιν καί υίϊκόν φίλτρον.»

Ι ό  τέλος τοΰ λογου τοΰ καθηγητοΰ Έλευθεροπούλου έγέ- 
νετο οεκτόν διά μακρών καί θερμών έκδηλώσεων ύπέρ τών 
Α. Α. Μ. Μ. τού Βασιλέως, τής Βασιλίσσης καί τοΰ Διαδό
χου, μεθ .8 ή Α. Μ. δ Βασιλεύς συγκεκινημένος, έ'λαβε τόν 
λόγον Χαί ηοχαρίστησεν έγκαρδίως τήν έλληνικήν πανεπιστημια
κήν νεολαίαν τής Ελβετίας, ή όποία καταφθάνει πανταχόθεν, 
Οπως ύποβάλη είς Αύτόν καί τήν- Α. Μ. τήν Βασίλισσαν τήν 
πλήρη της άφοσίωσιν.

ΠροσέΘεσεν «δτι βλέπει μετά ζωηράς εύχαριστήσεως, δτι

ό κ. καθηγητής ήρμήνευσε καλώς τήν όδόν τήν δποίαν ή Ε λ 
λάς είχε χαράξει κατά τά τελευταία ταΰτα ετη, τούτέστι νά 
μείνη μακράν άπό τήν πάλην τών μεγάλων δυνάμεων, ή όποία 
δέν ήδύνατο νά προσφέρη ή σοβαρού' κίνδυνους είς τά μικρά 
εθνη, τά όποια θά ήθελον νά μετάσχωσt ταύτης. ' Η ' Ελλάς 
άλλως τε έδικαιούτο νά έμπιστευθη είς τάς ρητάς ύποσχεσεις, 
αί όποΐαι είχον δοθη είς αύτήν παρ’ άμφοτέρων τών έμπολέ
μων ομάδων, άφορώσας τόν σεβασμόν τής άκεραιότητός της, 
καί αί' όποΐαι της έξησφάλιζον νά έξέλθη άζημίωτος άπό τήν 
κολοσσιαίαν ταύτην πάλην, έάν δέν άνεμιγνύετο είς αύτήν, καί- 
τοι ό πόλεμος μετεφερθη δυστυχώς έπί τοΰ έδάφους της.

Τήν ιδέαν ταύτην, τήν έθεώρησεν ώς έπιβαλλομένην ύπό 
τοΰ συμφέροντος τής Πατρίδος καί έμεινε μέχρι τέλους πιστός 
είς αύτήν.»

' Η Α. Μ. έπεράτωσε τήν άπάντησιν Του, μέ τούς Οφθαλ
μούς πλήρεις δακρύων, έκφωνήσας: «Ζήτω ή Ε λ λ ά ς!»  Έ κ  
νέου ζωηραί έπιδοκιμασίαι έπηκολούθησαν έκ μέρους δλων, οί 
όποιοι μόλις συνεκράτουν τούς λυγμούς.

'Η  Α. Μ. δ Βασιλεύς κάί ή Α. Μ. ή Βασίλισσα συνω- 
μίλησαν κατόπιν μετά τινων τών παρόντων σπουδαστών, μεθ’ δ 
ό καθηγητής κ. Έλευθερόπουλος, ώς καί οί πρόεδροι τών τμη
μάτων τής Γενεύης καί τής Ζυρίχης, είς άντιπρόσωπος τής 
Λωζάννης καί είς τής Νιουσατέλ προσεκλήθησαν είς βασιλικόν 
π'ρόγευμα.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
(141.) Κατωτέρω δημοσιεύομεν άπόσπασμα έπιστολής έκ 

D avos P latz τής Ελβετίας, άπό 7. Ιουλίου έ. ε·, άποστα- 
λείσης παρά τίνος έκεΐ ελληνος ίατροΰ πρός τόν ένταΰθα αδελ
φόν του, λίαν ένδιαφερούσης διά τούς ολίγους λόγους, τούς ό
ποιους ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος είπεν είς τό Tushis
καί τάς λοιπάς έν αύτη περιεχομένας πληροφορίας καί σκέψεις:

« . . . . " Ο σ ο ν  άφορα είς τάς αποφάσεις σου περί μή έπα- 
νόδου είς τήν Ελλάδα, εχετε δλοι ύπ’ δψει σας, δτι έχομεν 
πάντες ύποχρέωσιν πρός τήν πτωχήν μας πατρίδα νά τήν σώ- 
σωμεν άπό τούς όνυχας καί τήν πλεκτάνην τοΰ Ολετήρας Βενι
ζέλου. 'Η  Ελλάς προώρισται νά ζήση καί θά ζήση, ώς είπεν 
ό μέγας πολιτικός Τρικούπης. Έ σχάτως δταν έπισκέφθημεν τήν 
Α. Μ. τόν μέγαν Βασιλέα μας είς τό Tushis μάς είπε: « ’ Από 
τούς "Ελληνας, έξαρτάται νά διορθωθη τό πράγμα». Πρό ήμε
ρών ήτα ένταΰθα ή Α. Τ. ό Διάδοχος· προσήλθομεν πάντες
είς τόν σταθμόν, έκ μέρους δέ τών ένταΰθα' Ελλήνων τόν προ- 
σεφώνησα έγώ καταλλήλος. Ή τα λίαν συγκεκινημένος καί μόλις 
μέ είδε μοΰ είπε : «Σάς είδα, .κ. ιατρέ, είς τό T ush is». Ά ν - 
τηλλάξαμεν μερικάς λέξεις περί υγείας καί καιροΰ καί άπεχωρί- 
σθημεν.

Ελπίζω δθεν δτι τά πράγματα τής Ελλάδος θά διορθω- 
θώσι, Θεία συνάρσει, καί δπως σκέπτονται οί πονοΰντες τήν' Ελ
λάδα καί άγαπώντες αύτήν. Οί "Ελληνες καί τώρα άκόμη μετά 
πείναν φοβεράν δέκα μηνών, μετά τήν ύποδουλωσίν των είς τόν 
Βενιζέλον καί τούς συμμάχους του, προχθές άκόμη έκαμαν έν 
μέσαις Άθήναις μέγα συλλαλητήριον άποδοκιμάζοντες τόν μέ
γαν καταστροφέα τής Ελλάδος καί άνεφώνουν: «Ζήτω ή Γερ
μανία ! Ζήτω ό Μάκεσεν ! . . .  »  Είναι άποφασισμένος ό λαός 
ν’ άποθάνη τής πείνης παρά νά πολεμήση. Αλλοίμονο τους έάν 
οπλίσουν ενα τοιοΰτον λαόν. ΤΩ, άπατώνται πολυ. Πολύ άπέχο- 
μεν τοΰ νά είμεθα Σενέγαλέζοι, οί "Ελληνες. Ταΰτα έν συντόμω 
καί άς έλπίσωμεν δτι τά πράγματα Θ’ άπολήξαυν ύπέρ τής 
πτωχής μας Πατρίδος. Π. Δ .»



Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(144.) Άπόσπασμα επιστολής έκ ίΐατρών. ύπο ημερομη

νίαν 6. ’ Ιουνίου 1917 (ν. ή.)
« Ένεκα έλλειψεως άνθρακος δεν κυκλοφοροΰσι πλέον τά 

τράμ άπό χινων μηνών- έπίσης διεκόπη δ φωτισμός διά φωταε
ρίου καί ηλεκτρικού φωτός. 'Η  μερίς τοΰ άρτου άνέρχεται είς 
50 δράμια (160 γραμμάρια), ή δε μερίς της ζακχάρεως είς 
5 γραμμάρια δι έκάστην ήμέραν. Τά αυγά κοστίζουν 35 λεπτά 
τδ ίν, ό άρτος 1 δραχμή ή όκα, ζάχαρις 2.70, κεράσια 2.40, 
χλωρά φασόλια 1.40, πατάτες 1.40 (κατ’ άρχάς 2 .40), τδ 
αλάτι 1.20 κλπ.

Πολλές φορές έμείναμε 8 — 12 ήμέρας χωρίς ψωμί.
Ρίζι, όσπρια καί πετρέλαιον δέν ύπάρχουσι πλέον· πολλά 

φάρμακα (δπως ό ορρός διφθερίτιδος) έξέλιπον, άλλα δέ είναι 
πολυ σπάνια καί πολυ ακριβά. Σπίρτα ώσαυτως δέν θά υπάρχωσιν 
έντδς ολίγου.

Τδ έυπόριον εχει σταματήσει τελείως, ή δέ συγκοινωνία 
διά πλοίων, άκόμη δέ καί διά λέμβων έχει διακοπή τελείως.»

Ε Κ  Ρ Ω Σ Σ Ι Α Σ
(Ν.) Λονδϊνον, 16. ’ Ιουλίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρακτο

ρείου Ρόϋτερ.) Ό  Κερένσκι κατά τινα ομιλίαν του, τήν οποίαν 
άπηύθυνεν εϊς Ουκρανούς χωρικούς είς τδ Κίεβον, εδωσεν έλ- 
πίδας περί ίδρύσεως ομοσπονδιακής ρωσσικής δημοκρατίας.

Δ Ρ Α Π Ε Τ Ε Υ Σ Ι Σ  
Γ ε ρ μ α ν ώ ν  α ιχ μ α λ ώ τω ν  έκ Ρ ω σ σ ία ς

(Ν.) Αί «Νέαι Είδήσεις τής Ζυρίχης» πληροφοροΰνται 
τά έςής : ' Η ρωσσική έπιτροπή τοΰ τύπου άναγγέλλει τά έξής : 
Κατά τήν διάρκειαν τοϋ μηνδς Μαΐου έδραπέτευσαν περίπου 
4000 γερμανοι αιχμάλωτοι πολέμου διά Φιννλανδίας. 'Ο  φιν- 
νικδς πληθυσμδς άρνεΐται, νά βοηθήση τάς ρωσσικάς περιπό
λους πρδς συλληψιν τών φυγάδων, πολλάκις μάλιστα οί Φΐννες 
κρύπτουσι τούς φυγάδας είς τάς οικίας των.

ΜΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
, (Ζ .) Λονδϊνον, 16. Ιουλίου. 'Ο  Βασιλεύς ώρισε δι’ αύ'ριον 

εκτατόν συνεδρίασιν τοΰ Μυστικού Συμβουλίου, δπως διακοινώ- 
ση τήν πρόθεσίν του^νά άλλάςη τδ δνομα τοΰ Βασιλικού του 
Οίκου (Ζάχσεν-Κόμπουργκ καί Γκό τα). Τδ δνομα θά γνωστο
ποιηθώ βραδύτερον διά προκηρύξεως.

(Ζ .) Λονδϊνον, 17. ’ Ιουλίου. Τδ Μυστικδν Συμβούλιον ά- 
πεφάσισεν όμοφώνως, νά άλλάξη τδ δνομα τοΰ Βασιλικού ΟΓ- 
κου της Αγγλίας. Κατόπιν τούτου ό βασιλεύς άπεδέχθη είς τδ 
Μυστικόν .Συμβούλιον δι’ έαυτδν καί τήν οίκογένειάν του τδ 
δνομα Βίντσορ.

Ο ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ 
Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ο Υ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ

(Ν.) Βερολΐνον, 18. ’ Ιουλίου. 'Ω ς άκούομεν, ό στρατηγδς 
Αούντενντορφ έδήλωσε περί τοΰ ύποβρυχίου πολέμου κατά τάς 
συζητήσεις περί τής στρατιωτικής καταστάσεως, αί όποΐαι έγέ
νοντο είς Βερολΐνον μεταξύ της άνωτέρας στρατιωτικής διοική- 
σεως και μελών τοΰ Ράϊχσταγ, μεταξύ άλλων τά έξής :

Κατ’ άρχάς ή άνωτέρα στρατιωτική διοίκησις έφαρμόζου- 
σα τδν ύποβρύχιον πόλεμον άπεβλεπεν είς τδ νά έπηρεάση τήν 
πολεμικήν οικονομίαν τοΰ έχθροΰ και ίδίως τήν παραγωγήν πυ
ρομαχικών. Αί στρατια! τοΰ δυτικοΰ μετώπου ήσθάνθησαν με
γάλην άνακούφισιν διά τών ύποβρυχίων. 'Η  παραγωγή πυρομα

χικών ύπδ τοΰ έχθροΰ ήλαττώθη. Τά ύποβρύχια έξεπλήρωσαν 
τδν σκοπδν τοΰτον.

'Η  συνεργασία τοΰ ναυτικοΰ μετά τοΰ στρατοΰ παρουσιά
ζεται τοιουτοτρόπως ώς υποδειγματική, άνταποκρινομένη είς τάς 
τεραστίας σχέσεις τού παγκοσμίου πολέμου, είς τδν όποιον ει- 
μεύα άκόμη άκμαΐοι. 'Η  άνωτέρα στρατιωτική διοίκησις προσ
δοκά άκόμη άπδ τά ύποβρύχια, νά θραύσωσι την ίκανότητα 
πρδς πόλεμον της Α γγλίας διά τής έλαττώσεως τών φορτηγών 
πλοίων έπί τής παγκοσμίου θαλάσσης, και τών έξ αύτής προ- 
κυπτόντων ζητημάτων. ‘ Η έκπλήρωσις καί τής δευτέρας ταύ
της ευχής Θά έ'λθη και μετ’ αύτής ουτω— παρά τήν Αμερικήν— τδ 
τέλος τοΰ παγκοσμίου πολέμου κα! ή ώσαύτως ύπδ της άνωτέρας 
στρατιωτικής διοικήσεως ποθουμένη είρήνη.

Α Ι  Α Γ Γ Λ Ι Κ Α Ι  Α Π Ω Λ Ε Ι Α Ι
(Ζ .) Καρλσρούη, 18. Ιουλίου. Ή  «Ή μερησία  ’ Κφημε

ρίς της Ζυρίχης» αναγγέλλει τά έξής ί Αί μάχαι τών μηνών 
Μαΐου χαι ’ Ιουνίου έκόστισαν είς τδν άγγλικόν στρατδν κατά 
τούς δημοσιευθέντας έπισήμους καταλόγους άπωλειών περισσο
τέρους τών 200 000 άνδρών. Αί άπώλειαι τοΰ γαλλικοΰ στρα
τοΰ κατά τδν χρόνον τοΰτον δεν δυνανται νά προσδιορισθώσιν. 
άλλά είς τήν βουλήν έχαρακτηρίσθησαν ώς βαρεΐαι κα! ήσαν 
ή αφορμή τής τελευταίας κρίσεως.

Δ Ι Α Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  
κ α τ ά  τ ή ς  έ π ι θ έ σ ε ω ς  έ ν  Ρ ω σ σ ί α

(Ν.) Αί διαδηλώσεις κατά τής έπιθέσεως αυξάνονται κα! 
καταλήγουσιν είς αίματηράς συγκρούσεις. Γ/Οταν ή σχολή Πέ- 
τερχοφ έπεχείρησε διαδήλωσιν ύπερ της έπιθέσεως, τδ 3. έφε
δρον σύνταγμα έξήλθε τών στρατώνων κα! έπετέΙη κατά τών 
νέων. ' Εκατοντάδων έξ αύτών έθραύσθησαν αί κεφαλα! διά τών 
ύποχοπάνων. Αί σημαΐαι μέ έπιγραφάς : Ζήτω δ Κερένσκι κα! 
δ Μπρουσολόβ ! Ζήτω ή κυβέρνησις! ' Η τιμή της έλευθέρας
Ρωσσίας είναι πολυτιμοτέρα τής ζω ή ς ! κλπ. έκάησαν. ' Η κυ- 
βέρνησις δμως δέν τολμά νά τιμωρήσγ] τδ σύνταγμα.

Είς τδ Νέβσρυ-Πρόσπεκτ έξυλοχοπήθη στρατδς αυτοκινή
των. Συντάγματα τής φρουράς τής Μόσχας κα! Φιννλανδιχά 
τοιαΰτα, εύρισκόμενα είς τδ μέτωπον, έτηλεγράφησαν πρδς τά 
έν Πετρουπόλει εμπεδα τμήματα νά μή άναχωρήσωσι διά τδ 
μέτωπον. "Οταν είς τήν Μόσχαν έπρόκειτο νά γίνη πρδ τοΰ 
μεγάρου συνεδριάσεων τοΰ συμβουλίου τών έργατών έορτή τις 
Ινεκα τής έπιθέσεως, έματαιώθη αυτη διά ταραχών. Στρατιώ- 
ται μεταβαίνοντες είς τδ μέτωπον έκακοποιήθησαν ποικιλοτρόπως.

’Α ν ύ ψ ω σ ις  τώ ν  τ ιμ ώ ν  τώ ν  β ιβ λ ίω ν .
(Ζ .) Λειψία, 16. Ιουλίου. Ά π δ  τούς βιβλιοεκδοτικούς κύ

κλους πληροφορούμαι, δτι λόγω τών δυσκολιών της κατασκευής 
χάρτου άνήλθον δλως σημαντικώς αί τιμα! του λείου τυπογρα
φικού χάρτου. "Ενεκα τούτου θά έπηρεασθή σπουδαίως ή εκ- 
δοσις περιοδικών, ώσαύτως δέ λίαν προσεχώς θά περιορισθή 
μεγάλως ή εκδοσις βιβλίων. Συγχρόνως θά έπέλθη σημαντική 
άνύψωσις τών τιμών τών βιβλίων.

ΡΕΣΤΩΡΑΝ “ ΖΒΑΤ ΛΙΝΤΕΝ „
ΕΝ ΡΑΟΥΣΒΑΛΝΤΕ

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

Θερμά κα! κρύα φαγητά καθ’ δλην την ήμέραν, έξαίρετα 
γλυκίσματα, μπύρα, κρασιά, καφφές. Μή εύνοοΰντος τοΰ καιρού 
κονσέρτο έντδς τοΰ ρεστωράν.

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλωμένον δωμάτιον. Χαρτμάν 
στράσσε 8 III Σμίτ.


