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Η Γ Α Λ Ο  ΗΤΤΑ
Π Α Ρ Α  Τ Η Ν  2 Ε Μ Ε Ν  Ν Τ Ε  Η Τ Α Μ

Βερολΐνον 7 Μαίου ' 11 γαλλική ήττα τής 5 Μαίου υπο
δεικνύεται κατόπιν τών συμπληρωματικών ειδήσεων κατά πολυ 
βαρύτερα ή δσον κατ’ άρχάς παρουσιάσθη. Οί Γάλλοι κατόπιν 
προπαρασκευής διά πυρός, ή όποία ύπερέβη κατά πολύ δλας 
τάς μέχρι τοΰδε γνωστά; τοιαύτας, ώδήγησαν κατά τή ; κορυ
φογραμμή; τή; Σεμεν ντε Ντάμ είς τήν πρώτην γραμμήν ύπερ 
τάς 15 μεραρχίας καί λόγοι τών άνηκούστων αιματηρών άπω- 
λειών των ήναγκάζοντο νά ρίπτωσιν εις τδν άγώνα διαρκώ; νέας 
έφεδρείας, τάς δποίας έσπευσμένως μετέφερον άπδ τά άλλα ση
μεία τοΰ μετώπου των. Γιγαντιαίον στράτευμα έκ 2 0 0 0 0 0  άν
δρών έμελλε νά διεςαγάγη τδ αποφασιστικόν πλήγμα. Βαρύτα
τα'. άπώλειαι και έλάχισται τοπικαι έπιτυχίαι ήσαν τό αποτέλε
σμα τών τεραστίων προσπαθειών, εις τάς όποιας ή Γαλλία ερ- 
ριψε δλα; τά ; διαθεσίμου; δυνάμεις της.

Τήν πρωίαν τή ; 6ης Μαίου έγένετο παΰσι; τοΰ άγώνος. 
Τό γαλλικόν στράτευμα, έςαιρουμένου τοΰ τομέως Μ πρά; μέχρι 
Ούρτεμπίζ, ήτο καταβεβλημένον, μόνον δέ κατά τήν διάρκειαν 
τή; ήμέρας κατέστη ϊσχυρότερον καί έςετέλεσε μαχητικάς έπι- 
χειρήσεις μεταβλητή; έντάσεως. Κατόπιν ισχυρότατη; προπαρα- 
σχευής πυροβολικοΰ έπηκολού θησεν άνατολικώς τής Μενν'άν ε
χθρική έπίθεσις, ή όποία συνετρίβη αίματηρώς ύπό τοΰ πυρό; 
μας. Τουναντίον επέτυχε μία έπίθεσι; εκτελεσθεΐσα ύπό στρα- 
τευμάτων τοΰ Ρήνου καί τή; Βεστφαλίας βορειοδυτικώς τή; 
Μεννζάν καί κατέλαβε παλιν άπολεσθέντα χαρακώματα' μα;. 
ΙΙερί τήν 3 ώραν μ. μ. οί Γάλλοι έπετέθησαν σφοόρώ ; μεταςυ 
Μαλμαι'όν καί τής αγροικίας Φρουαντμόν, άλλά άπεκρούσΟη- 
;σαν μετά βαρυτάτων άπωλειών. Τδ γαλλικόν πΰρ ήτο σφοδρόν 
είς τόν τομέα τοΰτον τοΰ μετώπου. Εκατέρωθεν τής αγροικία; 
Ρουαγιέρ έγένοντο περί τά έμπρόσθια χαρακώματα άγριοι ά- 
','ώνε; σώματο; πρδ; σώμα.

’ Επί τή ; άνατολική; πτέρυγο; τοΰ μετώπου μάχη; έγέ- 
'"j'r.rj περί τό Βίν-ερμπεργκ πεισματωδέστατοι άγώνες άπό προ 
μεσημβρίας ε ω ; αργά τήν νύκτα. ΓΙερί τήν 6ην ώραν μετά 
μεσημβρίαν τά γερμανικά στρατεύματα κατέλαβον πάλιν ές έφο
ρου άπολεσθέντα χαρακώμάτά των καί έκράτησαν αυτά 
εναντίον εί έχθρικών λυσσαλέων έπιθέσεων. Οί Γάλλοι εσχον 

• 5*εΤ έςαιρετικώς βαρπας άπωλείας καί ήναγκάσθησαν νά άπο- 
^ρθώσιν έπί τής νοτίας κλιτύος. Τό όροπέδιον παραμένει ου
δέτερον. Κατά τού; άγώνας τοΰ Βίντερμπεργκ συνελήφθη μέ- 
"ί*ϊ ίριθμός αιχμαλώτων. Νέαι ειδήσεις έπικυροΰσι τάς έςαιρε-

τικώς βαρείας γαλλικά; άπωλείας, αί όποΐαι ίδιως ήσαν τε 
ράστιαι πρό τοΰ μέσου τοΰ νοτίου μετώπου, δπου έμάχοντο πλη
σίον άλλήλων στρατεύματα τών παραθαλασσίων έπαρχιών, τοΰ 
Τύρινγκεν, τοΰ Μαγδεμβούργου, τής Χάλλε καί στρατεύματα 
τής φρουράς μετά μεγάλης γενναιότητος.

Μία νοτίως τής Λαντρικούρ μετακινουμένη άκάλυπτος έχ- 
θρική πυροβολαρχία έόέχθη 5 βλήματα τοΰ βαρέος πυροβολι
κού μας καί μετεβλήθη είς έρείπια.

I Ιερί τήν εσπέραν οί I άλλοι ερριψαν ακόμη μίαν φοράν 
είς τον άγώνα δλα; τάς διαθεσίμους δυνάμεις καί έφεδρείας 
των, ινα έκ νέου έπιχειρήσωσιν ίσχυράν έπίθεσιν έπί πλάτους 
18 χιλιομέτρων είς τήν γραμμήν Σανσύ - Αΐλ. ’ Αλλά καί ή I- 
σχυρά αυτη εντασις δλων τών δυνάμεων συνετρίβη μετά βαρυ
τάτων άπωλειών διά τοΰ πυρός φραγμού καί πυρός πολυβόλων 
ώ ;  καί δί άγών ο ; έκ τοΰ πλησίον. ’ I .ς ίσου άνευ άποτελέσμα- 
το; παρέμεινε μία σφοδρά έπίθεσι; μεταςυ Μπωςαγιόν καί 
Λαφφώ.

0 !  άγώνε; τής 5 καί 6  Μαίου άνήκουσιν εις τούς βαρυ- 
τάτου; καί διά τόν έχθρόν αίματηροτάτου; ές δλων τών μέ. 
χρι τούδε γαλλικών άγώνων. Θά άποτελώσι πάντοτε ύπερηφά- 
νου; σελίδα; τή; στρατιά; τοΰ Κρόνπριντ; παρά τόν Αίσν καί 
εί; τήν Καμπανίαν.

TO ΤΕΑ02 Τ Η Σ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Σ  Μ Α Χ Η Σ  Τ Ο Ϊ  Α Ρ Ρ Α !
Β ε ρ ο λ ΐ ν ο ν  7 Μαίου. 'Η  τετάρτη μάχη τοΰ Ά ρ ρ ά ς  

εληςε καί παρά τήν άθρόαν χρησιμοποίησιν ανθρώπων καί υλι
κού έπί τοΰ 30 χιλιομέτρων πιάτου; μετώπου ούδεν άλλο άπο- 
τέλεσμα είχε παρά τά έρείπια τοΰ χωρίου Φρεσνουά βορείως 
τού Σχάρπ.

Τήν εσπέραν τή ; 6 Μαίου γερμανικαί περίπολοι είσέδυσαν 
δυτικώς τής Χουλλούκ μέχρι τών τρίτων εχθρικών χαρακωμά
των, τών όποιων ή φρουρά έφονεύΟη εις άγώνα διά χειροβομ
βίδων. Άνατολικώς τής Λ ό; έχθρικαί συγκεντρώσεις έδέχθησαν 
πΰρ καταστροφής. Έ τοιμα πρός έπίθεσιν στρατεύματα δυτικώς 
τής Ά σεβ ίλ  καί τής Φρεσνουά έσταματήθησαν διά τοΰ άθρόου 
πυρός μας. Βορείως τοΰ Ά ρ 'ράς ισχυρόν πΰρ πυροβολικοΰ, τδ 
όποιον βαθμηδόν έπεξετάθη καί νοτίως τοΰ Σκάρπ καί τήν νύ
κτα τής 7 Μαΐου διετήρησε μεγάλην εντασιν. Μεταξύ Φονταίν 
καί Κεάν άνήλθε κατά τάς πρωινά; ώρας τής 7 Μαίου είς 
ραγδαΐον πΰρ. Έχθρικαί επιθέσεις δεν έπηκολούθησαν μέχρι 
τούδε.

Εί; τδν χώρον βορείω; τής Κεντεν άπηύδησαν αί άνευ άπο- 
τελέσματο; έπιθέσει; εί; τήν περιοχήν τή ; Γκοννελιέ. αί όποΐαι έ-



'Η  νέα μάχη παρά τήν Σεμεν ντε Ντάμ.
>36 .

κόστισαν σημαντικά? απωλείαί είς τούς Ά γγλους. Μία νυκτερινή αγ
γλική έπίθεσις κατά τών προφυλακών μεταξύ Βιλλερε και Κεντεν ά- 
πεκοούσΟη μετά πολλών απωλειών. ' II Κεντεν έβοαβαοδίσδΐτ, πάλιν‘  1 1 » I Γ  I

άσεβώς.Μετά μεσημβρίαν έβλάβη σπουδαίως ό δόλος τής μητροπό- 
λεως ύπό γαλλικών ή αγγλικών βλημάτων. Ί’ήν έσπέραν καί τήν νύ
κτα έςηκολούδησε τό ζωηρόν πΰρ · είς πολλούς τομείς. ΙΙαοά 
τήν Βιλλερ - Πλουίκ η χμαλωτίσθη ύπό τών περιπόλων μας ά- 
ριδμος τις Αγγλων καί έκυριεύδη πολεμικόν ύλικόν. Δυτικώς 
τής Γκρικούρ άπεκρούσθησαν προχωροΰσαι έχθρικαί περίπολοι.

λΝλΚΟΙΝΙΙΘΕΝΤ* T O IL Π Μ ΕΜ Ο Υ
r r n u i u  l i u o n o n i i

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον. 9 Μαίου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Δ ΙΑ Δ Ο Χ Ο Υ  Ρ Ο Υ Π Ρ ΕΧ Τ

\όγ<υ τού δυσμενούς καιρού το πύρ πυροβολικού είς όλί- 
γας μόνον δέσεις ήτο ζωηρόν.

Συντάγματα τής βαυαρικής Φράνκεν, τά όποια χδές τήν 
πρωίαν κατέλαβον τήν Φρεσνοά δι’  ορμητικής έφόδου, έκράτη- 
σαν αυτήν έναντίον νεων έχθρικών έπιδέσεων καί συνελαβον 
100  άκόμη αιχμαλώτους.

Μερικαι έπιθεσεις τών Ά γγλων παρά τήν Ροε καί τήν 
Μπουλλεκούρ άπεκρούσθησαν.

Μεταςύ τού Βίντερμπεργκ καί τής οδού Κορμπανύ — Μπερ- 
ρύ ιό Μπάκ επετέδησαν τήν έσπέραν νέαί γαλλικαι δυνάμεις κα
τόπιν ραγόαιου πυρός. Λ'ά  πεισματωδών αγώνων άπεκρούσθη 
ό έχθρός εν μέρει μεν δι’ άγώνος έκ τού πλησίον, έν μέρει δε 
όι αντεπιθέσεων. Κατά τά άλλα ή έ'ντασις τού άγώνος ήτο καί 
εις τα μέτωπα τοΰ Αίσν καί τής Καμπανιας, έπηρεαζομένη ύπό 
τής κακοκαιρίας, μικρότερα ή κατά τάς προηγουμένας ήαέρας.

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Ο Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Βορείως τής Κιρλιμπαμπά καί νοτίως τής όδοΰ Βαλεπού- 

τνα άπεκρούσδησαν ευκόλως έπιδέσεις ρωσσικών λόχων.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Ί ο  Μακεδονικόν μέτωπον ήτο χθές τό δέατρον πείσμα, 

τωδών άγωνων. Κατόπιν ϊσχυράς προπαρασκευής διά πυροβολι

κού ό στρατηγός Σαρράίγ άπέστειλεν είς έπίδεσιν τά συμμαχι
κά του στρατεύματα είς πολυαρίδμους δέσεις μεταςύ τών 
λιμνών ΙΙρέσπας καί Δοϊράνης. ’ Ιδιαιτέρως πεισματώδεις άγώνες 
έγένοντο είς τό τόςον τοΰ Τσέρνα. όπου συνετρίβησαν τελείως 
προ τών δέσεών μας έχθρικαί έπιδέσεις έπαναληφδεΐσαι τήν ή
μερα ν καί τήν νύκτα μετά βαρυτάτων άπωλειών διά τόν έχθρόν. 
Ί’ήν αύτήν τύχην ειχον επιδέσεις τοΰ έχδροΰ παρά τήν I κρα- 
ντέσνικα, τον ’ Αξιόν καί δυτικώς ΐής λίμνης τής Δοϊράνης. Γερ
μανικοί καί Βουλγαρικοί μεραρχίαι παρεσκεύασαν βορεϊον ήτ
ταν είς τόν έχδρόν.

_______________  ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τ Ο Υ  Σ Υ Ν Α Ε Σ Μ Ο Υ  Τ Ο Ν  Ε Ρ Γ Α Τ Ο Η  Κ Α Ι  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ο Τ Ο Ν

Πετρούπολις 7 Μαίυο. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. πρακτορ. Πε- 
τρουπόλεως.) ’ Ανοκοίνωσις τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρα
τιωτών :

'I I  νότα τοΰ ύπουργοΰ τών έξωτερικών τής 1 Μαΐου. ή 
όποία έδημοσιεύδη τήν 3 Μαΐου, μετά τής όποιας έπεδόθη είς 
τάς συμμάχους κυβερνήσεις ή διακοίνωσις τής 9 ’ Απριλίου τής 
προσωρινής κυβερνήσεως εύρεν άποδοκιμασίαν παρά τη έκτελε- 
στικη έπιτροπη τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών 
καί ζωηράν άντίδροσιν είς τήν δημοκρατίαν, ή όποία έξείηλώ- 
δη διά συναδροίσεων καί διαδηλώσεων.

Αφ’ έτέρου έςηγέρθησαν καί οί άστικοί κύκλοι καί διε- 
μορτυρήδησον κατά τών προαναφερθεισών διαδηλώσεων τών 
έργατών καί στρατιωτών. Τήν έπομένην ήμέραν τό κίνημα τής 
Μόσχας έκερόισεν έ'δαφος.

Κατά τήν νύκτα πρός τήν 4ην Μαΐου συνεκροτήδη μία 
κοινή συνεδρίασις τής έκτελεστικής έπιτροπής τοΰ συνδέσμου 
τών έργατών καί τής προσωρινής έπιτροπής τής Δούμας.

Τήν 4ην Μαΐου ή προσωρινή κυβέρνησις άνεκοίνωσεν είς 
τήν έκτελεστικήν έπιτροπήν συμπληρωματικήν νόταν πρός. τους 
αντιπροσώπους τών συμμάχων δυνάμεων, ή όποία έδημοσιεύδη 
τήν 5ην Μαΐου, καί έν τη όποία δηλοΰται, δτι είς τήν «ά π ο -1 
φασιστικήν νίκην» περιλαμβάνεται ή αποχή τής Ρωσσίας άπο 
έδαφικοΰ κέρδους καί άπό κατασχέσεως τής περιουσίας ύπηκο- 
ων άλλων κρατών, ώς καί ή αποχή άπό πάσης έπεκτάσεως τήί 
δυνάμεως τή; Ρωσσίας είς βάρος άλλων κρατών.

___

Εναντι τής συμπληρωματικής ταύτης νότας ό σύνδεσμος 
τών έργατών καί στρατιωτών άπεόέχδη τήν έπομένην ύπό τής 
έκτελεστικής έπιτροπής προταδεΐσαν άπόφασιν :

«Τ ό  συμβούλιον τών αντιπροσώπων τών έργατών καί στρα
τιωτών συγχαίρει δερμώς τήν έπαναστατικήν δημοκρατίαν τής 
1 Ιετρουπόλεως, τής όποιας αί συναδροίσεις, αί αποφάσεις καί αί 
διαδηλώσεις άπέόειξαν τήν ζωηράν των προσοχήν είς τά ζητή
ματα τής έςωτερικής πολιτικής καί τήν ανησυχίαν των, μήπως 
ή πολιτική αυτη κατευδυνδη πρός τάς ΐμπεριαλιστικάς οδούς 
τοΰ παλαιού καθεστώτος. Πράγματι ή νότα τού ύπουργοΰ τών 
έςωτερικών τής 18 ’ Απριλίου έοωσε δεδικαιολογημενην άιβορ- 
μήν διά τοιαύτην ανησυχίαν. ' Η προσωρινή κυβέρνησις έ'πραςεν, 
έκεΐνο δπερ ή έκτελεστική έπιτροπή πρό πολλοΰ ήδη είχεν ά- 
παιτήσει, καί έπεδωσεν είς τάς συμμάχους κυβερνήσεις τό κεί
μενον τής διακοινώσεώς της τής 27 Μαρτίου περί παραιτήσεως 
άπό τής κατακτητικής πολιτικής. Διά τούτου ή κυβέρνησις φέ
ρει τάς συμμάχους κυβερνήσεις είς τήν άνάγκην νά έκφρασδώσι 
πρό τών δημοκρατιών των καί ολοκλήρου τού κόσμου περί τής 
πολιτικής τών κατακτήσεων καί περί τών πολεμικών σκοπών έν 
γενει.

Εν τοσουτιυ ή νοτα τού υπουργού τών έςωτερικών συνώ- 
οευσε τήν διακοίνωσιν της 27 Μαρτίου, ή όποία είχεν άπευ- 
δυνδη προς τάς κυβερνήσεις τών συμμάχων οιά τοιούτων έπε- 
ξηγήσοων, ώστε ήδύνατό τις νά δεωρήση ταύτην ώ ς απόπειραν 
ελαττώσεως τής άληθοΰς σημασίας τού διαβήματος. Αί έκφρά- 
σεις καί αι άποστροφαί τής νότας, αί όποΐαι έ'χουσι ληφδή ά
πό τήν γλώσσαν τών διπλωματών τοΰ άρχαίου καδεστώτος, καί 
ήσαν ακατανόητοι διά τον λαόν, ήσαν τοιαΰται ώστε ύπεκίνησαν 
τήν όικαίαν φροντίδα, δτι ή προσωρινή κυβέρνησις έχει πράγ
ματι τήν πρόθεσιν, νά άπομακρυνδ-η ώ ς πρός τάς διεθνείς σχέ
σεις άπό τήν οδόν τής παραιτήσεως τής κατακτητικής πολιτικής, 
τήν όποιαν είχε δηλώσει τήν 27 Μαρτίου. ' Η ομόφωνος άντί- 
όρασις τών έργατών καί στρατιωτών τής Πετρουπόλεως άπέδει- 
ςεν είς τήν προσωρινήν κυβέρνησιν καί δλους τούς λαούς τού 
κόσμου, δτι ή επαναστατική δημοκρατία τής Ρωσσίας ουδέποτε 
δά  άποδεχδή, νά άχδη ή έξωτερική πολιτική είς τ ις  οδού? 
τοΰ τσαρισμοΰ, καί δτι ή προσπάδειά της διευθύνεται καί θά 
διευδύνεται είς άκαταμάχητον άγώνα πρός έπίτευξιν τής παγκο
σμίου είρήνης.

Αί νέαι έςηγήσεις τής προσωρινής κυβερνήσεως, αί όποΐαι, 
προκληδεΐσαι ύπό τής άντιδράσεως ταύτης, έγνωστοποιήθησαν 
οημοσια καί άνεκοινώθησαν ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών έςωτερικών 
πρός τάς συμμάχους δυνάμεις, δίδουσι τέλος είς πάσαν ερμη
νείαν τής νότας ύπό πνεύμα αντίθετον πρός τά συμφέροντα καί 
τάς άπαιτήσεις τής έπαναστατικής δημοκρατίας. Τό γεγονός, δτι 
εγένετο εν αρχικόν βήμα, δπως τεδή ύπό διεδνή συζήτησιν τό 
ζήτημα τής παραιτήσεως άπό τής κατακτητικής πολιτικής, δέον 
νά θεωρηθη ώς σημαντική νίκη τής δημοκρατίας.

' I ) σύνδεσμος τών έργατών καί στρατιωτών έκφράζει τήν 
άκλόνητον άπόφασιν του, νά μείνη είς τό μέλλον είς τήν όδόν 
τού άγώνος διά τήν ειρήνην, καί προτρέπει ολόκληρον τήν έπα
ναστατικήν δημοκρατίαν τήν Ρωσσίας. νά συγκεντρωδη άκόμη 
στενώτερον περί τόν σύνδεσμον τοΰτον. Οί άντιπρόσωποι τών 
έργατών καί στρατιωτών θά δραυσωσι τήν άντίστασιν τών κυ
βερνήσεων καί θά έξαναγκάσωσιν αύτάς, νά άρχίσωσι διαπραγ
ματεύσεις είρήνης έπί τη βάσει τής παραιτήσεως άπό κατακτή- 
"ϊις καί άποζημιώσεις.»

(ύπογρ.) Σκομπελέφ.

ΜΙΑ ΗΡΩ Ι ΚΗ ΠΡΑΞΙΣ
Δ Υ Ο  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ω Ν  Κ Υ Ν Η Γ Ω Ν

' 11 κατωτέρω μικρά είκών π άριστά δύο γερμανούς κυνη
γούς (εύζώνους), τόν Μπρούνο Μύλε καί τόν 'Οθωνα Λέμαν, άμ·ίοτί- 
ρους έκ τής σαξωνικής πόλεως Μάϊσσεν, καθ’ ήν στιγμήν άναγ- 
γέλλουσιν είς τον λοχαγόν των τήν παραλαβήν τοΰ σιδηρού 
σταυρού. ' 0  λοχαγός νίπτεται κατ’ έκείνην τήν στιγμήν. Κατά 
τινα ήλιακήν πρωίαν τού ’ Απριλίου ό λοχαγός μετέβη είς τά 
έμπρόσδια χαρακώματα καί έπεδεώρησε τούς σκοπούς. Είς ά- 
ποστασιν 40 περίπου βημάτων άπ’ αύτών εύρίσκοντο τά άγγλι- 
κά χαρακώματα, προστατευόμενα ύπό ύψηλοΰ προχώματος έξ 
άμμοσάκκων, έ'μπροσδεν τοΰ όποιου ύπήρχον συρματοπλέγματα. 
Μεταξύ τών γερμανικών καί τών άγγλικών χαρακωμάτων έμε- 
σολάβει γυμνόν έδαφος.

Ό ταν ό λοχαγός εφδαιεν είς τούς δύο τούτους σκοπούς, 
οί όποιοι Γσταντο πλησίον άλλήλων, τού έζήτησαν τήν άδειαν, 
νά έξελδωσι τοΰ χαρακώματος καί νά μεταβώσιν είς τά αγγλι
κά χαρακώματα, ινα παρατηρήσωσιν έντός αύτών καί όίύωσι 
χειροβομβίδας. ’ Επειδή τό τάγμα έπρόκειτο μετ’ ολίγον νά έ- 
φορμήση, ό λοχαγός έπέτρεψεν είς αύτούς νά έκτελέσωσι τό 
τόλμημα τοΰτο.·Οί δύο κυνηγοί άπέδεσαν τό δπλον των καί τάς 
φυσιγγιοδήιίας των. πάρελαβον δύο χειροβομβίδας ε'κασ-ος καί 
έξήλδον είς το γυμνόν' έδαφος όρθιοι καί καπνίζοντες άνά ένα 
πούρο.

Πρό τών αγγλικών συρματοπλεγμάτων έσταμάτησαν καί έρ- 
ρίψαν τάς πρώτας χειροβομβίδας, άνάψαντε; αύτάς με τά ποΰ- 
ρά των. ' Η πρώτη χειροβομβίς δέν ήναψε καί δέν εφερεν απο
τέλεσμα. ή δεύτερα άπέτυχε τοΰ σ/.ο-οΰ της καί έξερράγη έν- 
τεύδεν τού έ/θρικοΰ χαρακώματος. ’ Αμφότεροι δμως δεν έτραυ- 
ματίσδησαν καί άφοΰ έπλησ'ασαν περισσότερον πρός τό χαρά
κωμα έρριψαν τήν τρίτην καί τετάρτην χειροβομβίδα. Καί α; 
δύο αύται έξερράγησαν μεταξύ τής άγγλικής φρουράς τοΰ χα* 
ρακώματος.

’ Αμέσως τότε έτρεξαν πολύ πλησίον τού ές άμμοσάκκων 
προχώματος, είδον άπό έπάνω τούς Ά γγλους καί ό είς εξ αύ
τών έφώναξε» ούρρά. Οί ’Ά γγλοι, οί όποιοι προφανώς περιέμε- 
νον καί άλλα; χειρομβοβίδας ■ έκυψαν πρός τήν γήν. άλλ’ δταν 
είδον τούς δύο μόνον, μερικοί έπήόησαν εξω τών χαρακωμάτων. 
Γότε οί δύο Γερμανοί ετρεξαν ταχέως δπίσω καί δέν έπληγώ- 
δησαν, ένω έν τω μεταξύ οί συνάδελφοί των έσταμάτησαν τού; 
έχδρούς διά τοΰ πυρός. Τελείως ήρεμοι άνήγγειλαν τότε είς τόν 
λοχαγόν των δ,τι παρετήρησαν άπό τήν κατασκευήν τού οχυρώ
ματος καί άπό τήν φρουράν. Διά τήν πράξίν των ταύτην άπε-' 
νεμήθη είς αύτούς τό πολεμικόν παράσημον. Π. Βίλσκι.



ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ε Μ Ϊ Τ Ο λ Μ  Ε  Ε Ι Μ Ο !  Π Ρ Ο Σ  Ε Κ Τ λ Τ β λ  Κ Ι ί ϋ Τ Ι Ι Κ

’ I.-'.στολή 8 /2 1  Μαρτίου. Ό  έχ μέρους τών προστατίδων 
δυνάμεων ένεογούμενος άποκλεισμός έξακολουθεΐ άγριος. ' Ο φ ω 
τισμός τον όποιον μεταχειριζόμεθα είναι -τό έ'λαιον, έπανελ&όν- 
τες ού'τω είς τά πρό 50  έτών *αί πλέον υπάρχοντα λυχνάρια.

Τήν Παρασκευήν ί)ά έχω μεν πανηγύρι διότι θά φάμε άσ
προ ψωμί ύστερα άπό δύο μήνας κριθαροφαγία, θά διαρκέση 
οε τό πανηγύρι 10 ήμέρας όιότι διά τόσον μόνον ί>ά φ&άση τό 
φορτίον ποΰ μάς έδωσαν.

II ύπερτίμησις όλων τών αντικειμένων είναι υπερβολική, 
λ. ·/. εν ζεύγος γόββες γυναικείες στοιχίζουν 55  δραχμάς, ένα 
μικρό σακ/ίδιον λευκού αλεύρου διά τήν κατασκευήν τοΰ μόνου 
έπιτρεπομένου γλυκίσματος, λουκουμάδων, στοιχίζει 12 δραχ. 
μάς. δλα δε τά άλλα έχουσι σχετικήν ΰπερτίμησιν.

Έ κ  τών οίκογενεών τών αύτοΰ εύρισκομένων άξιωματικών, 
αί μεν σύζυγοι ολαι λαμβάνουσι μέρος τοΰ μισίΐοΰ. αί δε μη
τέρες καί άδελφαί μόνον αί άποροι καί τοΰτο κατόπιν ένορκου 
πιστοποιήσεως.

Επιστολή έκ Λαμίας 8 /2 1  Μαρτίου. Ό  άποκλεισμός δ 
απάνθρωπος καί άγριος παρά πάν ΙΙεΐον καί ανθρώπινον δίκαιον 
καί παρά πάσαν λογικήν πού υ.άς κάμουν οί ύπέρ τών έλευθε- 
ριών καί της ανεξαρτησίας ! τών μικρών καί αδυνάτων άγωνιζό- 
μενοι! ! οδηγεί είς άντίθετα αποτελέσματα άπό έκειρα τά ό. 
ποΐα ένόμιζον καί προσεδόκουν. Λεν δύναμαι νά γράψω περισ
σότερα. Λεν έλπίζω νά είνε μακράν ή ημέρα, καί)’ ήν ό ήλιος 
τής δικαιοσύνης !>ά φωτίση καί πάλιν τόν κόσμον καί ή κατα- 
προόοί)εΐσα καί αδικούμενη ' Ελλάς θά εΰρη τά δίκαιά της.

' 0  ε ο ρ τ α σ μ ό ς  τής  25 Μ α ρ τ ί ο υ .  Επιστολή 26ης 
Μ αοτίου/9ης Απριλίου. Τί ήτο αύτό ποΰ εγεινε σήμερον, άπο- 
θεωσις πραγματική καί διά πρώτην φοράν καί μέ λατρείαν ά' 
ληθινήν διά τόν Βασιλέα μας. Τ ά «Ζ ή τω »  ήκούοντο άπό ά ' 
χρου είς άκρον τής πόλεως. "Ενα Ζήτω , μία φωνή συνεχής 
άπό τής οδού ' Ηρώόου τοΰ ’ Αττικού έως είς τήν έχκλησίαν 
καί τάνάπαλιν. Χειροκροτήματα πλέον δεν υπάρχουν άλλά μό" 
νον «ωνή καί δάκρυα καί εύχαί. Σείς αύτοΰ δέν μπορείτε νά 
',ιαντασθήτε τί γίνεται έδώ. τί φανατισμός εχει άναπτυχίΐη. ’ Ε" 
άν λάβης τάς έφημερίδας θά λάβης μίαν μικράν, μικροτάτην 
ιδίαν. Λεν ζοΰμεν. δέν σκεπτώμεδα, δέν τρώμε, δεν κοιμούμε. 
ί)α. παρά ούτως, δπως τό θέλει ό Κουμπάρος.

Κατά τάς παραμονάς τοΰ Εύαγγελισμοΰ είχον διαδοθη 
φοβερά καί τρομερά πράγματα· !)ά χυδη αΓμα έλεγον καί ολα 
αύτά δέν ΐσχυσαν. ' () κόσμος έπήγε στήν τελετή ! ! !

Πάν δ,τι έγράφη είς τάς εφημερίδας καί διεδόθη περί 
τού Λοχαγού τοΰ Πεζικού Παπαγιάννη Β. διεψεύσθη διά τοΰ 
τύπου παρά τοΰ άδελφοΰ άύτοΰ Δημ. Παπαγιάννη.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ AQZANHN
Μετά μεγάλης έπισημότητος καί φλογερού ένθουσιασμοΰ 

έωρτάσΙΙη ή έπέτειος τής ανεξαρτησίας τής Ε λλάδος είς τόν 
έλληνικόν ναόν τής Λωζάνης. Πλέον τών 50 0  ' Ελλήνων, διαμε- 
νόντων έν ' Ελβετία, μέ έπί κεφαλής τήν Λ. Ε. τον έν Βέρνη 
πρεσβευτήν τής ' Ελλάδος κ. Καραντζάν έξ'δήλωσαν κατά τρό
πον περιφανή τήν υποταγήν καί αγάπην τον πρός τόν Βασιλέα 
Κωνσταντίνον, ό όποιος έν μέσω τοσούτων ανήκουστων γεγονό
των αντιπροσωπεύει τό έλληνικόν έθνιχόν ιδεώδες. Μετά τό τέ
λος τής δοξολογίας έξερράγησαν δλοι οί παριστάμενοι είς φρε- 
νητιώδεις ζητωχραυγάς καί έψαλαν τόν έ9νικόν ύμνον.

' Υπό τής ' Ελληνικής ' Ενώσεως διωργανώίΐη δεξίωσις είς

τάς αίθουσας τοΰ Λωζάν — ΓΙαλάς, δπου άπηγγέλθησαν πατριω’ 
τικοί λόγοι ύπό τοΰ πρεσβευτοΰ καί τοΰ προέδρου τής Έ λ λ η 
νικής Έ νώ σεω ς βουλευτού κ. Καρτάλη. Τήν δεξίωσιν έπεσφρά- 
γισεν ό ελληνικός καί ό ελβετικός έθνικός ύμνος παιχίΐεντες ύπό 
έκλεκτής μουσικής. ΣυνετάχΘη τηλεγράφημα πρός τήν Α. Μ. 
τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, ύπογραφέν ύφ  δλων τών παριστα- 
μένων, έν τω  όποίω έκφράζεται τό σέβας καί ή πιστή άφοσίω- 
σις δλων τών έν ' Ελβετία διαμενόντων ' Ελλήνων πρός τό σεπτόν 
πρόσωπον τού Βασιλέως των.

ΤΟ ΠΡΟΙΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ8Σ
Ά θήναι 8 Μαΐου. (Τηλ. τοΰ πρακτορείου Χ αβάς.) Τό νέ

ον έλληνικόν ύπουργεΐον έδήλωσε κατά τινα άνακοίνωσιν του 
πρός τάς έφη μερίδας, οτι τό πρόγραμμά του συνισταται είς ά- 
ποκατάστασιν τών φιλικών σχέσεων μεταξύ τής Ε λλάδος καί 
τών συμμάχων δυνάμεων. 'Ο  Λάμπρος έδήλωσεν είς τήν έφη- 
μερίδα «  Άκρόπολιν», δτι διαμαρτύρεται κατά τής κατηγορίας, 
δτι έξηπάτησε τήν ’ Αντάντ, άλλ’ δτι εΐναι ευτυχής, διότι διέ
σωσε τό πολεμικόν ύλικόν τοΰ στρατού καί έπροστάτευσε τήν 
έ&νιχήν τιμήν.

K A T A B V S I I I I TPIDH A T I W 0 I Q H  Μ Ε Τ Α ΓΟ ΓΙΚ Ο Ν  Ϊ Τ Ρ Α Τ Ο Ϊ
Β ε ρ ο λ ΐ ν ο ν  8 Μαΐου. (Έπίσημον.) Κατά νεωστί άφι 

χ!)είσας ειδήσεις κατεβυθισθησαν πάλιν τρία εχθρικά μεταγωγι
κά πλοΐα στρατού, τούτέστι τήν 15ην Απριλίου άνατολικώς της 
Μάλτας εν πλήρες ύπό δύο ιταλικών άντιτορπιλλικών συνοδευό- 
αενον μεταγωγικόν στρατοΰ περίπου 10-000 τόννων πλέον είς 
Αίγυπτον, τήν 20ήν Απριλίου δυτικώς τοΰ Γιβραλτάρ εν άγ
γλικόν μεταγωγικόν στρατοΰ περίπου 12000 τόννων έχρωματι- 
σμένον φαιόν καί πλέον πρός άνατολάς καί τήν 4ην Μαΐου είς 
τό Ίόνιον πέλαγος τό ιταλικόν μεταγωγικόν στρατοΰ «Π έρσεο» 
(39 35  τόννων) μετά στρατιωτών τοΰ 61ου συντάγματος, τό ό
ποιον συνωδεύετο έπίσης ύπό άντιτορπιλλικών.

*0  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΝΕΑΙ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙΣ
Βερολΐνον 9 Μαίου. (Επίσημον.) Νέαι έπιτυχίαι τών ύπο

βρυχίων είς τόν άτλαντικόν ωκεανόν : 2 7 50 0  τόννοι, μεταξύ τών 
όποιων τά ώπλισμένα άγγλικά άτμόπλοια Ρίο Λάγκες μετά 6000  
τόννων ζακχάρεως δι Αγγλίαν καί Τρόαλους (75 62  τόννων) 
με δέματα έμπορευμάτων δι ’ Αγγλίαν, τό άγγλικόν άτμόπλοιον 
Έσπεριδης (3393  τόννων) μετά κρέατος δι Αγγλίαν, προσέτι 
δέ 2 άγνωστα άγγλικά άτμόπλοια, άμφότερα διευθυνόμενα είς 
’ Αγγλίαν.

' Ο αρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ο  Μ Π Ο Υ Χ Α Ν Α Ν  Δ Ε Ν  Ε Φ Υ Γ Ε
"Αμστερνταμ 8 Μαΐου. Τό Ρόϋτερ χαρακτηρίζει τήν εί- 

δησιν, δτι ό έν Πετρουπόλει άγγλος πρεσβευτής Μπουχάναν έ- 
πιστρέφει είς Αγγλίαν ώς μή άληθή.

% , #
„ D r e i  R a b e n “  Π λ α τ ε ί α . Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ

Καθ’ έκάστην εσπέραν κοντσέρτο μέ τόν πεφημισμένον 
'Έλληνα βιολιστήν κ.Άλμπέρτον.— Πλούσια συλλογή έλλη- 

νικών οίνων.— ' Υπηρεσία προθυμοτάτη.

Ενοικιάζονται 2 καλώς έπ. δωμ. μετά χρησιμοποιήσεων 
κουζίνας. Ούφερ-στράσσε 18 I. ά.


