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01 « Π ΙΚ Ε ! ΤΟΥ Α ΙΤ Ι ΙΟ Υ  Μ ΕΤ1Π0Υ
Β ε ρ ο λ ΐ ν ο ν  8 Μαίου. ' Η μάχη τοΰ Αισν έξακολουθεΐ. 

Κατόπιν της παμμεγίστης αιμορραγίας, την όποιαν οί Γάλλοι ύ- 
πέστησαν κατά τήν τελευταίαν ίσχυράν έπί πλάτους 18 χιλιο
μέτρων έπιχειρηθεΐσαν έπίθεσιν μαζών κατά τοΰ μέσου τής κο
ρυφογραμμής τής Σεμέν ντε Ντάμ τήν εσπέραν τής 6 Μαίου, 
άνεπτύχθησαν μέχρι τής εσπέρας τής 7 Μαίου μόνον είς τινας 
τομείς τοΰ μετώπου μεγαλύτεροι μερικοί άγώνες. Μεταςυ τής 
αγροικίας Ούρτεμπίζ καί τής Κραόν ό έχθρός έπεχείρησεν έπα- 
νειλημμενως κατά τάς πρωϊνάς ώρας, νά διασπάση τάς γραμ- 
μάς μας. Καί κατά τοΰ Βίντερμπεργκ έπεχείρησε τήν πρωίαν 
διαφόρους έπιθέσεις. Ά λ λ ά  άνεχαιτίσθησαν ύπό τοΰ ποροβολι- 
ν.οΰ μας καί άπέτυχον πάσαι αίματηρώς, ούτως ώστε οί Γάλ
λοι έπαυσαν κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας τάς έπιθέσεις των 
κατά τοΰ Βίν:ερμπεργκ. Έ ν  τούτοις καθ’ ολην τήν ήμέραν έ- 
γένοντο έκεΐ σφοδροί άγώνες χειροβομβίδων. Δυτικώς τοΰ Βίν
τερμπεργκ έθερίσθησαν προχωροΰντα γαλλικά κύματα έπιθέσεως 
καί έν μέρει κατεδιώχθησαν δί αίματηροΰ άγώνος έκ τοΰ πλη
σίον. Πολυάριθμα τεθωρακισμένα αυτοκίνητα μετέσχον τοΰ άγώ
νος. Αί έπιθέσεις έςετελέσθησαν ύπό νεωστί μεταφερθεισών με
ραρχιών. Αιματηροί μικροί άγώνες διεξήγοντο είς πολλάς θέ
σεις καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής ήμέρας.

Κατά τάς έσπερινάς ώρας τό πΰρ πυροβολικοΰ μετεβλήθη 
ΐφ ολοκλήρου τοΰ μετώπου άπό Μπωξαγιόν μέχρι Κορμπενύ 
είς ισχυρόν ραγδαΐον πΰρ. Κατά καιρούς οί 1 άλλοι έξαπέλυον 
κατά τών θέσεων μας ισχυρά κύματα αερίων. Ά π ό  τής 8ης 
εσπερινής ώρας ώς καί μετά τό μεσονύκτιον έπηκολουθησαν κα
τόπιν έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου έχθρικαί μερικαί έπιθέσεις, 
αί όποΐαι έν μέρει έςετελέσθησαν μετα μεγίστου πείσματος. Μία 
ισχυρά έπίθεσις ύπέστη πολλάς αίματηράς άπωλείας ύπό τοΰ 
πυρός τοΰ πυροβολικοΰ μας μεταξύ Μπωξαγιόν καί Λ αφφώ, ώς 
καί νοτίως τής αγροικίας Μαλμαιζόν, παρά τήν αγροικίαν Ρουα- 
γιερ καί άνατολικώς τής Μπραί. Διά πεισματωδών μεμονωμένων 
αγώνων βορείως τής Κραονέλ ό έχθρός άπεκρούσθη πανταχοΰ.

'Ωσαύτως καί κατά τήν ήμέραν ταύτην τοΰ άγώνος οί Γάλ
λοι ούδεν κατώρθωσαν παρά τάς μεγάλας θυσίας των.

Είς τόν τομέα τής Μπριμόν έπεκράτει ισχυρόν πΰρ βαρέ
ων διαμετρημάτων καί άεριογόνων οβίδων. Περί τήν 4ην μετα
μεσημβρινήν ώραν οί Γάλλοι άφήκαν τά χαρακώματα' των έπί 
πλάτους πολλών χιλιομέτρων μεχρις άνατολικώς τής Λέ Γκοντά, 
«πως έπιτεθώσιν. Τά κύματα τής έπιθέσεως άπώθησε τό πΰρ 
Ι*9? καταστροφής. Ό που οί Γάλλοι κατώρθωσαν νά εϊσδυσωσιν

εις τά χαρακώματά μας, έξοτοπίσθησαν πάλιν κατά τήν διάρ
κειαν τής εσπέρας καί τής νυκτός. Αί θέσεις εύρίσκονται άσφα- 
λεΐς είς χεΐράς μας. Μία ισχυρά έχθρική έπίθεσις δυτικώς τής 
Μπριμόν τήν 11 ην ώραν τής εσπέρας άπεκρούσθη έπίσης αι- 
ματηρώς. Τό ισχυρόν πΰρ έξηκολούθησε. Μία μακρά έχθρική 
φάλαγξ πορείας έδέχθη τήν 8ην πρωινήν ώραν επιτύχες πΰρ 
πυροβολικού.

Εις τήν Καμπανίαν έπηκολούθ ',σε κατόπιν συνεχούς προ- 
παρασκευής διά πυρός, τό όποιον περί τήν 7ην εσπερινήν ώραν 
άνήλθεν είς ραγδαΐον πύρ, μία ισχυρά γαλλική έπίθεσις κατά 
τών υψωμάτων μας βορείως τής Πρόσν. ' Η έπίθεσις κατεπνίγη 
κατά μέγα μέρος όπό τοΰ πυρός μας καί μόνον μεταξύ Κάίλ 
καί Πόελμπεογκ ήδυνηθη νά άναπτυχθή\ "Οπου ό έχθρός εϊσέ- 
δυσεν είς στενούς τομείς, έξεδιώχθη πάλιν κατά τήν νύκτα. 'Η  
μετά μεγάλης καταναλώσεως πυρομαχικών προπαρασκευασθεΐσα 
έπίθεσις άπέτυχε τελείως.

Είς τόν χώρον τοΰ Ά ρ ρ ά ς  ηυξησε πάλιν σημαντικώς τό 
πύρ πυροβολικού καί προσέλαβεν είς πολλούς τομείς έξαιρετι- 
κήν δύναμιν. ΈπεξετάΘη ώσαύτως βορείως τής Λάν μέχρι τής 
περιοχής τής Βερμέλ, τής Ααμπασσέ καί τής Φρομέλ, μετ’ ιδι
αιτέρας δέ σφοδρότητος είς τόν τομέα μεταξύ Ά βιόν  καί Γκα- 
βρέλ. Μία, ώς φαίνεται, σκοπουμένη αγγλική έπίθεσις κατά τοΰ 
τομεως Ό ππύ — Γκαβρελ έματαιώθη ύπό τοΰ έπιτυχοΰς πυρός 
μας. Κατά τοΰ πρότερον πάρκου τής Ροέ είς άγγλικός λόχο;  
έπεχείρησεν αιφνιδιασμόν, τόν όποιον έπλήρωσε μετ’ αιματηρών 
άπωλειών. Αί περίπολοί μας έπανέκτησαν τουναντίον τήν δυτι
κήν παρυφήν τοΰ χωρίου Φρεσνουά, τό όποιον οί ” Αγ
γλοι κατώρθωσαν νά κυριεόσωσι δι’ αίματηροτάτων θυσιών 
κατά τήν τετάρτην μάχην τοΰ Ά ρ ρ ά ς  καί έβελτίωσαν βορείως 
τοΰ μέρους τούτου τάς θέσεις των. Νοτίως τής Φρεσνουά έξα
κολουθεΐ ό άγών. Ό λαι αί σφοδραί άντεπιθεσεις τών Ά γ γ λ ω ν 
κατά τής έπανακτηθείσης δυτικής παρυφής τής Φρεσνουά άπε. 
κρούσθησαν έπιτυχώς.

Νοτίως τοΰ Σκάρπ οί Ά γ γ λ ο ι κατόπιν βαρυτάτης προπα- 
ρασκευής πυροβολικού έπετέθησαν μετά ισχυρών δυνάμεων είς 
τόν παλαιόν τομέα μεταξύ τής όδοΰ Κρουαζίγι— Φονταίν καί 
τής Μπουλλεκούρ. Κατώρθωσαν νά είσδύσωσιν είς τήν νοτιοα. 
νατολικήν παρυφήν τής Μπουλλεκούρ, ένψ είς δλους τούς λοι
πούς τομείς άπεκρούσθησαν αίματηρώς. Σφοδρόν έχθρικόν πΰρ 
πυροβολικού έξακολουθεΐ άπό τής 6 Μαΐου καί νοτιώτερον. 'Ω 
σαύτως κατά τήν νύκτα πρός τήν 8ην Μαίου τό πΰρ διετηρήθη 
έξαιρετικώς ισχυρόν. Οί Ά γ γ λ ο ι δέν ήδυνήθυσαν άκόμη νά άνα- 
λάβωσι τήν καθ’ ολας τας ένδείξεις διά τήν 7ην Μαίου σκο- 
πουμενην μεγάλην έπίθεσιν των, διότι τό πυροβολικόν μας μά-



χεται μετά καταφανούς έπιτυχίας. Πλησίον της Λανικούρ νοτιως 
τής Κεάν άνετυνάχθη έχθρική αποθήκη πυρομαχικών.

Γην Μητρόπολιν καί τον πύργον τοΰ χρηματιστηρίου έπε- 
τυχον πολλά βλήματα. ____________

IIΑΡΑίΙί ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΝ
Βερολΐνον 9 Μαΐου. 0? άεροπόροι μας είχον χθες εις το 

Δοτικόν μέτωπον πάλιν πολλάς έπιτυχίας. Οί έχθροί άεροποροι 
έδείκνυον, ισως συνεπεία τών διαρκώς βαρειών απωλειών των 
έν συνόλφ περισσοτέραν έπιφύλαξιν ή κατά τάς τελευταίας ή
μέρας. Είς τδ μέτωπον 'τοΰ Αισν οί Γάλλοι διέθεσαν ισχυράς 
μοίρας κατά τών χαμηλά εδρισκομένων άεροπλανων μας πε,ι- 
κοΰ. 'Ο  έχθρός άπώλεσε 21 άεροπλάνα έκ τών οποίων 4 κατερ- 
ρίφθησαν διά πυρό; άπδ τής ξηρας. ' Ο άνθυπολοχαγδς Αλ- 
μενρέντερ κατέρριψε τδν ΙΟον, ό άνθυπολοχαγδς Μπερνερτ τον 
27ον καί ό άνθυπολοχαγδς βαρώνος φδν Ριχτχόφεν τδν 19ον 
καί τδν 20δν άντίπαλόν του.

Τ ο 20δν άεροπλάνον τοΰ Ριχτχόφεν ήτο εν αγγλικόν τρι- 
πλάνον, το νεώτατον άγγλικδν άεροπλάνον μάχης. Κυβερνήτης 
αύτοΰ ήτο ό λοχαγδς Μπάλ, καθ’ δλας τάς ένόείξεις ό Μπάλ 
έκεΐνος, ό δποΐος, ώς λέγουν οί "Αγγλοι, εχει καταρριψει 30 
άεροπλάνα. Ουτω ή μοίρα τοΰ ίλάρχου βαρώνου φδν Ριχτχό- 
φεν κατέβαλεν έν τω έναερίιρ άγώνι τους δύο γνωστότατους 
"Αγγλους άεροπόρους, πρώτον τδν λοχαγδν Ρόμπινσον καί ήδη 
τδν λαχαγδν Μπάλ. Μία άλλη μοίρα ερριψε κατά τήν νύκτα 
τής 6ης πρός τήν 7ην Μαΐου 6670 χιλίό-,ραμμα έκρηκτικών 
ύλών έπί θέσεων καί στρατοπέδων είς τήν κοιλάδα τοΰ Αισν 
καί έπροξένησε πολλάς μεγάλας πυρκαϊάς.

η  h t t a W I a p p a i t
ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

Σ ό φ ι α  8 Μαΐου. Πολεμικόν άνακοινωθέν :
Μακεδονικόν μέτωπον : Μεταςυ τών λιμνών Οχρίδος κα1 

Πρέσπας κατά τήν έπελευσιν τοΰ σκότους σφοδρόν πΰρ πυρο
βολικού και κατόπιν έχθρική έπίθεσις, ή όποία άπεκρούσθη διά 
πυρδς βομβοβόλων καί πολυβόλων. ’ Επί τής Τσερβένα Στένα 
καί έπί τοΰ υψώματος 1248, βορείως τών Βιτωλίων (Μονα
στηριού), ζωηρόν πΰρ πυροβολικού, τδ όποιον κατά τινας στιγ- 
μάς ήτο λίαν σφοδρόν.

Είς τδ τόξον τοΰ Τσέρνα κατόπιν διημέρου σφοόροΰ προ
παρασκευαστικού πυρδς πυροβόλων καί τορπιλλοβλητών, τδ ό

ποιον σήμερον κατά τάς προμεσημορινάς ώρας έμαίνετο μετά . 
μεγίστης σφοδρότητος άπδ βαθείας πρωίας, Γάλλοι Ρώσσοι καί 
’ Ιταλοί έπεχείρησαν σφοδράν έπίθεσιν κατά τήν 8 πρωινήν ώ 
ραν, ή όποία άπεκρούσθη διά πυρός φραγμού τοΰ πυροβολικού 
καί τών τορπιλλοβλητών. ’ Εχθρικά τμήματα πεζικού, άτινα κα
τώρθωσαν νά είσδύσωσι κατά τι εΓς τινας θέσεις, κατεστράφη- 
σαν διά πυρδς πεζικοΰ καί πολυβόλων.

Τό έχθρικόν πΰρ πυροβολικοΰ καί τορπιλλοβλητών έξηκο- 
λούθησε κατόπιν άκόμη σφοδρότερον, καί περί την 4*/2 άπο~ 
γευματινήν ώραν έπηκολούθησε δεύτερα σφοδρά έπίθεσις· καί 
ή έπίθεσις αυτη κατεπνίγη υπό τοΰ πυρδς πυροβολικοΰ. Κατό- 
πιν προπαρασκευής πυροβολικού έπηκολούθησε .τρίτη έπίθεσις,. 
άλλά καί αυτη άπεκρούσθη αίματηρώς διά πυρός, έν μέρει δε 
δι’  άντεπιθέσεων. Κατά τήν νύκτα έγένετο τετάρτη έπίθεσις, ή 
όποία ομοίως ούδέν αποτέλεσμα εφερε. ’ Αναμένονται νεαι έπι-.' 
θέσεις.

’ Ανατολικώς τοΰ Τσέρνα καί είς τήν περιοχήν τής. Μογκ- 
'  λένας άσθενέστερον πΰρ πυροβολικού καί άνταλαγή πυρδς μετα

ξύ προκεχωρημένων τμημάτων· πολλά έχθρικά τμήματα έπε
χείρησαν νά προχωρήσωσιν, άλλά άπεκρούσθησαν διά τού πυ
ρός. Δυτικώς τοΰ Ά ξιου σφοδρόν πύρ πυροβολικού διαφόρων 
διαμετρημάτων παρά τήν Τοπποΰτε. Έ πι τής άριστερας όχθης 
τοΰ ’ Αξιού οί Γερμανοί έξετέλίσαν έπιτυχεΐς έπιχειρήσεις πε
ριπόλων κατά τοΰ Ματσούκοβο. Νοτίως τής Δοϊράνης αί έμπρό- 
σθιαι, θέσεις μας υφίσταντο καθ’ ολην τήν ήμέραν άδιάκοπον 
πΰρ πυροβολικοΰ καί τορπιλλοβλητών, τδ όποιον ένίοτε εφθανε 
την σφοδρότητα ραγδαίου πυρός* μία έπακολουθήσασα έχθρική 
έπίθεσις κατεπνίγη έν τή’ άρχβ της ύπό τοΰ πυρδς πυροβολι
κού. Είς τους πρόποδας τής Μπελάζικα Πλάνινα καί είς τήν- 
πεδιάδα τών Σερρών τδ σύνηθες πΰρ πυροβολικοΰ καί δράσις 
άσθενών τμημάτων.

Έ ν  έχθρικόν πλοΐον έβομβάρδισε άπδ τδν κόλπον τοΰ ’ Ορ- J 
φανοΰ τήν παραλίαν πλησίον τοΰ χωρίου ’ Ορφανό άνευ άποτε» 
λέσματος. _____________

ΑΝΓΑΑΑΑΓΗ ΤΚΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΝ
μ ε τ α ξ ύ  t o y  a n n u l  m i  ι ο ι  m i u i  m p m
' 0  Σουλτάνος άπηύθυνε πρός τδν Κάϊζερ τδ άκόλουθο» 

τηλεγράφημα :
Πλήρης θαυμασμοΰ παρακολουθώ μετά τοΰ λαού μου καί 

τοΰ στρατού μου τους μεγάλους άγώνας, τους όποιους τά ενδο* 
ξα στρατεύματα τής ' Υμετέρας Μεγαλειότητας τοσοΰτον ήρωϊχ<»4

"Εν παρά τό Ά ρ ρα ς  κυριευθέν άγγλικόν τεθωρακισμένον αότοκίνητον.

όιεξάγουσιν είς τά μέτωπα τοΰ ’ Αρρας, τοΰ Αϊσν καί τής Καμ- 
πανίας. ’ Εξ δλης τής καρδίας μου συγχαίρω τήν ' Υμετέραν 
Μεγαλειότητα διά τδν τοσοΰτον γενναΐον στρατόν Της, ό όποιος 
ύπό θαυμασίαν διοίκησιν μετ ’ έξαιρετικής έπιμονής καί άπαρα- 
μιλλου θελήσεως τής νίκης διαπράττει ήρωϊκάς πράξεις τοιαύ- 
τας, όποιας δέν άνέγραψε μέχρι τούδε ή ιστορία. ΕΤμαι πεπει
σμένος, οτι τή βοηθεία τού Παντοδυνάμου ή τελική νίκη θά στέ- 
ψ-g τάς προσπαθείας τών συμμαχικών στρατευμάτων, τά όποια 
έκπληροΰσι τό καθήκον των μετά τοσαύτης γενναιότητας καί 
αυτοθυσίας.

Μ ω ά μ ε θ  ό Π έ μ π τ ο ς .

' Η Α. Μ. ό Γερμανός Αύτοκράτωρ άπήντησεν ώς έξής 
είς τδ τηλεγράφημα τοΰτο :

'Η  'Υμετέρα Μεγαλειότης άναφέρει τά κατορθώματα, τά 
όποια ό γερμανικός στρατός διέπραξε κατά τάς μάχας τών τε
λευταίων ήμερών, διά λόγων μεγίστης έκτιμήσεως. Παρακαλώ 
τήν 'Υμετέραν Μεγαλειότητα νά δεχθ(ί διά τοΰτο τάς θερμο- 
τάτας μου ευχαριστίας καί νά είναι βέβαια, δτι αί στρατιαί μου 
μετ’ άπεριορίστου πεποιθήσεως πρός τούς άρχηγούς των καί 
μετά σιδηράς θελήσεως τής νίκης θά άποκρούσωσι τη βοηθεία 
τοΰ Θεού καί νέας έπιθέσεις τών έχθρών, μέχρις δτου Θραυ- 
σθΐβ ή έπιθετική δύναμίς των. 'Όλων τά βλέμματα διευθύνον
ται πρός τήν ίσχυράν πάλην τοΰ δυτικοΰ μετώπου, δπου οί έ- 
χθροί μας, άνώτεροι κατ’ άριθμόν καί ύλικόν, έπιζητοΰσι τήν 
κρίσιν τοΰ άγώνος. Έκεΐ οί γενναίοι μας έπιτελούσι κατορθώ
ματα τοιαΰτα, όποια δέν άνεγράφησαν άκόμη όπό της ιστορίας 
δλων τών έποχών καί τών λαών. Είθε ό Παντοδύναμος νά τούς 
διαφυλάξη καί είς τό μέλλον καί νά τούς όδηγήση είς τήν πλή
ρη νίκην.

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς A. Β.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ
ΠΕΡΙ I I !  Ι Μ Ο Ι Ο Ι Σ Ε Κ  τ ο ι  m i n i m  α τ μ ο π α ο ι ο ι  π ρ ο ι κ ο ν ν ι ι ο ς ,.

'Ο  ένταΰθα εύρισκόμενες 18ετής ναύτης τοΰ βυθισθέντος 
τήν 24 Φεβρουάριου έν τη Μεσογείψ θαλάσση υπό γερμανικού 
ύποβρυχίου ελληνικού άτμοπλοίου «Προικόννησος» Κωνσταντίνος 
Ν. Χαρισιάδης, έκ Θεσσαλονίκης, άφηγήθη ήμΐν τά έξής περί 
της καταβυθίσεως τής «Προικοννήσου» :

Τό άτμόπλοιον «Προικόννησος» τής Εταιρίας Παντελίδου 
(Σΰρος) ήτο έπιτεταγμένον ύπό τής γαλλικής κυβερνήσεως, εύ- 
ρίσκετο δέ έν πλψ έκ Θεσσαλονίκης, δπου εΐχεν έκφορτώσε1 
σίτον, είς ’ Αλγέριον, δπως παραλάβη άνθρακας. ' Η «Προικόν- 
νησος» πλέουσα έντός τής έπικινδύνου ζώνης συνήντησε τήν 24ην 
Φεβρουάριου, ώραν 7ην π. μ. γερμανικόν ύποβρύχιον. Τό ύπο- 
βρύχιον άφοΰ έβύθισε τό πλησίον ευρισκόμενον άγγλικόν ώπλι- 
σμένον άτμόπλοιον «Κουάρντα», δπερ μετέφερε βενζίνην κα1 
μπισκότα είς Θεσσαλονίκην, έστράφη κατά τής «Προικοννήσου», 
καθ’ ής ήνοιξε πΰρ έπειδή καςά τό σημεΐον «αλτ» δεν έσταμά- 
τησε. Δύο δβίδες έπέτυχον τό πλοΐον, μία είς τήν πρώραν καί 
ή άλλη περί τό μέσον, έκ τών όποιων έφονεύθησαν 5 καί έ” 
τραυματίσθησαν 3, μεταξύ τών όποιων καί δ Χαρισιάδης είς 
την παρειάν καί άλλα μέρη τοΰ σώματός του. Τδ πλοΐον τότε 
έσταμάτησε καί κατεβίβασε λέμβους, έπί τών οποίων έπεβιβάσθη 

: ιδ πλήρωμα, συγκείμενον έκ 37 άνδρών. Αί λέμβοι άπεμακρυν- 
ί θησαν, μεθ’ δ τό ύποβρύχιον έβύθισε τήν «Προικόννησον», ή 
«όποία κατεβυθίσθη μετά 1 V* ώρας περίπου.

Τότε τό υποβρύχιον έπλησίασε τάς λέμβους καί προσέδε- 
οεν αύτάς πλησίον του· ήτο τό γερμανικόν υποβρύχιον «U  35.» 

f Εκ τοΰ ύποβρυχίου κατήλθον ναΰται καί έπέδεσαν τά τραύμα

τα τών πληγωμένων, τόν δέ 18ετή σοβαρώς τραυματισμένον 
ναύτην Χαρισίάδην συμπαρέλαβον έντδς τοΰ πλοίου. Ά φ οΰ  τό 
υποβρύχιον έρυμούλκησε τάς λέμβους, ώστε νά πλησιάσωσι πε
ρισσότερον πρός τήν ξηράν, τάς έγκατέλιπε, έκράτησε δέ μόνον 
τόν Χαρισίάδην. Οί ναυαγοί προσήγγισαν είς τήν ’ Ιταλίαν.

Τό ύποβρύχιον έξηκολούθησε τόν πλοΰν του καί μετά 5 
ήμέρας κατέπλευσεν είς Κάτταρον τής Αυστρίας. Είς τό διάστη- — 
μα τών 5 τούτων ήμερών τό ύποβρύχιον έβύθισε 9 άκόμη 
πλοΐα, έκ τών οποίων^ 4 ήσαν άγγλικά καί 3 ίταλικά, προσέτι 
δέ καί τό ελληνικόν «’Ό θων Σταθάτος.» Τόν Χαρισίάδην, τόν 
όποιον πολύ περιεποιήθησαν έντός τοΰ υποβρυχίου, άπεβίβασαν 
είς Κάτταρον, δπου ένοσηλεύθη έπί Ινα μήνα είς τό έκεΐ νοσο- 
κομεΐον, έκειθεν δέ έστάλη εις Γερμανίαν μετά 11 άλλων άγ- 
γλων ναυτικών, οί όποιοι είχον όδηγηθή ώς αιχμάλωτοι είς 
τό Κάτταρον.

Ούδείς βεβαίως άμφισβητεΐ τήν άλήθειαν τών καθ’ εκάστην 
άναγγελλομένων άθρόων καταβυθίσεων ύπό τών γερμανικών ύ
ποβρυχίων, άλλά μετ’ ιδιαιτέρας χαράς άκούομεν αύτάς έπικυ- 
ρουμένας καί ύπό ελληνος ναυτικού, δστις -αρηκολούθησεν ίδΊ 
οις δμμασι τήν έπιτυχή δράσιν τών γερμανικών ύποβρυχίων, 
άπήλαυσε δε καί τήν φιλανθρωπίαν καί τήν φιλοξενίαν τών 
γφμανών ναυτικών.

A N A K O IH D B E N T A JO Y JIO A E M flY
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΝλΚΟΙΗΟΒΕΝΙΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 10 Μαΐου 1917.

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

Παρά τό- ’ Αρράς ό άγών πυροβολικού έξακολουθεΐ νά α 
ποκτά μεγαλυτέραν εντασιν. Τά χαρακώματά μας δυίίκώς τής 
Λάν καί τής Άβιόν ήσαν χθές ό στόχος ματαίων έχθρικών έ- 
πιχειρήσεων. ' Π Φρεσνουά παρέμεινε τελείως είς χεΐράς μας 
παρά τάς νέας άγγλικάς έπιθέσεις. Διά τήν κατάληψιν τής Μπουλ
λεκούρ διεξάγεται κυμαινόμενος άγιόν.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Μεταξύ Σουασσόν καί Ράϊμς ηύξησε κατά καιρούς πάλιν 

ή εντασις τοΰ άγώνος, διετηρήθη δμως γενικώς είς μέτρια δρια. 
Παρά τό Βίντερμπεργκ καί παρά τήν άγροικίαν Σαίν Μαρί ά
νατολικώς τής Κορμισύ άπεκρούσθησαν πολλάκις έπανειλημμέναι 
γαλλικαί έπιθέσεις διά πεισματώδους άγώνος έκ τοΰ πλησίον· καί 
δι’ άντεπιθέσεων. Βορειοανατολικώς τής Πρόσν ούδεν άποτε- 
λεσμα έφερον έχθρικαί μερικαι έπιθέσεις.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ρ Χ Ι Σ 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
Είς πολλούς τομείς έγένοντο έπιχειρήσεις τών τμημάτων 

μας άναγνωρίσεως μετ’ έπιτυχίας.

9 έχθρικά άεροπλάνα κατερρίφθησαν κατά τούς έναερίους 
άγώνας καί 1 διά πυρός άπό τής ξηράς.

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Παρά τήν Ναραγιόβκα, παρά τήν Μπρτσέτσανυ καί παρά 

τήν σιδ. γραμμήν Τάρνοπολ - Τσλόξοβ έπανήρχιζε κατά καιρούς 
τό πΰρ πυροβολικοΰ καί τορπιλλοβλητών.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Είς τό μακεδονικόν μέτωπον έσυνεχίσθη χθές ή μάχη με

τά μεγίστου πείσματος καί ύπερτέρησεν είς σφοδρότητα δλους 
τούς μέχρι τοΰδε άγώνας είς τό έκεΐ πολεμικόν θέατρον.



Βορειοδυτικώς τοΰ Μοναστηριού άπέτυχον έχθρικαί έπιθέ- 
σεις, αί όποΐαι έσκόπουν την κατάληψιν των υψωμάτων μας. 
Είς, το τόξον τοΰ Τσέρνα άπεκρούσθησαν την πρωίαν, μετά με
σημβρίαν και τήν έσπέραν διά ΐσχυροτάτου πυρδς πυροβολικοΰ 
καί τορπιλλοβλητών προπαρασκευασθεΐσαι, έπί μετώπου πλάτους 
16 χιλιομέτρων έκτελεσθεΐσαι κατά μάζας έπιδέσεις ’ Ιταλών, 
Γάλλων και Ρώσσων μετά βαρυτάτων άπωλειών διά τδν έχθρόν. 
Βορείως τών Βοδενών άπεκρούσθησαν αίματηρώς Σέρβοι, είσ- 
δύσαντες είς τάς θέσεις μας.

Τδ ήνωμένον γερμανικόν χαί βουλγαριχδν πεζικδν διά πει. 
σματωδεστάτης άμύνης και έπιμόνων αντεπιθέσεων, ύποστηριζο- 
μενον ύπδ τοΰ ταχέως πρδς δλας τάς θέσεις προσαρμοζομένου 
πυροβολικοΰ, έκράτησε τελείως τάς θέσε·ς του και έπολέμησβ 
λααπρώς.

ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

10 ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΪ ΑΓΓΛΙΑΣ
'Η  Νταίλυ Νόϋ τής 27 ’ Απριλίου δλίγον αμφιβάλλει. 8τι 

ή άνακοίνωσις της .αιφνίδιας και φοβέρας αΰξήσεως τών καταβυ. 
θίσεων αγγλικών έμπορικών πλοίων χατά τήν παρελθούσαν έβ- 
δομάδα έπενήργησε περισσότερον ή δλαι αί έπίσημοι συμβουλαί, 
δπως έννοήση ό λαδς τδ σοβαρδν τής καταστάσεως. ’ Εάν δεν 
συμβή τι καί)’ ολοκληρίαν άπρόοπτον, τδ πρόσεχες μέλλον θά 
φέρη δυστυχίαν χαΐ συμφοράς, τάς όποιας ή χώρα δεν έδοκί. 
μασε πρδ πολλών γενεών. Είναι αλήθεια υπό ούδενδς άμφισβη- 
τήσιμος, δτι οί σύμμαχοι δεν άντεπεξήλθον διά τής παρουσης 
συνεργασίας τ<»ν.

' Η Νταίλυ Τέλεγκραφ συνηγορεί έκ νέου ύπέρ τής έπι. 
σπεύσεως τής ναυπηγήσεως πλοίων, ή όποία εΐναι ζήτημα ζωής 
διά τήν ’ Αγγλίαν. 'Η  έφημερίς προτείνει, δπως ή ’ Αμερική ά. 
ποστείλη κατά τους προσεχείς 6 μήνας είς ’ Αγγλίαν πεπειραμέ
νους έργάτας καί άκόμη εν έκατομμύριον τόννων χάλυβος.

II ΑΠΟΣΪΗΒΕΣΙΣ ΤΟΪ Ρ0ΣΣΙΚ0Υ ΪΤΡΑΤΟΪ
Κατ’ άνταποχρίσεις έκ τοΰ μετώπου τής Πράβντας καί τήί 

Σοτσιαλντεμοκράτ αυξάνει σημαντιχώς ή αποσύνθεσή είς τδ μέτω
πον, ιδίως δέ είς τδ βορειοδυτικόν καί τδ νοτιοδυτικόν τοωΰτον. 
Έ νφ  είς τά χαρακώματα τηρείται άκόμη οπωσδήποτε ή τάξις  ̂
διότι οί στρατιώται όφείλουσι πρδς τδ ιδιόν των συμφέρον νά 
προφυλάσσωνται άπδ έχθρικάς έπιβουλάς, δπισθεν τών χαρα
κωμάτων άρχίζει νά έπεκτείνεται βαθμηδόν ή αναρχία.

Πολλάκις συμβαίνει, οί σκοποί νά έγκαταλείπωσι τάς Θέ
σεις των καί νά μεταβαίνωσιν είς τδ έσωτερικδν τής χώρας. ' Η 
χωροφυλακή τοΰ μετώπου είναι τελείως άνίσχυρος. "Οπου έπι" 
χειρεΐ νά έμποδίση τούς έγκαταλείποντας τάς θέσεις των πείθε, 
ται ύπ’ αύτών νά τούς άκολουθήση ή άλλως φονεύεται ύπ 
αύτών. Τοιαΰται περιπτώσεις άρχίζουσι νά αύξάνωσι κατά τρο
μερόν αριθμόν.

"Ολαι αί άντίθετοι προτροπαί τοΰ συνδέσμου τών στρατιω
τών καί τών άνωτέρων αξιωματικών δέν καρποφοροΰσι. Πολ
λάκις καί άξιωματικοί προτιμώσι, νά έγκαταλείψωσι τήν θέσιν 
των καί νά φύγωσι. ’ Επειδή, ίδίως είς τό βορειοανατολικόν μέ
τωπον, συνέπεια τών παρουσών έξαιρετικώς δυσμενών κλιματο- 
λογικών συνθηκών καί τών μεγάλων δυσκολιών τοΰ έφοδιασμοΰ 
ό καταμερισμός διαφόρων στρατιωτικών τμημάτων προσέλαβε 
λίαν δυσάρεστον μορφήν, δ στρατηγός Άλεξεγιέφ μετέβη δ ί
διος είς Πσκώφ, Ντυναμπουργκ καί Ρίγαν, Γνα είς τάς μεγάλας 
συνελεύσεις τών στρατιωτών έξηγήση είς αύτούς τδ έπικίνδυνον 
τών ένεργειών των. 'Η  σοσιαλιστική προπαγάνδα είργάσθη έν

τούτοις μέχρι τοΰδε είς τδ μέτωπον τοΰτο κατά τοιοΰτον τρο 
πον, ώστε ό στρατηγός δυσκόλως δύναται νά συννεννοηθη μετά 
τών αντιπροσώπων τών στρατιωτών.

Είς Ντυναμπουργκ κατά τινα συνέλευσιν τών στρατιωτών, 
κατά τήν όποιαν παρίσταντο καί οί στρατηγοί Άλεξεγιέφ καί 
Ροΰσχι έδηλώθησαν ύπό τίνος αντιπροσώπου τών στρατιωτών τα 
έξής : Οί ρώσσοι στρατιώται δέν ήθελον τήν συνέχισιν τοΰ πο_ 
λέμου, μόνον διότι άπαιτοΰσι τοΰτο μερικά έπιπολαίως ύπογε. 
γραμμένα παληόχαρτα πρός τδ συμφέρον μιας φιλοχρημάτου 
κοινωνικής τάξεως. 'Η  έποχή τής άπομωρώσεως τοΰ λαοΰ ε- 
παυσε. Τδ πρός καθησύχασιν τοΰτο ταξείδιον τοΰ Άλεξεγιέφ 
άπέτυχε τελείως, έάν χρίνη τις έκ τών προκειμένων είδήσεων 
τών σοσιαλιστικών έφημερίδων. Είς τινα συνέλευσιν είς Πσκώφ 
έδηλώθη είς* τόν στρατηγόν Άλεξεγιέφ, νά παραιτηΟη τής Θέ- 
σεώς του· προσέτι έζητηθη ή παραίτησις τοΰ Μπρουσιλώφ κα1 
τοΰ Ντοΰρκο. _____________

Η ΣΪΜΑΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
Κοπεγχάγη 8 Μαΐου. ' Η «Σοτσιαλντεμοκράτεν» τονίζει 

είς τινα άνταπόκρισιν έκ Στοκχόλμης τάς δυσκολίας, αί όποΐαι 
πρέπει νά ύπερνικηθώσιν άκόμη κατά τάς παρούσας προπαρα- 
σκευάς τής συνδιασκέψεως τών σοσιαλιστών. Αί διαπραγματεύ
σεις διεξήχθησαν μετ’ άνππροσώπων τών πλειονοψηφιών καί τών 
μειονοψηφιών τών διαφόρων χωρών προσωπικώς, είτε δι’ έπι- 
στολών ή τηλεγραφημάτων. Τδ αποτέλεσμα τών μέχρι τοΰδε 
προσπαθειών είναι, δτι αί άκόλουθοι χώραι θά άντιπροσωπευ- 
θώσιν ώρισμενως : ' Η Ρωσσία, ή Γερμανία, ή Αύστροουγγαρία, 
ή ’ Ιταλία, αί Σκανδιναυϊκαί χώραι καί ή 'Ολλανδία. 'Ωσαύτως 
ή Αμερική συνηνεσε. ’ Εκ Γαλλίας ή μειονοψηφία θά άντιπρο- 
σωπευθη ύπδ τοΰ Λονγκέ. 'Η  συμμετοχή τής πλειονοψηφίας
έξαρτάται άκόμη έκ τής νέας έξετάσεως τοΰ ζητήματος ύπό 
τοΰ έθνιχοΰ συμβουλίου, διά τό όποιον οί μεμυημένοι παραδέ
χονται, δτι ή άντίδρασις επαυσεν, διότι ή συνδιάσκεψις θά εχτ( 
διάφορον χαρακτήρα παρά έκεΐνον, τόν όποιον έφοβοΰντο οί 
γάλλοι σοσιαλισταί.

Ό μοια μεταστροφής γνώμης άναμένεται καί έν ’ Αγγλία 
χατά τήν «Σοτσιαντεμοκράτ», ή όποία στηρίζεται κυρίως είς 
πληροφορίας τοΰ ^ούϊσμαν. ’ Αβέβαια είναι άκόμη ή συμμετοχή 
τής 'Ελβετίας, άφοΰ ό Ροβέρτος Γκρίμ έξεφράσθη ρητώς κατά τής 
συμμετοχής έξ ονόματος τών έλβετών σοσιαλιστοδημοκρατικών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
’ Εκ Γενεύης τηλεγραφοΰνται |τά έξής: ' Ο Λάμπρος έδή- 

λωσεν είς άνταποκριτάς τοΰ άνταντικοΰ τύπου έν Άθήναις, δτι 
ούδέποτε ήθέλησε νά έξαπατήση τήν Άντάντ. ' Η 'Ελλάς έξε- 
πλήρωσεν δλας τάς ύποσχέσεις. Ά λ λ ά  είς τόν τέλειον άφοπλι- 
σμδν τοΰ στρατοΰ ήτο ύποχρεωμένος νά άντισταθη διότι τοΰτο 
θά έσήμαινε τήν άίτμωσιν τής χώρας.

Β ΙΝ Ε Ρ  ΚΑΦ Φ Ε
Π Λ Α Τ Ε Ι Α  Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ο Υ

Σάββατον 12 Μαΐου ανοίγει
ό μεγαλοπρεπής 0[Ρ|ΝΙ 
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Ένοικιάζ. καλώς έπιπλ. δωμάτιον. Λέμπαουερ - στράσσε 34.
1. δεξ.

’ Ενοικιάζονται 1 ή 2 έπιπλ. δωμ. Ζάϋντενμπεργκερ-στράσσε 
6 ίσ. Ζάς.

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. άπδ 15 Μαΐου ή βραδύτερον. 
Έμμεριχ-στράσσε 26 I. δ.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑ-
Τ Ω Ν  Ε Ν  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α  Θ Α Ν Ο Ν Τ Ω Ν  Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι Ο Π Λ Ι Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ! Σ .  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Ζαχαρίας Μελέτιος Ταγματάρχης Πεζικοΰ τη 12. 11. 16 έν Γκέρλιτς.

Καπατόπουλος Κωνσταντίνος „ Διαχειριστής „ 21. 3. 17 „ Βερολίνο).

ΟΠΛΙΤΑΙ

Σαράντης Γεώργιος Στρατιώτης 20οΰ Σ . Π. 5. 10. 16 έν
Φλώρος Αθανάσιος !) 18ου „ η 77 19. 10. 16
Φιλίππου Εύστάθιος » 19ου „ η 28. 10. 16
Λάζος Εύθύμιος 7) V.M . 0.. II. 75 29. 11. 16
Βλάσσης Νικόλαος ΤΙ 16ου Σ.. Π. 77 14. 12. 16
Κατσαρδς Εύθύμιος η !6ου  „ η 77 Γ9. 12. 16
Ζαχαράκης Φώτιος ■ η 21ου „ 7) 77 23. 12. 16
Ταξιαρχόπουλος Αθανάσιος η 18ου „ 77 24. 12. 16
ΙΙατακούτης Κωνσταντίνος η Σ. Π. Π. 10. 1. 17
Κακαβλιάς Νικόλαος 7) 17ου Σ. Π. 77 12. 1. 17 ”
Λεβαντής ’ Ιωάννης η 22ου „ η 77 13. 1. 17
’ Αποκοριατάκης Παναγιώτης η 37ου „ r> 77 15. 1. 17
Γέγγος Γεώργιος η Σ. Φ. Π. 7? 22. 1. 17
Κόντος ’Άγγελος η 23ου Σ. Π. 77 25. 1. 17
Μιχαλόπουλος Γεώργιος ν 22ου η η 27. 1. 17
Καλαντζάκης ’ Ιωάννης η Σ. Π. Π. 77 27. 1. .17
Γούνης Γεώργιος η Σ. Φ. Π. 77 27. 1. 17
Παναγόπουλος Γεώργιος η 17ου Σ. Π. 77 11. 2. 17
Γαλάνης Σπυρίδων η • 22™ „ η 77 19. 2. 17
Βιτάλης Αθανάσιος η 22ου „ r> 77 21. 2. 17
Μανούρας Μιχαήλ η 16ου „ 1. 3. 17
Μαμαντζής Κωνσταντίνος 77 16ου 7. 3. 17
Τουρνεσάκης Νικόλαος 77 Σ. Φ. 1πΓ 12. 3. 17 ”
Χαντζόπουλος ’ Εμμανουήλ 7) Σ. Φ. 1[Ί. 77 17. 3. 17
Τσάκλανος Σταμάτιος η 22ου Σ. Π. 77 6. 4. 17
Γχότσης Αριστείδης η 23ου „ 1) 77 10. 4. 17 ” ”1

I κέρλιτς

Έρντμανσντορφ

Παράρτημα είς τό ύπ άριθ. 157 φύλλον τής “ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΚΕΡΛΙΤΣ,,


