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0 1 Α Π ΙΚ Ε Ι Τ Ο Υ Α ΥΤΙΚ Ο Υ Π Ο Υ
Εις τον χώρον τοΰ ’ Αρρας ματαίως προσεπάθουν οί Ά γγλοι 

τήν 9 Μαίου. νά άποσπάσωσι πάλιν άπδ τους Βαυαροΰς τδ χω- 
ρίον Φρεσνουά'. ’Ή δη την 4ην πρωινήν ώραν άπεκρούσθησαν 
•άγγλικαί περίπολοι μετά σημαντικών άπωλειών. Κατά τήν διάρ
κειαν τής πρωίας ο? Άγγλοι έπεχείρησαν διαφόρους έπιθέσεις 
κατά τής βορειοδυτικής άκρας τοΰ πρφην πάρκου τής Φρεσ- 
ι/ουά, άλλ’ άπεκρούσθησαν τελείως, έν μέρει^διά πεισματωδε- 
στάτου έκ τοΰ πλησίον άγώνος.

Μετά μεσημβρίαν, έπικρατοΰντος διαυγοΰς καιροΰ. ηύξήθη 
τδ έχθρικόν πΰρ πυροβολικοΰ βορείως κα'ι νοτίως τοΰ Σκάρπ. 
Αί πυροβολαρχίαι μας άπήντησαν ίσχυρώς. Μετά μεσημβρίαν 
ν.α'ι περί την έσπέραν κατεπνίγησαν διά τού πυρός μας σκοπού- 
μεναι έχθρικαί έπιθέσεις δυτικώς τής Ά ρλέ. Περί την Μπουλ. 
λεκουρ έγένοντο πεισματώδεις άγώνες μέχρι βαθείας νυκτός. Πρδ 
μεσημβρίας τά στρατεύματά μας έπροχώρησαν πάλιν μέχρι τής 
■δυτικής παρυφής τής Μπουλλεκούρ κατά τινα άποκρουσθεΐσαν 
έπίθεσιν τών Ά γγλων διά χειροβομβίδων. Τήν 3ην ώραν μ. μ. 
•ό έχθρδς έπεχείρησε σφοδράν έπίθεσιν κατά τής νοτιάς παρυ
φής, ή όποια άπεκρούσθη μετά βαρειών άπωλειών διά τδν έχ
θρόν. Τήν εσπέραν ήναψεν έκ νέου ό άγών, κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ οποίου ό έχθρός κατώρθωσε, νά εΐσδύστ, πάλιν είς τήν ά- 
•νατολικήν παρυφήν τοΰ χωρίου.

Βορείως τοΰ Σέν Κεντέν άγώνες προφυλακών εσχον ευνοϊ
κόν προς ήμας άποτέλεσμα. ' 0  είς στενόν τμήμα προκεχωρημέ- 
νων θέσεών-μας είσδόσας έχθρδς έξεδιώχθή μάλιν δι άντεπιθέ
σεως μετά σημαντικών άπωλειών.

Παρά τδν Α&ν, άποκατασταθέντος διαυγοΰς καιροΰ μετά 
μεσημβρίαν τής 9 Μαίου, ή Ιντασις τών άγώνων άνήλθε πάλιν 
είς μεγαλυτέραν σφοδρότητα, ιδιαιτέρως δέ έπι τής κορυφο- 
•^ραμμής τοΰ Σεμέν ντέ Ντάμ εκατέρωθεν τής Κουρτεσόν. Νο
τίως τής Αιλ τήν πρωίαν τής 9ης Μαίου ήρχισαν πάλιν σφο
δροί άγώνες διά χειροβομβίδων.

Τούς εσπερινούς καί νυκτερινούς, άγώνας άπδ τής 8 μέχρι 
,Έής 9 Μαίου παρά τδ Βίντερμπεργκ ήδύνατό τις νά παρατη- 
ίήστ] έν ολη των ~τ$ έκτάσει τήν πρωίαν τής 9 Μαίου. Κατό
πιν σφοδροτάτου πυρδς πυροβολικού γαλλικά τμήματά μετά 
φλογοβλητών έπεχείρησαν τήν 8ην ώραν τής εσπέρας τρεις έ- 
^ιθέσεις, Γνα καί κατά τάς τρεις άποκρουσθώσο» δπό τοΰ γερ
μανικού πυρδς καί έν μέρει δΓ άντεπιθέσεως, κατά τάς οποίας 
εμεινεν άριθμός τις αιχμαλώτων είς χεΐράς μας. Είς τήν δδόν 
Κορμπενύ - Μπερρύ ώ  Μπάκ, οπου οί Γάλλοι ήδονηθησαν τήν

8ην Μαίου νά έγκατασταθώσι είς Εν άμμώδες χαράκωμα, ώς 
άκηγγέλθη. είς εν προεξέχον τεμάχιον χαρακώματος πλάτους 
400 μέτρων (ούχί 1 χιλιομέτρου, ώς άναγράφει τδ γαλλικδν 
πολεμικδν άνακοινωθέν), καί τήν 9 Μαίου ή δράσις τοΰ πεζι
κού ήτο ζωηρά.

Βορείως τής Ράϊμς οί Γάλλοι έπετέθησαν βορειοδυτικώς 
τής Βερμερικούρ τήν Ιην ώραν μ. μ. έπί μεγάλου πλάτους κα
τόπιν βραχέος ραγδαίου πυρός, κατεδκόχθησαν δμως πάλιν είς 
τά χαρακώματα των, έν μέρει ύπδ τοΰ πυρός μας φραγμοΰ. 
Κατά τάς νέας των έπιθέσεις περί τήν 5ην ώραν μ. μ. οί είς 
πλείστας θέσεις διά πεισματωδών έκ τοΰ πλησίον άγώνων άπο- 
κρουσθεντες Γάλλοι εφθασαν εΓς τινα σημεία τά χαρακώματα 
μας. Διά άντεπιθέσεων κατελάβομεν τελείως τάς θέσεις μας πλήν 
ένδς μικροδ δυκτυου.

Είς τήν Καμπανίαν άπεκρούσθησαν κατά τήν νύκτα γαλ- 
λικαί έπιθέσεις.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ANAKOINQBEH 10 ΜΑΪΟΥ
Σόφια 10 Μαίου. Δυτικώς καί βορείως τών Βιτωλίων 

σφοδρδν πΰρ πυροβολικοΰ μετά βραχειών διακοπών. ’ Εχθρικά 
τμήματα πεζικού, τά όποια προσεπάθουν νά προχωρήσωσι πρδς 
τδ Περιστέρι Πλάνινα. άπεκρούσθησαν ευκόλως. Είς ολόκληρον 
τό μέτωπον τοΰ τόξου τοΰ Τσέρνα ολόκληρον τήν ήμέραν καί 
την νύκτα άδιάκοπον πΰρ πυροβολικού, τδ όποιον κατά τοΰ υ
ψώματος 1050 καί βορειοανατολικώς τοΰ Μάκοβο έφθανε κατά 
καιρούς τήν σφοδρότητα ραγδαίου πυρός. ’ Ισχυρά έχθρικά τμή
ματα πεζικοΰ, τών όποιων παρετηρήθη ή συγκέντρωσις είς τά 
πρόσθια έχθρικά χαρακώματα, δέν ήδυνήθησαν νά έπιχειρήσω. 
σιν έπίθεσιν, διότι έδέχθησαν σφοδρώτατον πΰρ καταστροφής 
παρ’ ήμών. Λόχοι τινές, οί όποιοι κατώρθωσαν νά έγκαταλέί- 
ψωσι τά χαρακώματα, ήναγκάσθησαν νά υποχωρήσωσιν υπό τήν 
έπίδρασιν τών δπλων ολων τών είδών καί έν μέρει κατόπιν άγώ
νων διά βομβών. Μόνον είς τδ άνατολικδν μέρος τοΰ τόξου τοΰ 
Τσέρνα ήδυνήθη ό έχθρδς νά έπιχειρήση σφοδράν έπίθεσιν άλλ’ 
αυτη άπέτυχε μετά βαρυτάτων άπωλειών δι αύτόν.

Περί τήν μεσημβρίαν τά έχθρικά τμήματα πεζικού ήδυ
νήθησαν κατόπιν νέας σφοδρας προπαρασκευής διά πυροβολικού 
νά έπιχειρήσωσι νέαν έπίθεσιν βορειοανατολικώς τοΰ Μάκοβο, 
άλλά καί αΰτη άπεκρούσθη διά πυρδς πυροβολικού. Κατά τήν 
διάρκειαν τής νυκτδς ό έχθρδς έπεχείρησεν έφοδον κατ’ άμφοτέρων 
τών πτερύγων τών είς τδ τόξον τοΰ Τσέρνα' θέσεων μας, ή ο
ποία έν τούτοις ωσαύτως συνετρίβη τελείως.

Άνατολικώς τοΰ Τσέρνα ηύξήθη αίσθητώς τδ έχθρικόν



Ο 4 i  '■ 3 Μα.
OerKampFum den Winter berg

Αί μάχαι πέρί ’ τδ Βίντερμπε'ργκ

πΰρ πυροβολικού. Κατά την διάρκειαν τής νυκτός μεμονωμένα 
τμήματα έπετέθησαν έπανειλημμένως πρδς τήν διεύθυνσιν τοΰ 
χωρίου Στραβίνα. ’ Απεκρούσθησαν είς δλας τάς έπιθέσεις τ«υν 
διά τοΰ πορδς φραγμοΰ. Περ'ι τδ μεσονύκτιον ό έχθρδς έπεχει- 
ρησε σφοδράν έπίθεσιν κατά τής Γκραντέσνικα, άπεκρούσθη ο" 
μως μετά μεγάλων απωλειών.

Είς τήν περιοχήν τοΰ Μογκλένα ή έντασις τοΰ άγώνος ήτο 
ζωηρότερα. Καθ’ δλην τήν ήμέραν πΰρ πεζικοΰ, πολοβόλων και 
ποροβόλων. "Εν έχθρικδν τμήμα πεζικοΰ προσεπάθει νά προχω- 
ρήση κατά τού χωρίου Νόντε, άπεκρούσθη δμως διά τοΰ πυρός μας.

Δυτικώς τοΰ ’ Αξιού ολόκληρον τήν ήμέραν καί τήν νύκτα 
σφοδρόν πΰρ πυροβολικού μετ’ ασήμαντων διακοπών. Κατά τήν 
διάρκειαν τής νυκτδς πολλά τμήματα πεζικού προσεπάθουν νά 
προχωρήσωσι πλησίον τοΰ Άλκάκ Μαλέ, άπεκρούσθησαν δμως 
διά πυρδς πεζικού και πολυβόλων. Καθ’ ολην τήν ήμέραν ό 
έχθρδς διετήρησεν έξαιρετικώς σφοδρόν πΰβ ρ>ροβολων, πολυ
βόλων κα'ι πεζικού κατά τών νοτίως τής Δοϊράνης Θέσεών μας. 
Πρδς κατάληψιν τούτων of "Αγγλοι έπεχείρησαν τήν. έσπέραν 
και τήν νύκτα πολλάς, μετά μεγίστης επίμονης έκτελεσθείσας, 
αλλεπαλλήλους έπιθέσεις. Ή  πρώτη έγένετο τήν 9ην ώραν τής 
έσπέρας έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου τής λίμνης της Δοϊράνης 
μέχρι τοΰ χωρίου Καραχέλι. Αυτη έςετελέσθη υπό αλλεπαλλή
λων φαλαγγών, αί όποΐαι έγένοντο παρ’ ήμών δεκτα'ι διά σφο
δρού πυρδς πυροβόλων, πεζικοΰ κα'ι πολυβόλων, καί ύπεχώρη- 
σαν. μετά βαρυτάτων απωλειών διά τδν έχθρόν.

Περί τήν ΙΙην ώραν τής έσπέρας οί "Αγγλοι έπεχείρησαν 
τήν δευτέραν έπίθεσιν, οί όποία έ'σχε όμοίαν τύχην. Μόνον. είς 
εν σημεΐον κατώρθωσαν νά' είσδύσωσιν είς τάς θέσεις μας, άλλά 
έςεδιώχθησαν πάλιν, δι άντεπιθέσεως. Περί τήν Ιην ώραν τής 
νυκτδς περίπου ό έχθρδς. έπεχείρησε μίαν άκόμη λυσσαλεωτέραν 
έπίθεσιν. ‘ Ο έχθρδς κατώρθωσε καί κατ’ αυτήν νά είσδύση είς 
εν σημεΐον τών προκεχωρημένων χαρακωμάτων μας, άλλά άν- 
τεπίθεσις, τήν οποίαν έξετέλεσε τδ γενναΐον 34ον σύνταγμα τοΰ 
Τρόγιαν διά τής λόγχης, έρριψεν αυτόν πανταχού έ'ξω τών Θέ
σεών μας καί έπέφερεν είς αυτόν μεγάλας άπωλείας. Μετά ή- 
μίζΚναν ώραν οί ’Άγγλοι έπεχείρησαν νέαν έπίθεσιν, άπεκρού- 
σθησοζν' όμως πολυ ευκόλως-

Eij: τδν Μπελάζικα Πλανίνα καί τδν Στ^υμόνα ή συνήθης 
όράσις πυροβολικού καί συμπλο/αί άν;χνευτ(κών περιπόλων.

Κ Α Τ Α Β Υ Θ Γ Ι Ι Σ  2 10 0 0  Τ Ο Ν Ν Ω Ν
Βερολϊνον 11 Μάΐου. Έπίσήμόν. Νέαί έπιτυ’χίάι ε?ς τδν 

ατλαντικόν ώκέανόν': 4 άΐμόπλοια καί '3  Ιστιοφόρα 21000

τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων περιλαμβάνονται καί τά 
έξής : Τό ώπλισμένον αγγλικόν άτμόπλοιον Χαβιλντα (4911 
τόννων) μέ φορτίον ζακχάρεως, προσέτι δύο μεγάλα (οπλισμέ
να άτμόπλοια καί έν άτμόπλοιον, μέ φορτίον πιθανώς βάμβακα, 
τών όποιων δέν κατωρθώθη νά γνωσθώσι τά ονόματα. I ά τρία 
ιστιοφόρα ειχον ξυλείαν δι 'Α γγλίαν.

' 0  άρχηγδς τού ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΝΕΑΙ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙΣ
’ Οκτώ άτμόπλοια, τέσσαρα ιστιοφόρα, καί εξ άλιευτικά 

έκτοπίσματος 23000 τόννων. Έ κ  τούτων τρία ατμόπλοια καί 
τρία ιστιοφόρα κατεβυθίσθησαν εις τδ στενόν τής Μάνχης. Με
ταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο καί τά έξής: Ί α  ώ-
πλισμένα άγγλικά άτμόπλοια Φέλτρια Άξουράνιουν (5254 τόν 
ν<ον) μέ δέματα έμπορευμάτων άπδ Νέαν Ύόρκην είς Ά οονμά- 
ουτ καί Κίνρος (4120 τόννων) με φορτίον 7200 τόννους σίτου, 
τά άγγλικά άτμόπλοια Λάντυ .Βόοντ (2314 τόννων) μέ φορτίον 
3500 τόννους χαλκού άπδ νότιον ’ Αφρικήν είς* Σπάνσεα καί 
Κρήτην, τά άγγλικά ιστιοφόρα Γιεστε μέ φορτίον άνθράκων διά 
Γαλλίαν, Γιόζεφ με φορτίον άνθράκων διά Χάβρην καί τδ άγ
γλικόν άλιευτικδν Ούνιτεντ, τό [γαλλικόν αλιευτικόν Καμαρέ χαί 
εν άγνωστον φορτωμενον άνθρακοφόρον άτμόπλοιον.

Μετά τών λοιπών βυθισθέντων πλοίων άπωλέσθησαν με- 
τ α ξ ύ Τ ά λ λ ω ν  καί τά ακόλουθα φορτία: 3500 τόννοι άραβοσίτου 
άπΓ Σαιγκδν είς Ντυνκίρχεν, 3500  τόννοι μεταλλεύματος σιδή
ρου άπό Μπένι Σάφ είς Μπουλόνι. 220 τόννοι συμπεπυκνιομέ- 
νου γάλακτος διά Χάβρην καί εν φορτίον’ δεμάτων έμπορευμά
των διά Λονδϊνον.

-Ο  άρχηγδς τού ναυαρχικού έπιτελείου τού στολου.

i w i u i u  i m
Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον. 11 Μαΐου 1917-.

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

Κατόπιν ίσχυροτάΐης προπαρασκευής διά πυροβολικού ο 
"Αγγλοι έπετέθησαν χθές τήν έσπέραν εκατέρωθεν τών όδών 
’ Αρράς Λάν, Ά ρ ρ ά ς— Ντουαι καί Ά ρ ρά ς  Καμπραί, κατά θέ
σει; διά πυκνών μαζών. Κατά μέγιστον μέρος άπεκρούσθησαν 
διά τοΰ πυρός μας φραγμοΰ. "Οπου κατώρθωσαν, νά είσδύσω- 
σιν είς τάς θέσεις μας, ή άντεπίθεσίς μας Ιξεδίωξεν αύτούς 
μετά πολλών άπωλειών. Παρά τον σιδ. σταθμόν Ροέ διεξάγον
ται άκόμη άγώνες. Σήμερον τήν πρωίαν κατόπιν μεγίστης προ- 
παρασκευή;. διά πυρδς άνεπτύχθησαν νέοι άγώνες είς πολλάς 
θέσεις μεταξύ ’ Ασεβίλ καί Κεάν.

Ό . άγών πυροβολικού έξακολουθεΐ μετά μεταβλητής έντά- 
σεως παρά τδν Αίσν καί είς τήν Καμπανίαν.

Παρά τήν Σερνύ άπωθήσαμεν τούς Γ άλλους διά πεισματωδών έκ 
τοΰ πλησίον αγώνων παρά τήν κορυφογραμμήν τής Μπαβέλ καί. 
έκρατήσαμεν τήν ουτω _ βελτιωθεΐσαν γραμμήν έναντίον μιας. 
έχθρικής έπιθέσεως. Ένταΰθα συνελάβομεν αιχμαλώτους μ ι «  
νεωστί παραταχθείσης μεραρχίας.

’ Επιθέσεις κατά τών υψωμάτων 91 καί 108 άνατολ'.κώς.
Μπερύ ώ  Μπάκ άπεκρούσθησαν μετά πολλών άπωλειω» 

διά. πεισματώδους εκ του πλησίον άγώνος.

*“ ? ίίΙςν'ι/&τερρίφ8ηίαν 15 έχθρικά άεροπλ&α.'

Aus derAt'snz-Schlac/Tt. ZujmVorg&hen bensif~e KavaUerieabf-eUutrg /h  Deokvnzf. 

’ Από τήν μάχην τοΰ Αΐσν. Προκεκαλυμμένον τμήμα ιππικού έτοιμον πρδς προέλασιν.

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Μικρά εντασις άγώνος.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Είς το τόξον τοΰ Τσέρνα, έκατέρωθεν τής Γκραντέσνικα 

καί νοτίως. τής Χοΰμα κατεβλήθησαν νέαι έχθρικαί έπιθέσεις 
άνευ αποτελέσματος τίνος ύπέρ τοΰ έχθροΰ. Έ πί τών ύψωμά- 
των τού Ντομπροπόλγε (άνατολικώς τοΰ Τσέρνα) δέν έληξαν ά
κόμη μικρότεραι αάχαι.

_________ ___ ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Ρόττερνταμ 11 Μαΐου. Κατά τδν «Νέον ’ Αγγελιαφόρον 

τής Ρόττερνταμ» ή «Νταίλυ Τελεγκραφ» άναγράφει, δτι αί άγ- 
: γλικαί άπώλειαι τοΰ Απριλίου άνέρχονται είς 4381 αξιωματι
κούς καί 31619 όπλίτας, τοΰ δέ ναυτικού είς 116 άξιωματι- 
κούς καί 313 όπλίτάς.

Αί άπώλειαι τών οπλιτών δέν έδήμοσιεύθησαν προφανώς 
άκόμη πλήρει.

ΤΟ Ρ Ο Σ Σ ΙΚ Ο Η  Θ δΡ Η ΚΤΟΝ Π ΕΡ Ε ΣΒ Γ ΙΕ Τ .. ΕΒΥΘ1ΣΘΗ
Κ ο π ε γ χ ά γ η  ί ί  Μαΐου, 'Η  τήν 7 Μαρτίου 1917 δη-

[ίοσιβυθεΐσα εί'δησις, δτι κατά τάς άρχάς τοΰ 1917 προσέκροο- 
σεν έπί τορπίλλης καί κατεβυθίσθη πλησίον τοΰ Πόρτ Σαΐτ εν 

I  μεγα ρωσσικδν καταδρομικδν βεβαιούται ήδη· πρόκειται περί τοΰ 
ρωσσικοΰ θωρηκτοΰ «Πέρεσβγιετ», τδ όποιον κατεβυθίσθη προσ- 
Χρούσαν έπί τορπίλλης τήν 3 Ίανουαρίου 1917 έν τη Μέσο- 
ϊείψ θαλάσση είς άπόστασιν 50 μιλλίων άπδ τής διώρυγος τοΰ 
Σουέζ-. '

Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ
’Ά μ σ τ ε ρ ν τ α μ  11 Μαΐου. (Ρόϋτερ.) Ό  Γχουτσκώφ 

*1πεν είς τήν Δούμαν, δτι είς τήν Ρωσσίαν έπικρατεΐ αναρχία, 
ί "̂πάρχούσι δύο ή μάλλον πολλαί έξουσίάι. ' Ο στρατός πάσχει 

**0 τήν αύτήν άσθένειαν, άλλά είς πολύ χειρότερον βαθμόν.
Αέν εΓναι άργα νά θεραπεύσωμέν τήν άσθένειαν, άλλά δέν πρέ-

I f* 1 νά χάσωμεν ουδέ μίαν στιγμήν.

Έ κ  διαφόρων μερών τής Ρωσσίας καταφθάνουσιν ειδήσεις 
δτι αυξάνουσιν αί ταραχαί τών γεωργών. Αυξάνει ώσαύτως ή 
άποσύνθεσις τών έργατών τής βιομηχανίας.

Πετρούπολις 11 Μαΐου. (Τηλεγρ. τού τηλ. πρακτ. Πετρου- 
πόλεως.) Κατά τήν σημερινήν έκτακτον συνεδρίασιν τής Δούμας 
ό πρόεδρος Ροτζιάνκο . έξεφώνησε λόγον, έν τω όποίφΐ μεταξύ 
άλλων άπέκρουσε πάσαν σκέψιν περί μονομερούς είρήνης.

1 5 Ι Μ Η Ε Τ 0 Χ Η I 1 H  Ε Ρ Π Τ ΙΙΗ  ί Ι Ϊ  I I  Ρ Ι ϋ Ι Μ Ν  M 2 I H
Β έ ρ ν η  11 Μαΐου. 'Η  «Κορριέρε ντέλλα Σέρα» αναγ

γέλλει έκ Πετρουπόλεως τά έξής : ' Ως λέγεται, ή έκτελεστική 
έπιτροπή τών έργατών θά μετάσχη τοΰ ύπουργείου διά τριών ή 
τεσσάρων έκ τών μελών της ώς ύπουργών άνευ χαρτοφυλακίου. 
Τδ σχέδιον θά συζητηθη τήν Πέμπτην μεταξύ μελών τών έρ- 
γατικών έπιτροπών τής Πετρουπόλεως καί. τής Μόσχας.

Ο  Σ Α Ζ Ο Ν Ω Φ  Δ Ε Ν  Η Υ Τ Ο Κ Τ Ο Ν Η Σ Ε
Π ε τ ρ ο ύ π ο λ ι ς  11 Μαΐου. (Τηλ. τού τηλεγρ. πρακτο

ρείου Πετρηυπόλεως.) Αί είς τό έξωτερικδν. διαδοθεΐσαι ειδήσεις 
περί αύτοκτονίας τοΰ Σαζόνωφ είναι ψευδεί?.

ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
'Ο  «Χρόνος» αναγγέλλει έκ Βασινγκτώνρς? -Sji ή αμερι

κανική κυβέρνησις άπεφάσισε πλέον όριστικως, .νά άποστειλη 
στρατόν είς Γαλλίαν. Τό άμερικανικόν σώμα Θά έξασκηθη0, έν 
Γαλλία όπισθεν τοΰ μετώπου. ‘ Η όργάνωσις καί ή Ικπαι^ύσις 
τοΰ άμερικανικού στρατοΰ θά γίνη τελείως συμφώνως πρδς. ιό 
ύπό τοΰ στρατηγού Ζόφρ πρδς τόν άμερικανόνΐύπουργόν τών 
στρατιωτικών ύποβληθέν ιφόγρφμΛ . Είς το" = ά(4ε£ικανικόν πεζι- 
κδν θά άνατεθη καί ή τήρησις τής τάξεωξ είς τδ γ%Κλι*6ν μέ
τωπον. ' Εκάστη άμερικανϊκή μεραρχία. ί(ά άποτελήται άπ?! 9000 
άνδρας, τής δυνάμεως εκάστου λόχου άνερχόμένης εί; 250 
άνδρας. : ■ ■ " -

Έ κ  Νέας Ύόρκής αναγγέλλεται, 5τι 200000 Άμ^βίϋάνόί 
έτέθησαν ήδη εις τήν διάθεσιν τοΰ Ρούζβέλτ. ?Εκ -ίώ» 200000



τούτων άνδρών 2 0 0 0 0  είναι άξιωματικοί. ' Ο στρατό; τοΰ Ροΰζ- 
βελτ συνίσταται κυρίως ές ηλικιωμένων άνδρών κα'ι στρατολο- 
γεΐται κυρίως έχ τών μέσων κα'ι άνωτέρων κοινωνικών στρωμά 
των. Ό  Ροΰζβελτ έλπίζει, δτι-τό στράτευμά του θά  εχ^ έκ_ 
παιδευθ^ έντός εξ εβδομάδων καί οτι κατόπιν ί>ά σταλη άμε. 
σ ω ; εί; τό δυτικόν μέτωπον. Μετά την άφιξίν του εί; 1 αλλίαν 
θά έκπαιόευθτί άκόμη έπί τινα χρόνον όπισθεν του μετώπου, 
προτοΰ άποσταλη εί; τήν ζώνην τοΰ πυρό;.

Ν Α Υ Μ Α Χ Ι Α  Π ΑΡ Α T U N  ΦΛΑΝ ΑΡ Ι ΧΗΗ ΠΑΡΑΛΙ ΑΝ
Βερολΐνον 11 Μαΐου. Κατά τινα έπίθεσιν γερμανικών έλα- 

φρών ναυτικών δυνάμεων εί; Χόφντεν έθεάθησαν τήν 10 Μαΐ
ου. ώραν 5 .4 0 ’ πρό μεσημβρία; άνατολικώς τοΰ πλωτοΰ φά
ρου Νόρντχιντ εχθρικά πλοΐα. τά όποια κατόπιν άνεγνωρίσθη. 
δτι ήσαν τρία άγγλικά μικρά καταδρομικά νεωτέρου τύπου καί 
τεσσαρα άντιτορπιλλικά.

Ανεπτυχθη μετά ταΰτα ναυμαχία άπό μεγάλη; άποστά- 
σεω ; πρό; τήν διεύθυνσιν τής φλανδρικής παραλία;, ή όποία 
παρετάΙΙη μέχρι τους άμμώδου; παραλίας τής Τόρντον. Έ κεΐ 
έχρύβησαν τά έχθρικά καταδρομικά· τά πλοΐα μας έμετρίασαν 
τήν ταχύτητά των, Γνα προσελκύσωσι τόν έχθρόν είς μικροτέραν 
άπόστασιν. Κατά. τήν έξακολούθησιν της ναυμαχίας συνέβη, ώς 
φαίνεται, εις τι τών έχθρικών άντιτορπιλλικών εκρηξις λεβήτων. 
Τό βλαβεν άντιτορπιλλιχόν όπεχώρησε δεχθέν βλήμα είς τήν 
πρύμνην καί μετ’ ολίγον κατεβυθίσθη, ώς ευκρινώ; παρετηρήθη.

Τ ά πλοΐά μ α ; κατεδίωξαν τότε τά έχθρικά άντιτορπιλλι- 
κά. τά όποια υποχωρούσα μετά μεγίστης ταχύτητο; προσεπά
θουν νά ενωθώσι μετά τών άπομεμακρυσμένων καταδρομικών, 
καί έπαυσαν τέλος τό πύρ, δταν ό έχθρός έξηφανίσθη πρός 
βορράν. Τά πλοία μας δεν επαθον ουτε άπωλείας ούτε βλάβας.

Τήν 10 Μαΐου ελαβον χώραν πολλαί έπιθέσεις έχθρικών 
άεροπλάνων κατά τής Ζεμπρύγγε και της Μπρύγγε· έν συνόλω 
έμετρήθησαν 60  βόμβαι. Στρατιωτικαί ζημίαι ούδαμοΰ έγένοντο. 
Ύ π ό  τών πυροβόλων μας τής ξηράς κατερρίφθη εν έχθρικόν 
άεροπλάνον.

Α Ι  Α Π Ο Α Ε Ι Α Ι  Π Α Ρ Α  Τ Η Η  Κ Ρ Α Π Ν
Είς γάλλο; στρατιώτης τοΰ συντάγματος πεζικοΰ ύπ’ άριθ. 

2 0 8  γράφει είς τινα έπιστολήν τής 21 ’ Απριλίου τά έξής: Μ ά
θε. οτι κατά τήν έπίθεσιν έναντίον τών υψωμάτων τής Κραόν 
περιεπέσαμεν είς παγίδα. Κατόπιν τελείως άνεπαρκοΰ; προπα
ρασκευής πυροβολικού τό πρώτον κύμα κατέλαβε άναλόγως 
μετ’ ευκολίας τάς πρώτας γερμανικά; γραμμάς. ’  Αλλά κατόπιν 
οί Γερμανοί έξήλθον άπό τά σκέπαστρά των καί περιεπέσαμεν 
είς τό πύρ τών πολυβόλ<υν. ' Ολόκληρον τό πρώτον κΰμα τής έ
πιθέσεως τ] χμαλωτισθη. 'Ω σαύτως οί γερμανοί άεροπόροι κατ- 
ήλθον μέχρι? ΰψους 5 0  μέτρων καί έπυροβόλουν έναντίον μας. 
' Ο συνταγματάρχης καί οί τρεις διοικηται τών ταγμάτων, δύο 
λοχαγοί καί τινε; άνθυπολοχαγοί έφονεύθησαν. Αί άπώλειαι ο
λοκλήρου τη ; μεραρχία; ύπολογίζονται είς 40 00  άνδρας.» Μία 
γαλλική μεραρχία εχει δύναμιν πεζικοΰ 5 0 0 0  άνδρών περίπου.

Η  Α Γ Γ Λ Ι Α  Π Ρ Ο  Σ Ο Β Α Ρ Ω Ν  Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ω Ν
Κατά ελβετικά τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου ό τέως πρω

θυπουργός Ά σ κ ο ο ϊθ  έδήλωσε τήν 7 Μαΐου κατά τινα συνά- 
θροισιν τών έχλογέων του. δτι ή αύξησις τοΰ κινδύνου τών ύπο
βρυχίων φέρει τήν ’ Αγγλίαν κατά τάς προσεχείς εβδομάδας πρό 
κρισιμωτάτων πολιτικών άποφάσεων.

ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ ΑΙΑΑΗΛ5ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Είς τήν «Ν έα Βιενναίαν Ά χτουρμπλατ» άναγγέλλονται έ*. 

Στοκχόλμης τά έξής: 'I I  «Ργιέτς» τής Πετρουπόλεως ισχυρί
ζεται, δτι τό βραδύτερον μέχρι τέλους Μαΐου θά γίνωσιν δια
δηλώσεις τής ’ Αντάντ ύπέρ τής είρήνης.

ίί H I E » !  T I N  ΥΠΟΒ ΡΥ ΧΙ ΟΝ
Α Π Α Ι Τ Ε Ι  Δ Ι Α Ρ Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Σ Ι Ν
Π ώς σκέπτεται ό άγγλο; γενικό; διοικητής τού στρατού 

Χάϊγ περί τών γερμανικών ύποβρυχίων και τής έπι!ράσεώς των 
έπί τή; έξελίξεω; τοΰ πολέμου έν τω  δυτικω μετώπιο, προδί
δει ό γνωστός συνεργάτης τής λονδιναίας Τζόν Μπούλ, Α. Χ ά- 
λες. Ούτος γράφει τά έξής :

' Ο Χάϊγ δέν άνήκει είς έκείνους, οί όποιοι έπηρεάζοντα’- 
άπό τάς φλυαρίας τών αίσιοδόξων. Καλύτερον παντός άλλου 
άρχηγοΰ στρατοΰ ό Χάϊγ διέκρινεν, δτι τό άποτελεσματικώτε- 
ρον μέτρον τής Γερμανία; κατά τόν παρόντα πόλεμον είναι ή 
καταβύθισι; πλοίων, τά όποια μεταφέρουσιν είς τους συμμάχους 
πολεμικόν ύλικόν καί τρόφιμα.

' Η Γερμανία χρειάζεται ώρισμένον τινα χρόνον, δπως πραγ 
ματοποιήση τό σχέδιόν της, νά φέρτβτήν ’ Αγγλίαν είς στενόχω 
ρον θέσιν δσον άφορα τήν διατροφήν χρειάζεται προσέτι ούχ 
μακρόν χρόνον, ίνα φέρη είς κίνδυνον τόν έφοδιασμόν διά τρο 
φίμων τοΰ βρεττανικού στρατού. 'Ο  Χάϊγ γνωρίζει δλα ταΰτα 
καί ένεκα τούτου έπιμένει, δτι ό έχθρός δέν πρέπει νά άφεθη 
είς ησυχίαν κατά ξηράν. Μόνον ό χάλυψ θά άποφασιση, είναι 
τό σύνθημα τού στρατηγού.

Σημειωτέον, δτι ό Χάϊγ πρό τών πολιτικών μας υπέδειξε 
τόν μέγαν κίνδυνον τοΰ υποβρυχίου πολέμου καί διεκήρυξεν, δτι 
ό έχθρός χρησιμοποιεί έκάστην ήμέραν, δπως προξενήστ( σημαν- 
τικάς βλάβας είς τους συμμάχους. Δι’  αύτόν υπάρχει μία μ ό
νον σωτηρία έξοδος : ’ Επίθεσις. έπίθεσις ! Δέον τά πάντα νά έ- 
πιχειρηθώσιν, Γνα ήττηθή" ό Χίντενμπουργκ είς τό δυτικόν με- 
τωπον.

Ά λ λ ά  ή άνησυχία τοΰ Χάϊγ διά τό προσεχές μέλλον δέν 
είναι μόνον ό διαρκώς άγριώτερος ύποβρύχιος πόλεμός, άλλά 
καί ή άνακούφισις τής Γερμανίας είς τό άνατολικόν. 'Η  άνατρο- 
πή έν Ρωσσία άφ-ηρεσε κατά την γνώμην τοΰ Χάϊγ μέγα βά
ρος άπό τούς ώμους τοΰ Χίντενμπουργκ. Ε π ομένω ς μάλλον 
άναγκα»τέρα είναι ή ύποχρέωσι; τών δυτικών συμμάχων, νά 
έκτελώσι άνευ διακοπή; ισχυρά κτυπήματα κατά τού γερμανι
κού μετώπου.

Ό  Χ άλε ; έφιστα τέλο; τήν προσοχήν έπί τούτου, δτι ό 
στρατηγό; δέν θά έ'βλεπε δυσαρέστω; έπίθεσιν είς τό ιταλικόν 
μέτωπον.

0 ΦΟ Β Ο Ι  Τ Η !  ΑΓ Γ Λ Ι Α Σ  ΕΚ Τ ΟΝ ΥΠΟΒ ΡΥ ΧΙ ΟΝ
Μετά θλίψεως άναγράφει ή «Εμπορική Έ φημερίς» της 

3ης Μαΐου, δτι ό άριθμός τών ύποβρυχίων, τά όποια διαθέτει 
ή Γερμανία περικαλύπτεται άκόμη υπό μυστηριώδους σκότους. 
Ή  γνώμη τών ειδικών έν ’ Αγγλία είναι, δτι έν η περιπτώσει 
οί Γερμανοί λαμβάνουσι τάς άπαιτουμένας μηχανάς καί τά έργο- 
στάσιά των έργάζονται μέ πλήρη έντασιν. δύναται νά έτοιμάζη- 
ται εν ύποβρύχιον καθ’ έκάστην, ένφ έτέθη είς έφαρμογήν ή 
έκτέλεσις ολοκλήρου τοΰ ναυτικοΰ προγράμματος καί ήρχισεν ή 
παράδοσις έτοιμων πλοίων. 1Η έκτίμησις αυτη είναι άποτέ- 
λεσμα λίαν έπιμελών χαί έσκεμμένων υπολογισμών, είς του; 
όποιου; έλήφθησαν ύπ’ δψιν δλοι οί εύμενεΐ; καί οι δυσμενείς 
παράγοντες.

"Ελλην φιλόλογος διαμένων 9  ετη έν Γερμανία άναλαμβά- 
νει τήν διδασκαλίαν τής γερμανικής γλώσσης είς "Ελληνας χ*ΐ 
της ελληνικής είς Γερμανούς. Παντελής Παγιδούσης. Έμμεριχ* 
στράσσε 69.

’ Ενοικιάζονται δύο έπιπλ. δωμ. άντί 30  Μάρκων κατά μή* 
να. Χοσπιτάλ-στράσσε 3 0  111. δ.


