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ΑΓ Γ Α Ι Κ ΑΙ  Ε Π Ι Β Ε Ι Ε Ι Ϊ
Α Π Ο Τ Υ Γ Χ Α Ν Ο Υ Σ 1  Μ Ε Τ Α  Π Ο Λ Λ Ω Ν  Α Π Ω Λ Ε α^ Ν

Βερολΐνον 12 Μαίου. Είς το χώρον τοΰ Ά ρ ρ ά ς  άνήλθε 
τήν 11 Μαΐου τό έχθρικόν πΰρ πυροβολικοΰ εκατέρωθεν τοΰ 
Σκάρπ μετά μεσημβρίαν είς μεγίστην σφοδρότητα, ίνα περί τήν 
έσπέραν αύξηθη είς ραγδαΐον πΰρ. Περί τήν 9 ,30 ' οί 'Άγγλοι 
έττετέθησαν βορείως τοΰ Σκάρπ εις μεμονωμένους τομείς διά 
πυκνών κυμάτων έπιθέσεως. Άποκρουσθέντες σχεδόν είς ολα τά 
σημεία αίματηρώς, κατώρθωσαν νά είσδύσωσιν είς τό χωρίον 
Ροέ καί είς τόν βορείως τοΰ χωρίου κείμενον σιδ. σταθμόν. 
Δι’ άντεπιθέσεως έςεδιώχθησαν αμέσως έκ τοΰ χωρίου. Ω σ α ύ 
τως νοτίως τοΰ Σκάρπ άπέτυχον έπανειλημμέναι έχθρικαί επι
θέσεις ώ ς έπί τό πλεΐστον ήδη Ota τοΰ πυρός μας φραγμοΰ. 
Ά π ό  βαθεία; πρωίας τής 12 Μαΐου ολόκληρον τό μέτωπον ά
πό ’ Λσεβίλ μέχρι Κεάν εύρίσκετο ύπό βαρύτατον εχθρικόν πΰρ, 
τό όποιον, ώς άνηγγέλθη, έπηκολούθησαν έπιθέσεις.

Διά βομβαρδισμού τής Ντουαί ύπό αγγλικών πυροβόλων 
δέν έπροξενήθησαν στρατιωτικαί ζημίαι, μόνον δέ γάλλοι κάτοι
κοι έφονεύθησαν ή έτραυματίσθησαν.

Είς τήν περιοχήν τής Κεντέν η χμαλωτισθη άριθμός τις 
Ά γ γλ ω ν  κατά τήν διάρκειαν άγώνων περιπόλων. Κατά τής πό
λεως Κεντέν διηυθύνετο ζωηρόν πΰρ πυροβολικοΰ. Τό άγγλικόν 
πυροβολικόν έβομβάρδισε πρό πάντων γαλλικάς τοποθεσίας διά 
βαρέων διαμετρημάτων.

Παβά τόν Αισν περιήλθον είς χεΐράς μας κατά τήν άνα(- 
•ελθείσαν έπιτυχή γερμανικήν έπίθεσιν εκατέρωθεν τής Σερνΰ 
είς αξιωματικός καί 134 όπλΐται. Άνατολικώς τής Σεβρέ συνε- 
λάβομεν ώσαυτως αιχμαλώτους κατά τόν καθαρισμόν ενός γαλ- 
λικοΰ «δικτύου καί έκυριεύσαμεν πολυβόλα.

Βορείως τής Ράϊμς καί είς τήν δυτικήν Καμπανίαν σφο
δροί άγώνες πυροβολικοΰ, ιδίως μετά μεσημβρίαν καί τήν έσπέ- 
ραν είς τήν περιοχήν τής Μπερρΰ ώ  Μπάκ. Ενταΰθα τό έχ
θρικόν πΰρ ένεουναμώθη άπό τής 8ης έσπερινής ώρας κατά 
τής γραμμής ύψωμα 91 μέχρις 108 άνατολικώς τής Μπερρύ 
ώ Μπάκ είς ραγδαΐον πΰρ, τό όποιον τήν 9ην εσπερινήν ώραν 
έπηκολούθησεν ισχυρά, είς δύο κύματα έκτελεσθεΐσα έπίθεσις. 
Κατόπιν πεισματώδους άγώνος, όιαρκείας μιας ώρας, εις τά 
πρόσθια χαρακώματα, ή θέσις Ιμεινε πάλιν τελείως είς τάς 
χεΐράς μας. Οί Γάλλοι ύπεστησαν καί έδώ βαρείας άπωλείας. 
Συνελήφθη άριθμός αιχμαλώτων καί έκυριεύθη λεία.

Ν Ε Α Ι  Ε Π 1 Τ Υ Χ Ι Α Ι  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
Β ε ρ ο λ ΐ ν ο ν  12 Μαΐου.

1. Ρωσσικά πλοΐα κινούμενα διά κινητήρας, τά όποια ένε- 
φανίσθησαν είς τήν δυτικήν είσοδον τοΰ κόλπου τής Ρίγας, έδέ- 
χθησαν δραστικόν πΰρ έκ μέρους τών πυροβολαρχιών μας. ' Η 
πλαγία παρατήρηιις έξηκρίβωσεν, οτι έν ές αύτών, κατεβυθίσθη, 
άλλο δέ έβλάβη σοβαρώς.

2. Έ χθρικά πολεμικά πλοΐα έβομβάρδισαν τήν πρωίαν 
τής 12 Μαΐου, έπικρατοΰντος ομιχλώδους καιροΰ, τήν Ζεμπρύγ
γε άπο μεγάλων άποστάσεων ταΰτα άπεμακρύνθησαν. δταν αί 
πυροβολαρχίαι μας ήνοιξαν πΰρ κατ' αύτών.

3. Νέαι έπιτυχίαι τών ύποβρυχίων είς τόν Ατλαντικόν 
ώκεανόν καί είς τό στενόν τής Μάνχης:

6 ατμόπλοια, 7 ιστιοφόρα, 12 άλιευτικά. μετά έκτοπίσμα
τος 2 9 50 0  τόννων.

Ό  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τού 3τόλου.

ΑΠΟΚΡΟΥΣΙΣ
Ο Α Π Ν  T D K  [ Χ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  Ε Π Ι Θ Ε ί Ε Ο Ν  Ε Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α

Βερολΐνον 12 Μαΐου. Καί κατά τήν ΙΙην  Μαΐου τά συμ 
μαχικά στρατεύματα ένίκησαν είς βαρείς άγώνας. Κατόπιν ισχυ- 
ροτάτης προπαρασκευής πυροβολικοΰ καί τορπιλλοβλητών οί 
Γάλλοι έπετέθησαν πάλιν είς τό τόξον τοΰ I σέρνα έπί μετώπου 
πλάτους 4 1/2 χιλιομέτρων, άπεκρούσθησαν δμως, ώς καί κατά 
τάς προηγουμένας ημέρας μετά βαρειών απωλειών, είς τινας 
θέσεις δί άγώνος έκ τοΰ πλησίον. ' Ωσαύτως άπέτυχον τελείως 
αί έχθρικαί έπιθέσεις κατά τοΰ μετώπου Στραβίνα—  I ρεάβα, έν 
μέρει δι’ άγώνος χειροβομβίδων. 'Ωσαύτως άπεκρούσθησαν έπα 
νειλημμένως μετά ισχυρών δυνάμεων έκτελεσθεΐσα1. έπιθέσεις 
κατά τής Μπομπροπόλγε Ιΐλανίνα, κατά τήν διάρκειαν τών ό 
ποιων οί Σέρβοι ύπέστησαν βαρυτάτας άπωλείας ύπό τοΰ πυρός μας.

Τήν εσπέραν ήναψαν νέοι άγώνες. Μία απόπειρα τών I άλ
λων, νά καταλάβωσιν άνευ ϊιροπαρασκευής διά πυρός αίφνιδια- 
στικώς τήν θέσιν Γιαρολιτσνα καί τό ύψωμα 1053 κατεδικάσθη 
είς άποτυχίαν ύπό τοΰ πυρός τοΰ πυροβολικοΰ καί τών πολυβό
λων. ' Ωσαύτως άνευ άποτελέσματος έ'μεινεν έχθρική έπίθεσις 
κατά τών βουλγαρικών φυλακείων παρά τήν Ά λεάκμα.

' Η περιγραφή τών άγώνων τοΰ μακεδονικού μετώπου είς 
τό γαλλικόν πολεμικόν ανακοινωθέν τής 9 Μαΐου είναι άνακρι- 
βής. Οί Γάλλοι όμολογοΰσι μόνον τήν ήττάν των είς τό έκεΐ 
μέτωπον, δταν είς τό ανακοινωθέν τοΰ στρατοΰ τής ’ Ανατολής 
τής 8 Μαΐου άρνοΰνται, δτι κατά τήν ήμέραν ταύτην έπετέθη
σαν είς τό τόξον τοΰ Τσέρνα, ένω είναι άποδεδειγμένον, δτ-



τουλάχιστον 1 1 /2  γαλλικαί μεραρχίαι άπεκρούσθησαν αίματη
ρώς έκεΐ, εκτός της βαρείας ήττης, την όποιαν υπέστησαν έκεΐ 
οί Γάλλοι τήν 7 Μαΐου.

ΙΑΑ Λ ΙΧΑ 1 Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ  Π ΕΡΙ Τ Η Σ  ΕΗ Μ Α ΚΕΔ Ο Ν ΙΑ  Α Π Ο Τ Υ Χ ΙΑ Σ
Γενεύη 11 Μαΐου. Μετά την τελείαν άποτυχίαν γαλλο - άγ- 

γλο - ιταλικής έπιθέσεως μεταξύ τών λιμνών Πρέσπας και Δοϊ
ράνης ό γαλλικός τύπος αισθάνεται τήν ανάγκην, νά παραστήση 
τήν τόσον δυσμενώς διά τά συμμαχικά δπλα έ*τυλιχθεΐ- 
σαν έπιχείρησιν ώς μίαν τελείως άσήμαντον ένέργειαν. ' H «Μα- 
τεν» εχει τήν ιδέαν, δτι ό Σαρράϊγ άσφαλώς δεν Θά παρέλπτε 
νά άποστείλΐβ έκτενεΐς ειδήσεις, έάν έπρόκειτο περί σοβαρωτέ- 
ρου τινός ή ενός τοπικού έπεισοδίου. Κατά τόν αυτόν τρόπον 
έξωτερικευεται έπί τοΰ αυτού αντικειμένου καί ό «Χρόνος», 
θεωρεί δμως άναγκαίαν μίαν συμπληρωματικήν εί'δησιν έκ μέ
ρους τής άνωτάτης στρατιωτικής διοικήσεως.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΝΤΑ Μ  ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAK0INQ8ENTA

Έπίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 13 Μαΐου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  T O Y  A IA A 0 X 0 V  Ρ Ο Υ Π Ρ Ε Χ Τ

Αί μεγάλαι έπιθέσεις τών Ά γγλων άπέτυχον!
Κατόπιν λίαν ^σχυράς προπαρασκευής πυροβολικού, ή ό

ποία έπεξετείνετο έφ ολοκλήρου τού πεδίου μάχης τού Ά ρ ρά ς  
μεταξύ Λάν καί Κεάν, οί Ά γγλοι έπετέθησαν κατά τάς πρωϊ- 
νάς ώρας μεταξύ Γκαβρέλ καί τού Σκάρπ, εκατέρωθεν τής όδού 
Ά ρ ρ ά ς— Καμπραί καί παρά τήν Μπουλλεκούρ έναντίον τών 
γραμμών μας. Είς τήν Ροέ κατώρθωσαν νά είσδύσωσιν, είς δλας 
*άς άλλας θέσεις άπεκρούσθησαν διά πυρός καί δι άγώνος έκ 
τοΰ συστάδην μετά βαρυτάτων άπωλειών.

Τήν εσπέραν έπηκολούθησαν έκατέρωθεν τής Μονσύ πολ
λαί νεαι επιθέσεις, αί όποΐαι ωσαύτως άπέτυχον αίματηρώς α
πέναντι τής γενναίας μας άμύνης.

Πλεονεκτήματα, τά όποια οί Ά γγλοι ήδυνήθησαν νά έπι- 
τύχωσιν εις τήν Μπουλλεκούρ, άφηρέθησαν πάλιν άπ’ αυτούς δι’ 
δρμητικής άντεπιθέσεως ενός τάγματος τής Φρουράς. Σήμερον 
ήναψαν νέοι άγώνες πέριξ τοΰ χωρίου.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΤ Σ
Έ νω  βορείως τού Αισν ήτο κατά καιρούς μεγαλυτέρα η

συχία, ηύξήθη περισσότερον ό άγών πυροβολικού παρά τήν διώ- 
ριγα τοΰ Αισν— Μάρν καί είς τήν Καμπανίαν πρός άνατολάς 
φθάνων μέχρι τής Ταχύρ.

Μία νυκτερινή έπίθεσις τών Γάλλων έκατέρωθεν τής όδού 
Κορμπενύ — Πονταβέρ έ'μεινεν άνευ άποτελέσματος.

'Ο  έχθρός άπώλεσε τήν 12 Μαΐου κατά τούς έναερίους 
άγώνας 14, διά πυρός άπό τής ξηράς 3 άεροπλάνα. Είς γάλ- 
λος' αεροπόρος ήναγκάσθη νά προσγειωθώ δπισθεν τών γραμμών μας.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Ούδεμία μεταβολή.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Έ πί τών υψωμάτων τής Ντομπροπόλγιε (άνατολικώς τοΰ 

Γσέρνα) καί νοτίως τής Χούμα άπεκρούσθησαν πολλαί έχθρι-

καί έπιθέσεις. Αί έκεΐ θέσεις μας εύρίσκονται άσφαλώς καί τε
λείως εις χεΐράς μας.

ΑΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ 

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον 14 Μαΐου 1917.

Δ Υ Τ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Παρά την παραλίαν, είς τό τόξον τοΰ "Τπερν καί τού Bt- 

τσέτε ηΰ'ξανε κατά καιρούς ή ίράσις τοΰ πυροβολικού.
Ά φ οΰ  τό ισχυρόν πΰρ πυροβολικοΰ είχεν υποχωρήσει κα

τά τήν διάρκειαν τής ήμέρας κατά θέσεις, ήρχισε τήν έσπέραν 
μεταξύ Λάν καί Κεάν μετά νέας σφοδρότητος. Άγγλικαί μερι- 
καί έπιθέσεις παρά τήν Ό ππύ καί τήν Φαμποΰ άπέτυχον. Οί 
άγώνες παρά τήν Μπουλλεκούρ έξηκολούθησαν μετά πείσματος. 
Δ ί έπιμόνου πάλης έκρατήσαμεν τά έρείπια τού χωρίου έναν
τίον πολλών έχθρικών έπιθέσεων.

Είς τόν Σέν Κεντέν ή καταστροφή διά βομβαρδισμού υπό 
τοΰ έχθροΰ καθίσταται καθ’ ημέραν μεγαλυτέρα.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Είς τό μέτωπον τοΰ Αίσν ή κατάστασις είναι αμετάβλητος' 

είς τήν Καμπάνίαν, ιδίως μεταξύ Πρυναί καί Όμπερίβ, ό άγών 
πυροβολικού εφθασε σημαντικήν δύναμιν.

Ό  έχθρός άπώλεσε κατά τήν χθεσινήν ήμέραν 12 άερο
πλάνα καί 1 δέσμιον άερόστατον. Ό  άνθυπολοχαγός Βόλφ κα- 
τέρριψε τόν 30όν άντίπαλόν του, ό άνθυπολοχαγός βαρώνος φόν 
Ριχτχόφεν τόν 24ον.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Μικρά εντασις άγώνος.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Μεταξύ τής λίμνης Πρέσπας καί τοΰ Α ξιού ή δράσις τοΰ 

πυροβολικού έμεινε ζωηρά. Είς τινας θέσεις άπεκρούσθη κατά. 
τών γραμαών ιιας προχωρών έχθρός.

.................................  ‘ ΑΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥίΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΐ ΑΚΑΚΟΙΝΟΒΕΝΙΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  13 Μαΐου.

ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Είς τήν στρατιάν τού Ίζόντσο άνεπτύχθησαν χθές σφοδροί 

άγώνες πυροβολικού.
' Ο έχθρός έθεσεν είς ένέργειαν δλα τά πυροβόλα του καί 

τούς τορπιλλοβλήτάς του έφ’  δλου τού μετώπου μεταξύ Τολ- 
μάϊν καί τής θαλάσσης. Τό πΰρ του δίετηρήθη καθ’ δλην τήν 
νύκτα καί έξακολουθεΐ άκόμη. Τό πυροβολικόν μας άπαντα μετ' 
έπιτυχίας. 'Ωσαύτως είς τό Κέρντεν καί τό Τιοόλ τό πυροβολι
κόν έκατέρωθεν ήτο ζωηρότερον. *

____________  ΧΕΦΕΡ

Ε Ξ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

Βέρνη 12 Μαΐου. Αί παρισιναΐ έφημερίδες άναγγέλλουσιν 
έξ ’ Αθηνών, δτι ό Ζαΐμης διέταξεν έπτά υπο τοΰ γαλλικού τύπου 
ώς γερμανοφίλους χαρακτηρισθέντας άξιωματικούς, τούς ' Εξαδά- 
δάκτυλον, Βερνάρδον, Μαλάμον, Τσόντον, Τυπάλδον, Κωνσταν- 
τινόπουλον καί Κουρέβελην, νά έ'-καταλείψωσι τάς Α θήνας καί 
έντός 48 ωρών νά άναχωρήσωσιν είς Πελοπόννησον* Οί άξκ«- 
ματικοί συνεννοήθησαν άπό κοινού, έάν έπρεπε νά έκτελέσωσι 
τήν διαταγήν ταύτην. Δέκα έξ άλλοι άξιωματικοί τής φρουράς

Aus der Aisrte ScJrl&ch/'. Reserven avfd&rr QeSeh/ zttm Verge/reyr .

Απο την μάχην του Αισν. Ι-,φεορειαι αναμενουσαι την διαταγήν, δπως προχωρήσωσιν.

Αθηνών συνήλθον εις τήν στρατιωτικήν λέσχην. Διαδίδεται, δτι 
θά συγκληθη συνέλευσις τών έν Αθήναις άξιωματικών. Λέγεται, 
οτι σκοποΰσι νά παρουσιασθώσιν είς τόν Βασιλέα, καίτοι δ 
πρίγκηψ Άνδρέας προσεπάθησε νά τούς πείση, νά μή παρα- 
συρθώσιν είς τοιαύτας ένεργείας.

Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΖΑΤΜΗ
Γενεύη 13 Μαΐου. Ό  νέος Ιλλην πρωθυπουργός Ζαΐμης 

οδήλωσε, κατά τας έφημερίδας τής Λυώνος, περί τών γενικών 
γραμμών τής στάσεώς του έναντι τής Άντάντ, δτι αισθάνεται 
εαυτόν ύποχρεωμένον ύπό τής άποδοχής τοΰ ύπό τής ’ Αντάντ 
πρός τόν προΛάτοχόν του Λάμπρον άπευθυι#&έντος τελεσιγρά
φου. θ ά  προσπαθήση, δπως κα,ιά τό δυνατόν άπομακρύν^ τάς 
είσέτι υφισταμένας δυσκολίας συνεννοήσεως μετά τής Άντάντ. 
λεαι άπαιτήσεις δέν προεβλήθησαν ύπό τών συμμάχων. 'Η  ά- 

ι πομάκρυνσις άξιωματικών τινων έξ ’ Αθηνών είναι έσωτερικόν 
ελληνικόν ζητημα. ' Η κυβέρνησις Ζαΐμη δέν σκοπεί νά λάβη 
μέτρα έναντίον άλλων άξιωματικών πλήν τών ρηθέντων. Τά μέ
λη τοΰ σώματος τών Αξιωματικών δέον πάντοτε νά έ'χωσιν όπ’ 
δψιν, δτι ή πολιτική κατάστασις έπιβάλλει είς αυτούς μεγίστην 
έπιφυλαξιν. ' Ο Ζαΐμης άπέφυγε, νά όμιλήση περί αύτοΰ, οτι 
Τμήμα ναυτών τών συμμάχων έλαβε τήν άδειαν, νά έξασκη έ- 
^γχον έπί τής γεφύρας τοΰ ίσθμοΰ τής Κορίνθου.

ΟΙ ΕΚ ΠΕΙΝΗΣ ΘΑΝΑΤΟΙ
Ζυρίχη 13 Μαΐου. Αναγγέλλεται έξ Αθηνών, δτι δ κοι- 

ί λιακός τύφος έπεκτείνεται έν ' Ελλάδι. ' Η κυβέρνησις έδημοσί- 
ϊυσε στατιστικήν τών θανάτων. Κατά ταύτην άπεθανον έκ πείνης 
toy ’ Ιανουάριον 20, τόν Φεβρουάριον 25 καί τόν Μάρτιον 49 

[ πρόσωπα, τόν δέ Απρίλιον ηύξήθη άκόμη περισσότερον ό άριθ- 
|*ός τών έκ πείνης Θανάτων.

ΕΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ
I  Ρόττερνταμ 12 Μαίου. Ό  «Νέος ’ Αγγελιαφόρρς τής 
|*.ίττερνταμ» άναγγέλλει έξ έγκύρου έλληνικής πηγής, δτι 82 
* βιομηχανικοί καί έργατικοί σύλλογοι έπέδωσαν πρός τόν Βάσι

ζα  Κωνσταντίνον ψήφισμα περιέχον μεταξύ άλλων καί τά έξής: 
| *Αιαβεβαιούμεν τήν 'ϊμετέραν Μεγαλειότητα, δτι ό λαός καίτοι 
ΐ ^ ^ ΐ  ενεκα τών θανάτων, οί όποιοι λόγω τοΰ αποκλεισμού

τής Άντάντ σκληρώς πλήττουσι τά τέκνα του, δέν παύει, νά 
δεικνύη τήν σταθεράν του πίστιν.» ' 0  Βασιλεύς άπήντησε με. 
ταξύ άλλων τά έξής: «' Η έμπιστοσύνη σας είναι ή καλύτερα
άπάντησις πρός έκείνους έκ τών έχθρών μας, οί'οποίοι συ. 
νώμοσαν κατά τής άσφαλείας καί τής ευτυχίας τής Πατρίδος. 
' Η έμπιστοσύνη σας μοΰ δίδει τήν δύναμιν,· νά έξακολουθήσω 
τόν άγώνα, δπως έξυπηρετησω καί είς τό μέλλον τά αληθή 
συμφέροντα τοΰ Έθνους.»

01 Ρ ΙΠ Ο Ι i ! l  O E M i l  ΠΛΕΟΝ H i H E U I N  ΕΝ [ M i l l
Βερολΐνον 12 Μαΐου. ’ Ενω τά ρωσσικά τμήματα, τά ό

ποια κατα τήν άρχήν τής μεγάλης γαλλικής έπιθέσεως παρενε- 
βαλλον μεταξύ γαλλικών τμημάτων, έπετέθησαν παρά τήν Μπρι
μόν καί βορείως ταύτης μετά μεγάλης γενναιότητος καί υπέ 
στησαν βαρείας άπωλείας έννόησαν, πλέον ■ οί Ρώσσοι, δτι άνα 
θέτουσιν είς αυτούς πάντοτε τήν βαρυτάτην άποστολήν καί θυ. 
σιάζουσιν αύτούς ύπέρ τού γαλλικού καί τοΰ άγγλικού ιμπερια
λισμού. Νεωστί έξηκριβώθη’, δτι ρωσσικά τμήματα έγκατέλει- 
ψαν αύθαιρέτως τάς θέσεις, τάς όποιας ένεπιστεύθησαν είς αυ
τά, και άνευ πολλών διατυπώσεων άπεσύρθησαν. Τό γαλλικόν 
σύνταγμα πεζικού ύπ άριθ. 120, δπερ τήν 20 Απριλίου έπρό- 
κειτο νά άντικαταστήση τούς Ρώσσους, ευρε τόν σχετικόν τομέα 
έγκαταλελειμμένον.

ΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΟΥ ΕΟΥΚΟΥΡΕΗΙΟΥ
'Η  «Βορειογ. Γεν. Έφημερίς» γράφει τά έξής:'Ω ς άναγ- 

γέλλεται έκ Βουκουρεστίου αί γερμανικαί άρχαί ευρον έκεΐ ό- 
λοκληρον σωρόν μυστικών διπλωματικών έγγράφων, τά όποια 
διδουσιν ένδιαφέρουσαν εικόνα τής ώθήσεως έκ μέρους ρουμα
νικών τινων άντιπροσώπων έν τψ  έξωτερικω, οί όποιοι διά μέ
σου σκόπιμων, πολλάκις έντελώς ψευδών ειδήσεων, τάς όποιας 
έπορίζοντο άπό τήν άνταντίκήν διπλωματίαν, τό πάν μετεχειρί- 
ζοντο, ινα έξεγείρωσι τήν Ρουμανίαν είς πόλεμον έναντίον τών 
κεντρικών δυνάμεων. Είς έκ τών ένεργωτάτων τοιούτων ύποκι- 
νητών, ό πρώην έν Σόφια πρεσβευτής Ντεροΰσι, προσκρούει συ
χνά είς τάς έκθέσεις του τοσοΰτον πρός τήν πραγματικό ιητα, 
ώστε αύται φαίνονται ώς νά εχωσι γραφή έπί παραγγελία:.



ΤΟ IVN0A0H ΤΟΝ ΑΙΧΜΑΛΒΤΟΙ ΠΟΑΕΜΟΪ
Το σύνολον τών αιχμαλώτων τής Γερμανίας και τών συμ

μάχων της άνήρχετο τήν 1 Φεβρουάριου 1917 είς 2874271. 
καί δή 27620 αξιωματικούς καί 2846.651 όπλίτας. Έ κ  τών 
περίπου 3 εκατομμυρίων τούτων αιχμαλώτων είναι 2,1 εκατομ- 
μύρια Ρώσσων, 370000 Γάλλων. 155000 Σέρβων, 100000 
’ Ιταλών, 80000 Ρουμάνων, 45000 Άγγλων, 6000 Μαυρο- 
βουνίων.

’ Εφ έκαστου αιχμαλώτου άξιωματικοΰ άναλογοΰσι αιχμά
λωτοι όπλΐται: διά τους Ρώσσους 145, διά τούς [άλλους 57, 
διά τούς Άγγλους 26, διά τούς Ιταλούς 42, διά τούς Βέλ
γους 62, διά τούς Ρουμάνους 50, διά τούς Σέρβους 169, δια 
τούς Χίαυροβουνίους 180. Έ κ  τών 3 εκατομμυρίων αιχμαλώ
του μετεφερθησαν εις Γερμανίαν 1,691.000, είς Αυστροουγγα
ρίαν 1.092.000. είς Βουλγαρίαν 68.000, είς Τουρκίαν 24.000· 
Έ κ  τών είς Γερμανίαν μεταφερΜντων αιχμαλώτων εΐναι 1.212* 
000 Ρώσσοι (έπί όλικοΰ αριθμού αίχμαλώτων Ρώσσων 2.081"
000). 367-000 Γάλλοι (έπί όλιχοΰ άριθμοΰ αίχμαλώτων I'άλ
λων 368.600). Βέλγοι 42.400 (έπί όλικοΰ άριθμοΰ 42,400),
* Αγγλοι 33100 (έπί όλικοΰ άριθμοΰ 45.200), Σέρβοι 29.500 
(έπί όλικοΰ άριθμοΰ 154.600), Ρουμάνοι 10.200 (έπί όλικοΰ 
άριθμοΰ 79.000.) ____________

0 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TON EPIATQN ΜΙ ΣΤΡΑΤΙΟΤδΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ
Πετρούπολις 11 Μαΐου. (Τηλεγρ. τού τηλ. πρακτορ. Πε

τρουπόλεως.) 'Η  έκτελεστική έπιτροπή τοΰ συνδέσμου τών έρ
γατών καί στρατιωτών έξεφράσθη διά ψήφων 23 έναντίον 22,
8 άρνηθέντων ψήφον, έναντίον τής συμμετοχής είς ύπουργεϊον 
συνεργασίας. ____________

ΠΑΡΑΙΤϋίΙΪ TBV K0FΗΙΛΟΦ
Κατά τηλεγράφημα έκ Μόσχας ό στρατιωτικός ό διοικη

τής τής Πετρουπόλεως Κορνιλώφ υπέβαλε τήν παραίτησίν του.
Πετρούπολις 13 Μαΐου. (Ρόϋτερ.) 'Ο  στατηγός Κορνιλώφ 

φέρει ώς αφορμήν τής παραιτήσεώς, του, οτι οργανώσεις τινες 
άπαιτοΰσι νά έλέγχωσι τάς φρουράς καί δτι οί άντιπροσωποι 
τοΰ συνδέσμου τών έργατών καί στρατιωτών άπαιτοΰσιν, όπως 
υποβάλλη υπό την εγκρισιν τοΰ συνδέσμου δλας τάς διαταγάς 
του. ____________

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Σόφια 11 Μαΐου. Επίσημον ανακοινωθέν τής 11 Μαΐου.
Μακεδονικόν μέτωπον. Είς τήν περιοχήν τών Βίτωλιων 

ζωηρόν πΰρ πυροβολικοΰ. ·
Εις τό τόξον τοΰ Τσέρνα οί Γάλλοι έπεχείρησαν την πρωί

αν ίσχυράν έπίθεσιν έπί μετώπου περίπου 5 χιλιομέτρων, αλλα 
άπεκρούσθησαν έν μέρει δι’  άγώνος έκ τοΰ πλησίον. Κατα τα 
χαράγματα πολλά έχθρικά τμήματα έπετέθησαν βορείως τοΰ 
Μάκοβο, άπεκρούσθησαν δμως διά τοΰ πυρός φραγμοΰ. Ανα- 
τοτολικώς τοΰ Τσέρνα κατεπνίγη μία άπόπειρα έπιθέσεως τοΰ 
έχθροΰ κατά τοΰ χωρίου Τρνόβα διά τοΰ άποτελεσματικοΰ πυ
ρός μας καταστροφής.

Είς τήν περιοχήν τοΰ Μογκλένα αρκετά ζωηρά έντασις 
άγώνος. Κατόπιν σφοδρας προπαρασκευής διά πυροβολικοΰ οί 
Σέρβοι έπετέθησαν πολλάς φοράς άλληλοδιαδόχως παρά τήν 
Ντόμπρο Πόλγιε, Κόβιλ, Τσμπόρσχο, Τούσιν καί Νοντε, απε
κρούσθησαν δμως δλας τάς φοράς υπό τοΰ πυρός μας καί τών 
άντεπιθέσεών μας. Έκυριεύσαμεν 3 αύτογεμή δπλα. Τό ζωηρόν 
πΰρ πυροβολικοΰ έξακολουθεΐ.

Δυτικώς τοΰ Άξιοΰ πΰρ πυροβολικού μεταβλητής δυνάμε
ως. Νοτίως τοΰ χ<ορίου Χοΰμα ο εχθρός επεχειρησε λυσσαλέ
ας, πολλάκις έπαναληφθείσας έπιθέσεις. Τμήματά τινα αύτοΰ 
κατώρθωσαν νά . εισδύσωσιν είς Ιν τών προκεχωρημένων χαρα
κωμάτων μας, τό όποιον δμως επανεκτήθη διά ίσχυράς άντε- 
πιθέσεως κατά τήν διάρκειαν της νυκτός. Δυτικώς τής 1 Αλτσάκ 
Μάλε άνεπτύχθη άγών πεζικού περί μίαν τών προκεχωρημένων 
θέσεών μας. Νοτίως τής Δοϊράνης μέτρια εντασις πυροβολικοΰ.

Είς τάς θέσεις μας καί πρό τούνων έμετρήθησαν μέχρι 
τοΰδε πλέον τών 1500 πτωμάτων άγγλων στρατιωτών, μεταξύ 
τών οποίων καί 15 άξιωματικών. Είς τάς πρό τών θέσεών μας 
χαράδρας όπάρχουσιν άκόμη πολλά πτώματα. Εκυριευσαμεν 
δύο άγγλικά πολυβόλα καί πολλά δπλα. ’ Ανατολικώς τής λίμνης 
της Δοϊράνης μέχρι τών εκβολών τοΰ Στρυμόνος ασθενής δρά- 
σις πυροβολικού. Είς την πεδιάδα τών Σερρών όράσις περιπό
λων καί άσθενεστέρων τμημάτων. —

Είς τάς «Νέας Ειδήσεις τής Ζυρίχης» άναγγέλλονται έκ 
Χάγης τά έξής: Ά π ό  καλώς πληροφορημένην πηγήν άνακοι- 
νοΰται ήμΐν, δτι είς τό στενόν τής Μάνχης μεταξύ ’ Ιρλανδία; 
καί Σκωτίας προσέκρουσε κατά τάς ήμέρας ταύτας έπί τορπίλ
λης τό έλαφρόν άγγλικόν καταδρομικόν «Κορντέλια» (3800 
τόννων). Έ κ  τής προσκρούσεως υπέστη σοβαράς βλάβας καί έ- 
ρυμουλκήθη είς Μπάρροβ.

Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΑΓΩΝ
Βερολϊνον 12 Μαΐου. Έ νω  ή δράσις τών έχθρικών έναε- 

ρίων δυνάμεων είς τό Δυτικόν μέτωπον καί μάλιστα είς τά μέ
τωπα τοΰ κυρίου άγώνος ύπεχώρησε κατά τι, οί άεροπόροι μας 
ήσαν πάλιν πολύ δραστήριοι Οί άνιχνέυταί άεροπόροι έπροχώ- 
ρησαν ·είς τινας θέσεις μέχρις 100 χιλιομέτρων έντός τοΰ έχθρι· 
κοΰ έδάφους καί» έπανήλθόν φέροντες πολυτίμους πληροφορίας. 
Οί άεροπόροι μας τοΰ πεζικού μετέσχον πολλάκις τοΰ άγώνο; 
έπί της ξηράς διά πυρός πολυβόλων. 'Έν βαρύ άγγλικόν πυρο· 
βόλον, τό όποιον εβαλε πρός τήν διεύθυνσιν τής Ντουαί ήναγ· 
κάσθη νά σιωπήση ύπό τοΰ υπό άεροπόρων διευθυνομένου πυ 
ρός τοΰ πυροβολικοΰ μας. ’ Εβομβαρδίσθησαν ύπό τών άεροπό 
ρων μας διάφοροι κατασκηνώσεις στρατοΰ καί στρατιωτικαί έγ 

καταστάσεις.
'Ο  έχθρός άπώλεσε 16 άεροπλάνα, έξ ών 10 κατά τό 

ivalptov άγώνα. 'Η  μοίρα τοΰ Ριχτχόφεν κατέρριψε τρία.

Ενοικιάζεται άμέσως ή βραδύτερον είς οικογένειαν καλώ 
έπιπλ. κατοικία μετά μαγειρείου, λουτρού, ήλεκτρ. φωτός καί ί 
σωτερικοΰ άποχωρητήρίοϋ. Πλατεία Ταχυδρομείου 20. 111.

Ενοικιάζεται προσήλιον δωμάτιον μέ 2 παράθυρα καί φ« 
ταέριον. Κυρία Τσέπγκερ. Λέμπαουερ-στράσσε 28. II.

’ Ενοικιάζονται άμέσως εύθηνά καλώς έπιπλ. δωμ. μετά φ® 
ταερίου είς καλήν θέσιν. Έλίζαμπετ-στράσσε 18. II.

Ενοικιάζονται 1 ή 2 καλώς έπιπλωμένα δωμάτια. Έ|ΐ 
μεριχ-στράσσε 31. III. _____________

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμάτιον. Ζάλομον-στράσσε 30. H-

’ Ενοικιάζεται άπό 1 ’ Ιουνίου καλώς έπ. δωμ. \1. Ντίττμ*( 
Κρέλ- στράσσε 19. I. ά. _____

Ενοικιάζεται άμέσως ή βραδ. έπιπλ. δωμάτ. Έ μμεριΧ 
στράσσε 26. I. δ.


