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H M T U M  E l !  T i  M ETD IM
Είς τό μέτωπον τοΰ Ά ρ ρ α ς  τήν 13 Μαίου τό πυρ ήτο 

άσθενέστερον ή χατά τάς προηγούμενα? ήμέρας καί μόνον περί 
τήν εσπέραν προσέλαβε μεγαλυτέραν δύναμή. ' Η γερμανική έν 
τω αέρι υπεροχή κατέστησε δυνατόν είς τό πυροβολικόν διά 
πλήρους έκμεταλλεύσεως της παρατηρήσεως από αερόστατων 
καί αεροπλάνων νά καταπολέμηση τάς έχθρικά; πυροβολαρχίας 
έφ’ δλοκλήρου τοΰ μετώππυ μετά καλοΰ αποτελέσματος. Είς 
πολυαρίθμους θέσεις έςερράγησαν πυρομαχικά καί εις πολλάς 
θέσεις πυροβολαρχιών τό υπηρετικόν προσωπικόν έγκατέλιπε τά 
πυροβόλα. Έπίθεσις αγγλικόΰ λόχου κατά τοΰ πάρκου της 
’ Οππυ συνετρίβη τήν πρωίαν τής 13 Μαΐου διά τοΰ γερμανι
κού πυρός φραγμοΰ καί τοΰ πυρός της άμύνης.

Αί άπόπειραι των ’Άγγλων, νά παρασκευάσωσι τόν σιδ. 
σταθμόν καί τό χωρίον Ροε πρός άμυναν, ήμποδίσθησαν διά 
συστηματικού πυρός πυροβολικοΰ. Συνγκεντρώσεις στρατοΰ δυτι
κώς της Γκαβρέλ διελύθησαν κατά τήν έπέλευσιν της νυκτός υπ» 
Τοΰ γερμανικοΰ πυρός. Μία τήν ΙΙην ώραν τής έσπέρας έπι- 
■χειρηθεΐσα αγγλική έπίθεσις παρά τήν οδόν Φαμποΰ —  Φρεσν 
«υνετρίβη υπό τοΰ γερμανικοΰ πυρός. 'Η  13η αγγλική έπίθεσις 
κατά τής Μπουλλεκοΰρ άπέτυχε τήν πρωίαν τής 13 Μαΐου, ή 
δε 14η τήν έσπέραν τής αυτής ήμέρας. Παρά τό ισχυρόν υπό 
•αεριούχων οβίδων συνοδευόμενον ραγδαΐον πΰρ δεν έκλονίσθη ή 
γενναία φρουρά. Τό χωρίον έκρατήθη διά έπιμόνου άγώνος 
χειροβομβίδων.

Κατά τοΰ Σεν Κεντεν διηυθύνετο ισχυρόν πΰρ, ιδίως κα
ρά τοΰ έσωτερικοΰ τής πόλεως, δπου έξερράγησαν πολλαί πυρ- 
καϊαί.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αΐσν καί είς τήν δυτικήν Καμπανίαν 
’to πΰρ ήτο άναλόγως ασθενές, ζωηρότερον δέ μόνον μεταξύ 
ροΰ Βίντερμπεργκ χαί τής όδοΰ Κορμπενυ - Ράϊμς ώς καί άπό 
|ΐοΰ Αΐσν μέχρι βορειοδυτικώς της Μπριμόν. Έ νω  ή γαλλική 
ρίθεσις προσκρούει, οί Γερμανοί έβελτίωσαν τάς θέσεις των 
ροοειοδυτικώς τής Μπραί καί παρά τήν ’ Ενβενκούρ !ιά προχω- 
ρήσεως τών γραμμών των πεζικοΰ. Ω σαύτως κατωρθώθη ή 
[δελτίωσις τών γερμανικών θέσεων έπί τοΰ υψώματος 108. 'Ο  

Γίελειως υπό τών οβίδων κατεσκαμμένος ουτος λόφος, ό δποΐος 
βρίσκεται έν τψ μέσω τής πεδιάδος βορείως τής Μπερρύ ώ  

Μπάκ πλέυροκοπεΐ πασαν νέαν γαλλικήν έπίθεσιν κατά της Έν- 
κούρ.

Παρά τό ίσχυρότατον πΰρ πυροβολικοΰ καί τεραστίαν χρη- 
ιποίησιν ανθρωπίνων μαζών ο? Γάλλοι δεν κατώρθωσαν νά

1 πευθυνος έκδοτης: Αίμίλιος Γκλάουμπερ Τίός.
Μέταφραστής : Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Εκτύπωσή καί εκδοσις υπό τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχρι- 

χτεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

άποσπάσωσιν άπό τάς γερμανικάς θέσεις τόν λόφον τοΰτον. ' Η 
γερμανική φρουρά, ή όποία κατείχε τήν κορυφήν άπό κοινοΰ 
μετά τών Γάλλων, έπροχώρησεν ήδη τήν γερμανικήν γραμμήν· 
Τολμηραί περίπολοι έκυρίευσαν εν μέρος τοΰ έκεΐ λατομείου κα1 
συνελαβον αίχμαλώτους. Τό έπακολουθήσαν ίσχυρόν γαλλικόν 
πΰρ πυροβολικοΰ δέν κατώρθωσε νά μεταβάλη τίποτε πλέον είς 
τήν γερμανικήν έπιτυχίαν.

Είς τό ανατολικόν μέτωπον έβομβαρδίσθησαν δ σιδ. σταθ
μός καί στρατιωτικαί έγκαταστάσεις τοΰ Γαλατσίου διά πυρός 
καί ή ’ Ισμαήλ διά βομβών 4 ς άντίποινα διά τόν βομβαρδισμόν 
τής Τούλτσεα. Είς τόν σιδ. σταθμόν παρετηρήθη έκρηξις καί είς 
τό Γαλάτσιον πολλαί πυρκαϊαί. Έχθρικαί πυροβολαρχίας αί ό- 
ποΐαι άπήντησαν είς τό πΰρ μας, ήναγκάσθησαν νά σιγήσωσιν-

Η ΑΝΤΑΝΤ ΕΧΑίΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
Είς τήν «Φόσισε Τσάϊτοϋνγκ» άναγγέλλονται έξ “Αμστερν

ταμ τά έξής :
' Ο έν Λονδίνψ ανταποκριτής μου έκθέτει τά έξής: Οί ρι- 

ζοσπάσται γάλλοι σοσιαλισταί άπειλοΰσι μέ απεργίαν είς τά έρ 
γοστάσια πυρομαχικών, έάν ή κυβέρνησις έμποδίση τήν άναχώ 
ρησιν τών αντιπροσώπων των είς Στοκχόλμην. 'Η  λογοκρισία 
άπηγόρευσε, νά στηρίζωσιν έλπίδας είρήνης έπί τής συνδιασκέ- 
ψεως τής Στοκχόλμης. Έ ν  Γαλλία έλπίζουσι γενικώς είς απο
στολήν αμερικανικού στρατοΰ.

' Η ιδέα δλων τών κύκλων είναι, δτι οι Ά γ γλοι εχουσιν 
έξαντληθη καί δτι άναβάλλουσι τήν άπόφασιν διά τό προσεχές 
έτος. ’ Επικρατεί μεγΐσ-ςη άντίδρασις κατά τής σκοπουμένης προσ- 
κλήσεως τής προσεχοΰς ήλικίας στρατευσίμων, ούτως ώστε ή 
άγγλική κυβέρνησις δέν τολμά νά προβή είς ταύτην. Μεταφο- 
ραί στρατοΰ είς Θεσσαλονίκην εΐναι σχεδόν άδύνατοι είς τήν άγ- 
γλικήν κυβέρνησιν, οΰτως ώστε είς τους πολίτικους κύκλους έπι- 
κρατεΐ ή γνώμη, δτι ή παροΰσα έπίθεσις τοΰ Σαρράϊγ εΐναι 
προπαρασκευή πρός άποχώρησιν τοΰ στρατοΰ τοΰ Σαρράϊγ. Ε 
πειδή ή ’ Αγγλία δέν δυναται πλέον νά παρατάξη νέας έφε- 
δρείας, τά στρατεύματα τοΰ Σαρράϊγ κατέστησαν απαραίτητα 
διά τά λοιπά μέτωπα.

Φιλελεύθεροι άγγλοι πολιτικοί έξέφρασαν τήν γνώμην, δτι 
οί σύμμαχοι έχασαν τόν πόλεμον, διότι ή στρατιωτική δύναμις 
τής Ρωσσίας δέν εΐναι δυνατόν πλέον νά άναστηλωθη. Αί πο- 
λιτικαί καί αί οίχονομιχαι συνθήκαι έν Ρωσσία εΐναι έναντίον 
τοΰ πολέμου καί έργάζονται υπέρ της έσωτερικής ησυχίας. Τά 
δπλα καί τά χρήματα τής Αμερικής ήλθον πολυ άργά διά τήν 
Ρωσσίαν. 'Η  Γαλλία χρειάζε:αι στρατόν, καί ή ’ Αγγλία δεν έ-



πιτρέπεται νά δεχθή πλέον αμερικανικά κεφάλαια, Γνα μή με- 
γεθύνη περισσότερον τό χρέος της. Εις τους φιλελεύθερους κύ
κλους'έν ’ Αγγλία ηυξησβν αίσθητώς ή άντίΟεσις κατά τοΰ Λόϋδ 
Τσώρτς.

Αί οίκονομικαί δισχέρειαι τής ’ Αγγλίας επεισαν τον λαόν 
πάντοτε περισσότερον περί τής μεγάλης έπιδράσεως τών γερμα
νικών υποβρυχίων, ούτως ώστε ή κυβέρνησις επί μιαν εβδομά
δα έδημοσίευε καθημερινώς είς τόν τύπον ανακοινώσεις περι δια
φόρων νέων έφευρέσεων έναντίον τών υποβρυχίων, εί; τας οποί
ας έν τούτοις τό κοινόν δεν πείθεται, άφοΰ και αυτή ή κυοερ- 
νησις κατά τόν τελευταϊον χρόνον ήναγκάσθη έπανειλημμένως νά 
όμολογήση, δτι αί έπίσημοι στατιστικαί ήσαν ψευδείς. Ό  Λαμ- 
πουρ Λέαντερ εγραψεν, δτι οί φιλελεύθεροι ε'χουσιν ήδη τήν 
ευκαιρίαν, νά άναγκάσωσι τόν Λόϋδ Τζώρτς είς παραιτησιν και 
νά άναλάβωσι ούτοι τόν σχηματισμόν κυβερνήσεως καί νά 
κλείσωσιν ειρήνην. Αί θε<υρίαι τοΰ Λόϋδ Ίσωρτς ουδαμοΰ εφε 
ρον αποτέλεσμα. * ΓΚ ’ Αγγλία ήχθη είς τό χείλος της πείνη* 
καί πρός τούτους δανείζεται άπό τους μικρούς λαούς, ινα οια- 
τηρήση τά οικονομικά της. 'Ο  ύπό τοΰ Λοϋδ ίσωρτς τυφλω 
θεί; λαός άνέβλεψεν.

Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΙΣ 
ΠΕΡΙ TDK ilOAEMIXQH ΙΚΟΠΟΗ ΕΝ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΟΪΑΗ

ΓΙρός ύποστήριξιν τής έπερωτήσεω; τών συντηρητικών 
περί ιών πολεμικών σκοπών ό συντηρητικός βουλευτής I εζικε 
είπεν : ' Η σοσιαλοδημοκρατική μερι; έπιθυμεΐ ειρήνην άνευ
προσαρτήσεων καί πολεμικών αποζημιώσεων. Ο βουλευτής Σάίν- 
τεμαν έδήλωσεν, δτι δύναται ώρισμένως νά παραδεχθή, δτι ο 
’ Αρχικαγγελάριο; είναι σύμφωνος πρό; τάς ίδέάς τών σοσιαλο- 
δημοκρατικών. Πολλοί λαϊκοί κύκλοι άνησυχούσιν είς μέγαν 
βαθμόν. ’ Επικρατεί πλήρης άβεβαιότης, ή όποία δεν δύναται νά 
έξακολουθή. Τις έξ ήμών δέν έπιθυμεΐ τήν άμεσον ειρήνην ; 
Εν ’ Αμερική δεν θέλουσιν ειρήνην μετά τών Χοεντζόλλερν. 

Τοΰτο είναι απαράμιλλος άξίωσις.
Έξακολουθών λέγει, δτι ό βουλευτής Σάϊντεμαν είπεν: 

«Είς παράφρων δύναται νά πιστευη ακόμη είς την νίκην.» «Εί
μαι τοιοΰτος παράφρων, πιστεύω είς τήν νίκην.» Φαίνεται, ως 
έάν ή κυβέρνησις δέν εμφορείται υπό τής σταθερας θελήσεως 
τής νίκης. (Μεγάλη ανησυχία.) Τις θέλει κατακτητικόν πόλε
μον ; Ούδείς ές ήμών. ' Ημείς διεξάγομεν αμυντικόν πόλεμον, 
θέλομεν νά έξασφαλίσωμεν τό μέλλον μας. Πώς είναι Ουνατον 
τοΰτο άνευ έπεκτάσεως τής δυνάμεως ; Πρέπει αί Θυσιαι να ά- 
ποβώσιν είς μάτην ; Οί έχθροί μας έπανέλαβον πολλάκις, δτι 
Θέλουσι τήν καταστροφήν μας. θ ά  ήτο φοβερά ή θέσις μας, 
έάν ό Άρχικαγγελάριος είσήρχετο είς διαπραγματεύσεις μέ τό 
κενόν βαλάντιον της άπαρνήσεως, ένω οί έχθροί μας προεβα- 
λον τά σχέδιά των. ’ Απαιτοΰμεν τήν άπόκρουσιν διεθνούς είρή
νης άπαρνήσεως. (Ζωηρά Μπράβο. Συρίγματα έκ της αριστε- 
ράς. ’ Επανειλημμένοι έπιδοκιμασίαι.)

Είς άπάντησιν τής έπερωτήσεως περί τών πολεμικών σκο
πών δ άρχικαγγελάριος Μπέτμαν Χόλβεκ είπε τα έξής :

'Η  δημοσιευσις προγραμματικής άναχοινώσεως χατά τήν 
παροΰσαν στιγμήν δέν θά έξυπηρέτει τά συμφέροντα τής χ ω 
ράς. "Ενεκα τούτου οφείλω νά αποκρούσω ταυτην. Απο τοΰ 
χειμώνος τοΰ 1914— 1915 πιέζομαι πότε ύπό τής μιας μερί- 
δός καί πότε ύπό τής άλλης νά άναλύσω δημοσία τούς πολεμι
κούς μας σκοπούς εί δυνατόν μέχρι τών λεπτομερειών. ' Η σιω
πή μου έξηγήθη ώς συγκατάθεσίς μου είς τά προγράμματα

πολεμικών σκοπών ώρισμένων κομμάτων ή ιδεών. Ενάντιον .ου- 
του οφείλω νά διαμαρτυρηθώ πάλιν. "Ο,τι ποτε ήδυνηθην να 
είπω περί τών πολεμικών μα; σκοπών, τό είπον ένταΰθα εί·» το 
Ράϊχσταγ είς διαφόρους περιστάσει;, έξεφράσθη δέ καί εις τήν 
πρότασιν μας περί διαπραγματεύσεων είρήνης τής 12 Δεκεμ

βρίου 1916.
' Η νεωστί πάλιν έλθοΰσα είς τό μέσον φήμη. οτι υφισταν- 

ται διαφοραί τινε; γνώμη; μεταξύ ήμών και τών συμμάχων 
μας είς τό ζήτημα τής είρήνης είναι μύθος. (Ζωηραί έπιδοκι- 
μασίαι.) Δέν θά έπηρεάση ωσαύτως ούδολως τήν στάσιν μου 
ό λόγος τόν όποιον ό βουλευτής Σάϊντεμαντ ένόμισεν, δτι έπρε
πε νά ρίψη είς τήν αίθουσαν ταύτην, ό λόγος περί έπαναστα- 
σεως. 'θ 'λ α ό ς  δέν θά συμμερισθή π ο σ ώ ς  τήν λέξιν ταύτην. 
(Ζωηραί έπιδοκιμασίαι.) Δέν θά έπηρεασθώ ώσαύτως άπό τόν 
ισχυρισμόν τοΰ βουλευτοΰ Ρέζικε, οτι άνήκω εί; τούς σοσιαλο- 
δημοκρατικούς. Δέν άνήκω είς ούδέν κόμμα. (Θυελλώδεις έπι- 
δοκιμασίαι.) ’ Εάν άνήκω είς κόμμα τι, τοΰτο είναι ό γερμανικός 
λαός, διά τόν όποιον τά τέκνα του μάχονται μετ’ άπαραμίλλου 
γενναιότητος, συγκεντρωμένα στερεώς περί τόν Αύτοκράτορά 
των, τόν όποιον έμπιστεύονται καί ό όποιος τούς έμπιστεύεται. 
(Ζωηραί έπιδοκιμασίαι.) Οί λόγοι τοΰ Κάϊζερ τοΰ Αύγούστου 
1914 παραμένουσιν αψευδείς.

Ή  στάσις μου άποβλέπει μόνον είς άμεσον καί συγχρό
νως εύτυχή τερματισμόν τοΰ πολέμου. Καί σήμερον άκομη δεν 
βλέπω είς τους δυτικούς έχθρούς καμμίαν διάθεσιν διά ειρήνην, 
οϋτε τήν έγκατάλειψιν τών κατακτητικών καί καταστρεπτικών 
σκοπών των. Πιστεύει κανείς, δτι οί έχθροί ούτοι δύνανται νά 
όδηγήσωσιν είς τήν ειρήνην διά προγράμματος τίνος της παραι- 
τήσεως κατακτήσεων καί τής σωφροσύνης; Η έγω πρεπει αν 
τιστρόφως νά παρουσιάσω πρόγραμμα κατακτήσεων; "Οσον εν 
πρόγραμμα παραιτήσεως άπό κατακτήσεων. δσον καί πρόγραμ
μα προσαρτήσεων δέν δύνανται νά βοηθήσωσιν, δπως κερδίσω- 
μεν τήν νίκην καί περατώσωμεν τόν πόλεμον.

Τουναντίον φαίνεται, ώς έάν ή Ρωσσία αποκρούει δι έαυ- 
τήν δλα τά βίαια κατακτητικά σχέδια. ’ Εάν δμως ή Ρωσσία 
a έλη νά άπομακρύνη άπό τά τέκνα της τήν περαιτέρω αιματο
χυσίαν, έάν άπαρνήται δλα τά βίαια κατακτητικά σχέδια, έάν ή 
Ρωσσία θέλη νά άποκαταστήση διαρκείς σχέσεις ειρηνικής συμ- 
βιώσεως μεθ’ ήμών, τότε είναι βεβαίως αύτονόητον, δτι ημείς* 
οί όποιοι συμμεριζόμεθα τήν εύχήν ταύτην, δέν Θά καταστρε' 
ψωμεν τάς διαρκείς σχέσεις τοΰ μέλλοντος, δέν θά καταστήσω- 
μεν άδύνατον - τήν άνάπτυξίν της δι’ άπαιτήσεων (Ζωηραί έπι- 
δοκιμασίαι), αί όποΐαι δέν συμβιβάζονται μέ τήν ελευθερίαν κα 
τήν θέλησιν αύτών τών λαών καί αί όποΐαι θά εθετον είς τον. 
ρωσσικόν λαόν τόν σπορον πρός νέαν έχ&ρότητα.

‘ Η κατάστασις μας στρατιωτικώς είναι τόσον καλή, όποια 
Γσως δέν ύπήρξε ποτέ μέχρι τοΰδε άπό τής ένάρξεως τοΰ πο
λέμου. (Έπιδοκιμασίαι.) Αί πράξεις τών ύποβρυχίων μας όμι- 
λο'ύσιν άφ εαυτών. (Έπιδοκιμασίαι.) Καί οί ούδέτεροι θά άνα- 
γνωρίσωσι τοΰτο. Έ φ  δσον έπιτρέπει τό καθήκον πρός τόν ί
διον' μας λαόν, σεβόμεθα τά συμφέροντά των, πέραν τούτου δέν 
δυνάμεθα νά πράξωμεν τοΰτο. Τήν στάσιν τής Ισπανίας, ή 0 
ποια μετά μεγάλων δυσκολιών κατώρθωσε νά τηρήση σώφρονα 
πολιτικήν ουδετερότητας, άναγνωρίζομεν μετ’ εύγνωμοσύνης 
εύχόμεθα, δπως ό ισπανικός λαός συγκομίση τούς καρπούς τηΐ 
πολιτικής ταύτης είς άνάπτυξίν τής δυνάμεως του καί ευτυχ'-*^ 
(Έπιδοκιμασίαι.) ;

Μετά πλήρους έμπιστοσύνης δυνάμεθα νά πιστεύωμεν, i p  
πλησιάζομεν είς τό καλόν τέλος. Τότε θά έλθη ή έποχή, *α

ήν θά δυνάμεθα νά διαπραγματευθώμεν μετά τών έχθρών μας 
περί τών πολεμικών μας σκοπών, δσον άφορα τούς όποιους 
εύρίσκομαι είς πλήρη αρμονίαν μετά τής άνωτάτης στρατιωτι
κής διοιχήσεως. Τότε θά έπιτύχωμεν ειρήνην, ή όποία αας δί
δει έλευθερίαν, νά άνοικοδομήσωμεν διά άκωλύτου άναπτύξεως 
τάς δυνάμεις μας, τάς όποιας κατέστρεψεν ό πόλεμος ούτος fva 
άπό τόσον πολύ αίμα καί θυσίας προκύψη κράτος καί λαός, 
ισχυρός, άνεξάρτητος καί μή άπειλούμενος ύπό τών έχθρών του, 
άσυλον τής είρήνης καί τής έργασίας. (Ζωηράί έπιδοκιμασίαι 
καί χειροκροτήματα είς τήν αίθουσαν καί έπί τών θεωρείων.)

Α Ν Α Κ Ι Ι Η Ο Β Ε ϋ τ Γ Γ ί ί  Ρ Μ Ε Μ Ι Ϊ
F m u u  l i u i n n E · »

Επίσημόν. Μεγα Στρατηγεϊον. 16 Μαίου 1917.

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

Λόγφ τών δυσμενών καιρικών σχέσεων ή εντασις τοΰ άγώ
νος ήτο άναλόγως μικρά.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Τ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Εκατέρωθεν τής Κραόν και βορείως τής Πρόσν ή ηύξη- 

μένη δρασις τοΰ πυροβολικοΰ έξηκολουθησεν άνευ διακοπής.
Ανατολικώς της Λα Νεβίλ εν βραδεμβουργικόν τάγμα εί· 

σώρμησεν έπί πλάτους 600 μέτρων είς τά έχθρικά χαρακώμα
τα καί έκράτησε τήν νεωστί καταληφθεΐσαν θέσιν έναντίον πολ
λών μετά ισχυρών δυνάμεων έκτελεσθεισών έπιθέσεων. Είς χεΐ- 
ρας τών γενναίων στρατευμάτων περιήλθον 175 αιχμάλωτοι, ώς 
καί πολυάριθμα δπλα δλων τών ειδών.

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
' Η κατάστασις άμετάβλητος.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Τό ζωηρόν πΰρ μεταξύ τών λιμνών Πρεσπας καί Δοϊρά

νης επεςετάθη και εις τό μέτωπον τού Στρυμόνος.

______________  ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΝΤΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  15 Μαΐου.

ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Κατόπιν τριημέρου προπαρασκευής πυροβολικού, κατά τήν 

όποιαν μετέσχον δλαι αί μάζαι τών πυροβόλων καί τών τορπιλ- 
λοβλητών τοΰ έχθροΰ άπό τοΰ Τολρίάϊν μέχρι τής θαλάσση;, 
IPX136 Χ ^ ς  ή διαρκώς ύπό τών συμμάχων τής ’ Ιταλίας άπαι- 
τουμένη έπίθεσις πεζικοΰ κατά τής στρατιάς μας τοΰ Ίζόντσο.
0  έχθρός έφώρμησεν έπί μετώπου πλατυτέρου τών 40 χιλιο
μέτρων είς πολλάς θέσεις έναντίον τών γραμμών μας.

Σφοδρότερος ύπήρξεν ό άγών είς τόν χώρον τής Πλάβας, 
ίπί τοΰ δρ"ους Σάντο, έπί τών όψίομάτων άνατολικώς τοΰ Γκέρτς, 
ίίς τήν περιοχήν τοΰ Φάχτι Ρίπ Χαί παρά τήν Κοστανγιεβικα. 
Είς πολλά σημεία τοΰ πεδίου τής μάχης συνετρίβησαν αί συμ- 
*αγεΐς έπιθετικαί μάζαι τών ’ Ιταλών ύπό τοΰ πυρός τοΰ πυρο
βολικού μας καί τών πολυβόλων μας, ώς έπί τοΰ υψώματος 
β̂ν Γκαμπριελε, έπί τοΰ όποιου ό έχθρός ύπεχώρησεν έν τε- 

«ία  άποσυνθέσει, έγκαταλείπων οπλισμόν καί κράνη. "Οπου οί 
, Ιταλοί έπροχώρησαν, έγένοντο δεκτοί ύπό τοΰ άψηφοΰντος τό 
*'Jp πυροβολικόΰ πεζικοΰ μας, καί κατεδιώχθησαν δι5 άγώνος 
ί*&ματος πρός σώμα.

Κατα τοιοΰτον τρόπον ήλλαξαν πεντάκις κύριον τά έπί τοΰ 
Φάχτι Ρίπ ύπό τοΰ πυρός κατεσκαμμένα χαρακώματα' αας. Γνα 
έν τελεί κυριευθώσι νικηφόρως ύπό τών ύπερασπιστών των. Είς 
τινα σημεία ή καταδίωξις τοΰ έχθροΰ έξηκολούθησε μέχρι τών 
θέσεών του.

Τα στρατεύματα' μας εσχον τήν 14 Μαΐου διά τής γεν
ναίας των άμύνης πλήρη νίκην ό έχθρός έγχατέλιπεν είς χεΐράς 
μας ύπέρ τούς 1600 άνδρας καί πολλά πολυβόλα. ! Η μάχη 
έξακολουθεΐ άνευ διακοπής.

Οί άεροπόροι μας συνήψαν μάχην πρός πολλά ιταλικά ά
εροπλάνα ύπεράνω τοΰ πεδίου μάχης. 'Ο  άνθυπασπιστης Ά ρ -  
ρίγκι άνεδείχθη δι’ ΙΙην φοράν νικητή; έν τοϊ έναερίω άγώνι. 
Δυο έχθρικά άεροπλάνα κατερρίφθησαν έν τ<ο έναερίω άγώνι 
Ιτερα δέ δύο ύπό τοΰ πυρός πυροβολικοΰ. Είς τό Κερντεν καί 
το Γιρόλ άσθενής εντασις άγώνος.

ΧΕΦΕΡ

ΜΙΑ Μ Ι Κ Η  ΦΟΝΗ
Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν

Στοκχόλμη 15 Μαίου. 'Η  «Νόϋ Ντάγκλιγκτ ’ Αλλεχάντα» 
πραγματεύεται είς έκτεταμένον άρθρον τόν ύποβρύχιον πόλεμον 
ώς ενα αποφασιστικόν παράγοντα. Εί; τό «ρθρον τοΰτο περιέ- 
χονται μεταξύ άλλων: Αί έλπίδες τής Γερμανία; καί οί φόβοι 
τών έχθρών της ύπερεβλήθησαν είς μέγαν βαθμόν. Τό άποτέ- 
λεσμα αυξάνει έκαστον μήνα, πρό πάντων, διότι έγένοντο εύνοϊ- 
κώτεραι αί καιρικαί συνθήκαι. Καταιγίδες καί ψΰχος έδυσχαί- 
ραναν πολυ την δράσιν τών ύποβρυχίων. ’ Απορεί κανείς, πώς 
άντέπεξήλθον είς τάς δυσκολίας ταύτας.

'Η  ’ Αγγλία έπηρεάζεται κατά πολλάς άπόψει; ύπ’ αύτοΰ: 
τό θαλάσσιον έμπόριόν της έξήλθεν άπό τάς ασφαλείς όδούς, 
αί προμήθειαι άρχίζουσι νά έλαττοΰνται, διότι δέν είναι δυνατόν 
νά συμπληρωθώσι ταχέως καί ό έμπορικός στόλος της έλατ- 
τοΰται πολύ ταχύτερον παρά δσον δύνανται νά αντικαταστήσω, 
σι τάς ζημίας τά νέα ναυπηγούμενα πλοΐα. ' Ως έκ τούτου δε 
δέν άρκεΐ ή άνησυχία διά την διατήρησιν τοΰ έθνους· ή ’ Αγ
γλία οφείλει νά λάβη ύπ δψιν της καί τόν στρατόν τής ξηράς.

Οι κίνδυνοι, οτι οιακοπτονται αί συγκοινωνίαι αετ’ αύτοΰ, 
είναι ίσως σήμερον τό άνησυχαστικώτερον φάσμα τής άγγλικής 
κυβερνήσεως. Αί βίαιαι άπόπειραι έπιθέσεως είς τό Δυτικόν με- 
τωπον δέν είναι άσφαλώς ή ΙκφραΛς άληθοΰς δυνάμεως, άλ
λά πολύ μάλλον ή έκφρασις τών τελευταίων προσπαθειών τη;, 
οπως απελευθερωθή άπό τήν πίεσιν, ή όποια έφαρμόζεται είς 
τον λάρυγγά της. 'Ο  ύποβρύχιος πόλεμος είναι καί μένει ύπό 
τήν παροΰσάν του μορφήν άπαίσιος, άλλά ύπάρχει πυρήν άλη- 
Θείας είς τού; λόγους τοΰ άρχικαγγελαοίου: «Τό μέσον, τό ό
ποιον δυναται νά βραχύνη τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου, εΐναι τό 
φιλάνθρωπότατον.»

ΑΠΟΑΟΚΙΜΑΣΙΑΙ Κ Α Ι! ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΟΣ ΤΗΪ ΑΓΓΛΙΑΣ
Χριστιανία 12 Μαίου. Ρώσσοι ιατροί, οί όποιοι παρέμε- 

νον έπί μακρόν χρόνον είς Λονδϊνον, πληροφορόΰσιν, δτι ό βα
σιλεύς Γεώργιος, δτε τελευταίως μετέβη έφ’ άμάξης είς τήν 
Μητρόπολίν είς θρησκευτικήν Ttva τϊλετήν μετά τοΰ Λόϋδ Τσώρτς 
έγένετο δεκτός δι’ άποδοκιμασιών ύπό τοΰ λαοΰ. 'Η  δημοσία 
γνώμη έν ’ Αγγλία έναντίον τής Ρωσσίας καθίσταται καθ’ ήμέ
ραν δυσμενεστερα. 'Η  ’ Αγγλία άπειλεΐ πάντοτε περισσότερον τήν 
Ρωσσίαν μέ εισβολήν τής ’ Ιαπωνίας, έν η περιπτώσει ή Ρ ω σ
σία ήθελε κλείσει ειρήνην καί έν τή περιπτώσει ταυτη παρου-



βιάζει τήν κατάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως ώς πολεμικόν 
σκοπόν τής ’ Αγγλίας, ινα οΰτω έπιδράση έπι τής ρωσαικής ι)ϊ- 
λήσεως τοΰ πολέμου προς το συμφέρον τής Αγγλίας.

Παρίσιοι 15 Μαίου. (Τηλ. του πρακτορ. Χαβάς.) Το υ
πουργικόν συμβούλιον συνήλθε σήμερον προ μεσημβρίας. Απε- 
φάσισε. νά διορίσχ, τον Πετα'ιν γενικόν διοικητήν τού γαλλικού 
στρατοΰ, διώρισε τδν Νιβέλ διοικητήν μιας όμάδος στρατιών, 
τόν δέ Φόκ διώρισεν αρχηγόν τοΰ γενικοΰ έπιτελείου.

ΤΟ Ν Α Υ ΤΙΚ Ο Ν  Α ΕΡΟ Π λΟ ΙΟ Ν  VI Α Π 0 ΑΕΣ8 Η
Βερολΐνον 15 Μαΐου. Τό ναυτικόν άερόπλοιον L 2 2  άγνο.

εΐται άπό τής 14 Μαΐου. Κατ’ έπίσημον αγγλικήν είοησιν τό
L 2 2  κατεστράφη τήν 14 Μαΐου προ μεσημβρίας ύπό αγγλι
κών πολεμικών πλοίων έν τζ  Βορείω θαλάσση·

'Ο  άρχηγός τού ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βέρνη 14 Μαΐου. ' Ο Κλεμανσώ έκφράζει είς τόν «Δεσμώ 

την ’Άνθρωπον» τήν εκπληξίν του, Οιοτι το γαλλικόν υπουργεΐον 
τών ναυτικών έξακολουθεΐ νά δημοσιευη έβδομαδιαίως στατιστι
κά? περί τής κινήσεως τών πλοίων είς τους γαλλικούς λιμένας, 
αί όποΐαι έ'χουσι σκοπόν, ν’ άποκρύψωσι τά αποτελέσματα τοΰ 
ύποβρυχίου πολέμου, τά όποια εΐναι ανησυχαστικά κάι τε
λείως καταστρεπτικά. Ό  Κλεμανσώ πληροφορεί κατόπιν περί 
τών ύπό τής Άντάντ ληφθέντων μέτρων άμύνης, τά όποια μέ
χρι τοΰδε ύπήρξαν τελείως ανεπαρκή. Οφείλει τις να έρωτήσ^, 
ποΰ εύρίσκονται τά γαλλικά ύποβρύχια, ένω τά γερμανικα ε- 
φθασαν μέχρι τών έκβολών τοΰ Ζιρόντ και εαν οί γαλλικοί λι
μένες δέν προστατεύωνται οπως οί γερμανικοί διά ζώνης τορπιλλών.

ΝΕΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
Βερολΐνον 15 Μαΐου, έπίσημον. Νεαι έπιτυχίαι ύποβρυχί- 

ων είς τόν ’ Ατλαντικόν ώκεανόν. Πέντε άτμοπλοια και 4 ιστιο
φόρα 20000 τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκον- 
ται κα’ι τά εξής : Τό άγγλικόν άτμόπλοιον «Κομέντια» (4889 
τόννων) καί Ίκμπα (5434 τόννων), άμφότερα φέροντα φορτίον 
σιτηρών καί πυρομαχικών. Τά λοιπά βυθισθέντα πλοία εφερον 
μεταξύ άλλων τά άκόλουθα φορτία : “ Εν άτμόπλοιον ξυλείαν
και τεμάχια μηχανών, δυο ιστιοφόρα άνθρακας καί δύο ιστιο
φόρα ξυλείαν.

'Ο  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτελείου τοΰ στόλου.

Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ 1 Σ  Κ Α Ι Τ Ο Υ  Μ ΙΛ Γ Ι Ο Υ Κ Ω Φ
Πετρούπολις 16 Μαΐου. (Τηλ. τοΰ πρακτ. Ρόϋτερ.) 'Ο  

Μιλγιουκώφ έπέδωκε τήν παραίτησίν του καί έγκατέλειψε τήν 
κυβέρνησιν. 'Ο  Τερεστσένκο θά άναλάβη τό ύπουργεΐον τών έ 
ξωτερικών καί ό Κερένσκι τό ύπουργεΐον τών στρατιωτικών και 
τών ναυτικών.

EHltPllli M ill ΠΡΟ ΙΙΗ  ΕΚΒΟΑΙΝ Ι0 ( I M B E D !
Βερολΐνον 16 Μαΐου. (Έπίσημον.) Τήν 15ην Μαίου πρό 

μεσημβρίας τρία γερμανικά ύϊροπλάνα μάχης ύπό τήν διοίκη- 
σιν τοΰ σημαιοφόρου Χριστιάνζεν συνήντησαν πρό τών έκβολών 
τοΰ Ταμέσεως μίαν έχθρικήν μοίραν άεροπλάνων, συγκειμένην 
έξ ένός αεροπλάνου καί δύο υδροπλάνων. Κατόπιν βραχέος σφο
δρού έναερίου άγώνος κατερρίφθησαν καί τα τρια έχθρικά αε
ροπλάνα.
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Ο ί άγώ νες εις τό  Χόχμπεργκ (Δυτική Κ αμπανία)

Τό άεροπλάνον κατέπεσε κατακορύφως καί κατά τήν πτώ" 
σίν του έπι τοΰ υδατος κατασυνετρίβη, τά δέ δύο υδροπλάνα 
έβλάβησαν σοβαρώς καί ήνιογκάσθησαν νά κατέλθωσιν έπί τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης. "Εν έκ τών ύδροπλάνων μας ήναγκά- 
σθη νά κατέλθη έπι τής έπιφανείας τής θαλάσσης λόγω βλα
βών τινων. Οί έπιβαίνοντες αύτοΰ προσελήφθησαν ύπό τοΰ ση
μαιοφόρου Χριστιάνζεν έπί τοΰ αεροπλάνου του. Εκτος τοΰ 
βλαβέντος ύδροπλάνου μας τά λοιπά έπανήλθον σφ α  είς τό 
φλανδρικόν όρμητήριόν των. Ιό έχθρικόν άεροπλάνον και τα 
δύο ύδροπλάνα παρελήφθησαν ύπό τών τορπιλλοβόλων μας, οι 
δέ έπιβάται των, εις άξιωματικός καί δύο ύπαξιωματικοί 

χμαλωτίσθησαν.
' Ο αρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Κ ΑΤ ΑΒ Υ Β 1ΣΙΣ 23000 T0 N N Q N  Ε ΙΣ  ΤΟ Ν ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ Ν 5 Κ ΕΑ Ν 0 Ν
Βερολΐνον 16 Μαΐου. Έπίσημον. Νέαι έπιτυχίαι τών ύπο

βρυχίων είς τόν ατλαντικόν ώκεανόν: 6 ατμόπλοια καί 1 ίστιο

φόρον 23000 τόννων. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων -εύρί- 

σκονται μεταξύ άλλων τά έξής: Τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμό- 

πλοιον «Τρέκιεβε» (3087 τόννων) μετά 4400 τόννων ανθρά
κων άπό Κάρδιφ είς Γένουαν. 'Ο  πλοίαρχος tqχμαλωτισθη. Τά 

άγγλικά άτμόπλοια «Χ όρζα» (2949 τόννων) μέ φορτίον με
ταλλευμάτων καί «Λοουντάλε» (2660 τόννων) μέ φορτίον κόκ 

άπό Νιουκάστλε είς Τύνιδα· προσέτι εν μέγα ώπλισμένον άτμό- 

πλοιον, τοΰ όποιου τό όνομα δέν έγνώσθη άκόμη.
Ά π ό  τά λ ο ι π ά ,  βυθισθέντα πλοΐα εΐχον μεταξύ άλλων έν 

φορτίον τροφίμων καί πυρομαχικών, τό δέ ίστιοφόρον άραβόσι- 

τον καί έλαιοπυρήνας.
' 0  άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

’ Ενοικιάζεται κομψώς έπιπλ. καί προσήλιον δωμάτιον Ζαϊ- 
ντεμπεργκερ-στράσσε 6. III., μεσαΐον.

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμτιον, Ζάϊντεβιτς-στράσσε 19. III. °·

ΕΙ ΑΟΠΟΙ ΗΣΙ Σ
Έκτυποΰνται διάφοροι τυπογραφικαί έργασίαι διά τάς στρ« 

τιωτικάς ύπηρεσίας έλληνιστί, έπισκεπτήρια μέ γράμματα το» 
τόπου ή καλλιγραφικά είς Ελληνικήν καί γερμανικήν γλώβ- 

σαν μέ στοιχεία διαφόρων ειδών, έν τφ Τυπογραφείψ μας.
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