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Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον 20 Μαίου 1917.

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

Παρά to Ά ρ ρ α ς  ηυξησε πάλιν ή εντασις τοΰ άγώνος. ' Ε
κατέρωθεν της Μονσυ οί Αγγλοι έπετέθησαν τήν έσπέραν με
τά ισχυρών δυνάμεων κατόπιν σφοδρας προπαρασκευής διά πυ- 

[ρος μικράς διαρκείας· άπεκρούσθησαν τελείως. Κατά τήν διάρ- 
ν τής νυκτδς ή δρασις τοΰ πυροβολικοΰ μεταξύ Ά σεβίλ  καί 

Κεάν ήτο έςαιρετικώς σφοδρά. Κατά τά έξη μερώματα, ήρχισε 
■®ς την γραμμήν ταύτην ισχυροτατον ραγδαΐον πΰρ, τδ όποιον 
έπηκολούθησαν άγγλικαί έπιθέσεις νοτίως τοΰ Σκάρπ.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
’ Ενψ παρά τδν Α&ν δέν άπηλθεν ουσιώδης μκταβολή είς 

Ίην έντασιν τοΰ πυρός, είς τήν Δυτικήν Καμπανίαν αυξάνει ή 
αφοδρότης τοΰ άγώνος πυροβολικοΰ.

Αί ύφ’ ήμών τήν 18 Μαίου καταληφθεΐσαι δέσεις παρά 
τήν Μπραί έκρατηθησαν τελείως έναντίον ίσχυράς γαλλικής έπι-

πυρδς άπδ τής ξηρας δΕν τοΤ έναερίω άγώνι καί διά 
ίχίίρός άπώλεσε χθές 8 άεροπλάνα.

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Ούδέν γεγονδς ιδιαιτέρας σημασίας.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Πολλαι έχθρικαί έπιθεσεις κατά τών υψωμάτων τής Κρα- 

% α  (άνατολικώς τοΰ Τσέρνα) άπεκρούσθησαν μετά βαρυτάτων 
απωλειών διά τδν έχθρόν.

ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ 

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον. 21 Μαΐου 1917.

Δ Υ Τ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Δ ΙΑ Δ Ο Χ Ο Υ  Ρ Ο Υ Π Ρ Ε Χ Τ

. Αί χ|)εσιναί έπιδέσεις τών Άγγλων έκατέρωθεν τής όδοΰ 
Αρρας— Καμπραί έγένοντο έπί μετώπου πλάτους 12 χιλιομέ

τρων. Όπου έχθρικά τμήματα κατώρθωσαν νά έπιτεθώσιν έκ 
*"ν χαρακωμάτων των συνετρίβησαν υπό τοΰ καταστρεπτικοΰ 

μας. Άνατολικώς τής Κρουαζίγι μεθ’ .δρμής έκτελεσθεΐ- 
*ι αντεπιθέσεις έξεδίωξαν τδν έχθρόν είσδύσαντα είς τήν γραμ- 

μας. Μετά μεσημβρίαν, τήν έσπέραν καί τήν νύκτα πολλά- 
*'C ^αναληφθεϊσαι έπιθέσεις μεταξύ Φονταίν καί Μπουλλεκοΰρ
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μαςεσχον τήν αυτήν τύχην. Έκρατήσαμεν δλας τάς θέσεις 
πλήν ενός τελείως κατεστραμμένου ύπό τοΰ πυρός χαρακώμα- 
το, μας. οπερ εγκάτελείψαμεν είς τόν έχθρόν συμφώνως πρδς
τό σχίδιόν μας.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ Τ Σ
Ενω παρά τήν Λαφφώ έ'μειναν άνίυ άποτελέσματος με- 

ρικαί γαλλικαι έπιθέσεις. γρεναδιέροι τής Δυτικής Πρωσσίας 
παρα τήν Μπραί, ώς καί βαυαρικά στρατεύματα παρά τήν 
Σερναί καί δυτικώς τής Ούρτεμπίζ κατώρθωσαν νά βελτιώσωσι 
τάς θέσεις των διά καταλήψεως έχθρικών χαρακωμάτων καί νά 
διατηρήσωσι τό κέρδος τούτου έναντίον προσπαθειών έπανακτή- 
σεως τοΰ έχθροΰ.

Είς τήν Καμπανίαν διεξήχθησαν πάλιν χθές βαρείς άγώνες.
Ό  άπό ήμερών ένταθείς άγών πυροβολικοΰ εφθασεν άπό 

τής πρωίας είς έξαιρετικήν σφοδρότητα.
Μετά μεσημβρίαν οί Γάλλοι έπεχείρησαν ίσχυράς έπιθέσεις 

κατά τών υψωμάτων βορείως τής όδοΰ Π ριναί-Σέν Ίλ έ ρ — Λέ 
Γκράν. Είς πεισματώδεις άγώνας, οί όποιοι έσυνεχίσθησαν μέ- 
ΧΡι τή? νυκτός, ό έχθρός κατώρθωσε νά καταλάβη τό δρος 
Κορνιγιέ, νοτίως τής Νωρουά καί τό δρος Κάϊλ, νοτιοδυτικώς 
τής Μορονβιλλιέρ· ήμεϊς ευρισκόμεθα έπί τών βορείων κλιτυων 
τών υψωμάτων. Διά τήν κατοχήν τών λοιπών κορυφών ό άγών 
έκυμαίνετο· κατ άρχάς έπιτευχθέντα πλεονεκτήματα άφηρέθη 
σαν πάλιν άπό τους Γ άλλους · διά ταχείας άντεπιθέσεως, αί πα
λαιοί θέσεις ευρίσκονται έκεΐ είς χεΐράς μας. Τήν εσπέραν άπε
κρούσθησαν νέαι έχθρικαί έπιθέσεις είς τάς έπανακτηθείσας 
γραμμάς.

Αί αίματηραί άπώλειαι τοΰ έχθροΰ υπήρξαν καί χθές πά
λιν λίαν με-;άλαι.

Οί έχθροί άπώλεσαν χθές 14 άεροπλάνα.

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Οΰδεμία μεταβολή τής καταστάσεως.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
' Η εντασις τοΰ άγώνος περιωρίζετο είς μεμονωμένως ζωη- 

ρότερον πΰρ.
ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΐ ΑΝΑΚΟΙΗΟΒΕΝΤΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  19 Μαίου.

ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
'Η  χθεσινή έβδομη ήμερα τής δεκάτης μάχης τοΰ Ίζόν

τσο ήτο πάλιν πλήρης σφοδρών άγώνων. Νοτιοδυτικώς τής Ά -



D i e  z e h n t e  I s o n z o s c h l s c h t

Η δέκατη μάχη τοΰ Ίζόντσο

ουτσα οί έκεΐ έπί της άριστερά; όχθης τοΰ Ίζόντσο έγκατεστη- 
'μένοι ’ Ιταλοί προσεπάθησαν εί; μάτην, νά έπεκτείνωσι τάς θε- 
σεις των. Α ! γραμμαί μας άνατολικώς τής στενής κοιλάδος 
Πλάβα - Σαλκάνο ευρίσκοντο διαρκώς όπό έχθρικόν πΰρ πυρο
βολικά ΰ δλων τών διαμετρημάτων. Ιό ιταλικόν πεζικόν, τοΰ ο
ποίου αί βαρεΐαι άπώλειαι άναπληροΰνται άμελητεί όπό νέων 
στρατευμάτων, διηύθυνε εις τόν χώρον τοΰτον τάς προσπαθείας 
τοο κυρίως κατά τών υψωμάτων τοΰ Φοντίτσε, κατά τών οποί
ων έφώρμησεν έπανειλημμένώς κατά πυκνά; φάλαγγας.

Πασαι αί επιδέσεις αυται συνετρίβησαν αίματηρώς χάρι; 
είς τήν ήρωϊκήν στάσιν τών υπό τοΰ πυροβολικοΰ των και τών 
άεροπόρων έςόχως ύποστηριχθέντων ύπερασπιστών. ’ Ιδιαίτερος 
έπαινος άνήκει εις τά τμήματα τοΰ συντάγματος πεζικοΰ Κάϊζερ 
Γουλιέλμος II. δπ’ άριθ. 34, είς τό υπό τοΰ γενναίου συνταγ
ματάρχου Περοΰερ διοικούμενον σύνταγμα πεζικοΰ έθνοφρουρών 
τής δυτικής Γαλικίας ύπ’ άριθ. 32 καί είς τό αυτ. βασ. τάγμα 
έθνοφρουρών όπ’ άριθ. 40.

Άνατολικώς τοΰ Γκέρτς οί ’ Ιταλοί έπεχείρησαν πάλιν τήν 
διάσπάσιν διά κατά μάζας έπιθέσεως άνευ προπαρασκευής διά 
πυροβολικοΰ. Τό άποτέλεσμα τής άποπείρας ταύτης δέν ήτο 
διάφορον τοΰ τής προτεραίας. Αί θέσεις μας έκρατήθ σαν ανεξ
αιρέτως. Ζωηραί συμπλοκαί, αί όποΐαι έπεκράτησαν είς τόν το

μέα τοΰτον, έ'φερον εί; ήμά? όπέρ τους 150 αιχμάλωτους με
ταξύ τών όποιων δύο άξιωματικοί.

Οί άεροπόροι μας κατέρριψαν έν τω έναερίω άγώνι δύο 
έχθρικά άεροπλάνα, τρίτον δε κατερρίφθη διά πυρός πεζικοΰ παρα 
τήν Βερτόϋμπα. Τό μέχρι τοΰδε άποτέλεσμα τών άπό μιας ήδη 
έβδοαάδος διεξαγομένων άγώνων κατά τών γενναίων μας στρα
τευμάτων τοΰ ’ Ιζόντζο διά του; ’ Ιταλούς είναι είς κύκλον μόλις 
2 χιλιομέτρων συνισταμενη έπεκτασις τής θέσεώς των τής κεφα
λής τής γεφύρα; παρά τήν Πλάβα.

Είς τήν περιοχήν τοΰ Φλίτσερ καί ιού Πλεκεν, ώς καί 
είς πολλούς τομείς τοΰ μετώτου τοΰ I ιρόλ τό πΰρ πυροοολικοΰ 
άνήλθεν έκατέρωθεν είς σημαντικήν δύναμιν. Είς τό νότιον I ιρόλ, 
παρά τήν Λάγκ καί τό στενόν τής Μπορμπολα τα τμήματά 
μας άναγνωρίσεως είσήλθον είς τάς έχθρικας θεσεις καί ηχ~ 

μάλώτισαν τήν φρουράν των. \ΚΦ ΓΡ

Βι έννη 20  Μαΐου.

ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
'Η  δεκάτη μάχη τοΰ Ίζόντσο έξακολουθεΐ. Τό ιταλικόν 

πεζικόν παρέμεινε χθές μέχρι τών άπογευματινών ωρών λίαν 
άδρανές. Τουναντίον ήτο σφοδρότερος ό άγών πυροβολικου. ίδί- 
ως εί; τόν χώρον μεταξύ 1 ολμάϊν καί I κέρτς. Είς την βορειο
ανατολικήν πτέρυγα τοΰ τομέως τούτου ή συγκεντρωτική ένερ' 
γεια τών πυροβόλων μας έξηνάγκασε τόν παρά τήν Ά ου τσα  έ
πί τής άριστερας δχθης τοΰ ’ ποταμοΰ έγκατεστημένον έχθρόν 
νά υποχωρήση δπίσθεν τοΰ Ίζοντσο.

Μετά τήν τρίτην άπογευματινήν ώραν έχθρικόν πεζικόν έ
πεχείρησε νέαν έξαιρετικώ; ίσχυράν έπίθεσιν παρά τήν Βαντί- 
τιε. Συνήφθησαν αιματηροί άγώνες, άπό τους οποίους τελο; 
κατόπιν πολυώρου άγώνος σώματος πρός σώμα τά γενναΐά μα; 
στρατεύματα έξήλθον νικηφόρα. 'Ο  έχθρός έξεόιώχθη έκ τοΰ 
υψώματος μετά βαρυτάτων άπωλειών. 'Ωσαύτως άπέτυχεν άνα
τολικώς τοΰ Γκέρτς μία έκατέρωθεν τής κοιλάδος Ρόζεν έπιχει- 
ρηθεΐσα. έπίθεσις τών ’ Ιταλών. ’ Επί τοΰ όροπεδίου τοΰ Κάρστ 
αία πεοίπολος συνέλαβε 3 άξιωμαπκούς καί 30 όπλίτας έκ τών 
έχθρικών οχυρωμάτων. ΧΕΦΕΡ

Ναυμαχία προφυλακών παρά τήν φλανδρι- 
κήν παραλίαν

Βερολΐνον 20 Μαΐου. (Επίσημον) Τήν πρωίαν τής 20ή ; 
Μαΐου έγένετο πρό τής φλανδρικής παραλίας ναυμαχία μικρά; 
διαρκεία; μεταξύ γερμανικών καί γαλλικών τορπιλλοβολων. Ο 
έχθρός έδέχθη πολλά βλήματα πυροβολικοΰ. Τά τορπιλλοβόλα. 
μα; έπανήλθον άνευ άπωλειών καί βλαβών.

'Ο  άρχηγός τοΰ ναυαρχικαΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Επιτυχία Γερμανικών υδροπλάνων είς τήν 
Μαύρην Θ άλασσαν

Βερολΐνον 19 Μαΐου. (Επίσημον.) Τήν 18ην Μαΐου τρία. 
ρωσσικά υδροπλάνα έπετέθησαν κατά τής Κωστάντσας. Χάρι; 
είς τήν άμέαως άντιταχθεΐσαν άποτελεσματικήν άπόκρουσιν υπό 
τών γερμανικών όδροπλάνων καί πυροβολικοΰ Ιν μόνον εκ τών 
όδροπλάνων τούτων έφθασεν όπεράνω τής πόλεως καί ερριψε 
βόμβας, χωρίς νά έπιφερη ζημίας.

Κατά τήν καταδίωξιν τοΰ έχθροΰ τά όδροπλάνα μας κα
τώρθωσαν νά καταρρίψωσι καί τά τρία ρωσσικά όδροπλάνα. Έ*| 
έξ αύτών έβλάβη έλαφρώς καί παρελήφθη μεθ’ δλων τών έπι . 
βατών του, άλλου δέ η χμαλωτισθη τό πλήρωμα. Συγχρόνωίί

γερμανικά υδροπλάνα προσέβαλον έχθρικά .καταδρομικά καί άν- 
τιτορπιλλικά, τά όποια άπεπειράθησαν νά βομβαρδίσωσι τήν πα
ραλίαν παρά τήν Μαγγάλιαν. Έ π ί ένό; άντιτορπιλλικοΰ έπεσαν 
πολλά βλήματα. Παρά τό σφοδρόν ΐ|0ρ τής άμύνης καί τόν 
έναέριον άγώνα μετά νέων παραταχθέντων έχθρικών άεροπλά- 
νων, τά άεροπλάνα μας έπανήλθον σω α .

Ό  αρχηγό; τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΕΙΣΑ
ΕΠΙΒΕΪΙΣ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΕΙ! ΤΟ ΤΟΙΟΝ ΤΟΪ ΤΙΕΡΗΑ

Σόφια 18 Μαΐου. ’ Ανακοινωθέν τοΰ Γενικοΰ Έπιτελείου 
τής 18 Μαΐου.

Μακεδονικόν μέτωπον : Μετά τήν χθεσινήν αίματηράν ήτ
ταν τών Γάλλων είς τήν Τσερβένα Στένα καί παρά τό ύψωμα 
1248 ή εντασις τοΰ άγώνος κατά τήν διάρκειαν τή; ήμέρας 
ητο λιαν άσθενής. Συμπληρωματικώς έξηκριβώθη, δτι κατά τήν 
απωθησιν τ̂ών Γάλλων βορείως τών Βιτωλίων ό εχθρός εγκα- 
τέλιπεν είς χεΐράς μα; πέντε πολυβόλα. 10 ταχυγεμή δπλα καί 
200 συνηθη δπλα. 'Ό  άριθμό; τών αίχμαλωτισθέντων Γάλλων 
άνήλθεν είς 96 στρατιώτας. Μέχρι τοΰδε ήριθμήθησαν 400 
νεκροί Γάλλοι πρό τών χαρακωμάτων μα;.

Κατόπιν έξαημέρου ίσχυρά; προπαρασκευής πυροβολικοΰ’ 
ή όποία ήρχισεν άμέσως μετά τήν άποτυχίαν τής μεγάλης έχ- 
θρικής έπιθέσεως τή; 11 Μαΐου, σήμερον τήν πρωίαν τό πΰρ 
=,τοΰ πυροβολικοΰ καί τών τορπιλλοβλητών έφθασε μεγίστην δυ- 
ναμιν, μετά ταΰτα δέ ό έχθρός έπεχείρησε πρό μεσημβρίας 
όυο ίσχυρά; επιθέσεις κατά τοΰ γερμανικού τομέως, αί όποΐαι 
άπεκρούσθησαν τελείως. 'Ο  άγών ήτο ιδιαιτέρως πεισματώδης 
κατά τήν δευτέραν έπίθεσιν, κατά τήν διάρκειαν τής όποιας τά 
γερμανικά στρατεύματα ήγωνίζοντο γενναίως Ιν συμπλοκή μετά 
έχθρικών τμημάτων πεζικοΰ. τά όποια ειχον είσδύσει είς τά 
χαρακώματά μας, καί τά όποια έξεδιώχθησαν μετά αίματηρών 
απωλειών. Πρδ τών χαρακωμάτων έμετρήθησαν μέχρι τοΰδε 
500 νεκροί Γάλλοι. Έν έχθρικόν διπλάνον, δπερ προσεγειώθη 
πρό τοΰ μετώπου μας κατεστράφη. διά πυρός.

Άνατολικώς τοΰ Τσέρνα καί είς τήν περιοχήν τοΰ Μογ- 
γλενα ζωηρόν πΰρ πυροβολικοΰ, τό όποιον κατά καιρού; έγέ- 
νετο πολύ ζωηρόν εις τινας τομείς. Τό σύνταγμα πεζικοΰ Χάϊ- 
οβο ύπ’ άριθ. 3 άνεδείχθη ιδιαιτέρως κατά του; τελευταίους 

αγώνας τοΰ μετώπου τοΰ Μογκλένα.
’ Επ’ άμφοτέρων τών δχθών τοΰ ’ Αξιοΰ άσθενής δράσις 

πυροβολικοΰ καί συμπλοκαί μεταξύ τών προκεχωρημένων φυλα
κίων. Μετά τήν τελευταίαν έκδίωξιν τών Γάλλων έ» τών προ
κεχωρημένων χαρακωμάτων μας νοτίως τοΰ χωρίου Χούμα τά 
στρατεύματά μας ήρίθμησαν μέχρι τοΰδε τήν κάτωθι έπί τοΰ 
πεδίου μάχης άριθμηθεΐσαν λείαν: 100 συνήθη δπλα, 23 τα- 
χυγεμή δπλα, πλέον τών 5000 φυσιγγίων, όπέρ τάς 1000 
χειροβομβίδας καί άλλο πολεμικόν όλικόν. Είς τήν πεδιάδα τών 
-ερρών ζωηρόν πΰρ πυροβολικοΰ. Δυτικώς τής Μπαρακλή Τζου- 
μαγια; ό έχθρός έπεχείρησε νά προέλαση είς τόν τομέα μετα- 
W Στρυμόνο; καί Άρνίκιοϊ, έκρατήθη δμως διά τοΰ πυρός.

N U I  U T t m  E l i  TO H  m i M I M  W O N
Νεωστί κατεβυθίσθησαν είς τόν Ατλαντικόν ώκεανόν πλοΐα 

20500 τόννων. Τά φορτία τών βυθισθέντων πλοίων συνέκειντο 
χ«τα τό πλεΐστον άπό άνθρακας έξ Αγγλίας καί μεταλλεύματα 
°ιδήρου δ(’ ’ Αγγλίαν.

Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΕΥΔΡΟΜΟΝ
Περί τής έπανειλημμένώς άναγγελθείσης έμφανίσεως ένό; 

γερμανικού βοηθητικού εύδρόμου είς τόν Ειρηνικόν ώκεανόν, α 
ναγγέλλεται έκ Πένανγκ κατά τήν «Λοκαλαντσάίγκερ», οτι τό 
πλοΐον τοΰτο έξέπλευσεν έκ τοΰ λιμένος τοΰ Αμβούργου μετημ- 
φιεσμένον είς έμπορικόν πλοΐον, άλλά βαρέως ώπλισμένον. Τό 
πλοΐον τοΰτο είναι έκτοπίσματος 4400  τόννων, είναι δέ έφωδια- 
ομένον διά νεωτάτων μηχανών καί έχει ταχύτητα 21 μιλλίων 
καθ ώραν. Φαίνεται, δτι εις τόν ’ Ινδικόν ώκεανόν ευρίσκεται 
καί εν άκόμη γερμανικόν βοηθητικόν εύ'δρομον.

ΤΟ ΚΑΤΑΠΕΠΤΟΚΟΣ ΗΘΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Βερολΐνον 19 Μαΐου. Xεώτεραι πληροφορίαι βεβαιοΰσιν,- 

είς πόσον μέγαν βαθμόν έχει καταπέσει τό ηθικόν τοΰ άνταντι- 
κοΰ στρατοΰ λόγιο τών φοβερών απωλειών τών άκαρπων έπι· 
θέσεών του. Αιχμάλωτοι τοΰ γαλλικού συντάγματος πεζικοΰ 
όπ άριθ. 32 διηγούνται, δτι τό ηθικόν των εχει πολυ καταπέ- 
σει. "Ολαι αί νεαι έπιθέσεις θεωρούνται ώ ;  άνωφελής σφαγή. 
Αιχμάλωτοι τών ταγμάτων Κυνηγών 2 καί 4 τονίζουσιν, δτι ή 
γερμανική άντεπίθεσις κατά τής Σεμέν ντέ Ντάμ κατεδίκασεν 

-είς πλήρη άποτυχίαν τήν γαλλικήν έπίθεσιν καί άπώθησε πά
λιν τούς Γάλλους. Έ κεΐ ύπέστησαν ούτοι σημαντικά; άπωλεία;, 
αί όποΐαι εί; πολλούς λόχους άνήλθον είς πλέον τού ένός τε
τάρτου τή; δυνάμεώς των.

Είς αιχμάλωτος άξιωματικό; τών Κυνηγών έπιρρίπτει τήν 
ευθύνην εί; τήν έλλιπή άνωτέραν διοίκησιν. Αιχμάλωτοι τού 
συντάγματος πεζικοΰ 355 άναφέρουσιν, δτι καί οί άνδρες, οί ό
ποιοι μέχρι τοΰδε άνήκον είς τά μεταγωγικά τοΰ συντάγματος, 
υπεχρεώθησαν νά μετάσχωσι τής έπιθέσεως. Είς παρά τήν Σα- 
πινιέλ αίχμαλωτισθείς όπολοχαγός τοΰ συντάγματος πεζικοΰ 
120 παραδέχεται τήν δλην γαλλικήν έπίθεσιν ώς άποτυχοΰσαν. 
Γενικώς έξασκεΐται σφοδρά κριτική κατά τής διοικήσεως τοΰ 
στρατοΰ καί τό ήθικόν τοΰ στρατοΰ είναι τοσούτω έξημμένον 
κατά τής διοικήσεως, ώστε οί άξιωματικοί εύρίσκονται είς δύσκο- 
λον Θέσιν. Ή  πειθαρχία έχαλαρώθη. Οί προϊστάμενοι δέν χαι- 
ρετώνται έν μέρει πλέον.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΙ ΡΟΣΣΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Στοκχόλμη 19 Μαΐου. "Εν τινι προκηρύξει πρός δλους 

τους πολίτας ή νέα ρωσσική κυβέρνησις γνωστοποιεί τό πρό
γραμμά της, έν τοΐ όποίω δηλοΐ, δτι αυτη Θά πραγματοποιή
σω ένεργητικώς τήν ιδέαν τής έλευθερίας, τής ισότητας καί τή; 
άδελφότητος, καί άναφέρει τά άκόλουθα οκτώ σημεία :

Κατά πρώτον ή κυβέρνησις άποκρούει πάσαν σκέψιν μονο
μερούς είρήνης καί θέτει ώς δρον είρήνης γενικήν είρήνην άνευ 
προσαρτήσεων καί άποζημιώσεων, στηριζομένην έπί τοΰ δικαιώ
ματος τών λαών, νά καθορίζωσι τήν τύχην ίων. Θά ληφθώσι 
μέτρα, δπως έπιτευχθή συνεννόησις μετά τών συμμάχων έπί 
τη βάσει τής δηλώσεως τής κυβερνήσεως τής 9 Απριλίου.

Δεύτερον ή κυβέρνησις στρέφεται πρός τόν έπαναστατικόν 
στρατόν τής Ρωσσίας καί προτρέπει αύτόν, νά μή έπιτρέψη, δ
πως ό γερμανικός στρατός καταστρέψη τούς συμμάχους είς τό 
Δυτικόν μέτωπον,' ινα κατόπιν ούτος πάνοπλος έπιτεθή κατά τής 
Ρωσσίας. Ή  κυριωτάτη άποστολή τής κυβερνήσεως είναι ή έ- 
νίσχυσις τών δημοκρατικών άρχών έν τω στρατω ώς καί ή διορ- 
γάνωσις καί ή αύ'ξησις τής στρατιωτικής δυνάμεως τής Ρωσσίας 
πρός έπίθεσιν καί άμυναν.

Τά λοιπά εξ σημεία άφορώσι τήν έσωτερικήν πολιτικήν, 
περί τής όποία; ώ ς τρίτον σημεΐον άναφέρονται τά έξή; : ' Η



προσωρινή χοβέρντ,σΰ θά καταπολέμηση διά χοιν«νικων μέτρων 
καί κυβερνητικού έλέγχου έπί τών προϊόντων. τ ώ ν  μεταφορών, 
τής ανταλλαγής τών προϊόντων καί τής διανομής τούτων τήν οι
κονομικήν /αλάρωσιν. Τέταρτον θά λάβη μέτρα προς πρόστα
ζα ν 'τ ώ ν  ε ρ γ α τ ώ ν ,  πέμπτον θά έξασφαλίση τήν παραγωγήν δια 
τήν άναγκαίαν σποράν καί ώσαύτως τήν καλλιέργειαν του έοα- 
φους, ένω ή συνταγματική συνέλευσις θά  λύση τό άγροτικόν
ζήτηαα. Έκτον θά έπεξεργασθη οίχονομικάς μεταρρυθμίσεις 
έπ'· δημοκρατικής βάσεως, ιδίως διά τής άμεσου φορολογίας τών 
εύπορων τάξεων μέσω φορολογίας τ ή ς  περιουσίας καί φόρου τών

πολεμικών κερδών.
‘'Έβδομον θά έπακολουίΙήση ή εισαγωγή καί ή ένίσχυσις 

τών δημοκρατικών όργάνων διά τήν αύτονομίαν. Ό γδοον : ! Η 
όσον τό δυνατόν ταχύτερα σύγκλησις τής συνταγματικής συνε- 
λεύσεως έν Πετρουπόλει. Ή  έκτέλεσις τοΰ προγράμματος τού
του εΐναι δυνατή μόνον ύπό τήν προϋπόϋεσιν, οτι ό επαναστατι
κός λαός θά παραχώρηση πλήρη έμπιστοσύνην είς τήν προσω
ρινήν κυβέρνησιν. ' Η κυβέρνησις θά λάβη δραστήρια μέτρα, δ
πως καταπνίξη πασαν απόπειραν άντεπαναστάσεως ώ ς καί άναρ- 
χικάς παρανόμους βιαίας ένεργείας, αί όποΐαι χαλαρουσι τήν
χώραν καί προπαρασκευάζουσι τήν οδόν πρός άντεπαναστασιν.
' Η προσωρινή κυβέρνησις υπολογίζει έπι τής υποστηριξεως δ
λων ‘τών φιλελευθέρων Ρώσσων. Η προκήρυξις εΐναι ύπογε- 
γραμμένη ύφ’ δλων τών μελών τής κυβερνήσεως.

Τό συμβούλιον τών έργατών καί στρατιωτων ελαβε κατα 
τήν πλήρη συνεδρίασίν του σχεδόν όμοφώνως άπόφασιν, ή ό
ποια έκφράζει τήν έμπιστοσύνην τοΰ συμβουλίου πρός τήν νεαν 
κυβέρνησιν. Οί είς τήν συνεδρίασίν ταύτην προσελθόντες υπουρ
γοί έγένοντο άντικείμενΟν ζωηρών έκδηλώσεων.

ΕΚ ΡΩΣΣΙΑΣ
Ο Κ ΕΡΕΝ ΣΚΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ
'Ο  υπουργός τών στρατιωτικών Κ,ερένσκι έδέχθη άνταπο- 

κριτάς έφημερίδων τής Πετρουπόλεως καί τής Μόσχας καί I- 
δήλωσεν είς αύτούς, δτι θά μετάβη είς τό μέτωπον. Είναι πε
πεισμένος', δτι κατά τήν έπιστροφήν του ί>ά δυνηθή νά οιαλυ- 
ση τήν άπαισιόδοξον γνώμην, ή όποία επικρατεί καί είς τους 
στρατιωτικούς άκόμη κύκλους περί τού ρωσσικοΰ στρατοΰ. 'Ο  
ύπουργός προσέθεσεν, δτι δέν άμφιβάλλει, δτι ό έλεύθερος ρωσ
σικός στρατός »ά  έκπληρώση τό καθήκον του πρός τήν πατρί
δα καί δτι αΰτη έκ μέρους της θά πράξη πάν τό δυνατόν, ινα 
βοηθήση ηθικώς καί ύλικώς τόν στρατόν.

Α Π Α ΙΤ Η Σ ΙΣ  Τ Η Σ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ  ΑΠΟ ΤΗ Η  Ρ δ Σ Σ ΙΑ Ν
' Η «Μόρνινγκ Πόστ» άναγγέλλει έκ Βασινγκτώνος τά έξής·

' Η άμερικανική κυβέρνησις είδοποίησε τήν ρωσσικήν τοιαύτην, δτ_ 
νεώτερα δάνεια θά παραχωρηθώσι μόνον υπό τόν δρον, δτι ή 
Ρωσσία δέν θά κλείση μονομερή είρήνην καί δτι τα χρήματα 
θά χρησιμοποιηθώσιν άποκλειστικώς διά στρατιωτικούς σκοπούς 
καί πρός συνέχισιν τοΰ πολέμου. Έ άν ή Ρωσσία κλείσγ, είρήνην 
άνευ τής συγκαταθέσεων τών ευρωπαϊκών συμμάχων^ της ή της 
’ Αμερικής, Θά παύση άμέσως ή οικονομική συνδρομή.

Ο ΓΑΛ ΛΙΚ Ο Σ ΤΥΠ ΟΣ 
π ε ρ ι  τ ή ς  ν έ α ς  ρ ω σ σ ι κ η  ς  κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς

Βέρνη 19 Μαίου. Περί της συνθέσεως τής νέας ρωσσικής 
κυβερνήσεως ό γαλλικός τύπος έξωτερικεύεται λίαν έπιφυλακτι-

ΑΡ1Θ

κώς. ’ Εφημερίδες τινές, ώς ό «Χρόνος» καί ή «Ματέν». γρα -' 
φουσιν, δτι έλύθη πλέον ή κρίσις, καί έλπίζουσιν. δτι ή συμφω

νία εΐναι οριστική. _ , ,
’ Επ’ ευκαιρία τών δηλώσεων τής νέας κυβερνήσεως^ ο τύ

πος συζητεϊ τόν τύπον είρήνης άνευ προσαρτήσεων καί άποζη- 
ιιιώσεων.' Ο «Χρόνος» γράφει, δτι τοιαύτη ειρήνη !έν ευρι- 
σκεται είς άντίί>εσιν πρός^ο'υς πολεμικούς σκοπούς τών συμμά
χων, έφ’ δσον αυτη στηρίζεται έπί τοΰ δικαιώματος τών λαών, 
νά άποφασισωσι μόνοι' περί τοΰ έαυτού των, καί δέν άποκλείε- 
ται ή.' άποκατάστασις τών ύπό τής γερμανικής έπιθέσεως

καταστραφέντων έργων.
Ή  «Ματέν» γράφει: Ή  κυβέρνησις ήτο ήναγκασμένη, 

νά άναλάβη τήν άπαίτησιν τών σοσιαλιστών ύπέρ τής είρήνης. 
Αυτη εχει ήδη τό καθήκον, νά δείξη είς τόν ρωσσικόν λαον, 
δτ ειρήνη άνευ νίκης τοΰ έχθροΰ εΐναι αδύνατος. Δέν δύναταί 
:ις έν πάση περιπτώσει νά απόκρυψη. δτι ιό πρόβλημα τούτο

δεν εΐναι εύκολον.
'Η  « ’ Ηχώ τών Παρισίων» γράφει, δτι αί ρωσσικαί άπαι- 

τήσεις άγουσιν ?ίς τούς αύτούς σκοπούς, τούς όποιους και η 
Γαλλία έχει πρό οφθαλμών. Ά λ λ ά  ό σκοπός δύναται νά έπι- 
τευχθή μόνον διά κατατροπώσεως τοΰ πρωσσικου μιλιταρισμού.

'Η  « Ένφορμασιόν» γράφει: 'Π  ρωσσικη έκόοχή δύναται 
τότε μόνον νά ύπογραφη ύπό τών συμμάχων, δταν έν αύτη 
περιλαμβάνεται ή άποζημίωσις καί ή έπιστροφή πρότερον προ-

σαρτηθέντων μερών. r
'Ο  «Γαλάτης» γράφει, δτι ή Άντάντ δεν δύναται να υπο- 

νοάψτι ειρήνην άνευ άποζημιώσεων καί προσαρτήσεων, όιοτί 
τοιαύτη ειρήνη θά έξασφαλίση διά παντός τήν γερμανικήν υπε 
οονήν 'II  «Ραππέλ» γράφει: Οί Ρώσσοι σοσιαλισται δεν δυ- 
νανται ν’ άπαιτήσωσι παρά τής Άντάντ, νά άπαρνηθη τους Ο
ρου' τούς έξασ«αλίζοντας τήν ειρηνικήν προοδον. Η «1 αλλια» 
νοάιρει: * Η άπαίτησις τής Ρωσσίας εΐναι έπικίνδυνος και ατελε 
αφόρητος. 'Ο  λόρδος Τσέτσιλ έδήλωσεν, δτι οί σύμμαχοι δεν

3 2 1  « ί  * « « «  ~
ρώσσων σ ο σ ι α λ ι σ τ ώ ν . _____________

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Βάσινγκτον 20 Μαίου. (Τηλεγ. τοΰ τηλεγ. πρακτορείου 

Πετρουπόλεως.) ‘ Ο Ούΐλσον έξέδωκε προκηρυξιν, η οποια^προ- 
βλέπει τήν γενικήν προσέλευσιν είς τάς τάξεις του στρατού δια 
Ολε ι. ‘ , 1 < w   ί»  ΓΓ/\\(α ηι παοααειναντες

ποεπει νά γινγ, και εν
άση άλληλένόετον μέτωπον κατα του κοινού έχι)ρου.  ̂ __ ,

'Ω ς διαδίδεται είς τ ο ύ ς  άμερικανικούς κύκλους, μέχρι του 
φθινοπώρου θά έ'χωσι φθάσει είς τά εύρωπαϊκα υοατα 250  κα
ταδιωκτικά υποβρυχίων πλοία. , „  , „

B=&vr, 20 Μαίου. ' Η «Πτί Παριζιέν» οημοσιευει ίΟιαιτερο 
τηλεγράφημα έκ Βασινγκτώνος, καθ’ δ τό ύπουργειον των στρα
τιωτικών διέταξε τήν πρόσκλησιν τής έθνοφυλακής. Αυτη θα προ 
σέλθη τήν 15 καί 20 ’ Ιουλίου καί τήν δ  Αύγουστου^ Προσετι 
τό ύπουργειον τών στρατιωτικών διεταξε την αγοραν 2θ000  ιπ- 
πων κ α ί  ήμιόνων άξίας 100 έκατομμυριων δολλαριων. _

ναγγελθεΐσα μουσική έσπερίς τής ελληνιΟος αοιδου Φ Λ Ω Ρ Α - 

ΣΠΙΡΛΑ._______________________________________________________ -

ν τ ο ύ τ ς ε ρ  κ ρ ο υ γ
Μ 1 Τ Τ Ε Λ  Σ Τ Ρ Α Σ Σ Ε  8 «·

Καθημερινώς ΚΟΝΣΕΡΤΟ. Εΰχά6ιατος διαμονή

’ Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Χοσπιτάλ - στράσσε 12. II. S'


