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Η ΠΟΛΕΜ ΙΚΗ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

Νοτίως τοΰ Σκάρπ έπεχειρήθησαν αί τήν πρωίαν .τής 20 
Μαίου άναγγελθεΐσαι έπιθέσεις μετά ισχυρών δυνάμεων έφ’ ολο
κλήρου τοΰ μετώπου έκατέρωθεν τής όδοΰ ’ Αρρας— Καμπραί.
Τ Υπο τήν έπίδρασιν τοΰ πυρός μας καταστροφής δεν έπροχώρη- 
σαν κυρίως πέραν τών πρώτων αρχών. Εις τινας τομείς κατε- 
πνίγησαν ύπο τοΰ έπι καθαρώς άναγνωρισθέντων έχθρικών τμη
μάτων διευθυνομένου γερμανικού πυρός. Μόνον είς τήν περιο
χήν τής Κρουαζίγι κατώρθωσε μία νεωστί, ώς φαίνεται, προσ- 
αχθεΐσα αγγλική μεραρχία, νά έγκατασταθη εις τά εμπρόσθια 
χαρακώματά μας έπ'ι πλάτους λόχου.

’ Αγγλικά τμήματα, τά όποια προσεπάθησαν νά προχωρή- 
αωσιν άκόμη, κατεδιώχθησαν καί κατεστράφησαν. Οί Ά γ γλ ο  
προσεπάθησαν μετά μεσημβρίαν νά έκμεταλλευθώσι τήν έκεΐ έ- 
πιτευχθεΐσαν έπιτυχίαν. Έπετέθησαν έπανειλημμένώς, είς τινας 
θέσεις πεντάκις διά πολλών κυμάτων έπι μετώπου μεραρχίας, 
αλλ’ δπου είσέδυσαν. έξεδιώχθησαν. Μόνον μία νοτιοδυτικώς τής 
■Φονταίν πρδς -υσμάς έξέχουσα γωνία τών χαρακωμάτων μας 
μικροΰ πλάτους εμεινεν είς τήν κα:οχήν των. Μία εσπερινή έ
χθρική έπίθεσις έκ τής ύφ’ ήμών έκουσίως έγκαταλειφθείσης 

‘-Μπουλλεκούρ άπέτυχεν.
Ίσχυρότερον πΰρ διηυθύνετο πάλιν κατά τοΰ Σεν Κεντέν, 

ρ ο ΰ  οποίου ή μητρόπολις έδεχθη 12 βλήματα.

Είς τόν χώρον τοΰ μετώπου τοΰ Αισν άπέτυχον ήδη τήν 
ίΤίριβίαν γαλλικαί μερικαί έπιθέσεις είς τήν περιοχήν τής Λαφφώ 
. Ίτρό τοΰ πυρός φραγμοΰ τοΰ πεζικοΰ μας, τών πολυβόλων καί 
;Τοΰ πυροβολικοΰ. Είς τήν περιοχήν τής άγροικίας Ούρτεμπίζ 

^έπροχωρήσαμεν κατά σχέδιον τάς θέσεις μας κατά 200 περί- 
Βιου μέτρα κατόπιν βραχείας αποτελεσματικής προπαρασκευής 
Ι®υροβολικοΰ· έκεΐ περιήλθεν είς χεΐράς μας όμάς αιχμαλώτων 
;>αί 6 πολυβόλα.

Μετά μεσημβρίαν έγένοντο τρεΐς ισχυρότεροι έχθρικαί άν- 
;; τεπιδέσεις, αί όποΐαι, ώς καί νέαι Ισπεριναί σφοδραί έπιθέσεις 
-άπεκρούσθησαν μετά βαρύτατων άπωλειών διά τούς Γάλλους, 

^  μέρει δί άγώνος χειροβομβίδων. Μία κατόπιν τής έπιχειρή- 
3εως ταύτης κατόπιν ισχυράς προπαρασκευής πυροβολικοΰ έπι- 
Χειρηθεΐσα ώσαύτως ύ - :. Βαυαρών έπίδεσις πρός βελτίωσιν τών 
νεσεών μας έφερεν είς τήν κατοχήν μας έχθρικά χαρακώματα 

· επι τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ ύψιπεδίου τής Μποβέλ. Διά 
0φοδρ5>ν μικρών μαχών καί έπιμόνων άγώνων χειροβομβίδων 

j-^χρατήθησαν τά κυριευθέντα χαρακώματα έναντίον δλων τών

άντεπιθέσεων καί συνελήφθησαν περίπου - 50  αιχμάλωτοί καί έ- 
κυριεύθησαν 3 πολυβόλα.

Τήν 20 Μαίου ολίγον πρό τοΰ μεσονυκτίου στρατεύματα 
τής έπαρχίοφ Πόζεν έφώρμησαν είς τήν περιοχήν βορειοδυτικώς 
τής Μπραί κατά τής πρόσθιας έχθρικής γραμμής χαρακωμά
των έπί πλάτους 200  μέτρων. Καί έδώ περιήλθεν είς χεΐράς 
μας άριθμός τις αιχμαλώτων.

’ Ενω είς τήν περιοχήν1 τής Ράϊμς τό πΰρ πυροβολικοΰ 
διετηρήθη μεταξύ μέτριων ορίων, τδ ολοκλήρους ήμέρας έςα- 
κολουθοΰν γαλλικόν πΰρ καταστροφής κατά τών ύψωμάτων μας 
έν τη Δυτική Καμπανία άνήλθε πρδ μεσημβρίας τής 20ής είς 
σφοδρότατον πΰρ καταπονήσεις.

Τήν 4ην άπογευματινήν ώραν ό έχθρδς έπετέθη μετά ισχυ
ρών δυνάμεων έναντίον τών ύψωμάτων μας βορείως τής Πρόσν, 
άπδ τής Κορνιγιέ μέχρι τοΰ δρους IIέλ. Κατά τήν πρώτην των 
σύγκρουσιν οί Γάλλοι κατώρθωσαν, νά καταλάβωσι τά ύψώμα- 
τα. ' Η άντεπίθεσις τών έφεδρειών μας, αί όποΐαι ήδη άπδ 
μακροΰ χρόνου εΐχον ύπομείνει ύπδ βαρύτατον πΰρ, άπέσπασεν 
άπδ τδν εχθρόν δί άγώνων μεγίστου πείσματος μέγα μέρος τοΰ 
κέρδους του. Τά άρχικώς άπολεσθέντα ύψώματα Χόχμπεργκ 
καί Πέλμπεργκ έπανεκτήθησαν καί έκρατήθησαν έναντίον πολλών 
ισχυρών έπιθέσεων, καθ’ ας τδ έχθρικόν πεζικόν ύπέστη βαρεί
ας άπωλείας ύπό τοΰ πυροβολικοΰ μας. Κατά τούς άγώνας τού
τους έκυριεύθη μέγας άριθμός αιχμαλώτων καί πολυβόλα τινά. 
Δύο άλλα ύψώματα, τό Κορνιγιέ καί τδ Κάϊλμπεργκ, εμειναν, 
ώς άνηγγέλθη, είς χεΐράς τοΰ έχθροΰ.

Είς τήν περιοχήν τοΰ Βερντέν ή ένέργεια τοΰ πυροβολικοΰ 
ένεδυναμώθη κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας τής 20ής καί διετη- 
ρήθη εις τινας θέσεις μέχρι τής έσπέρας, Γνα κατά τήν νύκτα 
καταπαύστβ. .______

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τ Ο Υ  Ρ Ω Σ Σ Ο Υ  Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ

Πετρούπολις 20 Μαΐου (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. πρακτ. Πετρου
πόλεως.) ' 0  πρωθυπουργός κόμης Λβώβ έδήλωσε τά έξής είς 
άντιπροσώπους τοΰ τύπου :

"Οταν έσχηματίσθη ή προσωρινή κυβέρνησις. τά σοσιαλι
στικά κόμματα άπέκρουσαν τήν συμμετοχήν είς αύτήν, δηλώ- 
σαντα, δτι έγκρίνουσι τδ πρόγραμμά της καί δτι θά ύποστηρι- 
ξωσιν αύτήν. Τά κόμματα ταΰτα ίδρυσαν ΐδιόν των οργανον, 
τόν σύνδεσμον τών έργατών καί στρατιωτών, τδ όποιον εμελλε 
νά έλέγχη τδ εργον τής κυβερνήσεως καί νά ύποστηρίζη αυ
τήν είς τήν έκτέλεσιν τοΰ προγράμματος της. Έ ν  τοσούτψ τδ



οργανον τοΰτο τοΰ έλεγχο υ προσέλαβεν δλίγον κατ’ δλίγον χα- I 
ρακτήρα εκτελεστικόΰ οργάνου καί ή προσωρινή κυβέρνησις ει· I 
δεν έαυτήν έναντι διαταγών, τάς όποιας δέν είχεν αυτή οιατάξει. I 

Αί συνέπειαι τής πολιτικής ταύτης έγένοντο αμέσως κατα
φανείς. Πραγματικώς ή μαχιμότης τοΰ στρατεύματος κατήλθε 
μέχρι τοΰ χείλους τής αβύσσου καί παντού παρετηρήθησαν ση- I 
μεΐα αναρχίας, Ταύτοχρόνως οί σύμμαχοί μας παρατηρουσιν I 
άνησύχως ημάς, ένω οί έχθροί μας ρίπτουσι πρδς ήμας βλέμμα 
άπροκαλύπτου χαιρεκακίας. Καί ήδη οί έχθροί μας ύβρισαν πά
λιν ημάς τρομερά ύπαινισσόμενοι τδ δυνατόν μονομερούς ειρήνης. I 

Σήμερον ή νεοσχηματισθεϊσα καί διά τής εμπιστοσύνης I 
του λαοΰ ισχυρά κυβέρνησις έλπίζει, "δτι δλαι αί ένέργειαι της 
Θά έγκριθώσι τελείως καί θά έκτελεσθώσι καί J t i  θά ύπακού- 
σωσιν είς δλας τάς διαταγάς αύτής καί τών αντιπροσώπων της.
'Η  νέα κυβέρνησις εχει πρό αύτής μεγάλην γενικήν αποστολήν, 
τούτέστι νά άποκατααιήση δσον τό δυνατόν ταχύτερον τήν είς I 
αταξίαν περιελθοΰσαν ζωήν τής χώρας. Ί Ι  κυβέρνησις θεωρεί 
ώς πρώτιστον καθήκον της. τήν ένίσχυσιν τής ένοπλου δυνα- 
μεως, ή όποία δφείλει νά κατέχω είς μέγιστον βαθμόν την μα
χητικήν δύναμιν πρός άμυναν τής χώρας καί πρός οιατήρησιν 
τών ώφελημάτων τής έπαναστάσεως ώς καί πρός άπώθησιν του I 
έχθροΰ, ό όποιος εύρίσκεται έπί τοΰ έδάφους μας, καί ιδιαιτέ
ρως πρός ένεργόν ύποστήριξιν τών συμμάχων μας.

' H χώρα γνωρίζει, δτι ή μαχητική όύναμις τού στρατού | 
μας εχει καταπέσει. Τοΰτο προέρχεται ού μόνον άπό τόν πτω
χόν έφοδιασμόν διά πυρομαχικών, άλλά καί άπό τήν ψευδή I 
παράστασιν τών πολεμικών σκοπών. 'Η  κυβέρνησις νομίζει ώς 
έκ τούτου καθήκον της, νά δηλώση σαφώς καί ώρισμένως, δτι 
έπιδιώκει δημοσία τήν συνομολόγησιν ταχείας είρήνης. Αλλά 
ομιλούσα περί είρήνης άνευ προσαρτήσεων καί πολεμικών απο
ζημιώσεων, δηλοΐ, δτι δέν πρόκειται περι παθητικής άμυνάς, j 
'Η  έλευθέρα Ρωσσία ούδέποτε θά ύπομείνη, Γνα μείνωσιν ύπό 
τόν ζυγόν τοΰ γερμανικού μιλιταρισμού μερη, τα οποία έγκα- 
τελείφθησαν συνεπεία τής έγκληματικής άμελείας τοΰ παλαιού 
κυβερνητίχοΰ καθεστώτος. ’ Εν<ρ ο ρωσσικός λαός σεβεται την 
συμμαχίαν μετά τών μεγάλων δυτικών Δημοκρατιών, αί όποΐαι 
ύπέστησαν τήν φρίκην τής γερμανικής εισβολής καί εξακολου- 
θοΰσι νά πάσχωσιν υπό τό βαρύ πάτημα τοΰ νικητοΰ, δέν δύ- 
ναται νά μείνη αδιάφορος απέναντι τής τύχης τοΰ Βελγίου, τής 
Σερβίας καί τής Ρουμανίας καί νά λησμονήση τό πρός αύτάς 
καθήκον του.

Δέν δύναμαι νά φαντασθώ, οτι δύναται τις νά σκεφθη, 
πώς πολλά έκατομμύρια έλευθέρων Βέλγων καί Γάλλων πολι
τών δύνανται νά μεταβληθώσιν εις οουλους τοΰ γερμανικοΰ μι- 
λιταρισμοΰ. "Ινα ή έπαναστατική Ρωσσία παραδώση άκτ,λίδωτον 
ύπόληψιν είς τάς έπιούσας γενεάς καί νά ύφίσταται μέ υψηλά 
τήν κεφαλήν μεταξύ τών μεγάλων δημοκρατιών, οφείλει νά φε- 
Ρΐ την ίσχύν τοΰ στρατεύματος της είς το αναγκαΐον υψος. Εις 
τούτον τόν σκοπόν θά κατευθυνθώσιν δλαι αι προσπάθειαι τής 
κυβερνήσεως. ' Η πραγματικώς είς τό μέτωπον έπελθοΰσα παΰ- 
σις τοΰ άγώνος, ή όποία έπετρεψεν εις τόν γερμανόν Άρχικαγ- 
γελάριον, νά έκφρασή τό συμπέρασμα ατιμωτικής διά τήν Ρ ω σ
σίαν μονομερούς είρήνης, ή αδράνεια αυτη δέον νά παύση. 'Η  
χώρα πρέπει νά έκφραση τόν προστακτικόν της λόγον καί νά 
στειλη τόν στρατόν της είς τόν άγώνα.

Είμαι βέβαιος, δτι τό έλεύθερον στράτευμα τής Ρωσσίας, 
στερεώς συνδεδεμένον διά τής πειθαρχίας, ή οποία στηρίζεται 
έπί τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης τών αξιωματικών καί στρατιω
τών, οί όποιοι δλοι εχουσι συνείδησιν τών τήν Ρωσσίαν πρός 
έξακολούθησίν τσΰ πολέμου ώθούντων προβλημάτων, δτι τό στρά

τευμα, όπισθεν τοΰ οποίου γνωρίζω δτι ίσταται δλο; ο λαός. 
έτοιμος νά τό υποστήριξή καί νά τοΰ παράσχη πάν τό αναγκαί
ο ΰν. ύποβαλλόμενος έν ανάγκη ό ίδιος εις στερήσεις, δτι τό στρά
τευμά τοΰτο θά υπεράσπιση τήν χώραν, τήν τιμήν της καί τήν 
ύπόληψιν της. Τοΰτο Θά βοηθήση μεγάλως τούς συμμάχους, 
αετά τών όποιων στενώς συνεδέθη διά τοΰ ύπερ τής μεγάλης 
δποθέσεως χυθέντος αΓματος. 'Η  άνακβχη είς τό μέτωπον εί
ναι ασυμβίβαστος πρός τήν τιμήν καί τήν ύπόληψιν τής πατρι- 
δος, ακριβώς δσον καί ό έμφύλιος πόλεμος. Όφειλομεν νά <£- 
ποκαταστήσωμεν έν τη χώρα τόν ομαλόν βιον καί την τάςίν. 
Αύτά είναι τά θεμελιώδη προβλήματα, είς τά όποια ή νέα κυ- 
βέρνησις οφείλει νά διευθύνη ολας τάς προσπαθείας της.

λ Ν Μ Ο ΙΝ Β β Ε Η Τ ΪΓ Π ΙΤ  m i l l
m i l l  w im nan

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον 23 Μαΐου 1917.

ί ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΪ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΪΠΡΕΧΤ

Παρά τήν Ούλλούκ καί τήν Μπουλλεκούρ άπεκρούσθησαν 
πολλαί άγγλικαί έπιθέσεις, αί όποΐαι ειχον προπαρασκευασθη 
διά ίσνυροΰ πυρος.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΪ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Είς τό μέτωπον τοΰ Αίσν καί τής Καμπανίας ή εντασις 
τοΰ άγώνος πυροβολικοΰ διετηρήθη πρό μεσημβρίας είς μέτρια 

δρια.
Μετά μεσημβρίαν κατόπιν αιφνίδιας έντάσεως τοΰ πυρός α

πό τοΰ όροπεδίου τοΰ Παισσύ μέχρι τού [δάσους τής Λά Βίλ- 
ώ - Μπουά έγένοντο ίσχυραί γαλλικαί έπιθέσεις, αί όποΐαι έπα- 
νελήφθησαν μέχρι τής έσπέρας μετά μεγίστου πείσματος.

Δι Ιπιμόνου άγώνος έκ τοΰ συστάδην καί δι ισχυρών 
άντεπιθέσεων βαυαρικά, άννοβερικά, συντάγματα τής Κάτω Σι- 
λεσίας καί τοΰ Πόζεν έκράτησαν ιάς θέσεις των ενάντιον τών 
έχθρών. Πεισματώδεις άγώνες διά χειροβομβίδων διήρκεσαν καί 

I τήν νύκτα έις τινα χαρακώματα.
Τό πΰρ μας έπήνεγκε σημαντικά» άπωλείας είς τον ύπο- 

I νωροΰντα έχθρόν.
Οί Γάλλοι ύπέστησαν διά τής αποτυχίας τής έπιθέσεώί 

των αιματηρόν πλήγμα.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΪ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΤΟΪ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΪ ΤΗΣ ΒΪΡΤΕΜΒΕΡΤΗΣ

Είς τό μέτωπον τής' Λωρραινης καί είς τήν Σουντγκάοα 
άπωθήθησαν έχθρικά τμήματα άναγνωρίσεως.

Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Άπηντήσαμεν διά ίσχυροΰ άποτελεσματικοΰ πυρός τό είς 

πολλούς τομείς άναπτυχθέν πΰρ τοΰ ^ωσσικοΰ πυροβολικοΰ.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
’ Επικρατούσης καταιγίδας καί βροχής ή εντασις τοΰ άγω-

,Κ    λ ο υ ν τ ε ν ν τ ο ρ φ

ΕΚ ΤΟΪ ΑΪΪΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΪ AHAKOIHQBEHTOI
Β ι έ ν ν η ,  22 Μαΐου.

ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
'Ο  έχθρός ήναγκάσθη χθές κατόπιν Ιπταημέρων άτελεσ- - 

φορήτων άγώνων, νά παράσχη ησυχίαν είς τό πεζικόν του. Μόρ
νον άνατολικώς τοΰ Γκέρτς οί ’ Ιταλοί έπεχείρησαν έπίθεσιν, ή 
όποία άπεκρούσθη. Αί έφορμητικαί περίπολοί μας ηχμαλώτισα*ΐ

είς τό μέρος τοΰτο Ινα άξιωματίΛον. 36 όπλίτας καί έκυριευ- 
σαν 1 πολυβόλον. ’ Επί τοΰ δροπεδίου τοΰ Κάρστ ή δρασις τοΰ 
πυροβολικού ήτο κατά καιρούς ισχυρότερα. Είς τό Κέρντεν καί 
τό Τιρόλ ή κατάστασις άμετάβλητος.

____________  ΧΕΦΕΡ

Π Α Υ Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Α Γ Ω Ν Ο Σ  Ε Ι Σ  Τ Ο Ν  Ι Ζ Ο Ν Τ Σ Ο
Βιέννη 22 Μαΐου. Έ κ  τοΰ πολεμικού γραφείου τοΰ τό

που άναγγέλλονται τά έξής : Κατόπιν έπταημέρων άδιακόπων 
άγώνων πεζικοΰ είσήλθε τώρα ησυχία είς τό μέτωπον τοΰ ’ Γ 
ζόντσο. Μόνον άνατολικώς τοΰ Γκέρτς οί ’ Ιταλοί έπεχείρησαν 
έπίθεσιν ή όποία άπεκρούσθη εύκόλως. Άντιθέτως αί έφορμη- 
τικαί περίπολοί μας συνέλαβον 1 αξιωματικόν καί 36 όπλίτας 
άπό τά έχθρικά χαρακώματα. Αί τεράστιαι άπώλειαι τών ’ Ι
ταλών κατά τάς ανωφελείς έπιθέσεις των καθιστώσιν άναγκαΐον 
οπως συμπληρωθώσι καί τακτοποιηθώσι τά έν μέρει άραιωθέν" 
τα ύπό τοΰ πυρός, έν μέοει δέ περιελθόντα είς άταξίαν τμήμα
τα. 'Ωσαύτως φαίνεται, δτι καί τό ιταλικόν πυροβολικόν έχει ά- 
νάγκην άναρρώσεως. Είς τάς έμπροσθίας γραμμάς τών ’ Ιταλών 
δεικνύεται ζωηρά ένέργεια, ή όποία άποτελεσματικώς διαταράσ- 
σε:αι ύπό τοΰ πυρός μας πυροβολικού. Μόνον έπί τοΰ οροπε
δίου τοΰ Κάρστ τό ιταλικόν πυροβολικόν προεκάλεσε περισσοτέ" 
ραν προσοχήν, ένψ έζήτει νά καταβάλη τό ίδικόν μας. 'Ο  ά
γών πυροβολικοΰ ηύξησεν είς σφοδρότητα κατά τάς άπογευμα- 
τινάς ώρας καί έσυνεχίσθη καί τήν νύκτα.

Die Kampfs urn den Kuk
O 1 2 3 ■y 5 fa'■ 
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Οί άγώνες περί τό Κούκ.

ΝΕΑΙ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙΣ
ΫΓΓΕΡ Τ Ο Υ Σ  7 0 0 0 0  Τ Ο Ν Ν Ο Υ Σ
Βί Βερολϊνον 23 Μαΐου. Πρώτον: Τά ύποβρύχιά μας κατε- 
|wwav πάλιν έν τή Μεσογείω θαλάσση μέγαν άριθμόν άτμο- 
IfWiuv καί ιστιοφόρων έκτοπίσματος 53U00 τόννων.

Ρ Μεταξύ αύτών εύρίσκοντο τό άγγλικόν άτμόπλοιον «Τρα- 
|Ν·βϊνία>> (14315 τόννων), τό όποιον συνωδεύετο υπό άντιτορ- 
|τ^'1Χων· εν άγνωστον πλήρες φορτίου άγγλικόν άτμόπλοιον 8 

τόννων πλέον είς ’ Ιταλίαν, εν άγνωστον άγγλικόν άτμόπλοι-

ον περίπου 5500 τόννων πρός τήν αύτήν κατεύθυνσιν. προσέτι 
τά ιταλικά ώπλισμένα άτμόπλοια «’ Αλεσσάντρια» (8008 τόννων) 
μετά 11000 τόννων σίτου δι’ ’ Ιταλίαν, καί «Φερράρα» (3172 
τόννων), πιθανώς μετά πυρομαχικών, ώς και τό άγγλικόν ώπλί- 
σμένον άτμόπλοιον «Καρόνγκα» (4665 τόννων) πλέον άπό Νεα- 
πόλεως είς Πόρτ Σαΐτ.

Δεύτερον : Νέαι έπιτυχίαι τών ύποβρυχίων είς τόν ’ Ατλαν
τικόν ωκεανόν καί τήν Βόρειον θάλασσαν :

4 άτμόπλοια καί 5 ίστιοφόρα 17200 τόννων.
Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο καί τά έξής : 

Τό άγγλικόν άτμόπλοιον «Άντάνσυ» (2644 τόννων) μετά τρο
φίμων δι ’ Αγγλίαν, εν ά-γλικόν ίστιοφόρον μετά ξυλείας δι 
Αγγλίαν, δύο ρωσσικά ιστιοφόρα μετ’ άνθράκων άπό ’ Αγγλίαν 

καί νίτρου διά Γαλλίαν καί εν άγνωστον άγγλικόν άτμόπλοιον, 
τό όποιον συνωδεύετο ύπό πολεμικών πλοίων.

' Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

H ΡΟίϊΙΑ ΚΑΙ 01 ΠΡΕΙΒΕΪΤΑΙ ΤΗ! ΑΗΤΑΗΤ
Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου βεβαιοΰσιν, δτι ό ΣΙρ, Μπου- 

χάναν έπέδωσέ τήν παραίτησίν του, άφοΰ ήδη άνεκλήθη ό γάλ- 
λος συνάδελφός του Παλεολόγκ. ' Ωσαύτως θεωρείται ώς έπι- 
κειμένη ή παραίτησις τοΰ ίταλοΰ πρεσβευτοΰ Καρλόττι. ' Ως λέ
γεται, αί μεταβολαί αυται είς τάς _ τρεις διπλωματικάς θέσεις 
τής Πετρουπόλεως οφείλονται είς τήν πίεσιν έκ μέρους του συν
δέσμου τών έργατών καί στρατιωτών, ό όποιος προ'έτρεψε τήν 
προσωρινήν κυβέρνησιν, νά προτείνη είς τάς συμμάχους κυβερ
νήσεις τήν άνάκλησιν τών έν λόγψ πρεσβευτών.

‘ Ως λόγος προεβλήθη ύπό τής ρωσσικής κυβερνήσεως. δτι 
οι έν λόγιο διπλωμάται εύρίσκοντο μετά τοΰ παλαιού καθεστώ
τος είς επισήμους σχέσεις και δτι ενεκα τούτου μετά τήν έ- 
πελθοΰσαν άνατροπήν θά ήτο καλή αλλαγή προσώπων. Τοΰτο 
είναι φυσικά ευγενής πρόφασις διά τήν άπομάκρυνσιν πρεσβευ
τών, οί όποιοι ειχον μεγάλως ένοχοποιηθη, ιδίως δέ ό Μπου- 
χάναν, περί τοΰ όποιου λέγεται, δτι κατώρθωσε νά υπεξαιρέσω 
δλα τά σπουδαία έγγραφα* τά όποια άφορώσι τάς συμφωνίας 

^μεταξύ τών δυτικών Δυνάμεων καί τής Ρωσσίας περί τοΰ πολέ
μου, και νά τά άποστείλη είς Λονδϊνον.

Τό γεγονός τοΰτο έγνώσθη έν Πετρουπόλει μετά τήν πα- 
ραίτησιν τοΰ Μιλγιουκώφ καί έπροκάλεσε σφοδροτάτην άγανά- 
κτησιν, διότι γνωρίζουσιν ήδη καί διατί ό νέος ύπουργός τών 
έξωτερικών Τερεστσένκο διστάζει νά έκπληρώση τήν άπαίτησιν 
τής γνωστοποιήσεως τών μυστικών συμφωνιών μεταξύ τής ’ Αν
τάντ. Τοιαύτη δημοσίευσις ήδύνατο νά γίνη μόνον έντελώς άτε- 
λής, διότι πολλά σπουδαία- έγγραφα δέν εύρίσκονται πλέον είς 
χεϊρας τοΰ ρωσσικοΰ ύπουργείου τών έξωτερικών.

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΤ ΟΪΓΓΡΙΚΟΪ ΪΙΟΪΡΤΕΙΟΪ
Βιέννη 22 Μ αΐου.' Η χθεσινή άκρόασις τοΰ κόμητος Τίσ- 

τσα παρά τω Αύτοκράτορι, εδωκε τέλος κατά συμφωνούσας 
ειδήσεις είς τήν άπό εβδομάδων έκκρεμή κρίσιν. ’ Αποοέ/ονται, 
δτι έντός πολύ δλίγου χρόνου ό κόμης Στέφανος Γίστσα θά άν· 
τικατασταθη ύπό τοΰ κόμητος Ίωάννου Τσίχυ.

‘ Η άντίδρασις τοΰ Τίστσα έναντίον λεπτομερειών τινων τής 
λύσεως τοΰ πολωνικού ζητήματος, δπως έζητήθησαν αύται άπό 
τήν Βιέννην καί τό Βερολϊνον, ώσαύτως ή άκαμπτος έπιμονή 
του είς σημεία τινα τοΰ ζητήματος τής οικονομικής προσεγγί- 
σεως πρός τήν Γερμανίαν καίτέλοςή ίσχυρογνωμοσύνη του είς τό ζή
τημα τής παραχωρήσεως τροφίμων είς τήν Αυστρίαν καί τήν Γερ
μανίαν έκλόνισαν μεγάλως τήν θέσιν του. Τό ζήτημα τής ούγ-



γρικής έκλογικής μεταρρυθμίσεως εδωκε τήν αφορμήν. Ιδ  ήδη 
3—ελί>ον γεγονός, δπερ είναι λίαν σημαντικόν διά τήν ουγγρικήν 
πολιτικήν, δέν ερχεται απροαόοκτ^τως.

Βουδαπέστη 22 Μαΐου. Αί εφημερίδες άνάγγέλλουσιν δ- 
μοφώνως, οτι ό κόμης Στέφανος Τίστσα έπανήλθε σήμερον 
τήν' πρωίαν ένταΰθα έχ Βιέννης. Τήν μεσημβρίαν 1 συνήλθε τδ 
υπουργιχδν συμβούλιον, τδ όποιον άπεφάσισε τήν παραίτήσιν της 
κυβερνήσεως. Ώ ς  πιθανός διάδοχος τοΰ Ιίστσα φερεται είς τήν 
πρώτην γραμμήν ό τέως υπουργός της γεωργίας κόμης -τσε- 
ρένυ'ι.

Χριστιανία 22 Μαΐου. Ί Ι  «Τίντενς Τέ^χν» γράφει, οτι ό 
νορβηγικός έμπορικός στόλος άπώλεσε κατά τήν διάρκειαν του 
πολέμου 700 ,000 τόννους, τούτέστι τδ τρίτον ολοκλήρου του 
έμπορικοΰ νορβηγικοΰ στόλου. Αί - άπώλειαι τοΰ 1917 είναι 
μέχρι τοΰδε τόσον μεγάλαι, δσον τδ σύνολον τών απωλειών τοΰ 

έτους 1916. ____________

ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΟΣ
Άμστερνταμ 22 Μαΐου. Κατά τηλεγραφήματα, τά όποια 

έοθασαν είς Μαδρίτην έκ τών πορτογαλικών συνόρων, αί ταρα- 
χαί της Λισσαβώνος, είς τάς όποιας μετέσχον καί ναΰται, ήσαν 
σοβαρώτεραι ή δσον έν άρχη ύπετέθη. "Οταν τδ πειναλέον πλή
θος ήρχισε νά διαρπάζη τά καταστήματα, έχηρυχθη ό στρα
τιωτικός νόμος καί ό στρατός καταλαβών τάς κυρίας όόους διά 
πυροβόλων καί πολυβόλων έπυροβόλει κατά τοΰ πλήθους. Εφο- 
νεύθησαν 10 καί έτραυματίσθησαν 50 άτομα;

H Β Ρ Α Ζ Ι Λ Ι Α
Ρίο ντε Ίανέϊρο, 22 Μαΐου. 'Ο  πρόεδρος τής βραζιλιανής 

δημοκρατίας υπέγραψε δήλωσιν πρός τδ κονγκρέσσον, έν τη ό
ποια γνωστοποιεί τήν άνάκλησιν τής δηλώσεως ούδετερότητος 
απέναντι τής Γερμανίας της 28 Απριλίου, λαμβανομένων ύπ 
όψει τών προσπαθειών πρδς τήν Βόρειον Αμερικήν και τής 
λαϊκής γνώμης. Πιστεύεται, δτι τό κονγκρέσσον Θά έκφρασθη 
μετά μεγάλης πλειοψηφίας ύπέρ τής άνακλήσεως τής δηλώσεως 
τής ούδετερότητος.

Νέα ' Υόρκη 23 Μαΐου. '0  'Ηνωμένος Τύπος αναγγέλλει 
έκ Ρίο ντέ Ίανέϊρο, δτι τό βραζιλιανόν κονγκρέσσον άπεδέχθη 
τήν αΐτησιν τοΰ προέδρου, νά άνακαλέση τήν δήλωσιν τής ού-
οετεροτητο*. ___________ _

ϋ ΚΑΤΑΧΡΗΪΙΪ ΤΒΗ ΗΟΪΟΚΟΜΙΙΑΚΒΙΙΠΑΟΙΟΗ
' Η χατάχρησις τών νοσοκομειακών πλοίων βεβαιοΰται πάν

τοτε έκ νέου ύπδ τής Άντάντ. Ουτω είς σουηδδς πλοίαρχος, ό 
όποιος έπανήλθε πρδ δλίγου άπδ τδ Άλγέριον καί τδ Μαροκ- 
κον. βέβαιοί, δτι είς Ό ράν καί Τάνγκερ έχρησιμοποιήθησαν γε
νικώς νοσοκομειακά πλοΐα ώς μεταγωγικά στρατοΰ καί πυρομα
χικών. Μόνον πρδς τηρησιν τών προσχημάτων έπιβιβάζονται έπί 
έκάστου πλοίου ιατροί, άδελφαί καί τραυματία-, τινές. Όταν ό 
Σουηδδς έξέφρασε τήν εκπληξίν του πρός τούς Γάλλους, του ά- 
πήντησαν γελώντες, δτι τοΰτο έφαρμόζεται γενικώς καί δεν είναι 
μυστικόν διά τούς γαλλικούς κυκλους.________________

Η Μ ΟΪΪΙΚΗ ΕΪΠΕΡΙΪ Τ Ι Σ  ΦΑΟΡΑΪ ΪΠΙΡΑΑ
' Η κομψή αίθουσα τής Στατχάλλε ήτο προχθές τήν έσπέραν 

πλήρης έλληνικοΰκαί γερμανικού κόσμου, ό όποιος είχε μετα

βή έκεΐ, δπως άκούση τήν έλληνίδα καλλιτέχνιδα τού άσματος 
δεσποινίδα Φλώραν Σπιρλά, ή όποία έπαξίως άντιπροσωπευει 
τό ελληνικόν μουσικόν τάλαντον έν τη ξένη. Ιδιαίτερον ένδια- 
φέρον ένεΐχεν ή μουσική αυτη έσπερίς διά τούς Ελληνας τού 
Γκέρλιτς, οί όποιοι έλάμβανον τήν ευκαιρίαν νά άκούσωσι 
τήν έλληνίδα καλλιτέχνιδα τόσον εϊς τδ γερμανικόν, δσον καί 
είς τδ ελληνικόν άσμά της, τδ όποιον τοσοΰτον έπιθυμήσαμεν 
ένταΰθα. 'Η  ζήτησις τών εισιτηρίων ήτο τοιαύτη, ώστε πολλοί 
τών αξιωματικών μας δέν ήδυνήθησαν νά παραστώσι έλλειψει 
θέσεως. ’ Αλλά καί τδ γερμανικόν κοινόν δέν ύστερησε νά τίμη
ση τήν εσπερίδα ταύτην, τής όποιας τδ πρόγραμμα περιείχε 
έκλϊκτήν γερμανικήν μουσικήν καί ελληνικήν τοιαύτην, τήν όποι
αν διά πρώτην φοράν έλάμβανε τήν ευκαιρίαν νά άκούση.

' 11 δεσποινίς Σπιρλά έδικαίωσε τάς προσδοκίας τοΰτε γερ
μανικού καί τοΰ έλληνικοΰ κοινού. Διά τής αρκετά υψηλής καί 
διαυγοΰς φωνής της άπέόωκε μετά πολλής τέχνης καί αισθή
ματος τδ πλήρες είς μεταλλαγάς έκλεκτδν πρόγραμμά της, προ- 
καλέσασα τά ζωηρά χειροκροτήματα τών ακροατών. Έ πί του 
κλειδοκυμβάλου συνώδευεν ό έκλεκτός καλλιτέχνης κ. Οθων 
Μπάκε. Μετά ιδιαιτέρας προσοχής και συγκινήσεως ήκουσαν οί 
"Ελληνες τά ελληνικά άσματα, τά όποια μέ πολλήν χάριν έ- 
τραγούδησεν ή δεσποινίς Σπιρλά καί δλων ό νους έστρέφετο 
πρός τήν ώραίαν πατρίδα μας, τής όποιας εις τούς τονους έ- 
κείνους άπετυποΰντο τά ελληνικά αισθήματα, αι ελληνικαι φυ- 
σικαί καλλοναί καί τά ελληνικά ήθη. Μετά ίδιαιτέρας εύχαρι- 
στήσεως ήκούσθησαν τά άσματα τοΰ αειμνήστου μουσουργου 
μας Σαμάρα «Τής Κοπέλλας τδ νερό» «Άνοιξις» ώς καί τά 
αρχαία μας δημώδη άσματα «Ό λ α  τά πουλάκια» καί ή «Β α
σιλική», τά τόσον χαρακτηρίζοντα τά ύψηλά αισθήματα της 
έλληνικής ψυχής. Τά έλληνικά άσματα διεδέχοντο ένθουσιώδεις 
έπιδοκιμασίαι τοΰ ακροατηρίου. Τήν μουσικήν εσπερίδα έπεστε- 
ψεν ό έθνικός μας ύμνος. Είς τήν καλλιτέχνιδα προσεφερθησαν 
ώραΐαι άνθοδέσμαι έκ μέρους τών άξιωματικών τοΰ Δ Συν)τος 
' Ιππικού, υπδ τοΰ όιοικητοΰ άντισυνταγματάρχου κ. Τσιμπουκη 
καί τών άξιωματικών τοϋ 16ου Συντάγματος Πε,ικοΰ και ω 
ραία λύρα έξ άνθέων ύπδ τής ελληνικής Στρατιωτικής Μουσικής.

Βερμαί εύχαριστίαι άνήκουσιν είς τήν δεσποινίδα Φλώραν 
Σπιρλα, ή όποία μας έχάρισε μίαν ώραίαν μουσικήν άπόλαυσιν, 
ώς καί είς τόν συνοδόν της κλειδοκυμβ αλιστήν κ. Ό θω να  Μπά
κε. ' Ωσαύτως είς τδν άναλαβόντα τήν διοργάνωσιν τής έσπερίδος 
καλλιτέχνην τοΰ άσματος εν Γκέρλιτς κ. Ψίντλερ.

ΝΤΟΎΤΣΕΡ ΚΡΟΥΓ 
Μ Ι Τ Τ Ε Λ  Σ Τ Ρ Α Σ Σ Ε  8 «·

Κ αθη μ ερινώ ς Κ Ο Ν Σ Ε Ρ Τ Ο . Ε υχάριστος διαμονή

- Γ ^ Ρ Μ Ο Υ Ρ ί Α Ρ Φ Ε Ε Κ Ε
και παρακαλοϋ- Μ Π Ρ Ο Υ Ν Ο  Κ Α Λ ΙΝ ΤΕ
μεν δ π ω ς  εύ α ρ εστη ϋ ή τεν ά τό  έπ ισκεφ ϋή τε, Ν τεμιάνιπλατς 

Γ ω νία  Τ ά ϊ χ - σ τ ρ ά σ σ ε . _________
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