
Ν ΕΑ  TO Y G O R LIT Z
Ε λ λ η ν ι κ ή  ε κ ό ο σ ι ς

ΑΡΙΘ. 168.
W a n tw o rt lich e rH e ra u s g e b e r  :E .G la u b e r j u n . ,  G orlitz  
U ebersetzt von  D ionyssios A g a p i t o s ,  ζ. Z . in  G orlitz . 
D ru ck  und V er la g  der A k tien -G ese llsch a ft  G orlitzer  
JMachnchten und A n zeiger, G orlitz , D em ian ip latz 23 /24

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/25 mTT0YI917

H ΠΟΛΕΜ ΙΚΗ  Κ Μ ί ί Τ ϋ Ι ί
ΕΙΣ TO ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

(Ν.) Βερολΐνον 22 Μαίου. Είς το μέτωπον τοΰ ’ Αρρας τό έ
χθρικόν πΰρ πυροβολικοΰ ήτο τήν 21 Μ«ίβυ βορείως τοΰ Σχάρπ 
κατά τήν ήμέραν μόνον χατά θέσεις σφοδρόν. Τά γερμανικά 
πυροβόλα προεκάλεσαν είς δέσεις πυροβολαρχιών καί άποθηκάς 
πυρομαχικών διαφόρους έκρήξεις. Περί τήν εσπέραν τό έχί>ρι 

 ̂ xov πΰρ απέκτησε^ μεγάλην ίσχύν. Οί Άγγλοι εβαλον κατά προ- 
I τιμησιν τά γαλλικά χωρία όπισθεν τών θέσεων αας. ιδίως f  
|Λάν υπέχειτο πάλιν εϊς ισχυρόν άγγλικόν πΰρ. . ‘

Γής αναγγελθείς έπιθέσεως παρά τήν Μπουλλεκούρ προ- 
ν ηγηθησαν τήν νύκτα τής 20ης πρός τήν 21 ην Μαΐου αεαονω- 
|μεναι άγγλικαί έπιθέσεις. Κατά τήν ίσχυράν έπίθεσιν. ή όποία 
I εγενετο πρό μεσημβρίας καί προπαρεσκευάσθη διά ϊσχυροτάτου 
^αγδαιου πυρος. οί Άγγλοι υπέστησαν βαρυτάτας άπωλείας. 
Ε Οπου κατώρθωσαν ούτοι νά είσδύσωσιν είς τά χαρακώματα' μας.
. |ατεδιώχθησαν δι1 άγώνος έκ τοΰ συστάδην καί διά χειροβομ
β ίδ ω ν κ α ί κατεστράφησαν. ' Η γραμμή μας έ'μεινεν άμετάβλη- 

' / ' ν έ3πέΡαν «τεκρούσθησαν διάφοροι έπιθέσεις άγγλικών 
ρεριπόλων εϊς τήν περιοχήν τής Μπουλλεκούρ.

Τις τον χώρον τοΰ Σέν Κεντέν μέτριον πΰρ πυροβολικοΰ 
|αι ευνοικώς δι’ ήμας διεξαχθέντες άγώνες προφυλακών, οί ό- 
I π° ι0£ΐ απέφεραν αιχμαλώτους εϊς ημάς.

I  , Et? τίίν κοΡυφογραμμήν τής Σεμέν ντέ Ντάμ περί τήν έ
ξ ε ρ α ν  εύνοούσης τής διαύγεια; τής ατμόσφαιρας τό πΰρ προσέ- 
| -ν ε  μεγάλην σφοδρότητα, ϊδιαιτέρως κατά τοΰ ανατολικοί μέ- 
Β«»ς, χωρίς έν τούτοις νά έπακολουθήση έκεΐ έπίθεσις.

&  Εις τ °  δπ6 συνταρασσόμενον όρεινόν έδαφος τής
g t ' -χής Καμπανίας βορείως τής Πρόσν τό πΰρ πυροβολικοΰ ήτο 
Ρ*φετικως ϊσχυρόν καί τήν έσπέραν άνήλθεν είς μεγάλην δύ- 
ζμ ιν  χατά τών υψωμάτων Καίλ καί Πέλ. Περί τήν 6ην καί 
1ρ ην ωραν π. μ. της 21ης εν βυρτεμβεργικον ζύνταγμζ, ο- 

Χα1 τ^ν πΡ07ίΤ0»μ»ην έκράτησβν- έπιμόνως τάς θέσεις του 
Τ ? * *  , ΝωΡ™«’ άπέκρουσε δυο Ισχυράς γαλλικάς έπιθέ- 
1 ; 1?· Γάλλοι ύπεστησαν κατ’ αύτήν σημαντικός άπωλείας καί 
|ΪΧατελειψαν 75 αιχμαλώτους είς χεΐράς τών Βυρτεμβέργων. 
■ ^ γ έ λ θ η  ωσαύτως ή έπιτυχία ενός άλλου είς τόν τόαέατοΰ- 

*  μαχομένου βυρτεμβεργικοΰ συντάγματος, δπερ σΰνέλαβεν 
00 αιχμαλώτους. 1

f c j Γν* 20 Μαΐου άρξάμενος ζωηρός άγών πυροβο-
'Wtt* T?P’  “ νατ° λΐκ?'ς τοΰ Μά« έξηκολουθησεν άαε-

®λητος καί τήν 21 Μαΐου. ' μ

Υπεύθυνος έκδοτης: Αϊμίλιος Γχλάουμπερ Τίός.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς.

υπωσις^ καί εκδοσις υπό τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάνρι- 
χτεν^ιδντ Αντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

II Μ Ι  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΕΣΕΙΪ
( ,/.) Παρισιοι 22 Μαιου. Κατά τήν έναρκτήριον συνεδρίασιν 

της Βουλής άνεγνώσθησαν 40 περίπου έπερωτήσεις.

Κατα τήν συζήτησιν πολλών έπερωτήσεων περί τής τελευ
ταίας έπιθέσεως ό Ριμπώ είπε τά έξής : «Αί έλπίδες ές αύτής 
ησαν έξωγκωμέναι. Έγένοντο σφάλματα κατά τήν έκτέλεσιν. δέν 
πρέπει δμως ού'τε νά έξογκοΰμεν, ού'τε νά σμικρυνωμεν τά άπο- 
τελέσματα. Ούδέποτε οί γάλλοι καί οί άγγλοι στρατιώται ύπήρ- 
ίαν Θαυμαστότεροι, ούδέποτε οΰτοι έπολέμησαν καλύτερον τάς 
γερμανικά; μάζας. 'Η  κυβέρνησις έ&εώρησεν άναγκαίας τιμω- 
ριας και έπέφερε μεταρρυθμίσεις εϊς τήν άνωτέραν διοίκησιν, Γνα 
άπομακρύνη έκ τοΰ μέσου πάν δ,τι δέν συνδέεται ποός στρα
τιωτικά μέτρα. 'Ο  Παινλεβέ συνεργάζεται μέ τήν στρατιωτικήν 
επιτροπήν. Παρακαλώ τήν Βουλήν νά άναμείνη τό τέλος τών 
έργασιών τούτων, προτοΰ συζητηθώσιν αί έπερωτήσεις.

1ην Παρασκευήν θά συζητήσωμεν ωσαύτως τό ζήτημα 
του ύποβρυχίου πολέμου καί Θά άπασχοληθώμεν δσον τό δυνα
τόν ταχύτερον μετά τοΰ ζητήματος τών τροφίμων. 'Ο  Βιολέτ 

αν» λυση εϊί ϊήν Βουλήν φανερά τάς δυσκολίας τοΰ έφοδια- 
σμοΰ διά τροφίμων.»

Κατά τήν συζήτησιν τής έπερωτήσεως τοΰ Ρενωντέλ καί 
του Μεγιερά περί τής ρωσσικής έπαναστάσεως καί τής συμμε
τοχής τών ' Ηνωμένων Πολιτειών εϊς τόν πόλεμον, ό Ριμπώ 
παρεχάλεσε νά άναβληθη αυτη έπ’ άόριστον, διότι ή γαλλική 
κυβέρνησις έκλήθη εϊς συνεννοήσεις ύπό τής ρωσσικής κυβερνή
σεως. Παρηχολουθήσαμεν μετά συμπαθείας. έξηχρλούθησεν ό 
Ριμπώ, τήν άνάπτυξιν τής ρωσσικής έπαναστάσεως καί έννοοΰ- 
μεν τας ουσκολίας, έπί τών όποιων προσέκρουσεν ή ρωσσική 
κυβέρνησις, ή όποία άποτελεΐται άπό διακεκριμένους γενναίους 
ανόρας, η όποία δμως περιστοιχίζεται ύπό άλλων επιρροών, αί 
όποΐαι έμποδίζουσι τήν δράσίν της καί εύνοοΰσι τάς παρανομί
ας. Οί Θαρραλέοι ούτοι άνδρες ποοεβησαν είς δηλώσεις, αί V 
ποΐαι ίκανοποιοΰσι πλήρως ήμας, διότι ούτοι μέλλουσι πρό παν
τός νά άποκαταστήσωσιν αύστηροτάτην πειθαρχίαν είς τόν στρα
τόν. δπερ είναι ζήτημα ύπάρξεως διά τόν ρωσσικόν λαόν.

Μεγίστην συγκίνησιν προεκάλεσεν ή άνάγνωσις όπό . τοΰ 
Ριμπώ ενός πρός αύτόν ύπό. τοΰ ρώσσου ύπουργοΰ τών έξωτε- 
ρικων αποσταλέντος τηλεγραφήματος, έν τω όποά.» λέγεται, 2τι 
η Ρωσσια οέν θά λησμονήση τήν Γαλλίαν, καί δτι αί θαυμα- 
σταί προσπάθειαι τοΰ γαλλικού λαοΰ εΐναι έκεΐναι, αί όποΐαι 
έσυραν τάς έχθρικάς μάζας πρός δυσμάς χαί αί όποΐαι συντε- 
λουσιν είς τήν άνοικοδόμησιν τών ρωσσικών δυνάμεων. (Ζιοηραί



έπιδοκιμασίαι τής τελευταίας προτάσεως.)'Ο  Ριμπώ προσέθεσεν:
« ’ Αποδέχομαι διά τήν χώραν μου τους λόγους τουτους εμπι
στοσύνης και ευγνωμοσύνης. Χαί, βαδίζομεν ηνωμένοι μετα τής 
πιστής διατηρηθείσης Ρωσσίας. Ουδέποτε θά Ίςετάση αΰτη τδ 
ζήτημα μονομερούς είρήνης. '( )  ρώσσος υπουργός έχαρακτήρι- 
σεν όρθώς το σόφισμα, με τό όποιον ή Γερμανία καταχράται 
τοΰ δρου «άνευ προσαρτήσεων καί αποζημιώσεων», μέ τήν προ- 
θεσιν νά κράτηση τάς άλλοτε από ήμάς άποσπασθεισας έπαρχι- 
ας.» (Γενικαί, έπανειλημμέναι έπιδοκιμασίαι.)

«' Η Γερμανία ήθέλησε τόν πόλεμον ! ' Ο ένοχος δέν είναι 
μεταξύ ήμών άλλά έκεΐ! θ ά  άπαιτήσωμεν ικανοποιήσεις. Αύται 
δέν θά συνίστανται εις προσαρτήσεις, άλλά θά στηρίζωνται έπί 
τοΰ δικαίου και θά μαρτυρώσι π-.ρί τής βαρβαρότητος, μετά 
τής οποίας μετεχειρίσθησαν τά καταληφθέντα έδάφη μας. Ει
ρήνη άνευ άποζημιώσεως, αύτό δέν θά τό εΐπη ή Ρωσσια. 
Ά λ λ ά  δέν πρόκειται περί αποζημιώσεων πολέμου, αί όποΐαι έ- 
πιβάλλονται ώς τιμωρία (Ζωηραί έπιδοκιμασίαι. ίδίως παρά τών 
σοσιαλιστών), πρόκειται περί έξιλασμοΰ, περί ε'ργου δικαιοσύνης. 
'Ολόκληρος ό κόσμος Θά σχηματίση δίκαστήριον.

’ ΟρΟώς είπεν είς ρώσσος στρατηγός, δτι είναι γελοΐον, νά 
γίνωσιν ώρισμέναι προτάσεις περί είρήνης άνευ καταχτήσεων, 
ένω οί Γερμανοί κατέχουσιν άκόμη τμήματα τής Γαλλίας, τής 
Ρωσσίας, τοΰ Βελγίου καί τής Σερβίας. ' Η ρωσσική δημοκρατία 
-κυρία τής τύχης της-έδήλωσεν έντόνως, δτι Θά έξακολουθήση με
τά δυνάμεως τόν πόλεμον, καί δτι δέν άγεται άπό κατακτητι
κόν πνεΰμα, άλλά άγωνίζεται υωέρ τής έλευθερίας. (Έπιδοκι. 
μασίαι.) Θά έξακολουθήσωμεν τόν άγώνα ούχί ύπό πνεΰμα κα
τακτήσεων καί προσαρτήσεων, άλλά Γνα λάβωμεν πάλιν δ,τι ήτο 
ίδικόν μας.

’ Επαναλαμβάνω, δτι ή Γαλλία δέν θέλει, νά ταπείνωση 
ούδένα λαόν, ούδέ αυτούς τούς λαούς τών έχθρών της, διότι
άναγνωρίζει τήν έλευθβρίαν δλων τών λαών. ' Η Γαλλία δέν θά
φωνάζη «έκδίχησις» χατά την ήμέραν της νίκης, άλλά «δίκαι
ον». (Έπιδοκιμασίαι, ίδίως παρά τών σοσιαλιστών ) Πρόκ^ται 
πρό παντός περί διαρκοΰς είρήνης. 'Η  πίεσις τοΰ πολέμου όι- 
ήρκεσεν άρκετά μέχρι τοΰδε. "Ενεκα τούτου πρέπει νά καταρ- 
γήσωμεν τόν στρατιωτικόν δεσποτισμόν. Τήν ήμέραν, καθ’ ήν ό 
γερμανικός λαός θά κατανοήση τοΰτο, Θά εΐναι δυνατόν εύκο-
λώτερον νά έπιτευχθη ειρήνη. Αύτό είναι έκεΐνο, δπερ ήμεΐς
και οί Ρώσσοι πάντοτε έπαναλαμβάνομεν.

Αί δημοκρατίαι μας εύχονται άπό καρδίας, δπως ό ρωσ- 
σικός στρατός έπανέλθη είς χεϊρας τών αρχηγών του καί έκτε- 
λέση χαί ούτος έπίθεσιν, ένω αι 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι παρα
σκευάζονται, δπως έντός εβδομάδων τινών άποστείλωσιν είς ήμάς 
τάς πρώτας των μεραρχίας, Γνα ταύτας άκολουθήσωσι καί άλ- 
λαι. Είθε ή Ρωσσία νά έκτελέση τό καθήκον της χαί δέν θά 
εχωμεν πλέον νά φοβηθώμεν άπό τίποτε. Οί έχθροί μας θά 
ΐδωσι καταστρεφομένας τάς έλπίδας των. Θά ζητήσωσιν ϊσως 
τήν είρήνην ούχί ψευδευλαβώς, δπως σήμερον, διά ψευδών καί 
ύστεροβούλων μέσων, άλλά είλικρινώς, ύπό δρους, οί όποιοι 
είναι αντάξιοι τής Γαλλίας. Καί έάν δέν ζητήσωσιν είρήνην, θά 
τούς έξαναγκάσωμεν πρός τοΰτο.»

Αί Ιντονοι δηλώσεις τοΰ Ριμπώ προεκάλεσαν μέγαν έν- 
θουσιασμόν έξ δλων τών θεωρείων καί θυελλώδεις έπιδοκιμασί- 
ας έχ μέρους χαί τών σοσιαλιστών.

Μετά τήν ομιλίαν τοΰ Ριμπώ ή Βουλή προσδιώρισε διάτήν Πα
ρασκευήν τήν συζήτησιν τών τόν ύποβρύχιον πόλεμον άφορωσών έπε- 
ρωτήσεων.' Ο Ρενωντέλ άπεδέχθη, δπως άναβληθη ή έπερώτησίςτου 
περί τών πολεμικών σκοπών. Κατόπιν ή Βουλή προσδιώρισε διά τήν 
Ιην ’ Ιουνίου τήν συζήτησιν της έπερωτήσεως περί τών προθέσε

ων τής κυβερνήσεως δσον αφορά τούς Γάλλους.’ οί όποιοι πρό
κειται νά μεταβώσιν είς τήν διεθνή σύσχεψιν τής Στοκχόλμης. 
'Η  συζήτησις περί τής στρατιωτικής πολιτικής προσδιωρίσθη ώ 
σαύτως διά τήν Ιην ’ Ιουλίου. ' Η συζήτησις τής φορολογίας τοΰ 
εισοδήματος προετάχθη έν τη ήμερησία διατάξει.

Μ Η !  ΙΟΙ IMEIMV
niw iu m i l i e u

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον 24 Μαΐου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΤΡΑΤΙ* ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Παρά τήν Βιτσέτε καί έπ’ άμφοτερων τών οχθών τοΰ 
Σκάρπ ή εντασις τοΰ πυρός ήτο μέχρι τής νυκτός ζωηρά· ώσαύ
τως νοτίως τής όδοΰ Καμπραί — Μπαπώμ καί μέχρι τοΰ Σεν 
Κεντέν ηύξησε κατά καιρούς.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Παρά τήν Σεμέν ντέ Ντάμ ό άγών πυροβολικού εφθασε \ 
αετά μεσημβρίαν παρά τήν Μπραί καί τήν Κραονέλ είς μεγά
λην δύναμιν. Πρό τής έπελεύσεως τοΰ σκότους οί Γάλλοι έπε
τέθησαν δυτικώς τής άγροικίας Φρουαντμόν καί σχεδόν ταύτο- ' 
χρόνως κατά τοΰ μύλου της Βωκλέρ. Καί είς τάς δύο θέσεις 
άπεκρούσθησαν μετά πολλών άπωλειών. Παρά τό ο'ρος Βίντερ 
τό πΰρ μας καταστροφής ήμπόδισε τήν έκτέλεσιν προπαρασκευ- 
αζομένης έπιθέσεως.

Είς τήν Καμπανίαν ή εντασις τοΰ άγώνος πυροβολικού με- ί 
ταξύ Χωρουά καί τής κοιλάδος τοΰ Σουΐπ ειχεν άνέλθει κατά 
τάς έσπερινάς ώρας.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

Είς τό δάσος τοΰ Άπρεμόν περίπολοι ενός συντάγματος ■ 
τοΰ Ρήνου είσέδυσον είς τάς γαλλικάς θέσεις καί έπανηλθον 
μετά 28 αίχμαλώτων καί 3 τορπιλλοβλητών.

Χθές κατερρίφθησαν 10 έχθρικά άεροπλάνα καί 1 δέσμιον ■ 
άερόστατον. ' Ο άνθυπολοχαγός Σαΐφερ κατέρριψε τόν 28ον καί. 
τόν 29ον άντίπαλόν του· ό άνθυπολοχαγός Βός εφθασε διά κα-. j 
ταρρίψεως ένός έχθροΰ τόν αύτόν άριθμόν έναερίων νικών.

Τήν 21 καί 22 Μαΐού οί ’Άγγλοι καί οί Γάλλοι άπώλε- 
σαν έν τψ έναερίω άγώνι καί διά πυρός άπό τής ξηράς 5 άε-· 
ροπλάνα.

Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Είς πολλάς θέσεις τοΰ μετώπου έπανήρχισεν ή εντασις τοΰ j 

άγώνος. Άνατολικώς τοΰ Τούκουμ (πλησίον τής παραλίας τήί 
Ανατολικής θαλάσσης) άπωθήθησαν ρώσσοι άνιχνευταί.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Ούδέν σημαντικόν γεγονός.

(W .T .B .)    ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α Ι  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν
Βερολϊνον 23 Μαΐου. Επίσημον. Νέαι έπιτυχίαι τών 

ποβρυχίων είς τόν Ατλαντικόν ώκεανόν: 22500 τόννοι.
Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο μεταξύ »λ’  

λων καί τά έξής : τρία μεγάλα ώπλισμένα άτμόπλοια καί Η·1·* 
παγίς ύποβρυχίων ύπό μορφήν πλοίου μεγέθους 3000 τοννβ* 
περίπου, τοΰ οποίου ό κυβερνήτης ηχμαλωτίσθη. (W . Τ . Β·>

' Ο αρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου..

Αί μάχαι περί τό Τολμαϊν.

(Π Ο Υ  ΑΥΗΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΥ ΑΚΑΚΟΙΝΟΘΕΝΤΟΣ
Β ι έ ν ν η ,  23 Μαΐου.

ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Χθές έπεκράτει πάλιν είς τόν Ίζόντσο καθ’ δλην τήν ήμέ

ραν ήσυχία. Μόλις άργά τήν έσπέραν ό έχθρός έπεχείρησε μίαν 
ύπό τορπιλλοβλητών ίσχυρώς προπαρασκευασθεΐσαν έπίθεσιν κατά 
τών χαρακωμάτων μας πρό τής πόλεως Γκέρτς. Άπεκρούσθη 
μετά βαρειών άπωλειών. Σήμερον τήν πρωίαν τά ιταλικά πυρο- ν 
βόλα διηύθυναν τό πΰρ των κατά τών θέσεών μας έπί τοΰ ό
ροπεδίου τού Κάρ^τ- ή μάχη τοΰ πυροβολικοΰ άποκτα μεγά
λην σφοδρότητα Είς τό Κέρντεν καί τό Τιρόλ εις τινας θέσεις 
ηόξημένη εντασις άγώνος. (W . Τ . Β .)

ΧΕΦΕΡ

Η ΥΠ Ο ΔΟ Χ Η  ΤΟΥ Ν ΕΟ Υ ΕΛ Λ Η Ν Ο Σ Π Ρ ΕΣΒ ΕΥ ΤΟ Υ  ΕΝ Μ Ο Ν Α Χ Ο
(Ν .) Μόναχον 23 χΜαΐου. Ό  νέος Ιλλην πρεσβευτής κ. Θεο* 

τοκης, ό όποιος διωρίσθη καί παρά τη Βαυαρική Αύλη, έγέ’  
νέτο σήμερον δεκτός είς άκρόασιν ύπό τοΰ Βασιλέως εις τήν 
αίθουσαν τοΰ θρόνου τοΰ Ανακτόρου παρουσία τοΰ πρωθυπουρ. 
Τού κόμητος Χέρτλινγκ.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΪ ΤΗΣ ΟΥΓΓΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ!
(Ν.) Βουδαπέστη 23 Μαΐου. Τό ούγγρικόν τηλεγραφικόν 

ϊραφεΐον αναγγέλλει τά έξής: Επειδή ή Α.Μ. δ Βασιλεύς δέν 
«έκρινε τό νομοσχεδιον τής κυβερνήσεως, τό άφορών τό έκλο- 
ΐιχόν δικαίωμα, ό πρωθυπουργός κόμης Τίστσα ύπέβαλε τήν 
*«ραίτησιν τής κυβερνήσεως. τήν οποίαν ό Βασιλεύς ηύδόκησε 

άποδεχθη. 'Η  Αύτοΰ Μεγαλειότης ένεπιστεύθη είς τόν πρω- 
ί^οιιουργ&ν τήν έξακολούθησιν τής διεξαγωγής τών τρεχουσών 
&*οθεσεων. Σχεακώς μέ τάς πρός τόν σχηματισμόν τοΰ νέου 
<«τουργε:ου συνδεομενας ακροάσεις, δέν έλήφθη μέχρι τοΰδε 
°“δεμια άπόφασις.

ΑΗΑΒΕΟΡΗΣΙΣ ΓΟΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΚΟΠΟΗ ΤΗΣ ΑΗΤΑΜΤ (:)
(Ν.) Κοπεγχάγη 23 Μαΐου. Κατά τήν «Μπερλίνγκσκε Τίν- 

τεντε» ή «Νταίλυ "Εξπρές» μανθάνει έκ Πετρουπόλεω; τά ε- 
ςής : Θεωρείται πλέον, ώς άσφαλές, δτι διεξάγονται σπουδαΐαι 
καί μακραί συνεννοήσεις μεταξύ τής Ρωσσίας καί τών συμμά
χων περί άναθεωρήσεως τών πολεμικών σκοπών, ώς ούτοι έξε- 
τέθησαν έν τη απαντήσει πρός τόν Ούιλσον. 'Ο  Τερεστσένκο ευ
θύς μετά τήν άνάληψιν τής νέας του θέσεως έδέχθη τούς πρε· 
σοευτάς τών συμμάχων καί συνεννοήθη μετ’ αύτών περί τοΰ 
ζητήματος τούτου.

'Η  Ρωσσία θέλει νά προσπαθήση δσον δύναται περισσότε
ρον, νά περιγράψη ακριβώς, τό έννοεΐ είρήνην άνευ προσαρτή
σεων καί πολεμικών αποζημιώσεων. Ά π ό  ρωσσικής πλευράς το
νίζεται, δτι αι έργατικαί τάξεις τής Ρωσσίας άποκρούουσι γενι
κώς πάσαν σκέψιν μενομεροΰς είρήνης, άλλά δεν δύνανται νά 
υποστηριςωσι τό παρόν πολεμικόν πρόγραμμα τών συμμάχων. 
"Οτι άπαιτοΰσι συνθήκας άναθεωρήσεως μεταξύ Ρωσσίας καί 
τών συμμάχων, εΐναι βέβαιον. Δέχονται έν Πετρουπόλει, δτι οί 
σύμμαχοι θά συγκαλέσωσι συνέλευσιν πρός συζήτησιν ολοκλή
ρου τού ζητήματος τής μελλούσης θέσεως τή; Ρωσσίας πρό; 
τόν πόλεμον. 'Ο  τόπος «Ειρήνη άνευ προσαρτήσεων καί άπο- 
ζημιώσεων» δέν άνταποκρίνεται είς τάς άρχαίας ρωσσικάς ποοα- 
δόσεις, άλλά στηρίζεται σχεδόν άποκλεισηκώς έπί τής έπίθυμί- 
ας τής είρήνης, δπως λυθώσι τά εσωτερικά καί κοινωνιολογικά 
ζητήματα τής Ρωσσίας.

Είς τούς περί τόν Μιλγιουκώφ καί τόν Γκουτσ/ώφ πολι
τικούς κύκλους άποβλέπουσι μετ’ άνησυχίας είς τάς έπικειμενας 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσσίας καί τών συμμάχων. Έ ν τού- 
τοις ή πολιτική κατάστασις έβελτιώθη κατά τι κατόπιν τών λό
γων τοΰ Κερρένσκι καί τής στάσεως τοΰ έπισήμου οργάνου τοΰ 
συνδέσμου τών στρατιωτών. Ά λ λά  λόγοι καί άρθρα τών έφη- 
μερίδων μόνον δέν δύνανται νά σώσωσι τήν Ρωσσίαν. ’ Εντός δ. 
λίγων έβδομάδων θά είναι τις είς Θέσιν νά κρίνη, έάν ό Κερέν- 
σκι ύπήρξεν ό λυτρωτής τής Ρωσσίας καί έάν ό σύνδεσμος θά 
διατηρήση τήν πολεμικήν του στάσιν.

ΕΚΛΕΙΣΟΗΣΑΗ ΓΡΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
(Ν.) Κατά τηλεγραφήματα έκ Παρισίων τών ελβετικών ε

φημερίδων τήν 20 Μαΐου έκλείσθησαν οί γαλλικοί λιμένες Σέν 
Χαζαίρ, Βρέστης καί Χερβούργου μέχρι νεωτέρας διαταγής 
λόγιρ κινδύνου τορπιλλών.

Πρό όλίγου άντ,γγέλθη τό κλείσιμον τών λιμένων τοΰ Χτυν 
κίρχεν καί τής Χάβρης· τώρα κλείονται πάλιν οί δύο πολεμικο; 
λιμένες Χερβοΰργον καί Βρέστη, ώς χαί ό λιμήν τοΰ Λουάρ, 
Σέν Χαζαίρ. Φαίνεται λοιπόν, δτι ύπό τών γερμανικών τορπιλ 
λοθετών έτοποθετήθη βαθμηδόν πέριξ τής Γαλλίας ζώνη τορ- 
πιλλών όμοία πρός έκείνην, ή όποία περικλείει ήδη τήν Αγγλίαν.

01 ΑΓΟΝΕ!  ΓΟΥ Ι ΖΟΝΓΣΟ
(Ν.) Βιέννη 24 Μαΐου. Ά π ό  τό γραφεΐον τοΰ πολεμικού 

τύπου άναγγέλλονται τά Ιξής : ' Ως άνεμένετο, φαίνεται, δτι ιχε- 
τά τήν ήσυχίαν της χθεσινής ήμέρας θά άρχίση σήμερον τό 
δεύτερον μέρος τοΰ ζωηρού άγώνος. Είς τούς τομείς, είς τούς 
οποίους μέχρι τοΰδε έμαίνετο ή κυρίως καταιγίς τοΰ άγώνος, 
έπεκράτει καί χθές σχετική ήσυχία, έξαιρέσει μιας τήν ΙΤην 
ώραν έκτελεσθείσης έχθρικής έπιθέσεως άνατολικώς τοΰ Γκέρτς, 
ή όποία προπαρεσκευάσθη ίσχυρώς διά τορπιλλοβλητών καί ύ-



πεστηρίχθη διά φλογοβλητών, άπεκρούσθη δμως μετά βαρειών 
άπωλειών διά τόν έπιτιθέμενον.

Εις τάς έχθρικάς γραμμάς τουναντίον αί περίπολοι μας 
ήσαν ώς πάντατε ζωηραί εϊς τό εργον των, νά διαταράσσωσι 
καί νά άνησυχώσι τόν έχθρόν δι έπιχειρηαεων, έπέτυχΰν είς τάς 
έπιχειρήσεις ταύτας καί έπανήλθον μετ’ αιχμαλώτων άπό τάς 
εχθρικά» γρ,αμμάς. Έπί τοΰ όροπεδίου τοΰ Κάρστ τό μέτωπον 
μάς διατελεί ήδη άπό βαθείας πρωίας ύπό ζωηρόν, διαρκώ» 
αύξάνον είς σφοδρότητα δραστικόν πΰρ τοΰ έχθρικοΰ πυροβολι
κοί καί τών τορπιλλοβλητών. Γό πυροβολικον μας συμοαδιζ=.ι 
πρός τό έχθρικόν, ούτως ώστε έπί τοΰ όροπεδίου τοΰ Κάρστ 
ή μάχη πυροβολικοΰ άποκτα διαρκώς μεγαλυτέραν εντασιν.

σοσιαλιστήν, πιθανώς τόν Τσερετέλλι. ■ ' Η έπιτροπή.  ̂αυτη θά^ά- 
ποφασίση ωσαύτως περί τών έπικειμένων διπλωματικών μεταβολών.

10 ΪΪΗΕΑΡΙΟΝ TDH PQHQH AIIQMATIKQH
(Ν.) Πετρούπολις 22 Μαίου. (Τηλ. τοΰ τηλ. πρακτ. Πε

τρουπόλεως.) Είς τό Μέγα Στρατη (ε'ον συνήλθε τό πρώτον 
συνεδριον άντιπροσώπων τών αξιωματικών τοΰ στρατοΰ και του 
στόλου. 'Ο  στρατηγός ’ Αλεςεγιέφ κατά τόν έναρκτήριον λόγον 
του έπέστησε τήν προσοχήν είς τά» φωνάς « 'Η  πατρίς εύρισκε- 
ται έν κινδύνιο». αί όποΐαι άντήχουν κατά τάς τελευταίας ήμέ
ρας, καί έβεβαίοίσεν, δτι α! κραυγαί αύται κινδύνου εΐναι ίσως 
δεδικαιολογημέναι, διότι ή μανιμότης τοΰ ρωσσικοΰ στρατοΰ 
ήλαττώθη πράγματι έπαισθητώς συνεπείφ τών διαφορών γνώ- 
μ η ς  χ α ί  τής δυσπιστίας, τά όποια χωρίζ^υσι τους άξιωματικούς 
καί τούς όπλίτας μεταςυ των, έξηκολοΰθησε δέ ώς εξής :

«' Ο ρωσσικός στρατό», ό όποιος χθές άκόμη ένέπνεε τρό
μον. σήμερον εΐναι πλήρη; καταστρεπτικής αδυναμίας, καί τοΰτο 
έναντι φοβεροΰ, πείσμονος καί ίσχυροΰ έχθροΰ, ό όποιος έκτεί- 
νει τήν άπληστον χεΐρά του καί είς ά'λλας έπαρχίας τής νοτιάς 
Ρωσσίας καί δέν μένει ευχαριστημένος μέ τά μέοη, είς τά ό
ποια εχει ήδη είσδύσει.»

' Ο στρατηγός παρώτρυνε τους άντιπροσώπους, δπως μετά 
τήν επιστροφήν των είς τά συντάγματά των καταβάλωσι πάντα 
κόπον, δπως δώσωσι τέλος εί» δλας τάς έσωτερικάς έριδας τοΰ 
στρατοΰ καί μεριμνήσωσιν, δπως δι’ δλων τών μέσων συνδέσωσι 
τους αξιωματικούς καί τους όπλίτας προς αλληλους και να φε- 
ρωσιν αυτούς πάλιν είς κατάστασιν, νά βαδίσωσι πρός τήν νίκην 
όίνευ τής οποίας δέν ύπάρχει σωτηρία διά τήν. Ρωσσίαν.

'Ο  πρόεδρος τοΰ συνεδρίου συνταγματάρχης Νοβοσλότσεφ 
άπήντησε διά τών εξής: « Έστέ βέβαιος, στρατηγέ, δτι Θά πρά- 
ξωμεν πάν δ,τι έξαρτάται άπό ημάς, ίνα καταστήσωμεν πάλιν, 
τόν στρατόν άξιόμαχον.»

Τ Α Ρ Α Χ Α Ι Ε Ν  Λ ΙΣ Σ Α Β Ω Ν Ι
(Ν.) Βουδαπέστη 24 Μαΐου. ' Η «Ά τς  Έ σ τ»  άναγγέλλει έκ 

Μαδρίτης: Είς τήν Λισσαβώνα τά πλήθη τοΰ λαοΰ έπετέθησαν 
κατά τής έπαναστατικής φρουράς. Πολεμικά πλοΐα βομβαρδιζου- 
σι τήν πόλιν.' Η οικία τού πρωθυπουργού φρουρεΐται αύστηρώς.

Κατά τινα εΐδησιν τής «Ά τ ς  Έ σ τ»  έκ Μαδρίτης τα 
ισπανογαλλιΛά σύνορα άπεκλείσθησαν διά τρεΐς ήμέρας. Διαδίδε
ται, δτι καί είς τό Μπορντώ έπικρατοΰσι μεγάλαι ταραχαί.

m m u m  ιο ν  οκίάςοη
(\. )  'Π αμερικανική πρεσβεία έν Χάγη δημοσιεύει διά 

τοΰ τηλεγραφικού πρακτορείου τή» Χάγη» εΐδησιν περί τών ά- 
ποφάσεων τής Βασινγκτώνος διά τήν παρασκευήν στρατοΰ. Κατ 
αύτήν διετάχθη, δπως δσον τό δυνατόν ταχύτερον άποσταλη 
είς Γαλλίαν εν σώμα τακτικού στρατοΰ άποτελούμενον έκ μιας 
μεραρχίας ύπό τόν στρατηγόν Περσινγκ. Ό  Πέρσινγκ καί τό έ- 
πιτελεΐόν του θά προηγηθώσι τοΰ στρατοΰ. Μία άμερικανική 
μεραρχία θά άνέρχηται είς 20 Ιω ; 25 χιλιάδας άνδρας.

Ό  πρόεδρος έξέδωκε προκήρυξιν, συμφώνως πρός τήν ό
ποιαν άπό τής 5ης ’ Ιουνίου θά γίνη ή έγγραφή "τών πολιτών 
άπό 21 μέχρι 30 έτών. Αί ήλικίαι αύται υπολογίζονται, δτι θά 
δώσωσι 10 εκατομμύρια άνδρών. Ό  πρόεδρος έξουσιοδοτήθη, 
νά σ'/ηματίση δύο στρατιάς έκάστην έξ ήμίσεως εκατομμυρίου 
άνδρών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΑ Τ Α Σ ΕΞ8 Τ ΕΡ ΙΚ Α Σ ΥΠ Ο Θ ΕΣΕΙΣ
(Ν·) Ή  «Νταίλυ Τέλεγκραφ» άναγγέλλει έκ Πετρουπόλε

ως τά Ιξή; : "Ολα τά ζητήματα τής έξωτεριχής πολιτικής θά 
συζητώνται είς τό μέλλον ύπο τής νεωστι διορισθεισης έπιτρο
πής τών έξωτερικών ύποθέσεων, ή όποία θά άποτελήται απο 
τόν Τερεστσένκο, τόν κόμητα Λβόβ, τόν Κερένσκι καί ενα ακόμη

ΑΙ ΕΦ Η Μ ΕΡ ΙΔ ΕΣ ΤΟΥ ΓΚΕΡΛΙΤΣ ΠΕΡΙ Τ Η Σ  Φ ΑΟ ΡΑΣ ΣΠ ΙΡ Λ Α
Ή  «Γκέρλιτσερ Νάχριχτεν» γράφει τά έξής: 'Η  άοιόό: 

Φλώρα Σπιρλά έξ ’ Αθηνών εϊχεν έκλέξει κατά τήν χθεσινήν της 
εσπερίδα πρόγραμμα, δπερ ήκούσθη ευχαριστώ;. Τούτο περιεΐ- 
χεν άλματα τών Μόζαρτ, Μπράμς, Λίστ καί Στράους. ' Η Φλώ
ρα Σπιρλά κατέχει καλώς . έξησκημένην φωνήν καί ευχάριστο-/ 
άπαγγελίαν. Πολλά άπό τά άσματά της ήκούσθησαν μέ ευχα- 
ρίστησιν, ώς μεταξύ άλλων « 'Π  Νύχτα τοΰ Μαίου» και ή 
«Σερενάτα». ' Ωσαύτως έτραγούδήσε καί μερικά ελληνικά άσματα.

Τό κλειδόκύμβαλον κατεΐχεν ό ’Όθων Μπάκε, ό όποιος συ- 
νώδευσε πολυ καλά, ούτως ώστε ήκούσθη εύχαρίστως. ' Η εσπε- 
ρίς ήτο καλή καί ή άοιδός δύναται νά εΐναι εύχαριστημένη άπο 
τήν έπιτυχίαν τή» εσπέρας’ αύτής.   _________

ΛΟΥΤΡΑ «ΦΡΑΤΖΕΜΠΑΤ”
Α Π Ε Ν Α Ν Τ Ι  Τ Ο Υ  Τ ΙΒ Ο Λ Ι

Τό προσεχές Σάββατον τής Πεντηκοστής τά λουτρά θά έρ- 
γάζωνται άδιακόπως μέχρι τής ώρας μ. μ. Τά ατμολου- 
τρα θά εΐναι ανοικτά τό Σάββατον μόνον διά Κυρίους. Γήν πρω- 
την, δευτέραν -καί τρίτην ήμέραν τής Πενττ^οστής (Κυριακήν. 
Δευτέραν καί Τρίτην) τά λουτρά Θά εΐναι κλειστά λόγω καθα
ρισμού τών άτμολεβήτων. Λόγοι τής μεγάλης συρροής παρακα- 
λοΰνται οι άξιότιμοι έπισκέπται, δπως έπισκεφθώσι τά λουτρά 
καί τήν μεσημβρίαν τής .Παρασκευής καί τοΰ Σαββάτου.

ΕΜΗΚΟΝ ΖΥ8ΕΣΤΙΑΤ0ΡΙ0Η
Drei Haben“ - Π λατεία Ταχυδρομείου

Κ α θ ’ έκάστην έσπέραν κονσέρτο μέ τόν  πεφημι- 
σμένον 'Έ λληνα βιολιστήν κ. Ά λμπ έρτον. Π λού

σια συλλογή έλληνικών οίνων·

■— ZJB ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡ08ΪΜ0ΤΑΤΗ ι

Ν το™  Κ p m

Μ ΙΤ Τ Ε Α - Σ Τ Ρ Α Σ . 8 α·
Κ αθημερινώς 
Κ Ο Ν ΣΕ Ρ ΤΟ . 

Ευχάριστος διαμονή

’ Ενοικιάζεται καλώ» έπιπϊ. δωμ. είς ελληνα άξιωματικον-
Ραουσβάλντε-στράσσε 1. ίσ. Κυρία Ράφελτ.___________________

’ Ενοικιάζ. 2 έπ. δωμ. με ίδιαιτ. εισ. Λέμπαουερ-σφ· 4. ισ- 

’ Ενοικιάζεται προσήλιον οωμάτιον είς €λληνα αςίωματικον· 

Έμμεριχ-στράσσε 67 II. ά.


