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Η U i H I I I  Τ Η  AHTAHT i l l  T N I PDHIAN
(Ν.) Η «Νταίλυ Νόϋ» γράφει τά έξης : Θά ήτο άσύνε- 

τον, εαν εκλείομεν τούς οφθαλμούς μας πρό τών άνησυχαστι- 
κών συμπτωμάτων έν Ρωσσία κα'ι έν -φ  ίδικω μας οίκω. Τά 
συμπτώματα ταΰτα έκθέτουσιν εις Λίνδυνον οΰ μόνον το άποτί- 
λεσμα τοΰ πολέμου, άλλά καί το μέλλον ολοκλήρου τοΰ κόσμου. 
Χωρίς νά θέλωμεν, νά ύπερτιμήσωμεν την σημασίαν της παραι- 
τήσεως τοΰ ρώσσου ΰπουργοΰ τών στρατιωτικών, θεωροΰμεν την 
παραίτησιν ταυτην ώς έςαιρετικώς λυπηρόν σημεΐον της αδυνα
μίας τοΰ αισθήματος της άλληλεγγύης έν Ρωσσία, είς έποχήν 
κατα τήν όποιαν αυτη δυναται νά σωθη μόνον δι εύσυνειδήτου 
έργασίες καί όμονοίας. * Η απελπιστική έπίκλησις τοΰ Κερένσκι 

Επρος τους απεσταλμένους τών μετώπων άποδεικνύει τόν άπει- 
ίλοΰντα φοβερόν κίνδυνον.

Μετά ίσης ανησυχίας δέον νά μας πληροί καί ή κατάστα- 
σις τών ίδιων μας ύποθέσεων. Εύρισκόμεθα έν μέσω βιομηχα

νικής συγκρούσεως, ή όποία απειλεί καί αυτήν τήν έλευθερίαν. 
•Λεν θελομεν νά παραστήσωμεν τήν κατάστασιν ώς χειροτέραν 
«φ 8,τι πράγματι είναι, άλλά ή κυβέρνησις διέπραξε σφάλμα
τα. τά όποια δέον άμελητί νά έπανορθωθώσιν. Αί δεδικαιολο- 

ρημέναι άνησυχίαι τών έργατών δέον άπαραιτήτως νά διαλυθώ- 
«ν. Κυρίως δέν έπρεπε νά θεωρηθη ώς δυνατόν, δτι άγγλοι 

■Ργάται ήτο δυνατόν νά θέσωσιν είς κίνδυνον τό άποτέλειμα 
ρ ύ  πολέμου. Τί ώφέλειαν θά είχον, έάν έκερδιζον εις τά αί- 
ρ ,ματά  των καί τό κράτος έχανε τόν πόλεμον ;

Μετά συστάσεων καί απειλών στρέφεται πρός τόν ρωσσι- 
*ον λαον ό «Φιγγαρό» διά τών έπομένων φράσεων : Μέ όποΐ- 

αΓσΧ0ί !>ά έπεσκιάζετο ή έν άρχη τόσον ωραία ρωσσική 
.«ανάστασις. έάν δέν έσπευδε πρός βοήθειαν μας. 'Ημείς άγω- 
Ρ ,όμεθα  και φονευομεθα,— οί Ρώσσοι καταγίνονται είς συζη- 
Ιώσεις ! 'Η  Ρωσσία είναι άπιστος' πρός τήν συμμάχων καί πρός 

; **υτήν,— τοΰτο εΐναι τοσούτφ φοβερά σκέψις, ώστε καί αύτοί 
|«*όμη οί απαισιόδοξοι δέν δύνανται νά πιστευσωσιν είς αυτήν. 
Ρπίστευσα πάντοτε είς τήν έλευθερίαν— δέν θέλω νά άπελπισθώ 
*«ι άπό τήν Ρωσσίαν, εστω καί άν ήδη στρέφεται κατά παι

δαριώδη τρόπον πρός τους γερμανούς σοσιαλιστάς. ’ Ελπίζω είς 
;>,ν σύμπνοιαν, ή όποία. άποκατεστάθη ήδη μεταξύ τοΰ συνδέ
σμου τών έργατών καί στρατιωτών καί τής προσωρινής κυβερ- 
,^σεως —  αί θυσίαι τοΰ Μιλγιουκώφ χαί τοΰ Γκουτσκώφ δεν 
^  άποβώσιν είς μάτην. Εύχάριστον είναι, οτι ύφίσταται ήδη 

Ρμοφωνία ώς πρός τήν έλευθερίαν τών Δαρδανελλίων. "Οσον 
Ρψ ορί τήν φράσιν «άνευ προσαρτήσεων», δέον νά διακρίνη τις

καταχτήσεις άπό τήν έτηστροφήν προτέρων προσαρτήσεων.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ν Ε Ν Τ Α  T O )  RD AEM 0 Y
n n i H H t  M O IH D K H II

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον 26 Μαΐου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Οι αγώνες παρά τήν Λος έληξαν διά τελείας άπωθήσεως 
τοΰ έχθροΰ έχ τών χαρακωμάτων μας· συνελήφθησαν αιχμά
λωτοι μετά πολυβόλων.

Ι ό  πΰρ πυροβολικοΰ έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοΰ Σκάρπ 
ήτο ζωηρόν, ώς καί κατά τάς προηγουμένας ήμέρας.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Παρα τήν Σεμέν ντέ Ντάμ νοτίως τής Παρνύ έξετελεσα- 
μεν μέ μικράς ίδικάς μας άπωλείας έπίθεσιν, ή όποία έβελτίω- 
σε σημαντικώς τάς θέσεις μας. Στρατεύματα τής Σιλεσίας, τοΰ 
Μεκλεμβούρβου, τοΰ Σλέσβιγ - Χόλσταϊν καί τών ’ Ελευθέρων 
ΓΙολεων άπώθησαν τόν έχθρόν, αιχμαλώτισαν 14 αξιωματικούς 
και 530 όπλίτας καί έκυρίευσαν 15 πολυβόλα καί πολύ ύλι. 
κόν. Είς τάς κυριευθείσας γραμμάς άπεκρούσθη ευκόλως μία 
γαλλική άντεπίθεσις.

Εις τό δυτικόν μέρος τής Καμπανίας κατόπιν σφοδράς έ
νεργείας πυροβολικοΰ, ή όποία μετά μεσημβρίαν άνήλθεν είς 
ραγδαϊον πΰρ, έπηκολούθησαν ίσχυραί έπιθέσεις κατά τών ύψω- 
μάτων μας νοτίως καί νοτιοανατολικώς τής Νωρουά έπί πλά
τους 4 χιλιομέτρων. Δι άγώνος έκ τοΰ συστάδην οί Γάλλοι ά
πεκρούσθησαν,· δι’ αντεπιθέσεων δέ έκαθαρίσθησαν αί θέσεις, είς 
ας είχον εισβάλει. Μετά τήν αποτυχίαν της πρώτης έπιθέσεως 
ό έχθρός έπεχείρησε δύο νέας έπιθέσεις, at όποΐαι ομοίως άπέ
τυχον.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

Ούδέν νέον.

Κατα ·πνα έ.τιτυχή περιπολίαν μία τών ένα ερίων μοιρών 
μας ε'ρριύε βόμβας έπί της νοτιάς παραλίας τής ’ Αγγλίας κατά 
τοΰ Ντόβερ καί τοΰ Φαλκεστόνε.

'Ωσαύτως καί πτήσεις ύπεράνω τής στερεάς έφεραν καλά 
άποτελεσματα.

Είς πολυαρίθμους έναερίους άγώνας οί έχθροί άπώλε- 
σαν χθες 20 άεροπλάνα, Ιν δέ διά τών πυροβόλων τής ξηράς.

'Ο  ανθυπολοχαγός ’ Αλλμενρεντερ κατέρριψε τόν 19ον και 
20όν άντίπαλόν του.



Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν .
Μεταςυ Ντύνα και Μπερεζίνα, ώ : καί παρά τήν σιδ. γραμ

μήν Τσλόξοβ-Τάρνοπολ μέχρι τών Καρπαθίων καί είς τα συνο
ριακά όρη τή; Μολδαυιας, έπικρατοΰντος διαυγοΰς καιροΰ, τό 
πΰρ ή το ζωηρότερον ή άλλοτε.

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

(W .T .B .)  ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

'φ ’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 27 Μαΐου 1917.

Δ Υ Τ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τδ τόξον τοΰ Βιτσέτε και επ’ άμφοτέρων τών δχθών 
τού Σκάρπ ή εντασις τού πυρδς απέκτησε πάλιν αεγαλυτεραν 
ίσχύν. Πολλάκις άπεκρούσθησαν επιθέσεις αγγλικών τμημάτων 
άναγνωρίσεως, νοτιοδυτικώς δέ τής Ά σεβίλ  και βορείως τής 
Μονσύ έδεχθη σαν δραστικόν πΰρ Ιτοιμα πρδς έπίθεσιν έχθρικά 
ταήματα.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΙΠΡΙΝΤΣ

Ματαιως έπεχείρησαν οί Γάλλοι δι έπανειλημμένων έπι
θέσεων νά άποσπάσωσι πάλιν τάς παρά τά λατομεία τής Παρ. 
νυ καταληφθείσας ύφ’ ήμών θέσεις. 'Ωσαύτως καί πέμπτη έπί- 
<>εσις έπιχειρηθεΐσα μετά τήν έπέλευσιν τοΰ σκότους άπέτυχε 
μετά πολλών άπωλειών τοΰ έχθροΰ.

Μία κατά τήν νύκτα παρά τήν Βωξαγιόν κατόπιν ισχυρού 
αιφνιδιασμού διά πυρδς έπιχειρηθεΐσα έπίθεσις εμεινεν άνευ α
ποτελέσματος διά τδν έχθρόν.

Είς τήν Καμπανίαν δυτικώς τού Σουΐπ ό άγών πυροβολι
κού ήτο ζωηρός.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

Ούδέν σημαντικόν.

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
’ Εκτός πυρδς μεταβλητής έντάσεως εις τινας τομείς, επι

χειρήσεις μικρας σπουδαιότητος.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
' Ομοίως.

(W .T .B .)    ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΙΤΡΟΟΪΤΓΡΙΚΟΐ Α Ν Α Κ Ο ΙΜ ΙΟ Σ
Β ι έ ν ν η ,  2 5  Μαΐου.

ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Ή  ίσχορά έπίθεσις τών ’ Ιταλών κατά τοΰ -μετώπου τοΰ 

’ Ιζόντσο ήγαγε καί χθές είς έξαιρετικώς πεισματώδεις αγώνας. 
Τά στρατεύματά μας άντέσχον διά νικηφόρου άμυνης. Αί θεσεις 
έκρατήθησαν ανεξαιρέτως. ' Η βορεία πτέρυξ τών ιταλικών στρα
τιών έπετεθη πάλιν κατά τών ύψωμάτων τής Βοντίτσε και τοΰ 
Μόντε Σάντο. ’ Ιδιαιτέρως πεισματώδης καί λυσσαλέος ητο ο 
άγών περί τδ ύψωμα 652, νοτίως τής Βοντίτσε, τδ όποιον κα- 
ταληφθέν ύπδ τών ’ Ιταλών κατά τάς εσπερινας ωρας, έπανε- 
κτήθη κατά τήν νύκτα ύπδ τών στρατευμάτων μας κατόπιν πο. 
λυώρου έκ τοΰ συστάδην άγώνος. Έ κεΐ ώς καί έπί τοϋ όρους 
Σάντο ό έχθρδς έγκατέλιπεν εκατοντάδας πτωμάτων.

Τδ όροπέδιον τοΰ Κάρστ ύπήρξε καί πάλιν θέατρον μεγά
λης απόπειρας διασπάσεως. ’ Αφειδώς οί ’ Ιταλοί ερριπτον τας 
μάζας των κατά τών όχυρώσεών μας, αί οποΐαι αν και σημαν- 
τικώς έδεινοπάθησαν διά τού προηγηθέντος πυρός, όπισθεν αύ
τών οί άμονόμενοι δπεδέχθησαν τδν έχθρόν ακλονητοι και ψύ
χραιμοι. ' Ολόκληρον τήν ήμέραν, πολλάκις δέ καί κατα τήν

νύκτα διεξήγοντο άγώνες πέριξ τών θέσεων μας έπί τοΰ Φάχτι. 
Ριπ, παρά τήν Κοστανγιέβικα καί νοτίως ταύτης μέχρι τής θα
λάσσης. "Ολαι αί προσπάθειαι τοΰ έχθροΰ άπέβησαν μάταιαι. 
Ούδαμοΰ κατώρθωσεν ούτος νά εισχώρηση.

Πεζικόν καί περοβολικόν συνετέλεσαν είς τήν νίκην τής ή- 
μερας. Τήν 23ην Μαΐου η χμαλωτίσθησαν 130 ίταλοί αξιωμα
τικοί καί 4600 όπλΐται. ' Ο άριθμός των ανήλθε χθες σημαν- 
τικώς. (W .T .B .)

(W .T .  Β .) ΧΕΦΕΡ

Βιέννη 25 Μαΐου.

ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
' Ημεγάλη μάχη τού νοτιοδυτικού μετώπου έξακολουθεΐ. ’ Εαν 

αί μάχαι τής 23ης καί 24ης Μαΐου ήτο δυνατό^ νά άποκτή- 
σωσιν άκόμη μεγαλυτέραν σφοδρότητα, αυτη επήλθε χθες. Ου
δέποτε κατά τήν διάρκειαν τών πρό ολίγου συμπληρωθεντων δύο 
πληρών άγώνων έτών ή ήρωϊκή στρατιά τοΰ Ίζόντσο εύρέθη 
απέναντι μεγαλύτερων προσπαθειών τοΰ έχθροΰ παρά δσον κατα 
τάς ήμέρας αύτάς. Καί χθές πάλιν πεδία μάχης ήσαν τά πα
σίγνωστα, τούτέστνι: Ο χώρος τής Πλάβα, τό ύψωμα παρα 
τήν Βοντίτσε, τδ Μόντε Σάντο καί ή λοφώδης εκτασις τοΰ 
Γκέρτς.

Πανταχοΰ ό έχθρδς έφώρμα κατά τών γραμμών μας, εις 
τινας θέσεις δίς καί τρίς. Πάντοτε αί έπιθετικαί φάλαγγές του 
κατεθραύοντο πρό τής γενναίας άντιστάσεώς μας. 'Η  ισχυρότα
τη κατά μάζας έπίθεσις διηυθύνετο πάλιν κατά τών έπί τοΰ ο 
ροπεδίου τοΰ Κάρστ θέσεών μας. Τό τί οι άμυνόμενοι κατώρθω
σαν κατά τόν άγώνα τοΰτον, έν άμύνη καί άντεπιθεσει, έν πει
σματώδη έπιμονη ύπδ βαρύτατον πύρ πυροβολικού καί έν αγώ- 
νι σώματος πρός σώμα, άνήκεt είς τήν ιστορίαν.

Εύφραδεστερον παντός άλλου όμιλοΰσι τά άποτελεσματα : 
Ά ν  καί είς τήν νοτιωτάτην άκραν τοΰ μετώπου είς στενούς το 
μεΐς δεν Ιληξεν άκόμη ό άγών, ή τύχη τής ήμέρας έκρίθη. τε
λείως ύπέρ ήμών. 'Η  έχθρική έπίθεσις συνετρίβη έφ’ ολοκλή
ρου τοΰ μετώπου αίματηρώς καί άνευ άποτελέσματος. 'Ο  έχ
θρός δέν έπλησίασε τδν 3«οπόν του, νά διαιπάση τήν γραμμήν 
μας, κατά τήν δεκάτην πεμπτην ημέραν τοϋ άγώνος ουδέ κατα. 
εν βήμα περισσότερον ή δσον κατά τήν πρώτην.

Κέρντεν καί Τιρδλ αμετάβλητα.
(W .T .B .)  ΧΕΦΕΡ

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ 1 9 0 0 0  ΤΟΝΝΩΝ
Βερολΐνον 25 Μαΐου. Έπίσημον. Νεαι έπιτυχίαι τών ύπο. ’ 

βρυχίων εϊς τόν ’ Ατλαντικόν ώκεανόν, τό στενόν τής Μάνχη^ί 
καί τήν Βόρειον θάλασσαν : 19200 τόννοι.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκονται εν άτμόπλοιον^ 
μέ φορτίον ανθράκων άπδ Αγγλίαν, εν ίστιοφόρον μέ φορτίο! 
σιδήρου καί εν ίστιοφόρον μέ βούτυρον κακάου διά Γαλλίαν.

(W . Τ . Β .)
Ό  αρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου..

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙΣ 10000 ΑΚΟΜΗ IOHHQH
Βερολΐνον 26 Μαΐου. ’ Επίσημον.
1. Διά τής έργασίας τών ύποβρυχίων μας κατεβυθίσθη" 

σαν είς τά βόρεια Θέατρα τοΰ ναυτικού πολέμου άκόμη 70000 
τόννων.

Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκετο τό ώπλισμεν»ν 
άγγλικόν φορτηγόν «Φάρλεϋ»· μεταξύ τών φορτίων τών λοιπ“>ν

βυθισθέντων πλοίων εύρίσκονται άνθρακες, κυρίως δμως τρόφι
μα καί ξυλεία.

2. Τήν 26 Μαΐου εν τών ύποβρυχίων μας κατεβυθισεν έν 
τφ Άτλαντικφ ώχεανφ τδ μέγα άγγλικόν βοηθητικόν εύδρο- 
μον «Χαλάρυ»> έκτοπίσματος 6300 τόννων.

3. Τήν πρωίαν τής 24 Μαΐου έβομβαρδίσθη άφθόνως διά 
βομβών ό σταθμός ύδροπλάνων *ης Λεμπάρα. Αί ισχυρόν πΰρ 
άνοίξασαι πυροβολαρχίαι τής άμύνης ήναγκάσθησαν διά βομβών 
νά σιγήσωσιν. (W . Τ . Β . )

'Ο  άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τού στόλου.

Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
(Ν.) Παρίσιοι 25 Μαΐου. Έ ν  τη Βουλή ό Σέλ έδήλω- 

σεν, δτι ό κίνδυνος τοΰ ύποβρυχίου πολέμου είναι έξαιρετικώς 
σοβαρός. ' Ο Σέλ έξήτασε κατόπιν τό έν έκαστη τριμηνία κατα- 
βυθισθέν έκτόπισμα έμπορικών πλοίων καί έξηκολούθησε:

Μέχρι τοϋ τέλους Σεπτεμβρίου αί άπώλειαι έκυμαίνοντο 
πάντοτε μεταξύ 300 καί 350 χιλιάδων τόννων. Ά π ό  τότε δ. 
μως ηύξανον πάντοτε, ινα κατά τούς 4 πρώτους μήνας τοΰ 
1917 φθάσωσι τούς 2400000 τόνους, τούτέστιν δσος ό γαλλι
κός στολος πρδ τοΰ πολέμου. ' Η ναυπήγησις νέων πλοίων δέν 
αντεπεςέρχεται είς τδν κίνδυνον και ή κυβέρνησις δέν λαμβάνει 
ούδέν μέτρον πρδς άντιμετώπισιν τοΰ κινδύνου τούτου.

' Η Γερμανία εφοδιάζεται ύπό τών ούδετέρων καί δέν χρειά
ζεται πλοΐα. Οί σύμμαχοι δμως χρειάζονται ενα έλάχιστον δρον 
έκτοπίσματος διά τήν πολεμικήν των βιομηχανίαν καί διά τόν 
έφοδιασμόν τοΰ πληθυσμού, άλλά πέραν τοΰ έλαχίστου τούτου 
όρίου δέν διαθέτουσί τι πλέον. Πρδς συζήτησιν τών μέσων άμύ
νης κατά τοΰ ύπορβυχίου κινδύνου ό Σέλ έζήτησε μυστικήν 
συνεδρίασιν. ' Η έπιθυμιά του έγένετο δεκτή. ' Η συνεδρίασις έ- 
λύθη καί μετά τινας στιγμάς ήρχισεν ή μυστική συνεδρίασις.

Ή  αγγλική αναγγελία τής επιδρομής τών 
γερμανικών άεροπλοίων

(Ζ .) Λονδϊνον 24 Μαΐου. (Ρόϋτερ). Τήν τελευταιαν νύκτα 
, τέσσαρα ή πέντε άερόπλοια έπλησίασαν πρός τήν άνατολικήν 
παραλίαν τής ’ Αγγλίας. Πυκνόν στρώμα νεφών ήμπόδιζε τήν 
θέαν. Τέσσαρα άερόπλοια κατώρθωσαν νά είσδύσωσιν είς τάς 
ανατολικά; κομητείας. Ταΰτα περιεπλανώντο άσκόπως καί έρρι- 
ψαν άριθμόν τινα βομβών. Προφανώς δέν ήσαν είς θέσιν, νά 

I προσανατολισθώσι. Τά άεροπλάνα μας τά κατεδίωξαν. Τά νέφη 
κατέστησαν δυνατόν είς τά άερόπλοια, νά διαφύγωσι. ΈφονεύΘη 

ί̂ είς, αί ζημίαι είναι ασήμαντοι.

Ε Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ο Ν  Π Α Ρ Α  Τ Η Ν  Π Ο Ρ Τ Λ Α Ν Τ
(Τηλ. τοΰ πρακτ. Χαβάς.)

(Ν.) Είς τήν «Χέραλντ» αναγγέλλονται έκ Βοστώνης τήν 
24 Μαΐου τά έξής: ’ Επισήμως άνακοινοΰνται ή παρουσία ένός 

Υποβρυχίου είς τό υψος τής Πόρτλαντ.
Ό  άμερικανικός λιμήν Πόρτλαντ εΐναι ή μεγίστη πόλις τής 

ΐΠολιτείας Μά'ίνε καί είναι (οχυρωμένος. Ή  άμυνα τής πόλεως 
r «;υπηρετεΐται ύπό τριών φρουρίων. Έκτος πολλών δεξαμενών 
ί;*αθαρισμοΰ πλοίων, ό λιμήν τής Πόρτλαντ εχει καί πολεμικόν 
^αυπηγεΐον.

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ
(Ν.) Βέρνη 24 Μαΐου. 'Η  «Ζουρνάλ» δημοσιεύει άρθρον 

^  έν Μαδρίτη έκδιδομένης έφημερίδος « Έσπανόλ», έν τω 
ρ*οίφ μεταξύ άλλων περιέχονται καί τά έξής : Ά ς  μή άπα-

τώμεθα άπό δολοπλοκίας, αί όποΐαι στηρίζονται είς δήθεν κα
ταβυθίσεις. 'Η  άδεξιότης δέν είναι έγκλημα, ή Γερμανία μάς 
άγαπα, εΐναι ευγνώμων πρός ημάς, καί ακολουθεί πρδς ημάς 
πολιτικήν, ή όποία εΐναι έντελώς αντίθετος τής τών έχθρών της. 
Τοΰτο έξηγεΐ ό θαυμασμός καί ή συμπάθεια, τήν όποιαν τό 
ίσπανικόν. ναυτικόν καί ό ισπανικός στρατός εχουσι διά τήν Γερ
μανίαν.

M l !  yno m ΡΟΣΣΙΑΣ
Τ Ω Ν  Σ Υ Ν Θ Η Κ Ω Ν  Μ Ε Τ Α  Τ Η Σ  Α Ν Τ Α Ν Τ ( ; >

(Ν.) Κοπεγχάγη 25 Μαΐου. 'Ω ς διαδίδεται ένταΰθα·'(κα
τα την «Νατσιοναλτσάίτουνγκ»), ή ρωσσική κυβέρνησις ήκύρω- 
σεν ολας τας μετά τής Άντάντ κλεισθείσας, μέχρι τούδε ίσχυ- 
ουσας συνθήκας, καί διά τήν συνομολόγησιν νέων συνθηκών ζ. 
θεσε τόν δρον, νά συνταχθώσιν αύται έπί τη βάσει άλλων με
ταβεβλημένων βάσεων.

' Η άπόφασις αυτη τής κυβερνήσεως τής [ Πετρουπόλεως 
άποδίδεται είς τήν έπιρροήν τών σοσιαλιστών μελών τής κυβερ- 
νησεως, τούτέστιν εϊς τήν πίεσιν τοΰ συνδέσμου τών έργατών 
και στρατιωτών. Μεταξύ τών ύπουργών τούτων καί τοΰ νέου 
ύπουργοϋ τών έξωτερικών Τερεστσένκο προέκυψε σύγκρουσις πάρ’ 
δλιγον τεραστίου χαρακτήρος, διότι ό σύνδεσμος τών έργατών 
καί στρατιωτών έζήτησεν ού μόνον τήν άκύρωσιν άλλά καί τήν 
δημοσιευσιν τών συνθηκών τούτων, τό όποιον ό Τερεστσένκο ένό- 
μιζεν, δτι επρεπε νά άρνηθη, θέλων νά διατηρήση τάς φιλικάς 
σχεσεις πρδς τούς συμμάχους. ' 0  σύνδεσμος τών έργατών καί 
στρατιωτών ζητεί έπισης, δπως αί νεαι συνθήκαι μή εΐναι έμ- 
πιστευτικοΰ χαρακτήρος.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α Ρ Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Μ Ο Υ  Τ Η Σ  Α Κ Τ Ο Π Λ Ο  Ϊ Α Σ

(Ζ .) 'Η  «Νταίλυ Μαίηλ» άναγγέλλει έξ Αθηνών τά έξής: 
Ίην Tpt-την ήρθη ό άποκλεισμδς τής έλληνικής άκτοπλοΐας. "Ήδη 
τα μεταφέροντα τρόφιμα πλοΐα δύναται νά καταπλέωσιν έπί τω 
σκοπώ έφοδιασμοΰ διά τροφίμων είς τούς λιμένας μεταξύ Β ό
λου καί Πειραιώς, ώς καί είς τήν περιφέρειαν τής Κορίνθου.

Ο Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ . Π Ρ Ο Β Ι Β Α Σ Μ Ο Ι  Τ Η Σ  25 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ
(Έν. τή ς  έφ ημερίδος «Ά κ ρ ό π ο λ ις »  τώ ν  Άϋ-ηνών.)

Έ πί τη ’ Εθνική Έ ορτη προάγονται διά Β. Διατάγματος εϊ” 
συνταγματάρχας κατ’ έκλογήν, οί άντισυνταγματάρχαι:

Παπαζαφειρόπουλος, Κ. Ταμβακόπουλος, Ν. Κανάρης, Λ. 
Χουδάλης, Λ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Μομφεράτος, Τ. Χατζη- 
όάκος, Α. “Κουμπιάΐης, Κ. Μαμούνης, Ν. Τουρνάκης, Κ. Σα- 
κελλαρίου, Α. Φρατζής, Α. Πάσχος, I. Μπουκλακος, Π. Δρό 
σος, I. Λούζης, X . Ρικάκης, Δ. Βάσσος, Γ. Διγενής, Κ. Κα. 
τσικογιάννης, Ε. Έξαδάκτυλος.

Είς άντισυνταγματάρχας κατ’ έκλογήν . οί ταγματάρχαι τοΰ 
πεζικοΰ Στραβοσκιάδης Γ., Άντωνιάδης Α., Λάκων Κ., Δημη- 
τριάδης Ν.. Χρυσοσπάθης X., Χριστοφής Βασίλειος.

Είς Ταγματάρχας οί λοχαγοί πεζικοΰ Τζαβέλλας Ι„  Μουζα- 
κιώτης I., Σουρής I., Μπαριάμης Π., Τσιμπουράκης Π., Τούν- 
τας Α., Τυπάλδος Β., Κόης Α.

Είς ϊλάρχους οί υπίλαρχοι Άποστολάκος Δ ., Τασιόπουλος ή 
Ρεμοπΐτσος Δ.. Άλεξόπουλος Σ’.

Εϊς ύπολοχαγούς οί άνθυπολοχαγοί του πεζικοΰ Πετρό- 
πουλος Δ., Σωτηριάδης Σ., Καμπούρης Γ., Καραχάλιος Γ., 
Τσαμπούλας Γ·, Παναγιωτόπουλος Α., Σπαής Λ.

Είς λοχαγούς οί ύπολοχαγοί Άλεξίδης Π. Στράτος Κ..



Παλαιοδημόπουλος Α., ’ Αναγνωστόπουλος 1'., [Δανικα; Δ., Γε- 

ωργογιάννης Κ., Στροΰμπος I.
Ε?ς ύπολοχαγού; f/.at [αρχαιότητα οί άνθυπολοχαγοι^ Μορι- 

ανθούση; Κ. Κουρουνάκης I. ΠαΛατριανταφύλλδυ Β. Τζουμέρ
κας Γ. Γλυμενόπουλος Α. Οικονόμου β .  Στρατάκος Λ. Φραγ- 
χούλης Β. Παπανικολάου Α. Συλλιμνιωτάκη; Ζ. Προποπαπα- 
δάκη; Μ. Κωτούλας Δ. Μπάρδα; Δ. Μπαλαφούτης Π. Σιμινε- 
λάχης I. Νούοης Μ. 1.. Δραχουλαχος Κ.. Κοττίνη; Κ Δη- 
αωχοτούλας Δ.. Μυλωνόπουλο; Π.. Άστρατακη; / .  Μ., _α- 
ραντάκο; Κ.. Ψαθής II. Δ., Διασάκος Ν. Ε.. Παπας Ε., Κο- 
λοκού^ας Δ., Δούκα; Κ. Γ., Δαούλης Β. Ν - Διαμαντή; Ν·, 
Κωτούλας Κ. Φ., Παπαχρήστου Κ. Γ.. Ζήσης Η- Α-, Βιτω- 
ράχος Λ. Κων., Δρελλ.α; Π., Μανδούβαλο; X -  Κωνσταντίνου 
Λ.. Ξΰγκο; Μ., Σκαλτσάς Σπ„ Πλουμίδης Ν.

Έ ν  τοϊ ίππικιί». Εϊ; συνταγματάρχας οί άντισυνταγμα- 
τάρχαι Φωστηρόπουλος I.. καί Σπηλιωιάκης λ .

’ Εν τοϊ πυροβολικοί. Εις λοχαγόν κατ '  αρχαιότητα ο υ 
πολοχαγός Γουλόπουλος « .  Είς ύπολοχαγόν κατ’ αρχαιότητα 
ό άνθυπολοχαγός Παπά; Α. τοΰ προβιβασμού λογισμένου άπό 

2ας Μαρτίου.
Έ ν  τω Μηχανικοί. Είς λοχαγόν κατ’ αρχαιότητα ό ύπο-

λοχαγός Διαμαντέας Νικ.
Έ ν  τοϊ ύγειονομιχω. Εί; γεν. άρχιάτρους κατ’ εκλογήν ό 

άρχίατρος Γεωργιάδης I’. Είς άρχίατρον κατ’ έκλογήν οί έπία- 
τροι Σούλτς 1. και Καρχαβίτσα; Α.

Εί; ιατρούς χατ αρχαιότητα οί υπίατροι Δημοηλιόπουλο;
Η., Σεθμπέτη; Α.. Γκινάκα; Ε., Λ.ακόπουλο; Κ.. Μαυρογιάν- 
νη; Β., Κουλουρης Γ., Πιττή; Ν., Καραβίτη; I., Σερβό, 
Σαρικάχης Ι·, Παπάζογλου Ν., Κατραχούρας ή Φώτερ Δ.

Έ ν τοϊ πεζικοΰ έπίσης προάγονται εί; συνταγματάρχα 
κατ’ έκλογήν οί άντισυνταγματάρχαι Μιχαλόπουλος Μ.. Ε π ι
σκόπου Δ.. Καρτέρης ’ Α. Εί; ταγματάρχας οί λοχαγοί Πικου- 
λάκης Ί · .  Τόλιας X .. Πέτρου Κ.. Τσάτσο; ’ Α., Φιφής Ά · .  
Λαμπρόπουλο; Β .. Ααμπρόπουλος ’ Α.

Έ ν  τοϊ πεζικω έπίσης εί; ταγματάρχα; οί λοχαγοί Πάγ
κο; Ε., Καποτόπουλος Δ.. Σκόδρας Κ.. Σαμαρτζής Π.. Κα- 
κουσαΐος Κ.. Καρράς Έ μ ., Ζήσιμο; Δ.. Καραγεώργο; Ί . :  Σα- 
χελλαρίου Μ.. Σαλτέλη; X .. Νταλιάνη; Κ.. Πανόπουλο; Γ.. 

Καρύδη; Ί .
Έ ν  τοϊ ίππικψ εί; επιλάρχους οί ίλαρχοι Παναγιωτόπου- 

λος Ν., Βεόπουλος Θ., Τσιριμώχο; Ε. ΓΙερρώτης Γ.
Είς συνταγματάρχην ό άντισυνταγματάρχης τοΰ ίππικοΰ

Ααζαρίδη; Μ.
Είς συνταγματάρχην έν τοϊ πυροβολικοϊ ό άντισυνταγμα- 

τάρχης Χατζηδημητρίου Δημήτριος.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α
Τίθενται είς άποστρατείαν οί συνταγματάρχαι τοΰ πεζικοΰ 

Γ. Καραγιάννης. μηχανικού Γ. Κυπριανός, πεζικού Ί .  Άνδρεα- 
κο; καί Β . Βούρλη;, ό άντισυνταγματάρχη; τού πεζιχοΰ ’ Α. 
Παπουτσόπουλος, δ ταγματάρχης τοΰ πεζικοΰ Λ. Βλαχάκης, ό 
λοχαγός του πεζικοΰ β .  Οικονόμου, ό διαχειριστής α τάξεω;
’ 1. Μπαστουνόπουλο;, ό στρατιωτικό; κτηνίατρος β ' τάξεως Γ.
’ Αποστολόπουλος καί ό φαρμακοποιός α' τάξεως Λ. Κονιδαρης.

Η ΑΥΞλΚΟνίλ ΠΕΝΟΧΟΡΙΑ ίΗ ΓΑλλΙΑ
(Ν.) Γενεύη 25 Μαΐου. 'Η  χθεσινή έν τη Βουλή συζή- 

τησις περί τής μεγάλης κρισεως των γαιαν&ράχων προξενεί πολ
λήν χατάπληξιν λόγφ τής σοβαρότητος τών δηλώσεων τής χυ-

βερνήσεως. '0  υπουργός Βιολετ έδήλωσε χατά τήν οιαρχειαν 
τοΰ λόγοι) too έττι λε£ει τα εςτ^ς .

«Θέλω νά είπω δλην τήν άλήθειαν. Μεταςύ τη; σχεδόν 
άπεριορίστου αισιοδοξία; τοΰ λαοΰ και τή, πραγματικοί ητο; 
υφισταται μεγάλη άντίθεσι;. Χρειάζομαι τήν πατριωτικήν συν
δρομήν τοΰ λαοΰ. Μόνον αύστηρά μέτρα δύνανται νά σώσωσι 
μεγάλα τινά κέντρα, είς τά όποια δύνανται  ̂ νά προκυψω» λιαν 
σοβαραί δυσκολίαι είς τόν έφοδιασμόν δι άρτου. ^Μεγάλη τα
ραχή εί; τήν Βουλήν.) 'Η  άντιμετώπισις τής καταστάσεως κατα 
τό ετος τούτο θά εΐναι δυνατή, μόνον έάν έχωμεν τύχην. Ηα 
παρουσιασθώσι λιαν σοβαραι στιγμαι.»

Οί βουλευταί, οί όποιοι ελαβον τόν λόγον κατά τας έπε- 
ρωτήσει;. δέν έφείσθησαν νά κατηγορήσωσι δριμέω; του; υπουρ
γούς, οί όποιοι ώφειλον ήδη νά εχωσι μά&ει, δτι είναι̂  πο/.υ 
εύκολον νά έκφίρη τις κρίσεις, άλλά πολύ δύσκολον, νά βελ

τιώσω τήν κατάστασιν.
Οί βουλευταί Μπρυνέ καί Μπρενιέ, άμφότεροι σοσιαλισται. 

έσήμαναν είς τήν κυβέρνησιν τόν κίνδυνον τή; έλλείψεω; γαιαν
θράκων κατά τόν προσεχή χειμώνα. "Οτε ό βουλευτής Μπρενιε 
έδήλωσεν, δτι δέν πρέπει πλέον νά συμβϊ], ώστε όλοκληρο; η 
περιοχή τοΰ Ρόν νά εύρεθη άνευ άν»ράκων, είς βουλευτή; έ- 
φώναξε: « ’ Αλλέω; ύπάρνει έπαναστασις !»

'Ο  βουλευτής Ντυραφούρ, πρόεδρο; τή; επιτροπής τη; 
Βουλή;, άνεβίβασε τό έτήσιον έλλειμμα άνθράκων είς έννέα ε
κατομμύρια τόννων. 'Ο  υπουργό; Βιολετ έδήλωσε προσέτι, οτι 
καί ό έφοδιασμός τοΰ στρατού διά νομή; είσηλθεν είς κρισιμον 
στάδιον. Τό έλλειμμα τ.εριλαμβανει τό άναγκαιούν ποσόν δια 
πολλούς μήνας. 'Ωσαύτως καί ή έλλειψι; τή; βρώμη; παρέχει 

ανησυχίας. ____________

ΝτϊΠίίΡ Λ

’Εφευρέσεις τοΰ Μαρκόνι διά τήν καταπο- 
λέμησιν τών ύποβρυχίων

^  ρόττερνταμ 25 Μαίου. ‘ Η «Νταίλυ Τέλεγκραφ» ά- 
ναγγέλλει έκ Νέας 'ϊόρκης τά έξής : 'Ο  Μαρχόνι, δ όποιο; 
ήλθεν εί; Βασινγκτώνα μετά τή; ιταλική; άποστολής, σκοπεύει 
νά έπισκεφθτ] σήμερον τό ύπουργειον τών ναυτικών, ?να  ̂ συζή
τησή μέτρα τινά πρός καταπολέμησιν τών ύποβρυχίων. Ελπίζει, 
δτι διά συσκέψεως μετά γνωστών άμερικανών έφευρετών Θά τε
λειοποιήσω τήν ιδέαν του κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά δυ- 
νηθ-fi νά άπομακρύνη τόν υποβρύχιον κίνδυνον, καί δτι θα προ
τείνω άσααλεΐ; οδούς, είς τάς οποίας ή άτμοπλοΐα Θά είναι τε
λείως έξησφαλισμένη άπό έπιθέσει; ύποβρυχίων. 'Ο   ̂ Μαρχονι 
άρνείται νά ανακοινώσω λεπτομερεία;  περί τής έφευρέσεώ; τ'

Μ ίτ Τ Ε Λ - Σ Τ Ρ Α Σ .8  *

Καθημερινώς 
ΚΟΝΣΕΡΤΟ.

Ευχάριστος διαμονήΡΟΥΙ
,.·—  ΒΙΝΕΡ ΚΑΦΦΕ ----- \

Πλατεία Ταχυδρομείου________    ϊ

Τρίτη 29 Μ αΐου 1917, 8ην ώραν έσπέρας j
Τό δεύτερον κονσέρτο τής ^γερμανικής στρατιωτι- ί 
κής μουσικής τού εφέδρου τάγματος 19ου συντ. ί 
πεζικοΰ, ύπό τήν διεύθυν· τοΰ άρχιμουσ. κ- Τρίνκς· ·

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμ. Ζόρ - στράσσε 6. I. παοά ·ηϊ ** 

Γκλάίσμπεργκ.


