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I I MMEMIKH « H i
Βερολϊνον 28 Μαίοο. (W .T .B .)
Είς τό Δυτικόν μέτωπον τήν 2 ?  Μαίου είς διάφορους θε- 

σεις ισχυρόν πΰρ πυροβολικοΰ καί έκατέρωθεν τοπικαί μαχητι- 
*αί ένέργειαι μικροτέρας καϊ μεγαλυτέρας σφοδρότητος. '

Έ πί τοΰ τόξου τοΰ Βυτσέτε καί είς τήν περιοχήν τής 
Βαρνδτδν ΰπηρχεν άπό τής μεσημβρίας λίαν άνυψωμένον πΰρ, 
δπερ έν μέρει διηυθύνετο διά παρατηρήσεως άεροπόρων κατά 
πυροβολαρχιών όπισθεν τής γραμμής. Ό  άγών πυροβολικοΰ έξη- 
κολούθησε και κατά τάς έσπερινάς ώρας καί τήν νύκτα. Αί γερ
μανικά πυροβολαρχία! οιηύθυναν δραστικόν πΰρ έναντίον μετα
κινήσεων στρατοΰ όπισθεν τών έχθρικών γραμμών. Κατόπιν έ- 
ξαιρετικως σφοδροΰ στροβίλου πυρός περί τό μεσονύκτιον τρεις 
«ρίπου έχθρικοί λόχοι είσέδυσαν είς τά έμπρόσθια χαρακώμα
τα μας δυτικώς του χωρίου Βυτσέτε. άπωθήθησαν δμως διά 
«ροδροΰ άγώνος έκ τοΰ συστάδην καί έγκατέλιπον άριθμόν τινα 
νεκρών, τραυματιών καί αίχμαλώ των.

Είς τό μέτωπον τοΰ Ά ρ ρ ά ς  τό έχθρικόν πΰρ πυροβολικοΰ 
!* ένεδυναμώθη γενικώς τό πρώτον μετά μεσημβρίαν. Ή  νοτίως 

too Σκαρπ μετα βραχεΐαν σφοδροτάτην προπαρασκευήν διά πυ- 
ρος έπί εϋρέος μετώπου μεταςυ Σεριζΰ καί Μπουλλεκούρ έκ- 

| «λεσθεΐσα άγγλική έπίθεσις έκόστισεν εις τους Άγγλους έξαι- 
ρετικώς βαρείας άπωλείας.

i Είς τόν χώρον τοΰ Σέν Κεντέν οί ήμετεροι συνέλαβον αιχ
μαλώτους εις τέσσαρας διαφόρους Θέσεις άπό εΰνοϊκ'υς διεξα- 
χθεντας άγώνας προφυλακών.

Εις τό μέτωπον τοΰ Αίσν τό πΰρ ήτο σφοδρότερον μόνον είς 
^ν περιοχήν τής Μπραόν. Μία περί τήν 11 ην ώραν τής πρωΐ- 
*5 δοκιμασθείσα γαλλική αιφνιδιαστική έπίθεσις είς τόν χώρον 
%  άγροικίας Ουρτεμπίζ έματαίώθη τελείως υπό τοΰ πυρός 
'ων φρουρών τών χαρακωμάτων.

Τα έν τη δυτιχη Καμπανία μαχόμενα στρατεύματα' μας 
ί  υνηθησαν τήν 27ην Μαιου, ώς άνηγγέλθη, νά κερδίσωσι μίαν 

. ^ρβιαν έπιτυχίαν. Ά κόμη άπό λίαν πρωί κατά τήν έκκαθάρισιν 
γαλλικού δικτύου παρά τήν κλιτόν του Λουγκινσλαντ συνε- 

' αβον αριθμόν τινα αίχμαλώτων καί έκυρίευσαν πολλά πολυβό- 
Παρά τό Πόελμπεργκ βυρτεμβεργικά στρατεύματα κατόπιν 

Ι δ ι α σ μ έ ν η ς  προπαρασκευής διά πυρός ύπερέβησαν διά ι’σχυ- 
έπιθέσεως Ιν γαλλικόν σύστημα χαρακωμάτων έπί πλάτους 
Χ ^ μ έτρω ν  χαί έντός δλιγων λεπτών Ιφθασαν τήν διατα- 

ifcwav γραμμήν. Οί Γάλλοι δπεστησαν βαρείας αίματηράς θυ- 
Ρ * 1 Ι !Αδιν’ ν δέ Χεΐράς μας όπέρ τους 200 αιχμαλώτους.

Στρατεύματα τοΰ Τύρινγκεν ευρισκόμενα είς τό γειτονικόν 
Κάϊλμπεργκ προσετέΘησαν αυθορμήτως είς τήν έπίθεσιν τών 
Βυρτεμβέργων, έφώρμησαν έκεΐ κατά τής πρώτης γραμμής 
καί συνέλαβον περί τους 50  αιχμαλώτου?. Οί Γάλλοι epp^ey 

αμέσως προς τά έμπρος ΐά έφορμητικά κύματά των κατί Τ"*“ 
άπό αύτοί* άποσπασθεισών θέσεων, τά όποια δμως άπεκρού
σθησαν αίματηρώς. 'Ωδήγουν διαρκώς νέας έφεδρείας, ει’ς πολ- 
λας δε θεσεις έφώρμησαν εως επτάκις.

Ιδιαιτέρως πεισματώδεις ήσαν αί γαλλικαι προσπάθειαι 
έπανακτήσεως κατά τής ανατολικής κλιτύος τοΰ δρους Πόελ, 
δπου έκυριευσαμεν Sv έπαναληπτικόν πυροβόλον καί πολλά πο
λυβόλα. Πασαι έν τούτοις αι μέχρι βαθείας νυκτός έπαναλη- 
φθεΐσαι γαλλικαι έπιθέσεις άπεκρούσθησαν υπό τών στρατευμά
των μας διά πεισματώδους πάλης μετά βαρύτατων άπωλειών 
τοΰ έχθροΰ. Αί κατακτηθεΐσαι θέσεις παρά τό δρος Πόελ, ώς 
καί παρά τό δρος Κάϊλ, εμειναν ασφαλώς είς χεΐράς μας.

01 ΕΝΑΕΡΙ ΟΙ  ΑΓΟΝΕΣ
(Ν .) Βερολϊνον 28 Μαίου. Τήν 27 Μαΐου οί άεροπόροι 

μας ερριψαν κατά ήμερησίας καί νυκτερινάς των πτήσεις ούχί 
δλιγωτέρας τών 10000 χιλιογράμμων έκρηκτικάς υλας. Αί πε- 
ρισσότεραι τών έπιθέσεων των έγένοντο κατά τών κατασκηνώσε
ων καί στρατοπέδων δπισθεν τοΰ μετώπου τοΰ Αίσν καί τής 
Καμπανίας. Παρετηρήθησαν πολλά βλήματα ευρόντα τόν στόχον 
καί πολλαί πυρκαϊαί. ' Η ένέργεια τών βομβοβόλων άεροπλάνων 
κατέστη αναποσπαστον συστατικόν τών μεγάλων μαχητικών έ- 
νεργειών. Το βομβοβόλον άεροπλάνον ένοχλεΐ τήν νυκτερινήν σι
δηροδρομικήν συγκοινωνίαν* καταστρέφει τάς άποθήκας -πυρομα- 
χςκών δπισθεν τοΰ μετώπου, φέρει άνησυχίαν καί άπωλείας εις 
τά ησυχίαν ;ητοΰντα στρατεύματα τοΰ έχθροΰ καί προξενεί σο- 
βαράν βλάβην είς τήν πολεμικήν βιομηχανίαν τοΰ έχθροΰ. Τά 
άμυντικα μέτρα τοΰ έχθροΰ δέν κατώρθωσαν νά έμποδίσιοσι τά 
βομβοβόλα άεροπλάνα μας νά έκπληρώσωσι μετ’ έπιτκχίας τήν 
άποστολήν των.

Εκτός τούτων έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου πτήσεις κατα- 
διώξεως καί άνιχνεύσεως. Κατά τους άγώνας τής Καμπανίας οί 
αεροπόροι μας κατώρθωσαν νά έμποδίσωσι τελείως τήν έναέ- 
ριον άνίχνευσιν τών έχθρών.

'Ο  έχθρός άπώλεσε 12 άεροπλάνα καί δύο άερόστατα.
'Η  25 Μαΐου υπήρξε μεγάλη ημέρα διά τάς έναερίους · 

μας δυνάμεις.
Η μεμακρυσμένη άνίχνευσις έφ ολοκλήρου τοΰ μετώπου 

έπεςετάθη μακράν όπισθεν τών έχθρικών γραμμών καί παρέσχε



πολυτίμους πληροφορίας. ' Η διαύγεια τής ατμόσφαιρας έπέτρε- 
ψεν είς τους παρατηρητάς αεροστάτων νά. έκτελέσωσι μετά ιδι
αιτέρας έπιτυχίας τδν προορισμόν των. Έ πί τοΰ μετώπου τοΰ 
’ Αρρας τδ 6π’ αύτών διευθυνόμενον πΰρ πυροβολικοΰ έπροκά- 
λεσεν είς ούχί δλιγωτέρας τών 17 Θέσεων έκρήξεις έπί τοΰ στό··

χ -
Τά βομδοβόλα άεροπλάνα μας ήσαν έξαιρετικώς δραστή

ρια ήμέρας τε καί νυκτός. Τδ πλεΐστον μέρος τών έπιθέσεών 
των διηυθυνετο πάλιν έναντίον τοποθεσιών καί στρατοπέδων ό
πισθεν τών κυρίων μετώπων τοΰ άγώνος. Μεταξύ άλλων στό
χων έπέτυχον καί fva συρμόν, εν ύπόστεγον άεροστάτων παρά 
τήν Έπινάλ, καί μίαν αποθήκην πυρομαχικών παρά τήν Πον- 
ταβέρ· ή άπο θήκη άνετινάχθη είς τδν άέρα. Μία τών βομβο
βόλων μοιρών μας ερριψε βόμβας κατά τοΰ φρουρίου Ντόβερ 
καί κατά στρατοπέδων πλησίον τούτου, ώς και κατά στρατιωτι· 
κών εγκαταστάσεων παρά τήν Φολκεστόνε.

Οί αεροπόροι μας συνήψαν πολυαρίθμους έναερίους άγώ
νας μετά τών άντιπά)ων των. Ούτοι διεξήχθησαν ώς έπί τδ 
πλεΐστον όπισθεν τών έχθρικών γραμμών καί ήσαν πολλάκις 
λίαν πεισματώδεις. 'Ο  έχθρδς άπώλεσεν 21 άεροπλάνα. 'Ο  άν
θυπολοχαγδς ’ Αλμενρέντερ άνεβίβασεν είς- 20 τδν άριθμδν τών 
νικών του.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΙΖΟΝΤΖΟ
Μ Ε Χ Ρ Ι  Τ Ο Υ Δ Ε  14500 Α Ι Χ Μ Α Λ Ω Τ Ο Ι

(Ν.) Β ι έ ν ν η  29 Μαΐου.— Κατόπιν βραχείας παύσεος 
ήναψε κατά τήν δευτέραν ήμέραν τής Πεντηκοστής πάλιν ό 
άγών έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώπου τοΰ Ίζόντσο μετά νέας 
σφοδρότητος. Καί τήν φοράν αύτήν οί ’ Ιταλοί διέθεσαν πρδς 
έφοδον σημαντικάς μάζας κατά τοΰ βορείου μέρους τοΰ μετώ
που. Περί τήν μεσημβρίαν τδ πυροβολικόν του ήρχισε νά βάλ- 
λη ολόκληρον τδν τομέα νοτιοανατολικώς τής Πλάβας. ' Η έφο
δος τοΰ ιταλικού πεζικοΰ, ή όποία έπηκολούθησε κατόπιν, διήρ- 
-/εσεν Ιως μετά μεσημβρίαν, άλλά τδ πεζικόν μας έματαίωσεν 
ολας τάς ' άκόμη λίαν άπεγνωσμένας προσπαθείας τοΰ έχθροΰ.

'Ο  άγών έξακολουθεΐ νά μαίνεται. Είς τδν χώρον τοΰ 
Γκέρτς ό έχθρδς έπεχείρησε δίς νά προέλαση αίφνιδίως είς τάς 
θέσεις μας, άπεκρούσθη έν τούτοις καί έγκατέλιπεν είς χεΐράς 
μας 200 αιχμαλώτους. Έ πί τοΰ δροπεδίου τοΰ Κάρστ ό έχ
θρδς έπεχείρησε χθές κατά τάς προμεσημβρινάς ώρας 4 έπι- 
θέσεις νοτιοανατολικώς τής Γιαμιάνο, αί όποΐαι δμως άπεκρού
σθησαν τελείως. Περιήλθον είς χεΐράς μας ώς αιχμάλωτοι 15 
άξιωματικοί καί 800 όπλΐται. Ούτω καί ή Δευτέρα τής Πεν
τηκοστής ούδεμίαν έπιτυχίαν εφερεν είς τους Ιταλούς. Μέχρι 
τοΰδε μετεφέρθησαν άπδ τής γραμμής τοΰ άγώνος ούχί όλιγώ- 
τεροι τών 14500 ίταλών αιχμαλώτων.

λ Ν λ Κ Ο ΙΝ ΙΘ Ε Ν Τ Γ π ΐ Τ  Μ Μ Ε Μ Ο )
ΙΕΜ ΙΙΙΙΙΜ Η ΚΒΕΠΙ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον 28 Μαΐου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Καθ’ δλην τήν ήμέραν ό άγών πυροβολικοΰ ήτο ζωηρδς 

μόνον είς τδν τομέα τοΰ Βυτσέτε.
Τήν έσπέραν τδ πΰρ ηύξησε καί είς άλλας θέσεις.
’ Απεκρούσθησαν έπιθέσεις άναγνωρίσεως τών "Αγγλων είς 

τδ μέτωπον τής ’ Αρτουά καί τών Γάλλων παρά τήν Σεμεν 
ντέ Ντάμ.

Μάχαι προφυλακών νοτιοδυτικώς τής Σεν Κεντέν έδωσαν 
είς ήμας αριθμόν τινα αιχμαλώτων.

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

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

(W .T .B .)  ΛΟΓΝΤΕΝ ΝΤΟΡΦ

EX ΤΟ* ΑΪΠΡΟΟΜΡΙΚΟΪ AHAKOIHQBENTOI
Βιέννη 29 Μαΐου.

ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Μετά τήν ήσυχωτέραν Κυριακήν τής Πεντηκοστής ήναψε 

χθές ή μάχη τοΰ Ίζόντσο διά τρίτην φοράν. Τδ νέον μέγα 
κΰμα της έπιθέσεως τοδ έχθροΰ διευθύνεται πάλιν κατά πρώ
τον έναντίον τών ύψωμάτων τής Βοντίτσε καί τού ό'ρους Σάντο. 
Ή  ιταλική έπίθεσις έγένετο τήν μεσημβρίαν έπί τής βορείας 
πτέρυγος. Μετά μεσημβρίαν ή έπίθεσις, άρχίσασα διά ίσχυροΰ 
πυρδς πυροβολικού, έπεξετάθη έφ’ ολοκλήρου τοΰ προμνησθέν- 
τος τομέως. Έπανειλημμένώς έγένοντο πεισματώδεις άγώνες έκ 
τοΰ συστάδην, οί όποιοι έξηκολούθησαν νά μαίνωνται καί κατά 
τήν νύκτα. Ιδιαιτέρως σφοδροί άγώνες έγένοντο είς τήν περιο
χήν 'τοΰ ύψώματος 652.

Τδ μέτωπόν μας άντέταξε σιδηράν άντίστασιν είς τάς προσ
παθείας τοΰ έχθροΰ έφ’ ολοκλήρου τής έκτάσεως. Ιδιαιτέρως 
άνεδείχθησαν τά συντάγματα πεζικού ύπ’ άριθ. 9, 24 καί 77. 
Βορειοανατολικώς τοΰ Γκέρτς κατά τήν άπόκρουσιν ένδς υπδ τών 
Ίταλών έπιχειρηθεντος αιφνιδιασμού συνελάβομεν 200 αιχμα
λώτους. Νοτίως τής Γιαμιάνο ό έχθρδς έπετέθη πάλιν χθες 
πρδ μεσημβρίας τετράκις κατά τών θέσεών μας, άπολέσας έκ- 
τδς τών μεγάλων αίματηρών άπωλειών του καί 15 άξιωματι- 
κούς καί 800 άνδρας ώς αιχμαλώτους. Τδ σύνολον τών άπδ 
τής αρχής της δεκάτης μάχης τοΰ Ίζόντσο συλληφθέντων αι
χμαλώτων άνέρχεται είς 14500 άνδρας.

Ά π δ  τδ Κέρντεν καί τδ Τιρδλ ούδεν πρδς άν αγγελίαν.
(W .T .B  ) Ό  Ά ρχηγδς τοΰ Γενικοΰ Έπιτελείου.

Β ι έ ν ν η ,  30 Μαΐου.

ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
ΙΙαρά τδν Ίζόντσο ή χθεσινή ήμερα παρήλθε χθές σχετι· 

κώς ήσυχωτέρα. Περί τήν έσπέραν οί Ιταλοί έπεχείρησαν πά
λιν νά είσδύσωσι πλησίον τής Βοντίτσε διά νέων 3υνάμεων. 1Η 
έπίθεσις συνετρίβη ύπδ τοΰ πυρός μας. Τήν αύτήν τύχην εσχον 
καί σήμερον τήν πρωίαν παρά τήν Γιαμιάνο έκτελεσθεΐσαι ιτα
λικοί έπιθέσεις.

Είς τδ Κέρντεν καί εις τδ μέτωπον τοΰ Τιρδλ ούδέν ση
μαντικόν.

(W .T .B .)  ‘ Ο Ά ρχηγδς τοΰ Γενικοΰ ’ Επιτελείου.

ΑΙ Κ Α Τ Α Β Υ Ο ΙΣ Ε ΐΓ Τ Η Σ  Η Μ ΕΡΑ Σ
10 ANAK0IHQ0EH ΤΟΪ ΝΑΪΤΙΚΟΪ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ»

7 6 0 0 0  Τ Ο Ν Ν Ο Ι !
Βερολΐνον 29 Μαΐου. (Έπίσημον.) Πρώτον: S£ai έπιτι  ̂

χίαι τών ύποβρυχίων έν τψ Άτλαντικψ ώκεανιΰ καί έν '4* 
στενοΐ τής Μάνχης, άνερχόμεναι είς 26000 τόννους.

Εξαιρέσει ένδς μικρού ιστιοφόρου δλα τά βυθισθέντα πλοι* 
ήσαν αγγλικής έθνικότητος. Μεταξύ τών καταβυθισθέντων sup'·'

Die muf-rnaPliche neue V J e s t f r o n h m t m i,  
b) La Bassee ■ Lens

ΐ δπιθανδννέον δυτικόν μέτωπον. Τμήμα Λά Μπασσέ - Λάν.

σκοντο μεταξύ άλλων: 6000 τόννοι ζαχάρεως, αί όποΐαι προω- 
ριζοντο δι Αγγλίαν. *Εκ τίνος τών άτμοπλοίων ηχμαλωτίσθη- 
σαν ο πλοίαρχος καί τδ υπηρετικόν προσωπικόν τών πυροβόλων.

Δεύτερον : Γπδ τών έν τη Μεσογείω ύποβρυχίων μας
κατεβυθίσθη σαν πάλιν εσχάτως μέγας άριθμός άτμοπλοίων καί 
ιστιοφόρων όλικοΰ έκτοπίσματος 50000. Μεταξύ τών βυθισθέν- 
των πλοίων εύρίσκοντο τά άγγλικά ώπλισμένα άτμόπλοια «Ζα- 
νόνι» (3851 τόννων) καί « Γούνγκ Σάμ» (3999 τόννων), έ
καστον μετά 6000 τόννων άνθράκων άπό Αγγλίας είς Γένουαν, 
τδ άγγλικόν ώπλισμένον άτμόπλοιον «Λόκσλεϋ Χάλλ» (3635 
τόννων), μετά δεμάτων έμπορευμάτων άπό ’ Ινδιών είς Μασσα- 
ιαν. εν ώπλισμένον ύπδ τριών πλοίων συνοδευόμενον άτμό- 

πλοιον έκτοπίσματος 6000 τόννων μετά φορτίου έλαίου καί εν 
ακόμη άγνωστον ώπλισμένον άτμόπλοιον 6000 τόννων. 'Ωσαύ
τως κατεβυθίσθησαν εν βαρέως φορτωμένον μεταγωγικόν ατμό
πλοιά 4000 τόννων, συνοδευόμενα ώσαύτως ύπό πλοίων πρός 
ασφάλειαν. Προσέτι κατεβυθίσθησαν εν ύπό αλιευτικών καί 
«ντιτορπιλλικών συνοδευόμενον άγγλικόν ώπλισμένον άτμόπλοιον 
5000 τόννων καί Ιν βαρέως φορτωμένον πλοΐον άγνώστου έ- 
Ρχότητος έκτοπίσματος 4000 τόννων. (W .T .B .).

' 0  άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

n il  H i f P K U  i i m n  toy k e p e n h i  π ρ ι ς  ton στρ α τό ν

L  (Ν·) Πετρούπολις 26 Μαΐου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. πρακτ. 
®τρουπόλεως.) ' Ο ύπουργός τών στρατιωτικών Κερένσκι έξε- 
toxa, ήμερησίαν διαταγήν, ή όποία γνωστοποιεί τήν ίσχύν τών 
*2'.<υαάτων τοΰ στρατιώτου, τά όποια συνετάχθησαν συμφώ- 

V'“'  τή §  2 τής προκηρύξεως τής προσωρινής κυβερνήσεως 
ΐ*1» 20 Μαρτίου 1917.'

(Τό μέτωπον δεικνύεται ύπό τής έκ στιγμών συγκείμενης λωρίδος.)

Η ήμερησια οιαταγη περιλαμβάνει 18 παραγράφους, έκ 
τών όποιων αί σπουδαιότεροι άφορώσι τά έξή ς: ’ Ελευθερία 
τών στρατιωτών, νά μετέχωσι παντός κατά προαίρεσιν συλλό
γου, έλευθερία συνειδήσεως καί έλευθερία πολιτικών ιδεών ά
δεια, νά φέρ«οσι πολιτικήν ένδυμασίαν έκτός ύπηρεσίας. 'Η  §
12 καταργεί τόν υποχρεωτικόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν, καθι- 
στώσα αύτόν προαιρετικόν. 'Η  § 14 ορίζει, δτι ούδείς στρατιω
τικός δύναται νά τιμωρηθη άνευ διαδικασίας- έν τοσούτω κατά 
τήν διάρκειαν τών πολεμικών έπιχειρήσεων οί διοικηταί έχουσι 
τό δικαίωμα νά έφαρμόσωσιν δλα τά είδη τών ποινών — έν δε
δομένη περιπτώσει καί χρησιμοποίησιν τών δπλων-έναντίον ύ- 
ποδεεστέρων, οί όποιοι δέν έκτελοΰσι τάς διαταγάς των.

'Ο  ύπουργός τών στρατιωτικών Κερένσκι άπηύθυνεν ώσαύ
τως προς τον στρατόν καί τόν στόλον ήμερησίαν διαταγήν, έν 
Tfl -οποία μεταξύ άλλων λέγει: θ ά  βαδίσητε έμπρός στενώς 
ήνωμενοι, αγομενοι ύπό πειθαρχίας, αισθήματος τού καθήκον
τος και άπεριορίστου αγάπης προς τήν έπανάστασιν καί τήν 
πατρίδα. Ειθε ό μάλλον έλεύθερος στρατός καί ό μάλλον έλεύ- 
θερος στόλος τοΰ κόσμου νά άποδείξωσιν, δτι ή έλευθερία είναι 
έγγύησις τής δυνάμεως καί ούχί τής άδυναμίας- είθε ή έλευ- 

. θεριά αυτη νά δημιουργήση νέαν σιδηράν πειθαρχίαν, τήν τοΰ 
καθήκοντος, καί νά άναβιβάση τήν μαχητικήν δύναμή τή; 
χώρας !

Εχετε ύπ’ δψει σας, δτι πας, δστις άτενίζει πρός τά 
δπίσω, σταματά καί ύποχωρεΐ. Θά χάση τό πάν! Μή λησμο- 
νήτε, δτι έάν δεν ύπερασπίσητε τήν τιμήν καί τήν ύπόληψιν · 
τής πατρίδος, θά άναθεματίζωσι τά όνόματά σας. Κατά τήν 
θελησιν τοΰ λαοΰ πρέπει νά άπαλλάξητε τήν πατρίδα καί τόν 
κόσμον άπό  ̂ τούς ’ βιαστάς καί τούς σφετεριστάς- αύτή είναι ή 
αποστολή, ota την έκπλήρωσιν της όποιας απευθύνομαι προς
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Τδ πιθανόν νέον δοτικήν μέτωπον. Τμήμα Λάν - Γκαβρέλ. (* Η γραμμή τοΰ μετώπου δεικνύεται άπο τής έκ στιγμών συγκειμένη; λωρίδο;.)

αιρέτως τά πλοΐα. Ά λ λ η  έπιστολή άπο τδν Σέν ΝαζαΙρ παρα- 
πονεΐται, δτι πάλιν υποβρύχια περιπολοΰσι πρδ τή; Βρετονικής 
παραλία; και προξενοΰσι μεγάλην ζημίαν. Ή  έπιστολή κατα
λήγει ώ ; έ ξή ;: «Δυστυχισμένη Γαλλία, πόσον κακή είναι ή ά" 
μυνά σου, και πόσον μέτριον είναι τδ ναυτικόν σου έν συγκρι- 
σει πρδς τδ γερμανικόν!»

Κατ’ ειδήσεις έκ Μπαγιόν, ή πόλι; αυτη έβομβαρδισθη 
σοβαρώς καί άποτελεσματικώς τήν 13 Φεβρουάριου ΰπδ γερ
μανικών υποβρυχίων. Εί; δλας τάς έπιστολά; γίνεται λογο; περι 
τορπιλλίσεων πλοίων. "Οταν ληφθώσι ταΰτα ύπ’ θύει, εΐναι εύ- 
νόητον έκεΐνο τδ όποιον αναγγέλλει ή «Γιορκσίρε Πδστ» τήν 7 
Μαΐου : «4  έως 5 άπδ τά σημαντικώτερα μέλη τοΰ άσφαλι- 
στικοΰ γραφείου Λόϋδ τοΰ Λονδίνου παρητήθησαν τής έπιχει- 
ρήσεω;, διότι κατά τά; τελευταία; έβδομάδα; υπέστησαν μεγά 
λα; άπωλείας.»

(Ν.) Κοπεγχάγη 29 Μαΐου. Ή  «Νατσιοναλτίντεντε» ά- 
ναγγέλλει έκ Στοκχόλμης, δτι ώς παραδέχεται ή «Νύα Ντάγ- 
κλιγκτ Άλλεχάντα», ή άθρόα καταβύθισις σουηδικών πλοίων 
είς τήν Ανατολικήν θάλασσαν θά προκαλέση τήν διακοπήν τής 
θαλασσία; συγκοινωνία; μεταξύ Σουηδία; και Φιννλανδίας. Ό λα 
τά πλοΐα, τά όποια ήτο δυνατδν νά είδοποιηθώσι τηλεγραφι
κά)?, ελαβον οδηγίας νά σταματήσωσι. Τά βυθισθέντα πλοΐα ε
φερον πολύτιμα έμπορεύματα είς τήν Ρωσσίαν και γεωργικά 
έργαλεΐα κατά μεγάλα; ποσότητα;. 'Υπάρχει φόβος καταβυθί- 
σεως καί πολλών άλλων πλοίων.

Έβυ·θίσθησαν 13 αμερικανικά πλοία
(Ν.) Κατ’ ειδήσεις έκ Νέας ' Υόρκης μέσω Ρότερνταμ ό 

πρώτος κατάλογος τών είς τά ευρωπαϊκά έν άποκλεισμω υδα- 
τα βυθισθέντων μέχρι τής 20 Μαΐου άμερικανικών πλοίων πε
ριέχει τά δνόματα 13 πλοίων.

ΣΗΜΕΡΟΝ 2 1 5 0 0  ΤΟΝΝΟΙ
Βερολϊνον 30 Μαΐου. ( ’ Επίσημον.) Νέαι καταβυθίσεις τών 

ύποβρυχίων είς τήν Βόρειον θάλασσαν 21500 τόννων.
Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο $ν, άγγλικόν 

βοηθητικόν εΰ'δρομον και δύο άγγλικά άτμόπλοια. (W .T .B .)
' Ο άρχηγδς τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

λ Ν Μ Ο ΙΝ Μ Ε Η Τ λ  Τ Ο Υ Ι Ο Η
m i l l  » [ ΐ η

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον 31 Μαΐου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Ή  ζωηρά δράσις τοΰ πυροβολικοΰ είς τδ τόξον τοΰ Ί -  I 
περν και τοΰ Βιτσετε έξακολουθεΐ.

Νοτίως κα! πλησίον τοΰ Σκάρπ άπεκρούσθησαν πολλοί άγ· j 
γλικο! λόχοι, ο? όποιοι έπετέθησαν τήν έσπέραν κατά τών χ»'|  
ρακωμάτων μας μετά πολλών άπωλειών.

Κατόπιν βραχείας άνυψώσεως τοΰ πυρδ; έ π η κ ο λ ο ύ θ η σ α ν  

τήν νύκτα έπιθέσει; τών ’Άγγλων και μεταξύ Μονσύ και Γ/s ' 
μάπ. Διά πεισματώδου; άγώνο; έκ τοΰ συστάδην συντάγμα'® ; 
τής δυτικής Πρωσσίας άπέκρουσαν τδν έπανειλημμένως έπιτε*. < 
θέντα έχθρόν.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΙΠΡΙΜΤΣ

Κατά μήκος τής κορυφογραμμής τής Σεμεν ντε Ντάμ *** 
έν τη δυτική Καμπανίφ ό άγών πυροβολικοΰ εφθασε πάλιν !*·* 
γάλην δύναμιν. ’ Επί τής νοτιάς όχθης τοΰ Αΐσν συντάγμ·*". 
τα τοΰ δυτικοΰ Ρήνου έφώρμησαν κατόπιν ε κ τ ε τ α μ έ ν ο *  ·

σεων  ̂άνατινάξεων έναντίον πολλών γαλλικών χαρακωμάτων καί 
έπανήλθον μέ 40 αιχμαλώτους καί πολυβόλα τινά.

Ανατολικώς τής Όμπερίβ τμήματα ένδς συντάγματος τοΰ 
ανω  ̂ Ρήνου έξετέλεσαν μιαν έπιχειρησιν .άναγνωρίσεως, κατά τήν 
όποιαν περιήλθον εί; χεΐράς μα; 50  αιχμάλωτοι.

Κατά την διάρκειαν τής νυκτδς ή ένεργεια τοΰ πυρδς έπί 
τής δυτική; όχθης τοΰ Μάς ήτο ζωηρότερα.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

Ούδέν νέον.

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Η γενιχή κατάστασις δέν μετεβλήθη.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
I ερμανικά καί βουλγαρικά τμήματα άναγνωρίσεως συνέλα- 

βον είς έπιτυχεΐς μάχας προφυλακών είς τδ τόξον τοΰ Τσέρνα 
και έπι της δοτικής όχθη; τοΰ Ά ξιοΰ άριθμόν τινα αιχμαλώτων.

(W .T .B .)    ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
τών ρωσσικών μυστικών συνθηκών

(Ν.) 'Η  «Βιενναία Έ φημερί;» γράφει έπί τή; άποφάσεω; 
τοΰ συνδέσμου τών έργατών τή; Πετρουπόλεω;, διά τή; όποιας 
ζητεί τήν δημοσίευσιν τών μυστικών συνθηκών μετά τών Δυνά
μεων τή; Άντάντ, τά έξής:

'Ως πληροφορούμεθα παρά καλώς πληροφορημενης διπλω- 
ματικης πηγής, τδ κύριον σημεΐον τών μυστικών τούτων συνθη
κών εύρίσκεται  ̂ προφανώς εί; τδ ά'ρθρον έκεΐνο, άπδ τδ όποιον 
προκύπτει μετά άποδεικτική; σαφήνεια;, ότι αί διευθύνουσαι 
προσωπικότητες τής Άντάντ εΐχον ήδη κατά τδ ετος 1913 συ
νάψει μεταξύ των συμφωνίαν, κατά τήν όποιαν ή Ρωσσία έλα
βε το τελευταιον τη; δάνειον δισεκατομμυρίων άπδ τήν Γαλλίαν 
μόνον ύπδ τήν προϋπόθεσιν, δτι τδ δάνειον τοΰτο ή τοΰλάχι- 
στον σημαντικόν μέρο; αύτοΰ θά έχρησιμοποιεΐτο πρδ; κατα
σκευήν στρατηγικών σιδηροδρόμων, ώστε ή Ρωσσία τδ πολύ 
μέχρι του έτους 1917 νά έ'χη έξοπλισθή δι έπιθετικδν . πόλε
μον έναντίον τής Γερμανίας.

’ Επειδή έκ τής μυστικής ταύτης συνθήκης προκύπτει ή ά- 
πολυτος καί καθαρά άλήθεια, ποιον έκ τών δύο μερών άφορα 
ή πραγματική ένοχή τής έκρήξεως τοΰ παγκοσμίου πολέμου, διά 

ρουτο υπάρχει είς τούς άνταντικούς κύκλους τόσον μέγα; φόβος 
διά τήν δημοσίευσιν των.

Ζωηρά συζήτησις περι τού υποβρυχίου πο
λέμου έν τη γαλλική Βουλή

(Ν.) 1Η έν τη Βουλή συζήτησις περί τοΰ ύποβρυχίου 
Πολέμου ύ,τήρξε, κατά τήν «Πρόοδον» τής Λυόν λίαν ζωηρά 
ί Ο υπουργός τών ναυτικών Λακάζ κατεκρίθη ιδιαιτέρως σφο- 
• «Ρω; ύπδ τών βουλευτών Γκαρ,ά καί Σέλ. 'Ο  Γκαρά δέν πε- 
! Ρ««>ρισθη είς απλήν έπίθεσιν κατά τοΰ γάλλου ύπουργοΰ τώκ 
φυτικών, αλλά έπέκρινε καί τήν καθόλου δρασιν τοΰ άνταντι- 

°δ σ.όλου. Μετα πολλής οργής έξέφρασε τήν άγανάκτησιν τών 
? τοΰ κόμματός του διά τήν αδράνειαν τοΰ άνταντικοΰ στό- 

\ ^  f ? τίίν Μεσόγειον καί τήν Άοριατικήν θάλασσαν. Ειπεν, 
ΐι τά γερμανικά ύποβρύχια καί τορπιλλοβόλα δύνανται άτιμω- 

L Ρ̂ τι να προσβάλλωσι τά γαλλικά παράλια.
I  ' °  Σέλ έστήριξε τήν κατηγορίαν του έπί τοΰ γεγονότος, 

>». ,τ0ϋς τεσ3αΡα? πρώτους μήνας τοΰ τρένοντος έτους 
‘ θυΘισι>ησαν 2400000 τόννων, ένω ολόκληρος ό κόσμος δύνα- 

> , ' νά ναυπηγήση κατ’ Ιτος μόνον 1.742.000 τόννων.' Έψεξε 
ρ ^ ω ς  τδν ύπουργδν καί τούς συναδέλφους του τών συμμά

χων, διότι παρεγνώρισαν τελείως τδν υποβρύχιον κίνδυνον. "Ο
ταν ό Λακάζ ήθέλησε νά άπολογηθή διεκόπτετο διά ζωηρών 
φωνών τής άριστερας. "Οταν ό ύπουργδς είπεν, δτι αί άπώλει. 
αι της Γαλλίας είναι άληθώς όδυνηραί, άλλ’ δτι ό γαλλικός 
λαός, ό όποιος όπέμεινε τόσον πολλάς άλλας στενοχώριας, θά 
δποφε'ρη καί τάς άναγκαίας α ύ ΐ^  στερήσεις, ό βουλευτής Μπεν- 
τους έφώναξε : «Δέν πρόκειται περί αυιοΰ. Είπέτε μόνον, τι 
σκέπτεσθε νά πράξητε, διά νά προστατεύσητε τήν Γαλλίαν. Τ ώ 
ρα χρειάζονται δχ> λόγοι, άλλά έργα.»

"Οταν ό Λακάζ κατώρθωσε πάλιν νά άκουσθή, έθεσε ζή. 
^ μ α  Εμπιστοσύνης, δηλώσας, δτι άναλα'μβάνει τ'-,ν εύθύνην δλων 
τών ναυτικών ύποθέσεων. Ή  άπόφασι; έπί τοΰ ζητήματο; εμ
πιστοσύνης άνεβλήθη.

Ω» αναγγελλει ή αυτή έφημερίς, κατόπιν συνεννοήσεων τοΰ 
Ριμπώ, τοΰ ΙΙαινλεβέ, τοΰ Βιολέτ καί τοΰ προέδρου τή; Γε
ρουσία;, προσδιωρίσθη διά τήν 5 ’ Ιουνίου ή συνεδρίασις τήί 
Γερουσία; περί τής άποτυχούσης έπιθέσεως τοΰ Μαΐου και περ'1 
τών έν τή -Βουλή χατακριθεισών έλλειψεων τής ύγειονομική; 
ύπηρεσία;.

Η παραλία Μούρμαν γαλλική.
(Ν.) Στοκχόλμη 29 Μαίου. Κατά τήν «Νοβόγιε Βρέμια» 

500 γάλλοι πυροβοληταί κατέλαβαν τδν λιμένα Ρομανώφ είς 
τήν παραλίαν Μούρμαν. Άκολουθοΰσι καί άλλα στρατιωτικά 
σώματα. Τοΰτο άποτελεϊ συνέχειαν τής συστηματικής καταλή- 
ψεω; ρωσσικών λιμένων υπό τής Άντάντ.

01 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
τής αυστριακής σοσιαλοδημοκρατικής 

αποστολής
Στοκχόλμη 30 Μαΐου. Έ ν  τή δηλώνει των οί αυστρια

κοί σοσιαλδημοκρατικοί απεσταλμένοι έζήτησαν κυρίως τά εξής;
1. Είρήνην άνευ προσαρτήσεων.

2. Γενικήν είρήνην άνευ άποζημιώσεων, Έκηρύχθησαν 
κατά τής πρ^αρτήσεω; τοΰ Βελγίου, ύπέρ τής_πολιτικής άνεξ- 
αρτησίας τοΰ σερβικοΰ λαοΰ καί ύπέρ έλευθέρας έξόόου τή; 
Σερβία; πρδς τήν θάλασσαν δι’ ενώσεώς της μετά τοΰ Μαυρο
βούνιού.

3. Τά νοτιοσλαυϊκά έθνη καί οί Κρονλανδοί τής Αυστρία; 
καί τής Σερβίας νά παραμεινωσιν ηνωμένοι μετά τοΰ κράτους, 
άλλα ή άποστολή είναι ύποχρεωμένη, νά ύποστηρίξη πάντοτε 
τάς προσπαθείας τών λαών τούτων πρδς αυτονομίαν.

4. Δέον νά ίξασφαλισθή ή άνεξαρτησία τής Φινλανδίας 
και τής ρ<οσσικής Πολωνίας. Οί Πολωνοί τής Γαλικίας καί τ?ς 
Πρωσσίας δέον νά άποκτήσωσιν έν πρώτοι; πλήρη αυτονομίαν 
έντός των κρατών τούτων έπίσης ζητοΰσι πλήρη αύτονομίαν' διά 
τούς αυστριακούς Ρουθηνούς.

5. Ζητείται ή άποκατάστασις τής έλευθερίας τής συγκοι
νωνίας κατά ξηράν καί θάλασσαν. Οί άπεσταλμένοι διαμαρτύ
ρονται κατά τοΰ οικονομικού πολέμου, ώς ουτος έσυστηματο- 
ποιήθη ύπδ τής έν Παρισίοις συνελεύσεως τοΰ 1916.

6. Ή  άνάπτυξις τοΰ οικαίου τοΰ κατά θάλασσαν πολέμου, 
ή όποια προπαρεσκευάσθη όπδ τής έν Παρισίοις συνθήκης 'τοΰ 
1856, όφείλει νά συνεχισθή.

. Η αποστολή έκηρύχθη προσέτι ύπέρ τής συνεχίσεως τοΰ 
έργου τής είρήνης είς τδ συνέδριον τής είρήνης τής Χάγης.



0 Σ Α Ρ Ρ Α Ϊ  Γ Ο ΡΕΓΕΤΑΙ Τ Η Σ  Β Ε Σ Σ Α Α ΙΚ Η Σ  Μ Ο Ν Ι Μ Η Σ
(Ν.) Λονδϊνον 30 Μαίου. 'Η  «Νταίλυ Μαίηλ» πληροφο

ρείται διά τοΰ Πρακτορείου Ρόϋτερ έκ Θεσσαλονίκης, δτι είς 
τους έκεΐ κύκλους άναμένουσι μετ’ ασφαλείας τήν κατάληψιντής 
Θεσσαλίας, θελουσι νά έξασφαλίσωσιν έγκαίρως τήν έσοδείαν, 
μέρος τής όποιας κατόπιν θά διατεθή ύπέρ τής παλαιάς 'Ε λ
λάδος. Δέον νά έμποδισθή, δπως μέρος τής έσοδείας χρησιμο
ποίησή ύπδ τοΰ στρατοΰ τοΰ Βασιλέω; Κωνσταντίνου. Πιστεύ- 
ουσιν, οτι έν Θεσσαλία δεν ί)ά προσκρούσωσιν εϊς άξιόλογόν τινα 
άντίστασιν. Έ φτασαν ήδη έκ Θεσσαλίας πολλαί έπιτροπαί εϊς 
Θεσσαλονίκην καί ή κυβέρνησις τής Θεσσαλονίκης παρεσκεύασεν 
ήδη σχέδιον πρδς άπελευθερωσιν τής Θεσσαλίας.

(Ζ .) Κωνσταντινούπολις 30 Μαΐου. (Πρακτορεϊον Μίλλι.) 
Κατά τήν νύκτα τής 26 πρδς τήν 27 Μαΐου *ατεβυθίσ»ησαν 
πρδ τής εισόδου τοΰ Βοσπόρου δύο ρωσσικαί τορπιλλοθέτιδες. 
Τ ά  πτώματα ένδς αξιωματικού και δύο στρατιωτών, τά όποια 
ήδυνήθημεν νά διασώσωμεν έτάφησαν εϊς τδν κήπον τής ρωσ
σικής πρεσβείας εις τδ Μπουγιουκ/τερε μετά στρααωτικών τιμών.

Έ λ ά ττ ω σ ις  τή ς π α ρ α γ ω γ ή ς πυρομαχικώ ν έν Ρ ω σ σ ία
(Ν.) 'Η  «Κορριέρε ντέλλα Σέρα» αναγγέλλει έκ Πετρου

πόλεως, δτι ό υπουργός τών στρατιωτικών διέταξε τήν παΰσιν 
τής έργασίας είς πολλά έργοστάσια πυρομαχικών, τουναντίον δέ 
διέταξε τήν ταχεΐαν κατασκευήν γεωργικών έργαλείων, δπως άν- 
τεπεξέλθη είς τήν βαρεΐαν κρίσιν τών τροφίμων.

ΑΙ Α ΠΟ ΑΕΙΑΙ Τ Η Σ  ΑΗ ΤΑ Ν Τ Ε ΙΣ  Π Ο ΛΕΜ ΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
(Ζ .) Βερολΐνον 30 Μαΐου. ’ Από τής ένάρξεως τοΰ πολέ

μου μέχρι τής 31 Μαΐου χατεστράφησαν έν συνόλω. έκτός τών 
βοηθητικών εύδρόμων, 252 πλοΐα έκτοπίσματος 890765 τόν
νων. Έ κ  τούτων 155 εΐναι άγγλικά όλικοΰ έκτοπίσματος 631, 
700 τόννων. Ταΰτα συνίστανται είς 12 θωρηκτά, 17 καταδρο
μικά τεθωρακισμένα καί καταδρομικά μάχης, 18 ένισχυμένα 
καταδρομικά, 67 τορπιλλοβόλα, 28 ύποβρύχια καί 13 αλλα πο
λεμικά πλοΐα, ώς π. χ. κατα»ιωκτικα ύποβρυχίων τής τάςεως 
«Ά ρα βίς». Έκτός τών προμνησθεισών απωλειών είς πολεμικά 
πλοΐα, ή ’ Αντάντ άπώλεσε μέχρι τής 31 Μαΐου ούχί δλιγώτε- 
ρα τών 200000 τόννων βοηθητικά εΰδρομα. τα όποια κατά τό 
πλεΐστον ήσαν αγγλικής έθνικότητος.

Η ΑΚ ΡΙΒΕΙΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
(Ν.) Άμστερνταμ 28 Μαΐου. Ένταΰθα διαμένοντες συγ

γενείς τής συζύγου ένδς Άγγλου ναυάρχου, η οποία είναι έκ 
γενετής 'Ολλανδίς. ελαβεν έπιστολήν, έν τή όποία άναγράφεται. 
δτι ή ακρίβεια έν Αγγλία αυξάνει κατά φρικώδη τρόπον, καί 
δτι δέν είναι δυνατόν πλέον νά προμηθευτή τις απολύτως αναγ
καία τρόφιμα. Τό ηθικόν έν ’ Αγγλία, γράφει ή συζυγος τοΰ 
ναυάρχου, έχει πολυ καταπέσει, διότι δεν απατώνται πλέον πε
ρί τών μεγάλων κατορθωμάτων τών ύποβρυχίων. ' Η διάθεσις 
ύπέρ τής είρήνης αυξάνει πολυ, ίδιως είς τους έμπορικους κυκλους.

0 Ρ Μ  ΙΤΡΑΤΟΣ ΪΠΕΡ ΕΙΡΗΝΗΣ
Α Ν Ε Υ  Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Σ Ε Ω Ν  Κ Α Ι Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Ε Ω Ν

(Ν .) Πετρούπολις 30 Μαΐου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. πρακτο
ρείου Πετρουπόλεως.) Τό συνέδριον τών αντιπροσώπων τών με
τώπων έλαβε κατόπιν συσκέψεων περί τοΰ πολέμου όμοφωνως 
τάς έπομένας άποφάσεις:

1. 'Ο  στρατός τών χαρακωμάτων, δηλοΐ, δτι είναι άπα- 
ραιτήτως άναγκαίον, νά ληφθώσιν δλα τά μέτρα, οπως δοθή 
τέλος είς τήν διεθνή σφαγήν δσον τό δυνατόν ταχύτερον καί 
κλεισθή ειρήνη άνευ προσαρτήσεων καί αποζημιώσεων έπί τή 
βάσει τοΰ δικαιώματος δλων τών λαών, νά όρίζωσι μονοί την 
τύχην των. Ταύτοχρόνως έκφράζεται ύπέρ τής άρχής : «Έ άν 
θέλης είρήνην. παρασκευάζου πρός πόλεμον.»

2. 'Ο  στρατός τονίζει, δτι ό αύτοκρατορικός ρωσσικός 
στρατός έπολέμησε μέχρι τοΰδε ύπό άπείρως χειροτέρους δρους 
παρά οί στρατοί τών συμμάχων τής Ρωσσίας καί δτι ο Ρώσ- 
σος στρατιώτης ήτο ήναγκασμένος νά προχωρή σχεδόν άκάλυ- 
πτος ύπό τά έχθρικά βλήματα, καί νά καταστρέφη καί αύτά 
τά συρματοπλέγματα, ένω οί σύμμαχοι καί ό έχθρός έπετίθεντο 
μόνον κατόπιν προπαρασκευής πυροβολικοΰ. 'Ω ς έκ τουτου ο 
ρωσσικός στρατός δηλοΐ, δτι τό μέτωπον δέον νά έφοδιασθή 
διά πυρομαχικών καί δλων τών αναγκαίων. Περισσότερος σί
δηρος καί δλιγωτερα τροφή τών τηλεβόλων !

3. 'Ο  στρατός προτρέπει πάντα, ό όποιος άγαπα μίαν έ- 
λευθέραν Ρωσσίαν, νά άκολουθήση τόν σύνδεσμον τών έργατών 
καί στρατιωτών και τήν προσωρινήν πυβέρνησιν, πρός τούς όποι
ους ό στρατός εχει έμπιστοσύνην, διότι δεν θέλει νά συμβοΰν 
παράδοξα πράγματα καί ό ρωσσικός στρατός νά γίνη λίπασμα 
ξένων αγρών. ____________

Ή  Βραζιλία εισέρχεται εις τόν πόλεμον
■(Ν.) Ρίο ντέ Ίανέϊρο, 30 Μαΐου. (Ρόϋτερ.) 'Η  Βουλή ά- 

-εδέχθη τό νομοσχέδιον, διά τοΰ όποιου παύει ή ούδετερότης 
κατά τόν γερμανοαμερικανικόν πόλεμον, έπιτρεπεται η χρήσιμο 
ποίησις τών είς βραζιλιανούς λιμένας εύρισκομένων αμερικανικών 
πλοίων καί ή κυβέρνησις έξουσιοδοτεΐται νά λάβη τά μέτρα πρός 
ύπεράσπισιν τής ναυτιλίας καί πρός άνάκλησιν τών αποφάσεων 
τών άφορωσών τήν ουδετερότητα κατά τόν μεταξύ τής Άντάντ 
καί τών Κεντρικών Δυνάμεων π ό λ ε μ ο ν .______________________

ΕΙ &ΟΗΟΙ ΗΣΙ Σ
Αύριον έπ’ εύκαιρία τής έπετείου τής ονομαστικής έορτής ,s 

τοΰ Βασιλέως, ή όποία συμπίπτει τήν προσεχή Κυριακήν, ή έ
φημερίς ήμών θά έκδοθή δκτασέλιδος, περιέχουσα έκτός τών 
ειδήσεων τής ήμέρας καί δύο ώραίας φωτογραφίας τοΰ  ̂ Βασι- 
λέως, λίαν ένδιαφερούσας ειδήσεις έξ Ελλάδος έκ τής «Άκρο- 
πόλεως» τών Αθηνών, άρθρα κ.λ.π.

Μ ΙΑ ΑΝ ΑΓΚΑΙΑ ΔΗ ΑΩΣΙΣ
Δηλοΰμεν, δτι τά είς τό ύπδ τής «Γκέρλιτσερ Νάχριχτεν» - 

έκδοθεν «Έλληνικόν 'Ημερολόγιον τοΰ έτους 1917» δημοσιευ- 
θέντα ποιήματα όπό τοΰ Α. Βάσιλα ώς ίόικά του προέρχονται 
έξ αντιγραφής έκ τοΰ «Μικρασιατικού 'Ημερολογίου τοΰ 1915» ] 
ύπό Ελένης Σ. Σβορώνου. Ούτω « Ο  δρκος τοΰ στρατιώτου» 
είναι εργον τοΰ Σ. Ματσούκα, ή «Αθάνατη αγάπη» τοΰ Δέ
οντος Μάκ. ή «Βρύσι» ύπό τήν ύπογραφήν Δς, «Δάκρυ και 
γέλοιο» τής Ελένης Σβορώνου, καί τό «Αγγλία καί Γερμανία» 
τής Ε λένές Σβορώνου. Τήν δήλωσιν ταύτην θεωροΰμεν άναγ- 
καίαν ώς ίκανοποίησιν τών πραγματικών ποιητών τών έργων 
τούτων άπέναντι τοΰ σφετεριστοΰ τής πνευματικής των έργασίαί· 

'Η  σύνταξις τής «Νέα τού Γκέρλιτς».

Μ 1 Τ Τ Ε Λ - Σ Τ Ρ Α Σ . 8 *
Κ αθημ ερινώ ς
Κ Ο Ν ΣΕ Ρ Τ Ο .

Ε υχάριστος διαμονή

Ενοικιάζεται έπιπλωμενον δωμάτιον ’ Αουγκούστα- στρ*3 
σε 12. II. άρ.


