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Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
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χτεν ουντ "Αντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΪ ΚΑ Ι'ΖΕΡ
κ  τομ m u m t  uruoi καιτην ιιτομπιρμ της γερηαημς

(W .T .B .)  Βερολΐνον 1 ’ Ιουνίου. (Έπίσημον.)
' Η Λ. Μ. ό Αύτοκράτωρ άπεστειλε τό έξής τηλεγράφημα:

Π ρός τήν Α. Μ. τόν  Α ίιτοκράτορα τή ς Α υστρίας καί 
Ά π ο σ το λ . Β ασιλέα τή ς Ο υγγαρίας.

‘ Η στραηά Σου τοΰ Ίζόντσο άντετάχθη διά πεισματωδών 
άγώνων κατά τής ισχυράς καί έπιμόνου έπιθέσεως τοΰ έχθροΰ 
καί εφερεν αυτήν είς άποτυχίαν, Ιτοιμος πρός νέους άγώνας.

Συγχαίρω Σε καί τά γενναία στρατεύματά Σου διά τήν 
μεγάλην νίκην.

' Ο θεός θά είναι καί είς τό μέλλον μαζί μας !
Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς .

Π ρός τήν Α· Μ. τήν Αύτοκράτειραν. Ά ν ά κ τορ ον  Χ ό λ - 
μπουργκ. f

Κατ’ άγγελίαν τοΰ στρατάρχου φόν Χίντενμπουργκ έληξε 
πλέον ή μεγάλη άγγλο-γαλλική έπίθεσις τής άνοίξεως. ’ Από 
τοΰ παρελθόντος φθινοπώρου προπαρασκευσθεΐσα καί άπο τοΰ 
χειμώνος άναγγελθεϊσα, ύπό μεγάλων μαζών πυροβολικοΰ καί 
τεχνικών μέσων δλων τών ειδών ύποστηριχθεΐσα ή έπίθεσις τών 
άγγλο-γαλλικών στρατευμάτων άπέτυχε κατόπιν πεισματωδών 
άγώνων επτά εβδομάδων!

' Η βοήθεια τοΰ Θεοΰ εδωσεν είς τά άπαράμιλλα στρατεύ
ματά μας τάς υπεράνθρωπους δυνάμεις, Γνα έκτελέσωσι τά αε- 
γαλοπρεπή κατορθώματα καί νά άντιταχθώσι νικηφόρως κατά 
τών βιαιοτάτων άγώνων, τους όποιους εΐδέ ποτε ή πολεμική 
ιστορία!

"Ολοι ήρωες ! Τά καταρθώματά των άξίζουσι σεβασαόν 
Ιραί Θερμήν ευγνωμοσύνην συγχρόνως, τήν όποιαν πας Γερμανός 
«ιναι υποχρεωμένος νά άπονείμη είς αυτούς.

Είς τόν Θεόν ανήκει ύμνος διά τήν βοήθειαν του καί ευ
χαριστία διά τοσουτω μεγαλειώδη έν δπλοις λαόν!

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς .

Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
τοΰ Αΰτοκράτορος Καρόλου κατά τήν έναρ- 

ξιν τών έργασιών τής Βουλής
Γ (Ν.) Βιέννη 31 Μαίου. Κατά τήν πανηγυρικήν εναρξιντής 
δουλής ό Αύτοκράτωρ Κάρολος άνέγνωσε τόν βασιλικόν λόγον, 

τ«ϊ όπιοω περιείχοντο τά έςής περίπου:
Μετά βασιλείαν 68 έτών άπέθανεν ό διαπρεπής προκάτο- 

μου Αύτοκράτωρ Φραγκίσκος Ιω σ ή φ  ό Πρώτος, άφοΰ ή-

γαγε τό κράτος είς άνθηράν πνευματικήν καί οικονομικήν πρόο 
δον. 0? λαοί του ήμιλλήθησαν κατά τόν θάνατόν του, νά άπο- 
όείςωσι τό πένθος των, δι’ δπερ εύχαριστώ αύτοΰς έγκαρδίως.

'Η  θέλησις τοΰ Παντοδυνάμου έκάλεσρ Έ μ έ  νά διευθύνω 
το κράτος είς κρίσιμον έποχήν. ’ Από τοΰδε τό συμφέρον τοΰ 
κράτους δεν θά στερήται τής συνεργασίας μιας συνετής καί ευ
συνείδητοι» λαϊκής αντιπροσωπείας, θέλω νά έξασκήσω τά ήγεμο- 
νικα μου δικαιώματα ύπό καθαρώς συνταγματικόν πνεύμα. ’ Καν 
συναισθάνωμαι τήν άξίαν τής συνεργασίας τών άντιπροσώπων 
τοΰ λαοΰ, άναλογίζομαι δμως καί τά βαρέα καθήκοντα, τά ό
ποια οί θεμελιώδεις νόμοι τοΰ κράτους Θέτουσιν είς χεΐράς μου 
κατά τήν μεγάλην στιγμήν τής συνομολογήσεως τής είρήνης.

Είμαι δμως ώσαυτως πεπεισμένος, δτι εύτυχής πρόοδος 
άνευ μεταρρυθμίσεως τών συνταγματικών καί διοικητικών βάσε 
ων τοΰ συνόλου τοΰ δημοσίου βίου, τόσον έν τω  κράτει δσον 
καί είς ΐά μεμονωμένα βασίλεια καί χώρας, ιδίως είς τήν Βο- 
ημιαν, είναι άδυνατος. Τήν συνταγματικήν ύπόσχεσιν θά έκπλη- 
ριυσω είς τον, ώς έλπίζω, ούχί πολυ άπέχοντα χρόνον, δταν 
θά εχωσι δημιουργηθή βάσεις διά νέαν ίσχυράν καί εύτυχή
Αυστρίαν.

, . αικην σι>7 , _
Απο <·γγ^ιχ ν̂ !̂χί° ί '><ν^·ώ) οτι θά είμαι άληθής συνταγ- 

ματικός ν_^['π^οων το  ̂ πν$ύμαχι τής άληθοΰς έκείνης δημοκρα
τίας, ή όπό. - -·ς κατά τήν διάρκειαν τοΰ παγκοσμίου πο
λέμου αντεσχε ».-τά  θαυμαστόν τρόπον είς τήν δοκιμασίαν τοΰ 
πυρός. Επιτρέψατε μοι νά έκφράσω έν μέσω ύμών τήν εύ- 
γνωμοσύνην Μου πρός τους ήρωας, οί όποιοι μετά προθυμίας 
έκπληροΰσιν εις τά πεδία τών μαχών τά βαρέα καθήκοντά των.

' Η όμάς τών συμμάχων μας δέν έπεζήτησε τήν αίματη- 
ράν ταύτην πάλην τού κόσμου. ' Η περαιτέρω συμβίωσις τών 
λαών πρέπει νά^μείνη άνευ μίσους καί πόθου έκδικήσεως καί 
πρέπει νά μή φθάσωσιν είς τό «τελευταΐον μέσον τών κρατών».

' Ο άνατολικός μας έχθρδς. φαίνεται, δτι πλησιάζει ήδη πρός 
τας ιόεας ταυτας και έλπιζομεν, δτι πρός τό συμφέρον τής άν
θρωπότητος θά έξακολουθήση άναπτυσσομένη ή μεταβολή αυτη 
τών ίδεών. Γίμεθα εύχαρίστως πρόθυμοι, νά παύσωμεν τήν Ι 
ριδα, άλλ άφ’ έτέρου έν ανάγκη νά έπιτυχωμεν καί διά τών 
δπλων καλόν τέλος τοΰ πολέμου.

Η Δ ΙΕΘ Ν Η Σ Λ ΙΑ ΣΚ Ε Ψ ΙΣ ΠΕΡΙ Τ Η Σ  Ε ΙΡ Η Ν Η Σ
(Ζ .) Πετρούπολις 30 Μαΐου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ. πρακτορ. 

Πετρουπολεως.) 'Ο  σύνδεσμος τών έργατών καί στρατιωτών ά- 
νεκοίνωσί. τά έξής : ' Η υποεπιτροπή τής έπιτροπής τοΰ συνδέ
σμου πρός προπαρασκευήν διεθνοΰς διασκέψεως ωρισε κατά τήν 
πρώτην της συνεδρίασιν τής 28 Μαίου ώς τόπον συνεδριάσεων



τήν Στοκχόλμην, έάν δέν υπάρχω άντίρρήσις περί τούτου· ώς 
χρόνον συγκλήσεως ή έπιτροπή προτείν3ΐ τον χρόνον μεταςυ 
της 15ης κ α ι της 30ής ’ Ιουλίου τοΰ νέου ημερολογίου, έν ή  
περιπτώσει συμφωνοΰσιν είς τοΰτο τό δλλανδικόν γραφεΐον καί 
ή έπιτροπή τής Βέρνης.

ANAKOINQBENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ANAKOIHDBEHTA

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον 2 ’ Ιουνίου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

'Ω ς καί κατά τάς προηγουμένας ήμέρας ή δράσις τοΰ πυ- 
ροβολικοΰ εϊχεν άνέλθει είς τό τόξον τοΰ Βυτσέτε.

Είς τό μέτωπον τοΰ Ά ρ ρ ά ς  τό πΰρ ήτο ισχυρόν ιδίως 
παρά τήν Λάν και έπί τής βόρειας όχθης τοΰ Σκα'ρπ.

Κατά τήν διάρκειαν μαχών άναγνωρίσεως αί περίπολοί μας 
συνέλαβον αριθμόν τινα αιχμαλώτων, μεταξύ τών όποιων και 
Πορτογάλους.

. ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΓιΡΙΝΤΣ

Παρά τήν Άλλεμάν, βορειοανατολικώς τής Σουασόν, ε ν Ά  
νοβερικόν και Εν Βεστφαλικόν σύνταγμα, άποτελεσματικώς ύπο- 
στηριζόμενα ύπό τμημάτων ενός δεδοκιμασμένου σώματος έφορ- 
μήσεως. ύπό πυροβολικοΰ, τορπιλλοβλητών κα'ι άεροπόρων έξε" 
τέλεσε μίαν έπίθεσιν μετά πλήρους έπιτυχίας. Διά τολμηράς 
έπιθέσεως κατελήφθησαν αί γαλλικαί θέσεις έπί έκτάσεως 1000 
περίπου μέτρων και έκρατήθησαν έναντίον έπανειλλημμένων άν
τεπιθέσεων. ’ Ηχμαλωτίσθησαν 3 αξιωματικοί κα'ι 178 όπλΐται 
έκυριεύθησαν δε πολυάριθμα πολυβόλα καί τορπιλλοβλήται.

Κατά μήκος τοΰ Αισν, είς τήν Καμπανίαν καί επ’ άμφο- 
τέρων τών οχθών τοΰ Σουίπ καί άνατολικώς τοΰ Μάς ή δρά- 
σις τοΰ πυρός ήτο ένίοτε ζωηρά.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Ούδέν νέον. ,

 . , ,<χια και ,
,. _ , £ , ' Γοβρυγίων, ,ΐι̂  ,
Κ ατα τον μτ,να Μαιον Τι νααλωτισπ r , ·, . ,.αων εις

, , \ r oor, ,» 3 " \  *π<υλειων e(r J
το Αυτικόν μέτωπον 2 37  αξιωματικοί και ιπλιται, εχυ-

ου

Μ ΚΑΤΕΛΗΦ ΟΗ Ϊ Ν Α - Ο Γ
’Αφάνταστα όργια τών προδοτών. -  "Αγριαι 

σφαγαί. — Λεηλασίαι. -- Τά ονόματα τών 
σφαγέντων.

(Έ κ τής έφημερίδος «Άχροπόλεως» τών Αθηνών.)
109. ’ Κξ άχριτομυθίας έκ τοΰ μικρό ΰ κύκλου, δστις έν 

Θεσσαλονίκτ, έπακριβώς γνωρίζει τά έν \άξω συμβάντα, κατωρ- 
θώθη νά γνωσθώσι αί κάτωθι έξηκριβωμέναι καί αύθεντι/αί 
πληροφορίαι.

' I f διά τοΰ γαλλικοΰ άντιτορπιλλικοΰ διά νυκτός άποβιβα- 
σθεΐσα κατά τά μέσα Νοεμβρίου συμμορία έξ 75 άνδρών πε- 
ριεκύκλωσε νύκτωρ τάς οικίας τών Δερλερέ καί Έ μ μ . Ναυ- 
πλιώτου καί συνέλαβον αύτούς έπί τής κλίνης ευρισκομένους, 
κακήν κακώς δέ τούς Ισυρον είς τήν πρός τοΰτο λέμβον. 'Ο  κ. 
Ναοπλιώτης μάλιστα λιποθυμήσας έκ τοΰ αιφνιδιασμού, έσύρθη 
λιπόθυμος καί έρρίφθη ώς κτήνος είς τήν λέμβον έν άναισθησία 
εδρισκόμενος.

Τάς οικίας άμφοτέρων έλέηλάτησαν έξ ολοκλήρου, μηδ’ 
αύτών τών χειροτεχνημάτων τών έπί τών τοίχων έξαιρουμένων.

ριεύθησαν δε 3 πυροβόλα, 211 πολυβόλα, 434 ταχυγεμή δ
πλα καί 18 τορπιλλοβλήται.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
' Η κατάστασις παραμένει άμετάβλητος.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Έ πί τής δυτικής όχθης τοΰ Ά ξιοΰ βουλγαρικά τάγματα 

έξεδίωξαν τον έχθρόν εκ τίνος θέσεώς του τών προφυλακών και 
άπέκρουσαν πολλάς αντεπιθέσεις.

(W .T .B .)  ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Μ έγ α Έ  π ι τ ε λ ε ΐ  ο ν 3 ’ Ιουνίου 1916. Έπίσημον.

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

Είς τον τομέα τοΰ Βυτσέτε διήρκεσε καί χθές ό ισχυροί 
ά (ών πυροβολικού.

Μεταξύ Λάν καί Κεάν ή εντασις τοΰ πυρός ήτο. ώσαυτως 
ζωηρά. Τήν νύκτα οί Ά γγλοι έπετέθησαν παρά τήν Λος. παρά 
τόν ρύακα Σουσέ καί βορειοανατολικώς τής Μονσυ, άλλ’ άπε
κρούσθησαν. ΕΓς τινα τμήματα χαρακωμάτων νοτιοδυτικώς τής 
Λάν διεξάγεται άκόμη άγιόν.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

' Η εντασις τοΰ άγώνος κατά μήκος τοΰ ΑΓσν καί είς τήν 
Καμπανίαν ήτο γενικώς άσθενής.

’ Επιθέσεις άναγνωρίσεως τών περιπόλων μας απεφεραν 
παρά τήν Σεμέν ντέ Ντάμ, νοτιοανατολικώς τής Φιλαίν, πολ
λούς φλογοβλήτας καί παρά τόν Αισν 15 αιχμαλώτους.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

Έ πί τής δεξιάς δχθης τοΰ Μάς άπεκρούσθησαν πολλά 
γαλλικά τμήματα άναρωρίσεως παρά τήν Ώντιομόν, τήν Κομπρ 
καί τόν Σέν Μιχιέλ.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Κατά τήν νύκτα πρός τήν 1 ’ Ιουνίου άγγλοι άεροπόροι 

έβομβάρδισαν στρατόπεδόν τι εύρισχόμεμον δπισθεν τοΰ μετώ
που, καί έ®όνευσαν Ινα έκ τών γάλλων αιχμαλώτων, ετραυμα- 
τισαν δέ 91.

Τό άντιτορπιλλικόν άπήρε τήν αυτήν νύκτα τής απαγωγής,>ι 
συναποκομίζον τούς άνωτέρω, οί όποιοι ώς γνωστόν κρατούνται 
ήδη έν Θεσσαλονίκη.

I Ιλήν τής άγανακτήσεως καί τής λύπης έκ τής τοιαυτη<8 
άπαγωγής, οί Νάξιοι έτρομοκρατήθησαν έκ ταύτης, διότι ό x j  
Μανοΰσος Δερλερές ήτο ό καταλληλότερος έκ τών έκεΐ οιαμε-; 
νόντων επιφανών διά τήν συγκράτησιν τοΰ ηθικού τών συμπο-;] 
λιτών του.

Ζωή άλά Άμερικαίν.
Δεκαήμερον μετά τήν άπαγωγήν τών άνωτέρω άλλο τορ- 

πιλλαλιευτικόν άπεβίβασεν 120 έπαναστάτας ύπό τόν ά ν θ υ π ο λ ο -  

χαγόν Ρουσάκην, οΓτινες κατέλαβον τούς δήμους Νάξου, Βίβλοι» 
χαί Τραγαΐας.

Είς τό Χαλκί, πρωτεύουσαν τής Τραγαΐας, ό π ρ ο δ ό τ η ς  ια τρ ο ί 

Μάρκος Βαλληνδρας έξεφώνησε λόγον, κατά τόν όποιον ειπε χ*ί 
τά έξής: «Τώρα μέ τήν κατάληψιν τής νήσου ύπό τών Αγγλ«*ν 
(διότι ύπ αύτό τό πρόσχημα κατελήφθη ή νήσος) θά ζήσε® 
άλλ’ Άμερικαίν, οί Άγγλοι θά σάς διορθώσουν τούς δρομου* 
θά σάς κουβαλήσουν αυτοκίνητα διά τάς συγκοινωνίας κ.λ.π·» 
Κατέληξε δ έ  έρωτών τούς άκροατάς του. «Είπέτε μου, σας λ *"

Αί άεροπορικαί μας μοϊραι έβομβάρδισαν μετά παρατηρη- 
θεντων καλών άποτελεσμάτων σιδηροδρομικάς έγκαταστάσεις, ά- 

. ποθήκας πυρομαχικών καί στρατόπεδα.
Κατά τούς έναερίους άγώνας καί διά πυρός άπό τής ξν- 

ράς οί έχθροί άπώλεσαν χθές 10 άεροπλάνα.
' Η γενική κατάστασις εΐναι άμετάβλητος.
Είς τήν Μολδαυΐαν άπεκρούσθησαν κατά τάς δύο τελευ.

. ταίας νύκτας ρουμάνικαί έπιθέσεις μεταξύ τών κοιλάδων τοΰ 
 ̂ Σουσίτα καί τοΰ Πούτνα.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Δυτικώς τοΰ Άξιοΰ νοτίως τής Χούμα καί παρά τό 

Άλχάκ Μά άπέτυχον έπιθέσεις πολλών έχθρικών λόχων πρό 
F τών βουλγαρικών θέσεων.
\ (W .T .B ) ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΠΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟϊ ΑΝΑΜΙΝΙΟΕΝΤΟΙ
Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 1 ’ Ιουνίου 1917.

ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Βιέννη 1 Ιουνίου.
Παρά τήν Βοντίτσε άπεκρούσθησαν πάλιν χθες τήν πρωί

αν σφοδραί ίταλικαί έπιθέσεις. Κατά τά άλλα παρά τόν Ίζόν
τσο μόνον άγών πυροβολικού- ώσαύτως ης τινας θέσεις τοΰ Κέρν
τεν καί είς τό μέτωπον τοΰ Τιρόλ.

(W .T .B  ) Ό  Άρχηγός τοΰ Γενικού Έπιτελείου.

Γεγονότα κατά θάλασσαν
Από τής 31 Μαΐου μέχρι τής 1 Ιουνίου έπεκράτησε 

ζωηρά νυκτερινή δράσις τών άεροπόρων, καθ’ ήν τά ύδροπλά- 
να μας έβομβάρδισαν μετά παρατηρηθέντος καλού άποτελέσμα- 
τοσ τάς σιδηροδρομικάς έγκαταστάσεις καί άλλα στρατιωτικά 
αντικείμενα είς τό Ισερβινιάνο καί τό Σάν Γκιόργκιο ντί Ρογ*ά- 
ρο. Επιθέσεις έχθρικών άεροπόρων κατά τής Τεργέστης καί 

[ των περιχώρων έφόνευσαν Ιν παιδίον. '1 ’λικαί ζημιαι δέν έπη- 
; νεχθησαν. Κατά τήν νυκτερινήν καταδίωξιν ό ικανός μας άερο.
[ πόρος Ανθυποπλοίαρχος Βάνφιλτ κατέρριψεν έπί έχθρικοΰ έδά- 
Ιφους Ιν έχθρικόν άεροπλάνον. 'Ημείς ;ούδέν άεροπλάνον άπω- 
[λέσαμεν.

(W . Τ . Β .) Ναυαρχεΐον

|ρβκαλω, έπί 70 χρόνια τί μάς εκαμε ή ' Ελλάς;» "Οταν έν τέ- 
[λει έζητωκραυγασεν ύπέρ τού Βενιζέλου ούδείς έκ τών κατοί
κων άπήντησεν.

Τ ό  μπαλανσέ μιάς συλλήψεως.
Επεχείρησεν ό κ. I. Ναυπλίωτης πρώην βουλευτής νά τόν 

Βηιχρούση, άλλά πριν ή άρχίση νά όμιλή έπέπεσαν κατ’ αύτοΰ 
Ρ* στασιασται καί τον συνέλαβον. Όταν έν τούτοις τόν ώδήγουν 
«5 τήν άστυνοαίαν οί Δαμαριωνίται (συγχώριοι τοΰ κ. Ναυπλιώ- 
ι°υ) επέπεσαν κατά τών χωροφυλάκων, καί μετά ήμίωρον πά- 

ύπερίσχυσαν καί ήλευθέρωσαν αύτόν.

L  Τήν νύκτα δμως στασιασταί μετ’ έντοπίων τινων καί όδη- 
·*’■» (ενός Βαλληνδρά Λεωνίδα ανεψιού τοΰ ιατρού, κάποιου Πε- 

I εΡακ7ί κρεοπώλου έκ Κρήτης, φυγοδίχου καί πρό έτών δια-
^  κ·λ·π·) συνέλαβον τόν χ. Ναυπλιώτην μετα-

I ^οντα οπως κοιμηθη είς άλλο χωρίον καί ύπό συνοδείαν τόν 
f^ -soov  είς Νάξον μέ τήν πρόθεσιν νά τόν άπελάσουν, καί έ- 

|*Γ«ν>οντεί τούς κατοίκους κατά τοΰ στασιαστικού καθεστώτος, 
ίπεμοάσει εν τούτοις τών Δυτικών φίλων άφέθη έλεύθερος 

 ̂ ' ύπό έπίβλ-.ψιν.

Βιέννη 2  Ιουνίου

Σήμερον τήν πρωίαν άπέτυχε παρά τό Γκέρτς μία αιφνί
δια έχθρική έπίθεσις, κατά τά άλλα παρά τόν Ίζόντσο μόνον 
άγών πυροβολικού καί λίαν ζωηρά δράσις τών άεροπόρων.

Οι άεροπόροι μας κατέρριψαν έν τω έναερίω άγώνι δύο 
έχθρικά άεροπλάνα.

Εις το μέτωπον τού 1 ιρόλ τά ορμητικά μας στρατεύματα 
Τί χμαλώτιααν κατά τόν μήνα Μάϊον 3  άξιωματικούς καί 7 2 8  

όπλίτας, έκυρίευσαν δέ 10 πολυβόλα καί 3 βομβοβόλα.

Ό  Άρχηγός τοΰ Γενικού Έπιτελείου

ΝΕΑΙ ΚΑΤΑΒΪΒΙΣΕΙΣ 64200 ΤΟΝΝΟΝ
Βερολΐνον 3 Ιουνίου. (Έπίσημον.)

1. Είς τόν ’ Ατλαντικόν ώκεανόν καί είς τό στενόν τ ί ;  
Μάνχης κατεβυθίσθησαν διά τής δρασπηριότητος τών ύπαβριί- 
χίων μας 35000 τόννοι. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρί- 
σκοντο δύο άγγλικά άτμόπλοια, τών όποιων τό φορτίον άπετε- 
λεΐτο μεταςύ άλλων άπό επτά έκατομμύρια χιλιόγραμμα έλαίου 
βιά τό άγγλικόν πολεμικόν ναυτικόν καί άπό 10000 μπάλλες 
βάμβακα δι’ Αγγλίαν, Ιν μέγα γαλλικόν άτμόπλοιον μέ άγνω
στον φορτίον ώς καί ρωσσικά ιστιοφόρα μέ 8000 τόνους σίτου 
δι’ Αγγλίαν.

2. Νεαι έπιτυχίαι τών ύποβρυχίων είς τήν Μεσόγειον θά 
λασσαν: Πάλιν κατεβυθίσθη μέγας άριθμός άτμοπλοίων καί ι
στιοφόρων όλικοΰ έκτοπίσματος 33700 τόννων. Μεταξύ τών 
πλοίων τούτων εύρίσκοντο τό άγγλικόν άτμόπλοιον «Άρπαγκους» 
(5866 τόννων) μέ ελαιον καί άλευρον άπό Νέας Ίορκ η ς ποο- 
οριζόμενα διά 'Μασσαλίαν, τό ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον 
« Κάσπιαν» (3606 τόννων) μέ φορτίον 5400 τόννων νίτρου άπό 
Χιλής διά Ιταλίαν, Ιν μετά πλήρους φορτίου θιϊκών οξέων ά- 
τμόπλοιον, πλέον άπό Βαλέντσια είς Γαλλίαν, τό ώπλισμένον 
γαλλικόν άτμόπλοιον «Ιταλία» (1305 τόννων), δπερ έξετέλει 
τήν ταχυδρομικήν συγκοινωνίαν άπό Κερκύρας είς Τάραντα. εν 
ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον 3500 τόννων, εν ώπλισμένον 
γαλλικόν, άτμόπλοιον τοΰ τύπου «Μπρίαριτς» (2452 τόννων) καί 
τό πλήρες φορτίου ώπλισμένον γαλλικόν μεταγωγικόν άταόπλοι-

Επταή μέρος πολιορκία. -  ’Αφάνταστα όργια
Μετά τό Χαλκί οί έπαναστάται προεχώρησαν πρός κατά- 

ληψιν τού χωρίου Μονή, άλλ’ έκεΐ εύρέθησαν πρό όργανωμε- 
νης άντιστάσεως τών χωρικών ύπό τόν πρόεδρον τής κοινότα
τος Μονής κ. Καπίρην καί τόν ίερέα αίδ. Λιαρμακόπουλον. Τό 
χωρίον Μονή έπολιόρκουν οί στασιασταί έπί 7 ήμέρας, Ιω ;  δ- 
του ή διδασκάλισσα τοΰ χωρίου, καταγγελθεΐσα 3 μήνας πρό 
τών γεγονότων ύπό τού προέδρου τής κοινότητος έπί έξυβοίσει 
τοΰ Βασιλέως διαφυγοΰσα μετέβη είς τούς έπαναστάτας καί 
τούς έπρόοωσεν δτι τά δπλα τών χωρικών ήσαν κυνηγετικά (ση 
μεϊωτέον δτι παρά τοΐς έπαναστάταις έπε<ράτει ή ιδέα δτι γερ
μανικόν ύποβρύχιον είχεν άποβιβάσει δπλα καί πυρομαχικά μέ 
τα όποια ειχον εφοοιασθη οί χωρικοί τών ορεινών δήμων) καί 
η) οδηγία της οί έπαναστάται άναθαρρήσαντες έπρόχώρησαν 
πρός τό χωρίον τήν 8ην ήμέραν δπου συνέλαβον 15 προκρί
τους καί σιδηροδέσμιους τούς μετέφερον είς Νάξον, έκείθεν δε 
είς Σύρον. Του ίερέως Λιαρμακοπούλου έξύρισαν τήν γενειάδα.

( Έπεται συνέχεια.)



^93
fampot/x

( r r a s

Voyelle-sous Be/tonne Q  J * *

^ cf%  y^^^H am b/ain/esPrts "°·?β^ ρπηβ ^
\ F a m p o i / t o  tiaiHy-cn’Osfrewrf Tprrequenne

■ v . , ,  LetfUi

V * viioy-/^yioFfMnes Monchy-lePreux l· n * ο
1 V  .  7  °  I 122 B oiy-fitotom  y

leaurains * * * 1 * ^  _
o  J I -f
/ f e y )  *

*107 Neuw/le-fttasse •q /W Four_
*Recourt

f&lvse - espdtfrne °  ECOUrtS:
SaucJemn/- °

° - °  ffumaucourf

r AtlencfecourNes togwcourt σ
Cagnfcoittf

Moyennerill̂  0Ham\

3Riencourt- 
Bjjllecourr toCsgmtont

Ouesnt

, ■ rjSairrS -/es Marqu,

D i e  m u f m a B l i c h e  n e u e  W e s h lto n to fc w a m H id w
C ) R oeu x -B u llecou rh  mutmaBHchefironHime h t . b . voaa

ν n r  L  IK t f t .

Τό πιθανήν νέον δυτικόν μέτωπον. Τμήμα P oe- Μπουλλεκούρ. ( ' Η γραμμή τοΰ μετώπου δεικνύεται ύπδ τής έκ στιγμών συγκειμένης λωρίδο

ον «Μετγεοντά» (1918 τόννων). πλέον άπδ Αφρικής εις νότι
ον Γαλλίαν'. (W .T .B .)

' 0  αρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στολου.

ϊ υ γ κ ρ ο ϊ ς ι ς  δ ϊ ο  vnoBrvxiDH m o  ίο ϊα ο ρ
(W .T .B .)  Βερολϊνον 30 Μαΐου. '0  παγκόσμιος πόλεμός 

παρουσίασε μέχρι τοΰδε πολυ μεγάλας έκπληξεις και συνέβησαν 
πολεμικά γεγονότα, τά όποια κα! πρδ ολίγων άκόμη έτών θα 
ήδύνατο νά γέννηση μόνον ή φαντασία μεταρσίων συγγραφέων 
μυθιστορημάτων. Ουτω πρδ ούχί πολλοΰ χρόνου συνέβη εν ά- 
ξιοπαρατήρητον γεγονός, ή σύγκρουσις δύο ύποβρυχίων ύπδ τδ 
ύδωρ.

Ή το  ή 19η ’ Απριλίου τρ. ε. δτε Εν τών ύποβρυχίων 
μας κατά τινα έπιχείρησίν του έν τφ στενώ τής Μάνχης Ινω 
επλεεν ύπδ τήν έπιφάνειαν τοΰ υδ.ατος συνεκρουσθη μετά τίνος 
άγγλικοΰ ύποβρυχίου, τδ όποιον πιθανώς έπεκάθητο έπί τοΰ 
πυθμένος, μόλις δέ ήκουσε τδ γερμανικδν ύποβρύχιον, ήτοιμά- 
ζετο νά έκκινήση.

Μετά τήν πρόσκρουσιν τδ άγγλικδν ύποβρύχιον έκένωσε 
τούς Θαλάμους του, ουτω δέ ήρχισε νά άνέρχηται καί έπέπλευ- 
σεν έπί τής έπιφανείας. Κατά τήν άνοδόν του συμπαρεσυρεν επι 
τής έπιφανείας και τδ γερμανικόν ύποβρύχιον, δπερ έπεκάθητο 
έπί τούτου διά τής πρώρας. Τδ γερμανικδν ύποβρύχιον φθάσαν 
έπί τής έπιφανείας ώλίσθησεν άπδ τδ άγγλικδν πρδς τα κάτω 
καί εύρέθη πλησίον του κατά μήκος. Τδ γερμανικόν ύποβρύχιον 
εύρίσκετο μέ τήν πρώραν του άπέναντι τοΰ πυργου τοΰ αγγλι
κού, έπί τοΰ όποιου έφαίνετο ό άριθμός 35 ή 55 και ή αγ
γλική σημαία.

Ευθύς ώς τά δυο πλοΐα εύρέθησαν πλησίον άλλήλων ήρ- 
χισαν νά άλλάσσωοι διεύθυνσιν, οπότε έγένοντο αντιληπται συγ
κρούσεις τής άριστερας πλευράς τοΰ άγγλικοΰ μετά τοΰ έμπρο- 
σθίου πηδαλίου βάθους τοΰ γερμανικοΰ ύποβρυχίου. Ό ταν τδ 
άγγλικδν ύποβρύχιον ειχεν άπομακρυνθή περί τά 50  ̂ μέτρα έ- 
βυθίσθη ταχέως· τότε έβυθίσθη καί τδ γερμανικόν, Γνα τορπιλ- 
λήση τδ έχθρικόν πλοΐον έντός τοΰ υδατος, άλλα τδ αγγλικόν 
δέν έφαίνετο πλέον. ■

Τδ υποβρύχιόν μας έπανήλθεν άνευ βλάβης τινός έκ τής 
σπανίας ταύτης συγκρούσεως. ’ Εάν τδ άγγλικόν ^ύποβρύχιον υ-| 
πέστη βλάβας, δέν εΐναι γνωστόν.

ΙΑ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
(Ζ .) Εις τούς «Τάϊμς» τής 25 Μαΐου εύρίσκονται άξιο- 

σημείωτοι δηλώσεις ένδς άνωτέρου ύπαλλήλου, τοΰ λόρδου Ντεσ-

3 καθήκοντος της οικονομίας, υυτος ειπε μεταςυ αΛΛων. 
«Δέν θεωρώ ώς άσκοπον, νά δηλώσω, δτι ή χώρα μα; 

εχει ήδη τρόφιμα διά 1β εβδομάδας, ή δέ προσεχής εσοδεία.; 
δσον εύνοϊκή καί ay είναι, δέν δύναται νά έξαρκέση περισσότε-, 
ρον ή 12 άκόμ-if εβδομάδας. Ό  έπισιτισμδς τής χώρας θά έ· 
ξαρτηθή καθ’ ολοκληρίαν έξ αύτοΰ, κατά πόσον οί Γερμανοί 
θά έπιτύχωσι διά τών καταβυθίσεών των καί κατά πόσον το 
ναυαρχεΐον θά εύρη μέσον πρδς θεραπείαν τοΰ κακοΰ τουτου.
' Η προκήρυξις τοΰ βασιλέως άπαιτεΐ παρ’ ύμών, δπως κ α τ α π ο -  

λεμήσητε τόν άπειλοΰντα κίνδυνον διά τής μεγαλυτέρας οικονομίας, 
Γνα ή χώρα δυνηθη νά έςακολουθήση τόν πόλεμον.»______

Μ Ι Τ Τ Ε Λ - Σ Τ Ρ Α Σ . 8 *·
Καθημερινώς 
ΚΟΝΣΕΡΤΟ.

Ευχάριστος διαμονή

’ Ενοικιάζεται άπδ 15 ’ Ιουνίου πολύ καλά έπιπλ. δωμάτιο* 
Λάϊψιγκερ - στράσσε 3. II. ά. _____________________  .

’ Ενοικιάζεται άμέσως είς βιωματικόν έπιπλ. δωμάτιον. Μ*: 
Ντίττμερ. Κρέλ-στράσσε 19. I. ά. __________________

’ Ενοικιάζονται 2 έπιπλωαένα δωμάτια (υπνου καί διαμονήν) 

Μπλοΰμεν-στράσσε 1. I.

Ντο π η ρ  ΚW I


