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ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΗΜ ΑΤΑ 
τοΰ Κάϊζερ πρός τόν Γερμανόν Διάδοχον 

και τόν Διάδοχον Ροΰππρεχτ
Βερολΐνον 2 ’ Ιουνίου. (W .T .B .)
'Η  Α. Μ. ό Κάϊζερ άπέστειλε προς τόν Γερμανόν Διάδοχόν 

ρ.αί τόν Διάδοχον τής Βαυαρίας τά κάτωθι τηλεγραφήματα:

Ο Ρ Ο Σ  ΤΗ Ν Α .Α .Υ . ΤΟΝ ΓΕΡ Μ Α Ν Ο Ν  ΔΙΑΔΟ Χ Ο Ν
Κατα το ταξείδιόν Μου εις τό μέτωπον συνωμίλησα μόνον 

,μετα αντιπροσωπειών τών στρατιών, αί όποΐαι υπό τήν αρχηγίαν 
Μ 10 ήγαγον είς άποτυχίαν κατά τους δύο τελευταίους μήνας τήν 
Βίεγάλην απόπειραν διασπάσεως τών Γάλλων είς τόν Αισν καί 
τήν Καμπανίαν. ’ Αναθέτω είς Σέ νά μεταβίβασές τήν ευγνω
μοσύνην Έ μού και τής Πατρίδος πρός δλους τους αρχηγούς 
|cat τά στρατεύματα, τά όποια κατά τάς βαρείας έβδομάδας 
,ποοσέφερον ολόκληρον τήν θέλησιν των κα'ι τήν δύναμιν των, 
τό αίμά τιυν κα'ι τήν ζωήν των, καί πρό :ής χαλύβδινης θελή- 
Βεως τών όποιων συνετρίβη ή έπίθεσις τοΰ έχθροΰ. * Η /ερμα- 
•νική πατρίς είναι υπερήφανος διά τά γενναία τέκνα της καί πλή
ρης εμπιστοσύνης, δτι νεοι άγώνες θά φέρωσι καί νέας νικάς. 

| ° rt,4i Γ ουλιέλμος

ΙΙΡΟΪ TIN 1 .111  U K  iiA U lD N  ΤΗΣ Β Μ Ρ Ιί ϊ
Έ π ί τών πεδίων τών μαχών τοΰ ’ Αρρας τά υπό τήν δι- 

οίκησίν Σου μαχόμενα στρατεύματα δλων τών γερμανικών csu- 
jAών ήγαγον κατά τους βαρείς άγώνας τών δύο τελευταίων μη- 
=»ών είς άποτυχίαν τους πολεμικούς σκοπούς τής 1 Αγγλίας είς 
την θέσιν ταύτην. Χαλύβδινη θέλησις καί σταθερά πεποίί)ησις 

ρ ί  τήν νίκην έξεφράζετο έπί τών δφθάλμών έκείνων, τους ό- 
Βοίους είδον κατά τό ταξείδιόν Μου. Τό αύτό αίσθημα έμψυ- 
'χώνει ολόκληρον τόν στρατόν. Μετ’ Έ μοΰ καί ή γερμανική 
?*τρίς εύχαριστεΐ τά γενναία τέκνα της διά τήν μετ’ αύταπαρ. 
νησεως άφοσίωσίν των είς τήν μεγάλην γερμανικήν υπόθεσή. 
Λίεταδίδω πρός δλους τους άρχηγο'υς καί τά στρατεύματα τήν 
^γνωμοσύνην ταύτην, έν συνδυασμψ πρός τήν έμπιστοσύνην, 
Jil με την βοήθειαν τοΰ Θεού θά ά^τιμετωπίσωμεν νικηφόρως 
Ίϊί νέους άγώνας. ΓΟΤΛΙΕΑΜΟΙ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΪΖΕΡ
> Ρ 0 !  T 0 H  Π Ρ β Τ Ο Κ  Σ Τ Ρ Ι Τ Ο Κ Ε Ι Α Ρ Ι Ν Ν  Α Ο Π Ι Τ Ε Η ί Ο Ρ Φ

Βερολΐνον 2 ’ Ιουνίου. Έπίσημον. (W .T .B .)  ι Η Α. Μ. ό 
Κάϊζερ άπηύθυνε πρός τόν στρατηγόν τοΰ πεζικοΰ Αούντεντορφ 

Ε^ν άκόλουθον έπιστολήν :
!■’ Τά γερμανικά στρατεύματα άπέκρουσαν νικηφόρως είς τό 

Ι&πικόν μέτωπον τήν κατά τήν άνοιςιν τοΰ έτους τούτου υπό

'Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ Γίός.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί Ικδοσις υπό τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχρι- 
χτεν ουντ Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 28,24,25.

τών "Αγγλων καί Γάλλων μετά μεγάλης υπεροχής είς άριίΙμόν 
στρατευμάτων καί μεί)’ δλων τών μέσων τής πολεμικής τέχνης 
έπιχειρηδεΐσαν ίσχυράν έπίθεσιν καί ήμπόδισαν τήν έπίτευξιν τών 
μακράν άποβλεπόντων σκοπών τοΰ έχθροΰ, ' Η μίγ^λειώ- 
δης αΰτη νίκη οφείλεται έκτός τής άπαραμιλλου γενναιότητος 
καί τής έξόχως πεισματώδους έπιμονής τών συμμετασχόντων. 
ές ολων τών γερμανΐχ&ν φυλών καταγόμενων 3ΐρ Χΐίυμάτων καί 
τής συνετής και ένδργητικής διοικήσεως τ(ον ύπό τών Στρατη
γών καί των άξιωματικών δλων τών βαθμών, είς τά ύπό τοΰ 
Γενικοΰ ’ Επιτελείου προταθέντα καί ύπό δλων τών αρμοδίων 
υπηρεσιών μετά βαθείας περισκέψεως καί προθύμου άφοσιώσε- 
ως έκτελεσθεντα, λιαν προβλεπτικά προπαρασκευαστικά μέτρα, 
τα όποια κυρίως ευρίσκοντο είς χεΐράς σας.

' Ως σημεΐον τής ιδιαιτέρας Μου άναγνωρίσεως τών ύφ’ ύ
μών παρασχεθεισών νέων υπηρεσιών καί ώς εκφρασιν τής διαρ
κούς Μου ίδιαιτερας εύαρεσκείας διά τάς έξοχους υπηρεσίας σας 
διορίζω ύμάς a la suite τοΰ συντάγματος τού Κάτω Ρήνου 
ύπ άριθ. 39. Διά τής τιμητικής ταύτης θέσεως συνδέεστε πά
λιν στενως με το σύνταγμα, του όποιου υπήρξατε έπίτιμος διοι 
κητής, και το όποιον χάρις είς τήν ύφ’ ύμας έκπαίδευσιν του 
άνεδείχθη παντοΰ κατά τόν παρόντα πόλεμον.

Μέγα Στρατηγεΐον 1 Ιουνίου 1917.
Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς .

Ι Μ Ι Μ Μ Π Π Ϊ Υ  Π ΟΛΕΜ ΟΥ
[ιμ μ ι* iiuoinouii

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον 4 Ιουνίου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

Είς τό τόξον τοΰ Βυτσέτε ό άγών πυροβολικού εφθασε 
χθές μεγίστην σφοδρότητα, ή όποία διετηρήθη μέχρι τής νυκτός.

Πλησίον τής παραλίας παρά τήν διώρυγα τοΰ Λά Μπασ- 
σε καί εκατέροιθεν τοΰ Σκάρπ ηύξησε μετά μεσημβρίαν ή εν  
τασις τοΰ άγώνος. Τήν νύκτα κατόπιν ισχυρών κυμάτων πυρός 
έπηκολούθησαν έπιθέσεις τών Άγγλων παρά τήν Ούλλούκ, τήν 
Λάν, τήν Μονσϋ καί τήν Σεριζύ, αί όποΐαι πανταχοΰ άπεκρού
σθησαν. Παρά τόν ρύακα τοΰ Σουσέ έκα&αρίσθησαν κατά τό μέ- 
γιστον μέρος ύπολειφθέντα άπό- τής προτεραίας δίκτυα τών 
" Αγγλων.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Συντάγματα τής Δυτικής Πρωσσίας καί τοΰ Ρήνου έξετε- 
λεσαν παρά τό Βίντεμπεργκ ορμητικήν άναγνώρισιν, κατά τήν



οποίαν έμειναν είς χεϊρας τών στρατευμάτοιν μας κατόπιν πει
σματωδών έκ τοΰ πλησίον αγώνων ύπερ τους 150 Γάλλοι καί 
15 πολυβόλα. Είς τήν δυτικήν κλιτύν τοΰ αροος γαλλικά χαρα
κώματα περιελθόντα είς χεΐράς μας έκρατήθησαν έναντίον ισχυ
ρών έπιθέσεων.

Σήμερον τήν νύκτα λόχοι συνταγμάτων τής Κάτω Σιλεσί- 
ας είσέδυσαν βορειοδυτικώς τής Μπραί είς τάς γαλλικάς 'θέσεις 
καί συνέλαβον ύπερ τους 100 αιχμαλώτους. ’ Εκυριεύθησαν 
προσέτι έκεΐ 15 πολυβόλα.

’ Αμφότεραι αί έπιθέσεις άναγνωρίσεως έφεραν πολυτίμους 
πληροφορίας περί τής όιατάξεως τών έχθρικών δυνάμεων.

Κίς τήν Καμπανίαν ήχθη είς αποτυχίαν έπίθεσις πολλών 
έχθρικών λόχων άνατολικώς του Πόελμπεργκ δι άντεπιθέσεως.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ

Ούδεν σημαντικόν γεγονός.

Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Ουδεμία μεγάλη πολεμική έπιχείρησις.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Μάχαι προφυλακών δυτικώς τοΰ ’ Αξιού, παρά τήν λίμνην 

τής Δοϊράνης καί είς τήν πεδιάδα^τοΰ Στρυμώνος διεξήχθησαν 
εδνοϊκώς Ξιά τά βουλγαρικά στρατεύματα.
(W .T .B )  ‘ ΛΟΪΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΣΤΡΒΟϊΓΓΡΙΚΟϊ ΑΗΑΚΟΙΝΟθίΗΤΟΪ
Βιέννη 3 ’ Ιουνίου

ΙΤ Α Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Είς την περιοχήν τοΰ Σάν Μάρκο παρά τό Γκέρτς τά 

τμήματα τοΰ λοχαγού Ζόννεβεντ έξεδίωξαν τόν έχθρόν διά ορ
μητικής έπιθέσεως άπό τά έμπρόσθια χαρακώματα του. Ό 'έ χ -  
θρός έγκατέλειψεν είς χεΐράς μας 10 αξιωματικούς καί 500 
όπλίτας, ώς καί 4 πολυβόλα. Ιταλοί αεροπόροι έβομβάρδισαν 
τήν Τεργέστην καί άλλας ίταλικάς πόλεις. Είς τήν Τεργέστην 
έφονεύθησαν μία γυνή καί εν -αιδίον. Είς τό νότιον μέτωπον 
τοΰ Τιρόλου πολυάριθμοι έναέριοι άγώνες.

( W .T .B )  Ό  ’ Αρχηγός του Γενικού ’ Επιτελείου.

Η  ΚλΤΕΑΗΦΒΗ II MB!
(Συνέχεια έκ τού χθεσινού.)

Τ ά  κατά τήν Άπείρανθον. -  Νέα πολιορκία.
’ Εκ τής Μονής οί στασιασταί ώδεοσαν είς’ Απείρανθον μόλις 

έπληροφορήθησαν τήν άπόβασιν είς Νάξον τών 120 στασιαστών 
καί διεμήνυσαν είς τούς άλλους δήμους έάν θά συγκατετίθεντο 
ινα διοργανωθή παρ’ δλων έστω καί προχείρως, άντίστασις καί 
νά συνελαμβάνοντο οί στασιασταί. ’ Επειδή έν τούτοι? οί τών 
άλλων δήμων δντες πεδινοί, παραπεισθίντες δέ έξ άλλου δτι ή 
κατάληψι; ήτο προσωρινή καί έξ ονόματος TiJ; ’ Αγγλίας, άπε- 
τόλμησαν νά ριψοκινδυνεύσωσιν οί ’ Απειράνθιοι μόνοι όπλισθέν- 
τες μέ ·ά κυνηγετικά των δπλα, έλάχιστα γκρα υπάρχοντα καί 
τινα ρεβόλβερ. διεμήνυσαν είς τούς στασιαστάς νά μή άποπειρα- 
θώσι κατάληψιν τού χωρίου των διότι θ’ άντισταθώσι.

Τότε μετέβη είς Άπείρανθον είς καθηγητής τής ’ Αρχαιο
λογικής Σχολής ’ Αθηνών καί ήλθεν είς διαπραγματεύσεις μέ 
τούς Άπειρανθίους παραχωρήσας είς αύτούς πλεΐστα προνόμια 
καί απαλλαγήν έκ τής στρατολογίας, ώς σμυριδορυκτών, ύπο- 
σχεθείς δέ παροχήν αλεύρων καί τροφίμων άφθονων, ύπό τόν 
δρον νά άποδεχθώσι τήν κυβέρνησή τού Προδότου.

Η Π Ρ Ο Σ Ε Χ Η Σ  Α Π Ο Φ Α ΣΙΣΤ ΙΚ Η  ΕΠ ΙΒ Ε Σ ΙΣ  Τ Η Σ  ΑΝ ΤΑΝ Τ
(Ζ.) Ζυρίχη 2 Ιουνίου. At 'Ελβετικαί ’ Εφημερίδες έπιοε- 

βαιοΰσι τήν έξ ’ Ολλανδίας άφϊχθεΐσαν ειδησιν, δτι ή ’ Αγγλία έ'- 
πεισε τούς συμμάχους της περί νέας γενικής έπιθέσεως έφ’ δ
λων τών μετώπων. ' Ο στρατηγός Πώ, ό όποιος ήδη έπισκέπτε- 
ται τούς έν 'Ελβετία άπομεμονωμένους I'άλλους, λέγεται, δτι , 
είπεν, δτι ή νέα γενική έπίθεσις θά γ*ίνη κατά τούτο τό θέρος. ! 
Ό  Κερρένικι άποκατέστησε πάλιν τελείως τό ηθικόν τών ρώσ-  ̂
σων στρατιωτών ύπερ έξακολουΘή3εως τού πολέμου. Τοιουτο-1 ■ 
τρόπως δύναται καί ή Ρωσσία νά μετάσχη άφόβως είς τήν ά- j 
ποφασιστικήν τελευταίαν έπιχείρησιν τού παγκοσμίου πολέμου, i

Νέα προθεσμία πρός διάπλουν τών έν απο
κλεισμό) ζωνών.

(W .T .B .)  Βερολϊνον 31 Μαίου. ’ Επίσημον. ’ Αφού έξη- 1 
κριβώθη, δτι κατά τήν κήρυξιν τού γερμανικού θαλασσίου άπο- 1 
κλεισμού ή αγγλική κυβέρνησις έκράτησε δλα τά έν ’ Αγγλία I 
εύρισκόμενα πλοΐα, ουτω; ώστε ταύτα δεν ήδυνήθησαν νά χρη | 
σιμοποιήσωσι τάς είς αύτά ύπό τής γερμανικής κυβερνήσεως ; 
ταχθείας προθεσμίας έκπλου, ή γερμανική κυβέρνησις ύπείκου- ~ 
σα είς τήν έπιθυμίαν τών ουδετέρων ώρισε νέαν προθεσμίαν ί 
προς έκπλουν τών ούδετερων πλοίων. ’ Αλλά καί κατά τήν νέαν 1 
ταύτην προθεσμίαν, τήν Ιην Μαίου, ή άγγλική κυβέρνησις κα~ΐ 
τέστησεν άδύνατοντόν εκπλουν έξ άγγλικών λιμένων είς πολλά | 
ούδέτερα πλοΐα. Συνέπεια τούτου ήτο μεγάλαι δυσκολίαι είς τόν 9 
έφοδιασμόν ούδετέρων τινών χωρών.

’ Επειδή ό γερμανικός θαλάσιιος αποκλεισμός διευθύνεται :1 
μόνον κατά τού έχθροΰ καί τού έμπορίου του, καί έπειδή ή a 
γερμανική ,διοίκησις τού κατά θάλασσαν πολέμου προσπαθεί νά 1 
έπιτύχη τούς σκοπούς της, οί όποιοι άποβλέπουσιν είς τήν κα ι| 
τατρόπωσιν τού εχθρού, δσον τό δυνατόν περισσότερον χωρί J  
νά παραβλάψη τούς ούδετέρους, οί όποιοι δέν έπιζητούσιν ά π ό»  
σκοπού νά ματαιώσωσι τούς σκοπούς τούτους, ή διοίκησις τοΰ ;* 
γερμανικού κατά θάλασσαν πολέμου παρά τούς σοβαρωτάτουςί 
στρατιωτικούς .δισταγμούς άπεφάιισε πάλιν, νά έκπληρώτ/] “ή ν.1 
έπιθυμίαν τών ενεκα τής αυθαιρεσίας τής ’ Αγγλίας πασχόντων-j

Οί ’ Απειράνθιοι έν τούτοις ήρνήθησαν ζητωκραυγάζοντες j  
υπέρ τού Βασιλέως, τού όποιου, είς διαφόρου; κοντούς εφερον® 
καί άνέιειον τάς εικόνας.

Προσέθεσαν είς τον κ. καθηγητήν δτι ούδέν έχουσι κατά,| 
τής ’ Αγγλίας καί τής ’ Αντάντ, άλλ’ έννοοΰσι νά μείνωσι πΐ3τοί1 
πολΐται τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Ό  κ. καθηγητής άπήλθεν άπρακτος, Γνα έπανειλημμένως-1 
έπανέλθη καί έπαναφύγη άπρακτος.

Κατά τάς άρχάς Δεκεμβρίου ό άνθυπολοχαγός Ρουσσάκηε* 
με 100 στρατιώτας ώδευσε κατά ,τής ’ ΑπειράνΘου, άλλά μ όλ ιβ  
εφθασεν είς τήν Θέ3ΐν- «Φυρά χωράφια» καί είδε τά ύψώματ* 1 
δλα κατειλημμένα ύπό τών ’ Απειρανθίων έστράφη πρός τά ό- 3 
πίσω αφού έγκατεστησεν εις καταλλήλους θέσεις άνάλογον άριθ~ϊ 
μόν πρός 3τενόν αποκλεισμόν τοΰ χωρίου.

Οί ’ Απειράνθιοι ουτω άποκλεισθέντες κατέθεσαν κοινή τά - 
ύπάρχοντα αύτοΐς τρόφιμα καί διωργάνωσαν κοινόν συσσίτιον·. j  
ΈπιταΘείσης δέ τής διαδόσεως δτι παρ’ αύτοΐς ύπήρχον 6003 
δπλα ύπό γερμανικού ύποβρυχίου κομισθέντα έγκατελείφθη Μ  
’ Απείρανθος καί άνεκλήθη είς Σύρον ά Ρουσσάκης.

Είς τήν πόλιν έν τούτοις τής Νάξου ή έπιτροπή τών | 
λων τοΰ Προδότου, πρωτο3τατούντων τών ιατρών Φραγκί3*0(*Η

ουδετέρων. "Ενεκα τούτων διέταξεν, δπως τήν Ιην ’ Ιουλίου έ- 
πιτραπή ό 3(άπλους τής περί τήν ’ Αγγλίαν άποκεκλειομένης ζώ 
νης είς δλα τά έν ’ Αγγλία εύοΐ3κόμενα ούδέτερα πλοΐα, έν ή 
περιπτώσει τά πλοΐα ταΰτα φέρωσιν ώρΐ3μένα σημεία καί άκο- 
λουθώσιν ώρισμένας όδούς.

Ο “ ΠΪΝΩΝ ΑΙΜΑ,, ΝΙΒΕΛ
(Ν.) Εις γάλλος άνθυπολοχαγός τοΰ 8ου συντάγματος μηχανι

κού, άνήκοντος είς τήν Μαροκινήν Μεραρχίαν, δ όποιος έτραυ- 
ματισθη παρα την Όμπεριβ, άνεκοίνωσεν, δτι ή Μαροκινή Με
ραρχία κατά τήν έπίθεσιν ταύτην ύπέ3τη άμέιως 70 έπί τοΐς 
εκατόν απώλειας, έ< τών όποιων 50 έπί τοΐς έκατόν έλαφρώς 
τραυματισθεντας. Ή  Μαροκινή Μεραρχία, ώς καί άλλη πρός 
υπο3τήριξιν ταυτης διατεθεΐ3α μεραρχία 3υνετρίβη3αν σχεδόν 
έντελώς.

Πάντοτε περΐ33οτερον σχηματίζεται ή πεποίθησις, δτι δέν 
πρέπει νά γίνεται σκέψις περί διασπάσεως. ’ Ελπίζεται γενικώς, 
δτι ή παροΰ3α έπίθε3ΐς θά είναι ή τελευταία, διότι δέν πρέπει 
νά γίνεται 3κέψις περί νέας χειμερινής έκβτρατείας.

' Ομοίως έκφράζεται γάλλος άξιωματικός, ό όποιος μετέσχε
H-^XV παρά τήν Κραόν : Είς τόν τομέα, είς τόν όποιον 

μετέσχεν ούτος, έμάχοντο περίπου 42000 άνδρες. ’ Εκ τούτων 
έπανήλθον ύγιεΐς ούχί περΐ330τεροι τών 10000. Τά δύο σαβο- 
γιαρδικα συντάγματα, τά όποια έμάχοντο έκεΐ, καί τά όποια 
ανήκον είς τήν σιδηράν μεραρχίαν, κατεσ;ράφησα/ τελείως. Ό -  
Νι^ελ την ήμεραν αυτήν ελαβε τό όνομα τοΰ «πίνοντος αίμα» 
(„1.Θ buveu r de sa n g u) καί τήν ήμέραν αύτήν διέτρεχεν 
δλα τά συντάγματα ή φωνή:

Δεν ακολουθούμεν· πλέον τόν δολοφόνον αύτόν.

ΝΕΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 
ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ 18000 ΤΟΝΝΩΝ

Βερολϊνον 4 ’ Ιουνίου. ’ Επίσημον. (W .T .B .)
1. Παρά τήν δυτικήν παραλίαν τής ’ Ιρλανδίας καί πρό 

τής δυτικής έξοδου τοΰ στενού της Μάγχης κατεβυθίσθησαν 
18000 τόννων. Δέν κατέστη δυνατόν νά καθορΐ3θώ3 ΐ τά όνόμα-

καί Βαλλ,ηνδρά έτηλεγράφη3εν είς τόν Προδότην ά*αιτοΰ3α τήν 
κατάληψιν τής ’ Απειράνθου.

Μία διαταγή τοϋ Προδότου.
'Ο  Προδότης διά τηλεγραφήματος ώμοτάτου διέταξε τόν 

Καλομενόπουλον νά πνίξη είς τδ αίμα τήν έπανά3τα3ΐν. . . τής 
Απειράνθου χωρίς νά φεισθή τής ζωής ούδενός. καί ουτω έ- 

νίσχυσις έκ 250 άνδρών .̂ μέ λοχαγεύοντα τόν ύπολοχαγόν Σα- 
μαρτζήν άπο3ταλεΪ3α έκ Σύρου καί συνενωθεΪ3α με τούς 120 
προτέρους καί μεθ’ ενός πολυβόλου ώδευσε κατ’ ’ Απειράνθου.

Συγχρόνως ό Βούλγαρης μέ τήν «Θέτιδα» έπλησιασε είς 
,τόν δρμον Μουτσούνα τής ’ Απειράνθου καί έστρεψε τάς κανο
νιοστοιχίας πρός τό χωρίον.

Οί ’ Απειράνθιοι πρό τής τοιαύτης έπιδρομής υπεχώρη3αν 
*ρός τό χωρίον διαμηνύ ιαντες δτι καταθέτουν τά δπλα Γνα μή 
$άθωσιν αί γυναίκες καί τά παιδια.

"Αγριαι σφαγαι και λεηλασίαι.
Ουτω λοιπόν νικηταί καί τροπαιοΰχΛ οί 3τα3ΐασταί είσήλ- 

, &ον είς τό χωρίον άδοντες τραγούδια τοΰ Προδότου καί άνα- 
Γφωνοΰντες «Ζήτω  ό Βενιζέλος.»

Όταν έφθασαν είς τήν πλατείαν τοΰ χωρίου οί χωρικοί 
Νοπλαι μια φωνή άνταπήντησαν «Ζήτω  ό Βασιλεύς.»

τα και τα φορτία τών βυθισθέντων πλοίων καί ιστιοφόρων.
2. Εν εκ τών υδροπλάνων μας έβομβάρδισε τήν 2α» ’ Ιου

νίου τδν ρω33ΐκόν αεροπορικόν 3ταΘμόν τής Λεμπάρα μετά κα
λής έπιτυχίας.

Ο άρχηγδς τοΰ ναυαρχικοΰ επιτελείου τοΰ στόλου.

0 Ι Α Ν Η Γ Υ Ρ Κ Μ ί !
Ι Ι Ι Ι Ο Ρ Ι Ι ί  Τ ' Ι Ι Ι Μ Ο ί  μ ι ι  ϊ ι ι ι ι  Γ Ι Ε Η Ι Ι Ϊ

'Η  έορτή τοΰ Βα3ΐλέως μας έωρτά3θη μετά πολλής ζωη
ρότητας και μεγαλοπρεπειας. Τδ Σάβοατον οί αξιωματικοί καί 
οί ατρατιώται η3χολοΰντο είς τήν διακόσμησα τοΰ στρατοπέδου 
καί τών 3τρατιωτικών λεσχών. Σημαΐαι έλληνικαί καί γερμανικαί. 
έπιγραφαί, Θυρεοί, κλώνοι, δλα συνεδύά3θα3αν, δπως κατα3τή- 
3ω3ΐ τον 3τολΐ3μόν 03ω τό δυνατόν μεγαλοπρεπέ3τερον καί έλ- 
ληνικώτερον. 'Η  είσοδος τού 3τρατοπέδου είχε διακοσμηθή διά 
με,γάλων έλληνικών καί γερμανικών σημαιών καί διά μεγάλης 
έπιγραφής: «Ζήτω  δ Βασιλεύς!» "Εκαστος εκαμε δ,τι ή μπο
ρούσε, διά νά έορτα3θή δ3ον τό δυνατόν μεγαλοπρεπέ3τερον ή 
έορτή τοΰ ήρωϊκοΰ Βασιλέως του, τοΰ Μάρτυρας Βασιλέως, τοΰ 
Μεγάλου Κουμπάρου. 'Ωραία είχαν διακοσμηθή καί αί λέσχαι 
τών αξιωματικών έξωτερικως καί έ3<οτερικώς. ' Η πανηγυρική ελ
ληνική έφημερίς τοΰ Σαββάτου έγένετο άνάρπα3τος, παρουσιά- 
3α3α ρεκόρ πωλή3εως. ώς καί αί ύπό ταΰ έκδατικοΰ κατα3τή- 
ματος τής έφημερίδος έκδοθεΐσαι κάρται μέ τήν εικόνα τού 
Βα3ΐλέως.

Ουτω μέ τήν χαρμόσυνον καί πανηγυρικήν · του δψιν ύπε- 
δέχθη τό ελληνικόν στρατόπεδον τήν 21ην Μαίου, τής δποίας 
δμως ό ούρανός δέν έδείχθη καί τόσον εύνοϊκός. ’ Από τής 10ης 
ώρας.π . μ. έ'βρεχεν, ευτυχώς δμως έλαφρά καί μέ αιακοπάς, 
ώστε δεν ήμποδίσθη ή τελετή. Ό  ούρανός τού Γκέρλιτς έπε. 
χείρησε λίγο νά τά κάνη θάλασσα . .  . . ,  έπειδή φαίνεται ή ή. 
μέρα αύτή 3υνέππιτε μέ τούς έράνους ύπέρ τών γερμανικών 
ύποβρυχίων.

Τήν ΙΟην πρωινήν ώραν έψάλη είς τόν ναΐ3καν ταΰ στοά' 
τοπέδου Δοξολογία, είς ήν παρέστησαν ή Α. Ε. ό Άντιστράτη-

Οί στασιασταί τότε έπέπεσαν κατά τού πλήθους καί μέ 
έφ’ δπλού λόγχην κατέ3φαξαν αύτό άδιακρίτως ΐύλου καί 
ήλικίας.

Τό παλυβόλον δέ τοποθετηθέν είς τόν Μητροπολικόν Ναόν 
έθέριζεν δ3ους δέν έπρόλαβον νά κλεισθώσιν είς τάς οικίας των.

Μετά δίωρον σφαγήν έπεδόθησαν είς λεηλασίαν άποκομί- 
σαντες πάν δ,τι ήτο δυνατόν νά μετακομισθή.

Τής Μαριέττας Ν. Καυπόλου καί ’ Εργίνης Ν. Γκλέζαυ 
άπέκοψαν τάς χεϊρας καθ’ ήν ώραν άπεπειρώντο νά έαπο- 
δίσουν αύτούς νά διανοίξουν τά κομμά των.

Είς όνόματι Μελέντος ψυχορραγών έκ τών τραυμάτων α
ναφωνεί «Ζήτω ό Βασιλεύς»· έ'σπευσαν καί τόν έσφαξαν.

Ό  70αύτης Μιχαήλ Γρατσίας έφώναξεν είς τού; στασια- 
στάς. «Βρε παιδιά, έπειδή αγαπούμε τόν Βαϊίληα μας μάς 
σφάζετε;» Ξιφολόγχη έμπηχθεΐσα είς τόν λαιμόν του τόν ήμ-
πόδισε νά συνέχιση τήν γεροντικήν παραίνεσή.

'Ο  κ. καθηγητής τής Αγγλικής ’ Αρχαιολογικής σχολής 
’ Αθηνών, μετά τά γεγονότα κατεφθασε μέ φορητόν νοσακομεΐαν 
έκ Σύρου καί περιποιήθη τούς τραυματίας δριμέω; έπιπλήξας 
τού; στασιαστάς διά τήν αφάντασταν σκληρότητα τήν όποιαν 
έπέδειξαν.

("Επεται τό τέλος.)



γος Φρούραρχο; τοΰ Γκέρλιτς κ. Ράτσεν μετά των έν I κερλιτς 
Γερμανών αξιωματικών, ή Λ. Κ. ό έν Βερολίνω Ελλην Πρε- 
σβυς κ.θεοτόκης και ό Διοικητής του Ελληνικού Σώματος 
Στρατοΰ μετά τών ' Ελλήνων άξιωματικών. Μετα την ίοξολαγι- 
αν έγένετο έπι&εώρησις καί παρέλασις τοΰ Ιλληνικοΰ στρατοΰ 
πρό τών έπισήμων. Τής έλληνικής στρατιωτικής μουσικής παια- 
νιζούσης, ό ’ Αντιστράτηγος κ. Ράτσεν. ό κ. Πρεσβευτής και ό 
Διοικητής τοΰ Σώματος Στρατοΰ έπεθεώρησαν τό στράτευμα 
-αρουσιάζον δπλα. Μετά ταΰτα δ Διοικητής τοΰ Σώματος Στρα. 
τοΰ κ. Χατζόπουλος έξεφώνησε λόγον περί τής Βασιλικής Ε
ορτής, τόν όποιον έπηκολούθησαν διάτοροι καί έγκάρδιοι ζητω 
κραυγαί ύπερ τοΰ Βασιλέως μας και τοΰ Κάϊζερ, μεθ’ ο έγένε. 
το ή παρέλασις τοΰ στρατοΰ. Τά σώματα παρήλασαν είς φά
λαγγα λόχου μετά τών σημαιών των. ' Η παρέλασις έγένετο με 
πολλήν ζωηρότητα καί τάξιν. Οί στρατιώται μας έβαλαν δλη 
τή δύναμί :ους, δλη τή φιλοτιμία τους γιά νά κάμουν μιά ω 
ραία παρέλασι πρός τιμήν τοΰ αγαπημένου των Βασιληά. Ιήν 
τελετήν παρηκολούθησε καί πλήθος Γερμανών, οί όποιοι έπε. 
σκέφθησαν τό στρατόπεδον.

Μετά τήν παρέλασιν τά σώματα έπανήλθον είς τους στρα- 
τώνάς των, δπου έγένετο ή διανομή τοΰ συσσιτίου καί έπηκολου- 
ί)ησε τό φαγοπότι. 1 ΕδόίΙη έκτός τοΰ συνήθους συσσιτίου καί τυ
ρί, κρασί, μπύρα, μέλι κ.λ.'.τ. Τό γεΰμα ήτο γεμάτο ευθυμία. 
Είς δλων τά πρόσωπα ήτο ζωγραφισμένη ή χαρά. Λογίδρια, 
ζητωκραυγαί, τσουγκρίσματα ποτηριών. Νά μάς ζήσ^ ό Βα. 
σιλιάς, καλή Πατρίδα, νά ζήση δ Κουμπάρος, ζήτω ό Κάϊζερ 
και δλας τάς εύχάς, ποΰ μπορούσαν νά έκφράσουν τήν αγάπη 
καί τήν άφοσάμσι στό Μεγάλο Βασιληά, τό Μάρτυρα Βασιληά, 
καί μαζί καί τόν πόθο τής γλυκείας μας Πατρίδος. Μετά τό 
γεΰμα έπηκολού&ησε τραγούδι καί γλέντι. Κιθάρες, μαντολίνα, 
φιλαρμονικές εις ένέργειαν. Κάβε λόχος είχε τό κόρο του. 
' Ομοίως πανηγυρικόν ήτο καί τό γεΰμα τών άξιωματικών έντό? 
τιον σημαιοστολίστων αιθουσών τών Λεσχών.- Είς τήν Λέσχην 
τών ’ Λνωτέρων ’ Αξιωματικών συνέφαγε καί ή Α. Ε. δ κ. 
Πρέσβυς, ώς καί ή Α. Ε. δ άντιστράτηγος κ. Ράτσεν μετά τών 
Γερμανών άξιωματικών τής φρουράς Γκέρλιτς καί ό ’ Ανώτερος 
Δήμαρχος τοΰ Γκέρλιτς κ. Σνάΐ.

’Έτσι έωρτάσθη στό Γκέρλιτς ή εορτή τοΰ άγαπημένου 
μας Βασιληα άπό τό Δ '. Σώμα Στρατοΰ, μέ ζωηρόν ένθουσια- 
σμόν καί πολλή μεγαλοπρέπεια. Τό άπόγευμα ό καιρός ήτο κα
λός καί οί στρατιώται μας έξεχύθησαν είς τήν πόλιν καί τά 
αληθώς μαγευτικά της περίχωρα, διά νά τονώσουν έ'τι μάλλον 
τήν κίνησιν τής πόλεως. ή όποία ήτο λίαν ζωηρά λόγω τών έ. 
ράνων διά τά γερμανικά υποβρύχια.

0 ΛΑΪΚΟ! ΕΡΑΝΟΙ
Υ Π Ε Ρ  Τ Ω Ν  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π Ο Β Ρ Υ Χ Ι Ω Ν

’ Από τής πρωίας τής παρελθούσης Κυριακής αί οδοί τή 
πόλεώς μας είχον καταληφθή άπό κυρίας καί δεσποινίδας, αί 
όποΐαι προέβαλον τούς κουμπαράδες των είς τούς διαβάτας: 
« I ιά τά υποβρύχιά μας.» Καί οί Γερμανοί εδιδον με τήν 
καρδιά τους τόν δβολόν των υπέρ τών ένδοξων γερμανικών υ
ποβρυχίων, πού τόσα κατώρθωσαν κατά τόν πόλεμον, πού έ- 
τρομοκράτησαν καί τάς άπωτάτας άκόμη θαλάσσας. ένσπείροντα 
τόν τρόμον καί τήν καταστροφήν είς τούς συνοψόσαντας τήν έ- 
ξαφάνισιν τής Γερμανίας έχθρούς της, καί τά όποια διέψευσαν 
τήν περιλάλητον βρεττανικήν κατά θάλασσαν ήγεμονίαν, περια- 
γαγόντα είς δύσκολον θέσιν τήν άλαζόνα ’ Αγγλίαν καί τούς 
συμμάχους της.

Αί γερμανίδες δεσποινίδες δεν έδείχ&ησαν καθόλου κατώτεραι 
τών ΆτίΚδων είς στρατηγικήν καί έλκυστικήν τέχνην. Τά εύ- 
γενή Θύματά των επιπτον άθρόα είς τήν στηθεΐσαν παγίδα ύπό 
τών γερμανίδων δεσποινίδων, αί όποΐαι, δπως τά ύποβρύχια, 
άκούραστοι δέν άφήκαν ουδέ τήν έλαχίστην γωνίαν τοΰ Γκέρλιτς. 
χωρίς νά τήν έρευνήσωσιν. * Η άναμνηστικές καρφίτσες, τά Κάρτ- 
ποστάλ ποΰ παρίστανον τά κατορθώματα τών γερμανικών ύπο
βρυχίων καί τά άνθη, ήγοράσθησαν παρά πολλών πολύ ακριβά.

Καί οί "Ελληνες δεν ύστέρησαν. Οι άξιωματικοί και οι 
όπλΐται εδιδον ευχαρίστως τόν δβολόν πρός έπούλωσιν τών πλη
γών, ας ό πόλεμος έχει έπιφέρεϊ είς τούς άνήκοντας είς τόν 
γερμανικόν στόλον καί είς. τάς οίκογενείας αύτών. ’ ίδίως τήν έσπέ 
ραν, δτε οί στρατιώται μας ένθουσιασμένοι άπό τήν έθνικήν μας έορ- 
τήν έξεχύθησαν είς τήν πόλιν καί τά προάστεια, δέν έμεινε φαντά
ρος, ποΰ δέν εδωσε τή δεκάρα του, γιά νά δείξη .τόν θαυμα
σμόν του.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
’ Επ’ ευκαιρία τής έορτής τοΰ Βασιλέως μας έπεσκέφί>η- 

σαν τό Γκέρλιτς οί είς Βερολΐνον διαμένοντες κ. κ. Παπαμάρκου 
ιατρός, Κέντρος δικηγόρος καί Κολλινιάτης Μηχανικός.

O V N I O N  Τ Ε Α Τ Ε Ρ
(Πλησίον τής Πλατείας Ταχυδρομείου) 

Πρόγραμμα μέχρι τής 7 ’Ιουνίου συμπεριλαμβανομ.

Ο ΚΟΜΗΣ ΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ „Μ ΕΒΕ“  ΤΟΥ 
Ή  παταβΰθισις 15 έχθρικών πλοίων κ·λ·π.

Άναπαράστασις έπί τής οθόνης τών καταβυθίσεων τοΰ 
ένδοξου γερμανικού καταδρ)κοΰ «ΜΕΒΕ» ληφθ. έκ τοΰ φυσ.

„ 0  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ" 
Μυστηριώδες δράμα είς 4 πράξεις

είς τό όποιον παίζουν οί Μπροΰνο Ντεκάρλι καί Μαρία 
Φάϊν τοΰ Γερμανικού θεάτρου τοΰ Βερολίνου. 

Ταινία έξεχοΰσης τέχνης.
1 »

ΡΕΣΤΩΡΑΝ “ΑΙ ΔΥΟ ΦΙΛΛΥΡΑΙ,,
ΕΝ ΡΑΟΥΣΒΑΛΝΤΕ

Έκάστην Κυριακήν καί Τετάρτην κονσέρτο τής έλληνικής 
στρατιωτικής μουσικής.

θερμά καί κρύα φαγητά καθ’ δλην τήν ήμέραν, έξαίρετα 
γλυκίσματα, μπύρα, κρασιά, καφφές. Μή εύνοοΰντος τοΰ καιρού 
κονσέρτο έντός τοΰ ρεστωράν.

Ενοικιάζεται καθαρόν καλώς έπιπλ. δωμάτιον μετά πρωινού 
καφφέ πρός 20 μάρκ. μηνιαίως. Ζάλομον-στράσσε 30. Ραμόλλα. 7 

Ενοικιάζεται άμέσως καλώς έπιπλ. δωμ. Ντεμιάνιπλατς 15· 

Πωλείται εύ&υνα μεταχειρισμενον άλλά καλώς διατηρούμε- - 
νον κομψόν ποδήλατον φρίουϊλ. Λάνγκεν - στράσσε 25. ίσ. δ.

Ένοικιάζ. άμέσως καλώς έπιπλ. δωμ. Κότμπους-ατράσσε 
3699, 1. δ. πλησίον τοΰ ηλεκτρικού τράμ.


