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ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΊΌΥ/7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1917

ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ; ΕΙΣ Ti ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΤΟΠΑ
Βερολΐνον 5 Ιουνίου. ( W .T .B ) Εις το τόςον του Βιτσέτε 

to εχθρικόν πυροβολικόν έδεχθη αποτελεσματικόν πύρ τών γερ
μανικών πυροβολαρχιών κατά την νύκτα πρός τήν 4 ’ Ιουνίου· 
συνεπείς τούτου τό έχθρικόν πύρ ήτο άσθενέστερον εις τόν το
μέα τοΰτον τοΰ μετώπου ’ Από τη? 1ης μεσημβρινής ώρας ά
νήλθε πάλιν εις άσυνήθη σφοδρότητα. 'Έν άγγλικόν τμήμα προ
χωρούν κατόπιν σφοδράς προπαρασκευής διά πυρός νοτίως τοΰ 
,ρύακος Ντοΰβ ήναγκάσθη νά τραπη πρός τά δπίσω, έν μέρει 
μέν πρό τών άμυντικών κωλυμάτων, έν μέρει δέ, δπου εϊχεν 
ρσόύσει, δι’ άντεπιθέσεως. Ίσχυρότερον άγγλικόν τμήμα άνα- 
ρω ρίσεω ς προχωρούν π?ρί τό μεσονύκτιον τής 4 πρός τήν 5 
Ιουνίου δυτικώς τοΰ Βυτσέτε άπεκρούσθη, έν μέρει δι’ άντεπι

θέσεως, και έγκατέλιπεν,αιχμαλώτους. Τήν πρωίαν τής 5  ’ Ιου
νίου ενεδυναμώθη τό πΰρ πυροβολικού ιδίως βορειοδυτικώς τής Λίλ· 

| { Είς τό μέτωπον τής ’ Αρτουά τό πΰρ ήτο ζωηρόν ιδίως 
εί; τόν τομέα Λάν καί νοτίως τούτου. Ή  πόλις Λάν καί άλλαι 
γαλλικαί θέσεις έβομβαρδίσθησαν πάλιν διά βαρέων καί βαρύ
τατων άγγλικών διαμετρημάτων. Μετά μεσημβρίαν εισήλθεν έφ’ 
Βλοκλήρου σχεδόν τοΰ τομέως τοΰ μετώπου ίσχυρά αυςησις 
|οΰ πυρός, ή όποία διετηρήθη καί την νύκτα. Εις πολλάς θέ- 
Κις έματαιώθησαν έχθρικαί προθέσεις άναγνωρίσεως καί κατε- 
δκύχθησαν έχθρικαί περίπολοι.

Έξηκριβώθη, δτι κατά τάς έπιτυχεΐς έπιχειρήσεις τών έ- 
βθετικών περιπόλων μας τήν νύκτα τής 3 πρός τήν 4 ’ Ιουνίου 
βορείως τής διώρυγος τοΰ Λά Μπασσέ είς τήν περιοχήν τή£ 
Γΐσεαποΰρ οί Πορτογάλοι υπέστησαν βαρείας αίματηράς απώ
λειας. Ήχμαλωτίσθη άριθμός τις άτρώτων Πορτογάλων.

Είς τό μέτωπον τοΰ Αισν έςηκολούθησεν ή εκατέρωθεν 
δράσις πυροβολικού καί πεζικοΰ είς τάς διαφόρους κυρίας θέ- 
°βις τοΰ άγώνος. Ίδιοιτέρως παρά τγν Μπραί ή εντασις τοΰ 
άγώνος ήτο ζωηρά. Ά φ ο ΰ  οί Γάλλοι διηύθυναν πολλάς σφο- 
°ράς τελε,ίως άποτυχούσας έπιθέσεις έναντίον τών κατόπιν βιαί" 

ε®? άναγνωρίσεως προσδιορισθεισών θέσεών μας βορειοδυτικώς 
Μπραί. προπαρεσκεύασαν διά ίσχυροΰ πυρός τάς άναγγελ- 

«είσας δύο έπιθέσεις, αί όποΐαι έγένοντο τήν ΙΟην ώραν τής 
«Οπερας καί τό μεσονύκτιον καί συνετρίβησαν, ώς καί αί προη- 
ΐοόμεναι, μετά βαρυτάτων απωλειών τών Γάλλων. 'Η  λεία έκ 
%  Χατά τήν νύκτα τής 3 πρός την 4 ’ Ιουνίου ένταΰθα έκτε- 

σίΓείϊης έπιθέσεως άνήλθεν είς 7 αξιωματικούς. 134 όπλίτας, 
πολυβόλα καί ταχυγεμή δπλα.

Παρά τήν Κουρτεκόν καί τήν Ίνβενκοΰρ γερμανικαί περί- 
*ν.οι συνέλαβον αιχμαλώτους έκ τών έχθρικών χαρακωμάτων.

Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ Τίός.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Εκτύπωσις καί εκδοσις υπό τής Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 

τεν ουντ Άντσαίγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23,24,25.

”ην δυτικήν Καμπανίαν ίδιως δε είς τά ύψώματα ό άγών 
πυροβολικού άπέκτησε μεγάλην σφοδρότητα. Οί Γάλλοι εβαλλον 
διά βαρέων καί βαρυτάτων διαμετρημάτων. Άπεκρούσθησαν ευ
κόλως πολυάριθμοι έχθρικαί έπιθέσεις περιπόλων.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον ιδιαιτέρως παρά τήν Ντύναμ- 
πουργκ, τήν Σμόργκον καί δυτικώς τής Λουκ ή δράσις τοΰ πυ
ροβολικού ήτο ζωηροτέρα. Παρά τήν Μπρόντυ καί είς τήν πε
ριοχήν τής Μπρτσέτσανυ έγένοντο υπονομεύσεις άνευ άποτελέσματος.

Μ Μ Ο ί η τ Γ Γ ί Ι )  ΠΟΛΕΜ ΟΥ
fEFM A H IRI Μ Ο Ι Μ Ε Ι Τ Ι

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον 6 ’ Ιουνίου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΡΕΧΤ

' Η μά/η  πυροβολικοΰ είς τόν τομέα τοΰ Βυτσέτε έξηκο- 
λούθησε μέ μικράς μόνον διαχοπάς. Άπεκρούσθησαν έπιθέσεις 
άναγνωρίσεως τοΰ έχθροΰ.

Τήν εσπέραν καί τήν νύκτα ηύξήθη ή εντασις τού άγώνος 
ωσαύτως πλησίον :ής παραλίας καί κατά μήκος τοΰ μετώπου 
τής Άρτουά.

Κατά τήν έπέλευσιν τοΰ σκότους οί Άγγλοι έπετέθησαν 
μετά ισχυρών βαθέως έκλιμακώμένων δυνάμεων έπί τής βό
ρειας όχθης τοΰ Σκάρπ. Μεταξύ I καβρέλ καί Φαμπού άπε- 
κρούσθη δ έχθρός μετά βαρυτάτων άπωλειών υπό βαυαρικών 
συνταγμάτων· νοτιώτερον αί έπιτιθέμεναι περίπολοί του είσέδυ- 
σαν μόνον παρά τόν σιδ. σταθμόν τοΰ Ροε είς τάς θέσεις μας" 
έκεΐ διεξάγονται άκόμη άγώνες διά μικρά τμήματα χαρακωμάτων.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ

Παρά :ήν Σεμεν ντέ Ντάμ καί είς τήν δυτικήν Καμπανίαν 
ή δρασις τοΰ πυροβολικού ήτο μεταβλητής έντάσεως.

Κατά τήν νύκτα τής 4ης πρός τήν 5ην οί Γάλλοι έπεχεί
ρησαν καί τρίτην έπίθεσιν βορειοδυτικώς τής Μπραί. Καί ή έ- 
πιθεσις αυτη ούδέν κέρδος εψερεν είς αυτούς, τουναντίον δέ έ- 
κόστισεν είς αύτους σημαντικάς θυσίας. ' Ωσαύτως είς μάτην καί 
μετά πολλών άπωλειών ίσχυραί γαλλικαί δυνάμεις έπετέθησαν 
την πρωίαν παρά τό Βίντερμπεργκ έναντίον τών χαρακωμάτων 
μας.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Ούδέν σημαντικόν.

Μία τών αεροπορικών μοιρών μας ερριψεν έπί στρατιωτι
κών έγκαταστάσεων τής Σέερνες (έκβολαί τοΰ Ταμέσεως) βόμ-



βας βάρους άνω τών 5000 χιλιόγραμμων· «χρετηρήθησαν χαλά 

άποτελέσματα.
Εΐς πολυαρίθμους έναερίους άγώνας χατά μηχος τοΰ με

τώπου οι έχθροί άπώλεσαν 11 άεροπλάνα.
'0  άνθυπολοχαγός Άλμενρέντερ κατήγαγε την 2δην χαί 

26ην νίκην του .έν τω  άέρι, ό δέ άνθυπολοχαγός Βός την 33ην.

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
'Η  κατάστασις αμετάβλητος έκτος ένδυναμώσεως τοΰ πυ

ρός εις τινας θέσεις χαί μαχών προφυλακών.
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν

' Ομοίως.
’ Επί τής άνατολικής όχθης τοΰ Στρυμόνος άγγλοι άεροπό- 

ροι έρριψαν βόμβας έπί τών ώριμαζόντων άγρών σιτηρών.
(W .T .B .)  λ ο υ ν τ ε ν ν τ ο ρ φ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΪΪΤΡΟΟ ΪΓΓΡ1ΚΟ Ϊ AHAK0IHQBEHTOI
Βιέννη 5 ’ Ιουνίου

Ι Τ Α Λ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Νοτίως ταΰ Γιαμιάνο, μεταξύ Μονφαλχόνε χαί Χερμάντδι 

τά στρατεύματά μας έπανέχτησαν διά έσχεμμένως προπαρασκευ- 
ασθείσης χαί έχτελεσθείσης άντεπιθέσεως σημαντικόν μέρος τών 
πρό δύο έβόομάόων είς τόν τομέα τοΰτον υπό τών Ιταλών χα- 
ταληφθέντων χαρακωμάτων.

Εις μάτην ό έχθρός ε'ρριψεν εις τόν άγώνα τάς πεζγ, κα 
δ ί  αυτοκινήτων όδηγσθείσας έφεδρείας. ινα απόσπασή παλιν 

'π α ρ ’ ήμών τό χερδισθέν έδαφος. Κατά τήν ή μ έ ρ α ν  κ α ί  νύκτα δι- 
αρχέσασαν πάλην, ή  όποία σήμερον τήν πρωίαν εφθασεν είς με
γίστην σφοδρότητα συνεπεία διαθέσεως νέων ιταλικών ένισχύσε- 
ων, τό ήρωϊκόν μας πεζικόν έμεινε νικηφόρον είς ολόκληρον τήν 
γραμμήν. Ό  έχθρός άπεκρούσθη πανταχοΰ.

'Ωσαύτως αί άπόπειραι τών ’ Ιταλών, οπως άνακουφίσωσι 
τήν νοτίαν των πτέρυγα δί έπιθέσεων παρά τήν Κοστανγιέβικα, 
έπί τοΰ Φάϊτι Ρίπ καί άνατολικώς τοΰ Γκέρτς, άπέτυχον τελεί
ως πρό τής γενναίας άντιστάσεως τών στρατευμάτων μας. Ό  
άριθμός τών χθές παρά τό Γιαμιάνο αίχμαλωτισθέντων ’ Ιταλών 
άνήλθεν είς 171 άξιωματικούς χαί 6500  άνδρας. 'Ο  είς τό τε- 
λευταΐον άνακοινωθέν άναγγελθείς άριθμός άνήλθεν ου :ω  εις ιο 
διά άμυντιχήν μάχην άσύνηθες ποσόν τών 22000 αιχμαλώτων

'Υπεράνω τής Κορτίνα ντ Ά μ πέτσο χατερρίφθη κατόπιν 
έναερίου άγώνος Ιν έχθρικόν διπλάνον.

(W .T .B .)  'Ο  ’ Αρχηγός τοΰ Γενικού ’ Επιτελείου.

Ή  ήμερησία διαταγή 
τής Α.Μ. τοΰ Αύτοκράτορος καί Βασιλεως 

τής Αυστροουγγαρίας πρός τόν στρατόν 
τοΰ Ίζόντσο.

(Ν.) «Πρός την στρατιάν μ*>υ τοΰ Ίζόντσο! Διά βαρυτά- 
των πολυημέρων άγώνων άπεκρουσατε τας προ πολλοΰ παρα- 
σκευασθείσας, μετά ιδιαιτέρως ισχυρών δυνάμεων έκτελεσθει- 
σας έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ, έδείξατε άκόμη μίαν φοράν, ό
ποιος ήρωϊσμός είς τά στήθη σας. Αισθάνομαι τήν έπιθυμί
αν, νά σπεύσω πρός ύμάς', ινα έν μέσω υμών σάς ευχαριστήσω 
έκ βάθους καρδίας διά τήν γενναιότητά σας, τήν έπιμονήν σας 
καί τήν άφοσίωσίν σας.

Καταγόμενοι άπό δλα τά μέρη τής άγαπητής πατρίόος, 
οιεπράξατε άζιοθαύμαστα κατορθώματα, αγωνισθεντες πιστώ, 
δλοι όμοΰ μέ ήνωμένην την δύναμίν σας, καί κατεστητε άξιοι 
τής θερμής ευγνωμοσύνης τής πατρίδος. . Δέν δύναμαι νά ευχα
ριστήσω προσωπιχώς ενα Ιχαστον ές υμών· άλλά ο σταυρός

τ ώ ν  διοικητών τοΰ στρατιωτιχοΰ παρασήμου τής Μαρίας Θηρε
σίας, τόν όποιον προσεχόλλησα σήμερον είς τό στήθος τοΰ άξιο- 
τιμου άρχηγοΰ σας, στρατηγού φόν Μπόροκβαξ, δέν έκφράζει 
μόνον τήν μεγίστων μου εύαρεσχειαν πρός τόν διοικητην τή, 
στρατιάς, άλλά χαί πρός δλους ύμάς, αρχηγούς καί πολεμι- 
στάς, δεικνύει τήν βαθεϊάν μου ευγνωμοσύνην, τήν ύπερήφανον 
πεποίθησίν μου. 'Η  ευλογία τοΰ Θεοΰ ήτο μεθ’ ήμών. "Ας 
δεηθώμεν τοΰ Παντοδυνάμου, νά μάς εύρη καί είς τό μέλλον 
άξιους τής ευμενούς του βοήθειας καί προστασίας καί νά μάς 
δώση τήν τελικήν πλήρη νίκην !»

Βομβαρδισμός τής Ό στάνδης.
(W .T .B .)  Βερολϊνον δ  Ιουνίου. Έ χθρικά θωρηκτά έβομ- 

βάρδισαν τήν πρωίαν τής δ  Ιουνίου τήν ’ Οστάνόην. Έφονεύ- 
θησαν καί έτραυματίσθησαν άριθμός τις Βέλγων πολιτών, έπη- 
νέχθησαν δέ και ύλικαί τινες ζημίαι. Πολύ ύπερέχουσαι κατ 
άριθμόν άνιχνευτικαί δυνάμεις, αί όποΐαι συνωόευον τα θωρη- 
χτά συνήντησαν δύο έκ τών περιπολούντων τορπιλλοβόλων μα;, 
έκ τών όποιων τό « S  2 0 »  κατόπιν σφοδράς ναυμαχίας, βάλ- 
λον μέχρι τής τελευταίας στιγμής, κατεβυθίσθη. Μέρος τοΰ 
πληρώματος έσώθη ύφ’ ήμών. Ί ά  έχθρικά πλοΐα έδεχθησαν 
πολλά βλήματα καί ύπεχώρησαν πρό τοΰ πυρός τών επάκτιων 
πυροβολείων.

'Ο  άρχηγός τοΰ ναυαρχικού έπιτετελείου τοΰ στόλου.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Σόφια δ  Ιουνίου. (W .T .B .)  Μακεδονικόν μέτωπον. Έπ\ 

τής δεξιάς όχθης τοΰ ’ Αξιού βορειοδυτικώς τοΰ ’ Αλκάκ Μά ά-. 
πέτυχον τελείως έπανειλημμέναι μέχρις ώρας έξακολουθοΰσαι 
έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ έναντίον τών θέσεών μας. Χθές τήν ε
σπέραν οί Ι'άλλοι έπεχείρησαν κατόπιν ίσχυράς προπαρασκευής 
πυροβολικοΰ νά έκτελέσωσιν έκ νέου τέσσαρας έπιθέσεις, αί ό-- 
ποΐαι δμως άπεκρούσθησαν μετά αιματηρών άπωλειών δί αυτούς, 

Περί τήν 8ην ώραν τής έσπέρας έπετέθησαν μεμονωμένα 
μικρά τμήματα, τά όποια δμως συνετρίβησαν άμέσως ύπό το5̂  
πυρός μας. Μετά ήμίσειαν ώραν έπετέθη Εν ολόκληρον τάγμα, 
τό όποΐον δμως ώσαύτως τελείως άπεκρούσθη. Μετά ταΰτα 
πεχειρήθησαν δύο άκόμη έπιθέσεις, αί όποΐαι άπέτυχον.

' Η άπεγνωσμένη αυτη έπιμονή τών Γ άλλων, ή όποία ά· 
πέληξε μέ πλήρη αύτών ήτταν, έστοίχισεν είς αυτούς βαρείας α
πώλειας. Μέχρι τοΰδε έμετρήθησαν 300 έχθρικά πτώματα πρό 
τών συρματοπλεγμάτων μας. Ταύτοχρόνως άγγλικά τινα τμήμα
τα πεζικού έπεχείρησαν νά προχωρήσωσιν είς τό μέσον τοΰ το·: 
μέως μεταξύ τοΰ Ά ξιου  καί τής λίμνης τής Δοϊράνης, εύκόλωί 
δμως κατεδιώχθησάν διά τού πυρός μας. Περί τό μεσονύχτι^ 
είς άγγλικός λόχος έπετέθη κατά τών προκεχωρημένων Θέσεω* 
μας νοτίως τών Σερρών, άπεδιώχθη δμως διά τοΰ πυρός. 
τοΰ λοιπού μετώπου άσθενές πΰρ πυροβολικού.

Νέαι έπιτυχίαι τώ ν  ύποβρυχίων
Βερολϊνον δ  Ιουνίου. Επίσημον. (W .T .B .)  Είς τά? -ν 

άποκλεισμιο περί τήν Αγγλίαν ζώνας κατεβυθίσθησαν 4  άτμ* 
πλοία καί 2 ιστιοφόρα, μεταξύ τών όποιων τό ώπλισμένον αγ
γλικόν άτμόπλοιον «Μίντλεσεξ» 326 δ  τόννων. Μέγεθος, δνόμ» 
τα καί φορτία τών λοιπών πλοίων δέν κατωρθώθη νά έξακΡ 

βωθώσιν.
'Ο  άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ σ τ ό λ ο υ .

Π λουσία λεία υποβρυχίων.
(Ν .) Μαδρίτη 4 Ιουνίου. (Μαρκονοτηλεγράφημα τοΰ άν- 

ταποκριτοΰ τοΰ Βιενναίου Γραφείου ’ Ανταποκρίσεων.) 'Η  «Ίμ - 
περιάλ» χαί άλλαι έφημερίδες άναγγέλλουσιν, δτι πλησίον τοΰ 
Σαντάντερ εν ύποβρύχιον κατεβύθισε τό τέως ελληνικόν άτμό- 
πλοιον «Αριστείδης» (12980  τόννων), μεταφέρον μεταλλεύματα 
άπδ Χουέλβα είς Πλυμούθην. Πλησίον τοΰ Φέρρελ κατεβυθί
σθησαν τά νορβηγικά άτμόπλοια «Βάλντεμαρ» καί «Ούρουκ» 
μέ φορτίον μεταλλευμάτων δί Αγγλίαν. Τήν 22 Μαΐου εν υ
ποβρύχιον έβύθισε τό βραζΛιακόν άτμόπλοιον «Α άπα», μέ 
22000  σάκκους καφφέ, 800  κιβώτια μπανάνας, άπό Ρίο ντέ 
Ίανέϊρο διά Μασσαλίαν· τά πληρώματα έσώθησαν. Τό πλήρω
μα τοΰ ισπανικού άτμοπλοίου «Πουέμπλα» παρέστη είς την ο
δόν τοΰ Γιβραλτάρ είς μακρόν άγώνα μεταξύ ύποβρυχίου κα\ 
ώπλισμένου άγγλικοΰ άτμοπλοίου, τό όποΐον ύπέστη σημαντικάς 
άπωλείας.

ΚαταβύΦισις 22000 τόννων
Βερολϊνον 6 Ιουνίου. Επίσημον. Είς τόν Ατλαντικόν ώκε- 

ανόν κατεβυθίσθησαν ύπό υποβρυχίων 22000  τόννοι.
Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό ώπλισμέ" 

νον άγγλικόν άτρόπλοιον «Ρεφούγκιο» (2642 τόννων) μετά 
3600  τόννων άνθράκων, εν άγνωστον ώπλισμένον άγγλικόν άτμό- 
πλοιον, πιθανώς τό «Χ άρολοφ» (6δ00  τόννων), εν άγνωστον 
άγγλικόν ώπλισμένον άτμόπλοιον τοΰ τύπου «Μαρίνα» (δΟΟΟ 
τόννων), εν άγνωστον ώπλισμένον άγγλικόν άτμόπλοιον (4000 
τόννων) καί τό άγγλικόν άλιευτίκόν άτμόπλοιον «Τ έαλ». ' Ως 
δύναται τις νά συμπεράνη άπό τάς ίσχυράς έκρήξεις, άπό τάς 
όποιας συνωδεύετο ή καταβύθισις τοΰ 4000 τόννων πλοίου, τό 
φορτίον του συνέκειτο άπό πυρομαχικά. (W .T .B .)

'Ο  άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου

Κ αταβύθισις αύστριακοΰ τορπιλλοβόλου
Βιέννη δ  Ιουνίου. Έ πισήμως άνακοινοΰνται τά .έξής : Κατά 

τήν νύκτα τής 3ης πρός τήν 4ην Ιουνίου έτορπιλλίσθη ύπό 
έχθρικοΰ ύποβρυχίου Ιν τών τορπιλλοβόλων μας είς τήν βόρειον 
θάλασσαν καί κατεβυθίσθη. Τό μέγιστον μέρος τοΰ πληρώμα
τος έσώθη.

( W . T . B )  Ναυαρχεΐον.

Π αραίτησις τοΰ στρατηγού Άλεξεγιέφ
(Ν.) Πετρούπολις 4 Ιουνίου. (Τηλεγραφ. τοΰ τηλεγραφ. 

πρακτορ. Πετρουπόλεως.) ' 0  γενικός διοικητής τοΰ στρατοΰ ’ Α- 
λεξεγιέφ παρτ,τήθη. Είς την θέσιν του διωρισθη ό στρατηγός 
Μπρασιλώφ, ό όποιος θά άντικατασταί^ είς τό νοτιοδυτικόν 
μέτωπον ύπό τοΰ Γκοΰρκο.

01 ΛΟΓΟΙ Τ Η Σ  Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ Ε 9 Σ  ΤΟΥ ΑΛ ΕΞΕΓΙΕΦ
(Ζ .)  Στοκχόλμη δ  Ιουνίου. ' Η παραίτησις τοΰ στρατηγού 

Αλεξεγιέφ κατέστη άναγκαία, κατόπιν τών δηλώσεών του είς τό 
Β συνέδριον τών απεσταλμένων τών μετώπων, δπου είπεν, δτι ει

ρήνη άνευ προσαρτήσεων είναι μία ουτοπιστική φράσις. ' Η 
«Κισβεστγια» τής Χέλζινγκφορ έπετέθη δριμύτατα κατ’  αύτοΰ 
■διά τάς δηλώσεις του ταύτας καί άπήτησε τήν άμεσον παραί- 
ΐησίν του, διότι ό Άλεξεγιέφ δέν εΐναι άρμόδιος νά /αθορίζγ, 
τούς πολεμικούς σκοπούς. . -

Ή  ’Ιταλία άνεκήρυξεν ανεξάρτητον 
τήν ’Αλβανίαν

(Ζ .) Λουγκανό δ  Ιουνίου. Είς τήν Αυλώνα χθές άνεκηρύ- 
χθη ύπό τοΰ στρατηγού Φερρέρο ή άνεξαρτησία ολοκλήρου τής 
Αλβανίας, ύπό τήν έπικυριαρχίαν καί τήν προστασίαν τής Ι τ α 
λίας. Ταύτοχρόνως ίταλοί άεροπόροι ερριψαν υπεράνω τοΰ Βε- 
ρατίου, τοΰ Φιέρι καί τών λοιπών μή άπελευθερωθέντων άκό
μη τμημάτων τής Αλβανίας γνωστοποιήσεως, αί όποΐαι άνή- 
γελλον είς τόν λαόν τό «ιστορικόν γεγονός». Τηλεγραφεΐται φυ
σικά, δτι πανταχοΰ έπικρατεΐ μέγας ένθουσιασμός.

' Η προκήρυξις τής ιταλικής προστασίας έφ’ όλοκλήρου τής 
Αλβανίας είναι άπό τάς άδιακρισίας έκείνας, αί όποΐαι διακρί- 
νουσι τήν ιταλικήν πολιτικήν τών προσαρτήσεων. Είναι γνωστόν, 
δτι όλόκληρον τό βόρειον ήμισυ τής χώρας συμπεριλαμβανομέ
νων τών κυριωτέρων πόλεων Δυρραχίου χαί Σκόδρας κατέχεται 
υπό τοΰ αύστροουγγρικοΰ στρατοΰ. Ά φ ο ΰ  δμως τό πρΛ ον έκ 
Βιέννης έγνώσθη είς διαφόρους έπισήμους άνακοινώσεις, δτι ή 
άνεξαρτησία τής ’ Αλβανίας καί ή έκκένωσις τής Αύλώνος ύπό 
τών ’ Ιταλών άνήκουσιν είς τούς άπαραιτήτους πολεμικούς σκο
πούς τής Αύστροουγγαρίας, έθεώρησαν ώς έλθοΰσαν τήν ευκαι
ρίαν τής ένεργείας ταύτης. Αυτη δύναται νά ίκανοποιήση πως 
τόν ιταλικόν λαόν, ό όποιος έπαυσε νά άπατάται κατόπιν τής 
νέας άποτυχίας τοΰ Καντόρνα. Είς τόν ρωσσικόν λαόν παρέχει 
αυτη μίαν νέαν άπόδειξιν. , πώς ή ’ Αντάντ έννοεΐ τόν δρον «ει
ρήνη άνευ προσαρτήσεων.»

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 
Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Ε Π Ι Θ Ε Σ Ε Ω Σ  Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ο Σ Τ Α Ν Δ Η Σ

Λονδϊνον §  Ιουνίου. Τό ναυαρχεΐον άναγγέλλει τά έξής:  
Ό  υποναύαρχος τοΰ Ντόβερ τηλεγραφεί: Σήμερον τήν πρωίαν 
έβομβαρδίσαμεν μετά καλής έπιτυχίας τήν βάσιν τοΰ στόλου κα
τά έργοστάσια τής Όστάνδης. Τά παράκτια πυροβολεία άπήν
τησαν είς τό πΰρ. Τά πλοΐά μας, τά όποια ένήργησαν τόν βομ
βαρδισμόν, ούδεμίαν ζημίαν ύπέστησαν.

Ό  διοικητής τής μοίρας άνήγγειλεν, δτι έλαφρά κατα όνο 
μικά καί άντιτορπιλλικά σήμερον κατά τάς πρωϊνάς ώρας είδον 
6  γερμανικά άντιτορπιλλικά, τά όποια περιεπλεξαν είς ναυμα
χίαν, κατά τήν όποιαν άντηλλάγη πΰρ πυροβολικού άπό μεγα 
λης άποστάσεως. Τό γερμανικόν άντιτορπιλλικόν S . 20 κατεβυ 
θίσθη, άλλο δέ έβλάβη σοβαρώς. Παρελάβσμεν 7 ζώντας άν
δρας τοΰ S . 2 0 . '  Ημεΐς ούδεμίαν άπώλειαν είχομεν.

’Αγγλικαί οβίδες είς ’Αλγέρικας.
(Ν.) Μαδρίτη 5 Ιουνίου. Κατά τηλεγράφημα έξ Άλγέρι- 

κας κατά τήν διάρκειαν γυμνασίων βολής τών πυροβολείων τοΰ 
Γιβραλτάρ τήν νύκτα τής 2 Ιουνίου, τό πΰρ διηυθύνθη, συνε
πείς σφάλματος διευθύνσεως έπί τής Αλγέρικας. 20  οβίδες τών 
30 ,δ  εκατοστών επεσαν έντός τής πόλεως καί έπροξένησαν άση- 
μάντόυς ζημίας, θύματα δέν υπάρχουσιν. 'Η  κυβέρνησις έπι- 
βεβαιοΐ τό συμβάν τής Αλγέρικας, έζήτησε δέ παρά τού στρα
τιωτικού διοικητοΰ τής ’ Αλγέρικας λεπτομερείας, ινα ουνηθή να 
διαπραγματευτή; μετά τής κυβερνήσεως τού Λονδίνου.

Έ κ  τοΰ αύστροουγγρικοΰ άνκοινωθέντος 
τής 6ης ’Ιουνίου.

Βερολϊνον 6 Ιουνίου. (W .T .B .)  Είς, τό σημερινόν αύστρο- 
ουγγρικόν πολεμικόν ανακοινωθέν περιέχονται τά έξής: Ό  αριθ
μός τών κατά τάς μάχας τών τριών τελευταίων ήμερών αίχμα- 

I λωτισθέντων άνήλθεν είς 2 δ0  αξιωματικούς, μεταξύ τών όποιων
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To πιθανόν νέον O'jt. μέτωπον. Τμήμα Μπουρσί-Γκουζωκούρ. ( '  Η γραμμή τοΰ μετώπου δεικνύεται υπό τής έκ στιγμών συγκειμένηςλωρίδος.)

4  αξιωματικοί τοΰ έπιτελείου, και 10000 όπλίτας. Πολλά ιτα
λικά συντάγματα περιήλθον είς χεΐράς μας μεθ’ ολοκλήρου 
σχεδόν τής δυνάμεώς των.

ΑΙ HUEPEUI ΙΟΥ ΕΠΙΪΙΙΙΪΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
'Η  αγγλική εβδομαδιαία οικονομική έφημερίς «  Έκονομίστ» 

γράφει έν τ<*Τ φύλλω της τής 12 Μαΐου τά έξής : « ' Η κυβέρ- 
νησις ώφειλε πρό εξ άκόμη εβδομάδων νά μάς είπ^ διά τοΰ
ύπουργείου τοΰ έπισιτισμοΰ τήν έπομένην καθαράν αλήθειαν : '  Η 
χώρκ εχει άκόμη σίτον και λοιπούς δημητριακούς διά τόσας 
εβδομάδας. Δεν υπάρχει έλπίς, δτι υπό τήν σημερινήν κλίμακα 
καταναλώσεως θά εισαγάγω μεν άπό Θαλάσσης τόσην ποσότητα, 
ούτως ώστε νά έπαρκέσωμεν καί άλλας εβδομάδας. Η έποχη 
τοΰ θερισμοΰ θά εΐναι έφέτος πολυ άργά.

Όφείλομεν δλοι νά περιορίσωμεν τήν κατανάλωσίν μας 
εϊς άρτον, άλευρον, όσπρια καί λοιπά τρόφιμα είς τό έλάχιστον 
οριον, δπερ είναι άπολυτως άναγκαίον, δπως διατηρηθτζ ή ζωή 
καί ή δύναμις. Όφείλομεν νά προσέξωμεν, ώστε ουδέ τό έλά
χιστον υπόλειμμα έξ αύτών νά μή μένη άνεκμετάλλευτον. ’ Εάν 
δέν πράξωμεν τοΰτο, τόν ’ Ιούνιον καί τό πρώτον ήμισυ τοΰ Αύ-
γούστου δεν ι)ά εχωμεν άλλο τίποτε παρά κρέας προς Ota-
τροφήν.»

«Ούτως είχε», έξακολουθεΐ, ή έν λόγψ έφημερίς, «πραγ- 
ματικώς ή κατάστασις τότε, καί σήμερον δέ εΐναι ακριβώς ή 
ιδία. Καί δταν τά γερμανικά υποβρύχια δέν είργάζοντο είς τόν 
'Ατλαντικόν ώκεανόν, ουτε ήμεΐς έστείλαμεν τά πλοΐα, δπως 
φέρωσι τόσας προμήθειας, δσας καταναλίσκει συνήθως ό λαός 
μας. ού'τε ή ’ Αμερική καί δ Καναδάς άπέστειλαν δ,τι ώφειλον.

Αί άπώλειαι των ύποβρυχίων ηύ'ξησαν διαρκώς κατά τούς 
μήνας Φεβρουάριον. Μάρτιον καί ’ Απρίλιον, καί ουτε υπάρχει 
έλπίς νά ύποστώσιν είς τό μέλλον άξιοπαρατηρητον έλάττωσιν. 
Τά πλοΐα τά ναυπηγούμενα ήδη έν ’ Αγγλία καί ’ Αμερική καί 
τά κατασχεθέντα καί έπιδιορθωθέντα γερμανικά πλοΐα δέν θά 
εΐναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθώσι πρό τοΰ ’ Ιουλίου, ’ Αλλά τόν

’ Ιούλιον καί μέχρι τών μέσων τοΰ Αύγούστου θά εΐναι, ώς έ- 
λεχθη ολίγα σιτηρά Ιτοιμα πρός φόρτωσιν, τά όποια θά ήδύ- 
ναντο νά είσαχθώσιν είς ’ Αγγλίαν ή ά'λλας χώρας τής Εύρώ- 
πης.»

Μία φανταστική και κακόβουλος εϊδησις 
τών άνταντικών έφη μερίδων.

’ Εκ τής «Γκέρλιτσερ Νάχριχτεν» παραλαμβάνομεν τά έξής : 
'Υπό τήν έπιρροήν τής ’ Αντάντ εύρισκόμεναι έλληνικαί έ- 

φημερίδες, ιδίως δέ αι τής Θεσσαλονίκης, μεταδίδουσι τήν εί
δηση*, προερχομένην δήθεν άπό δραπετεύσαντα έκ Γκέρλιτς 'Έλ
ληνα, ότι ό έν Γκέρλιτς έλληνικός στρατός μετεφέρθη είς τό 
μέτωπον τοΰ Μοναστηριού, δπου άναγκάζεται νά μάχεται έναν
τίον τών ομοεθνών το», τών βενιζελικών. ' Ο δήθεν ούτος έκ 
Γκέρλιτς δραπετεύσας στρατιώτης εΐναι καθ’ ολοκληρίαν πλαστόν 
πρόσωπον. Τό χονδροειδές τοΰτο ψευδός δύναται πολύ εύκόλως 
νά άποκαλυφθβ έκ τούτου, δτι οι είς τά κατειλημμένα ύπό τών 
Βουλγάρων έλληνικά μέρη συγγενείς τών έν Γκέρλιτς στρατιω
τών λαμβάνουσι καθημερινώς έπιστολάς άπό τό Γκέρλιτς, εις 
τάς όποιας δέν γίνεται λόγος περί χρησιμοποιήσεως είς τό με- 
τωπον τοΰ Μοναστηριού. ' Η ’ Αντάντ, ή όποία έξαναγκάζει άν- 
θρώπους έξ δλων τών ηπείρων, έναντίον τής έκπεφρασμένης Θε- 
λήσεώς των καί παρά τάς υποσχέσεις της εϊς υπηρεσίαν είς το 
μέτωπον, άνταλλάσσει τήν ηθικήν της μετά τής τών Κεντρικών 
Δυνάμεων.
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