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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 2. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) Εις τήν Φλάνδραν 

κατόπιν ισχυρού πυρδς έναντίον τοΰ τόξου τοΰ ΐ  πέρν ήκολού- 
ί>ησαν άπδ τής μεσημβρίας τής 1. μέχρι τής πρωίας τής 2. 
Σεπτεμβρίου άγγλικαί έπιθέσεις περιπόλων, αί όποΐαι άπεκρόυ- 
σθησαν πανταχοΰ. Εις τήν περιοχήν τής Χολλεμπέκε οί Γερ
μανοί έπροχώρησαν τά χαρακώματα των .κατά 100 περίπου 
μέτρα. Κατά τάς τελευταίας ήμέρας ή αγγλική έπιθετική ένέρ- 
γεια ήτο αίσθητώς καταβεβλημένη· δεν αποκλείεται δμως, νά 
έπιχειρήσωσιν οί "Αγγλοι καί νέας έπιθέσεις χάριν τοΰ ήθικοΰ 
των, προτού έγκαταλείψωσι καί τήν δευτέραν μεγάλην μάχην 
περι τής φλανδρικής βάσεως ύποβρυχίων ώς τελειωτικώς άπο- 
λεσθεΐσαν.

‘ Η αγγλική έπίθεσις κατά τής Λάν, κατά τήν όποιαν έθυ- 
σιάσθησαν αί καναδικαί μεραρχίας έγκατελείφθη ήδη προσωρι- 
-νώς. Είς ολόκληρον τήν ’Αρτουά ή μαχητική ένέργεια ήτο μι
κρά. Έκατέρωθεν τοΰ Σέν Κεντέν ήεντασις τοΰ πυρός ηύξάνε- 
το μόνον κατά διαλείμματα. Κατά τήν χθές άναγγελθεΐσαν μά
χην πλησίον τής Βεντουίλ ήχμαλωτίσθησαν ύπδ τών Γερμανών 
3 αξιωματικοί καί 29 όπλΐται, έκυριεύθησαν δέ 3 πολυβόλα κάι 
μεγαλύτερος άριθμδς δπλων. Τήν πρώτην Σεπτεμβρίου ρί Γερ
μανοί η χμαλώτισαν 11 άνδρας κατά τινα έπίθεσιν περιπόλου 
πλησίον τής Λά Φέρ.

Έπί τής Σεμέν ντέ Ντάμ άπέμεινεν είς τούς Γάλλους ώς 
μόνον κέρδος τής πλούσιας είς άπωλείας έπιθέσεώς των τής 31. 
Αύγουστου εν τεμάχιον τοΰ έμπροσθίου χαρακώματος πλάτους 
1 χιλιομέτρου περίπου. Άνατολικώς τής Μπωξαγιδν γερμανική 
περίπολος έφώρμησε κατά τών γαλλικών χαρακωμάτων καί μετ’ 
άσημάντων άπωλειών έκυρίευσε 10 αιχμαλώτους και δύο πολυ
βόλα. ' Ωσαύτως είς τήν Καμπανίαν γερμανικαί περίπολοι συνέ- 
λαβον αίχμαλώτους. Είς τδ μέτωπον τοΰ Βερντέν έξακολουθεΐ 
νά άκινητή ή γαλλική έπίθεσις. 'Ωσαύτως τδ πΰρ πυροβολικού 
έ'μεινεν άσθενές κατά τήν 1. Σεπτεμβρίου καί μόλις τήν έσπέ- 
ραν_ απέκτησε μεγαλυτέραν όύναμιν.

Είς τδ άνατολικδν μέτωπον ηύξήθη ή μαχητική ένέργεια 
είς τδν Ντύνα καί πλησίον της Σμόργκον. 'Ωσαύτως ένεδυνα- 
μώθη έκατέρωθεν τοΰ Σερέθη. Οί Ρώσσοι παρέδωσαν είς τδ 
πΰρ τδ χωρίον ’ Οπρίσενυ καί τδν σιδηροδρομικόν σταθμόν τής 
Τερεμπλέστικ. Είς τδν Σόλκα καί τδν Μπιστρίτα έπετέθησαν 
μετ’ έπιτυχίας περίπολοι τών συμμάχων. Είς τήν όρεινήν εκ- 
τασιν τοΰ Σουσίτα οί Ρώσσοι καί ο; Ρουμάνοι προσεπάθουν 
άπεγνωσμένως. νά άποσπάσωσι πάλιν άπδ τους συμμάχους τά 
έδαφικά των κέρδη τών τελευταίων ήμερών. Κατεβλήθησαν

μετά βαρειών αιματηρών απωλειών τών Ρώσσων και τών Ρου
μάνων πολλαί έπιθέσεις των, τάς οποίας έπεχείρησαν μετά 
ισχυρών μαζών κατόπιν πυρδς πυροβολικού βραχείας διαρκειας.

Είς τήν Μακεδονίαν ήρχισε τέλος ό Σαρράϊγ, έν πάτβ πε- 
ριπτώσει κατόπιν πολλής έπιβραδυνσεως, νά παρεχις τήν συνή
θη αίματηράν καί άκαρπον συνδρομήν του είς τήν γενικήν έπί- 
θεσιν τής Άντάντ. Αι σερβικαί έπιθέσεις κατά τής Ντομπροπόλ- 
γε έσυνεχίσθησαν. ' Η έπιθετική δμως δύναμις τών Σέρβων εχει 
τώρα έξασθενίσει κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε αί έφοδοί των κα_ 
τωρθώθη ν’ άποκρουσθώσιν ευκόλως. Of Γάλλοι, οί όποιοι έ
πετέθησαν μετά μεσημβρίαν τής 1. Σεπτεμβρίου κατόπιν ίσχυ- 
ρας προπαρασκευής πυροβολικού έκατέρωθεν τής όδοΰ Μονα- 
στήριον—Περλεπές, ήδυνήθησαν μέν νά είσβάλωσιν είς τά έμ - 
πρόσθια χαρακώματα, - ύπέκυψαν δμως είς τδν έκ τοΰ πλησίον 
άγώνα πρδς τήν βουλγαρικήν άμυναν. Όσοι όέν έφονευθησαν 
κατά τδν' άγώνα, τ]χμαλωτίσθησαν.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον, 2. ' Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) Νέαι 

έπιτυχιαι τών υποβρυχίων είς τήν άγγλικήν διώρυγα καί τδν 
Ατλαντικόν ώκεανόν : 4 άτμόπλοια. 2 ιστιοφόρα, έκτοπίσματος 
17 500 τόννων. Μεταξύ αύτών εύρίσκοντο 3 ώπλισμένα πολύ 
φορτωμένα ατμόπλοια, τά γαλλικά ιστιοφόρα «Μαρία ’ Αλφρέ- 
δος» μέ φορτίον άλατος διά Φεκάν καί «Παυλίνα Λουίζα», ώς 
καί εν άτμόπλοιον, τδ όποιον είχε φορτίον 6 700 τόννων ζακ· 
χάρεως διά Γαλλίαν.

Κατά τάς μέχρι τοΰδε άποσταλείσας έκθέσεις τών ύποβρυ
χίων μας Ιχαυσι κατα^υθισθή άπδ τής άρχής τοΰ ύποβρυχίου 
πολέμου πλέον τών 6 εκατομμυρίων τόννων έκ τοΰ είς τούς έχ- 
Θρούς μας διαθεσίμου έκτοπίσματος.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

H ΝΑΥΜΑΧΙΑ TOY X 0 F N IΡΙΦΦ
(Ν.) Κοπεγχάγη, 2. Σεπτεμβρίου.' Ό  άνταποκριτής τής 

«Πολίτικεν» έν Ρινκέμπινκ πληροφορεί προσέτι, δτι τής ναυμαχί
ας μετέσχον δύο ύποβρύχια, ώς καί δύο άεροπλανα. Οι γερ- 
μανοί ναύται πιστεύουσιν δτι οί Άγγλοι ερριψαν περισσότερα; 
τών Ι'δΟΟ δβίδων. Οί Γερμανοί διέμειναν κατά τήν νύκτα είς 
Μπγέρρεγκαρτ καί αυριον Θά μεταβώσι πιθανώς δι άτμοπλοιου 
κατά πρώτον είς Ρινκέμπινκ, επειτα δέ σιδηροδρομικώς είς 
Έσμπγερκ, συνοδευόμενοί ύπδ 40 Δανών ναυτών.

'11 «Πολίτικεν» πληροφορείται έκ Μπόβγερκ τά έξής: 16 
άγγλικά πολεμικά πλοία, μεταξύ τών οποίων τρία θωρηκτα με
γίστου τύπου, διήλθον έντεΰθεν χΒέ; τήν πρωίαν όλίγά λεπτά



πρδ της 8. ωρας. ' Η μοίρα έ'πλευσεν £ως εν μίλλιον βορείως 
τοΰ φάρου και κατόπι» διηυθύνθη πρδς δυσμάς. Δύο γερμανικά 
άεροπλάνα παρηκολούθοον τά άγ 'λικά σκάφη.

λΝΑΚΒΙΙΟΙΕΗΤλΤΟΥ ΟΟΑΕΜΟΙ
π ΐ Ι Ι Η Ι  — Μ Ι

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 4. Σεπτεμβρίου 1917.

Δ υτικόν Θέατρον 
ΣΤΡΑ ΤΙ* TOY AIAA0X0V ΡΟΥΠΠΡΕΧΤ

Είς την Φλάνδραν ή μαχητική ένέργεια τών πυροβολικών 
ηύςήθη μετά μεσημβρίαν είς μεγάλην σφοδρότητα είς τήν πα
ραλίαν και μεταξύ Αάνγκεμαρκ και Βαρνετόν. Είς τδ τόςον της 
'Υπέρν διεςήχθησαν μικροαγώνες είς τδ προπεδίον τών θέσεών 
μας, κατά τούς οποίους ή χμαλωτίσθησαν * Αγγλοι τινές.

Τήν νύκτα δ έχθρδς έπετέθη βορειοδυτικώς τής Λάν εισέ
βαλε παροδικώς είς τάς γραμμάς μας, άπδ τάς όποιας τδν ά- 
πωθήσαμεν άμέσως δι’ άντεπιθέσεως.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΠΡΙΝΤΣ
Είς τήν Κομπανίαν οί Γάλλοι έπετέθησαν είς τήν όδδν 

Σδμ-Πυ-Σουαίν κατόπιν τυμπανικού πυρός. ' Η άντεπίθεσίς μας 
έξεδίωξε πάλιν αύτούς άπδ εν όφ’ ήμών έκκενωθέν χαράκωμα.

Ό  άγών πυρδς πρδ τοΰ Βερντέν απέκτησε τήν έσπέραν 
πάλιν μεγάλην δύναμιν ώιαύτως κατά τήν νύκτα τά έπι της 
άνατολικής όχθης τοΰ Μας πυροβολικά Ιβαλλον διά δραστι- 
κοΰ πυρός.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΑΜΠΡΕΧΤΟΥ ΤΗΣ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
Δυτικώς τοΰ Μόζελ συνελήφθησαν γάλλοι αιχμάλωτοι ύπδ 

ίσχυράς άναγνωρίσεως πλησίον της Ρεμενωβίλ.

Κατά τήν νύκτα τής 2. πρδς τήν 3. Σεπτεμβρίου οί αε
ροπόροι μας έβομβάρδισαν τδ Καλαί καί τήν Ντυνχίρχεν. Αί 
προκύψασαι πυρκάϊαί έφαίνοντυ καθ’ ολην τήν ήμέραν. Οί αε
ροπόροι μας έβομβάρδισαν χθές τδ Ντόβερ. σήμερον δέ τήν 
Σέρνες καί τήν Ραμσγκάτε.

Χθές κατερρίφθησαν 19 έχθρικά άεροπλάνα καί 2 δέσμια 
αερόστατα.

'Ο ίλαρχος βαρώνος φδν Ριχτχόφεν έφθασε τήν ΘΙ.έναέ- 
ριον νίκην του. 10  πρδ ολίγου ενεκα τών κατορθωμάτων του 
άπδ έπιλοχίου είς άξιωματικδν προαχθεις άνθυπολοχαγδς Μύλ- 
λερ κατέρριψε τδν 27. έχθρόν του.

’Α νατολικόν θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΛΕ0Π0ΛΑ0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

' Η 8. στρατιά δπό τήν διοίκηση/ τοΰ στρατηγοΰ τοΰ πε
ζικού φόν Χουτιέ κατέλαβε χθες κατόπιν διημέρου μάχης άπό 
δυσμών καί νοτιοανατολών τήν είς πολλάς θέσεις καιομένην 
Ρίγαν !

Τά δεδοκιμασμένα στρατεύματα μας εθραυσαν πανταχοΰ 
τήν ρωσσ«ήν άντίστασιν καί διά ορμητικής προελάσεως ύπερ- 
ενίκησαν παν έμπόδιον, τδ όποιον παρουσίαζον τά δάση καί 
τά έλη.

Οί Ρώσσοι έξεκένωσαν μετά μεγίστης σπουδής τήν έκτε- 
ταμένην κεφαλήν τής γεφύρας δυτικώς τοΰ Ντύνα καί τής Ρί
γας· αί μεραρχίαι μας ευρίσκονται πρό τών έκβολών τοΰ Ντύνα.

Πυκνά, άτακτα στίφη στρατοΰ συνωθοΰνται έπι δλων τών 
άπδ τής Ρίγας πρδς βορειοανατολάς άγουσών όδών βαδίζοντα 
ήμέραν καί νύκτα.

Νοτίως τής είς Βέντεν άγούσης μεγάλης όδοΰ, έπ’ άμφο- 
τέρων τών πλευρών τοΰ ρύακος Μεγ. Γέγκελ ίσχυραί ρωσσι

καί δυνάμεις έπεχείρησαν άπεγνωσμένας αίματηράς έπιθέσεις 
κατά τών στρατευμάτων μας, δπως καλύψωσι τήν ύποχώρησιν 
τής ήττηθείσης 12. στρατιάς. Κατόπιν πεισματώδους άγώνος 
υπέκυψαν είς τήν ορμητικήν έφοδόν μας* αί μεραρχίαι μας έ- 
φθασαν είς πολλάς θέσεις τήν μεγάλην όδόν· η χμαλωτίσθησαν 
χιλιάδες τινές Ρώσσων, έκυριεύθησαν περισσότερα τών 150 πυ
ροβόλων καί άναρίθμητον πολεμικόν υλικόν.

'Η μάχη πλησίον τής Ρίγας είναι μία νέα ένδοξος σελΐς 
τοΰ γερμανικού στρατοΰ !

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Νοτιοανατολιχώς της Τσέρνοβιτς αύστροουγγρικά συντάγμα

τα άπέσπασαν άπό τούς Ρώσσους μίαν πεισματωδώς άμυνομε- 
νην θέσιν έπί υψώματος.

Μεταξύ Σερέθη καί Μολντάβα έξακολουθεΐ ή ζωηρά μα
χητική ένέργεια.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΕΝΣΕΝ
Πλησίον τής Μουντσελούλ, βορειοδυτικώς τής Φοξάνι, άπέ 

τυχόν πολλαί ρωσσορουμανικαί έπιθέσεις μετά πολλών άπωλειών.

Μ ακεδονικόν μέτωπον
Τά στρατεύματα τών έχθρικών δυνάμεων δέν έπανέλαδον 

χθές τάς έπιθέσεις των.
(W .T.B.)   ΛΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΙΟΥ ΑΥΠΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΥ ΑΝΑΚ0ΙΝ08ΕΝΤ0Ι
Β ι έ ν ν η ,  3 . Σεπτεμβρίου.

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
Χθές πρδ της άνατολής της ήμέρας έπιχειρήσεις τών 

στρατευμάτων μας έπί τοΰ όρους Σάν Γκαμπριέλε ήγαγον είς 
ζωηρούς αγώνας, οί όποιοι διεξήχθησαν εύνοϊκώς. Μετά μεσημ
βρίαν καί τήν εσπέραν άπέτυχον είς τήν βορείαν κλιτύν τοΰ ό
ρους ίσχυραί ίτοιλικαί έπιθέσεις.

'Ωσαύτως άνατολικώς της Γκέρτς χαί πλησίον τής Για- 
μιάνο ούδέν άποτέλεσμα έφεραν έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ.

’Ιταλοί άεροπόροι έβομβάρδισαν πολλά χωρία της δυτικής 
ιατρικής παραλίας. Τά υδροπλάνα μας άπώθησαν (μίαν κατά 
τής Τεργέστης έπιτιθεμένην μοίραν έχθρικών άεροπλοίων, προ
τού έπιτύχη τδν σκοπόν της.

(W .T.B .) 'Ο άρχηγός τοΰ γενικού έπιτελείου.

ΕΠΙ ΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙ ΤΗΣ ΡΙΓΑΣ
Βερολινον, 3. Σεπτερβρίου. (W .T.B.) 'Η Αύτοΰ Μεγα- 

λειότης διέταξε σημαιοστολισμόν έν ΓΙρωσσία καί ’ Αλσατία— 
Λωρραίνη κατά τήν 4. Σεπτεμβρίου έπί τή καταλήψει τής Ρίγας,

Τά γεγονότα τής Μόσχας
(Ν.) ’ Ενφ ό Κερένσκι έξεφώνει τόν γνωστόν λόγον του 

είς τήν Όπεραν τής Μόσχας όπισθεν κεκλεισμένων θυρών, ή 
μαξιμαλιστική έκτελεστική έπιτροπή διωργάνωσεν είς Μόσχαν 
τεραστίαν λαϊκήν συνάθροισιν, :ής όποιας μετέσχον τούλάχιστον 
100 000 άνθρώπων καί κατά τήν όποιαν ώμίλουν συγχρόνως 
περί τούς 50 μαξιμαλισταί ρήτορες. ' Η συνάθροισις. ή όποία 
είχε περικυκλωθή ύπδ ίσχυράς δυνάμεως κοζάκων, έλαβεν ά- 
πόφασιν, διά της όποιας ζητείται ή πτώσις τής κυβερνήσεως 
καί διά τής όποιας προτρέπεται ό Κερένσκι, νά χρησιμοποίησή 
τδν χρόνον, κατά τόν όποιον Θά εύρίσκεται άκόμη έπί κεφαλής 
τής κυβερνήσεως, όπως τεθή έπί κεφαλής μεγάλης κινήσεως 
υπέρ τής συμφιλιώσεως τών λαών.

' Η συνέλευσις έπεδοκίμασε μετ’ ένθουσιασμοΰ τούς ρήτο
ρας, οι όποιοι προέτειναν τήν άποκατάστασιν τής είρήνης, τής

έλευθερίας καί τοΰ δικαίου διά τής γενικής άπεργίας τών ρωσ- 
σικών λαϊκών τάξεων. Τήν έσπέραν έγένοντο ζωηραί διαδηλώ
σεις είς τάς πυκνώς ύπό τοΰ πλήθους κατεχομένας όδούς, αί ό- 
ποΐαι διηυθύνοντο κατά τής έξακολουθήσεως τοΰ πολέμου. Με
γάλη λαϊκή μάζα έπεχείρησε, νά διασπάς τήν στρατιωτικήν ζώ
νην είς τήν μεγάλην όπεραν, ήμποδίσθη όμως. ’ Ερρίφθησαν έν
σφαιρα φυσίγγια. __________

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΙΑΣ&ΗΠΟΤΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Ζ.) Καρλσρούη, 3. Σεπτεμβρίου. 'Η «M0pvtvx IΙόστ» 

πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως τά έξής : ' Ο σύνδεσμος τών 
έργατών καί στρατιωτών άπαιτεΐ τήν άνάκλησιν τοΰ άρχιστρα- 
τηγόυ Κορνιλώφ. Άπεφάσισε προσέτι διά πλειοψηφίας τών δύο 
τρίτων τήν διακοπήν οίασδήποτε έπιθετικής ένεργείας τοΰ ρωσ- 
σιχοΰ στρατοΰ. _________

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΡΝΙΛΩΦ
(Ν.) Πετρούπολις, 2. Σεπτεμβρίου. ' Ως άναγγέλλει τδ τη

λεγραφικόν πρακτορεΐον Πετρουπόλεως, ό Νεχραζώφ άνεκοινω- 
σεν είς έφημερίδας, ότι ή κυβέρνησις εχει βαθεΐαν έμπιστοσύ- 
νην πρός ιόν γενικόν άρχηγδν τοΰ στρατοΰ Κορνιλώφ. Αί παρε
ξηγήσεις μεταξύ τής κυβερνήσεως καί τοΰ Κορνιλώφ άφεώρων 
μόνον ζητήματα τής πειθαρχίας καί έκανονίσθησαν ήδη. Περί 
άντικαταστάσεως τοΰ Κορνιλώφ δέν έγένετο ούδέποτε λόγος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΝΝΛΑΝΔΙΑΝ
(Ν.) ' Η «Κορριέρε ντέλλα Σέρα» πληροφορείται έκ Πε 

τρουπόλεως τά έξής : Είς τήν Χέλζινκφορς έγένοντο περισσότε
ροι τών 500 πολιτικών συλλήψεων κατά διαταγήν τοΰ Κερέν- 
σχι. Μεταξύ τών συλληφθέντων εύρίσκεται καί ό δεύτερος πρόε
δρος της διαλυθείσης φιννικής βουλής.

'Η «Νέα Έφημερίς τής Ζυρίχης» πληροφορείται έμμέ- 
σως έκ Χέλζινκφορς τά έξής: Είς δλόκληρον τήν πόλιν έπι- 
κρατεΐ πλήρης άναρχία. Πλήθος καταστημάτων έκλείσθη έκ 
φόβου διαρπαγής. ” Εφθασεν είς Φιννλανδίαν μεγάλη στρατιωτική 
δύναμις έκ Πετρουπόλεως, όπως έμποδίση έν πάση περιπτώσει 
τήν συνεδρίαση» τής βουλής. Οί σοσιαλισταί έδήλωσαν, ότι δ- 
λόκληρος ή έργατική τάξις ήτοιμάσθη έναντίον τών έπιδρομέων 
καί ότι θά άντιταχθή βία έναντίον βίας.

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
(Ν.) 'Η «Βορειογ. Γεν. Έφημερίς» γράφει: Έξ έγκύρου 

πηγής άνακοινοΰται, ότι ή είδησις τής «Ματέν», κατά τήν ό
ποιαν ή Νορβηγία ύπεχώρησεν είς τήν άπαίτησιν τής ’ Αμερι
κής, νά άποκλείση τήν έξαγωγήν είς Γερμανίαν, στερείται οίασ-. 
δήποτε βάσεως. _________

Ά γ γλ ικ α ί φρ ικαλεότητες
(Ν.) Κοπεγχάγη, 2. Σεπτεμβρίου. ' Η «Πολίτικεν» άναγ- 

γέλλε·., ότι κατ’ άνακοίνωσιν γερμανών ναυτών οί "Αγγλοι έχρη- 
σιμοποίηΟαν δβίδας μετά δηλητηριωδών άερίων καί εβαλον διά 
πολυβόλων έναντίον τών άνυπερασπίστων γερμανών ναυτών.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
(Ν.) Αί «Ειδήσεις τής Ζυρίχης» πληροφορούνται, ότι ό 

Πάπας έξακολουθεΐ τάς ένεργείας του.
Τηλεγράφημα τοΰ Ρόϋτερ έκ Ρώμης άναγγέλλει τά έξής,: 

Οί κύκλοι τοΰ Βατικανού ισχυρίζονται, ότι δ Πάπας έξέφρασε 
τήν πρόθεσή, άφοΰ λάβΐβ τάς άπαντήσεις όλων τών έμπολέμων 
πρδς τήν νόταν του, νά δημοσίευση άπάντησιν, έν τή όποία Θά

άναφέρη τά σημεία έκεΐνα, έπί τών όποιων έπικρατεΐ συμφω
νία, καί έκεΐνα, τά όποια πρέπει νά συζητηθώσιν άκόμη. 'Ο 
Πάπας έλπίζει, ότι κατ’ αύτόν τδν τρόπον θά είσαγάγη τήν ει
ρηνικήν νόταν του είς τήν όδδν τής πραγματοποιήσεως.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
(Ν.) 'Η «Έβνινχ Πδστ» πληροφορείται έκ Σικάγου, ότι 

έπενέβη έκεΐ στρατιωτική δύναμις έναντίον τών δημαγωγών ύπέρ 
τής είρήνης. "Ολα τά πρόσωπα, τά όποια συνήθροιζον ύπογρα. 
φας είς τάς όδούς διά τήν υποβολήν άναφορας ύπέρ τής είρή
νης, συνελήφθησαν. Είς Κολοράδον έξερράγησαν νέαι άπεργίαι 
καί ταραχαί. Οί έπαναστάται ήμπόδισαν τήν μεταφοράν μετάλ
λων διά τήν άνατολικήν πολεμικήν βιομηχανίαν.

0 ΚΑΊ ΖΕΡ ΕΠΙ IH ΚΑΤΑΛΗΨΕΙ ΤΗΣ ΡΙΓΑ!
Μέγα Στρατηγεΐον, 3. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T.B.) 

‘ Η Αύτοΰ Μεγαλειότης ό Αύτοκράτωρ (άπέστειλε πρός τήν Αύ
τής Μεγαλειότητα τήν Αύτοκράτειραν τό άκόλουθον τηλεγράφημα:

Πρός τήν Αύτής Μεγαλειότητα τήν Αύτοκράτειραν καί 
Βασίλισσαν, Πότσνταμ.

'Ο άρχιστράτηγος πρίγκηψ Λεοπόλδος τής Βαυαρίας μοΰ 
άνήγγειλεν αύτήν τήν στιγμήν τήν κατάληψιν τής Ρίγας ύπό τών 
στρατευμάτων μας. Έ ν νέον μνημεΐον γερμανικής δυνάμεως καί 
άκαταμαχήτου θελήσεως τής νίκης.. 'Ο Θεός νά μας βοηθήση 
καί είς τδ μέλλον ! Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς .

Προσέτι ή Αύτοΰ Μεγαλειότης άπηύθυνε πρδς τδν (Αρχι
στράτηγον πρίγκηπα Λεοπόλδον τής Βαυαρίας τδ άκόλουθον τη
λεγράφημά:

Πρδς τδν αρχιστράτηγον πρίγκηπα Λεοπόλοον τής Βαυαρίας!
’ Απευθύνω είς σέ καί τήν 8. στρατιάν τά συγχαρητήρια 

καί τάς εύχαριστίας έμοΰ καί τής πατρίδος έπ’ εύκαιρία τής κα- 
ταλήψεως τής Ρίγας. Προβλεπτική διοίκησις καί σιδηρά Θέλησις 
τής νίκης έξησφάλισαν τήν ώραίαν έπιτυχίαν. ' Ο θεός καί είς 
τδ μέλλον μεθ’ ήμών! Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  A. Β.

Η Ρ Ι Γ Α
;ν  (Ν.) ' Η Ρίγα είναι ή πρωτεύουσα τού κυβερνείου Λίβλαν- 

καί είχεν έν ειρήνη 300 000 κατοίκων. Είναι σημαντικωτάτη 
έμπορική πόλις καί λιμήν είς τήν ’ Ανατολικήν θάλασσαν. Οί 
κάτοικοί της είναι κατά 47 έπί τοΐς έκατδν Γερμανοί. Κατέχει 
σημαντικήν βιομηχανίαν, άντιπροσωπευομένην ύπό 225 έρ- 
γοστασίων. _________

Βέρνη, 3. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) Είς τδ Ελβετικόν Τη
λεγραφικόν Πρακτορεΐον άπεστάλη έκ Σέν Μόριτς τδ άκολου- 
θον τηλεγράφημα: Ή  Αύτοΰ Μεγαλειότης δ βασιλεύς Κων
σταντίνος μοί άνέθεσε, νά σάς παρακαλέσω, νά άνακοινώσητε 
διά τοΰ πρακτορείου σας τήν άκόλουθον δήλωσιν τής Αύτου 
Μεγαλειότητος :

Είς τάς έίθέσεις τών πραγμάτων, τάς όποιας άνέπτυξεν ή 
πιοροΰσα κυβέρνησις ένώπιον τής νεωστι συγκληθεισης βουλής 
περί της πολιτικής, τήν όποιαν ήκολούθησεν ή Ελλάς κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ  πολέμου, παρατηρώ —τούλάχιστον, έφ 
όσον δύναμαι νά κρίνω άπδ τάς μέχρι τοΰδε δημοσιευθεισας εί- 
δήσεις—ότι, όσον άφορα διάφορα σπουδαία [σημεία, ίδίως, όσον 
άφορα τάς σχέσεις μου πρός τά δύο υπουργεία Βενιζέλου καί 
τήν στάσιν, τήν όποιαν έτήρησα έν τή έξωτερική πολιτική τοΰ 
κράτους, ή άλήθεια έχει σοβαρώς διαστοαφή. Αισθάνομαι έ-



μαυτδν πρός μεγίστην μου λύπην ήναγκασμένον, νά προβώ είς 
ρητήν διάψευση* τής παραστάσεως ταύτης τών πραγμάτων. ('Υ 
πογραφή πλοίαρχος Παπαρρηγόπουλας, υπασπιστής τής Αύτοΰ 
Μεγαλειότητας τοΰ Βασιλέως τών ' Ελλήνων.)

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Μ Τ Α ΙΜ Σ  ΤΗΣ ΡΙΓΑΣ
' Η απώλεια τής. Ρίγας είναι νέον βαρύ πλήγμα διά 

τούς Ρώσσους μετά τάς αίματηράς ήττας των εις τήν ανατο
λικήν Γαλικίαν καί τήν Βουκοβίναν, τδ όποιον εχει ού μόνον 
στρατιωτικήν, άλλά καί πολιτικήν σημασίαν. 'Ο ρωσσικός λαδς 
διακρίνει χαί διά τής νέας ταύτης γερμανιχής νίκης, δτι ή στρα
τιωτική δύναμις τής Γερμανίας είναι ακλόνητος καί αρκετά ι
σχυρά, ώστε νά δύναταί νά έπιτίδεται κατά τοΰ έχθροΰ έκεΐ 
δπου υπαγορεύει τδ γερμανικδν σχέδιον τής διεξαγωγής τοΰ 
πολέμου. . ,

'Η ρωσσική κυβέρνησις θά προσπαδήση νά Ιλάττώση τήν 
σημασίαν τής χαταλήψεως τής Ρίγας, θά παραστήσΐβ ίσως τήν 
έκχένωσιν αύτής ώς Tjpo πολλοΰ άπΟφασισμένον μέτρον. ’ Απέ
ναντι τοιούτων προσπαθειών δύναταί νά άντιταχθή, δτι οί Ρώσσοι 
ειχον ύπ’ οψιν τάς ίσχυράς γερμανίκάς έπιθέσεις καί είχον άρ- 
κετόν χρόνον, νά προπαρασκευασθώσι δι’ αύτάς. ' Ωσαύτως άν- 
τέταξαν έντιμον άμυναν· έάν πανταχοΰ \ έξετοπίσθησαν, τοΰτο εί
ναι συνέπεια τών - ίσχυρών έπιθέσεων τοΰ γερμανικού στρατοΰ, 
ό όποΐος έφώρμησε σταθερώς καί γενναίως κατά τοΰ έπιδιωκο- 
μένόυ σκοποΰ, καί τής έπιμελοΰς προπαρασκευής καί συστημα
τικής έκτελέσεως τής έπιχειρήσεως. Ουτω άπεδείχθη απας ετί 
ή υπεροχή τής γερμανιχής πολεμικής τέχνης καί ή γερμανική 
γενναιότης διέπραξε πάλιν πράξιν, διά τήν δποίαν δύναταί νά 
ύπερηφανεύηται καί νά χαίρΐβ ή γερμανική ψυχή.

ΕΚΚΕΗΟΣΙΣ (H I Τ Ι ί  ΗΤΪΗΑΜΪΗΤΕ
Βερολΐνον, 4. Σεπτεμβρίου, (W .T.B.) Οί Ρώσσοι έξεκε- 

νωσαν τήν Ντυναμύντε.
Σ. Σ> 'Η Ντυναμύντε κεΐται παρά τάς έκβολάς τοΰ Ντύνα 

καί είς άπόστασιν 15 περίπου χιλιομέτρων βορείως τής Ρίγας. 
Είναι ώχυρωμένη αποτελούσα προπύργιον τής Ρίγας.

Οί δροι τοΰ Π άπα διά τή ν  εΙρήνην
(Ζ.) Μπάζέλ, 3. Σεπτεμβρίου. 'Ως πληροφορείται ή 

«Νταίλυ ΝόΟ» έκ Βασινγκτώνος, διατρέχει είς τους έκεΐ πολι
τικούς κύκλους ή φήμη, δτι ό Πάπας προτίδεται, νά προτείντ, 
είρήνην ύπδ τούς Ιξής δρους:

’ Αποκατάστασις τής ανεξαρτησίας τοΰ Βελγίου, άδεια εις 
τήν Γερμανίαν νά ίδρύσ^ ναυτικήν βάσιν είς ’ Αντβέρπεν, ανεξαρ
τησία τής Λωρραίνης, ένφ ή ’ Αλσατία παραμένει, γερμανική, ή 
Τεργέστη νά μεταβληδή ■ είς έλεύθερον λιμένα, τδ δέ βαλκανικδν 
ζήτημα νά κανόνισθή ύπδ τοΰ συνέδριου τής είρήνης.

Ή  «Μόρνινχ Πόστ» πληροφορείται έχ Ν. 'Υόρκης τά 
εξής: 'Ως πληροφορείται ή «Σόόν», ό πρόεδρος Ούΐλσον συνώ- 
δευσε τήν πρδς τδν Πάπαν άπάντησιν του διά αύτογράφου έ- 
πιστολής, ή όποια έπιτρέπέι είς τδν Πάπαν, νά έξαχολουθήστ, 
τάς προσπαθείας του χάριν τής ειρήνης |έπί τή βάσει τής νό 
τας τοΰ Ούΐλσον. 'Ο Ούΐλσον έξέφρασεν έν τή έπιστολή του 
τήν προδυμίαν, νά άποδεχθή καί >έας προτάσεις τοΰ Πάπα.

’ Ενοικιάζεται χαλώς έπιπλ. δωμ. Χοσπιτάλ-στράσσε 33. II ■

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμάτιον απο τής 15. Σεπτεμ 
βριόύ. Μπάουτσενερ-στράσσε 18. 1. ά.
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ΙΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 
„ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ“ 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ
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