
ΝΕΑ TOY
Έλληνιχή

GORLITZ
εχδοσις

ΑΡΙΘ. 258. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 26 ΑΥΓ.Ι8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1917
Verantwortlicher Herausgeber: Ε. G l a u b e r  , Gorlitz. 
Uebersetzt von Dionyssios A g a p i t o s ,  ζ. Z. in Gorlitz. 
Druck und Verlag der Aktien-Gesellschaft Gorlitzer 
Nachrichten und Anzeiger, Gorlitz, Demianiplatz 23/24.

'Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ.
Μεταφραστής: Διονύσιος Π. ’Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί εκδοσις ύπό της Εταιρείας Γκέρλιτσερ Νάχριχ- 
τεν ουντ ’Άντσαϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 28,24,25.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολινον δ. Σεπτεμβρίου. (W .T.B )' Η μάχη πυροβολικού είς 

τήν Φλα'νδραν έμαίνετο μετά ιδιαιτέρας σφοδρότητος είς τήν παρα
λίαν. είς τήν περιοχήν τοΰ δάσους Χουτοΰλστερ ώς καί άνατο
λικώς ΐής ' Υπέρν. ' Η αμυντική ένέργεια τοΰ γερμανικού πυρο
βολικού συνεχίζεται μετά καλής έπιτυχίας. Παρετηρήθησαν πολ- 
λαί έκρήςεις καί πυρκαϊαί είς τάς πυροβοληθείσας θέσεις τών 
άγγλικών πυρβολαρχιών. Βορείως τής διώρυγος τής Χολλεμ
πέκε τό γερμανικόν πεζικόν μετέθεσε κατά τι πρός τά έμπρός 
τάς θέσεις του. Άπόπειραι άγγλικών πολεμικών πλοίων, δπως 
πυροβολήσωσι τήν φλανδρικήν παραλίαν άπέτυχον. Τά άγγλικά 
πολεμικά άπεκρούσθησαν δύο φοράς.

Είς τήν Άρτουά ή ένέργεια τού πυροβολικού ήτο άσθε- 
νής, ώς καί είς τήν περιοχήν τοΰ Σέν Κεντέν. δπου αργά μετά 
μεσημβρίαν ηύςήθη τό πΰρ έναντίον τής πόλεως. Είς τόν Αισν 
έπυροβολήθησαν αί γερμανικαί θέσεις είς τήν περιοχήν τής ά
γροικίας Ούρτεμπίζ δπό βαρέων πυροβόλων. Είς τό Βίντερμπεργκ 
άπεκρούσθη μια γαλλική περίπολος εύζώνων. Γερμανοί άεροπό- 
ροι έβομβάρδισαν γαλλικάς άποθήκας πυρομαχικών καί στρατό
πεδα· παρετηρήθησαν πολλαΐ έκρήςεις καί πυρκαϊαί. Τήν πρωΐ. 
αν τής 4. Σεπτεμβρίου άπεκρούσθη μία γαλλική περίπολος βο
ρείως τής Ράϊμς, ώς καί μία βορείως τής Βιέν-λέ-Σατώ.

Είς τό μέτωπον τοΰ Βερντέν ό άγών πυροβολικού ήτο ιδι
αιτέρως ισχυρός είς τήν περιοχήν τού Μπωμόν, τό δάσος τής 
Σώμ καί τό ύψωμα Βωκρουά. Αί γερμανικαί πυρβολαρχία( 
έξακολουθοΰσι τό πΰρ των έναντίον τοΰ γαλλικού πυροβολικού 
•θι δλων τών μέσων. Νέαι έγκαταστάσεις, όχυρωτικαί έργασίαι 
καί μετακινήσεις τών Γάλλων έδέχθησαν καταστρεπτικόν καί 
φονικόν πύρ.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον ή γερμανική καταδίωξις είς τό μέ
τωπον τής Ρίγας εφθασεν είς τήν περιοχήν τής Χίντσενμπεργκ 
πλησίον τής όδοΰ καί τής σιδηροδρομικής γραμμής πρός Βέντεν. 
Είς τό λοιπόν άνατολικόν μέτωπον μόνον πύρ πυροβολικού καί 
«ράσις περιπόλων. ' Ο άριθμός τών αίχμαλώτων άπό τούς μερικούς 
άγώνας νοτίως τού Προύθου άνήλθεν είς 4 άξιωματικούς καί 
229 όπλίτας, προσέτι δε έκυριεύθησαν πολυβόλα τινά.

II  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Τ Ο Ϊ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ  Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Υ
Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨ1Ν ΤΗ Σ ΡΙΓΑΣ

Βερολινον, δ. Σεπτεμβρίου. (W.T.B.) Κατά τήν κατάλη- 
ψιν τής Ρίγας καί τής Ντυναμόντε μετέσχον ένεργώς και αί 
ύπό τήν διοίκησιν τοΰ άρχηγού τής ’Ανατολικής θαλάσσης 6- 
—αγόμεναι γερμανικαί ναυτικαί δυνάμεις. 'Υποβρύχια τοΰ στολί

σκου «Κούρλαντ» είσήλθον είς τόν διά ρωσσικών τορπιλλών, 
δικτύων καί άλλων έμποδίων άποκεκλειβμενον κολπον της Ρίγας 
μετά ένεργοΰ ύποστηρίςεως έκ μέρους τής τορπιλλαλιευτικής 
μοίρας καί έπυροβόλησαν άπό Θαλάσσης τά απο Ντυναμύντε 
έπί τής όδοΰ πρός Περνιγκελ φεύγοντα ρωσσικά στρατεύματα.

Συγχρόνως διά τής παρουσίας των είς τον κολπον τής 
Ρίγας ήμπόδισαν τάί ρωσσικάς ναυτικάς δυνάμεις νά βάλωσιν 
άπό θαλάσσης έναντίον τών στρατευμάτων μας.

Με θ’ όρμής καί έπιτυχίας προσέβαλον καί αί μοιραι- τών 
ύδροπλάνων μας τών άεροναυτικών σταθμών Βιντάου καί 
Άνγκερνζε τάς πρός τά όπίσω συγκοινωνίας τών Ρώσσων καί 
τάς πρός άνατολάς άγούσας όδούς καί σιδηροδρομικάς γραμ- 
μάς καί είχον πδλλάς έπιτυχίας έπί σιδηροδρομικών σταθμών, 
κινούμενων συρμών, ώς καί έπί ρωσσικών στρατευμάτων, τά 
όποια ύπεχώρουν έπί τών οδών. I ά άεροπλάνα μας έπετυχον 
διά βομβών πολλά άπό τήν Ντυναμύντε έκπλέοντα ρωσσικά 
πλοία, τά όποια έσταμάτησαν καιόμενα πρό τού λιμένος.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕΝΤλΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Γ ΕΡ Μ Α Ν ΙΚ Α  ΑΝΑΚΟΙΝΟΟΕΝΤΑ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 7. Σεπτεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον
ΣΤΡΑ ΤΙΑ  ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΥΠΠΡΕΧΤ

Είς τό φλανδρικόν μέτωπον διεξήχθησαν πάλιν σφοδροί 
άγώνες πυροβολικοΰ μεταςύ τοΰ δάσους Χουτοΰλστερ καί τής 
Χολλεμπέκε.

Τήν πρωίαν καί τήν έσπέραν οί Άγγλοι έπετέθησαν κατά 
τών βορείως τής σιδηροδρομικής γραμμής Ρουλέρ—'Υπέρν θέ
σεών μας έπί μετώπου 4 χιλιομέτρων κατόπιν ισχυρού τυμπα- 
ν.κού πυρός. Κατόπιν άγώνος μικράς διαρκείας άπεκρούσθησαν 
πανταχοΰ. ’ Εξ αίχμαλώτων έςηκριβώθη ή συμμετοχή τριών με
ραρχιών είς τάς έπιθέσεις ταύτας, αί όποΐαι έκόστισαν είς τόν 
έχθρόν μεγάλας άπωλείας.

Είς τούς γειτονικούς τομείς έπετέθησαν άγγλικά τμήματα 
άναγνωρίσεως κατόπιν ισχυρού πυρός· καί ταΰτα ού&εμιαν έπι- 
τυχίαν είχον.

Πλησίον τής Λάν άπέτυχον σήμερον τήν πρωίαν μεμονω- 
μέναι έπιθέσεις τοΰ έχθροΰ.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΑ  ΤΟΥ Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΝ ΤΣ
Είς πολλά μέρη τού μετώπου τοΰ Αΐσν καί είς τήν Καμ- 

πανίαν ή μαχητική ένέργεια διετηρήθη ζωηρά καθ’ ολην τήν 
ήμέραν. Συνελάβομεν αιχμαλώτους είς μάχας προφυλακών.



' Η μάχη πυροβολικού εις την ανατολικήν όχθην τοΰ Μάς 
έσονεχίσθη κατά τήν νύκτα μέ βραχείας μόνον διακοπάς. Τό 
πΰρ μας καταστροφής έναντίον άναγνωρισθεισών ετοίμων στρα
τευμάτων έφόδου ήμπόδισε μίαν γαλλικήν έπίθεσιν είς τό δάσος Φός.

Νοτίως της Μπωμόν h  βυρτεμβουργικόν σύνταγμα είσέ- 
βαλεν είς τάς έχθρικάς γραμμάς και άπώθησε τήν φρουράν 
των δι’ άγώνος χειροβομβίδων.

Βαδικαί περίπολοι εΐσέβαλον είς τό δάσος τής Κωριέρ καί 
έπανήλθον μετά αιχμαλώτων.

Κατά τους έναερίους άγώνας κατερρίφθησαν 9 έχθρικά 
άεροπλάνα και διά τοΰ άμυντικοΰ πυρός 5.

’Α νατολικόν θέατρον.
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕ0Π0Λ&0Υ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Αί κινήσεις όποχωρήσεως τών Ρώσσων βορειοανατολικώς 
τού κάτω Ντύνα διήρκεσαν και χθές. Τό ιππικόν μας ήγωνίσθη 
έπιτυχώς έναντίον έχθρικών οπισθοφυλακών νοτιοδυτικώς της 
Νιτάου καί πλησίον τής Νόϋ Κάϊπεν (70 χιλιόμετρα άνατολι- 
χώς τής Ρίγας.)

Μεταξύ τής λίμνης Αόμπε καί τής Φρίντριχστατ ό υπο- 
χωρών έχθρός έπυρπόλησε τά χωρία.

'Η λεία τής Ντυναμύντε άποτελεΐται άπό πολλά πυρομα- 
χιχά καί πολεμικόν υλικόν προσέτι δέ καί 40 πυροβόλα, έκ 
τών οποίων τά 22 διαμετρήματος μεγαλυτέρου τών 12 έκατο- 
στομέτρων.

Είς τό λοιπόν μέτωπον τής Μαύρης θαλάσσης ούοεμί? 
μεγαλύτερα πολεμική έπιχείρησις..

Μ ακεδονικόν μέτωπον
Μετάξι» τών λιμνών Όχρίδος καί Πρέσπάς μάχαι τμημά

των άναγνωρίσ?ως, άνατολικώς -δέ τοΰ ’ Αξιοΰ ζωηρά ένέργεια 
πυρός.
W .T.B.)   ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΟΟΪΓΓΡΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΟΕΝΤΟ!
Β ι έ ν ν η ,  6. Σεπτεμβρίου.

Ιτα λ ικ ό ν  θέατρον
Χθές συνεπληρώθησαν 12 ήμέραι άφ’ δτου οι ’ Ιταλοί ήρ- 

χισαν τήν μεγάλην των συστηματικήν έφοδον έναντίον τοΰ δρους 
Σάν Γκαμπριέλε. ’ Ισχυρά’ μαζαι πυροβόλων καί τορπΑλοβλη- 
τών συνεκέντρωσαν έπί πολλάς ώρας τό πΰρ των κατά τών έπί 
τών υψωμάτων θέσεων μας. ’ Επί στενού χώρου έφώρμα ημέ
ραν καί νύκτα τό πεζικόν συγκείμενον τουλάχιστον άπό οκτώ ίτα- 
λικάς ταξιαρχίας. Προχθές ή πάλη εφθασε τό κατακόρυφον ση- 
μεΐον. ' Η κορυφή τοΰ δρους ήλλαξε πολλάκις κύριον κατά τόν 
άμφίρροπον άγώνα. Άλλά ή χαρά τού έκπληκτικήν νίκην δι- 
ψώντος έχθροΰ ήτο πρόωρος. ' Η πρόθυμός είς θυσίας έπιμονή 
τών στρατευμάτων μας έκέρδισε τήν υπεροχήν. ’Ενήργησαν ίσχυ
ράς άντεπίθέσεις κατά τοΰ έχθροΰ και αφή ρεσαν άπ’ αύτόν τό 
παροδικώς καταληφθέν έδαφος. Χθες τήν μεσημβρίαν τό δρος 
Σάν Γκαμπριέλε εύρίσκετο πάλιν τελείως είς χεΐράς μας. Τήν 
έσπέραν άπεκρούσθη αίματηρώς μία ίσχυρά έπίθεσις. Συγκεν
τρώσεις ίταλικοΰ στρατοΰ έντός τής κοιλάδος παρέχουσιν ενδεί
ξεις νέων άγώνων.

’ Ανατολικώς. τοΰ Γκέρτς άπεκρούσαμεν μονομερείς έπιθέσεις.
’ Επί τού νοτίου μέρους τοΰ όροπεδίου τοΰ Κάρστ ή μάχη 

διήρκεσεν ολόκληρον τήν ήμέραν. Οι. Ιταλοί έξετοπίσθησαν άπό 
τά έμπρόσθια χαρακώματά των. Τό γενναΐόν μας πεζικόν άπέ- 
κρουσε νικηφόρως εις τάς καταληφθείσας γραμμάς δλας τάς

προσπαθείας τού έχθροΰ, δπως διά ισχυρών ^άντεπιθέσεων επα
νορθώσω τήν άποτυχίαν του. ' Ο άριθμός τών κατά τήν 4. καί 
5. Σεπτεμβρίου συλληφθέντων αιχμαλώτων είς τόν χώρον τού
τον μάχης άνήλθεν είς 160 αξιωματικούς καί 6 300 άνδρας.

'Η Τεργέστη ήτο πάλιν 6 στόχος δύο ιταλικών έναερίων 
έπιθέσεων.

(W .T.B.) Ό  άρχηγός τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.

30 0 0 0  ΤΟΝΝΟΙ
Βερολινον, 5. Σεπτεμβρίου. ’ Επίσημον. (W .T.B.) Νέαι 

έπιτυχίαι τών ύποβρυχίων είς τ  ̂ βόρειον πολεμικόν θέατρον: 
30 000 τόννοι. Μεταξύ τών βυθισθέντων πλοίων εύρίσκοντο τό 
άγγλικόν ώπλισμένον άτμόπλοιον «Κλαβέρλεϋ» μετά 6000 τόν
νων άνθράκων διά Γένουαν, ώς καί τρία άλλα άτμόπλοια, πλέ
οντα μεταξύ συρμών, έκ τών οποίων δυο ήσαν ώπλισμένα καί 
εν ύδροφόρον τουλάχιστον 4000 τόννων.

- 0  άρχηγός τοΰ ναυαρχ. έπιτελείου τοΰ στόλου.

Βερολινον, 6. Σεπτεμβρίου. ’ Επίσημον. (W .T.B.)
1. Κατά τήν νύκτα τής 4. πρός τήν 5. Σεπτεμβρίου υ

δροπλάνα ερριψαν βόμβας 2 300 χιλίογράμμων έπί στρατιωτι
κών έγκαταστάσεων τής Ντυνκίρχεν καί τοΰ Σέν Πόλ. Παρετη
ρήθησαν πυρκαϊαί καί έκρήξεις.

2. 'Έν τών ύποβρυχίων μας έκανονιοβόλησε τήν έσπέραν 
τής 4. Σεπτεμβρίου αφθόνως διά οβίδων τόν ώχυρωμένον λι
μένα Σκάρμπορουκ είς τήν άνατολικήν άγγλικήν παραλίαν. Πα
ρετηρήθησαν καθαρά έπιτυχή βλήματα χαί πυρκαϊαί.

'Ο άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

Ή εναέριος έπ ίθεσ ις  κατά  τοΰ Λονδίνου.
(Ν.) Αονδΐνον, 5. Σεπτεμβρίου. Τό γραφεϊον τοΰ τύπου 

άναγγέλλει τά έξής: Κατά τήν εναέριον έπίθεσιν έναντίον τοΰ 
Λονδίνου κατά τήν παρελθοΰσαν νύκτα έφονεύθησαν 11 πρόσω
πα καί 62 έτραυματίσθησαν.

0 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟΝ ΤΗΣ ΡΙΓΑΣ
(Ν.) Πετρούπολις, 5. Σεπτεμβρίου. (Τηλ. τοΰ τηλεγρ· 

πρακτ. Πετρουπόλεως.) Αναγγέλλεται, δτι δ γερμανικός στόλος 
ένεφανίσθη έντός τοΰ κόλπου τής Ρίγας. Κατά τάς τελευταίας 
είδήσεις τό ρήγμα είς τό μέτωπον τής Ρίγας ηυξήθη κατά τάς 
τελευταίας δύο ήμέρας είς περισσότερα τών 60 χιλιομέτρων. 
Τήν 4. Σεπτεμβρίου οί Γερμανοί έξηκολούθησαν καθ’ δλην τήν 
ήμέραν τήν έπίθεσιν είς τό μέτωπον τής Ρίγας μετά δυνάμεως, 
ίδίως δέ έπετέθησαν είς τήν βορείως τής 'Υξκύλ περιοχήν, δ
πως άνακόψωσι τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν Ρίγα—Βέντεν.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ  
ε ί ς  τ ή ν  α γ γ λ ι κ ή ν  π α ρ α λ ί α ν

(Ν.) Λονδΐνον, 5. Σεπτεμβρίου. ’ Επίσημον. Χθές τήν ε
σπέραν περι ώραν 6. 45' ένεφανίσθη 2ν έχθρικόν ύποβρύχιον 
είς τό ύψος τής Σκάρμπορουκ χαί ερριψε 30 ομοβροντίας, έχ 
τών οποίων τό ήμισυ επεσαν έπί τής ξηράς. Έφονεύθησαν 
τρία πρόσωπα καί πέντε έτραυματίσθησαν. ‘ Η υλική ζημία 
είναι άσήμανχος.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΙΓΑΝ
(Ν.) ' Π κατάληψις τής Ρίγας θεωρείται όπό τοΰ γαλλι

κού τύπου ώς δεινόν πλήγμα. ’ Ιδιαιτέρως άπαισιόδοξος είναι ο 
«Χρόνος», άλλά καί άλλα υπουργικά όργανα θεωροΰσι τήν ά-

ξίαν τής Ρωσσίας ώς συμμάχου μικροτέραν παρά καθ’ οίανδή- 
ποτε άλλην στιγμήν άπό τής έκρήξεως τοΰ πολέμου.

'Η ιταλική έφημερίς «Σ εκολο» πληροφορείται έκ Λονδίνου 
περί τής κοινής γνώμης, δτι διατελεΐ εις άπογοήτευσιν. Οί Ά γ 
γλοι έφοβήθησαν έπίθεσιν τοΰ γερμανικού στολου κατα τής τε
λείως άδιοργανώτου καί άνιχάνου πρός άντίστασιν Κρονστάτης. 
Τά ρωσσικά χρεώγραφα κατέπεσαν πολύ είς τό χρηματιστήριον 
τοΰ Λονδίνου. _________

Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΧΙΑ
(Ν.) Ή  «Έφημερίς τών Ξένων» τοΰ Άμβουργου πληρο

φορείται έκ Στοκχόλμης τά έξής : Κατά τήν γνώμην τής «Ργέτς» 
τά γεγονότα της Καζάν, εις τά νώτα άχριβώς τοΰ στρατοΰ, ά- 
ποδεικνύουσι τήν έπικρατοΰσαν άποσύνθεσιν καί άναρχίαν. 'Η ά- 
νεξήγητος έκρηξις τοΰ διά πολεμικούς σκοπούς έργαζομένου έρ- 
γοστασίου προεχάλεσεν άμέσως δειλήν φυγήν. Οί στρατιώται έ
πέταξαν τά δπλα των χαί, άφοΰ έμετριάσθη δ τρόμος των, έπε- 
δόθησαν είς τάς λεηλασίας. Αότόπται μάρτυρες βεβαιοΰσιν, δτι 
οί στρατιώται άντίχρυσαν μέ χαιρεκακίαν τήν έρήμωσιν τής πό
λεως. "Οταν έχηρύχθη είς τήν πόλιν ή κατάστασις πολιορκίας, 
τουναντίον ήγέρθησαν διαμαρτυρίαι, δτι τοΰτο σημαίνει περιορι
σμόν τής μόλις άποκτηθεισης έλευθεριας.

Κατά ε λ β ε τ ι κ ά  τηλεγρραφήματα έκ Λονδίνου ή «Μόρνινκ 
Πόστ» πληροφορεί τά έξής : Είς τήν Ρεβάλ έγένοντο ταραχαί 
έκ μέρους τών έργατών, οί όποιοι έζήτησαν άνύψωσιν ημερο
μισθίων καί έκήρυξαν γενικήν άπεργίαν. '0  διοικητής τής πό
λεως έκήρυξεν αύτήν είς κατάστασιν αύστηρας πολιορκίας καί 
προέτρεψε τόν λαόν νά ήσυχάση, ύπενθυμίζων είς αύτόν τόν 
κίνδυνον, 6 όποιος άπειλεΐ την πόλιν ενεκα τής γερμανικής έπι- 
θεσεως. _________

Η ΕΛΛΕΙΨ1Σ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ
(Ν.) Βέρνη, 5. Σεπτεμβρίου. ' Η «Ματέν» πληροφορείται 

έκ Πετρουπόλεως, δτι είς τό νοτιοδυτικόν ρωσσιχόν μέτωπον 
δέν εφθασαν πλέον άλευρα. 'Η κατάστασις είναι κρίσιμος.'Ο 
στρατός δέν θά εχβ έντός ολίγου άρτον. Οί διοικηταί τοΰ 
στρατοΰ διετάχθτσαν, νά έπιτάξωσιν αλευρα, έν ανάγκη δια τής 
βίας. ‘ ■

(Ν.) Άμστερνταμ, 5. Σεπτεμβρίου. Κατά τήν «Γενικήν 
Εμπορικήν ’ Εφημερίδα» ή «Έξσάνζε Τέλεγραφ Κόμπανυ» 
πληροφορείται έκ Πετρουπόλεως, δτι είς τήν ρωσσικήν πρω
τεύουσαν έξερράγη κρίσις τροφίμων. Ο υπάρχων άρτος έξαρκεΐ 
διά δύο εως τρεις ήμέρας. 'Ωσαύτως είς Φιννλανδίαν το ζή
τημα τών τροφίμων είσήλθεν είς σοβαρόν σταδιον.

Η Π Υ ΡΚΑΤ Α ΤΗΣ ΚΑΖΑΝ
(Ν.) 'Η «Έφημερίς τοΰ Χρηματιστηρίου» τής Πετρουπό

λεως άναγγέλλει, δτι ή τεραστία πυρχαϊά τής Καζάν έπροξε- 
νήθη όπό άναρχικής άποπείρας. ' 0 άριθμός ιών Θυμάτων υπο
λογίζεται είς 4 000. ' Η ζημία άπό χαταστραφέντα ιαπωνικά 
πυρομαχικά πυροβολικού άνέρχεται είς 160 έκατομμύρια ρου
βλίων. Προσέτι κατεστράφησαν έκ τής- πυρκαϊας 14 άμερικα- 
νικά άεροπλάνα, τά δποία έπρόκειτο να αποσταλώσιν εις το 
μέτωπον έντός ολίγων ήμερών. Μετά τήν έκ τής έκρήξεως κα
ταστροφήν έξηφανίσθησαν 3 000 στρατιώται τής φρουράς Κα
ζάν. Δέν έξηκριβώθη πόσοι έξ αύτών έφονεύθησαν καί πόσοι 
έλι-οτάκτησαν. 'Η μεγάλη σιδηροδρομική γέφυρα του Βόλγα 
κατεστράφη, ούτως ώστε ή σ.δηοοδρομική. συγκοινωνία Καζάν 
—Μόσχα διακόπτεται διά τινας εβδομάδας. Είς όλοκληρον το

κυβερνεΐον έξερράγη πανικός. ' Η Καζάν καί πλεΐστα προάστεϊα 
αύτής κατεστράφησαν έντελώς.

λ Η Ε Ξ Η Γ Η Τ Ο Ι  Π f  Ρ I A  Ί  *  I ί ! Ι Σ  Ρ ί Π Ι Ι Ν
(Ν.) Κοπεγχάγη. 3. Σεπτεμβρίου. ' Η «Μπιρσέβγια Βγεν- 

τομόστι» γράφει, δτι τό μέγα έργοστάσιον Βεστινκχούζε είς τήν 
συνοικίαν ’ Αλεξάνδρου — Νέβσκι τής Πετρουπολεως εχάη τελεί
ως. 'Η αιτία τής πυρκαϊας ταύτης είναι έξ ίσου άνεξήγητος 
πρός τήν πυρκαϊάν τοΰ έργοστασίου "Οχτα. Ο διευθυντής τής 
πυροσβεστικής ύπήρεσίας τής Πετρουπολεως έδηλωσε προ όλι- 
γου είς τήν έφημερίδα, δτι κατά τήν διάρκειαν τοΰ παρελθόν- 
τοςϊμηνός έκάησαν είς Πετρούπολιν δέχα σπουδαία έργοστάσια 
κατά αινιγματώδη τρόπον. "Ολα τα εργοστάσια ταΰτα είργάζον- 
το διά τήν πολεμικήν βιομηχανίαν.

ΑΙ HNQMENAI ΠΟΑΙΤΕΙΑΙ ΑΡΝΟΥΗΤΑΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΑΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΣΙΑΝ
(Ν.) 'Ο έν Πετρουπόλει άνταποκριτήςτής «Κορριέρε ντέλ· 

λα Σέρα» τηλεγραφεί πρός τήν έφημερίδα του τά έξης : Αι 
' Ηνωμέναι Πολιτεία-, τής βορείου Αμερικής ήρνήθησαν είς τήν 
ρωσσικήν κυβέρνησιν τό δάνειον τών δ δισεκατομμυρίων δολ- 
λαρίων, προέβαλον δέ ώς λόγον τής άρνήσεώς των τήν αβεβαιό
τητα τής καταστάσεως έν Ρωσσια. Η οικονομική υποστηριςις 
τών ' Ηνωμένων Πολιτειών θά περιορισθή προσωρινώς είς προ- 
καταβολάς, αι δπόΐαι πληρώνονται σχετικώς πρός τας ύπο τή, 
Ρωσσίας είς τάς ' Ηνωμένας Πολιτείας γενομένας παραγγελίας.

I t H i l i  1 Κ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ Β Ρ » ί T 0 C  H I M !
(Ν.) Βάσινγχτον, 6. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγρ. τοΰ πραηορ. 

Ρόϋτερ.) 'Η κυβέρνησις δανείζει είς τήν Αγγλίαν καί τήν Γαλ
λίαν άνά 100 έκατομμύρια δολλαρίων.

ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠ1ΣΣΗΣ
(Ν.) Πότσνταμ, 5. Σεπτεμβρίου. 'Η Αυτής Αύτοχρ. καί 

Βασιλ. Ύψηλότης ή Πριγκήπισσα σύζυγος τοΰ Κρόνπριντς έτε- 
κεν αισίως σήμερον, ώραν 2.15' μ.μ·, ύγιές θυγάτριον.'Η ύ- 
ψηλή μήτηρ καί ή νεογέννητος πριγκήπισσα  ̂ύγιαίνουσιν. ^

'Η Α. Α. Τ. δ Διάδοχος παρακαλεΐ δπως τά τυχόν άπο- 
σταλησόμενα συγχαρητήρια άποσταλώσι πρός τό Διαδοχικόν Αυ
λαρχείο ν είς Πότσνταμ πρός άποφυγήν έπιβαρύνσεως τοΰ στρα
τιωτικού ταχυδρομείου και τηλεγραφείου.

Αυλάρχης κόμης Μπίσμαρκ-Μπόλεν.
('Η  νεογέννητος πριγκήπισσα είναι τό εκτον τέκνον καί ή 

δευτέρα Θυγάτηρ τού διαδοχικού ζεύγους. 'Ο πρώτος υίος, 
πρίγκηψ Γουλιέλμος, ' έγεννήθη τήν 4. Ιουλίου 1906. ο'πριγ- 
χηψ (ουδοβΐκος Φερδινάνδος τήν 9. Νοεμβρίου 1907, ό 
πρίγκηψ Χουβέρτο; τήν. 30. Σεπτεμβρίου 1909. ό πρίγκηψ 
Φρειδερίκος τήν 19. Δεκεμβρίου 1911 καί ή πριγκήπισσα 
’ Αλεξανδρινά τήν 7. Απριλίου 1915.)

ΕΠΙ ΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙ ΤΗΣ ΡΙΓΑΣ
(Ζ.) ' Η «Τριμπούνα» τής ΡώμΓ,ς άπασχολεΐται είς κύριον 

άρθρον με τήν κατάστασιν έν Ρωσσία. Κατόπιν έξετάσεως τής 
πολιτικής καταστάσεως πραγματεύεται τήν πτώσιν τής Ρίγας 
καί γράφει, δτι τοιαΰτα γεγονότα ήδύναντο νά έννοηθώσι, εφό
σον δ δωσσικός στρατός ήτο ώπλισμενος κακώς μέ δπλα καί 
πυρομαχικά. Τώρα δμως. δπότε οί Ρώσσοι Ιχουσιν έφοδιασθή 
μέ δλα. ώς προκύπτει άπό έντελών άξιοπίστους πληροφορίας, η 
‘ρωσσική όποχώρησις είναι τελείως ακατανόητος. Τό άρθρον κα
ταλήγει ώς έξής: Άμφιβάλλομεν διά τήν Ρωσσίαν καί λυπού- 
μεθα. διότι εϊμεθα ήναγκασμένοι νά είπωμεν τούτο. Γνωρίζομεν



δτι είς Ρωσσίαν δέν λείπουν ουτε τά οικονομικά μέσα ουτϊ η 
ή&ική ένότης. Άλλά αί έσωτερικαί διχόνοιαι έπνιξαν αύτήν καί 
τήν άπειλοΰσι πάντοτε περισσότερον. Μόνον σιδηρά δικτατορία 
δύναταί νά σώση τήν Ρωσσίαν.

(Ζ.) Λονδΐνον, 6. Σεπτεμβρίου. ' Η «Ντάίλο Μαίηλ» πλη" 
ροφαρεΐται έκ Πετρουπόλεως τά έξής: Μετά τήν κατάκτησιν 
τής Ρίγας απειλείται ή Πετρούπολις άπό έπίί)εσιν άεροπλοιων. 
Αί στρατιωτικαί άρχαί έξέδωσαν τάς πρ<ί>τας προκηρύξεις και
'  ?  '  - ____' -  - _' ________ '  'i „  H .vrr.. λΓ : A,, —-rw — i.'.'TSI έ τ η -

Ντόρπατ μετεφερθη είς Νοβγκορόντ.
(Ζ.) Ρόττερνταμ, 7. Σεπτεμβρίου. Ό  Οΰτεν γράφει είς 

τήν «’ Εκδ ντε Παρί», δτι είς τδ γαλλικδν ύπουργεϊον τών στρα
τιωτικών έπικρατεΐ ή ιδέα, δτι ή προσωρινή ρωσσική κυβέρνη- 
σις θά μεταβάλη τδν Κορνιλώφ είς δικτάτορα καί θά τοΰ δώσ^ 
δλα τά δικαιώματα τής απολυταρχικής δυνάμεως. Έάν δέν 
συμβή τοΰτο, ή ύποχώρησις τών Ρώσσων Θά έξακολουθή, χω
ρίς νά δύναταί πλέον νά άναχαιτισ&η.

(Ν.) ' Ο παρισινής τύπος έξακολουθεΐ. νά σχολιάζη άπαισι- 
οδόξως τήν χατάληψιν τής Ρίγας ύπδ τών Γερμανών. ’ Απδ δλας 
τάς κρίσεις φαίνεται, δτι ή απώλεια τής Ρίγας έπροξένησε βα- 
θεΐαν έντύπωσιν είς τούς Γάλλους. Αί έφημερίδες άποδίδουσι πρό 
πάντων μεγάλην πολιτικήν σημασίαν είς τδ γεγονδς καί κατηγο- 
ροΰσι μετ’ άγανακτήσεως τήν ρωσσικήν δημοκρατίαν, ή όποία 
προδίδει τήν δικαίαν δημοκρατικήν ύπόθεσιν τής Άντάντ.

' Ο «Χρόνος» γράφει, δτι ή δημοκρατική Ρωσσία παραλύει τάς 
ένεργείας τής άμερικανικής δημοκρατίας.' Η κατάληψις τήςΡίγας θά 
έξουδετερώσγι τήν έπίδρασιν, τήν όποιαν παρήγαγεν είς τδν 
γερμανικόν λαόν ή άπάντησις τοΰ Ούΐλσον πρδς τδν Πάπαν.

ΑΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ
'Η Ποδοσφαιρική Ένωσις τοΰ Γκέρλιτς μας γράφει, δτι 

αύριον Κυριακήν, ώραν 3 μ.μ. θά γίνη άγών ποδοσφαιρί-

σεως είς τήν Ούνιδν Σπδρτ Πλάτς πλησίον τής Ραουσβάλντερ- 
στράσσε, έντδς τής περιοχής τής πόλεως Γκέρλιτς. 'Ο άγών 
Θά είναι λίαν ένδιαφέρων, διότι λαμβάνουσι μέρος δύο σχεδόν 
ισόπαλοι ομάδες, αί όποΐαι ύπδ τάς σημερινάς περιστάσεις δύ- 
νανται νά όνομασθώσι καλαί. Αί ομάδες αύται είναι ποδοσφαι- 
ρικαί ομάδες τών πόλεων Γκέρλιτς καί Τσιττάου. Ή  Ποδο
σφαιρική 'Ένωσις παρακαλεΐ ήμάς νά άνακοινώσωμεν τοΰτο είς 
τούς Έλληνας φίλους τοΰ σπόρτ.

: :
ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 8. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΥΟ ΚΟΝΣΕΡΤΑ
ϊ! 4__7 μ.μ. ύπό τής έκ 5 άνδρών συγκειμένης έλληνικής SS
' μανδολινάτας.
■■ 7—8 μ.μ. ύπό τών δεσποινίδων άδελφών ΟΜΠΛΑΚ, ■■ 
ί ,: (βιολί καί πιάνο.) U

Είσοδος έλευθέρα.

! Άγοράζομεν ναπολεόνια, τουρκικάς καί αγγλικάς |; 
! λίρας ώς και έλληνικά χαρτονομίσματα καί άργυ· || 

ρά νομίσματα. II
| ΕΙς ιδ ια ιτέρω ς ύ ψ η λ ά ς  τρέχουσας τ ιμ ά ς  || 
! ΜΠΑΡΤΣ καί Σια. Στοά Στράσμπουργκ (Πασάζ). |

Ενοικιάζεται έπιπλ. δωμάτιον Λεμπάουερ-στράσσε 22. 1·

Ενοικιάζεται άμέσως είς Ιλληνα .αξιωματικόν ευήλιον και 
καλώς έπιπλωμ. δωμάτιον παρ’ 4 άξιοπρεπεΐ οίκογενεία. Στροΰφε* 
στράσσε 3. II. δ. __________________________
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