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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Βερολΐνον, 6. Σεπτεμβρίου. (W .T.B.) Είς τήν νέαν, άπό 

τινων ήμερών μαινομένην μάχην πυροβολικού είς τήν Φλάνδραν, 
οί Άγγλοι δέν ήδυνήθησαν μέχρι τοΰδε νά έπιτύχωσι 
τήν υπεροχήν τοΰ πυρός παρά τήν μεγίστην συγκέντριοσιν πυ
ροβολικού. - Αί πρώται επιδέσεις πεζικού, αί όποΐαι ήκολούθη- 
σαν τήν μάχην πυροβολικού τήν έσπέραν τής 5. Σεπτεμβρίου, 
κατέληξαν είς βαρειαν αγγλικήν ήτταν. Είς τήν άνατολικώς τής 
' Γπέρν περιοχήν τό βρεττανικόν πυροβολικόν ηύξησέ τρεις φο
ράς τό πύρ του είς τυμπανικόν πύρ, κατόπιν δέ ήρχισαν περί 
τήν 10. ώραν αί άγγλικαί έπιθέσεις άπό τήν περιοχήν τού Α 
γίου Αύγουστου. Τά κύματα τής έπιθέσεως . άπεκρούσθησαν 
κατά τό μέγιστον μέρος των άπό τάς γερμανικάς θέσεις διά τού 
συγκεντρωτικού πυρός.Όσοι έφθασαν είς τά χαρακώματα, ά- 
πεοιώχθησαν δι άγώνος έκ τοΰ πλησίον.

Περί τήν 11. ώραν οί "Αγγλοι έπανέλαβον τάς έπιθέσεις 
των μετά τής αύτής άποτυχίας. Τουναντίον μία γερμανική πε
ρίπολος έπετέθη μετ’ έπιτυχίας άνατολικώς τής ’ Αρμαντιέρ. 
Είς τήν περιοχήν τής Φρέτσενμπεργκ μία γερμανική περίπολος 
έκυρίευσε δύο άγγλικά πολυβόλα. 'Ωσαύτως είς τήν παραλίαν 
τό · ιτύρ πυροβολικού -ήτο σφοδρόν. ' Η ’ Οστάνδη έκανονιοβολήθη 
άπό ξηρας διά έπιπέδου πυρός. χωρίς νά προξενηθώσι στρα
τιωτικοί ζημίαι.

Είς τήί Άρτουά καί τήν περιοχήν τού Σέν εντέν έπαυ- 
3 εν ή άγγλική έπιθετική ένέργεια. Είς τόν Αίσν οί Γ άλλοι έπε
χείρησαν μόνον μίαν έπίθεσιν είς τήν περιοχήν τής Παρνύ — Φι- 
λαίν, ή όποια κατεβλήθη τελείως. Τά δπό τοΰ πυρός μας με- 
γάλας άπωλείας ύποστάντα γαλλικά κύματα τής έπιθέσεως δέν 
έφθασαν μέχρι τών γερμανικών κωλυμάτων. Όλα» τάς λοιπάς 
άποπείρας έπιθέσεως τών Γάλλων είς τήν θέσιν ταύτην ήμπό- 
δισε τό γερμανικόν πΰρ καταστροφής. Ωσαύτως βορείως τής 
Ράϊμς άπεκρούσθη μία γαλλική έπίθεσις. Άπό τοΰ δάσους Σοι>- 
λαίν μέχρις άνατολικώς τής Μπετενΰ διηυθύνετο καθ’ δλην τήν 
ήμέραν ισχυρόν γαλλικόν πΰρ πυροβολικού καί τορπιλλοβλητών 
έναντίον τών γερμανικών θέσεων.

Συγκεντρώσεις στρατού είς τά γαλλικά χαρακώματα άνε- 
γνωρίσθησαν πολλάκις καί έδέχθησαν πΰρ καταστροφής. Όταν 
κατόπιν περί τήν 10. ώραν τής έσπέρας οί Γάλλοι έπετέθησαν 
κατόπιν αίφνιδίως έπελθούσης μεγάλης αύςήσεως τοΰ πυρός πυ
ροβολικού καί τορπιλλοβλητών, υπεδέχθη αύτούς ισχυρόν πύρ 
τής γερμανικής άμύνης, τό όποιον κατέβαλεν έντελώς τήν έτ-.ί- 
Θεσίν των.

Είς τήν Καμπανίαν δέν έπραγματοποιήθησαν άκόμη αί σκο

πούμεναι γαλλικαί έπιθέσδις. Αι είς τά γαλλικά χαρακώματα 
έκατέρωθεν τής οδού Σόμ Πύ — Σουαίν μεταξύ τής 8. καί τής 
8.30' ώρας τής έσπέρας έτοιμασθεϊσαι πρός έπίθεσιν γαλλικαί 
δυνάμεις διεσκορπίσθησαν ύπό τού πυρός μας καταστροφής.

Πρό τοΰ Βερντέν ή μάχη πυροβολικού έπί τής ανατολι
κής δχθης τόύ Μάς αυξάνει άκόμη κατ’ έκτασιν. Τό γερμανι
κόν πυροβολικόν τής άμύνης έξηκολούθησε μετ’ άρίστης έπιτυ
χίας τήν καταπολέμησιν τών γαλλικών πυρβολαρχιών μετά ent. 
τυχεστάτης συνεργασίας τών αεροπόρων. Πάλιν παρετηρήθησαν 
πολυάριθμοι πυρκαϊαί καί εκρήξεις. ' Η συγκοινωνία όπισθεν τοΰ 
γαλλικού μετώπου διεταράχθη διά πυρός. Τά γαλλικά χαρα
κώματα, ιδίως τά άνατολικώς τοΰ δάσους Φός, τών οποίων 
είχεν άνσγνωρισθή ή ένισχυμένη φρουρά, έδέχθησαν πΰρ κατα
στροφής.

Είς τό άνατολικόν μέτωπον τό ίππικόν καταδιώκει διά μέ
σου Ιλών καί δασών την πρός τήν διευθυνσιν τής Βέντεν υπο
χωρούσαν 12. ρωσσικήν στρατιάν, ένφ ό γερμανικός στόλος 
κατέχει τόν κόλπον τής Ρίγας. Ή  άπό ώρας είς ώραν αύξανο- 
μένη λεία δεικνύει βάδμηδόν εύκρινέστερον τήν μεγάλην σημα
σίαν τής γερμανικής νίκης είς τήν Ρίγαν.

Άπό τό λοιπόν άνατολικόν μέτωπον ούδέν υπάρχει πρός 
άναγγελίαν έξαιρέσει μιας άποτυχούσης ρουμανικής έπιθέσεως 
πλησίον τής Μουντσελούλ καί πολλών έπιτυχών έπιθέσεων πε
ριπόλων τών συμμάχων.

ΜΙλΚΟΙΝΙΒΕΗΤ* ΤΟΥ ΠΜΕΜΙΥ
mm  Μ ΐ ι ι ΐ Μ ΐ

’ Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον, 8. Σεπτεμβρίου 1917.

Δυτικόν Θέατρον.
ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΑΟΧΟΥ ΡΟΫΠΡΕΧΤ

Ισχυρά όμίχλη περιώρισε τήν πολεμικήν ένέργειαν είς τό 
βόρειον μέρος τού φλανδρικοΰ μετώπου. ’ Από τοΰ δάσους Χοι»- 
τούλστερ μέχρι τής διώρυγος Κομιν—'Γπέρν τό πΰρ ηύξήθη 
κατά διαλείμματα είς μεγάλην σφοδρότητα. Οί Άγγλοι έπετε- 
θησαν έπανειλημμένως πρός άναγνώρισιν, άλλά πανταχοΰ άπε- 
κρούσθήσαν.

ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ Κ Ρ Ο ΙΠ Ρ ΙΙΤ Σ
' Η μάχη πυροβολικού πρό τού Βερντέν έξηκολούθησε χθές. 

’Επί τής ανατολικής όχθης τοΰ Μας ή ένέργεια τοΰ πυροβολι
κού ένεδυναμώθη πολλάκις είς τυμπανικόν πύρ.

’ Ολίγον πρό τοΰ σκότους έξώρμησε μία γαλλική έπίθεσις 
μεταξύ Σαμονίέ καί τής όδοΰ Μπωμόν—Βασερωβίλ (3·ι/ϊ χι*



λιόμετρα). Χάρις είς τήν πεισματώδη καρτερίαν καί την έπι θε
τικήν δύναμιν τοΰ πεζικού μας ώς και τδ αμυντικόν πΰρ τοΰ 
πυροβολικοΰ μας ό έχθρδς ούδέν κατώρθωσε. Τά κύματα τής 
έπιθέσεώς του, κατόπιν τών όποιων ήκολούθουν άμέσως ισχυ
ρά! έφεδρεΐαι, άπεκρούσθησαν· δπου είσέβαλον έρρίφθησαν έναν
τίον των τά στρατεύματα μας και τους άπώθησαν. Γαλλικοί τι-' 
νες λόχοι συνετρίβησαν, έν γένεί δέ αί έχθρικαί άπώλειαι είναι 
βαρεΐαι.

Κατά την διάρκειαν της νυκΐδς τδ πΰρ διετηρήθη άμειώ- 
τως ισχυρόν και σήμερον την πρωίαν ηύςήθη πάλιν είς σφο- 
δρώτατον τυμπανικδν πΰρ άπδ Μπωμόν μέχρι Μπεζονβώ. ’ Από 
της 6. ώρας πρδ μεσημβρίας διεξάγονται έκεΐ νέοι άγώνες πε
ζικό ΰ.

’Α νατολικόν θέατρον  
ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΑΕΟΠΟΑΑΟΥ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Μεταξύ τής ’Ανατολικής θαλάσσης καί τοΰ Ντύνα τδ ιπ
πικόν ήλθεν είς έπαφήν μάχης δυτικώς τής Βέντεν, πλησίον 
τής Μπέντινκ, τής Νιτάου καί τής ΝόΟ—Χάϊντενχοφ μετά τοΰ 
έχθροΰ, ό δποΐος δχυροΰται μετά σπουδής είς τήν γραμμήν 
ταύτην. Εις πολλάς θέσεις άπεδιώχθησαν κατόπιν άγώνος προ- 
κεχωρημένα ρωσσικά τμήματα.

Πλησίον τοΰ Ντύνα δ έχθρδς έξεκένωσε τάς θέσεις του 
μέχρι δυτικώς τής Κοκενχοϋζεν.

Ό  άριθμόί τών έπί του πεδίου μάχης τής Ρίγας κυριευ- 
Θέντων πυροβόλων άνήλθεν είς 316.

ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΙΟΣΗΦ
Μεταξύ Προύθου καί Μολνάβα ώς καί πλησίον τών έδών 

Γκούϊμες καί Όϊτότς ζωηρά μαχητική ένέργεια.

Μ ακεδονικόν μέτωπον
Δυτικώς τής λίμνης τής Πρέσπας όσμανικά στρατεύματα 

άπέκρουσαν ρωσσικά; έπιθέσεις έναντίον πρδ όλίγου καταληφθει- 
σών θέσεων.
(w .t .b .) αοτΝίέ ν ν το ρφ

Μ ΤΟΥ ΑΥΠΡΟΜΓΓΡΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΒβΕΗΤΟ!
Β ι έ ν ν η ,  7. Σεπτεμβρίου.

’Ιταλικόν θέατρον
Αί έπιθέσεις έχθρικών άεροπλάνων έναντίον τής άνόχυρώ- 

του πόλεως Τεργέστης κατηντησαν καθημερινόν γεγονός.
Οί άγώνες έπί τοΰ νοτίου μέρους τοΰ δροπεδίου τοΰ Κάρστ 

έξακολουθοΰσιν. Είς μάτην προσπαθεί ό έχθρός νά διαφιλονική- 
ση τάς κατά τάς τελευταίας ημέρας κατορθωθείσας έπιτυχίας μας. 
Αί έπιθέσεις του, είς τάς οποίας τά στρατεύματά μας άπηντη- 
σαν έπανειλημμένως δι’ άντεπιθέσεως, άπέτυχον καθ’ ολοκληρίαν 
μετά βαρειών άπωλειών.

Έξαιρετικώς σφοδροί άγώνες έξακολουθούσι νά διεξάγων. 
ται διά τδ όρος Σάν Γκαμπριέλε. * Ο έχθρός δέν συλλογίζετα 
άπωλείας. Χθές κατεβλήθησαν δέκα έπιθέσεις του είς την βο 
ρείαν κλιτύν, μία δέ βαρεία είς τήν δυτικήν κλιτύν. ’ Από την 19. 
Αύγούστου η χμαλωτίσαμεν είς τό μέτωπον τοΰ Ίζόντσο 500 
ίταλούς αξιωματικούς καί 18 000 όπλΐτας. Ή  ένδεκάτη μάχη 
τοΰ ’ Ιζόντσο δέν υστερεί καθόλου τών προηγουμένων μαχών είς 
αίματηράς άπωλείας.

(W .T.B .) 'Ο άρχηγός τοΰ Γεν. ’ Επιτελείου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
Κατά τήν νύκτα τής 6. πρός τήν 7. Σεπτεμβρίου ύδρο- 

τ  λάνι  μας έβομβάρδισαν άφθονα»; καί μετά καλής έπ-τυχίας τό

'Ο άνω χάρτης δεικνύει την τοποθεσίαν, είς την δτϊοίαν* 
έγένετο εσχάτως ή ναυμαχία μεταξύ γερμανικών καί αγγλικών, 
πολεμικών δυνάμεων. ' Η ναυμαχία αυτη έγένετο εις την δυτι
κήν παραλίαν τής Δανίας πλησίον τοΰ Χόρνς Ρίφφ. Λεπτομέ
ρειας περί αυτής είχομεν αναγράψει πρό ολίγων ημερών.

ναυτικόν όπλοστάσιον καί τάς στρατιωτικά; έγκαταστάσει; του. 
φρουρίου τής Βενετίας. Παρετηρήθησαν μετά βεβαιότητάς πολ
λά έπιτυχόντα τδν στόχον βλήματα. "Ολα τα υδροπλάνα μα; 
έπανήλθον σώα πτρά τό σφοδρόν άμυντικόν πΰρ.

(W .T.B.)   Ναυαρχεΐον

Ο ΚΑΤΖΕΡ ΕΙΣ ΤΗ Μ ΡΙΓΑΝ
Βερολινον, 7. Σεπτεμβρίου. (W .T Β ) 'Ο Κάϊζερ έφθασε 

σήμερον τήν πρωίαν περί τήν 10. ώραν είς Ρίγαν έρ χ ό μ εν ο , 

άπό τήν Μιτάου. ι Ο στρατός καί ό πληθυσμός τόν ύ π εδ εχ θ η - 

σαν διά ζητωκραυγών. ‘ Ο Κάϊζερ έπεθεώρησε τα συντάγματα 
τής νικηφόρου στρατιάς καί ηύχαρίστησεν αυτά έξ δνόματος τής 
πατρίδος διά τήν γενναιότητά των. Περιήλθε κατόκιν τήν πόλιν. 
έπισκεφθείς καί τδ μητροπολιτικόν ναόν, έγευμάτισε δε μ ετά  τών 
αξιωματικών τοΰ στρατηγείου είς τό Σ β α ρ τσ χ ό ϋ π τερ -χ ά ο υ ;.

Είς τά προάστεια τά καταστήματα έδείκνυον ευδιάκριτα 
σημεία συστηματικής λεηλασίας >πό τών Ρώσσων.

Βραδύτερον δ Κάϊζερ μετεβη μετά τοΰ διοικητοΰ τοΰ με
τώπου είς τό ένώπιον τοΰ έχθροΰ ευρισκόμενον σώμα καί άπε. 
νείμε παράσημα. Τό πολεμικόν πεδίον έδείκνυεν εύκρινώς, δα °’- 
Ρώσιοι ύ.τεχώρησαν έν πλήρει αποσυνθέσει. Πλήθος ανεστραμ- 

I μένων οχημάτων, πυροβόλα, τεθωρακισμένα αυτοκίνητα καί

καταλελειμμέναι άποθήκαι εδιδον τήν είκόνα άτάκτου φυγής. 
Ωσαύτως είς τήν άσυνήθως ώχυρωμένην κεφαλήν τής Ρίγας 
είχον έγκαταλειφθή μεγάλαι ποσότητες πολεμικού ύλικοΰ.

Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Τ ΟΥ  Κ Α Τ Ζ Ε Ρ
Μέγα Στρατηγεΐον, 7. Σεπτεμβρίου. Ό  λόγος τής Αύτοΰ 

Μεγαλειότητος πρδς τδν στρατόν έν Ρίγα τής 6. Σεπτεμβρίου 
έχει ώς έξής :

Ή  Ρίγα είναι έλευθέρα! "Οταν ή δΐόησις αυτη έγνώσθη 
είς δλας τάς έπαρχίας τής γερμανικής πατρίδος, έξερράγη ,έν- 
τός τής πατρίδος και μέχρι τών μάλλον άπομεμακρυσμένων 
χαρακωμάτων έντδς τής έχθρικής χώρας πανταχοΰ θύελλα ά- 
γαλλιάσεως καί ένθουσιασμοΰ.

Μία ύπδ αρχαίου γερμάνικοΰ έμπορικοΰ πνεύματος ίδρυ- 
θεΐσα πόλις, έχουαα γερμανικήν ίστορίαν, ή όποία πάντοτε κα
τέβαλλε προσπαθείας, νά διατηρήσ^ τδν άρχαίόν της γερμανισμόν, 
διήλθε βαρείας ήμέρας. Έ  πόλις αυτη άπηλευθερώθη πάλιν 
άπδ τήν μακράν πίεσιν ύπό τοΰ γερμάνικοΰ στρατοΰ, δ δποΐος 
συνενώνει έν έαυτψ δλας τάς γερμανικάς φυλάς.

Ή  κατά διαταγήν τής Άνωτάτης Διοικήσεως τοΰ Στρα
τοΰ ύπό τοΰ άρχιστρατήγου πρίγκηπος Λεοπόλδου τής Βαυα
ρίας έκτελεσθεΐσα έπιχείρησις, ή δποία έπεχειρήθη μέ τήν αυ
τοπεποίθησή πρδς τήν ικανότητα τοΰ στρατού, ό όποιος άνεδεί- 
χθη τοσοΰτον λαμπρώς κατά τήν διάρκειαν ύπερτριετών άγώ
νων, έξετελέσθη ύφ’ δλων τών δπλων άκόμη ταχύτερον, άκόμη 
ένεργ ητικώ τερον  παρ’ δσον άνεμένετο. ' Η έπιχείρησις αυτη έ
γένετο δλως αίφνιδίως διά τδν έχθρόν. "Εν βιαΐον πλήγμα κα- 
τεφέρθη κατ’ αύτοΰ τοιουτοτρόπως, ώστε άπώλεσε τήν κεφαλήν 
τής γεφύρας του, ώστε ήλευθερώθη ή Ρίγα.

'Η πράξις αυτη τής δγδόης στρατιάς καί τοΰ δεδοκιμα- 
σμένου άρχηγού της άπέδειξεν έκ νέου τήν σιδηράν Θέλησίν μας 
διά τήν νίκην, θά ύπερασπίσωμεν τό σώμα μας, εστω καί άν 
τοΰτο διαρκέση πολύ. ’ Αλλά τοιαΰτα πλήγματα, δπως ή μάχη 
πλησίον τής Ρίγας, αύξάνουσι τήν έλπίδα, δτι τό τέρμα πλησιά
ζει, αύξάνουσι τήν δόξαν τών δπλων μας και προσαρτώβι νεας 
δάφνας είς τάς σημαίας δλων τών συμμετασχόντων στρατιωτι
κών τμημάτων.

Διά τοΰτο έκφράζω πρδς ύμάς τάς εύχαριστίας μου διά 
τήν λάαπράν ταύτην -πολεμικήν πράξιν, τάς ευχαριστίας τής 
γερμανικής πατρίδος, τάς ένθουσιώδεις εύχαριστίας τών έν τη 
πατρίδι οικείων σάς, οί όποιοι όπισθέν σας παρακολουθοΰσι προ
σευχόμενοι τάς πράξεις σας, οί όποιοι δμως καί αύτοί παρά- 
γουσι καί έργάζονται διά τών χειρών των καί δια τής έπιμελει- 
ας των καλλιεργοΰσι τούς άγρούς, οί όποιοι παράγουσι τόν κα
θημερινόν μας άρτον. 'Η έσοδεία εΐναι καλή καί Θά μας δια- 
θρέψη. Καί ώς πρδς τοΰτο ό Θεός εΐσήκουσε τών δεήσεων μας 
καί διέσωσε διά τοΰ καθημερινού άρτου τόν στρατόν καί έν τή 
πατρίδι τούς οικείους σας άπδ τήν στενοχώριαν.

Διά τοΰτο δ,τι καί άν ελθη άκόμη καί δσον καί άν διαρ
κ έ ς  άκόμη άκμαΐοι κατά τοΰ έχθροΰ μέ φαιδράν καρδιάν καί 
σιδηράν θέλησιν πρδς τήν νίκην δλων τών έχθρών τής Γερμανίας !

Δ Ω Ρ Ε Α Τ Ο Υ  Κ Α Ί Ζ Ε Ρ
‘ Ο Κάϊζερ εδωσεν είς τήν δημοτικήν άρχήν τής Ρίγας 

δωρεάν έξ 100 000 μάρκων πρός άνακούφισιν τής δυστυχίας 
τών κατοίκων.

Ν ΛΕΙΑ ΤΗ! ΡΙΓΑΣ
Βερολινον, 8. Σεπτεμβρίου. (W.T.B)  Ή  λεία τής μεγά

λης έπιτυχίας τής Ρίγας αυξάνει διαρκώς. Εντδς τών έκτετα-

μένων δασών καί έλών κρύπτονται άκόμη ρωσσικά στρατεύματα, 
τών όποιων άπεκόπη ή ύποχώρησις. Ά ν  ό άριθμός τών αιχμα
λώτων, άναλόγως πρός τδ στρατηγικόν κέρδος, είναι σχετικώς 
μικρός, τοΰτο έξηγοράσθη ύπό τών Ρώσσων μόνον διά τής έγ- 
καταλείψεως τών πάντων καί τής πλήρους άποσυνθέσεως τής 
ήττηθείσης στρατιάς. Αί όδοί ύποχωρήσεως, πρό πάντων δέ 
ή μεγάλη δδδς Ρίγα-Βέντεν είναι κυριολεκτικώς κατεσπαρμέναι 
μέ πελώρια; ποσότητας δχημάτων, τεθωρακισμένων αύτοκινήτων 
καί άποσκευών. Νεκροί ίπποι, δπλα καί ειΟη οπλισμού δλων 
τών είδών κεΐνται κατά μεγάλας ποσότητας έπί τών όδών καί 
τών μεταξύ τών έλών άτραπών. Ί ά δάση εΐναι άκομη πληρη 
υλικού.

Μεταγωγικά έφοδιασμοΰ καί συρμοί, άποθήκαι και υλικόν 
μηχανικόΰ περιήλθον είς γερμανικάς χεΐρας. Πυρομαχικά, τά 
όποια δέν ήδύναντο πλέον ν άνατιναχθώσιν, έγκατελείφθησαν 
κατά μεγάλας ποσότητας, προσέτι χιλίων είδών πολεμικόν ύλι- 
κόν, ώς καί μαγειρεία έκστρατείας. Είς τήν Ρίγαν έκυριεύθη 
μεταξύ άλλων καί μία τελείως διατηρουμένη μεγάλη άποθήκη 
ύλικοΰ μηχανικοΰ. ' Ωσαύτως ό άριθμός τΰ»ν κυριευθέντων πυ
ροβόλων εΐναι πολύ μεγαλύτερος ή δσον ύπετέθη κατ’ άρχάς. 
Είς τήν Ντυναμύντε έκυριεύθησαν ύφ’ ενός μόνον συντάγματος 
40 ώς έπί τδ πλεΐστον βαρέα πυροβόλα, καί δή έννέα τών 
7,5 έκατοστομέτρων, έννεα τών 10, δεκα τών 15, ούο τών 20, 
δύο τών 21, τέσσαρα τών 30,5 καί τέσσαρα τών 32.

Είς τήν Ρίγαν έπικρατεΐ ήδη πάλιν ή συνήθης ζωή, με 
μόνην τήν διαφοράν, δτι ή πόλις έξακολουθεΐ ακόμη να διατε- 
λη είς μέθην άγαλλιάσεως διά τήν είσοδον τών Γερμανών. 
Είς τήν αύτήν διάθεσιν εύρίσκεται xai ό στρατός, ό δποΐος άπδ 
τοΰ άρχηγοΰ μέχρι τού τελευταίου άνδρός είναι μέχρι τών μυ- 
χιαιτάτων πλήρης τοΰ αισθήματος τής ύπεροχής απέναντι τών 
Ρώσσων. Τό ηθικόν κέρδος έκ τής κατακτήσεως τής Ρίγας εί
ναι ΐσως άκόμη μεγαλύτερον άπδ τδ στρατηγικόν καί τό ύλι- 
κόν τοιοΰτον.  -

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΓΗ ΕΚ Λ1ΒΛΑΝΔΙΑΣ
(Ν.) Η «Έφημερίς τοΰ Χρηματιστηρίου» τής Πετρουπό

λεως γράφει, δτι νέον κύμα φυγάδων άπό τήν Λιβλανδίαν διευ
θύνεται πρό; τήν Πετρούπολη. Οί πλεΐστοι κάτοικοι τών πόλεων 
καί χωρίων έγκαταλείπουσι τήν χώραν πανικόβλητοι. Οί πρώτοι 
φυγάδες έφθασαν ήδη είς Πετροόπολιν, δπου διαδίδουσιν άνη- 
συχαστικάς φήμας. Οί φυγάδες άρχίζουσι νά άποτελώσι κίνδυ
νον διά τάς όδούς ύποχωρήσεως τοΰ στρατού. Ούχί μικρότερος 
είναι ό κίνδυνος, τόν όποιον άποτελοΰσιν οί φυγάδες διά τήν 
Πετρούπολιν. 'Η προσωρινή κυβέρνησις ήρχισε τήν έκκένωσιν 
τής Πετρουπόλεως, ινα απαλλαγή τουλάχιστον διά τόν έπικεί- 
μενον χειμώνα δλων τών στοιχείων, τά όποια έπιβαρύνουσι καί 
δυσχεραίνουσι τήν κανονικήν διοίκησιν.

'Η πόλις άρχίζει νά γεμίζη άπό χιλιάδας προσφύγων οι
κογενειών, αί όποΐαι έν μέρει έγκατέλιπον τά πάντα. Καίτοι η 
τύχη τών φυγάδων εΐναι πολύ άξιολύπητος, πρέπει νά μετα- 
φερθώσιν έκ Πετρουπόλεως εί; τό έσωτερικδν τής χώρας. ' Η 
έφημερίς ύπολογίζει τόν άριθμδν τών μέχρι τοΰδε φυγάδων έκ 
Αιβλανδίας είς 800 000 περίπου, ό άριθμός δέ̂  ούτος θά αύ- 
ξήση κατά πολύ κατά τάς προσεχείς ήμέρας. ' Η περίθαλψις 
τών προσφύγων μέ τά άπολύτως αναγκαία άποτελεΐ νέαν βα- 
ρεΐαν φροντίδα τής κυβερνήσεως.

19 50 0  ΤΟΝΝΟΙ
Βερολινον, 6. Σεπτεμβρίου. Επίσημον. (W .T Β ) Είς τόν 

Ατλαντικόν ώκεανόν, τό στενόν τής Μάνχης καί τήν Βόρειον



θάλασσαν τά υποβρύχιά μας καταβύθισαν πάλιν 7 ατμόπλοια 
μετά όλικοΰ έκτοπίσματατο: 19 500 τόννων, μεταξύ τών όποι
ων εδρίσκοντο ή αγγλική παγίς υποβρυχίων «Q 8», πρώην αγ
γλικόν άτμόπλοιον «Μπάλ», Sv άγνωστον άτμόπλοιον 4 000 τόν
νων περίπου, τό όποιον έκ τοΰ έξωτερικοΰ του, τοΰ είδους τοΰ 
όπλισμοΰ του, τοΰ φωτεινοΰ προβολέως και τή; ομοιομόρφου 
στολής τοΰ πλρώματος φαίνεται, οτι ήτο βοηθητικόν εΰ'δρομον 
και Ιν άγγλικόν ώπλισμένον συνοδευόμενον πολύ φορτωμένον 
άτμόπλοιον.

Ό  άρχηγός τοΰ ναυαρχικοΰ έπιτελείου τοΰ στόλου.

ΠΑΡΑΙΤΝΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΡΙΜΠΟ
(Ζ.) Παρίσιοι, 7. Σεπτεμβρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ Πρα

κτορείου Χαγας.) Ό  Ριμπό υπέβαλεν είς τόν I Ιουανκαρέ αίτη- 
σιν παραιτήσεως τοΰ υπουργείου.

'Π «Λοκαλαντσάϊγκερ» τοΰ Βερολίνου παρατηρεί έπι του 
του τά έξής: Τοιουτοτρόπως έπήλθεν έκεΐνο, δπερ άνεμένετο
μετά την πτώσιν τοΰ ύποοργοΰ τών έσωτερικών Μαλβύ καί τό 
τό όποιον ειχομεν ήδη άναγγείλλει είς τους άναγνώστας μας 
συμφώνως πρός τά έκ Παρισίων τηλεγραφήματα. 'Ο Ριμ- 
πό θά προσπαθήση πιθανώς τώρα, νά σχη ματίση νέον 
μικτόν υπουργεΐον έπί εύρυτέρας βάσεως καί όπό μεγαλυ- 
τέραν συμμετοχήν της άντιπολιτεύσεως. 'Ως νέοι άνδρες 
είχον άναγραφή ό άντιπρόεδρος τής βουλής Γκρουσσιέ, προσέτι 
ό Μπετούλ καί ό Βαρέν, ό Κλεμάν καί ό Λεμπρέν. ' Ωσαύτως 
καί τό υπουργεΐον τών έξωτερικών θά έπρεπε νά περιέλθν) είς 
νέον άνδρα, διότι έξησκήθη αυστηρά κριτική έναντίον της διευ- 
θυνσεως αύτοΰ υπό του Ριμπό, ή όποία κατηγορήθη ώς ούχί 
έπαρκώς ένεργητική.

Άπό την κατεύθυνσιν ταύτην τών άπαιτήσεων τής βουλής 
προκύπτει άπό τοΰδε, δτι ή κυβερνητική αυτη μεταβολή δέν 
δύναταί νά έχη ούδεμίαν Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τάς κεντρικάς 
δυνάμεις. Μετρίασιν τής θελήσεως τοΰ πολέμου δέν δύναταί νά 
έπιφέρη, έφ’ δσον θά είναι πρόεδρός του ό έκτραχυνων τά 
πράγματα Ριμπό.

Η M i l l  ΙΡ ΙΪΙΣ  Ε Ι ΤΑΑΑΙλ
(Ζ.) Γενεύη, 8. Σεπτεμβρίου. Φίλοι καί έχθροί τοΰ Ριμ- 

πό είναι σύμφωνοι, δτι άπό της έκρήξεως τοΰ πολέμου ούδέν 
ύπουργεϊον εύρέθη άπέναντι τόσον πληρών ευθύνης πολιτικών, 
στρατιωτικών καί οικονομικών προβλημάτων, δσον τό σχηματι- 
σθησόμενον νέον υπουργεΐον Ριμπό, τοΰ όποιου ή συνθεσις θά 
γνωσθή άμέσως μετά τάς διεξαγομένας διαπραγματεύσεις.

' Η έλπίς τοΰ Ριμπό, δτι διά τών πρός τόν χαρακτηρά 
του άντιβαινουσών ύποχωρήσεων πρός τούς σοσιαλιστάς τής βου
λής, δύο τών όποιων περιέλαβεν είς τόν ύπουργικόν του κατά
λογον, θά υποχρέωσή τά κόμματα τής άντιπολιτεύσεως, νά πα- 
ροατηθώσι τών δριμειών των έπερωτησεων, φαίνεται δτι είναι 
έντελώς αδικαιολόγητος, διότι ό Κλεμανσώ προαναγγέλλει άπε- 
ριφράστως τό άναπόφευκτον ταραχωδών μυστικών συνεδριάσεων 
τής βουλής καί της γερουσίας. Τινές τών λαϊκών άντιπροσώ- 
πων, οί όποιοι άπέσχον της τελευταίας έκστρατείας άποκαλύψε- 
ων διά τοΰ τύπου, θέλουσι νά κάμωσιν εύρεΐαν χρήσιν τών αύ- 
στηρώς έξηκριβωμένων άποκαλύψεών των χωρίς νά λάβωσιν 
δπ’ δψιν των την συμπολίτευσή ή την άντιπολίτευσιν.

OieKampfe bei Riga und Friedrichtfadl

Τό πολεμικόν άνακοινωθέν αναγγέλλει πρό ήμερών τά 
έξής : Κατά μήκος τοΰ Ντύνα αυξάνεται ή ένέργεια τοΰ πυρός. 
Νοτιοανατολικώς της Ρίγας, πλησίον τής Φρίντριχστατ καί τη; 
Ίλλούξτ έπέτυχον ίδικαί μας έπιχειρήσεις. Ή  σημασία. τών 
άπλών τούτων φράσεων είναι εκπληξις δι όλόκλήρον τόν κό
σμον. Ό  Ντύνα, τό προπύργιον τοΰτο τής βορείου Ρωσσίας, 
έπεσεν. Τά γερμανικά στρατεύματα υπερέβησαν αύτόν πλησίον 
της 'ϊξκύλ καί έξηνάγκασαν τούς Ρώσσους νά έκκενώσωσι τάς 
έπί τής άριστερας δχθης τοΰ Ντύνα θέσεις των λόγψ της ίσχυ- 
ρας πιέσεως, τήν όποιαν έξήσκησαν έναντίον αύτών. Οί Ρώσ- 
σοι συνωθοΰνται έπί τών άπό τής Ρίγας πρός βορειοανατολάς 
άγουσών οδών. "Οπως είναι σύνηθες είς αύτούς, καιόμενα κτή
ματα καί χωρία δεικνύουσι τήν όδόν τής ύποχωρήσεώς των

ΜΕΤΑ T i l  M i l  Τ ΙΣ  ΡΙΓΑΣ
(Ν.) Κοπεγχάγη, 7. Σεπτεμβρίου. Τηλεγράφημα έκ Πε

τρουπόλεως λέγει τά έξής: ' 0  κυβερνητικός έπίτροπος είς τό 
βόρειον στράτευμα, Βοτίνσκι, έπληροφόρησεν, δτΐ τό ηθικόν τοΰ 
ρωσσικοΰ στρατοΰ παρά τάς βαρείας άπωλείας του είναι καλόν 
καί δ,τι δπεχώρησε μόνον, διότι τό πυροβολικήν του ήναγκάσθη 
νά αιγηση τελείως. ’ Ελήφθησαν μέτρα, δπως περιορισθή ή διά- 
σπασις τοΰ μετώπου καί καταληφθώσι θέσεις έπί νέας άσφα- 
λεστέρας γραμμής.

Έκ Παρισίων μεταδίδεται ή δπό τής «Μπερλίνσκε Τί- 
ντεντε» δημοσιευθεΐσα είδησίς, δτι ή Ρίγα είναι σωρός έρειπίων. 
Πρό της έκκενώσεως τής πόλεως ό διοικητής της 12. ρωσσι
κής στρατιάς, στρατηγός Πάρσκι, διέταξε νά πυρπολήσωσι τά 
σπουδαιότερα μέρη τής πόλεως καί νά καταστήσωσιν άχρή στους 
διά δυναμίτιδος τάς λιμενικάς έγκαταστάσεις.

Κατά τοΰ κινήματος τής Φιννλανδίας καί Ουκρανίας
(Ζ.) Ζυρίχη, 7. Σεπτεμβρίου. Τό οόκραινικόν γραφεϊον 

άναγγέλλει τά έξής: Οί άντιπρόσωποι τών Ντόν—Κοζάκων έ- 
λαβον διαταγήν, νά λάβωσι μέτρα έναντίον τής έπεκτάσεως 
τοΰ τοπικοΰ κινήματος τής Φιννλανδίας καί τής Ούκρανίας.

Ενοικιάζονται έπιπλ. δωμ. μετά ιδιαιτέρας είσόδοο άπό 1. 
’ Οκτωβρίου. Κυρία Τσέπγκερ. Λεμπάουερ - στράσσε 28. 11. ά.

Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Έμμεριχ-στρ. 44. II. ά.


