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Α Ι Τ Ρ Α Γ Ι  Κ Α Ι  Ϊ Υ Ν Ε Π Ε Ι Α Ι
Τ Η Σ ΕΥΜ ΕΝ Ο ΥΣ B Y U T E P O T H T O I

Ά ρθρον τοΰ Καβηγητοΰ Δρος Κ. Δ. Σφορή (Ά θήναι) 
οημοσιευθεν έν τη «Νέα Έφημερίδι τής Ζυρίχης» τήν 28 καί 
τήν 29. Δεκεμβρίου π. ε.

' I I ’ Αντάντ ομως δεν περιορίζεται μόνον είς τήν όργάνω- 
σιν επαναστάσεως κατά τής Ελληνικής Πολιτείας, αλλα προσπα
θεί ταύτοχρόνως νά έξασθενη πάντοτε περισσότερον τήν κεν
τρικήν "διοίκησιν καί μάλιστα νά έξαλείψη τήν σκιάν πάσης κυ- 
ριαρχίαςτοΰ Κράτους, προτάσσουσα ώ ς δικαιολογίαν, δτι ένεργεΓ 
έν δνόματι τών συνθηκών, τών συμφερόντων τής 'Ελλάδος καί 
τής ασφαλείας τοΰ στρατού τής Ανατολής. Συμμαχικά στρα
τεύματα καταλαμβάνουσι δεσπόζοντα σημεία έν ’ Αθήναις καί 
Πειραιεΐ. Πολλοί γερμανοί υπήκοοι απελαύνονται, άναλαμβά- 
νουαι διά τής βίας τον έλεγχον τών ταχυδρομείων, τηλεγράφων, 
τής αστυνομίας καί τών σιδηροδρόμων. Έμποδίζουσι πάσαν 
συγκοινωνίαν μετά τής Γερμανίας καί τών λοιπών Κεντρικών 
Δυνάμεων καί άπαγορεύουσι πάσαν μυστικήν αλληλογραφίαν τής 
'Ελληνικής Κυβερνήσεως μετά τών έν τω έξωτερικιρ αντιπρο

σ ώ π ω ν  της. Εισάγουν λογοκρισίαν έπί τοΰ ελληνικού τύπου, 
ζητοΰσιν έγγυήσεις διά τούς είς τον επαναστατικόν στρατόν ανή
κοντας αξιωματικούς καί στρατιώτας. ' Υποβάλπουσι καί έν αυ
τή τή πρωτευούση τδ έπαναστατικον κίνημα. Ιίάσα απόπειρα 
προς καταστολήν τοΰ άναρχικοΰ κινήαατος καί πάσα τιμωρία 
επαναστατών αξιωματικών απαγορεύεται.

Θέτουσι δημοσία τήν Κυβέρνησιν τής Θεσσαλονίκης έναντι 
τής Κυβερνήσεως τών Αθηνών, άπαιτοΰσι τήν Γδρυσιν ούδετέ- 
ρας ζώνης μεταξύ τής [Ιαλαιάς ' Ελλάδος καί τών κατειλημμέ
νων μερών, τά όποια δλως αύθαιρέτως υπάγονται είς τήν προ- 
σωρ>νήν Κυβέρνησιν, καί άπαιτοΰσι τήν μεταφοράν τοΰ ελληνικού 
στρατού είς. τήν Πελοπόννησον, καίτοι δι αυτού εκτίθεται είς 
κίνδυνον ή ασφάλεια τής λοιπής χώρας κατά τών επιβουλών καί 
Τ'ον δημαγωγιών τών έπαναστατικών.

' 0  ελληνικός λαός αρχίζει τέλος νά σκέπτεται σοβορώς 
περί τού δυνατοΰ έ ν ο π λ ο υ  άν τι σ τ ά σ ε ω ς  κατά νέων α
παιτήσεων, ή Κυβέρνησις ομως πάντοτε υποχωρεί, ό ’.όέ Βασι
λεύς αγωνίζεται νά άποτρέψη πάσαν παρεξήγησιν καί υποψίαν.

Εν τούτοις ή ’ Αντάντ ζητεί αδύνατα πράγματα, όχι πλέον διά 
-ήν ασφάλειαν τοΰ στρατού τής Ανατολής.' ό όποιος έξη σφαλι
στή πλέον άπό παντός αιφνιδιασμού, μετά τήν άνάληψιν τοΰ έ-

λέγχου έπί τών ταχυδρομείων καί τηλεγράφων, τής αστυνομίας 
καί τών σιδηροδρόμων, μετά τήν μεταφοραν τοΰ ελληνικοΰ 
στρατοΰ, τήν αύστηράν έπιτήρησιν, τήν απέλασή πολλών υπη
κόων τών Κεντρικών Δυνάμεων καί τήν Γορυσιν τής ουοετερας 
ζώνης, άλλά έκ νευρικότητος, ήτις αυξάνει, έφ’ δσον πείθονται, 
δτι διά τών συνεχών έπιτυχιώντών Κεντρ. Αυτοκρατοριών, οτι δλα 
τά σχέδια τού Μ π ρ ι ά ν έν τη Βαλκανική κατεδικάσθησαν 
είς τελείαν αποτυχίαν. Οί πρέσβεις τών Κεντρικών Δυνάμεων 
με6’ ολοκλήρου τού προσωπικού ιών πρεσβειών των καί τών 
αρχαιολογικών σχολών απελαύνονται, καίτοι λόγο) τής όιακοπής 
τής συγκοινωνίας ήσαν τελείως ακίνδυνοι.

Είς τήν άπαίτησιν ομως τής ποίραδόσεως το'ΰ πολεμικού 
υλικού δεν θά ύποχωρήσουν ούτε κυβερνώντες. ούτε κυβερνώ- 
μενοι. Είς μάτην προσπαθεί ό Ναύαρχος Νταρτίζ ντί Φούρνε 
νά έκφοβίση τόν λαόν διά τελεσιγράφου καί τής απειλής νέων 
αποβάσεων. Ούδεν έπιδρα εις μίαν στιγμήν, καθ’ ήν πρόκει
ται περί τών πάντων. ’ Ανακτορικά συμβούλια, υπουργικά συμ
βούλια, άξιωματικοί καί γενικόν έπιτελείον, επίστρατοι καί λοιποί 
πολΐται, στρατός καί αύλικοί αποκρούουν άποφασιστικώς τοιαύτην 
άπαίτησιν, ή όποια θά' έπεσφράγιζε τό τέλος τοΰ έλευθέρου 
Κράτους. Πώς έξετυλίχθησαν αι διαπραγματεύσεις διά τήν 
παράδοσιν τοΰ πολεμικού ύλικοΰ, δεν γνωριζομ ν ήμεις και ού
τε είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν, διότι ήμείς. παρά τήν έπιτευ- 
χθεϊσαν δί ασυρμάτου συγκοινωνίαν μεταξύ ’ Αθηνών καί Κων
σταντινουπόλεως, έξαρτώμε^α αποκλειστικές άπό τις ειδήσεις 
τής ’ Αντάντ καί δεν δυνάμεθα νά μάθωμέν τι περί τής άπόψε- 
<ος καί τών επιχειρημάτων τής 'Ελλάδος. .Ό τ ι ομως ο Βασι
λεύς ύπεσχέθη τήν παράδοσιν τού πολεμικού ύλικοΰ καί εϊτα 
άνήρεσε,τόν λόγον του, ώς ισχυρίζεται ή Άντάντ, ούδείς όύ- 
ναται να πιστεύση, δσ-ης γνωρίζει τάς στρατιωτικάς άρετάς- του 
Βατ-λεως τούτου καί είναι είς Θέσιν νά έννοή ση, οτι άνευ ορων 
ύπόσ/εσις περί τοιαύτης άπαιτήσεως μόνον ύπό προδότου ή δυ
νατό νά δοΟή, καί δτι ό Βασιλεύς ίσιος, ύποχωρών είς τήν 
πίεσιν, νά έξήρτησε τήν αποδοχήν, άνευ ώρισμένης ύποσχέσεως. 
άπό τήν εκπλήρωσιν τελείως ώρισμενων ορων. τους οποίους η
μείς δέν γνωρίζομεν. ’ Εκτός τούτου ό Έλλην Βασιλεύς δεν 
είναι κανείς άπόλυτος Μονάρχης, ό όποιος δύναται νά άποφα- 
σίζη μόνος περί τοιούτων ζητημάτων. 'Υπάρχει έν Έλλάδι 
πολίτευμα καί ύπΐύθυνος Κυβέρνησις. ή όποία φέρει τήν εύθύ- 
νην διά τήν αποδοχήν τοιούτων απαιτήσεων. "Οτι ήδη αί Δυ- 
τικαί Δυνάμεις, αί όποΐαι ζητούν νά δικαιολογήσουν τήν άνάμι- 
ξίν των είς τάς έσωτερικάς υποθέσεις τής Έλλάδοςί λέγουσαι, 
δτι θέλουσι νά ύπερασπίσωσι τάς έλληνικάς έλευθερίας έναντίον



6f(i>sv απολυταρχικών τάσεων τοΰ Βασιλέως, ζητούν τοιαύτην 
ύποσχεσιν παρα τοΰ προσώπου τοΰ Βασιλέως. ή όποία, συμ- 
φωνως τω συντάγματι ούδεμίαν δυναται νά Ιχη ίσχύν, καί ή 
όποία θά έθεωρεΐτο, ώς μία αντισυνταγματική πράξις χονδροει
δέστατου είδους, είναι αληθώς πολυ σπάνιον.

Ό  Βασιλεύς συμμορφούται πρός την θέλησιν τοΰ Έθνους, 
ή αντίστασις διοργανοΰται. Αί δυτικαί δμως Δυνάμεις έξακολου- 
Θουν ακόμη, παρ’ δλας τάς έπιφυλάξεις τοΰ ίταλικοΰ τύπου, νά 
σύρωνται απο το πάθος καί την ίσχυρογνωμοσύνην των καί νομί
ζουν δτι διά τινων κανονιοβολισμών καί διά της άποβιβάσεως 
ναυτών τινων, θά δυνηθοΰν νά έπιτύχουν διά της βίας τήν έκ- 
Θρόνισιν τοΰ Βασιλεως καί τήν πλήρη ύποδούλωσιν τής Ε λ λά 
δος. Κατά τήν ημέραν τής λήξεως τοΰ τελεσιγράφου αποβι
βάζονται, παρά τήν άγανάκτησιν τοΰ λαοΰ, νέα αγήματα κα'1 
στελλονται είς ’ Αθήνας, δπου ίσως έ'μελλον νά συνεργασθώσ1 
μετα τών βενιζελικών. οί όποιοι είχον ήδη έφοδιασθή πλουσίως 
δια πυρομαχικών ΰπδ τής Άντάντ, ώς δύναταί τις νά συμπε- 
ράνη από τα 30,000 οπλα, τά όποια άνεορέθησαν κατά τάς 
μετα τας συγκρούσεις έκτελεσθείσας έρευνας καί τών όποιων ό 
αριθμός φυσικώς είς οΰδεμίαν αναλογίαν εύρίσκεται πρός τόν 
ανταποκρινομενον εις τους μικρόν αριθμόν άποτελοΰντας ίκανοΰς 
να φερωσιν οπλα βενιζελικούς. Τοιαυτη πρόκλησις δέν ήόύνα- 
το νά μείνη άνευ συνεπειών. Πλήρης κατάληψις τής πρωτευ- 
ούσης καί βιαία ανατροπή δέν ήδύναντο νά γίνωσιν ανεκτά, παρά 
τας απειλάς τών πυροβολων τών πλοίων. Συνέβησαν αί γνωσταί 
συγκρούσεις, αί όποΐαι άπέληξαν μέ τήν ύποχώρησιν τών συμ
μαχικών στρατευμάτων, τήν έπανόρθωσιν τών έκμηδενισθεισών 
ελευθεριών καί τήν κατάργησιν τοΰ έλέγχου έπί τών ταχυδρο
μείων, τηλεγράφων, αστυνομίας καί σιδηροδρόμων. Ή  ίερά 
πόλις εβομβαρδίσθη υπό τών πυροβόλων τών πλοίων, καί οί 

Αγγλογάλλοι απέδειξαν δι αύτοΰ, δτι άκολουθοΰσι τό παρά
δειγμα ενός Μοροζίνη ή ενός λόρδου ’Έλγκιν, καί δτι είναι ι
κανοί νά καταστρέψουν τούς άγιωτάτους τόπους τοΰ πολιτισμού 
τής αρχαιότητας.

(Έ πεται συνέχεια)

Α Ν Α Κ 0 ΙΗ 1Β ΕΗ Τ ΪΓΤ 0 Υ  ΠΟΛΕΜ ΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΗΑΜΜΒΕΙΠΑ

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον. 10 Ίανουαρίου.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
’ Επικρατούσης καταιγίδος καί βροχής ή εντασις τοΰ άγώ

νος υπήρξε μικρά. Μόνον είς τόν Άνκρ ζωηρός αγών πυροβο- 
λικου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΘΕΑΡΟΝ
Μ Ε ΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Υ  Π Ρ ΙΓ . Α Ε Ο Π Ο Α Δ Ο Υ  Τ Η Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ

Ζωηρότεραι ρωσσικαί έπιθέσεις νοτιοδυτικώς τής Ρίγας ώς 
καί πολλαί έπιθέσεις μικρότέρων τμημάτων μεταξύ τής παρα
λίας καί τής λίμνης Νάροξ άπεβησαν καί χθές άνευ έπιτυχίας 
τινός.

Μ Ε Τ Ο Π Ο Ν  Τ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Α Ρ Χ ΙΑ Ο Υ Κ Ο Σ  ΙΟ ΣΗ Φ
Είς μάτην έπεχείρησαν Ρώσσοι καί Ρουμάνοι νά κατα- 

λάβωσι πάλιν τά άφαιρεθέντα παρ’ αυτών όψώματα έκατέρω- 
θεν τής κοιλάδος τοΰ Σουζίτα. Μετά αιματηρότατων απωλει
ών άπέτυχον αί μετά ισχυρών δυνάμεων έκτελεσθεϊσαι άντεπι- 
θεσεις. Βορείως καί νοτίως τής κοιλάδος τοΰ Καζίνου ό έχθρός 
άπωθήθη έκ νέου. Κατά τάς μάχας τών τελευταίων δύο ημε
ρών περιήλθον είς χεΐράς μας 6 αξιωματικοί, 90  όπλΐται καί 
3 πολυβόλα.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ρ Χ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Μ Α Κ Ε Ν Σ Ε Ν
Βορείως τής Φοξανι κατωρθώσαμεν νά διαβώμεν έπί τής 

αριστερας όχθης τοΰ ποταμοΰ.
Μεταξύ τής Φόξανι καί τής Φούντενι ήναγκάσαμεν τόν 

ήττηθεντα έχθρόν νά έγκαταλείψη τάς όπισθεν τοΰ Πούτνα θέ
σεις του και νά υποχώρηση όπισθεν τοΰ Σερέθη. Συνελήφθη- 
σαν 550 αίχμάλωτοι.

Είς τάς έκβολάς τοΰ ποταμοΰ Ρίμνικουλ— Σάρατ έκρατή- 
σαμεν, εναντίον πολλών έχθρικών έπίθέσεων, δι’ έφόδου άποκτη- 
θέντα έδάφη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Νυκτεριναι έπιθεσεις είς τόν Στρυμόνα άπεκρούσθησαν'

ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
' Η « Λοκαλαντσάϊγκερ » μανθάνει έκ Λουγκάνο, δτι α 

Ιταλικαί έφημερίδες όμοφώνως αναγράφουν, δτι τό μακεδονικόν 
καί τό έλληνικόν ζήτημα άπετέλεσαν σπουδαΐον Θέμα τών συζη
τήσεων. Κατα την «Ποπολο ντ Ίτάλια» τό πρόγραμμα τών 
συνεννοήσεων συνίσταται έκ τριών σημείων: 'Ενιαία διοίκησις 
κοινοτης πολεμικών μέσων, ένότης πολεμικού σχεδίου αέ τό> 
σκοπόν νά πλήξουν τόν έχθρικόν όγκον εις τό άσθενέστερον ση- 
μεΐον του. Κατά τήν γνώμην τής «Πόπολο ντ Ίτάλια» τό ση- 
μεΐον τοΰτο δύναται νά είναι μόνον ή Αυστρία ή ή Βουλγαρία. 
Εν άντιθέσει πρός τήν έν ’ Αγγλία άναφανεΐσαν γνώμην, νά 

έκκενωθη ή Θεσσαλονίκη, άντιθέτως τό μέτωπον τοΰτο πρέπει 
νά ένισχυθη.

Ροτερνταμ 8 Ίανουαρίου. 'Ο  «Νέος ’ Αγγελιοφόρος τοΰ, 
Ρότερνταμ» μανθάνει έκ Παρισίων τά έξής : Αί έφημερίδες
στηρίζουν μεγίστας έλπίδας είς τήν σύσκεψιν τής Άντάντ έν 
Ρώμη. 'Ο  «Μικρός Παρισινός» δμιλεΐ περί νής ανατολής τής 
νίκης καί μανθάνει, δτι μεταξύ Λιωταί καί Καντόρνα άνεπτύ- 
χθησαν ζωηραί συμπάθειαι. 'Ο  Μπριάν έξέφρασε τήν μεγίστην 
του ευχαριστησιν διά τά αποτελέσματα καί τήν σταθεράν του. 
πεποίθησιν περί τών συνεπειών. 'Η  «Ματέν» περιέχει τά έξής 
•Ο ’ Ισπανός πρεσβευτής έν Παρισίοις έπισκέφθη τόν Μπριάν 
Η απαντησις πρός τόν Ούιλσον συνετάχθη όριστικώς. "Ολα 

αί Δυνάμεις τής Άντάντ θά μετάσχουν του αποκλεισμού τής » 
' Ελλάδος.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Κοπεγχάγη 9 Ίανουαρίου. Τό άτμόπλοιον «Ντενεβίρκε» 

(1431 τόννων) πλέον μέ φορτίον γαιανθράκων έξ'Αγγλίας είς 
Γιβλαρτάρ, κατεβυθίσθη είς τό δυτικόν μέρος τής διώρυγος ύπό 
γερμανικού υποβρυχίου ώ ς τό πέμπτον ήδη δανικόν άτμόπλοιον 
άπό τής ενάρξεως τοΰ Νέου ’'Ετους. Τό πλήρωμά του άπεβι- 
βάσθη είς τόν λιμένα Λαννιόν τής βορείου Γαλλίας. Τό δανικόν 
άτμόπλοιον «Σβέντ» μεταφέρον φορτίον ξυλείας έκ Σουηδίας είς 
Αγγλίαν, συνελήφθη ύπό γερμανικού πολεμικού πλοίου καί με- 

τεφέρθη είς γερμανικόν λιμένα.
* Ο « Αγγελιοφόρος τής Μπάζελ» μανθάνει έκ Χιάσσο, 

δτι κατά τάς τελευταίας ημέρας κατεβυθίσθη πρό τής Κερκύ- 
ρας ιταλικόν καταδιωκτικόν ύποβρυχίων μεθ’ ολοκλήρου έπι- 
τελειου στρατιάς, τό όποιον έτυχε νά έπιβαίνη αύτοΰ. ’ Επνίγη- 
7 άξιωματικοί τοΰ ναυτικτύ καί 33 της ξηράς.

Τήν 22 Δεκεμβρίου έγένετο κατά τήν νύκτα έξ άπρο- 
σεςιας μάχη μεταξύ γαλλικού τεθωρακισμένου καταδρομικού καί

έντός ίταλικοΰ βοηθητικού καταδρομικού, καθ’ ήν πολλοί έφονεύ- 
θησαν καί έτραυματίσθησαν.

Ώ ς  πληροφορεί τό πρακτ. Χαβάς, μέγα γαλλικόν ρυ- 
μουλκόν έρυμούληκεν είς τόν λιμένα τής Μασσαλίας γερμανικόν 
άταόπλοιον, τό όποιον εύρίσκετο είς τά έλληνικά υδατα. Τό 
γερμανικόν άτμόπλοιον Θά χρησιμοπαιηθη δι’ έμπορικούς καί 
ναυτικούς σκοπούς. ’ Εάν έπιβεβαιωθή 'ή ειδησις αυτη, θά πρό
κειται περί ληστείας πλοίου χειριστής μορφής καί περί μιας νέ
ας παραβιάσεως τοΰ διεθνούς δικαίου.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ Ω Ν  Ε Π Ι  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Α Κ Ο Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

(Άρθρον τού έν A a ch en  καθηγητού D r. E bner) 

(Συνέχεια)

'Ομοίως κατειργάσθησαν διά Βενζόλης καί τόν λυγνήτην 
βελτιώσαντες τήν μέθοδον, τήν πρό πολλαΰ ήδη έν χρήσει έν 
τη βιομηχανία, δι’ ής έξήγον έκ τοΰ λυγνήτου τόν χρησιμότα- 
τον διά τούς κυλίνδρους τού φωνογράφου, ώς καί διά τά βερ
νίκια στιλβώσεως ύποδημάτων κλπ, κηρόν (μελανόν, σκοτεινού 
χρώματος). Ουτω έπετεύχθη εις τό Ίνστιτούτον τοΰ M iilheim  
νά έξαγάγουν ποσόν κηρού τοωύτου πλέον τοΰ διπλάσιου. 
Ά λ λ ’ έκτος τούτου καί τό ύπόλειμμα τοΰ έκχυλίσματος τής 
Βενζόλης εδωκεν περαιτέρω ρητινώδεις μάζας. 'Ο  έναπομένων 
κατά τά πειράματα ταΰτα άνθραξ ειχεν έξωτερικήν όψιν μή 
ήλλοιωμένην κατά τά άλλα, μή έ'χουσαν δμως πλέον λάμψιν 
έξωτερικήν ούδέ συνεκτικότητα, Ικαιε δέ άνευ καπνού.

’ Ev τούτοις ό καθηγητής F isch er  δέν ήρκέσθη μόνον 
καί είς τήν Βενζόλην. Έζήτει άνόργανόν τι μέσον διαλύσεως 
τό όποιον καί τήν δυνατόν μεγίστην ποσότητα τοΰ άνθρακας νά 
όιαλύη καί νά δύναται είτα νά άποχωρίζηται τοΰ διαλύματος 
είς ταπεινήν θερμοκρασίαν, εί δυνατόν κάτω τοΰ μηδενός καί 
χωρίς νά άφήση καμμίαν άκαθαρσίαν είς τό έκχύλισμα. Ώ ς  
τοιοΰτον εύρε κατ’ άρχάς τό ύγρόν θειώδες οξύ, δπερ δμως 
παρουσίασε μεγάλας δυσχερείας είς την χρησιμοποίησιν αύτοΰ. 
Διά τής χρησιμοποιήσεως δμως τούτου παρετηρήθη τό άξιο
σημείωτον φαινόμενον, δτι ό διά τούτου προσβαλλόμενος άνθραξ 
έχανε πάσαν συνεκτικότητα καί έπί άπλη ψαύσει άποσυνετίθετο 
είς κόνιν. Προφανώς λοιπόν τό θειώδες όξύ διαλύει καθ’ όλοΤ 
κληρίαν τήν συνεκτικήν ύλην τοΰ άνθρακος, είς τήν οποίαν όφεί" 
λεται ή παραγωγή τής πίσσης κατά τήν άπόσταξιν. Τό παρε 
χομενον διάλυμα μετά τήν έξάτμισιν τοΰ διαλυτικοΰ μέσου πα 
ρουσίαζεν δψιν βαθέος έρυθροΰ, βαρέος έλαίου, έκ τού όποιου 
περαιτέρω έξήγοντο έλαφρόν τι είδος πετρελαίου καί κιτρινέ- 
ρυθρα έλαια. Διαλύματα λαμβανόμενα έκ λιγνητου έγκατέλιπον 
άπ’ έναντίας τυπικήν τινο̂  ρητίνην.

Τά άποτελέσματα ήδη ταΰτα τού Ινστιτούτου τοΰ Miil- 
heim  είναι ύψίστης έπιστημονικής σημασίας καί πρακτικού έν- 
οιαφεροντ’ϊς διότι ρίπτουν φώς πρό παντός είς τήν φύσιν τοΰ 
γήινου πετρελαίου καί άποδεικνύουν δτι ή σπουδαία αυτη υλη 
εΰρηται ήδη είς ποσότητας κατά τό μάλλον καί ήττον μεγάλας 
έτοιμον έν αυτω τούτω τω άνθρακι καί δύναται έκ τούτου 
μετ’ έπιμελείας έξαγόμενον νά χρησιμοποιηθη είς τάς ποικίλας 
έφαρμογάς του. Ά λ λ ’ έκτος τούτου άπεδείχθη καί τι καλλίτε- 
ρον. Άπεδείχθη τ. ε. δτι ένω δλα τά μέχρι τότε χρησιμο- 
ποιηθέντα διαλυτικά ένήργουν έπί μέρους μόνον τοΰ άνθρακος 
μικρού σχετικώς μενόντων, άπροσβλήτων τών στοιχείων τών προ- 
ερχομένων έκ μετατροπής της κυτταρίνης, μέσον τι τό όποιον 
ύπέδειξεν ή άνω μέθοδος, τό όζον, ή ιδιαιτέρως ισχυρά αυτη

μορφή τοΰ οξυγόνου, διαλύει τελείως τόν άνθρακα καί παρέχει 
αύτόν ικανόν πρός περαιτέρω έπιστημονικήν έρευναν. Οΰτω λοι
πόν ό F iseher έξέθηκεν έπί μακρόν καί είς τήν συνήθη θερ
μοκρασίαν λεπτοτετριμμένον άνθρακα Βεστφαλικόν υπό τήν έ- 
πίόρασιν όζονισμένου όξυγόνου καί ελαβε διάλυμα βαθύ κερα- 
μόχρουν μέ περιεκτικότητα άνθρακος πλϊ'ον τών 92 ο/° μετά 
τήν άπομάκρυνσιν τοΰ όζοντος δι υδατος- ψυχρού. Τό διάλυμα 
έδείκνυε τάς ιδιότητας οξέος καί έσχημάτιζε μετά μετάλλων 
αλατα. ' H κεραμόχρους κόνις τοΰ διαλύματος ειχεν όσμήν κε- 
καυμένης σακχάρεως τ. I. όσμήν καραμέλλας. Τοιουτοτρόπως 
έπιστοποιήθη συγγένειά τις μεταξύ άνθρακος καί σακχάρεως, 
” Ηδη πρότερον ειχεν έξαχθη άπό τοΰ άνθρακος αρωματικόν 
όξύ, τό μελιτώδες καλούμενον όξύ. Αί έρευναι έπί τής νέας 
ταύτης ουσίας, τής καραμέλλας, δέν έπερατώθησαν είσέτι, υπό
σχονται δμως σπουδαίαν πρόοδον έν τφ καθορισμοί τών συ. 
στατικών τού άνθρακος, έκτος τών μεγάλων πρακτικών άποτελε- 
σμάτων άτινα θά συνεπιφέρη. Πιθανώς δυνάμεθα κατόπιν τής 
άνακαλύψεως ταύτης νά ειπωμεν κατά τόν G oeth e «άπό έόώ 
άρχίζει μία νέα έποχή διά τήν ιστορίαν τοΰ άνθρακος».

("Επεται συνέχεια)

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λονδΐνον 9 Ίανουαρίου (Τηλεγ. τού πρακτορείου Ρόϋτερ.) 

Οί Τάϊμς υποστηρίζουν, δτι μετά τήν ύπό της ελληνικής Κυ
βερνήσεως τηρηθεΐσαν στάσιν καί μετά τάς άνακοινώσεις της 
πρός τούς συμμάχους, κατηρτίσθη υπό τών ύπουργών τών συμ
μάχων έν Ρώμη νέα νότα καί εστάλη είς Α θήνας. Ποιοι είναι 
οί δροι τής νότας ταύτης δέν έγνώσθη είσέτι. Πιστεύεται δμως 
δτι δι αύτής ζητείται ή άνευ άναβολής έκτέλεσις δλων τών πρό
τερον ύποβληθεισών άπαιτήσεων καί ή γνωστοποίησις έντός 48 
ώρών τής παραδοχής ύπό τής ελληνικής Κυβερνήσεως δλων 
τών δρων τούτων.

Ά  θ ή ν α ι 9.1. (Τηλεγράφημα τοΰ Πρακτορείου Ρόϋ
τερ).— Τό τελεσίγραφον τών συμμάχων παρέχει καί έγγυήσεις 
περί μή έπεκτάσεως τού Βενιζελικοΰ κινήματος. (Γό Ρόϋτερ 
βραδύτερον παρεκάλεσε τούς παραλήπτας τού τηλεγραφήματος 
τούτου, νά μή τό δημοσιεύσουν).

'Η  «Νταίλυ Γελεγκραφ» μανθάνει έμμέσως έξ Αθηνών, 
δτι οί σύμβουλοι τού Βασιλέως είναι τής γνώμης, OTt ή ' Ελλάς 
δύναται νά ύποφέρη άκόμη έπί χρόνον τινά τόν άποκλεισμόν. 
Προσπαθούν δέ νά κερδίσουν χρόνον διά τής άνακοινώσεως, δτι 
δέν δύνανται νά δεχθώσι τούς δρους τής Άντάντ, διότι ή δη
μοσία γνώμη άνθίσταται είς τούτους. ' Η ’ Αντάντ δμως δέν Θά 
ύπομείνη τήν άναβολήν ταύτην. Λόγιο τούτου άναμένεται ή ρη
τή διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων.

Ώ ς  Αναγγέλλουν αί έφημερίδες της Λυών έκ Πειραιώς ή 
έξέγερσις τών βασιλικών έπιστράτων κατά τής Άντάντ καί τών 
έπαναστατών. βενιζελικών άγει διαρκώς είς σοβαρας παρεκτρο- 
πάς έναντίον τών βενιζελικών. 'Ο  Αθηναϊκός τύπος εξακολουθεί 
νά κατηγορή τήν στάσιν τής Άντάντ διά ζωηρών άρθρων. 
Αί έφημερίδες χαρακτηρίζουν τήν συμπεριφοράν τής Άντάντ 
ώ ς τελείως άδικαιολόγητον, ιδίως μετά τάς ειλικρινείς δηλώσεις 
τής Ελλάδος περί υπ αύτής διδομένης έγγυήσεως. δτι ουδέ
ποτε θά έπιτεθη κατά τής Άντάντ. Αί γουναρικαί καί αί όαλ- 
λικαί έφημερίδες πρωτοστατούσης τής «Νέας 'Ημέρας» κηρύσ
σουν δημοσία, δτι ή Ελλάς όφείλει νά ταχθη πρός τό μέρος 
τών Κεντρικών Δυνάμεων. ’ Εξορκίζουν τήν Κυβέρνησιν νά



απόρριψη τήν νόταν της Άντάντ καί νά έπιτρέψη εις -iv  πι
στόν στρατόν νά υπεράσπιση τόν Βασιλέα του.

’ Εκ Σόφιας τηλ,εγραφούνται τά έςής: ’ Εν τη ελληνική
έφημερίδι της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται Βασιλικόν Διάταγμα, 
έν τιίϊ όποίω ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος, προσυπογραφούσης της 
Βασιλικής Κυβερνήσεως, διατάσσει, Γνα ολόκληρος ή περιουσία 
τών βενιζελικών υπουργών Πολίτη, Ρωμανού και Γεννάδη, ώς 
καί ή περιουσία τών μέχρι τοΰδε έλλήνων πρεσβευτών έν Παρι- 
σίοις καί Λονδίνο» κατασχεθή ένεκα προδοσίας τής χώρας Έ ς  
άλλης πηγής αναγγέλλεται, δτι ή έν Θεσσαλονίκη έδρευουσα βε- 
νιζελική Κυβέρνησις διέταξε νά συλληφθοΰν οί έν τή περιοχή 
της διαμένοντες βασιλικοί "Ελληνες υπήκοοι. Οί συλληφθησόμε- 
νοι θά μεταφερθώσιν είς τινα νήσον καί θά κρατηθώσιν ώς δ- 
μηροι.— ' II «Ούτρο» άναγγελλει, δτι πρό τής Θεσσαλονίκης 
ευρισκονται πολυα'ριθμα γαλλικά καί άγγλικά φορτηγά πλοία, 
Γνα, εν ή περιπτώσει ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος δεν ύποχωρήση 
εις τάς απαιτήσεις τής Άντάντ, δυνηθώσι νά παραλα'βωσι καί 
μεταφέρωσιν αμέσως τόν έν -<j> μα/εδονικοΐ μετώπιο εύρισκό' 
μενον στρατόν καί τά πολεμικά σκεύη.

'II «Τάιμς» καί ή «Νταίλυ Μαίηλ» συμβουλεύουσι τήν 
Άντάντ νά μή διασκορπίζη τος δυνάμεις της άποστέλλουσα 
παλύν στρατόν είς τήν Θεσσαλονίκην. Ό  πόλεμος δέον νά άπο- 
φασισθή είς την Γαλλίαν. 'Η  «Νταίλυ Μαίηλ» έρωτα τί κυ* 
ρίως σκοπεί ή βαλκανική έκστρατεία καί τι αποτέλεσμα έφερε 
ή στρατιά τοϋ Σαρροίγι. Έκτος τούτου ό έφοδιασμός τοΰ 
στρατού τούτου αποβαίνει καθ’ ημέραν δυσχερέστερος. Λόγω 
τής έλλειψεως πλοίων καί τής φρουρήσεως τών μακρών όδών 
συγκοινωνιών ό στόλος έμποδίζεται νά αμύνθή ό Γδιος κατά
τών ύποβρυχίων είς άλλας διευθύνσεις. Διά τοΰτο δεν είναι 
άπλή σύμπτωσις, δτι αί γαλλικαί καί αί άγγλικαί άρχαί εΐνα,_ 
έναντίον τής βαλκανικής έκστρατείας.

Η AflANTHIil ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ ΕΙ! ΤΟΝ ΟΪΙΛΪΟΗ
'Η  έφημερίς «Νταίλυ Μαίηλ» τοΰ Λονδίνου αναγγέλλει, 

δτι ή άπάντησις τή ς '’ Αντάντ είς τήν νόταν τοϋ Ούΐλσον έπεδό- 
θη τήν 8. Ίανουαρίου. Γό περιεχόμενόν της είναι διπλασίου 
μεγέθους τής νότας τής ’ Αντάντ πρός τάς Κεντρικάς Δυνα'μεις.

Ν ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ 0 ΓΚΕΡΑΝΤ
Ιό Πρακτορεϊον ΡόΟτερ αναγγέλλει έκ Βασιγκτώνος, δτι ή 

αμερικανική Κυβέρνησις έ ζήτησε τηλεγράφικώς παρά τοΰ έν 
Βερολίνω πρεσβευτοϋ της Γκέραντ έςηγήσεις έπί τής οηλώσεως. 
τήν όποιαν έκαμε κατά τό ύπό τοΰ αμερικανικόΰ έμπορικοΰ έ- 
πιμελητηρίου δοθεν πρός τιμήν του έν Βερολίνο) γεΰμα, δτι 
«ουδέποτε άπό τής έκρήξεως τοΰ πολέμου αί σχέσεις μεταξύ 
Γερμανίας καί Αμερικής υπήρξαν έγκαρδιώτεραι παρά σή
μερον.»

Β ΙΑ ΙΑ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Ε Ν  Ρ Ω Σ Σ Ι Α
Κατ’ άξιοπίστους ίδίωτικάς πληροφορίας έξ ’ Οδησσού κα- 

τετάγησαν διά τής βίας είς τόν ρωσσικόν στρατόν ύπέρ τούς 
1000 "Ελληνες πρόσφυγες έκ Ρουμανίας. 'Ομοίως έξακολου- 
θ'.ί ό δι δλων τών μέσων έξαναγκασμός τών Τσέχων καί Σλο- 
βάκων αιχμαλώτων, νά ασχολούνται είς πολεμικά έργα τοΰ ρωσ- 
σικου στρατού.

0 ΑΓΟΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
. S O W »  βίΙΙΙΙΙΙΙ f i l m  ΗΡΙΤΟΙ»
Βερολΐνον 9. Ίανουαρίου. (Επίσημον). Γερμανικά υδρο

πλάνα έβομβάρδισαν έπιτυχώς τήν 7. τρ. μ. μετά μεσημβρίαν 
στρατόπεδον έκ παραπηγμάτων δυτικώς τού Λ ά— Πάν —Μπάτ 
καί τοΰ Νιοΰπορτ— Μπάτ.

Α Ι  Δ Υ Σ Χ Ε Ρ Ε Ι Α Ι  Τ Ω Ν  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν  
Ε Ν  Γ Α Λ Λ Ι Α

' (--ς μανθάνει ή «'Ημερήσια έφημερίς» τής Βέρνης έκ 
Γαλλίας, έπικρατεΐ είς τούς γαλλικούς λιμένας λόγιο τών μεγά
λων δυσκολιών τών μεταφορών απίστευτος κατάστασις. Λόγω 
έλλειψεως εργατικών χειρών καί μέσων μεταφοράς ή έκφόρτω- 
σις τών καταπλεόντων εις τούς λιμένας πλοίων απαιτεί τριπλά- 
σιον χρονον ή προτερον. Τά έκφορτωνόμενα έμπορεύματα παρα
μένουν έκτεθειμένα έπί ολοκλήρους εβδομάδας, ένεκα τοΰ ό- *
ποιου μεγάλαι ποσότητες τροφίμων καταστρέφονται.

Kapitanleutnaid Mentiner.

'Ο  υποπλοίαρχος ΒΑΛΕΝΤΙΝΈΡ 
Κυβερνήτης υποβρυχίου τιμηθείς διά τοΰ παρασήμο^ 

«P o u r  le inerite» διά τάς ήρωϊκάς πράξεις του.
( Ί δ έ  φύλλον 46.)

Ε ΙΑ Ο Π Ο ΙΝ Σ Ι!
Έκτυπούνται διάφοροι τυπογραφικαί έργασίαι διά τάς στρα 

τωτικάς ύπηρεσίας ελληνιστί, έπισκεπτήρια με γράμματα τοΰ 

τύπου ή καλλιγραφικά είς ελληνικήν καί γερμανικήν γλώσ

σαν μέ στοιχεία διαφόρων είδών, έν τοΤ Τυπογραφείο,) μας.

ΓΚ ΕΡ Λ ΙΤΣΕΡ  Ν Α ΧΡ ΙΧΤΕΝ  ΟΥΝΤ Α Ν Τ Σ Α  Ι ΓΚ ΕΡ. ΠΑΑΤΕΙΑ Ν ΤΕΜ ΙΑΝ Ι 2 3 / 2 4 .
Ενοικιάζεται αμέσως ώραΐον 

θερμόν έπιπλ. δωμάτ. είς ελληνα 
κύριον. Γιοΰντεν Ρινγκ3, II  δεξ. 
γωνία Φλάισερ-στράσσε. Πάουζε.

’ Εντικιάζεται αμέσως ώραΐον με- 
γάλον έπιπλ. δο»μάτ. με ήλεκτ. 
φώς. Λάγκ-.ν στράσσε 43. II  
γωνία Φλάϊσσερ στράσσε. Μπρίξ·

’ Ενοικιάζονται 1 ή 2 καλώς έπιπ. 
δωμάτ. με ήλεκτρ. φώς. Ζάλο- 
:j.ov στράσσε 41 III.

Ενοικιάζεται άπό 1 Ψεβρουαρ. 
καλώς έπιπλ. δωματ. Ντρέσντε- 
νερ στράσσε. 18 I αριστερά.


