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( Λρ&ρον τοΰ χ. Οίλριχ Κάρστετ)

I
Ο παρών πόλεμο; περισσότερον παντός άλλου προηγουμέ

νου είναι πόλεμός ού μόνον ανθρώπων καί στρατών, άλλά καί 
πόλεμος τής οικονομίας καί τοΰ ύλικοΰ. Τ ά  νεώτερα στρατεύ
ματα εχουσιν ανάγκην πλείστων ύλών, άλλων κατά μεγάλας 
ποσότητας, άλλων δέ κατά μικροτέρας, πάντων ομως δι’ άπα- 
ίαιτήτους μηχανάς. οχήματα κλπ.. τά όποια εις προτέρους 
χρόνους ηόύναντο νά μή λαμβάνωνταί ύπ’ όψει έν τη πολεμική 
οικονομία, εχουσι όέ προσέτι ανάγκην καί έκείνων τών ύλών, 
αί όποΐαι ή σαν καί κατά τους πολέμους τοΰ παρελθόντος έκ 
των αναγκαίων, π. χ. ύλών ένδύσεως, μετάλλου διά πυροβόλα, 
άλλα αναριθμήτως μεγαλυτέρων ποσοτήτων ή πρότερον, διά 
τον απλοΰν λόγον, οτι καί τά στρατεύματα είναι σήμερον πολυ- 
αριθμοτερα, ̂  ό αριθμός τών πυροβόλων, οχημάτων κλπ. μεγα
λύτερος, διότι προσέτι καί έκαστη πολεμική έπιχειρησις, έστω 
καί δι’ ίσων δυνάμεων διεξαγομένη, άπορροφα ήδη, λόγο) τής 
«υξησεως τής έντάσεως τοΰ άγώνος καί τοΰ πολλαπλασιασμού 
-ων πολεμικών μέσων, πολύ περισσότερον ύλικόν ή κατά τούς 
παρελθόντας πολέμους.

Πρός τούτοις ομως καί άλλο τι είναι άξιον προσοχής.
<» πληθυσμός τών Κρατών είναι σήμερον πυκνότερος ή ποτέ 

■-ροτερον, το πλήθος ού μόνον τών στρατιωτών, άλλά καί τοΰ 
ειρηνικού πληθυσμού, δστις πρέπει νά διατρέφηται κατά τόν 
πόλεμον, είναι πολύ άνώτερον σήμερον ή fv τινι πολέμιο τοΰ 
παρελθόντος. Έ νω ομως ό πληθυσμός τοσούτω ηύςήθη, 'κατέ- 
3τη καί σημαντικώτερον τό πρόβλημα, πώς θά καταστη δυνα
τοί ο εφοδιασμός τοΰ πληθυσμού τούτου διά τροφίμων' καί ό
λων των άλλων πρός τό ζήν αναγκαίων έκ τή; χώρας, τής 
όποιας δμω ; ή Ικτασις δέν μετεβλήθη. Κατά τούς χρόνους τής

υπερενίκησε τών δυσκολιών τούτων τό έμπόριον· δ,τι

* S/V απ° μ'αν χώραν ™ παΡ?ίϊ®ν ή άλλη. καί όιά τής ά- 
JMM αια, ανταλλαγής τών προϊόντων των άντεπείήρχοντο είς

ϊ αναγκας ,ων. Κατά τούς τελευταίους χρόνους πρό τού πο- 
Φ »  ούδεμία χώρα ύπήρχεν, ή όποια νά καταναλίσκη μόνον 
ροιόντα, παραγόμενα έν έαυτη. Τόσον τρόφιμα, δσον καί βιο- 

• U '« ί ΐ  πρωται υλαι. καί βιομηχανικά καί εΓδη χειροτεχνίας 
[3ηγοντο καί έίήγοντο κατ’ Ιτος είς έκάστην χώραν καί κατη-

ναλίσκοντο έν αύτή. Καί δσω πυκνότερον κατωκημένη ήτο μία 
χώρα. τοσούτω μεγαλυτέραν τοιαύτην εισαγωγήν τροφίμων, 
καί δσω μάλλον άνεπτυγμένην βιομηχανίαν είχε, τοσουτω με- 
γαλυτεραν εισαγωγήν πρώτων ύλών έχρειάζετο. Μόνον διά της 
συνεχούς ταυτης εισαγωγής έμπορευμάτων άςίας πολλών χιλιά
δων ήμερησίως ήτο δυνα:όν έν ειρήνη νά άγοράζη τις παντα- 
χου είς μικράν τιμήν οίονδήποτε άντικείμενον έπείΐύμε-,. τόσον 
εδώδιμον, δσον καί οίασδήποτε άλλης χρήσεως.

Ίαύτα πάντα άφεώρων είς ιδιαιτέρως μέγαν βαθμόν τήν 
I ερμανίαν μετά τού μεγάλου πληθυσμού της, τών πολλών της 
μεγάλων πόλεων καί της τεράστιας βίομηχανίας~της.

Εάν κατά τόν πόλεμον εμενον άνοικται αί έμπορικαί όδοί, 
τότε ή μεταβολή, τήν όποιαν έπέφερεν ό μέγας πόλεμος, θά 
ητο βεβαίως καί πάλιν σημαντική, διότι αίφνιδίως πολύ περισ- 
σοτεραι καί δλως διάφοροι υλαι θά ήτο άναγκαϊον νά είσάγων- 
ται, άλλά αί καθέκαστα καθημεριναί άνάγκαι τοΰ βίου δέν θά 
ησαν τοσον έπαισθηταί, διότι μεθ’ δλου τούτου τοΰ πολεμικού 
ύλικοΰ Θά έςηκολουθουν νά είσάγωνται είς τήν χώραν τά τρό
φιμα καί τά αντικείμενα τής κοινής χρήσεως. Μόνον σημαντική 
άνυψωσις τών τιμών θά έπήρχετο βεβαίως καί έν τή περιπτώ- 
σει ταύτη. Αλλα οιά τού παρά τό διεθνές δίκαιον ένεργουμε- 
νου αποκλεισμού τής Αντάντ ή Γερμανία καί αί Κεντρικαί Δυ
νάμεις είόον εαυτάς άποκεκομμένας δλως αίφνιδίως πάσης είσα- 
γωγής. Η μεγάλη π. χ. ποσότης μετάλλων καί μεταλλευμάτων, 
ή όποια συνεχώς είσήγετο πρός περαιτέρω κατεργασίαν ύπό τής 
γερμανικής βιομηχανίας, αίφνιδίως άπεκόπη. ' Η μεγάλη είσαγω- 
γη ερίου καί βάμβακος, τά όποια εφθανον καθημερινώς είς τούς 
γερμανικούς λιμένας, άπεκλείσθη. Πρό παντός δμως έςέλιπον δ
λως αιφνιοιω; αι μεγάλαι ποσότητες τροφίμων, κρέατος, δημη
τριακών καί δλων τών λοιπών, τά όποια καθημερινώς εκ τού 
εξωτερικού εφθανον εί; τάς αγοράς τών γερμανικών πόλεων. 
Δια την Γερμανίαν λοιπόν έπρόκειτο κατά τόν παρόντα πόλεμον, 
ού μόνον νά καταρτίζη ισχυράς στρατιάς διά τόν άγώνα δλων 
τών μετωπων, άλλά προέκυψε δι’ αύτήν αμέσως δεύτερον, έςί- 
σου σπουόαιον ζήτημα: Πώς επρεπεν ή Γερμανία νά έφοδιάση 
<λα; τα; στρατιάς μέ ύλικόν καί τροφά;, ώ ;  καί τόν πληθυσμόν 
τής χωράς μέ τροφάς καί τά άντικείμενα τή; καθημερινής άνάγ- 
κης; Η δυνατό ή [ ερμανία νά έςακολουθή νά προελαύνη νικη- 
φόρως, ήδύνατο νά νικά τόσον πολλάς μάχας, — έάν ελειπεν ό 
χαλκός προς κατασκευήν τών όβίδων, ό χάλυψ, πρός κατασκευήν 
κα: έπισκευήν τών πυροβόλων, τό νικέλιον πρός κατασκευήν Θω
ράκων νέων πλοίων καί ' έπιδιόρθωσιν τών βεβλαμμένων «οφείλε 
νά παραλόση ή δύναμις τοΰ άγώνος. Έάν έλειπε τό κόμμι πρός



καΐασχευήν αυτοκινήτων διά την μεταφοράν τροφών, πυρ'ομαχι- 
κών χα'ι τραυματιών, αί μετακινήσεις τοΰ στρατεύματος θά ησαν 
λίαν βραδυκίνητοι. ’ Εάν ελειπε το Ιριον, δπως προφυλαφθοΰν 
τά στρατεύματα από τόν ρωσσικόν χειμώνα, θά κατεβάλοντο 
άμέσως υπό ασθενειών. ’ Εάν ελειπεν ό βάμβαξ πρός έπίδεσιν 
τών τραυμάτων, θά έδυσχεραίνετο ή έπίδεσίς τών τραυματιών, 
και πολλοί, οί όποιοι έν έναντία περιπτώσει θά έσώζοντο, Θά 
ευρισκον τόν θάνατον. ’ Εάν τέλος έξέλιπον τά τρόφιμα, ώφει- 
λον τά στρατεύματα αμέσως νά καταρρεύσωσιν.

H Ο Α Ε Μ Ι Κ Α Ι  Σ  Ε A I & Ε Σ

Η ΡΩΣΣΙΚΗ
Ε Π Ι Θ Ε Σ Ι Σ  Κ Α Τ Α  Τ Ο  Θ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  1 9 1 6

Ύ πό τής Α. Ε. τοΰ ’ Αντιστρατήγου 
κ. Rhazen.

(Μετάφρασις Π. Καρακάλου, συνταγματάρχου I Ιυρρβολικοΰ 

21. (Συνέχεια)
Ό  B russilow  δεν κατώρθωσεν, ώς εΓόομεν, νά υπερκε

ρ ά ς  τήν άριστεράν πτέρυγα τής όμάδος τοΰ Linsingen, κα
θόσον ή ύποχώρησις τών στρατευμάτων όπισθεν τοΰ Stochod 
έγένετο εγκαίρως, ή δε στρατιά τοΰ Lesch, ήτοι τό έπιτεθέν 
βόρειον τμήμα αύτής, προσέκρουσε καί πάλιν έπί νέου, πεισμα- 
τωδώς άνθισταμένου μετώπου, έπί τοσοΰτον, ώστε ύποχώρησις 
τής πτέρυγος ταύτης τοΰ L insingen πρός τήν γραμμήν K o 
w el— M ariam pol δέν ήτο αναγκαία. « Έ ν άρχη τής τρίτης 
έβδομοίδος γίνονται αίσθηταί αί προκαταρτικαί ένέργειαι τής πρώ
της γενικής έπιθέσεως κατά τοΰ K ow el (οΰτως εγραψέ τις έκ 
τοΰ μεγάλου έπιτελείου έν τη «Ρωσσικη Θερινή έπιθέσει τοΰ 
191‘6 »). Περί τάς διαβάσεις τοΰ Stoehod καί τήν άνάπτυξιν 
έπί τής άριστερας αύτοΰ όχθης διεξήγαγε δυσχερείς αγώνας ή 
I I I  στρατιά τοΰ Leech  έν στενή έπαφγ μετά τής V II I  στρα
τιάς τοΰ K aled ine. ' Ο L insingen  διά τής έπιθέσεως τής δε
ξιάς αύτοΰ πτέρυγος διηυκόλυνε κατά πολύ τήν ύποχώρησιν τών 
συμμάχων στρατευμάτων ό'πισθεν τοΰ L ipa , απειλών δέ τό δε
ξιόν τών όιωκόντων Ρώσσων έπέτρεψεν είς τούς αύστριακούς 
βαθμιαίαν ύποχώρησιν, ούτως ώστε έπήλθεν ή διευθέτησις τοΰ 
μετώπου. Δυσχερείας έπίσης έπαρουσίασεν ή ισχυρά πίεσις ή 
ένασκηθεΐσα έπί τοΰ μετώπου μεταξύ τοΰ κάτω L ipa  καί τοΰ 
χώρου πρός βορραν τής B rody , έ'νθα έγένετο αισθητή ή έμ- 
φάνισις τής στρατιάς τοΰ Sacharow  έπερχομένης έκ τής K re- 
m in iec (K rem enez). Σειρά σοβαρών αγώνων έπηκολούθησεν.

’ Αρχόμενοι έκ τής έξετάσεως τών συμβάντων είς τήν δε
ξιάν πτέρυγα τών συμμάχων ήμών συνοψίζομεν τά γεγονότα 
άπό τής 19 μέχρι τής 25 ’ Ιουλίου ως έξή<": Κατά τήν 19 
’ Ιουλίου έν τη Βουκοβίνα καί βορειοανατολικώς τοΰ αύχένος 
Prislop (τά πρός βορραν αύτοΰ ύψώματα εΐχον καθαρισθή) 
ούδέν σοβαρόν γεγονός έγένετο. Παρά τήν Job ie  καί Tatarow  
διαρκείς αγώνες έξακολουθήσαντες και κατά τήν 20, ένω κατά 
τήν αύτήν ήμέραν έγένοντο έπί τοΰ υψώματος C apul ρωσσι- 
καί έπιθέσεις, καθώς καί παρά τήν Januna, νοτιοδυτικώς τής 
D elatyn , αιτινες άπεκρούσθησαν. Τό αύτό συνέβη κατά τήν 
21 παρά τήν Tatarow , άνακαταληφθέντος τοΰ παρά τοΰ 
έχθροΰ προσωρινώς κατάληφθέντος υψώματος τής M agura. 
’ Επειδή κατά τήν 22 5 Ιόολίου ήπειλεΐτο ισχυρά ρωασική προσ
βολή νοτιοανατολικώς τής T atarow  τά έπί τής M agura μα- 
χόμενα στρατεύματα ύπεχώρησαν πρός τήν κυρίαν κορυφο
γραμμήν τών Καρπαθίων. Κατά τήν 23 άπεκρούσθησαν καί

πάλιν ρωσσικίΐ ίφοδοι κατά. τοΰ ύψώματος πρός βορραν ’ o i l  
αύχένος Prislop. Είς τά σύνορα τής Γαλικίας, βορείως τοΰ 
D njestr, έγένοντο κατά τήν 19 ’ Ιουλίου μόνον προφυλακών; 
αγώνες, είς δέ τήν γωνίαν τών έκβολών τοΰ L ip a  έγένετο μα-| 
κρας διαρκείας προπαρασκευή διά τοΰ πυρυβολικοΰ, ήν έπηκο-Ι 
λούθησαν κατά τήν 20 ίσχυραί έπιθέσεις. ’ Αφού άπεκρούσθη-· 
σαν πολλαί ρωσσικαί έπιθέσεις παρά "τήν W erben  έπί τοχ 
Styr καί τήν K orsow  πρό τής απειλής κυκλωτικής έπιθί-: 
σεως, έφάνη έπιβαλόμενον νά μετατοπισθή τό πρός τήν W erben, 
προεξέχον τόξον, είς τά πέριξ τής B eresteczko. Τοΰτο δέ έ
γένετο άποκρουομένου τοΰ οιώκοντος έχθροΰ, μεταφερθείσης 
τής γραμμής νοτιοδυτικώς τής Beresteczko κατά την 21 
’ Ιουλίου.

Κατά τήν 20ην Ιουλίου ρωσσικοί όγκοι προερχόμενος 
έκ τοΰ χώρου νοτιοδυτικώς τής Luzk , περίπου έκ τών πέρις 
τών Sklin— U g ry n ow — U lgonka —H oczew ka έπροχώρη^ 
σαν πρός έπίθεσιν κατά τοΰ μετώπου τοΰ έπί τοΰ L ipa  εύ4 
ρίσκομένου καί μετά διήμερον προπαράσκευήν διά, τοΰ πυροβοΐ 
λικοΰ έφώρμησαν, είς βαθείας φάλαγγας κατά τής γωνίας τη« 
έκβολής τοΰ L ipa καί είς τό τμήμα τού S tyr ενθα ό πρός ά-1 
νατολάς τοΰ W er ben χώρος. Μετά θυσίας ασυνήθεις κατώρ&ω| 
σαν οί Ρώσσοι νά φθάσουν είς τήν απέναντι όχθην, άναχαιτισθεί-j 
σης έν τούτοις τής κατά τής ^W erben έφόδου. Κατά τήν 23] 
έγένοντο βορείως τοΰ D njestr νυκτεριναί έφοδοι τών προφυ-3 
λακών, νοτίως δΓ αύτοΰ έματαιώθη ή προσπέλασις έχθρικών] 
δυνάμεων διά τοΰ πυρός τοΰ πυροβολικοΰ, πρός ο ύπέκυψ! 
κατά τήν 24ην Ιουλίου άρξαμένη εχθρική έπίθεσις δυτικώς τήα 
Olatyri. Είς τήν στρατιάν τοΰ B othm er έγένοντο μικράς μό-J 
νον σημασίας αγώνες κατά τήν 25ην ’ Ιουλίου, άνατολικώς το* 
τομέως τής K orop iec  . Τήν 19ην αύστριακά στρατεύματα τής| 
όμάδος τοΰ L insingen άπεδίωξαν τούς Ρώσσους έκ τής πρώί 
της αυτών γραμμής, έπί τοΰ άγκώνος τοΰ Stochod, γερμαί 
νικά δέ τμήματα νοτιοδυτικώς τής L u zk  έπροχώρησαϊ 
έπί τής γραμμής T ereskow icze— Jelizarow  (γενικώς όρίζοί 
μένης). Κατά τήν αύτήν ήμεραν ένέτεινεν ό έχθρός τό πΰρ αύ
τοΰ είς τόν κάτω L ipa καί παρά τήν W erben . Κατά τήν 21 
έκτελεΐται ή μετατόπισις τοΰ πρός τήν W erben  πρόκεχώρήμέΐ 
νου τόξου ένώπιον αναμενόμενης κυκλωτικής έπιθέσεως. Κατί 
τήν 22αν παρεκωλύθη ή προσπάθεια τής προχωρήσεως τώ\Ι 
Ρώσσων έκ τής μακράν, νοτιοδυτικώς· κειμένης γραμμής αύτώί 
νοτιοδυτικώς τής Beresteczko (Zahatko), άποκρουσθεισώι 
καί τών νοτιοδυτικώς τής Beresteczko ίσχυρών ρωσσικών έπιΐ 
θέσεων.

Τήν 24ην ήδυνήθησαν ρωσσικά τμήματα νά είσδύσωσι] 
είς τάς πρώτας γραμμάς τής άμύνης νοτίως τής B eresteczkl 
έπί τοΰ Styr ποταμοΰ. Τ ή ν ' 25, πρό τής πιέσεωΐ 
ύπεοτέρων δυνάμεων, τής έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Styi 
προκεχωρημένης ανατολικής πτέρυγος τής κατά 3 σώματα i‘ 
νισχυθείσης στρατιάς τοΰ Sacharow  (ης σκοπός ήνή L em berg  
τά συμμαχικά στρατεύματα μετετοπίσθησαν έκ τών νοτίως τη? 
L esn iow , έπί τοΰ S lonow ka ποταμίου θέσεών των όπισθΙ 
τής κοιλάδος τοΰ B oldurka . ' Η ρωσσική διοίκησις έθεώρ* 
σεν δτι έπήλθεν ή στιγμή διά τήν έπίθεσιν καί κατά τής Brtl 
d y , έ'φερε δέ'πρός τοΰτο δυνάμεις εκατέρωθεν τής όδοΰ L ea  
n iow  — B rod y  μεταξύ Lestatyn καί τοΰ άνω B oldurk* 
Νοτιώτερον έτι, έκατέρωθεν τής R a dziw illow  ό έχθρός πα| 
δλας· τάς φοβεράς κατ’ όγκους έπιθέσεις του έκέρδισεν όλί-fj 
μόνον έδαφος, βορειοανατολικώς δμως τής B eresteczko #· 
πεκρούσθη. Πρό τού μετώπου τοΰ πρίγκηπος Λεοπόλδου τ®* 
χθεισών τριών μεραρχιών ( X X X V  σώματος, 32 μεραρΛ

τού I I I  σώματος τοΰ Καυκάσου) ήρξατο κατά τήν έσπέραν καί 
τ>ν νύκτα τής 25ης σφοδρός αγών άνατολικώς τήςβ-orodi- 
sze. ιδίως δέ παρά τήν S trobow a έπί μετώπου μήκους 3 
χιλιομέτρων, άλλά καί πάλιν άπέτυχον οί Ρώσσοι. Τοΰτο δμως 
δέν άπέκλεισε τήν έπανάληψιν τοΰ άγώνος έπί άλλων θέσεων(26) 
είτα δέ πάλιν έπί τής αύτής (27) μετά τμημάτων συμπληρω- 
Θέντων διά νέων δυνάμεων ή καί δ»ά νέων τοιούτων, τών [Ρώσ
σων αγωνισμένων μετά τοΰ συνήθους αυτών πείσματος.

("Επεται συνέχεια)

ANAKOINQBENTA ΤΟΥ
—  ·♦ I

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α ΙΑ ΙΟ Μ Ν Τ Α
Επίσημον. Μέγα Στρατηγεϊον. 22 Ίανουαρίου 1917.

Δ Υ Τ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Παρά τήν Λάν άπεκρούσθη άσθενεστέρα τις αγγλική έ- 

πίθεσις δι άγώνος χειροβομβίδων.
Παρά τήν Μπεζονβώ καί άνατολικώς τής Πόντ-ά-Μουσ- 

σόν τμήματα άνάγνωρισέως άπεκόμισάν άπό μικράς έφόδους 
κατά τών γαλλικών Θέσεων πολλούς Γάλλους καί Ιν πολυβό·1 
λον.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
Μ ΕΤΟ Π Ο Ν  Τ Ο Ϊ  Π Ρ ΙΓ . Α ΕΟ Π Ο Α Δ Ο Υ Τ Η Σ  Ο Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ

Δυτικώς της Φρίντριχστατ άπεκρούσθησαν κατά ’τήν νύ
κτα έπιτεθέντα ρωσσικά τμήματα.

Μ ΕΤΟ 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 τά άνατολικά Καρπάθια έγένοντο είς πολλάς θέσεις 

άγώνες προφυλακών, οί όποιοι άπέβησαν εύνοίκώς πρός ήμάς.
Βορείως τής κοιλάδος τοΰ Όϊτός ή δράσις τοΰ πυροβο

λικού έξ άμφοτέρων τών μερών ήτο κατά καιρούς ζωηρά.

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
Δυτικώς τής Πάντσιου έχθρικός λόχος έπετέθηκατά τών 

παρά τόν Πούτνα τμημάτων μας άσφαλείας, παρ’ ών άπεκρούσθη.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΚ Ο Ν  Μ Ε Τ Ω Π Ο Ν
Έκτος μεμονωμένων συγκρούσεων τμημάτων άναγνωρί- 

σεως δέν ελαβον χώραν άλλα τινα σημαντικά γεγονότα.
ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
Ε  Β Υ  θ  I Σ  Ε  6 Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ι Α

Βερολϊνον 22 ’ Ιανουάριού. Έ ν  πρό όλίγου έπάνάκαμψάν 
υποβρύχιον έβύθισε άπό τής 2 μέχρι τής 6 Ίανουαρίου 6 ά- 
τμόπλοια ολικού έκτοπίσματος 14728 τόννων. Έ κ  τούτων 2 
είχον φορτίον γαιανθράκων, άνά εν φορτίον ξύλων καί μέταλ- 
λευμάτων καί τά υπόλοιπα φορτίον διαφόρων άπηγορευμένων 
έμπορευμάτων.

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
Τ Ω Ν  Ο Χ Υ Ρ Ω Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ  Γ Α Λ Α Τ Σ Ι Ο Υ

Κατά πληροφορίας-αυστριακών αεροπλάνων τά νότια όχορά 
"οΰ Γαλατσίου, ώς καί αί πρός όυσμάς τής πόλεως. όχ_υρώ3£ΐς 
εχουσι καταστραφή τελείως. ' Ομοίως ύπέστησαν σοβάράς ζημί- 
*ς< ως πληροφορούνται διάφοροι έφημερίδες, αί διά τήν άμυναν 
σπουδαίων λιμενικών έγκαταστάσεων προωρισμέναι οχυρώσεις.

Η ΦΟΒΕΡΑ ΕΚΡΗΞΙΣ
Τ Ο Υ  Α Γ Γ Λ Ι Κ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  Π Υ Ρ Ο Μ Α Χ ΙΚ Ω Ν

Λανδΐνον 20 Ίανουαρίου. (Τηλεγράφημα τοΰ πρακτορείου 
Ρόϋτερ. Επίσημον.) Εις τΓ έργοστάσιον κατεργασίας πυρομαχι- 
κών είς τό ανατολικόν Λονδϊνον έξερράγη χθές τήν έσπέραν 
πυρκαϊά, ή όποία προεκάλεσεν Ικρηξιν. Τό κτίριον κατεστράφη 
τελείως ώς καί τρεις σειραί μικρώ^ οίκιών, εύρισκομεναι πλησί
ον. Είς τά περίχωρα τοΰ έργοστασιου έξερράγησαν πυρκαίαί είς 
καταστήματα καί έργοστάσια. Κατά έπισήμους ειδήσεις άνευ- 
ρέθησαν μέχρι τοΰδέ 30 έως 40 πτώματα. Εκατόν πρόσωπα 
έτραυματίσθησαν σοβάρώς.

Ή  χθεσινή έκρηξις είς τό ανατολικόν Λονδϊνον ήτο έκ τών 
φοβερωτάτων. αί όπόϊαι έχουν συμβή. Ή  δόνησις έγένετο αντι
ληπτή είς ολόκληρον τήν πόλιν, ώς καί είς τά μεμακρυσμενα 
προάστεια καί είς τάς γειτονικάς πόλεις καί χωρία. Είς εκτα- 
σιν μεγαλυτέραν τών τριών τετάρτων τοΰ τετραγωνικού μιλίου 
έκτοξευθέντα άνημμένα τεμάχια έπροξένησαν πυρκάίάς είς εργο
στάσια, μεταξύ τών όποιων είς ενά άτμόμύλόν καί οικίας. Τε- 
μάχίον λέβητος ζυγίζον 150 2ως 200 κολά έτινάχθη είς άπο- 
στασιν 350 μέτρων. Πυροσβέσται, άστυνομικοί, στρατίώται καί 
νοσοκομειακά οχήματα εσπευσαν είς τόν τόπον τού δυστυχήμα
τος, άλλ’ ό άριθμός τών νεκρών καί τραυματιών ήτο τοσούτφ 
μέγας, ώστε ήτο αδύνατον νά μεταφερθοΰν δλοι διά νοσοκομεια
κών όχημάτων καί διά τοΰτο μετεφέρθησαν παντός είδους οχή
ματα, άκόμη καί φορεία. U τόπος τοΰ δυστυχήματος παρου- 
σίαζεν οίκτρόν θέαμα.

Παντού έπρόβαλλον καιόμενα ρευστά καί μάζαι όιαπύρου 
σιδήρου, πολλαί οίκίαι κατηδαφίσθησαν, δπως περιορισθή- τό 
πΰρ. Κατά τήν άπομάκρυνσιν τών γυναικών καί τών παιδιών 
άπό τάς καιομένάς οικίας διεδραματίζοντο σπαρακτικαί σκηναί. 
Τά «Νέα τού Λόύό» άναγγέλλουν τά έξής: ’ Από τούς κατά 
τήν χθεσινήν εκρηξιν τραυματισθέντας άπέθανον χθές ά ξ  δέχά 
διάφορα νοσοκομεία άκόμη 21, οΰτως ώστε ό άριθμός των 
νεκρών άνέρχεται μέχρι τοΰδε είς 50 εως 60. Προσέτι 112 
τραυματίαι εύρίσκονται είς διάφορα, νοσοκομεία καί 265 έλα. 
φρώς τετραυματισμένοι ύπεβλήθησαν είς ιατρικήν περίθαλψιν.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Α Γ Γ Λ Ι Α

ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΞΗ
Τ Ο Ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ν  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Ν  Σ Τ Ο Λ Ο Ν

Βέρνη 2 0  Ίανουαρίου. Κατά τηλεγράφη
μα τοΰ “ Σέκολο,, έξ ’ Αθηνών ή αγγλική Κυβέρ- 
νησις σκοπεύει· νά έπιτάςη τον εμπορικόν στό
λον της Ελλάδος απέναντι ένοικίου. Διά τοΰτο 
ή Ελληνική Κυβέρνησις ανησυχεί καί απαιτεί, 
οπως ικανός άριθμός τών πλοίων της τε&ή είς 
τήν διάΟεσίν της διά τόν εφοδιασμόν τής χώρας 
διά τροφίμοιν.

Κ ΜΕΤ ΑΦΟΡ Α
Τ Ω Ν  Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Ω Ν  ΚΑ Ι Τ Ω Ν  Π Ο Λ Υ Β Ο Λ Ω Ν

Αθήναι 21  Ίανουαρίου, Οί στρατιωτικοί 
αντιπρόσωποι τής ’ Αντάντ κατέστησαν γνωστόν

ΠΟΛΕΜΟΥ



εις το έλληνικόν έπιτελειον, δτι αποδέχονται δε- 
κατετραήμερον αναβολήν διά τήν μεταφοράν δλων 
τών , πυροβόλων και τώ ν  πολυβόλων τοΰ Ελλη
νικού στρατοΰ είς Πελοπόννησον. 'Η  αναβολή αυ
τη άρχεται τήν 2 0  Ίανουαρίου.

11 ΑΙΑβΕΣΕΙΪ ΤΟΥ ΛΑΟΪ
Ινατά τηλεγράφημα τής “ Έφημερίδος τής 

Κολωνίας,, έκ Σόφιας ή έφημερίς “ Μίρ„ πληρο
φορείται παρά διπλωματικής πηγής, δτι ή Ελ
λά ; δέν θέλει τόν πόλεμον, εΰρίσκεται δμω ς είς 
θέσιν χειροτέραν ή ό πόλεμος. ‘0  αποκλεισμός 
εμποδίζει πάσαν συγκοινωνίαν. Επικρατεί πείνα. 
‘Ο έλληνικός λαός ελπίζει, δτι ή έλληνική νότα 
πρός τόν Ουΐλσον δέν θά είναι φωνή βοόίντος 
έν τη έρήμω. Τό μίσος έναντίον τής ’ Αντάντ 
είναι μέγα. Καίτοι ή έλληνική Κυβέρνησις άπε- 
δεχθη τό τελεσίγραφον τής ’ Αντάντ, μετά δυσκο
λίας θά εκπληρωθτ τελείως τοΰτο, διότι ό έλλη
νικός λαός μετά δυσκολίας θά υποκυψη είς τήν 
αυτοκτονίαν τοΰ Κράτους.

ΕΑΑ£(ΨΙΣ ΓΑΙΑΝΒΡΑΚΟΝ
Γενεύη 2 2  Ίανουαρίου. Έ ς  Αθηνών τηλε- 

γραφοΰνται τά έςής : Ό  άγγλος στρατηγός Φί- 
λιππς καί οί αξιωματικοί τοότου έπιτηροΰσι τήν 
διάλυσιν τών συνδέσμων τών  έπιστράτοιν καί τήν 
εκτέλεσιν άλλων στρατιωτικών μέτρων. ’ Από σή
μερον Δευτέραν παύει εις δλας τάς έλληνικας 
πόλεις ό διά φωταερίου φωτισμός λόγω έλλεί- 
ψεοις γαιανθράκων επίσης θά σταματήσωσι τά 
ηλεκτρικά έργοσ τάσια.

Θ Α Ν Α Τ Ο Σ
ΤΟΪ ΚΛΕΟΝΟΪ  ΡΑΓΚΑΒΗ
Νίτσα 21 Ιανουαρίου. Ό  τέως Έλλην πρεσβευτής 

Ραγκαβής άπέθανε σήμερον.
'Ο  Κλέων Ραγκαβής, ό όποιος εϊχεν αντιπροσωπεύσει 

τελευταίως τήν 'Ελλάδα έν Βουχουρεστίφ, διετίλεσε Έλλην 
πρεσβευτής έν Βερολινψ άπδ τοΰ έτους 1906 μέχρι τοΰ έτους 
1910. Οταν ό πρωθυπουργός Δραγούμης αντικατέστησε τους 
πρεσβευτάς διά έπιτετραμμένων, ό Ραγκαβής άνεκλήδη καί έ- 
τίμήθη υπό τοΰ Κάϊζερ διά τοΰ παρασήμου τοΰ ’ Ερυθροΰ Ά ε -  
τοΰ 1ης τάξεως. Ητο υιός τοΰ ’ Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, 
ο όποιος, ώς αυτός, ήτο συγχρόνως φιλόλογος, ποιητής καί 
πολίτικος, και ό όποιος υπηρετεί ώς αξιωματικός τοΰ πυροβο- 
λικοΰ έν τω βαυαρικω στρατί», προτοΰ τραπή εις τήν υπαλ
ληλικήν του έν Έλλάδι σταδιοδρομίαν. Ούτος είχε διατελέσει 
πρεσβευτής έν Βερολίνω άπό τοΰ 1874 μέχρι τοΰ 1886.

Ο υιός του Κλέων έσπούδασεν έν Γερμανία τό δίκαιον, 
μει> ο διετελεσεν αλληλοδιαδόχους είς διπλωματικάς θέσεις έν 
Βάσιγκτον, Πετρουπόλει. Βιέννη, Βουκουρεστιω, Καίρια καί 
Σόφια, μέχρι τοΰ 1895, όπότε έτοποθετήθη έν Βερολίνω.

ΑΡΙΘ. 4

Έ κ  τών ποιητικών'του έργων πολλά μετεφράσΟησαν είς τήν 
γερμανικήν, ώς «Ά π ό  τά σκοτεινά βάθη», «Χάραλντ» κ.λ.π.. 
αλλα δέ. ως τά δράματά του «Οί είκονομάχοι», « Ή  δούκισσα 
τών Αθηνών», «Γουλιανός ό αποστάτης» εσχον λαμπράν έπι- 
τυχίαν έπί της σκηνής. 'Ο  Κλέων Ραγκαβής. ώς καί ό πατήρ 
του. άπεκτησε πολλούς φίλους έν Γερμανία, καί έγκαταλείπε. 
έν τή κοινωνία"τοΰ Βερολίνου τάς άρίστας τών αναμνήσεων.

ΑΠΟΝΟΜΗ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Ε Ι Σ  Τ Ο Ν  Α Ρ Χ Ι Κ Α Γ Γ Ε Λ Α Ρ Ι Ο Ν
ιΜέγα Στρατηγεΐον 20  Ίανουαρίου. 'Η  Αύτοΰ Μεγαλείο- 

νης έγνωστοποιησε πρός τόν ’ Αρχι&γγελάριον τήν απονομήν τοΰ ] 
Σταυροΰ της αξίας διά βοηθητιχάς πολεμικάς υπηρεσίας κατά i 
τόν πόλεμον κατά τήν 18 Ίανουαρίου διά τοΰ κάτωθι τ^λε- | 
γραφήματος.

Μέγα Στρατηγεΐον, 18 Ίανουαρίου 1917.
’ Αγαπητέ μου Μπέττμαν !

Μόλις λαμβάνω τά πρώτα παράσημα τοΰ σταυροΰ τής I 
αξίας διά βόηθητικάς πολεμικάς υπηρεσίας καί απονέμω υμϊν 
κατα την σημερινην ιστορικήν ήμεραν διά τήν Πρωσσίαν τό πα- 
ράσημον,τοΰτο τό προωρισμένον διά τό στράτευμα της πατρίδος 
Γνα έκφράσω πρός υμάς τήν ευγνωμοσύνην μου διά τήν άκατά- 
βλητον δραστηριότητά σας καί έν τψ κύκλω τών υπηρεσιών τού. 
των. Τό παράσημον τοΰτο θά φέρω καί έγώ, άπένειμα δέ τοΰ
το σήμερον καί είς τόν στρατάρχην Χίντεμπουργκ. ,Τό παράση- I 
μον θά λάβητε αύριον.

Γουλιέλμος A. Β.
'Ο  ’ Αρχικαγγελάριος άπήντησεν αυθημερόν ώς έξης :

Πρός τήν Α. Μ. τόν Αύτοκράτορα καί Βασιλέα. .

Παρακαλώ τήν ' ϊμετεραν Μεγαλειότητα νά μοΰ έπιτρέψη ; 
νά έκφράσω πρός αύτήν τήν πλήρη σεβασμού εύγνωμοσύνην j 
μου διά τήν κατά τήν ιστορικήν πρωσσικήν ημέραν άπονομήν 
είς έμέ τοΰ σταυροΰ της αξίας διά βόηθητικάς πολεμικάς όπη- j 
ρεσίας καί διά τούς λόγους εύγνωμοσόνης, τούς οποίους ηύδό- | 
κησε νά άπευθύνη πρός έμέ. Μετά τοΰ στρατοΰ τής πατρίδος. \ 
ό όποιος ύπακούων είς τήν φωνήν τής Ύμετέρας Μεγαλειότη- 

,τος, έτοιμος διά πάσαν θυσίαν, χρησιμοποιεί όμοθυμως τάς j 
^δυνάμεις του πρός έξυπηρέτησιν της αγαπητής πατρίδος, αι
σθάνομαι πλήρης εύγνωμοσύνης τήν παρά τοΰ ήμετέρου Αυτό- | 
κρατορικοΰ Κυρίου έκτίμησιν τής έργασίας μας. ή όποια άπο- 1 
δεικνύεται πλήρως διά της απονομής τού σταυροΰ τής αξίας, j

Ταπεινότατος θεράπων
Μπέτηίον. Χόλβεχ

ε γιιιιιιη :
’ Εκτυποΰνται διάφοροι τυπογραφικαί έργασίαι διά τάς στρα I 

τωτικάς υπηρεσίας έλληνιστί, έπισκεπτήρια μέ γράμματα τού 1 
τύπου ή καλλιγραφικά είς ελληνικήν καί γερμανικήν γλώσ- 1 
σαν μέ στοιχεία διαφόρων είδών, έν τω Τυπογραφείο) μας.

ΓΚ ΕΡ Λ ΙΤΣΕΡ  Η Α Χ Ρ ΙΧ ΤΕΝ  ΟΥΗΤ Α Μ Τ ΣΑ Ί ΓΚ ΕΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΤΕΜ ΙΑΝ Ι 2 3 / 2 4 .  j

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλ. δωμ. Έμεριχ-στοάσσε 26 Γ δεξ. 1

Ενοικιάζονται 1 ή 2 δωμάτια Λάϊψιγκερ-στράσσε 1δ. ΙΓ δεξ. 1

Ενοικιάζεται πολύ καλώς έπιπλωμ. δωμάτιον παρά τή κ. j
I .  ' Γμπερσάρ. Κρόελ-στράσσε 11. I I .


