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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
Ε Θ Ν Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Κ Α Τ Α  Τ Ο Ν  Π Ο Λ Ε Μ Ο Ν
("Αρθρον τοΰ κ. Ουλριχ Κάρστετ)

I I I
Τό όρθώτερον λοιπόν μέτρον διά τό ζήτημα τού έφοδι- 

«ασμού όιά τροφίμων ήτο ό καθορισμός ένός μεγίστου δρου, 
πέραν τού όποιου νά μή δύναται κανείς νά προμηθευθή τάς 
σπουδαιοτέρας τροφάς. ώς άρνον, κρέας, γάλα, ζά'/αριν, λίπος. 
ΙΙρός τόν σκοπόν τούτον είσήχθησαν,-,τά δελτία τροφίμων, γενο- 
μένης άρχής άπό τών δελτίων άρτου.

Όλα ομως τά δελτία ταΰτα εγουσι σκοπόν, ώ ς συνάγε
ται έκ τών λεχθεντων, μόνον νά έμποδίσωσιν, ινα έκαστος 
χρειάζεται κα: καταναλίσκη εκ τίνος είδους τροφίμων περισσό
τερον. άφ’ δ,τι έχει ύπολογισθή κατά κεφαλήν τοΰ πληθυσμού. 
Γαύτα δέον νά μή καθορίζωσι κατ’ ούδένα τρόπον τήν ποσό
τητα. τήν όποιαν δικαιούται έκαστον άτομον. Τουναντίον, δσον 
πολύ καί άν κοπιάση τις, δπως διατηρήση είς τήν αύτήν ποσό
τητα τήν είς έκαστον άτομον διανεμομένην μερίδα, δέν θά κα- 
τορθώση νά αποφυγή, ώστε ή μερίς αΰτη νά κυμαίνεται καί 
νά γίνεται άλλοτε μικροτέρα καί άλλοτε μεγαλυτέρα.

Είναι τελείως άδύνατον νά «πολογίση τις τελείως άκρι- 
βως εύθϋς μετά τινα έσοδείαν τήν διάρκειαν αύτής. Είναι πολύ 
ενδεχόμενόν, υπολογισμός τις τών προμηθειών νά ήτο πολύ εύ- 
νοίκος, αί προμήθειαι νά έςαντλη ί)ώσι ταχύτερον παρ’ δ,τι ά- 
νεμένετο καί οΰτω νά είναι άνάγκη έλαττώσεως της μερίδος. 
Αφ ετέρου εΐναι άδύνατον νά προΐδη τις, ?ως πότε θά εΐναι 

δυνατή ή εισαγωγή άπό τάς ούδετέρας χώρας ή πολλω μάλ
λον οποίας προμήθειας διαθέτουσι τά καταλαμβανόμενα μέρη.
1 οιουτοτρόπως είναι δυναταί άπρόβλεπτοι ανυψώσεις τής μερίδος. 
ΙΙολΰ δυσκολώτερον άπό τά προϊόντα ταΰτα εχει τό ζήτημα 
τοΰ εφοδιασμού διά κρέατος. Δέν είναι δυνατόν νά διατρέφωνται 
πολλά ζώα, διότι δέν έπιτρέπεται νά περιοριστή ή τροφή τών 
ανθρώπων πρός χάριν της τών ζώων.

Καθ δσον λοιπόν θά εΐναι δυνατόν νά παρέχωνται άπό 
•άς επιτεταγμένας διά τά ζφ α  τροφάς μεγαλύτεραι ή μικρότε- 
ραι ποσότητες πρός διατροφήν αύτών, θά γίνεται ό άριθμός 
των νεογεννήτων ζώων μεγαλύτερος ή μικρότερος, θά εΐναι δυ
νατόν νά διανέμηται περισσότερον ή δλιγώτερον κρέας είς τόν 
‘.ληθυσμόν ; Από τόν αριθμόν τών ζψων έξαρτάται ήδη πά
λιν, πόσον γάλα καί τυρός δύναται νά παραχθή. Έ άν σφαγώσι

πολλά νεογέννητα ζώα, θά στερηθώμεν άπό τό βραδύτερον 
κέρδος τοΰ γάλακτος τών ζψων τούτων. Έ άν διαθέτωμεν ά- 
φθονον τροφήν τών ζώων, ή παραγωγή τού γάλακτος θά αύ- 
ςηθή. ’ Αλλά καί άπό τό εΐδος τής τροφής, ή όποία είναι δυ
νατόν νά παρέχηται είς τά ζφ α , έξαρτάται ή παραγομένη πο- 
σότης τοΰ γάλακτος. Έ άν ή καλύτερα τροφή τών ζώων δια- 
φυλαχθή πρός τροφήν τών άνθρώπων, τά ζώ α θά γίνωσιν 
δλιγώτερον ρωμαλέα καί θά παρέχωσιν δλιγώτερον γάλα.

' Η διανομή τροφίμων, ώς τό σεμιγδάλιον καί ό φάρος, 
τά όποια λαμβάνονται άπό τούς διαφόρους τόπους παραγωγής 
δημητριακών καρπών, έξαρτάται πάλιν έκ τούτου, έάν μετά 
ταΰτα θά είναι έξησφαλισμένη ή άναγκαιούσα ποσότης άλευρου 
πρός παρασκευήν άρτου, έάν τό ένυπάρχον άκόμη περίσσευμα 
εΐναι μέγα ή μικρόν. Τέλος τό δυνατόν τοΰ έφοδιασμοΰ τοΰ 
πληθυσμού διά λίπους φαγητών συνδέεται μέ τό ζήτημα τοΰ 
έφοδιασμοΰ διά κρέατος καί με τό ζήτημα τής διατηρήσεως 
τών ζφων.

Περί δλων δμως τών τροφίμων ισχύει έξ ίσου ό κανών, 
δτι δεν πρέπει νά δυνανται πλέον οί χωρικοί, ώς έν είρήνη, νά 
φέρωσι τά προϊόντα των κατά τάς επιθυμίας των είς τήν άγο- 
ράν καί νά τά πωλώσι, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει αί πόλεις, 
αί όποΐαι περικλείονται άπό κτήματα χωρικών, θά έφοδιάζωνται 
πλουσίως, ένω βιομηχανικαί πόλεις, αί όποΐαι περιβάλλονται άπό 
υψικαμήνους καί δρυχεΐα, καί αί όποΐαι εν είρήνη εζων κυρίως 
άπό είσαγόμενα , έμπορεύματα, θά ύποφερωσιν άπό ελλρψιν. 
"Ετερον σημεΐον τό όποιον προεκάλεσεν άνωμαλίας, άκόμη καί 
διά τόν έφοδιασμόν διά τών άφθονώτερον έν Γερμανία υπαρ
χόντων τροφίμων, εΐνχι τό γερνάς, δ;·, δεν παράγον
τα! είς πάντα τόπον δλα τά τρόφιμα "Ενεκα τούτου σχεδόν 
δλα /τά  προϊόντα δέον νά μεταφέρωνται έπί μεγαλύτερων έκτά- 
σεων, είναι δέ εύνόητον, δτι λόγιο τής ύπερφορτώσεως τών σι
δηροδρόμων διά στρατού καί πυρομαχικών δέν ήτο δυνατόν νά 
έξακολουθή ή εισαγωγή είς τάς πόλεις μετά τής αύτής, ώς καί 
έν είρήνη, κανονικότητος. Είς ταΰτα δμως δεον να προστεθή 
καί τι πλέον: Εΐναι άληθές, δτι ίδρύθη μία κεντρική άρχή, ή 
ύπηρεσία τής έν πολέμιο διατροφής, άλλά αΰτη είναι μονον 
διαγειριστική υπηρεσία. ' Η προμήθεια τών τροφίμων καί ή δια
νομή αύτών εΐναι εργον, έκάστης χωριστά, τών πόλεων καί κοι
νοτήτων. ’ Εφ’ δσον λοιπόν μία πόλις εχει μεγαλυτεραν η μι- 
κροτέραν ευτυχίαν καί δεξιότητα διά “ήν προαγοράν τών τρο
φίμων έκ τής έξω χώρας, κατορθώνει καλύτερον ή χειρότερον 
τόν έφοδιασμόν τών κατοίκων της.

Σημαντική δυσκολία είς τόν έφοδιασμόν διά τροφίμων, εν 
άντιθέσει πρός πολλάς άκατ=.ργάστους ΰλας, προήλθεν έκ του-



του, οτι καί είς τάς ούδετέρας χώρας, αί όποΐαι είσήγον τρό- κρατήσεως :οΰ όποιου προσδοκά τό μεγαλεΐον της αγαπητή- 
ημων Πατρίδος, θέλουσι καταδείξει εις αυτούς, ότι ψυχαί α: ή.φιμα εις I ερμανίαν, τά τρόφιμα ήλαττώθησαν, ώστε ή εισαγω

γή ήτο έν μέρει μεν αδύνατος, έν μέρει δέ πολΰ δύσκολος. ’ Η- 
δυνατό τις ένίοτε νά προμηθευθή άκόμη πολλά διά προσφοράς 
ανήκουστων τιμών, άλλά δι’ αύτοΰ άνήλθον αι τιμαί εις τό έ-ω- 
τερικόν ακόμη περισσότερον, καί έκάστη νέα αγορά έπεβαρύνετο 
υπό τών παλαιών. Δια τοΰτο συνεκέντρωσαν τήν αγοράν τροφί
μων έν τψ έξωτερικω είς χεΐρας μιας μετοχικής έταιρίας, τής 
κεντρικής εταιρίας άγορών. Λόγψ τούτου, δτι δέν ήδύνατο πλέον 
είς έμπορος νά προσφέρη μεγαλυτέρας τιμάς από άλλον, ε ν ά 
γονται ισως κατά τι ολιγώτερα τρόφιμα είς την χώραν, άλλ’ ομω» 
είς ύποφερτάς τιμάς.

Τό περιγραφέν τοΰτο σύστημα έπιβάλλει είς τόν γερμανι
κόν λαόν ίσως αναρίθμητους, έν ειρήνη άφαντάστους, στερήσεις. 
Το σύστημα καθ’ εαυτό έχει έπίσης άναμφιβόλως τάς έλλείψει? 
του, διότι έδημιουργήθη άνευ πείρας τινός έκ προηγουμένων 
χρόνων. ’ Αλλά ή αποφυγή τής στερήσεως έν τη χώρα καί τό 
δυνατόν τής αντοχής έναντίον τών έξωτερικών έχθρών κατέσττ- 
σαν δυνατά μόνον διά τής όργανώσεως ταύτης, ώς καί τής 
στρατιωτικής τοιαύτης.

____________  Τ Ε Λ Ο Σ

ΜΕΝ Η  ΓΕΓΟΚΒΤΑ
ι · ι  ι m m p i u  ι ι  ι ι ι ι ι ι ι

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Τ Ο Ϊ Ϊ Π Ο Ϊ Ρ ί Ο Υ  T Q N  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ο Τ Ι Κ Ο Ν  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Ν

Ελάβομεν κατ' αύτάς τήν έφημερίδα “ Νέα 
‘ Ημέρα,, τών ’ Αθηνών τής 2 6  Νοεμβρίου -  9 
Δεκεμβρίου 1 9 1 6 , τούτέστι με~ά τά γεγονότα 
τής 1 χαί 2  Δεκεμβρίου. Εν τη έφημερίδι ταύ- 
τη δημοσιεύεται φωτοτυπία τής πολυκρότου έπι- 
στολής τοΰ Βενιζέλου πρός τόν στρατηγόν Κόρακαν 
είς Αθήνας, έν τή όποια ό Βενιζέλος παρεΐχεν 
δδηγίας είς τούς έν ’ Αθήναις συνεργάτας του πε
ρί τ/)ς πραγματοποιήσεως τών προδοτικών του 
σχεδίων. Τό κείμενον τής έπιστολής ταύτης θά 
δημοσιεύσωμεν αύριον.

Εν τη αύτη έφημερίδι περιέχεται ό μετά 
τά γεγονότα τής 1 καί 2  Δεκεμβρίου άπευθυν- 
Θείς πρός τόν στρατόν ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών 
στρατιωτικών χαιρετισμός Ιχων, ώ ς  ε'πεται:

’ Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί, στρατιώται καί τούτοις 
συμπολεμισταί.

Με πάλλουσαν καρδίαν έξ ευγνωμοσύνης αποστέλλω ΰμΐν 
υγχαρητηριον χαιρετισμόν κατ’ έντολήν τής Α. Μ . τοΰ Βασι- 

λεως καί ’ Αρχιστρατήγου ήμών διά τήν παραδειγματικήν ΰμών 
συμπεριφοράν κατά τάς άλησμονήτους ήμέρας τής 18ης καί 
19ης τοΰ τρέχοντος μηνός.

Η πιστή ύμών άφοσίωσις περί τήν έκτέλεσιν τοΰ καθή
κοντος σας. ή αύταπάρνησις καί ή γενναιότης ήν έπεδείξατε 
πρός σωτηρίαν τής κινδυνευούσης πατρίδος όμών κατά τών έπι- 
βουλευομένων αύτήν έχθρών πρός ανατροπήν Δυναστείας καί πο
λιτεύματος, υπό τάς φωτεινάς ακτίνας τών όποιων ό Ελληνι
σμός σύμπας συνησθάνθη τάς άγλαωτέρας ήμέρας τοΰ βίου αύ
τοΰ και επί τής πλήρους βεβαιότητος τής διατηρήσεως καί έπι-

ποΐαι έμπνέονται ύπό τοιούτων άρετών είσίν άήττητοι καί οτι] 
ματαιοι εισίν οί αγώνες πρός διαφθοράν κα! άποπλάνησιν αύτών j  

ΙΙεποιΘώς είς τό άσάλευτον τών πεποιθήσεων υμών καί,Ι 
εις τας άπαραμίλλους άρετάς, άς πάντοτε καί έσχάτως άπεδείί 
ξατε, ατενίζω μετά βεβαιότητος είς τό μέλλον καί προσδοκώ] 
ότι ή ένσκήψασα θύελλα θέλει παρέλθει καί ή Πατρίς ήμώ3  
μεγαλυνομένη όπό' τό κράτος τοΰ λατρευτοί ήμών Βχσιλεως καί 
τοΰ ίσχύοντος συνταγματικού πολιτεύματος θέλει αίσθανθή viJ 
ους παλμούς χαράς καί άγαλλιάσεως έν ήμέραις δόξης καί εί-| 
ρηνικής μεγαλύνσεως αύτοΰ.

Έ ν ’ Αθήναις τή 25 Νοεμβρίου 1916. 
ν ' θ '  Υπουργός

’ Ιωάννης Χατζόπουλος

αηακοινιι6εντΓ γ0υ μμεμου
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ AHAKQIHQ6fllTA

Επίσημον. Μέγα Στρατηγεΐον. 30 Ίανουαρίου 1917.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Δ ΙΑ Δ Ο Χ Ο Υ  Ρ Ο Υ Π Ρ Ε Χ Τ

Είς τό μέτωπον τής Ά ρτουά έπανειλημμέναι μάχαι τμη
μάτων άναγνωρίσεως, μεταξύ ’Άνκρ καί Σόμ κατά καιρούς ζωη
ρός άγών πυροβολικοΰ.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΤ Σ
Εσπεριναι επιθεσεις τών Γάλλων έναντίον τοΰ υψώματος 

304 άπέληξαν άνευ αποτελέσματος τίνος.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
Μεταξύ της ’ Ανατολικής θαλάσσης καί τής Μαύρης β  

λάσσης ούδέν σημαντικόν γεγονός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Είς τό Γσερνα-Μπόγκεν καί είς τήν πεδιάδα τοΰ Στρυμό·- 

νος συγκρούσεις τμημάτων άναγνωρίσεως.
ΑΟΤΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Τ Η Σ  Φ Ρ Ο Υ Ρ Α Σ  Τ Η Σ  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  Ε Ι Σ  Π Α Τ Ρ Α Σ
ΙΙειραιεύς 2 9  Ίανουαρίου. (Τηλεγράφημα 

τοΰ πρακτορείου Χαβάς.) 'Ο  διοικητής τής είς 
Κέρκυραν διαμενούσης μεραρχίας διετάχθη ύπό 
τής Βασιλικής Κυβερνήσεως, νά μεταφέρη τόν 
στρατόν του είς Πάτρας. Είς τήν νήσον θά μεί- 
νη μόνον δύναμις 2 0 0  άνδρών. ' Η διοίκησις τοΰ 
τμήματος τούτου Θά άνατεθη είς αξιωματικόν, 
τοΰ όποιου νά είναι άσφαλής ή δικαιοσύνη απέ
ναντι τών ύποθέσεων τής ’ Αντάντ.

Η ΙΜ Π Η Η Ϊη  ΜΠΡΙΑΗ
Ι Π Ι Ϊ Ι Ϊ Ι Ι  Ε Ι  I I  r m l i H  1 0 1 λ Η

Τ Α  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α
Π α ρ  ί σ ι ο ι  27 ’ Ιανουαρίου. Βουλή.— ' Υπεβλήθησαν 

εξ προτάσεις. Έ ν  άρχή τής δημοσίας συνεδριάσεως ό πρωθυ

πουργός Μπριάν έδήλωσεν, δτι ή Κυβέρνησις αποδέχεται· την 
πρότασιν τοϋ Αενουάρ, ή όποία άπλώς έκφράζει τήν έμπιστο- 
σύνην είς τήν Κυβέρνησιν. ' Η πρότασις αυτη έχει ώς επεται: 
' II Βουλή άποδοκιμάζουσα τήν έπιβουλήν τής 1 Δεκεμβρίου, 
υποκλίνεται πλήρης σεβασμοΰ πρό τής έπελθούσης θυσίας. 
’ Εάν ή Γαλλία δύναται δικαίως νά είναι υπερήφανος ένώπιον 
τοΰ κόσμου, δτι έτήρησε μεγαλόψυχον στάσιν απέναντι τής 
' Ελλάδος, ή όποία παρέβη τάς υποχρεώσεις της, καί άπέναντι 
τής μυσαράς στάσεως τής Γερμανίας πρός τό τηρήσαν πιστώς 
τάς υποχρεώσεις του Βέλγιον, τοΰτο σημαίνει, δτι ή Γαλλία 
ύπέμεινε μέχρι τοΰ έσχατου ορίου, Γνα παραμείνη πιστή είς 
τάς παραδόσεις της καί Γνα μή ρίψη είς βάρος ενός μικροΰ 
λαοΰ τά λάθη τών κυβερνώντων αύτόν. 'Η  Βουλή έχουσα έμ- 
πιστοσύνην είς τήν Κυβέρνησιν, δτι αυτη θά άγάγη είς πέρας 
τήν απαραίτητον ίκανοποίησιν, δτι αΰτη θά εξακολούθηση-,νά 
λαμβάνη δλα τά αναγκαία μέτρα διά τήν ασφάλειαν τοΰ έν 
Θεσσαλονίκη στρατοΰ, ώς καί διά τήν τήρησιν έκ μέρους τής 
' Ελλάδος τών παρ’ αυτής πρός τήν ήρωϊκήν Σερβίαν άναλη- 
φθεισών υποχρεώσεων, καί δτι έν πλήρει αρμονία μετά τών 
συμμάχων θά ρυθμίση τήν χρησιμοποίησιν τών πολεμικών δυ
νάμεων καί δλα τά μέτρα διπλωματικής καί στρατιωτικής φύ- 
σεως, τά όποια απαιτεί ή κατάστασις, αποκρούει πάσαν μετα
βολήν τής προτάσως καί εισέρχεται είς τήν ήμερησίαν διάταξιν.

Π α ρ ί σ ι ο ι 27 Ίανουαρίου.— Τό πρώτον μέρος τής 
προτάσεως τοΰ Αενουάρ έγένετο αποδεκτόν διά χειροτονίας. Τό 
δεύτερον μέρος, τό όποιον έξέφραζε τήν έμπιστοσύνην πρός τήν 
Κυβέρνησιν έγένετο αποδεκτόν διά ψήφων 313 έναντίον 135. 
Μετά ταΰτα έγένετο αποδεκτή ολόκληρος ή πρότασις διά χει- 
ροτονίας καί ή συνεδρίααις διελυθη.

Βέρνη 28 Ίανουαρίου. Κατά τάς έφημερίόας τής Λυώ- 
νος, κατά τήν δημοσίαν συνεδρίασιν, ή όποία έπηχολούθησε 
τήν μυστικήν συνεδρίασιν, ό σοσιαλιστής Μπέν, ό όποιος διε- 
κοπτετο συνεχώς καί τέλος ήναγκάσθη υπό φοβερόν θόρυβον νά 
έγκαταλίπη τό βήμα. έζήτησεν, αί συζητήσεις τών μυστικών 
συνεδριάσεων νά γνωσθώσι τό ταχύτερον, ινα ή δημοσία γνώ
μη δυνηθή νά μάθη τήν άναποφασιστικότητα, τήν άνεπάρκειαν 
καί την αδυναμίαν τής Κυβερνήσεως. Καί ό Μπεντέστ κατη
γόρησε τήν πολιτικήν τής άόρανείας τοΰ Μπριάν. ' Ο σο
σιαλιστής Μπνετές άπη'τησε μεγαλυτέραν σταθερότητα τής δι
πλωματίας τής ’ Αντάντ. ’ Επί' τής καταστάσεως τής ' Ελλάδος 
ειπεν, δτι δέν πρέπει νά άναγκάσωμεν αύτήν νά έξέλθη τής ού- 
οετεροτητος. 'Η  πρότασις έγένετο άποδεκτή υπό διαρκή θόρυ
βον. Η προσεχής συνεδρίασις, κοςτά τήν όποιαν θά γίνη έπε- 
ρωτησις καί διά τήν έλλειψιν τών γαιανθράκων, θά γίνη τήν 
Τρίτην.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΛΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
Βερολΐνον 29 Ίανουαρίου. "Εν κατά τάς ήμέρας ταύτας 

έπανακάμψαν έκ τίνος έπιχειρήσεως υποβρύχιον κατεβύθισε 11 
πλοία, όλικοΰ έκτοπίσματος. 32,469 τόννων, άλλο υποβρύχιον 
8 πλοία, όλικοΰ έκτοπίσματος 22,244 τόννων. Μεταξύ τών 19 
πλοίων 7 μετέφερον φορτίον γαιανθράκων είς έχθρικάς χώρας, 
2 μετεφερον 13 ,200  τόννους σίτου είς Γαλλίαν καί ’ Αγγλίαν, 
1 μεταλλεύματα μολύβδου είς ’ Αγγλίαν. Τό υπόλοιπον τών βυ- 
Θια&έντων πλοίων είχε φορτίον ξύλων, ιχθύων, λίνου καί λοιπών 
*πηγορευμενων έμπορευμάτων. Πρός τούτοις τό μέν πρώτον δ- 
ποβρυχιον έκυριευσε εν πυροβόλον τών 6 έκατοστομετρων, τό 
δέ δεύτερον συνέλαβε 9 αιχμαλώτους.

Τρίτον υποβρύχιον κατεβύθισεν άπό τής 12ης μέχρι τής 
22ας Ίανουαρίου 13 πλοία, όλικοΰ έκτοπίσματος 12000 τόν
νων. Μεταξύ τούτων 4 έφερον φορτίον ανθράκων, 6 ξυλείαν, 
1 όρείχαλκον, 1 πίσσαν καί διάφορα άπηγορευμένα έμπορεύ- 
ματα.

Τέλος εν υποβρύχιον συνέλαβε πλησίον τής αγγλικής πα
ραλίας καί ώδήγησεν είς γερμανικόν λιμένα 3 άγγλικά αλιευ
τικά άτμόπλοια, τά όποια Θά διατεθώσι διά τήν γερμανικήν 
άλιείαν.

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΙΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΑΗΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΪ
Βερολΐνον, 30 Ίανουαρίου. (Έπίσημον). Κατά τήν 18 Ί α 

νουαρίου §ν τών ύποβρυχίων μας κατέστρεψεν έντός τής αγγλι
κής διώρυγος άγγλικόν άντιτορπιλλικόν τής 9)ϊ τάξεως διά τορ- 
πίλλης.

'Ο  αρχηγός τοΰ ναυτικού έπιτελείου τοΰ στόλου

ΕΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΕ 17 ΠΑΟΙΑ
Β ε ρ ο λ ΐ ν ο ν  3 0 ’ Ιανουαρίου. — Έ ν  τών υποβρυχίων 

μας έβύθισεν άπό τής 18 μέχρι τής 25 Ίανουαρίου έκτος τών 
ήδη έπισήμως άναγγελθέντων αγγλικών άντιτορπιλλικών άκόμη 
17 πλοία, όλικοΰ έκτοπίσματος 18.056 τόννων. Μεταξύ τοΰ 
φορτίου τών βυθισθέντων πλοίων περιλαμβάνονται 5000 τόννοι 
δημητριακών, 7500 τόννοι περίπου άνθράκων, προσέτι δε 
ιδίως ξυλεία, φωσφορικόν άλας καί άλλα άπηγορευμένα έμπο- 
ρεύματα.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ Π ΕΤΡΟ ΥΡ'"'
Πετρούπολις, 29 Ίανουαρίου. Τό τηλεγ 

ρεΐον Πετρουπόλεως άναγγέλλει τά εξής : Προ
ένταΰθα σύσκεψις τών συμμάχων. Αί Κυβερνή 
σωπευθοΰν κατ’ αυτήν ύπό τών πρεσβευτών των 
απεσταλμένων. ' Η σύσκεψις αυτη είναι προωρι 
χίση τάς μέχρι τοΰδε είς τάς λοιπάς πρωτευο 
θείσας, μέ τόν σκοπόν, νά καθορίση διά συνεννο 
ρότατα μέσα πρός συνέχισιν τοΰ πολέμου καί τΐ 
τελεσματικώτερον χρησιμοποίησιν τών διαθεσίμων 
συμμάχων.

Π ε τ ρ ο ύ π ο λ ι ς  29 Ίανουαρίου. (Τηλ. τι 
κτορείου Πετρουπόλεως).— Κατέφθασαν ένταΰθα 
τοχήν είς τήν συγκροτηθησομένην σύσκεψιν τών 
έξής : Έ κ  μέρους τής Γαλλίας: Ό  Δουμέργκ, , 
άποικιών, καί ό στρατηγός ντέ Καστελνώ. ’ F 
’ Αγγλίας ό Λόρδος Μίλλνερ, ύπουργός άνευ χ ο '
Λόρδος Λεφελστόκε, πληρεξούσιος ύπουργός
Σίρ Βίλσον. ’ Εκ μέρους τής ’ Ιταλίας ό ύπουργός Στσια/.υ,
καί ό στρατηγός κόμης Λαντέρχι.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ
Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν  Τ Ω Ν  Σ Κ Α Ν Δ Ι Ν Α Υ Τ Κ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ω Ν

Κ ο π ε γ χ ά γ η  28 ’ Ιαν»υαρίου.—  'Η  «Νατσιοναλτίν- 
τεντε» αναγγέλλει έκ Στοκχόλμης, «τι κατά τό τελευταΐον εξά- 
μηνον έπαυσε τελείως ή εισαγωγή καφφέ είς Σουηδίαν, διότι 
ή ’ Αγγλία κατάσχει παν διά Σουηδίαν προοριζόμενον φορτίον 
καφφέ.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΡ Η ΓΟ ΡΙΑΝ Ο Υ ΗΜ ΕΡΟ ΛΟΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
Κωνσταντινούπολή 29 Ίανουαρίου (Τηλεγρ. τοΰ πρακτο

ρείου Μίλλι.) Προτάσει τής όσμανικής Κυβερνήσεως ή Βουλή 
άπεδέχθη τήν εισαγωγήν τοΰ γρηγοριανοΰ ημερολογίου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Βιέννη 29 Ίανουαρίου. 'Ο  Αύτοκράτωρ Κάρολος επιστρέ

φω1/ εκ τοΰ Μεγάλου Γερμανικού Στρατηγείου εις Βιέννην έσχε 
τήν έσπέραν της 26> Ίανουαρίου δίωρον συνάντησιν μετά τοΰ 
Βασιλέως Φερδινάνδου της Βουλγαρίας έν Πέστυεν και έπί τή 
ευκαιρία ταύτη τοΰ προσέφερε τήν αύστροουγγρικήν στραταρχι
κήν ράβδον. ' Ο Μονάρχης μετέβη άπδ τδν σταθμόν τοΰ Πέ
στυεν. συνοδευόμενος όπδ τοΰ γενικοΰ υπασπιστοΰ του πρίγκη- 
-ος  Λόπκοβιτς, είς τδ ίενοδοχεϊον, δπου έγένετο δεκτός μετά 
μεγάλης εγκαρδιότητας ύπδ τοΰ Βασιλέως Φερδινάνδου, φέρον
τας τήν στολήν τοΰ συνταγματάρχου τοΰ αύστροουγγρικοΰ συν
τάγματος του τών Χουζάρων.

Είς τά δωμάτια τοΰ Βασιλέως παρετέθη τέίον καί οι δύο 
Μονάρχαι συνδιελέχθησαν έγκαρδίως μέχρι τής ώρας της άνα- 
χωρήσεως τοΰ βίχσιλικοΰ συρμοΰ. 'Ο  χωρισμός ήτο άσυνήθως 
έγκάρδιος· οί Μονάρχαι ένηγκαλίσθησαν έπανειλημμένως άλλή- 
λους. ' Ο Αύτοκράτωρ έπαρασημοφόρησε τδν υπασπιστήν τοΰ 
Βασιλέως Φερδινάνδου συνταγματάρχην Στογιάνωφ, τδν στρα
τιωτικόν ακόλουθον τής έν Βιέννη βουλγαρικής πρεσβείας άντι- 
συνταγματάρχην Ταντίλωφ καί δλην τήν άλλην ακολουθίαν τοΰ 
Βασιλέως.

ΜΑΧΗ ΜΕΤΑ:! ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
Κ ΑΙ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Υ  Π Λ Ο Ι Ο Υ

'Ο  «Μικρός Παρισινός» αναγγέλλει έκ Κβιμπερ, δτι πρδ! 
ήμερων τινων έγένετο είς τήν βρεττανικήν παραλίαν μάχη μεταςύ] 
ένδς γερμανικού υποβρυχίου και ένδς ώπλισμένου γαλλικοΰ έμ- 
πορικοΰ πλοίου. Ά λ λο, μή ώπλισμένον γαλλικόν εμπορικόν’ 
πλοΐον, έδέχθη παρά τού δποβρυχίου τέσσαρα βλήματα^ κατέ- 
φυγεν εις ενα λιμένα και βραδύτερον, συναδευόμενον ύπδ πέντε 
ή ε; τορπιλλαβόλων έςηκολούθησε τδν πλαΰν ταυ, πρδς τό] 
Μπορντώ, διά τδ δποΐον προωρίζετο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Είς τδν έορτάζοντα σήμερον προσφιλή Λοχαγόν μας κ.] 

ΓΙαπαντωνόπουλον Αθανάσιον εύχόμεθα άπδ βάθους καρδίας 
χρβνια πολλά καί ευτυχισμένα.

Εύπειθέσταται
Οί ύπαξιωματικοί καί στρατιώται 1ου Λόχου Συντάγματος Φρου 
ριακού Πυροβολικού.

Είς τδν έορτάζοντα σήμερον λοχαγδν κ. Αθανάσιον 11α- 
παντωνόπουλον διευθυντήν τών συνεργείων ραπτών καί ύποδημα- 
τοποιών S  σώματος ελληνικού στρατού εύχονται πάντες οί υπα· 
βιωματικοί καί στρατιώται τοΰ συνεργείου ύποδηματοποιών ετη 
πολλά καί εύδαίμονα.

Τφ σήμερον έορτάζοντι ρηςικελεύ&φ ενωμοτάρχη Άθανα- 
σίο) Χρυσόμαλλη, γραμματεΐ Τάγματος Χωροφυλακής εύχομαι 
ετη πολλά. Χρυσαφίτης

’ Ενοικιάζεται καλώς έπιπλωμενον δωμάτιον. Αουρωυττα 
στράσσε 12 ίσόγ.
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