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ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΡΙΝΕΑ

ε υ γ ε ν ε ί ς και ποπολαροι
KY0KPATKON ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
στάθηκε παλληκαρίσια στό μίγάλο κούρσο πού τράνταξε τό
νησί έκεϊνα τ ά χρόνια και t t j j
θά μείνη αξέχαστο αιώνια.
Περασμένα ξεχασμένα... "Έχω νά πώ μόνο βρε παιδιά δι·. άπο τότε τό νησί μας ξανάγινε ιοσο ώραΐο πού άπαγορεύ
τήκε άπό μάς τους ιδίους, σ'
ένα συμβούλιο πού κάναμε, νά
μην τό ξαναπούμε : Τσιρίγο,
τού ξοτναδώσαμε τό παληό του
δναμα: Κύθηρα, και ώμορφο
νησί τής 'Αφροδίτης. Και όπτό
τότε
δέν άκουγες τίποτ' άλ" - " ^ ο τ έ καΐ ή μεγάλη μσς προ'έττά·Γασα:'·βεάί, πήρε το θάρρος λο παρά τό : «γιά ν' άγαπήξ^απταροΐίοταστή μέ την πα anc παιδί μου, ζωντανά, άληέπρεπε νά
δόξα. κάί δύναμι στο θινά, όνειρεμένα,
"¿^α^άτό^ ν^σί, ττκ· Πέταξε στη πάς^ στα Κύθηρα νά πιής ιό
θάλασσα
τού Αύλα:μόνα τά καθάριο, τό αθάνατο νερό πού
θλίβερά1 μαύρα τη€ πέπλα, φό- τρέχει μέσα άπό τις παληέο
ρεσε τις τριανταφυλλένιες "της άθάνατες πηγές, πού άνοιξε ό
Φορεσιές, κάθησε στο τταληά " Ερωταο μέ τ ά δπλα του τά
της δοξασμένο θρονί, και ξα- χρυσαφένια».
Τέλος πάντων βρέ παιδιά άναπήρε κοντά της τον αθάνατο
γο·;ό της τον έρωτα, (οπλισμέ- πό τότε δ^α πηγαίνανε θαυμανο ιμε -καινούργια λαμπερά όπλα στά και ωραΐα. "Ολο τό νη(δηλαδή μέ ολόχρυσα τόξα, βέ- σί — ξεχωριστά βέβαια τ ά Μητάτα. — γιόμισαν άπό πραλη και σ α ΐ τ ε ς ) .
τραγούδια
Τά λουλούόια τού νησιού κι' γματικές ότχάπτες
οι όμορφες πικροδάφνες πού εί- της άγάπης και λουλούδια και
χανε μαραθη, ξαναπρασίνησαν οας λεω ειλικρινά — δτι, ποτέ
και ξανολουλουδιάσανε και γί- ¿κ τότε δέν είχα δή και δέν
νανε πιο ωραίες πήρανε χρώ- είχα χαρή τόσο πολύ τη ζωή,
ματα θαματερά και τ ά πέτα- τή χαρά και τήν εύτυχία, πού ήλα τών λουλουδιών μυροβαλή- θελα νά πεθάνω κοντά στά φρΰ
σανε τον τόπο και όλο το νη- δια τ ά καταπράσινα άπό τ ά
σί πού κάναντε τους άνθρώιτους δέντρα και τ ά λουλουδιασμένα
νά λιποθυμάνε άπό τή μυροβο- φυτά τού χωριού μου. Γιά νά
κάττι καλύτερο,
λη δύναμί τους. Τότε πού ό- γινη μάλιστα
πως άναφέρθηκαν
άιτό πολ- Εδωσα ότι χρυσαφικό είχα ακόμα
καί
τό
πολύτιμο
πετράδι
λούς διαβασμένους και ποιηττάδες Τσιριγώτες, γράφτηκαν έ- πού είχε άπομείνει άπό τό χανα σωρό ώραΐα και αισθηματι- ρίσματα τού μακαρίτη τού Μαχ
κά -,ραγούδια και παραμυθένια μούτ Μπέη, γ ι ά νά στολιστούείδύλλ.α τρυφερά, γεμάτα απτό νε οί σεπτές εικόνες τών 'Εκπνοές ερωτικές ξεπεταγμένες μέ κλησιών πού χτίστηκαν τόσα άπό τη μαγευτική 'ιστορία τε και ξεχώριζαν, ό "Αγιος
των Μητάτων. τού Μυλοπότα- Γεώργιος, ό "Αγιος Δημήτριος,
μου, των Πούρκων και τού Λι- ή ' Α γ ί α Τριάδά και ή ' Α γ ί α
βάδι ού. Δεν θά ξεχάσω (μάλιστα Κυριακή της Γωνιάς. Τήν έποποτέ ένα παληο τραγούδι πα- χή έκείνη είχαμε ώπισπς στεληό πού μιλούσε γ ι ά ,μιά ώραΐα ρεώσει πολλά ώραΐα πράγματα
κί.ι μαγεί/πκή κοπέλλα τού Κά τ ά Μ η ι ά τ α γίνανε καινούργ.α
στ ρου, .πού σκοτώθηκε τ ά πα- δέν είχανε καμμιά σχέσι μέ τ ά
λοά χρόνια, γ ι ά χάρι τού άγα- παληά πού τ ά είχανε σακατέψει
σεισμοί... και τά
πημένου της, πέφτοντας άπό Ι - οί συχνοί
να δροτχώδικο μέρος τού Κά- κσυρσέματα.
Τί τ ά θέλετε. Ό σ ο τ ά θυστρου, γ ι α τ ί τον είχανε σκοτώσει οί κουρσάροι, έπειδη άντι- μάμαι δλ αυτά πού σάς άναφέρω τώρα στήν άτιμη αύτή
ξενητειά, μούρχονται
δάκρυα
ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
στά μάτια. Αοιπόν ένα πραμμα
σάς λέω παιδιά ¡μου· μέ πρώτη
Μέ τ ά καλύτερα λόγια έκφρά- εΰκαιοία^ πού θά βρήιτε πλεού¿ονται οί συμπατριωται διά το μενο, και μού φαίνεται ττώ; τήν
νέον. ίΦιόκτητον κατάστημα υ- έχετε στά χέρια σσς αύτή/ τήν
ποδηματοποιίας
καί έμπορίας ευκαιρία τώρα νά γυρίσετε άυποδημάτων τού ρέκτου σι»μπα- μέσως στό ώμορφο νησάκι μας
.τςιώτου κ. Κυριάκου Π. Λου- και νά ζήσετε πεια έκε? κοντά
ράντου εις Χέραν. "Εχει έξαί- στους ησκιους και τις
ψυχές
ρετα εΤδη εις πλουσίαν συλλο- των άδικοσκοτωμένων
προγόγών καί εις τιιμάς έργοσταοσίου. νων μας. "Αχ"! ,μακάρι νά μπο·
Έ ξ άλλου, άριστος τεχνίτης ό- ρούσα κι' έγώ νάρθω μαζί σας
πως είναι ό φίλτατος κ, Λου- και νά πεθάνω τήν ίδια ήμεράντος και έκλεκτός άνθρωπος, ρα πού θά Φθάσω με.
σαγηνεύει το κοινόν μέ τ ά είδη
Και
τ ά μάτια τού γέρου
του και μέ τούς ευγενικούς η ου πλημμύρισαν άπό δάκουα και
τρόπους. Τού εύχάμεθα καλάς λυγμούς. 'Αρκετή ώρα είχε έτπιέργασίας.
κραττήσει μιά θλιβερή σιγή, ώς
που ό Βαλέριος τον πλησίασε
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ
νιά νά τον παρηγόρηση δίνοντας του ένα ποτήρι μέ π.οτόί
—ιΚαί τί είν' αυτό πού σ' έμ
Μετά την έγκατάστοοσιν τού
τελειοτάτου ηλεκτρικού ψυγεί- ποδίζει νά ξαναγυρίσης μαζί
ου του ό δραστήριος και προ- μάς, πατριώτη;
— Τ ί ( μ' έμποδίζει;.... ΕΤναι
οδευτικός έμπορος Χώρας κ. Λ ά
ζαρο'ς Βέζος, διατηρεί και 5ια-, μεγάλο ..αυτό πού ,μ' έμποδίζει
πού
μόνο έγώ τό ξέρω και δτοτν
θέ|·ει είς τήν πελατε.αν του α - i
τό θυμηθώ,
φθονα και εκλεκτά καττεψυγμέ-! για μιά σ τ ι γ μ ή
να· ψάρια,.' & των άλιευομένων >πνίγομαι. πονάω πού άν σάς
άπό τάς ,μεγάλας άλιευτικάς! τό πώ θά κλάψετε και θά πο«πιχειρήσείς του Πειραιώς. Ταυ' νέσετε—και σεις μέ τήν ψυχή
τ α διατηρούνται ε!ς άρίστην κα σας τό ίδιο.
—Τόσο πολύ σπουδαίο είναι,
τάστασιν. όσοι δέ έχουν ζήσει
είς τό έξωτερικόν, όπου γνω- τόσο πολύ θλιβερό; έπρόσθερίζουν τήν άξίαν των, έχουν λύ- σε και ή Βιολέττα.
— Ν α ί ! παιδιά
μου, τόσο
σει τό πρόβλημα της ψαροφαγίας. :
¡ πού δέν τό βάζει τό μυαλό οας.
Try/ καιρό πού έγιναν όλα αυ'Εκτός Se της άριστης ποι-j τ ά πού σάς διηγήθηκα πάρα
στητός τά κατεψυγμένα ψάρια πά*ω, ήμουνα ένα δροσερό παλ
είναι ^ KQfi πάμφθηνα έν σχέσει 1 ληκάρι.
μέ τά λοιπά τρόφιμα.
|
{Συνεχίζεται)
Συνέχεια ¿κ του προηγουμένου
Κι' έτσι, πού λέτε, άττό τότε πε'ιά, μέ την καινούργια άναδιοργάνωσι τού χωριού και
μέ τις νέες συνθήκες πού στέίίικκϊαν'* στά Μυτάτα, τραβούσαν«, ¿ λ α ενα δρόμο, θαυτμά010 και ώραίο. Φτ;άξαμε καινούργιες φιλίες. Φιλίες δηλαδή
πού εϊχανε κάποια ειλικρίνεια,
δίχως κουρκουσουριές, δίχως ά
«οίχΐς. δίιχως ψεύτικες άνακατω
σούρες- και- κακάσουρτες πονη-
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ΜΑΡΙΑ

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ Ell ΑΥΧΤΡΑΛΙΑΝ

Κατδπιν έπιτυχών έξεπάσεων είς τήν Φιλοσοψικήν Σ χολή ν
τοΰ Πανεπιστημίου "Αθηνών, ε-,
λαδεν τό πτυχίον της Φιλολο-1
γίας ή έπι,μ£λεστόα·η δεσποινίς
ΑΛαρία ΠλοΜμίδη. Ή νεά έπιστήμων τή^ οποίαν χαρακτηρίζει εύγενες ήθος, όξεία ά / τ ί ληψις και άφοσίωσις είς τήν έπιστήμιην, είναι προσφιλής θυγάτη·ρ τοΰ έξ 'Αντικυθήρων καταγόμενου άγαπτιτοΰ μας συμτταττριώτου κ. Μύρωνος Πλουμίδη. δστις διατηρεί κατάστημα
πωλήσεως ψιλικών εις 'Αθήνας.
Είς την έκλεκτην δεσποινίδα
έικφράζομεν θερμά συγχαρητήρια και της εύχάμεθα
καλή ν
σταδιοδρνμίαν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ

Κ α τ ά τάς έπι πτυχίω έξετάσεις είς τήν^Άνωτάτην Σχολήν Οικονομικών και 'Εμπορικών Επιστημών, δι εκρίθη και
έλαδε τό πτυχίον τής ανωτέρω
σχολής ό νεαρός
συμπατριώτης κ. Δημήτριος
Ευσταθίου
Κατσούλης.
καταγόμενος
έκ
Γίοταμου. Ό νεαρός επιστήμων
διακρίνεται
δ:ά τήν εύρεΐαν
κατάρτισίν του και το ώνώτεdo ήθος του, δι' ά και τό »μέλλον του διανοίγεται
λαμπρέ.;.
ΤοΟ έκφράζομεν
θερμότααα
συγχαρητήρια και του εύχάμεθα καλήν σταδιοδρομίαν.

NIK. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
Έπειτα
άπό έττιτυχεΐς έξετάσεις
είς τ ή ν Φιλοσοφικήν
Σχολήν τ ο υ Ι"^5*επιστημίου Ά θηνων, έλαδε τό πτυχίον τής φιλολογίας μέ τον έπίΟΐλον 6αθμον άριστα, ό νεαρός συμπατριώτης ¡κ. Νικόλαος
Κοσμά
Πετρόχειλος* Ό νέος έπτιστημων είναι άνεψιός του άλησμονήτου Γυμνασιάρχου Σπυρίδωνος Στάθη, τού όποιου τον κλά
δον και ήκολούθησε. Τον διακρίνει σεμνάτης/ εύγένεια ήθους, όξύτης άνηλήψεως, άλη6ι.νός έρως trpoc τήν έπιστήμην. Τοΰ έκφράζομεν θερμότατα συγγαρητήρια και τού εύχόμεθα λαματράν σταδιοδρομίαν.

Μ ε τ ά πολλΓ,ς λαμπρ^τητος και έν μέ?ω πολυαρίθμων προοκεκΛηιιένων, έτελέσθησαν είς Συδνεϋ τ ή ς Αύ^τραιλίας ο Ι γ ά μ ο ι cuo από
τούς περισσότερο ν άγαπητούς βλαστούς τής παροικίας μας. Τού
εκλεκτού νέου κ. Μιχαήλ Λάμπρου μ ε τ ά της ώραιας δεσποινίδος
"Αννας Κσίσιμάτη, , προσφιλούς Θυγατρ6ς τ ω ν άγαπητών συμπατριωτών μοις Θεοδώρου και Κατ ίνας Κ α σ ι μ ά τ η έκ του
χωρίου
Π ι τ σ ι ν ι ά ν ι κ α . Τούς γάμους ηύλόγησεν είς τον καθεδρικόν ναόν τής
Ά γ ι ο ς Σ ο φ ί α ς ό Σεθοισμιώτατος 'Αργιεπίσκοπος Αύστραλίας —
Ν έ α ς Ζηλανδίας κ.κ. ' Ι ε ζ ε κ ι ή λ , βοηθούμενος κοιί άπό τον ποωτοσύγκελλαν. αύτού πανοσιολογιώτατον άογιμανδρίτην Κοσμάν Κλαβίδην. Τούς δακτυλίους και νυμφικούς
στεφάνους
άντήλλα£εν ή
πρόεδρος τ ή ς Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς Ενώσεως Κυριών
και
Δεσποινίδων
Σύδνβϋ ά ξ ι ό τ ι μ ο ς κυρία ΣταυΡοπουλου. Μ ε τ ά τήν στέψιν έδόθη
μεγαλαττοεπης, γαμήλιας δεξίωσις είς τήν γνωστή ν αΐθουσαν «ί4έον
Κομμοντόο» όπου παρετέθη πλουσιώτατον δΐίπνον είς τ ό όποιον
παοεκάθησον υπέρ τ ά 150 συγγεν κά και φ ι λ ι κ ά πρόσωπα τών
δηιιΟΦίλέοτάτων οικογενειών Λάμπρου κ:·ι Κ α σ ι μ ά τ η . Κ α τ ά τ ά
έπιδόρπια ταυ πλουσιωτάτου γ ε ύ μ α τ ο ς , ήγέρθησαν
έμπνευσμέναι
προπόσεις υπέρ τ ή ς εύτυχία·ς τ ώ ν νεόνυμφων και σ χ ε τ ι κ α ι μέ τ ά
πόλλά και έξοιίαετα χ α ρ ί σ μ α τ α τ ά όποΐα π ρ ά γ μ α τ ι διακρίνουν άμΦοτέοους και καθιστούν αυτούς τόσον αγαπητούς εις τήν πολυάν
ΠΑΡΑΟΕΡΙΣΤΑΙ
6οωπου_ Έλληνικήν παροικίαν τ ο ύ Συδνεϋ. Προς τ ό άρμονικον ζεύ"Οπως κάδε χρόνο, άφίκοντο γος τών νεόνυμφων τού όποιου τήν φωτογραφίαν δημοσιεύομεν
είς τάς 'Αθήνας όιά νά περάσουν άνωτέοω, έκφράζομεν θερμότατα συγχαρητήρια και εύχόμεθα κάθε
χαοάν κ α ι εύτυχίαν.
τό καλοκαίρι μαζί μέ τά άγαπη-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

—Είς μνήμην Μαρίνας Π. Κα·
στοίοου. θανούσης είς Πειραιά, ό
κύριος Νικόλαος Γ. Καστρί σος
μετά της κυρίας του
Ειρήνης,
ποοαέφερρ δρα,χμάς 500 είς την
Κυ&ηραΐκήν Αδελφότητα Πειραιώς 'Αθηνών διά τούς πτωχούς
της πε(ροικίας.
Ό κ. Γεώργιος Πανάρετος, έκ
τοϋ χωρίου Βιαράδικα, έδώρησεν
είς
οίντ·ν κεφαλήν λέοντος τού 3ου
προ Χριστού αιώνος.
—-Ή κυρία Μαρία Φαιρμάκη,
ποοσέφερεν είς τό Άγαθρεργόν
ΤαμΒΐον Κυθήρων « Ή ΑΛυρτιδιώτι^σσα» δραχμάς 200 είς μνήμην
της άλησμονήτου και άγαπημένης
έξαδέλΦης της 'Αλκυόνης
Στυλ.
¿αρχαρίου, τό γένος Θεοδώρου Τρι
Φύλλη
—Επίσης είς τό αυτό Άγα)δοεργόν Ταμεϊον ττροσέφερβν ή κυοία Ρόζα Θ. Αογοθέτη καί ot κ.
<. Μηνάς και Σπύρος Θ. Λογο3έτης. δραχμάς 300, είς μνήμην
της άνεφιάς καί έξαδέλΦης των
Αλκυόνης Στ. Ζαχαρίου τό γένος
3. Τριφύλλη.
/ — Ό πολιτευτής Πειραιώς καί
Νήσων κ. 'Ηρακλής Σακκαλής. έ3ώρησεν εις τό Γυμνάσιον Κυθήρων διά τήν Σγαλικην Βιδλιοθήcnv τ ά άτταιντα Πατταδιαμάντη είς
3 ^ ττοίλυτελεΐς τόμους καί τήν *Αγίαν Γραφήν είς 3 τόμους πολυτελούς έκδόσεως. συνολικής άξιας
1.600 δροοχμών. Ή δωρεά τού κ.
Ηρακλή Σαχ,καλή έγένετο είς
μνήμην τού πατρός του Γεωργίου
Σακκαλη δστις διετέλεσε δουλευτής τών Φιλελευθέρων καί κατ'
έπανάληφίν υπουργός.
— Ή γνωστή μεγάλη έταιρεία
•πετρελαιοειδών «Πουρφίνα» έδώρησε 500 κιλά πετρελαίου είς τό
ίεοόν προσκύνημα "Αγίας 'Ελέοης. διά ^τήν ήλεκτροπαραγωγικήν μηχΟνήν τού προσκυνήματος.
— Ή γνωστή φιλάνθρωπος καί εύσεδεστάτη κυρία Μαρία Π. Παυλάκη. έδώρησεν είς τόν Τρισυπόστατος Ιερόν ναόν τού "Αγίου
Αντωνίου τοΰ χωρίου Καστρισιά
νικα βαρύτιμα^ καλύμματα διά τά
"Αγ ια δισκοπότηρα.

ΠΑΝΑΓ. ΤΖΛΡΤΖΟΠΟΥΛΟΙ

Κατά βλι·6εράν
εΤδησιν έκ
Βαλτιμόρης^ 'Αμερικής, άπεβίωσεν έκιεΐ καί έκη-δεύΟίη μέ έκδηλώσεις δαθε.'ας βλίψεως, ό έκ
Κυθήρων,
μαρμαΚαραβά
κατ αγόμενος
συμπατριώτης Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος.
Ό μεταστάς έχαιρεν πολλής
έκττίιμήσεως διά τ ά ευγενή αίσθήματά του. τόν άγνόν πατριωτισμόν του και την έντι-μον σταδιοδρομίαν του. Ά π ό
τόν Καραβά
άπεδημησεν είς
παιδικήν ήλικίαν μέ^ μοναδικά
έφόδια την εϋχήν τών γονέων
του και ^την
εμφυτον φλόγα
προς δράσιν και δηιμιουργίαν.
'Απτόητος
είς τάς δυσκολίας της ξένης,
έικυοιάρχησεν
τής τύχης τουχ έξειλίχθη είς ση
μαντικόν έπιχειρηματίοον, έδημιούργησεν λοομπράν καί ύποόει
γμοηπίκτιν οίκογένειαν και ανεδείχθη είς κάβε περίστοοσιν άξιος τής Ελληνικής του καταγωγής, άποσπάσας άπερ ι άριστον την έκτίμησιν τόσον τής
'Ελληνικής δσον καί τής 'Αμερικανικής κοινωνίας τής παροικίας του.
"Ενθερμος πατριώτης ό αείμνηστος Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος,
έπρωτοστάτησεν ε.ίς
την 'ίδρυσιν τής Κυδηραϊκής *Αδελφότητος ΛΛαίρυλαντ τής όποιας καί διετέλεσεν πρόεδρος
έπί άρκετά έτη. είργάσθη μέ
ίωηρόν ένδιαφέρον Οιά τ ό καλόν
τού 'Ελληνισμού τής θετής του
πατρίδος καί δέν άφήκε νά παρέλθη ευκαιρία χωρίς νά έλθπ
αρωγός είς τάς οιαφόρους άναγικας τής νήσου καί ιδιαιτέρως τοΰ δροσολούστου Κο^ραόα
τού όποιου ανεδείχθη έν ¿κ των
έκΑεκτων τέκνων. * Ητο έκ των
πρωτεργατων τρύ έν Βαλτιμόρη
εράνου ύπέρ τοΰ πςχγκυθηραικοϋ νοσοκομείου, είς τόν όποιον προσέφερεν 2.000 δολλ., εις
τόν ΐδιον Οφείλεται και τό ύοραγωγεϊον ι^αραόά διά τοΰ
όποιου θά εύργετήται μέγα μέρος τής κοινότητος έπί πολλά
ετη, όαπανήσας διά τό έργον
τούτο 3000 οολ. 'ΐζπίσης ό άεί
μνηστος Παναγιώτης ΊΧωρτζοποαλος ήρχετο πάντοτε δοηφος
είς όίλα τ ά κοινωφελή και θεάρε
στα έργα, συνιστών καί είς οιλ
λους νά πράττουν τό ίδιον.
Τοιουτρόπως διά τοΰ θανάτου, έκτος τού πλήγματος της
οικογενείας του, στερείται καί
ή Κυθηραϊκή Παροικία έπίλεκτον αυτής μιέλους καί ή Ιδιαιτέρα πατρίς μας ένός^ τέκνου
άγαπητού και σεβαστού τού όποιου τό όνομα θα μνημονεύετ α ι πάντοτε ·μέ εΰγνωμοσυνη.
Ευγενής, καλόκαρδος, πρόβυιμος καί ένθουσιώδης κοτταλείπει
ό Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος
μνήμην αίωνίαν. Τ ά δέ τέκνα
του τ ά όποΐα έγαλούχησεν μέ
τάς ίδικάς του άρετάς και είς
τ ά όποια μετέδωκε τόν πλούσιόν συναισθηματικάν του κόσμον
θά άντλούν πάντοτε ύπερηφάνειαν διά την καταγωγήν των
κ α ί - δ ι ά τό έργον τοΰ πατρός
των.
ιΠρός τόν άγαπητσν μας υιον
του ! κ. Γεώργιον Τζωρτζσπουλον τήν θυγατέρα
του κυρίαν Γρηγορίαν Κ. Μεγαλοοικονάμου, καβώς καί προς τους
λοιπούς συγγενείς του, έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό ϋεος νά τόν άναπαύση.

τό Μουσεΐαν

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

τ ά των τέκνα Νΐκον και Άθηνάν
Ν. Φαττσέα, οί σεβαστοί μςις Φίλοι Διονύσιος
και Βασιλικούλα
Φατσέα έκ τού χωρίου Φατοάδικα.
Είς 'Αθήνας θα παραμείνουν, όπως πάντοτε
μέχρι των μέσων
Σεπτεμβρίου. Θά απολαύσουν την
εντονον κοινωνικήν ζωή ν μέ τα
θέατοα. αέ τάς διασκεδάσεις των
και τού ς μαγευτικούς περιπάτους,
που χάριν αυτών οργανώνουν τα
γαοούΐίενα παιδιά των και μέ τις
Ίτρώτες φθινοπωρινές δροσιές θά
επιστρέφουν εις τό όμορφο χωριό
ιιας. τά Φατσάδικα, να οιηγούνται και νά άναμένουν τήν έλευσιν τού άλλου Καλοκαιριού. Μα£ύ
μέ τό καλώς ήλθαν είς τάς 'Αθήνας. έγκαρδίως τους εύχόμεθα υγιείαν καί αακοοημέρευσιν διά νά
συνεχίζουν τό ώραιον των πρόγρααυαι είς πολΛα έτη.

ΚΥΘΗΡΑ ΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΔΩΡΕΑΙ

ΠΛΟΥΜΙΔΗ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Σταυο'σνυς Π. Κομηνός έπι-:
Χρίρημοιτίας είς Μπρίσμπαν. άρτ ι άφίγί'είς έί Αύστρρλίας — "Ελένη Δ. Λου^άντρυ - ήρραβωνίσθησαν είς Καληαπεοιάνικα. Θερμός
εύχάς και καλά στέφανα.
Ι.Σ.Κ. και A.B.Σ.
—Διονύσιος Πέτο. KcaïuâTnc
έκ τού χωοίου Πιτσινιάνικα. Σταματίνα ΣτεΦ. Γλυτσού. ήρραβωνίσθηααιν είς Κυπριωτιάνικα. θΐρμά
συγχαοητήρια.
Α. Θ. Κ.
—'Ανδρέας 'Ηλία Μ:>υοομμάτης. έπιχειοηματίας "Ελλη Ιωάννου Βενέρη έξ 'Αρέων, ήρραβωνίσθησαν είς Γούλονγγογκ Αύστραιλίας. Θερμά συγχαρητήρια.
Α. ΣΤ. Π.
— Γεώργιος Βάρδας έκ Λευκάδος. Νίκη Π. Κσλλιγέσου άπό
τό χωρίον Κάλαμος, ήρραβωνίσθ.-σαν είς Μπρίσμπαν Αυστραλίας. ©εραά συγχαρητήρια.
ΤΩΥΛΑ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
— Νικόλαος Κοσμ. Πετρόχειλος.. καϊηγητής Φιλολογίας, Κυβέλη Παπακωνστ αντί νου κσθηγήτοια Φιλολογίας, ήοραθωνίσθη^αν
είς Άδήνζις, Θερμότατα συγχαρητήοια
Ι.Σ.Κ.

—- Ή κυρία Μαίρη Κ:·λογεροπούλ;·υ. διευθυντού τού Ταχυ'ίρομ κού γραφείου ΚυΞήοων. ετεκεν
είς Χώρ;ν θήλυ. Νά τούς ζήση.
.•5
I. Κ.
— Ή κυρία Βιργινία Π. Κανέλλη. έτεκεν εις Πειραιά άρρεν. Νά
τούς ζήτη ^
Ν.Γ.
— Ή κυρία Μαρίκα Μ. Λεοντ"ί'νη έτεκεν είς Νέαν ΚηΦισιάν
θήλυ. Νά τούς ζήση.
Ν.Γ.
— Ή κυοία .Χρ·οτ!ν:> Νικ. Κασΐιιάτη. ετεκεν άρρεν είς Νέαν
Ύόρκην 'Αμερικής. Νά τους ζήση

Κσυς ΓΕΩΡΓΙ0Ν ΚΟΡΩΝΗΝ
είς "Αγιον Αουδοδϊκον 'Αμερικής,
ΚΟΣΜΑΝ ΠΑΥΑΑΚΗΝ είς Τζάνξιον Σίτυ Κάνσας, 'Αμερικής και
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΚΟΥΚΟΥΛΗΝ είς
"Αγιον Λουδοβϊκον 'Αμερικής.
Συνδρομαί σας ελήφθησαν μέσω
τού άντ ι προσώπου και φίλου
μας κ. 'Ιωάννου Λεοντσίνη. Εύχοο ιστού με ν θερμότατα.
—ιΚον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ώς PITTSBURGH *Αμετ
ΓΑΜΟΙ
οικής. 'Επιστολή και σύνδρομα»
σας ελήφθησαν. Εύχαριστοϋΐίεν
—Σπυρίδων Λάσκαρης./Αρχιλοθερμότατα.
—Κον ΧΑΡΑΛΑΜΠΩΝ 2ΑΧΑ- γιστής Ε.Ν.. Μαρία Σπύρου ΚαΡΙΑΝ. ποοϊστάμενον Μετεωρολο οαοήμα. έτέλεσαν τους γάμους
γικοΰ^ Σταθμού Κυθήρων fepuoTa-των είς 'Αθήνας. Τό μυστήριον
τα σάς εύχοιοιστούμε διά τήν ώ- τής στέψεως έγένετο μεγαλοπρεpciiav και έποικοδομητικήν συν- πώς είς τον ιερόν ναόν "Αγίου
εογασίαν σας. Σας παρακαλού- Διονυσίου τού 'Αρεοπαγίτου, έν
με νά έπανέλθετε μέ συνεργασίαν μέσως πλήθους έκλεκτοΰ κόσμου.
της έκλογής σας. και εί δυνατόν Πα:εάνυμφος παρέστη ό άσΦαλμέ τοιαύτην άναοερομένην είς τό στής κ. Γεώργιος Βογιατζάκιηις.
εογον τού ύφ' ύμάς σταθμού Κυ- Ή χαριτωμένη νύμφη είναι θυγάτηρ τής κυρίας 'Αγγελικής Σπύθήρων.
Κύρισν ΙΩΑΝ. ΖΑΝΤΙΩΤΗΝ είς ρου ιΚαοαδήμα. το γένος Κοντολέ^
Συδνεϋ Αυστραλίας: Σύνδρομα! οντος έκ τού χωρίου Κοντολιάνισας έλήφθησαν μέσω τού αντα- κα. Ποός τούς εύτυχείς νεονύμφους
ποκριτού και φίλου μας κ. 'Αν- έκφράζομεν θερμότατα συγχαοηδρέα Ν. Σιμιτέκαλου. Σάς ευχαν· τήοια.
ΙΩΑΝΝΗΣ και ΤΟΥΛΑ
ριστούμβν θερμότατα.
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Ύ-πβύθυνοι. συρφώνως τώ Νόμω:
—Ευστάθιος Θεολόγου. _ δικηΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΣΙιΜΑΠΉΣ/Δε- γόρος.
Γεωργία Π. Κοντολέοντ-ος.
§αιμονής 17. Π. φόίλτιρον. 'Yireú0u- έτέλεσαν τούς γάμους των είς
νος τυπογρ.: *Ανα>στ. ΧατΓζηβασι- 'Αθήνας. Θερμά συγχαρητήρια
λβιιου, Ταταούλων 27 Ν, λμύρνη.
Ν. Γ.

ΤΟΥΛΑ I.

ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Την άγαπηαέν-,ν μας Έλένρν Δ.
Λουρά'-TCU μέ τή χcυσή κ·:ι:5:ά,
την π;ρίσσια νάο^ι και τά άπε:οα χαρίσματα, διά τούς εύτυχείς
άρραβώνας της μέ τόν έ?οίοετο
νέο κ. Σταυοιανό Π. Κομηνό συγναίοοαεν ένκαοξιίως. και το^ς εύνόμεθ:* καλά στέφ-ΐνα και κάθε :ύτυγία.
Οίκογένε·α^ Σταματοΰλας Ν. Κασιμάτη ή Καοτσούρη.

ΤΟ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΝ
_ Τό μοναδιικόν^ ποογοποιεΐον
της Νήσου
τού γνωστού διά
την δοασηιριότηπ-ά του έπι.χειοηματίου κ. Ποοναγιώτου Β. Κα
σΐιμά'τη, είς Αειβάδι, έξοοκ,αλουδεΐ τήν άδ: άκοπο ν έργασίαν του
Τνα κάλυψη τήν ηύξημέην λόγω
του θέρους, ζήτησιν πάγου.
Εύτυχώς εΐναι μεγάλης άποτό έργοστάσιον
δοτίικιάτητος
τού κ. Κασι-μάτη,
μηχανικός
κ,αι^ Ικανώτατος^έπιχιειρηιμαΤτίας
δ Τδιος, και ούτω άΜταποκοί>*εται πλήρως είς -4άς άνάγκί,ς
τού τόπου. Είναι ό κ. Παναγιώτης Β. Κασιιμάτης
άξιος της
εύγνω-μοσύνης ^τού Κοθηραϊκού
λαού, διά τό έργον του τούτο.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΗΦΗΝΩΝ
Τήν 25ην Μαΐου, τρεις Αδέσποτοι
όνοι χαριεντιζόμενοι
είς μελ:σσοκομεΐον της περιοχής 'Αγίας Μόνης, ανέτρεψαν
μίαν χΰμέλην, ιμέ αποτέλεσμα
νά προκαλέσουν δμαδιικην καί
άγρίοτν έπίθεσιν τών μελισσών,
και νά δεχθούν άπό αύτάς τόσα
κεντρίσματα, ώστε να έκπνευσουν και οι τρεις έπί τόπου.
Δέν
ύπαρχε ι
άμφιδσλία —
Υοάφει ό άνταποκ,ριτης μας κ.
'Αθανάσιος Καστρίσος — δτι
οί άτυχεΐς έξέλεξαν τό μελισοοκομεΤον διά νά περάσουν τ ο ;
μηνα τού μέλιτος. 'Αλλά
άεργοι δπως εΐναι τά ιίελευταΐα
χρόνια οί δνοι κοττηντησαν ττρα
γματι.κοι κηφήνες, και ώς τοιούτους
τούς ύπεδένθησαν άΐ
έργάτιδες τού μελισσοκαμείου.

" ΑΛΕ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ

ΔΡ TP. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ώτορ ι νολαρυγγολόγος
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 716-Τηλ. 621.001 ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 8 Τηλ. 75-196
τΩραι έπισκέψεων: 6—8 μ.μ.
Είς τόν άγαπητόν μου άνεψιόν
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

κ Δημήτοιον Εύστοβίου Κοτσούλην. διά τάς έπιτυχεΐς έξετά^εις
του είς τήν Άνωτάτην Σχολην Οικονομεί κών και 'Εμπορικών 'Επιστημών. κατόπιν τών όποιων έλαβε μ®τ' έπαίνων τό πτυχίον τής
έν Ιλόγω Σχολής, έκφράζω θεοιιοτατα συγχαοητήρια και εύχομαι κ:ιλήν σταδιοδρομίαν.
ΙΩΑΝ. Π. ΜΠΑΒΕΑΣ
—Τήν γοοιτωμέ.'Π,ν δεσποινίδα
Μαρίαν ΛΛύοωνος Πλουμίδη. λαόούσαν τό πτυχίον τής Φιλοσοφικής
Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών. συγχαίρω έγκαρδίως και εύνομαι προς αύτην λαμπράν στα·
διοδοομίαν.
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Ν. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

αλεκοΓκονταξης"

Δικηγόρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46

ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ
ΜΕ ΤΑ ΑΡΤΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΤΕΑΕIΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΑΕΣΙΝ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙ' ΟΛΑ
ι ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ.

ΠΑΥΛΟΣ I. ΒΕΝΕΡΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΠΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 105 - - Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛΕφ. 961-301
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 6 — ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΦ. 26-724
ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ KAJ ΛΙΑΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΑ'. ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ,Ι,ΟΝΤΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ν. ΠΑΟΥΡΗ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΝ ΥΓΡΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65 -

ΤΗΛ. 28.791. 35.042

Διαβέτομεν είσιτήρια δι' ΑΜΕΡΙΚΗΝ, ΑΥΣΤΡΑΑΙΑΝ — ΚΑΝΑΔΑ — ΑφΡ 1Κ ΗΝ κλπ. ΑΤΜΟΠΛΟΙΚΩΣ
και ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ. — 'Εσωτερικού μέ δλα τά πλοία
και δΓ δλα τά ΜΕΡΗ. Αι* ΕΥΡΩΠΗΝ —- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ — ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ — ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ,
^εμ_ονωμένα και είς γκρουπ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣIΣ ΤΑΧΥ0 Ρ Γ Α Ν Ω Ν Ο Μ ΕΝ
άπό 27)8 εως 14)9)60 τ^ν ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ έπ' ευκαιρία τάν
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
'Επίσκεψις ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ — ΚΑΠΡΙ — ΠΟΜΠΗΊ-ΑΣ — ΡΩΜΗΣ, μέ πλήρεις ξενοΡτήσεις.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝ τά ώραιότερα δωμάτια στό κέντρον
της ΡΩΜΗΣ, σε ξενοδοχεία Β' κατηγορίας και μόνον τό
γράφεϊον μας διαθέτει εισιτήρια τέ»ν αγώνων είς τά μέλη
των έκδρομών. *
ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ και ζητήσατε προγράμματα. ΤΙΜΗ δραχ. 6.100.

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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Γραφεία, Έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ α ϊ κ α τ ο ι κ ί α ι κλπ.
Απαντα με τάς καλντέρας τ ι μ ά ς .

ΑΝΘΗ — ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
Δ. Ζ Ε Ρ Δ Ε Σ & ΥΙΟΙ

"Οταν δά φδάσπ ή καλή ώρα νά πάτε κοντά ^τοΟς ouyycveT? οας (\ οτούς φίλους
οας στήν Α ύ ο τ ρ α λ ί ο - πηγαίνετε ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ! Τήν μιά μέρα δά φύγετε άπό τάς
'Αθήνας και τήν μεδεπομένη 8ά φδάσετε οτήν ΑόοτραλΙα! Θά πετάξετε μέ τ ά
τεράστια COMET 4-BOEING 707 -SUPER ©CONSTELLATION τής QANTAS, πού τά
κυβερνούν τά σίγουρα χέρια τών πεπειραμένων Αύστραλών, καΙ δά άπολαύσετε —
πρ!ν άκόμη πατήσετε τά πόδι σας στήν νέα π α τ ρ ί δ α - τ ή ν δερμή φιλοξενία, τήν
πρόθυμη βοήθεια καΐ τήν συμβουλή τών Αυστραλών!

mb αώο &nb ο ο ο τό νομίζ€Τ€!

Τά μαγευτικό, όμαλό κα) ήσυχο αύτό άεροπορικό ταξίδι κοστίζει κάτι ύλάχιστα πιό
πολύ άπό τ ό μακρυνό θαλασσινό ταξίδι. Είναι δμως τόσο γρήγορο, ύστε σέ μιά
μόνο μέρα πτήσεως φθάνετε στήν Αύστραλία 'Επίσης ίχει τό μεγάλο πλεονέκτημα
δτι μπορεΤ νά τακτοποιηδή ή πληρωμή του, έξ όλοκλήρου η έν μέρει, άπό τούς
φίλους σας στήν Αύστραλία.
Διαβάστε προσεκτικά - σήμερα κιόλας - τΙς λεπτομερείς πληροφορίες. Θά τις
βρήτε σέ δλα τ ά πρακτορεία άεροπορικών συγκοινωνιών ή στούς Γενικούς 'Αντιπροσώπους της QANTAS έν 'Ελλάδι - τάς Βρεταννικάς Εύρωπαϊκάς Άεροσυγκοινωνΐας Β 6 Α - ' Α μ α λ ί α ς 2 κα) "Οδωνος, τηλ. 22 - 521.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 178 (ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ) — ΤΗΛ. 876-414
ΣΚΟΥΦΑ 7 — ΚΟΛΩΝΑΚΙ — ΤΗΛ. 613-423
ΟΙΚΙΑ; ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 55 — ΑΘΗΝΑΙ

*Η Αυστραλία οας προοκαλβΤ,
ηπγαΙν€Τ€ μέ την

fO

Ναόν

QANTAS

Ήν ouvepyaôiç μέ τήν Β.Ε.Α., τήν B.O.A.C., τήν AIP INDIA, τήν T X A . L κα/ τήν S.A.A

τ

ΜΗΝΑΣ Κ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ*

Άπεβίωσεν εις "Ιψουϊτς Τ ^
Αύστραλίας ό έκ τού
Φράίτσια καταγόμενος σ υ μ ^ ,
τριώτης Μηνάς Κοσμά KccM|V
κος έτών 75.
.
Ό ιμεταστάς δ ι ε κ ρ ί ν ε τ ο ^ .
το ·ήθος του, την άκεραι οτη*
του Υαραχτήρος του, τόν
πατριωτισμόν του. Είς AúcrrP^
λίαν έγκατεστάθη προ π ο λ * ^
δεκαετηρίδων καί όμού με ΐ ι ί
αδελφόν του κ. Γεώργιον
νΐκον, όστις τυγχάνει εΤς ¿^
διαπτρεπεστέρων 'Ελλήνων
^
Κουηνσλάυδης, Τδρυσεν
τικάς έπι χει ρήσεις καί ά ^ ε ^ . .
σεν λαμπρόν όνομα. Καλός
τριωτης, παρ<χλλήλως π ρ ό ς ^ ,
οικογενειακός καί τάς έ π α Υ ^
ματικάς άσχολίας του ε ι ^ ^ , .
καιρόν διά νά άναπτύσση
αφερον καί νά έργάζεται
^
δι^α τ ά κοινά, είς δέ τό
της γεννήσεως του ή ρ χ ε τ ο / V τοτε βοηθός καί είς κάθε σ ^
κην.
{,
Πρός τήν σύζυγόν του
αν Άγαιπην Κοϋλλινίκου.
υίον τόυ κ. Γεώργιον Κ σ λ ^ ^
κον,. τάς θυγατέρας του ^ ^ ί
Ελενην Έ μ μ . Καλλ;γερο ϋ ^¿ς
Χρυσουλαν Κ. Παυλάικη
τούς άδελφούς του κ * . Γε^Ρ'^
ον Καλλίνικον καί ΠανσΥ'^Λς
Καλλίνικον,
καθώς κα«
τούς λοιπούς συγγενέίς το^Φράζομεν θερμότατα σ ο λ ^ 1
τήρια.

MS
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Καταστήματα «ς τάς κεντρικωτέρας 68ους των 'Αθηνών ^πλησίον 'Ομονοίας). — Διαμερίσματα υπερπολυτελή μέ ολας τάς συγχρόνους Ανέσεις, ίσογει« και εΙς δρόμους των 5—4—3—2 και I δωματίων.
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑί ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΥΓΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΑΜΕΣΟΣ ΕΚΤΕΛΞΣΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Είναι ποΛυ

ΤΙΧΝΙΚΟΝ ΊΓΡΑΦΕίΟΝ
ΜΑΗ

L A V

Πλήρης Ημερών
άπεβίω^
είς Πειραιά ή Μαρίνα ΓΙ. Κ?"
στρίσου. έτών 9υ. Ή μετοω™*σα κατήγετο άπό τόν Ι Ιορον ..
τής γνωστής άρχοντικής >
γενε.ος ΓΙαπαδοπουλου. ¿ ί ί ^
Κυθηραίκην παροικίαν είσηλθ^
διά τρύ ευτυχούς γάμου ΤΓ!ί
μετά τοΰ αείμνηστου
τριώτου ,μεγaλoειτι)cειpl'ïμ<*τ,0:
Παναγιώτου Καχττρισου,
ύπηρςεν έκ τών ίόρυτών τής γ "
θηραικής 'Αδελφοτητος διαττεΜσας καί τοομίαο αυτής έπί
ραν έτών, οτε καί προσέΦ£ΡεΓ
άνεκτι μήτους υπηρεσίας εις τ®
Κυθηραϊκόν στοιχείον ώστε Τ®
όνομα του νά μνημονεύεται ιτα_
τ οτε μέ εύγνωμοσύνην καί
κίνησιν.
» ••
Ή Μαρίνα Καστρίσου
ξεν υπόδειγμα άφοσιωμενηί- ?
ΰογου καί στοοΥΐκής μπΤ^'
την διέκρινεν ανώτερον
ίΡ2ζ'
ένεφορείτρ
άιτό πλούσια
οτιανικά συναισθήματα.
τούς λόγους αυτούς έχαιρε/ ^ ^
λού σεδασιμού καί άγάπΠΓ. νν|;
την Πειραϊκήν καί Κυθηρο·'κ1 ]
κοινωνίαν καί ό θάνατοι» τί ·''' παρά τό βαθύ
γήρας,
•
κάΛεσεν είς όλους βαθεΐαν
;
κίνησιν.
Ή κηδεία τη^ έγένετο
ίϊημος άπό τόν Ιερόν ναόν
Αγίου Σπυρίδωνος, πολυά?'Τ'
•μοι δέ στέφανοι χατετέθησον *·' •
ιιί τής σορού αυ:ης.
,Προς τούς υί^ύο της κ.κράλαμπον
Π. Κοτστρίσον
Γεώργιον Π. Καστρ.σον,
κα« πρός τούς Λο;π ,ύς
νϋζ της έκφράζομεν θερμών'
τα συλλυπητήρια. Ό ©εός ν0
τήν άναπαύση.
„ „
σα ήτο λίαν άγοπτητή ένεκα τών
Ν.Γ·^'
ποΛΛων ψυχικών και ανθρωπιστικών άρετών της.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛ^
Διότι ή Κυριακούλα Μαυρομ
Πλήρης ήμερων άπτεβί«0^
μάτη ήτο πρότυπον άφοσιωμένηο συζύγου και στοργικήτ <μη- εις ΜυΛοπόταμον ό Παναγ ι
^
Γοός. και διεκρίνετο διά τ ά με- Μαγουλάς έτων .88.
Ό μεταστας έχαιρεν πολλ'τ·
γάλα της χαρίσματα. Τήν εύγέέκτιμήσεως
άπό
την
κοινών·»;
νειαν της, την φιλαλληλίαν, την
στοργήν της, προς τούς πά- της νήσου διά τόν ΰοοέραιον Χ®"
σχοντας.
'Ολόκληρος ό^βίος ρακτηρα του, τήν εύγενειαν
της ήτο μ ι ά άίΟίόϋΚίοπος άσκη- την προθ^μιαν του νά συντ
σις τής αρετής, τής ψιλανθοοϊπί- καε»ε προοοευτικόν καί παττΡ'ν
ας "τής χριστιανικής
καλωσύ- τικόν σκοπσν. Ή κηοεία τοκ»'
νης προς τον πλησίον χαρίσματα γένετο πανοημος caro τόν f
τά
όποια
μετελαμπάδευσεν ρον ναόν τού 'Αγίου Χαρσλ®;;
:
και προς δλα τ ά τέκνα της. ώ- πσυς, ,μέ συμμετοχήν των
στε νά άναδείιχθοΟν είς άξια κΓ θητων τού σχολείου καί τής
&
έκλεκτά μέλη της Κυθηραϊκής κοκυρικής Σχολής» τού
τικού συμβουλίου τής όκικλΠΟ1®"
κοινωνίας.
στικής
επιτροπής
καί
ά
λ
λ
^
/
Ή κηδεία της έγένετο είς τό
τ,ρίτον
νεκρρταφεΤον 'Αθηνών, Ο αείμνηστος σ υ μ π α rτ0ρ0 ι ^ Γ
,ZÍ
πολυάριθμοι δε συμπατριώται ητο τηροσφιλης πατήρ,
έκ Πειραιώς και 'Αθηνών έν συν γοπτητού ,μας φίλου κ.
Μανούλα,
όστις
τυγχάνει
V ,
τριβή ψυχής συνώδευσαν την έκφοράν τής σορού της μέχρι τής στότατος έμπορικός καί
νικός παρογων είς Γλυφάδα ¡ ζ
ιειλευταίας της κατοικίας.
καθώς καί των κ ^ ' λ .
ΓΙρός τόν συζυγόν της κ. Ή - θηνών,
Κούλας πρεσβυτερας Έ μ μ ^ ? .
λίαν Μαυρομμάτην, τους υίους ηλ
Ζερβού. Μαρίας ΓεωρΥ«^.
της Θεόδωρον και 'Ανδρέα Μαυ κη καί Ελένης Καμαρινοΰ, f^JZ
ρομμάτην έγκοττεσΤημένους είς τους όποιους, καθώς καί
Αύστραλί<χν, καί Γεώργιον Μαυ τούς λοιπούς συγγενείς του» J 1
ρομμάτην
έγκαΤεστηιμένον έν Φράζομεν θερμότατα σ υ λ λ ^ Γ
Πειραιεΐ^ προς τάς θυγστέροτς τηρια. Ό θεός νά τόν ávocrra^
της κυρίας, Λυγερήν Ιωάννου ση.
Κομηνου, Άντωνίαν Γεωργίου
Σ'κμου, Μαρίαν Νικαλάου Ψάλτη διαμένουσας ε!ς Αύστραλίαν ΧΡΙΣΤΙΝΑ EMM. ΣΤΑ®*1
και Παναγιωτ.'τσαν Ά ν τ . ΜαρΛπεβίωσεν
είς Κ έ ρ α μ ο ^
οέλλόυ διαμένουσαν είς Κύθηρα, προς τούς άδελφούς της και έκηόευθη άπό τόν
τού Σωτήρος ή Χ
Πέτρον Θ. Κομηνόν καί Βελούδω Π. Ααζαρέτου
καθώς κάί 'Βμμ. Στάθη έτων 85. Ή Κ
προς τούς λοιπούς
συγγενείς ταστάσα οιεκρινετο διά τ ά
της έκφράζομεν όλόθεριμα συλ- λά καί μεγοΛα της προτερη^Τ
λυπητήρια. Ό θεός νά την ά~ τα. Την εύγενεκχν, τήν ΚνΧ^ώ*^
νην, τήν φιλαλληλίαν τήν
νοπταύση.
σ,ωσιν αύτής
είς τ ά ρ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
νειακά ίοεώοη.
¿,.
Ή κηοεια της έγένετο
Πάντοις τους μετοσχόντας τού
βαουτατου πένθους μας. έπί τώ δηιμος και μέ έκόηΛώσεις
θανάτω Tnc αγαπημένης μας συ- τοαης λύτης., σύσσωμος δε
ζύγου. μητρός/ μάμης καί αδελ- πληθυσμός της κοινοτητος *»Υ
φής ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ HAlA MAY
ΡΟΜΜΑΤΗ
εύχαριστούμεν θερ- θώς και πολλοί έκ τών ττέΡ^
χωρίων συνώοευσαν τήν έ»0^,
μώς.
,
Ό σύίυγος Ήλιοις Μαυραμμάτης. ράν αύτής είς τήν τ ε λ ε υ τ 0 ^
Τά τέκνα. Θεόδωρος. Γεώργιος της koctoikíccv.
· . <
και 'Ανδρέας Ήλ. Μαυρομμάτης, , Πρός τούς φιλτάτους μ σ ^ ^
Λυγεοη ' Ιωάν. Κομηνού, Πςιναγιω- ους της κ.κ. Δημήτριον Σ τ α ί ^
τίτσα Ά ν τ . Μαρσελλου. Άντωνία
Γ. Σίμου, καί Μαρία Ν. Ψάλτη, είς Σίδνεϋ Αύστραλίας, Ν*®;,
Oi άόελφοί Πέτρος Θ. Κομηινός λαον καί Παναγ ιώτην Σταστ
και Βείλούοω Π. Ααζαρέτου. ΟΙ είς Κύθηρα πρός τάς θυγ<^*
έγγονοί. 01 λοιποί συγγενείς. ρ ας της κυρίας /Λαρίαν Π.
σι μάτη είς Ό χ ά ί ο
ΆμεΡ"*^
Πάντας τους μετασχόντας τού και Φρόσω Γ. Κασρμάτη £'¿
βαρύτατου πένθους μας, έπί τώ Αθήνας, καθώς καί πρός r 9 f l
θανάτω τοΰ άγαπημένου μονάκριβου υιού μας καί αδελφού Γεωρ- λοιπούς συγγενείς της,
γίου Βάρδοι. εύγαριστοΟμεν θερ- μεν θερμότατα συλλυπητπΡ1
μώς. "Ολως ιδιαιτέρως εύχαριστού Ό Θεός ας τήν άνοπταύση.
μεν τους ιατρούς τού Γενικού ΤριΦυλλείοο Νοσοκομείου κ.κ. Κ. Κά- ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΑ^
τσαν καί Δ. -Ολύμπιον, ώς καί
όλον τό ποοσωπικόν τοΰ νοσοκοΕίς βαθύ γήρας, άγων Τ
μείου, διά τάς στοργικάς φρονέτος της ήλικίας
τίδας των προς διάσωσιν αύτού.
Τούς ευγενείς καί άνθρωπιστάς πεοιωσεν εις 'Αθήνας, ό
νέους κ. κ. Παναγ ιώτην Καρυδά- ρας καταγόμενος συμπατρί«^^
κην χωροφύλακα τοΰ 'Αστυνομι- Στέφανος Πετρόχειλος, τέωί >
κού Σταθμού Κυθήρων, έκ Πύρ- πιθεορηιτής τών Τ.Τ.Τ. Ό , Κ ,
γου 'Ηλείας καί 'Αθάνάσιον Μου- ταστάς διεκιρίνετο διά τήν
λόν, διά την αύθόρμητον προσφο γένειαν, την καλωσύνην,
%
οάν τού αίματος τών προς αίμοοότησιν τοΰ παιδιού μας. Τάς τάς άνθρωπιστικάς έν γέν«' ^
Κρατικάς ύπηοεσϊας αίτινες έ- ρετάς του. Νεώτοτος είσελσ^
στειλαν άπό άέοος πλάσμα αίμα- είς τήν υπηρεσίαν τών τοοί^^Λ
τος διά τόν αύτόν σκοπόν. Τόν μείων έξήντλησεν τήν
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυ- λικήν ΐεραρχίαν μέχρι τού
θήοων κ.κ. Μελέτιον διά την πα- μού τού επιθεωρητού.
TP ι κήν του συμπαράστασιν κατά
την διάρκειαν τής σκληοάς δοκι- νος υπό πάντων διά τήν áx&P^J
μασίας μας. Τούς άκολουθήσαν- ότητά του, τήν ικανότητα
τας τήν έκφοράν τρυ καί τους καθ' τήν άφοσίωσιν αυτού είς τό
οιονδήποτε τρόπον έκδηλώσαντας θήκον.
τήν συμμετογήν των είς τήν οί¡Προς τ ά τέκνα, τούς t f / r
κογενεικήν μας συμφοοάν.
σι/γΥ^
01 τεθλιμμένοι γονείς ΑΝΤΩΝΙ- νους καί λοιπούς
ΟΣ καί ΧΡΥΣΗ ΒΑΡΔΑ. 01 του, έκφράζονται
θερμ^^
συλλυπητήρια.
άδελφοί. Οί λοιποί συγγενείς.
'Απεδίωσεν είς Πειραιά ή έκ
τοΰ χωρίου Πιτσινάδες καταγομένη Κυριακούλα Ή λ . Μαυρομμάτη, έτόαν 68.
Ό θάνατός
της έπήλθε κατόπιν όδυνηρας άσθενείας, εναντίον τής όποιας
είς μάτην ήγωνίσθησαν τ ά τέκνα της παρασχόντα είς τήν
ασθενούσαν δλα τ ά μέσα τής
έπισπΐμης. Δυστυχώς ούτε τών
ιατρών αί φροντίδες, ούτε τών
τέκνων της ή στοργή κατώρθωσαν νά αποτρέψουν τό μοιραΐον
και ό θάνατος έπήλθεν σκληρός
διά νά βο-,θίση είς βαρύ πένθος
τόν συζυγον. τ ά τέκνα, τούς ά5ελοούς.
τούς συγγενείς, τήν
Κυθηραίκην κοινωνίαν γεν,κώτερον ε?ς την όποίαν ή μεταστά-

93ον
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ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΑΣΤΡΙΣΟΥ

έκφΡ

Τηλ. 616-332
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ΚΥΘΗΡΑΊΚΗ

ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΙ 0 ΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΕΛΕΣΗΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
"Οσο πλησιάζει ό δεκίχπεν- άπαιτηθ^ άξιόλογον χρηραττι- ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑ' I ΚΟΥ ΣΥΝ)ΣΜΟΥ
τισμός. τόάαν και ώρισμέναι κόν πόσον διότι πρέπει να γ ί -

«ΚΥΘΗΡΑ ΓΚΗ Δ Ρ Α Σ Ι Σ »
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Σ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Η ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Ο Ρ Γ Α Ν Ο Ν ΤΟΥ Κ Υ Ο Η Ρ Α Τ Κ Ο Υ
.

/

ΛΑΟΥ

Τ Ι Μ Η ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 1.50

ΟΡΟΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜ. | ΆττΛσί και ονστημόναπ έπι'^^τώο.κοΟ
δρχ. 60 ! σπνίλαί δέον -να άπΈυθΰνωνται:
8 ! ΙΩΑιΝ'ΝΉΝ Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΜ
2'/2ΐ
Δεξ^μονής 17, Π. φάληρον
^ τ ρ α ι λ ί α ς - Ά ^ ρ κή ς
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ΤΟ ΠΓΚΟΐΝΠΝΙΑΚΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Σ·λΙ< »

ΔΡΑΣΙΣ

Μέ τ ι ς πρώτες ζέστες τού
καλοκαιριού, οί άκρογιαλιές τού
^ σ ι ο ύ μας γέμισαν, άτπό λουσμένους και άπό έροίσιτέιχν'ες
ψαράδες, πού σκαρφαλωμένοι
στους κρεμαστούς βράχους ψαρεύουν τ ά μελανούρια η τ ά πετρόψαρα καί άπτό άλλους ττού
αε τις χαριτωμένες βαρκούλες
των έργάζωνται τήν «καθπτη»
λίνο άνοικτότερα τής άχ.τής.
Εις τήν Ά γ ί α ν Πελαγίαν ένκατεστάθπ έφέτος άπό τους πρώ
τους, μαζί μέ τήν πιστήν του
συντροφον, ό έκ Καλιφόρνιας ώΥαπτντός μας φίλος κ. 'Ιωάννης
'Αλφιέρης. Καί, ε ΐ τ ε διόπ-ι τ ά
έρναλεΐα _του είναι πιρώτης ποιότητος, είτε διότι ό Τδιος είναι
τεχνίιτης καλός, κάνει θραύσι
είς τ ά ψάρια δλων τών ειδών.
Εύτύχτμμα αύτό ν διά νά έπ.στρέ
ψη εις τήν θετόν του^ πατρίδα
αέ ευχάριστους άναμνήσεις, ίκα
νάς νά σκανδαλίσουν και άλλους άπό τούς έκιεί λοομπρους
πατριώτες .μας νά τάν μιιμτ^ούν
'αί νά έλθουν. Χρόνια καί χρό^ια ψαρεύουν στην ξενητειά τ ά
δολλάρια. Καί είναι αΰτά τό
αρ:στο δόλωμα γ ι α τό ψάρεμα
ϋτό νησί. "Ας έρχονται τό καλοκαιράκι νά διασκεδάζουν υέ
τά τσιριγώτΐ)κα φστ/ικιρόπουλσ.
χαί νά δίνουν ζωη καί χαρά
τ τ ό νησί μας.

άπό τας άνάγκας
των Ιερών
μάς γράφουν, ή άναστήλωσις ται δια τήν περίστασιν. Τίποτε προσκυνημάτων της νήσου μας,
γίνονται τίερισσοτερσν αίσθητού κωδωνοστασίου ήτο ^όναγ- άλλο.
τ α ί . Είς τ ψ Ά γ ί α ν 'Ελέσαν,
καΤον νά γίνη έντός τού τρέΰ
ύπάρχουν
χοντος καλοκαιριού, ώστε να
Πολύ σούσουρο
γίνεται έπί παραδείγματι,
δύο
σοοαραί άνάγκαι δια τήν
μην καταρρεύσει κατά τόν έρχό- στο Μυλοπόταμο μέ τήν πρέφα
θεραπείαν
τών
όποιων
έπικαμενο χειμώνα, άλλά τελευταίως τών δύο Στρατηγών. Ό τρίτος
δίαπιστώνομ,εν
δτι συντρέχει τού κύκλου δέν άναφέρεται γι- λούμεθα τήν προσοχήν τών ά ;
καί άλλος λόγος μεγάλης σπου ατί οί δύο όντίπαλοι τόν διευ- ναγινωστών μας καθώς καϊ τού
δαιότητος. Συνεπεία της σιγήο κολύνουν έκ προθέσεως, ώστε Νομαρχιακού Συμβουλίου 'Αττού κωδώνοστασίρυ, ό ιδιόκτη- να άττοχωοή άττό τόν πρώτο τικής. Είναι ή άνακοττασκευή
της της ηλεκτρικής του χωριού γύρο. "Ετσι μένουν οί δύο καί τού κωδωνοστασ ί ου, τό όποιον
είναι ούσκολον νά διατήρηση μάχονται. Ή μονομαχία συνε- προ διετίας κατέστ^ε'ίκτν κεκαι ή κατασκευή τού
την μηχανην του εις λειτουργί- τίζεται μήνες τώρα, κάτω άπό ραυνοί
αν. Κατάκοπος «αί κάθιδρως ό- τά αιωνόβια πλατάνια τού Α - τοίχου εις τον δρόιιον^τού Προ
γίου
Καί τ ί πΐρίερ- σκυνήματος καϊ ειδικώς είς τ6
άναπαύεται κατω
άπτοΣώστη.
το
πλάτανο του 'Αγίου
Σώστη, γον! Ό άσσος τών μονίμων, τίμημα αύτού άπρ τού χωρίου
τόν πέρνει ό ύπνος καί ή μηχα- δέρεται άνηλεώς άπό τό/ Α - Γεραχιάνικα μέχρι του είκονονή Απομένει χωρίς νερό καί κα- μερικανό, ό όποιος δέν έννοεί στασίου. ' 0 τοίχος αύτό ς είταστρέφεται. "Αλλοτε πού έ- νά χάση παρτίδα. Νά είνα- ά- ναι άπαραίτητος δ ι ά την στεκτυποΟσε ή καμπάνα δεν είχε ραγε α ι τ ί α οώτών τών ά τ ο τ ε - ρέωσιν τού δρόμου « α ί , τήν
σηιμειωθη τέτοια
περίπτωσις. λοσμάτων ή υπεροχή τού Α μ ε - "•ροστασίαν τών αύτοκιινήτων ιΤώρα συμβαίνει συχνότατα καί ρικανού ή ή εύγένεια τού πρώ- δίως είς τ ά οτημεία τών στροτό χωριό βυθίζεται είς τό σκο- του; Σχολιάζονται καί αί δύο φών.
,
,
τάδι. Λοιπόν γρήγορα νά ξανα- έκδοχαί, άν καί γνωστό/ είναι
Δ ι ά τό κωδωνοστάσιον θά
απ «αί είς τάς 'Αθηνάς είς
σημάνη τό καμπαναριό.
•
τήν Κυθηράΐκή λέσχη, ό Ά μ ε οικανός δέν άφησε μάστορη άΆ π ό τάς άκτάς τής νήσου τσαλάκωτο.
δι' έπιστολών των μάς τταρακο
Καθώς ,μάς γράφουν άπο τό
λοΰν οί λουόμενόι νά ύψώσωμέ
Μυλοπόταιμον, τόιν
Καραβά,
ΨΗΦΙΣΜΑ
4>ωνήν δια^,ΟίΡτυρίας διά μίαν
τήν Χώραν κάϊ άλλας κοινόττιάπαράδεκτόν
κατάστασιν την
κοινοτικών
Τό Κοινοτικόν
Συμβούλιον τας,^ μεοίμνη τών
όποίαν προκαλεί ή άδιαφορία
τών ιθυνόντων
τ ά ποντοπόρα Καραβά - Κυθήρων, άποτελού- άρχών έξωραΐζονται καϊ εύπρεπλοία. Τ ά πλοία ^ αύτά, παρό μενον έκ' τού Προέδίρου αύτού πίζονται οί διάφοροι συνοικιτούς σχετικούς λ νόμους, καθα- Γριανταφύλλου Κορω/αίου, καί σμοί καϊ τ ά πλέον πολυσύχναοίζανται έν πλώ και άποβαλ- τών μελών Χαραλάμπυυο Τζωρ στα μέρη.· ώστε καί οί κάτοικοι
λουν είς την θάλασςταν μεγάλας τζοπούλου, Κωνσταντίνου Κυ- νά διαμένουν
εις καλύτερον
ποσότητας πίσσης, ή όττοία πα πρίου, Εύαγγέλου Τσάκου, καί περιβάλλον, καϊ οί έρχόμενοι
ρασυραμένη άπό τ ά κύματα α- Γεωργίου Φάρου, παρισταμένου ξένοι νά αποκομίζουν ευχάριπλώνεται
είς κάθε άμμουδ^ά καί τού Γραμματέως Θεοδώρου στους έντυπώσεις διά τόν ποκαί καθιστάς βασοονιστικήν τήν Τζωρτζοπούλου.
λιτισμόν τού λαού μας.
Είς
Συνελθόν σήιμερον τήν 25ην το Μυλοπόταμον καί τόν Καδιακίνηση/ τών λουομένων ^ «"Ατού
.μηνός
'Ιουνίου
τού
έτους
σπροι μπαίναμε είς την θάλασραβάν, όπου πσλλοϊ έκδρομείς
της έβδομάδος άπό όλα τ ά χωρία της νήσου,
σα καί μαύροι βγαίναμε μετά 1960 ήμέραν
Ιάδόατον καί ώραν 1 ίην π.μ τώρα τ ό καλοκαίρι, άναζητούν
το μπάνιο» έτσι μας
πολλοί λουσμένοι «Κάτι πρέπε: έκτάκτως έν τώ Κοινοτικώ Κα- όλιγην δροσιάν μέσα είς ενα
νά γίνη. Υψώσατε φωνην δια- ταστήματι τή προσκλησει τοΰ μαγευτικό ν
περιβάλλον,
αί
προέδρου αύτού, κατόπιν τού κοινοτικαϊ άρχαι
μαρτυρίας».
¿φρόντισαν
Ευχαρίστως
ύψώνομεντήν θλιβερού άγγέλματος τού αιφνί- έγκαίρως δια τόν καθαρισμσν
φωνήν πού μάς ζητούν, πού εί- διου θανάτου έπισυμβάντος Λν
ναι καί φωνή τών λουσμένο*/ Βαλτίιμόοη — Αμερικής μεείς δλας τάς άκτάς τής 'Ελλά- γάλου ευεργέτου τής κοινότηΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
δος, διότι παντού παρατηρείται τος μας αειμνήστου ΠοτναγιώΆ π ό τήν μακρυνήν Αύστραλίή αύτη καττάστασις. Ά λ λ ά διά TUU Τζωοτ^οτττούλου.
Άκούσαν τού Προέδρου αύ- αν. δπου ιιάς εδρεν τό σκληρον
νά μή χάνουν οί έϊτπστολογράάγγελμα
τού θανάτου της σεβατού.
άποφασίζει:
φοι μας τόν καιρόν των είς
καί καλόκαρδης θείας μας
ί ) Εκφράζει τήν βαθεΐαν ό- στής
φω·άς άκαρπους, κολύτερον είΚυριακούλοις
Ή λ . Μαυρομμάτη,
•^α· αόλις ξεκινούν γ ι ά μπάνιο δύνην του έπί τώ θοονάτω ιού σπεύδο»ε νά έκδηλώσωμέν όλην
μαζί μέ τ ά λοιπά^ χοέιώδη νά άειμν,νστου μεγάλου ευεργέτου μας τήν θλΐφιν διά τον πρόωορν
θάνατον της. νά ράνωμε νοεοώς
συναίΓοκαμίζουν καί ένα γκαζο- τού Kapabá Πςίναγιώτου
τον δεν6οπτόν
της τάφον μέ τα θερπρός
τ ά προσφιτενεκέ γεμάτο πετρέλαιο. Μέ
μότερα βάκρυα τής άγάπης μας
αύτού καί
αύτό νά πλένων<ται έπι·μελώς λή τέκνα καί έγγόνια
νά
έκφράσωμε
τά εγκάρδιοι
μόλις άποθσλασσωθοΰν καί θά εύρισκάμενα έν Βαλτκμόρη — συλλυττητήριά ιιας ποός τόν σύτούς παλλάξη άπό τ ι ς πίσσες Αμερικής άπευθύνει τά θερμά ίυγόν της και θέΐον μας κ. Ήλίαν
τώ^ ποντοπόρων.; Τό /πετρέλαι- του συλλυπητήρια, καί τους εύ- Maυoo^μáτnv, καί πρός όλα τά
ον είναι τό μοναδικό. Και έπτί χεται τήν ¿ξ υψόυς παρηγορίοίν. παιδιά της καί έςαδέλφία μας τά
2) Τήν Κυριακήν 26ην 'Ιου- όποΐο· διαμένουν είς τήν Αύστρατλέο^ θά τούς γλυτώση άπό τη
καί τήν Ελλάδα. Έπί τούμυίνα τής άκρσγιαλιάς πού^άν νίου μετά τό πέρας τής θείας λίαν
τοις δεόμεθα όπως Κύριος^ ό Θεός
νά ψαίλή Τρισά- άνατταύση τήν ψυχήν αύτη ς.
καί μικροσκοπική κάνει θοαύσι Λειτουργίας
δπου έπισημάνη άκολυπτη τρυ- Υΐον υπέρ άνοαταύσεως τής ψυ- Οικογένεια 'Ηλία Θεοδοσίου Καστρίσου έκ Τασμανίας Αύστρο«φερότητα. "Αν ή χρησις τού πε- χής του.
λίας.
3) Νά τελεσθή
πάνδηύον
τρελαίου φαίνεται'δύσκολος, τσ·
τε συνιστώμεν ύΤομονήν. Τού τεσσαρακονθήμερον μνημοσυνον
—Τον άγαπητόν μας θείον Ηχρόνου, χάρις είς τ ά Φράγμα- τήν 26ην 'Ιουλίου ήμέραν Κυ- λίαν Μαυρου-μάτην καί τά άγαπηαιωνίας μνήμης τ ά ¿ξαδέλφια μας, συλλυπουυιεθει
τα, θά έχωμεν τεχνητές λίιμνες οιακή/ ύτ.έρ
έγκαοδίως διά τόν πρόωρον θάνοδμέ νερό λαμπίκο; δ,τι χρειάζε- του.
τής άλησμανήτου συζύγου καί
4 ) Νά δημοσιευθή τό παρόν τόν
ιιητρός των Κυριακούλας Ήλ.
φήφισμα είς τάς τοπι,κάς Αέφτι- Μαυρσαμάτη
έπισυμοάντα είς ΠειΕΥΚΑΙΜΑΙ
μερίίδας «·Κυθηραϊκήν ΔράσΓν» ραιά.
καί «Κυθηραϊκόν Τύπον».
'Ανδρέου Θεοδοσίου
Και 5) άντίγραφον τού πα- Οικογένεια
Βίς τό Α '
ΝεκροταΦείσν
Καστρίσου έκ Παλαιού Φαλή'Αθηνών καί είς τήν πρώτην ρόντος ψηφίσματος να άποσταρου Αθηνών.
ζώνην, ποθείται τάφος είς τ ι - λή πρό_; τ ά έιν Βαλτιμόρη—
Άμεριικής ευρισκόμενα τέκνα
μήν έκτακτου εύκαιρ.'ας.
Οί... έπειγόμενοι^ νά... στε- του Τζώρτζην Παν. Τζωρτζόγασθούν δύνανται νά λαμβάνουν πούλον, καί Γρηγόριοίν σύζυ- ΔΙΟΝ. Μ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
πλείονας πληροφορίας άπευθυ- γον Κωνσταντίνου Μεγαλοσικονάμενοι είς τήν έφημερίδα ,μας. νόμου.
"Ο Πρόεδρος
ΜΑΝθ. Δ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
Τ. Κ Ο Ρ Ω Ν Α ! Ö Σ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Ο κ. ΑΛ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
Ό Γραμμοττεύς
ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ
Θ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΑΟΣ Πειραιεύς: Μπουμπουλίνας 18
Τηλ. 41-207
Τά ΛΛέλη: Χαρ. ΤζωρτζόητουΠερί τ ά μέσα Αύγουστου θά
Χαριλάου
Τρικούλος, Κων. Κύπριος, Εύόγγ. Α θ ή ν α ι :
μεταδή είς Κύθηρα δ ι ά δεχαηπη \7. Τηλ. 611-992
Τσάκος Γεώργιος Φάρος.
μερον παραμονήν, ό διοοκεκριιμέ
νος ιατρός και άγαπητος συμπατριώτης κ. Ά λ . Μαρσέλλος
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ
ώτορινολαρυγγολόγος.
Κ α τ ά τό διάστημα τούτο ό
κ. Μαρσέλλος θά δέχεται Ασθενείς της είδικάτητός
του, ώς
Ε Υ Ρ Ι Π Ι Α Ο Υ 14 - - ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΑΕΦ. 34-127
πράττει κάθε χρόνον. ΕιδοποιΕίς τό τελείως άνοοκαινισθέν καϊ πλουτισθεν κβττάστηούνται οί ένδιαφερόμενοι διά νά
τόν έπισκεφθούν έγκαίρως.
μά μας, οί συμπατριώται θά εύρουν εις πλουσίαν συλλογήν, άρίστην ποιότητα και τ ι μ ά ς άσυναγωνιστους, δλα
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
τ ά είδη ήτοι:
ΠΟΡΣΕΑΑΝΑΣ — ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ — ΠΟλΥΕΛΑΙΟΥΣ
Τήν 13ην τρ. έορτήν τών ΤαΠΟΛΥΦΩΤΑ — Μ Α Χ Α Ι Ρ Ο Π Η Ρ Ο Υ Ν Α — Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Α
ξιαρχών έττανηγύρισεν ό ιερός
ναός είς τό χωρίον ΤραβασαΕΜΑΓΙΕ — ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
ριάνικα. Κ α τ ά τήν θείαν λειΠΑΝΤΟΣ Ε Ι Δ Ο Υ Σ Ο Ι Κ Ι Α Κ Α Σ Κ Ε Υ Η — ΚΟΥΡΤΙΝΟτουργίαν προσήλθαν πολλοί καί
ΞΥΛΑ Κ.Λ.Π. Κ.Λ.Π.
έκ τών γειτονικών χωρίων.
Τήν Ιδίαν ήμέραν έπανηγύρι·
σεν τό γραφικόν. ναίδριον τών
Ταξιαρχών
είς τήν πεοιοχήν
Κοττοχώρι. Πολλοί προσκυνηταί
προσήλθαν έκ τών χωρίων Ά λεξανδάδε"- καί Φατσάδικα.

πως,...

του χεί'μώνος. Κ α ι άκριβώς έπι του σημείου αύτού έπιθυμούμε νά έπιστήσωμεν την προσοχήν
των συμπατριωτών μας.
Τώρα τό καλοκαίρι., όσον ή
γραμμή παρουσιάζει
ένδιαφέρον, δρομολογούνται και άλλα
σκάφη, διά
νά έπωφεληθούν
της Θερινής έργασίας,
μόλις
δε άρχίση το φθινόπωρον ή ό
χει μών, ότε ή κίνησις περιορίζεται, μέ τό ένα πρόσχημα ή
μέ το άλλο άποσύρονται, « σ τ ε
ή νήσος νά άπομένη μέ μόνο
τό δρομολόγιον τού «ΜυρτιδιώΔεν γνωρίζαμεν κατά πόσον
τισσα». Νομίζομεν λοιπόν ότι ¿μελέτησαν
οί συίματατρ.όύται
ήμείς οί Κυθήριοι, υπό τό φώς τάς διαττανάς τής Νομαρχίας,
τής κτηθείσης πείρας, έχομεν τάς άναφερομένας είς τάς ά ύπρχρέωσιν έναντι του συμφέ- γροζηιμίας. τάς πυρκαΐας καί
ροντος τού νησιού ,μας, νά τα- τά τοκχΟτα. 'Ελπίζομιεν νά τάς
ςιοευωμεν και νά υποστηρίζω- ¿πρόσεξαν καί νά τάς σεβαμεν μέ φανατισμόν τό τακτικόν σθούν, ώστε νά μή ευρεθούν οί
μας πλοίον. 'Εκείνο πού μάς αγροφύλακες είς την άνάγκην
εξυπηρετεί χειμώνα - καλοκαί- ι^ά τους συρουν μέχρ-ι τού διρι. 'Εκτός των άλλων, είναι τό καστηρίου. "Οιμως μία άπό τ ας
καλύτερον τής γραμμής και έ- διαταγάς αύτάς έχει μεγαλυτένα άπό τ ά καλύτερα τού Πει- ραν βαρύτητα καί ¿π* αυτής έφιστώμεν ίϋιαιτέρως τήν π&οραιως Ό πλοιοκτητης, οι ά- σοχήν τών άνΌγνωστοον μας. Εί
βιωματικοί και τό πλήρωμα τού ναι έκιείνη ή όττοία άφο&ά -ούς
διακρίνονται διά τήν κώδωνας. Γράφει ή διοττοΕγή :
τά
ικανότητα, τήν προθυμίαν,T nvτ ά ποοθυιιίαν.
«Τά αιγοπρόβατα,
οί όνοι οί
φιλοκυθηραΐκά των αισθήματα. ήμίονοι, οί βόες κλπ. καί είς
τουλάχιστον^ δέκα
"Ο πρώτος καμαρότος ό όημο- άνολογίαν
φιλέστατος
κ α ι πασίγνωστος τοίς ¿κατόν τού άριθμόύ τώ-ν.
Κουμής Λιάρος είναι δυό φο- δέον νά έφοδιασθούν μέ ήχη,οούς
ρές Τσιριγώτης. "Οταν εύρι- κώδωνας, ώστε ή παρουσία των
σκομεθα στο «Μυρτιδιώτισσα» νά έπισημαίνεται εύκόλως καί
εΓμεθα όπως είς τό σ π ί τ ι μας. έκ του μακρόθεν».
''£χομεν λοιπόν και ηθικόν άλΑύτη ή διοτταγή πρέπει ι α
λα και υλικόν συμφέρον νά τό έφαρμοαβή τό ταχύτεροι έν όύποστηρίζωμεν, ώστε^ ή σημε- ψει του κυνηγίου, ώστε. όσάκις
ρινή άριστη λύσις τού μεγάλου κυνηγόσκυλος κατοοδιώξη αίγοκυθήραϊκού προβλήματος νά δι- πρόδατο καί τό άπομακρύνη άαρκέση έπι μακρόν.
πό τήν βάσιν του, νά είναι
ευκολον είς τόν κάτοχόν του νά
τά
έπιστϊμάνη.
Θα ήτρ δμως
ωάννου Περικλή Καρύδη, ώδή* * Χ Α Σ Τ Ο ΤΣΙΡΙΓΟ
ή κωδωνοφορία νά έττεκτα
νησαν πολλούς συμπατριωτας ορθόν
είς τ ι ς όρνιθες, ώστε ό^ ε ι τ α άπό τάς κολακευτι- νά ενισχύσουν τ ας προσπάθει- θή καί σκύλοι
έπ ¡σκέπτονται τ ά
^'δία τό νησί μας έντυπώ- ας πρώτον διά νην άνσκαίνι- σάκις
κοτετσια νά γίνωνται αντιλητάς όποιας ύπό τον τ ί - σιν τού δλου
συγκροτήματος πτοί πριν σημειωθούν θύματα.
ν «Πάσχα στο Τσιρίγο» εΐ- καί άκολούθως δ ι ά τήν κατα'Εάν οί καλοί μας φίλο! Γερώ¡¿Jtv ευγενή καλωσύνην νά σκευήν αυτοκινητοδρόμου πρός νυμος καί Πρόσφυγας είχαν έή άξιότιμος κυρία Αί- αύτό, άπό τού χωρίου Μ^λοπό- φοδιάσει μέ κουδούνι κάθε μίαν
\ *£,>νη Ί ω ά ν . "Ορφανού εις ταμον. Α ί σχετικαι ε ρ / α σ ί α ι uάπό
iiu τ
( ι ς όρνιθές των, θά είχαν
^ Χ λ α τής έφημερίδος μας 'έχουν έκτελεσθή καθ' όλον τό ι π ο λ ί ) ^ α ν & τ ε ο ε ς .
^^ϊνών Μαΐου και 'Ιουνίου, μήκος του υπο κατασκευήν ορο¡¿ΤΡίθμοι συμπατριώται έκ μου καϊ δεν ύπολείπεται πλέον
^Ι°·ωτερΐ:κού « a i τού έξωτε- παρά νά δ ι ανοιχτή τό^ τελευ'Από τό δροσόλουστον Μυλο
^ μάς παρακαλούν νά έκ- ταΐον τίμημα έγγύς τού ναού. πόταμον μάς στέλλουν τό σήμα
Γ^^Ηεν άπό τής στήλης αύ- Διά τό τ μ ή μ α τούτο είναι ά- κινδύνου καί μάς παρακαλούν
παραίτητος ή χρησιμοποίησις διάφοροι φίλοι, νά συστή<
ίησωμεν
.
^.'ερμάς ευχαριστίας των. τού προωθητήρος, τόν όποιον εις μέν την 'ΕκικλησιΟστικήν έji ficav άπλώς έντυπώσεις έσπευσεν έκ των πρώτων νά ζη- ττιτροπην, τήν δσον τό δυνατόν
r n νησί: μσς.
μας THcrocv ενας τήση ό δραστήριος διαχειρι- ταχυτέραν έναρξιν τών |ργασιy ύμνος,
τ
όποιον διά στής τοΰί^ Προσκυνήματος^ Δυ- fa, άναικαινίσεως τού κωδωυο>ς τόν
^»•»νηση κανείς
πρεπει
στυχώς όμως,
« ν ω τταρηλθεν. σ τ α σ ί ο υ 'Αγίου Χαραλάμπους,
κ<
ότι βαθύ
ή αίτησις^ του j ει'ς δέ τούς άπανταχου ΑΛύλοπο(θ αϊσθημα άγά- έκτοτε έτος,
γ pti^rvj-ju.
δ ι α μένει άκόμη
,-^οψί,ι ή
Ι| γράψασα
άνικοονοποιητος ταμίτας νά συντρέξουν τό ¿07'Ρέφει
Οια
, Totrov μας. Κ α ι κάτι άκό- πρός βλάβην τής προόδου του γ 0 ν μέ τάς γενναιότερος δύναίφειτει νά συμπεράνωμεν ό- εργου. "Ηδη ευρισκόμεθα έγ- τάς εισφοράς. "Οπως δηποτε.
^«"Γεροηττος είναι ό ψυχικός γύς τού Αύγούστου ( τήν 23ην
ρ ε υ μ α τ ι κ ό ς πλούτος της τού όποιου άγει το ΠοσκάνηΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
^ ι Ι » ο υ κυρίας
'Ορφανού, μα 'Ορφανής τήν καθιερωμέι^ί τό αΥσθημα στοργής έκεί· νη ν παγκυθηραϊκην έορτήν του.
Έπιβε6λπ»ένον καθήκον θεωοώ
^ ° όποιον η εΰγενβστατη κυ- Μέχρι τ ό τ ε πρέπει πάση θυ- δττως καί δηιιοσία έκφράσω τάς
μου. ποός
^ Ρ έ φ ε ι διά τόν λαόν τής σία ό δρόμος νά έχη περατω- θεουάς εύγοιοιστίας
ίοττοους κ. κ. Κωνσταντίνον
^ κ ή ς ¿τταρχίας και άκοι- θή, ώστε μέ τ ά αύτοκίνητα να τους
Κάτσαν και Δημήτοιον 'Ολύμπιον
» είναι ό ποθος της διά μί- διευκολυνθώ ή μετάβασις τβον καί ποός δλον τό ποοσοπικόν
^ *«λυτέραν
Ελλάδα». Αύ- προσκυνητών.
Τούτο προϋπο- ταΰ Γενικοί Τοιφυλλείου Νοσο
ομαδιαίοτν χρήσιν
γράφουν οί έπιστολο- θέτει έβδομαδιαίαν
χρησιν της
της κουείου. διά την στοογικτιν πεοί— δι'
«.> χ
την όποίαν εδρον είς αυj^o« μας και αύτά συνιητο- μπολντόζας,
δ και ττ-πΓ^η,η.
παρακα- θοίλφίν.
κοστά την διάρκειαν τής άσθε•^μεν
καϊ ήμείς μέ δλην λούμεν τόύς άρμοδίους να εν- τό
νείας ιιου.
¡ ΐ Λ ν εΐλικρίνειαν, συν τή διαφερθούν σνετικώς. Ή περαιΕύγνώυων ποός τους άνωτέοω
^ ^ κ η δτι ή σύζυγος προ- τέρω άναβολή είναι Αδικαιοώς καί ποός πάντας τους ίδουτάς
^ ο τ η τ ο ς ώς ό ιατρός και λόγητος. καί ένισνυτάς τού Νοσοκομείου,
^εντής κ. 'Ιωάννης Όρφαεΰγομαι εις τόν Θεόν νά Φ«τί4η
δεν ftro δυνατόν
παρά Π Α Ν Α Π Ω Τ Ι Τ 2 Α
κάθε Κυθήοιον . νά τό ^ συνδοάυη
διά
νά έπιτελη ώς τό διηνεκές
Ι^οΐσύτα φυσικά και έπίκτη- ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
τόν Θεάοεοτον ποοοοισμόν του.
^Ροσόντα νά είναι κεκοσμηΉ προαγωγή
της διαπρε'ΑΘ. Ε. Φουλίγκος
i p . ^ a i άπό τοιαύτα ευγενή
t ^νθρωπιστικά συναίσθημα· πούς καοηγητριας κυρίας ΓΐαΘεμιστοκλή ΠεΉ έκκλησιοκττικη έπιτροττή τού
διακατέχεται. Ύπερηφα- ναγιωτιτσας
, 6>α τήν, ώραίαν συνεργασί- τροχείλου εις βοη^όν Γυμνασι- ίεοού ναού Παναγίας τής Έλεουcmc.
τού νωοίου Φοάτσια. θεω. Ι'εθ' ί ς έτίμησεν τάς στή- άρχου, γενομένη μαλιστ« κατ* οεί ύπογοέωσνν
της. ίνα δημοσία
έπι βράβευ- έκΦοάση τάς άπείοους
ί/Μας έκφράζομεν προς τήν έκΛογήν, άποτελεϊ
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εύ*αοιL ^ Αίκατερίνην
'Ορφανού α ιν των μόχθων καί τών φρον- στίας της ποός τόν κ. Γεώογισν
τίδων
της
υπέρ
τής
μαθητίωΕΥΧΑΡΙΧΤΗΡΙΟΝ
Κοσμά
Κα&λίνικον
έγκατεστηιιένον
>)διχάς μ 0 ς κ«] τάς εύχαΜέσα στήν καρδιά της Αθήνας, στην 'Ομόνοια, λειΌζ τού Κυθηοαϊκού λαού. σης νεολαίας καί άπσδεικνυει είς Αύστοαλίαιν διά τή νέον
τουργεί τό Σ Π Π I κάθε Έλληνο-Αύστραλοΰ.
Πάντας τους συμμετασχόντας
δτι οί ιθύνοντες τού υπουρ- έκ λΐιοών 'Αγγλίας 14 δωρεάν του
"Ανετο καί πολυτελές περιβάλλον, είναι τό καταφύτόν Ιεοόν νοόν. Ό κ. Καλ- τού πένθους μ^ς. έπί τώ θανατω
γείου Παιδείας παρακολουθούν ποός
λίνικος διά τόν αύτον σκοπόν προ του προσφιλούς μας πατρός
U^OAIOI
γιο καί ή ζεστή ψωληά δλων τών άποδήμων 'Ελλήνων.
καί άμείβουν τούς άξιους τής Ι- διετίας
πεοίπου άττέστειλε τό πο- καί πάππου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΠριν φυγής γ ι ά τήν 'Ελλάδα, γράψε στο « Σ Π Ι Τ Ι
εράς άποστολής των έκπαιβευ- σόν τών 11.870 δραγμών συλλε- ΓΟΥΛΑ. εύγαριστοΰμεν θερμώς.
Σ Ο ι » . Αύτό θα σέ πληροφόρηση γ ι ά κάθε πρόσωπο ή
¿Κοινότης
Καρβουνάδων τικους λειτουργούς. Δ ι ό τ ι πρα- γεισών ποοττοβουλία του διά τόν "Ολως ιδιαιτέρως εύγθρ ιστού μεν
εύποτησιιόν του ναού καί τού τό Δημοτκοόν Σχολεΐον. την 01πράγμα που σέ ένδιαφέρει. Αύτό θά σέ παροάάβη άπο
¡ ^ λ ε ν προς τ ό Νομαρχιακό ν γματτι ή κυρία Πετροχείλου δια προαυλίου
του. Όαοίως τό Δε- κοκυρικήν Σ*οΜν καί τήν κοινοτο σταθμό, άπό τό πλοίο ή τό άεροπλάνο. Αύτό θά φρον¡f^ov 'Αττικής α'ίτησιν των τών πολλών έπιστημονικών και σποτικόν καί ό Θρόνος τού ιδίου τητχχ
Μύλοητοτάμσυ καθώς καί ότ ί σ η γ ι ά τά ξενοδοχείο σου, γ ι ά τ ι ς έπαφές σου, γ ι ά
¡^κων
τών
συνοικισμών οι δασκαλι κών της προσόντων, ναού κοσαούνται μέ όνόαατα τής λους τούς
άκολουθήσαντας
,
τήν
δ,τ ι άλλο σου χρειάζεται.
Είδικόν
τμήμα
έπισήμου
^»Ουνάδες, Κεραμουτό, Πι- δια τού πόθου της όπως πα- οίκσγενείας του και τό ίδικόν του. έκοοράν του καί καθ' οίονδήποτε
Πρακτορείου, όργανώνει τ ι ς περιηγήσεις σου καί τ ά
ί!*®ν»κα, "Αγιος 'Ηλίας, Ά - ρασκευάση νέον κυθηραίκήν γ&- ώς δωρητών καί άφιεοωτών ώστε τρόπον τιυήσαντας τήν μνήμην
νά άναΐφέρωϋε ταύτα μετ' εύγνω- του.
τ α ξ ί δ ι α σου γ ι α νά γνωρίσης μέ άνεση δλη τήν Ε λ λ ά δ α
ä^τ®ρόδες,
j - . — , , Γουδιάνικα,
- , Κον— νεάν, καλυτέραν τής άπερχομέ- uoauvnc.
'
καί δλον τόν κόσμο.
νης, διά τής στοργής της προς
Τά τέκνα: Παύλος Π. Μαγουλάς,
k JL·.1*® κ σ ι Φατσάδικα. διά τόν
Ή
'Επιτροπή:
μαθητικόν
κόσμον ^ και
Μαοία
Γεωργοπ-ζίκη.
'Ελένη
Καt L ^ f o i a ç ζητούν χρηματικήν τής άγάπης της πρός τ α Κυθρ- ΔΗΜ Κ. ΠΑΥΛΑΚΗ Σ. Κ. ΑΘ. υαρινοΰ καί Κούλα Εμμανουήλ,
"Ολοι στο Αυστραλέζικο Σ π ί τ ι , τ ά ραντεβού σας
¡JX^eriv πρός διάνοιξιν άμαΠΑΥΑΑΚΗΣ. Γ. Π. ΚΑΛΛΙΝΙ- Ιερέως
Οί έγγονοί. 01
Π
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όδού άπό ' Α γ ί α ς ΚυριαΚΟΣ.
λοιποί συγγενείς.
^ Αλεξανδράδων μέχρι τής
ΑΘΗΝΑΙ
Î Μ ό δ η ς τής περιφερεί"ναιοπόλεως. Έ ν τω με· χεται, έχει προσφέρει άνεκτιένδιαφερόμενοι,
δι' μήτους υπηρεσίας εις τήν έπι^Ρμήτων εισφορών των, συν- στήμην και τήν κοινωνίαν. ώί^Ρωσαν ποσόν 20.000 δρχ. στε ή προαγωγή της νά είναι
^«ν^ συνδυασμό» μέ τήν προ- όχι άπλως δικαιολογημένη άλάπολύτως
έπιδεβλημενη.
ο ^ Π ν έργασιοον των, την ό- λά
^
,έπίσης θά προσφέρουν Τής εύχόμεθα και εις άνωτερα.
^Ρμήτως δωρεάν,
ήρχισαν
»0 '^νοιξιν της όδού ταύτης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
^ ^ ν καθοδήγ.ν;ν τού είς
Ά π ό τήν περιφερειαν
τής
¡¡¡ρρα ευρισκομένου ΌλλανΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΥΓΒΑΝ ΣΑΣ!
^ Ί χ α ν ι κ ο ύ κ. ΚόΕιια. Ταυ- κοινότητος Ποταμού περισσότε
ΚΑΙ
ή κοινότης Καρβουνά ροι, άλλά και άπό όλόκληρο
ϊ ^εζήτησεν άπό την Λρμοδί- τό ινησί^ μάς γράφουν θερμά
άναγνωρίσεως κα»
^ ^ Χ ν ι κ ή ν ' Υ πηρεσ ι αν Δήμων γράμματα
^.^οινοτήτων 'Αττικής ττ^ν ευγνωμοσύνης, διά τόν έγκριΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ
τον
ίατρόν
κ.
Δημήτριος'Ολύ^ δ ο ί σ ι ν μηχανικού είς Κι>
μπιον,
όστις
υπηρετεί
ώς
διίΓ*' διά τήν σύνταξιν μελέΔιπλωματούχων Ε. Μ. Πολυτεχνείου
τήν χάραξιν της έν ευθυντής τής Παθολογικής ΚλιΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 36 (Πάροδος Α κ α δ η μ ί α ς )
^ οδού. "Εχοντες υπ' όψ^ΐ" νικής τού Γενικού Τριφυλλειου
Τηλέφ. 617-245 — ΑΘΗΝΑΙ
^Ωφελιμότητα τής όδού πρός Νοσοκομείου Κυθήρων. "Ανθρων συγχαίρομεν Εγκαρδίως πος ύπερόχου
ήθους, εύρειΜΕΛΕΤΑΙ — Ε Π Ι Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ — Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ε Ι Σ Ο Ι Κ Ο ¡ ^ σχόντας
την σχετική ν ας έπιστημονικής καταρτίσεως
ΔΟΜΩΝ ΩΣ Κ Α Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Δ Ε Ι Ω Ν
¿^»βουλίοον και ιδιαιτέρως και άγνός άνθρωπιστής, προσίν
®ύτ" συγχαίρομεν τόν φέρει άνεκτψητους υπηρεσίας
ι ι ^?τικόν γραμματέα Κοντο- τόσον έν τώ Νοσοκομειακώ καόσον κα» μακράν
κ. Χρηστον Φατσεαν, ταστήμοτι,
^ J o έν^διοίφέρον τού όποιου αύτού, όταν ή έπίκλησις -πτωφθάση μέχρι
ν ^ ο ν τ α ι πλείστα κοινωφελή χού πάσχοντος
p ^ j j i ç περιφερείας ώς και ή τής άκοης του. Σεμνός, σιωΓ τ ^ ά θ ε ι α διά τό έργον τού- πηλος όσον καί άκουροοστος,
άγγελοι;
Έπί
τούτοις
παρακα- είναι ό παρήγορος
¿ ε ν τό Συμδούλιον του Νο- παντός πάσχοντος, άσκων τήν
ίατρικην
όχι
ώ^
έπάχγελιια
LICENCED BUSINESS, REAL
^7ΐακού Ταμείου
'Αττικής
^•»τιδείξη κάί διά τό έργον πλουτισμού, άλλα ώς ύψτιλόν
ESTATE
AND INSURANCES AGENTS
κοινωνικόν
λειτούργημα
και
ώς
·'(Λ °<
-ν όλην τήν Υνωστήν
γνωστην είς
άποστολήν.
Τοιαύτα»
στοργην του. Θά συν ίεράν
FINANCE
ARRANC/ED
λαμπρύνουν
^ .vi διά του τρόπου αύτοΓ·, προσωπικότητες,
ταχύτερα ν άπσττεροττω- την κοινωνίαν, τιιμούν ¿αυτούς
To συμφέρον σας είναι, πριν άγοράσετε ή πρίν πωλή¡^,ενος χρησιμωτάτου έργου^ καί υψώνουν τήν ίατρικήν έπισετε κατάστημα, νά έπισκεφθήτε τ ά γραφεία μας. "Ε, ι ^ ζ και εις τήν τόν»σιν και στήμην. Τού διαβιδάζομεν άχομεν πάντοτε τάς καλυτέρας προτάσεις καϊ τούς πλέaePPuvaiv τής 'διωτικ^ς πρω πό της οτήλης αύτής, τ ά δι'
ον εύνοΐκούς δρους.
^ λ ι α ς , ί ν α έκδ.ιλωθή ίί,ερ- αύτόν αισθήματα τών Κυθηρίκαι εις άλλους κοινω- ων καϊ τον εύχαρ ι στούμεν θερ4ΤΗ FLOOR «CITT HOUSE»
Îûç κ<χΛ| τροοδευτικο^ς σκο- μώς δι* όσα προσφέρει είς την
ίδιαιτέραν "ιτοοτρίδα μας.
(^τοτε

το μεγάλο πρόβλημ α νησιού μας, είναι το
Ρ^ΐινωνιακάν. Κα» όσον πε*?*ΤεΡον άνςοπτύσσονται αί
/®ϊοι συγκοινωνίαι.. τόσον
$«νεται το πρόβλημά μας
Δ ι ό τ ι ή γραμμή ΚυΓ ν ( δια νά ττοορουσιαζι^ έμένδιαφέρον και να εί, Προσοδοφόρος δια τά σκά¡ί ε^οεπε νά υποστηρίζεται
,, „από την Πελοποννησσν.
• οοον διιώς υπάρχουν καί^Ρ^Μ^ άπό έκεΐ αύτοκίνηρ'ο τας 'Αθήνας., δια ποίον
¡Ρ» 6 Πελοποννήσιος νά προ
•ο$! τ°< πλοΐον ^ Έ ν τούτοις
β διετίας περίπου., δτε το
"ολόγιον της γραμμής, Κυέκτελεϊ τ ό καλοτάξιδο
λ '*«χύτατο σκάφος «Μυρτι. ^ σ σ » , το πρόβλημα της
Κοινωνίας της νήσου δύναΊ® ΘεωρηΘή λελυμένον. Διό»
;Λ° ττλοΐον τούτο, παρά τ ά
^ μ ο τ τ α πού άφίνει ή έκ,Γ^ευσις της γραμμής ·καχειμερινούς μήνας, συ*" ε · καθ' όλον το έτος τάς
μ ο
»'
ς; του αε» άληθινην
auicrv•
Εττε.'ΟΊ.?
έφοπλι£ κ · Σπύρος Μπιλίνηςς εΐνα'
^°θηιιοπΊκως συνδεδεμενος
, ® Κύθηρα άπό τήν έποχήν
^«κωνικής
'Ατμοπλοίας,
δε καί τήν ίδιαιτε^ α τ ρ ί δ α του, Βάτικα, ού. 6ί>θ\ιολόγιον άφήκε άνεκτέ, ^ άφ' ής ήγόρασε τ ό πλοί^«Μυρτ ιδ ιωτ ισσα» κατορθώr « τής^ καλής διοικήσεως
l 1εργοοσιών του νά έπωφε• τής ζωηράς ταξιδιωτικές
,«ς των θερινών
μηνών
^ καλύπτη τ ά έλλείμματα

Τζωοτζοπούλου.

ΖΑΧ. Π. ΜΕΓΑΛΟΟIΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΥΘΗΡΑ ΓΚΗ ΛΕΣΧΗ

^ί «ΜΟΔΗΝ»

Ζεοδού.

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΤΙ ΠΙΝΕΤΕ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ

-

ΤΕΧΝI KON ΓΡΑΦΕ ΙΟΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤ. 0ΙΚ0Κ0ΜΑΚ0Υ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Δ. 0ΙΚ0Ν0ΜΑΚ0Υ

Επιμένετε νά σας σερβίρουν
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΦΙΞ είναι Αγνή , καθαρή, παστεριωμένη
100 % και έγγυημένη χωρίς
©λαδερά μικρόβια και χωρίς
χημικά Συντηρητικά·

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
CASSIM'S A Q E N C T

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΦΙΞ

^OMOI ΟΡΦΑΝΗΣ
ΚΟΠΑΣ ΠΡΑΤΗΓΟΣ

yt

«L» , ,
,
nJ? ευσεβεια πρός το ίερον
^Ίυνηιμα
'Ορφανής χοτά
λόγον, άλλα και ή πλή
1:
^ ^'ΐτιστοσύνη είς τ ό πρόσωτ ού διαχειριοτού του κ. Ί -

Χειρούργος όδοντίατρος
ΚΥΠΡΟΥ 79 — ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 872-078

Πρωτοβουλία του Δ ι ο ι κ η τ ά
Δ ι ' αύτό μέ δλως ίδιαιτέοαν
κού συμβουλίου τού Κυθηρα'ί· χαράν βλέπομεν σήμερον, δτι τ ό
κού Συνδέσμου
Κυθήρων, έν πνευματικόν τούτο έργον
του
στενή συνεργασία μετά
τοΰ Κυθτκ>. Συνδέσμου, ή διαφωτιΣυλλόγου των καθηγητών τοΰ στική αυτή κίνησις, ή όποία I I υμνασίου ιμας κ α ι ύπό .τάς , λαβεν χώραν μεταξύ άπάντων ήεύΛογίας του Σεβασμιωτάτου , μών δέν άφησεν άδ ι άφορο ν τήν
Μητροπολίτου Κυθήρων κ. κ. ΐααθητιώσαν νεολαίαν, ή όποία
Μελετίου, έγένετο
κατά την διάπνεορένη και αυτή άπό τό
οιάρκειαν του λήξαντος σχολι- αύτό φιλοπρόοδο ν πνεύμα καϊ
κού έτους <μία ώραία πνευμα- άπό τήν αυτήν καί μεγαλυ>τέοαν
τική κίνησις., πρός έ τ ι μεγοίλυ- ετι φιλομάθειαν διαπαιδαγωγείτέραν έξυ^μωσιν τού διανοητι- ται και μορφώνεται μέ τάς ιεκού _ έπιπέδου τού Κυθηραϋκοΰ ράς έθνικάς καί θρησκευτικάς
λαού καί τι-.τό παντός τής σπου μας παραδό&εις υπό τήν αύστηράν πάντοτε καδοδήγησιν άπάνδαζούσης νεολαίας.
Ή πνευματική αίίτη προσπά- των τών καθηγητών της διά νά
θεια έξεδηλώθη διά σειοάς δια- άποκτήση αύτη ικανότητας άνλέξεων έπί ποικίλων θεμάτων, ταποκρινομένας άπολύτως πρός
μέ ό ί ί λ η τ ά ς καθ^γητάς τού Γυ τάς άπαιτήσεις τών συγχρόνων
μεθόδων
κάί
μνασίου, διδασκαλους καί άλ- παιδαγωγικών
γονίμους
λους διανοουμένους καθώς και σκοπών, ικανότητας
μέ άριστείς ,μαθητας του Γυ- καί παραγωγικάς, ικανότητας ώ~
μνασίου υπό τήν κάθοδήγησιν φελίμους εις τ ε άτομα, τήν κοιτών καθηγητών των.
Κέντρον νωνίαν καί τό έθνος.
Δέν άφησε, λέγω, άδιάφορον
τής δλης κινήσεως ή όποία καί
θά συνεχισθή, ήτο ό Κυθηραί- τήν μαθητιώσαν, άλλά έπέδρασεν
καρποφόρως έπ' αύτής.
κός Σύνδεσμος δοτις καί διέΚαί ίδού ή καρποφόρος αΰτη
τών κεντρικωτέρων δρόμων καϊ θεσεν ευγενώς τήν εύρύχωρον έπίδρασις
τού μεγαλειώδους
τών τουριστικών περιοχών.Είς καί κα^' δλα καταλληλοτάτην
πνευματικού έργου τού
Μυλοπόταμον ¿καθαρίσθη με αί'θουσαν αύτού διά τάς διαλέ- τούτου
Κυθηο. Συνδέσμου άκτινοβολεΤ
ίδιαιτέραν
προσοχήν τ ό Λα- ξεις τάς όποιας αέ ίωηρόν έν- σήμεοον
καί φωτίζει ώς ήλιος
γκάδι άπό τό Καμάρι μέχρι διαφέρον παρακολούθησε πλή- τάς λεωφόοους τής μαθητιώστις
του καταρράκτου καί είς Κα- θος κόσμου.
Μα9ηταϊ τού Γυμνασίου οι νεολαίας, ή όποία διαρκώς ποραβάν όμοίως ή περιοχή άπό
θεί νά άντληση άπό την πνευμαΚεραμάρι
μέχρι Παληοβοσκή^- όποιοι έκαμαν άπό μίαν διάλε- τικήν δασιν είς τήν όποίαν τήν
νας, δπου τ ά ρέοντα δροσερά ξαν έκαστος, κατά τήν έφετει- κατευθύνουν αύται, τάς απαραινερά γίνονται α ί τ ι α πολλών ή^ νήν σχολικήν περίοδον.. ήσαν οί τήτους πνευματικάς καί ψυχικάς
μερησίων έκδρομών κάτω άπο Κυριάκος Πατσούρος.. Αικατε- δυνάμεις διά μίαν μεγαλειώδη
τά βαθύσκια πλατάνια καί τ ά ρίνη Κασιμάτη Ά ν . Λεοντσίνη, πνευματικήν έξόρμησιν^ διά μίλοιπά δένδρα τ ά όποία στολί- Λάζ. Πατσούρος καί Παναγιώ- αν ύπέροχον πνευματικήν κατάζουν τάς περιοχάς αύτάς. Ά λ - της Κομηνός άπαντες τής τ ρ ί - κτησιν έπ' άγαθώ αύτής τε καί
λά διά νά αποδώσουν αϊ κοι- της τάξεως. Πρώτος έξ αύτών τής Ιστορικής ταύτης νήσου τών
νοτικοί προαπτάθειαι εΐνα ι ά- ώμίλησεν ό Κυριάκος Πατσού- Κυθήρων καί του έθνους όλοκλήπαραίτητον^ νά βοηθούν καϊ οί ρος προσφιλής υιός τού Οικο- ρου.
κάτοικοι των χωρίων. Δ ι ό τ ι ό- νομικού έφόρου Κυθήρων κ. ΔηΌ μαθητής τής τρίτης τάταν τό κοινοτικόν συνεργείον μητρίου Πατσούρου. Τούτον ξεως
Γΐατσουρος κ . , ό οποίος
καθαρίζει τό Λαγκάδι άπο τ ά παρουσίασεν προ τού κοινού ό θεωρείται εις εκ τών καλλίτερων
φύλλα τά όποια σοπτίζουν μέ- διακεκριμένος φιλόλογος καθη- μαθητών του γυμνασίου μας καί
σα είς τ ά νερά, ή , ά π ό τού^ γητής κ. Ιωάννης Καπετανα- ώς προς το ηϋος καί ως προς
βάτους οί όποιοι φράσσουν κ α ι κης, προλογήσας τήν βιάλεξίν την επιοοσιν εις τ α μασήματα
έαποδιζουν τήν διέλευσιν, και του ώς έξης:
καί ώς προς την γόνιμον και
άσδεστώνει καί έξωρα'ί'ζει μί«Είναι, πράγματι, όλως
ι- παραγωγικην έργαοιοον, φιλοοοαν περιοχήν, και έ'πειτα άρχον- διαιτέρως χαρακτηριστικό ν τό ξησας να γίνη πρωτοπορος της
ται οί κάτοικοι καϊ εί'τε άδια- γεγονός, δτι τό κήρυγμα τού τοιαύτης ακτινοοοΛίας της απηφορο&ν, ιείτε άφίνουν τ ά ζώα Σεβασμιωτάτου περί πνευματι- χησεως του πνευματικού έργου
των νά διέρχωνται καϊ νά ρυ- κής κινήσεως, τήν όποίαν συνέ- τού Κυθηρ. Συνοεσμου, Ονελαπαίνουν τό μέρος, τότε ή κοι- στησεν, δτι έπρεπε νά δημιουρ- 6ε νά μας αναπτυςη ενα λιαν εννοτική προσπάθεια
καταντά γηθώ έν τή Χώρα ύπό τήν μέρι- όιαφερον δια την ηθικην πνευιιοιταιοπονία.
Τό ώραίον καϊ μναν τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου ματικήν και έθνικην
μόρφωσιν
το καλόν είς κάθε περιοχήν θά εύρε θερμοτάτην άπήχησιν δχι τω συμμαθητών του θέμα με την
μόνον
μεταξύ
τών
διανοουμένων,
ώφελήση τό σύνολον τών καν
βεβαιότητα. Οτι τό παραοειγμα
τοίκων.
Δέν ιεΤναι
υπόθεσις οί όποιοι μετά τόσης άληθώς τού άριστου-αύτού μαΐΛίτού καί
οικογενειακή του προέδρου »; προθυμίας άνέλαβον νά όμιλή- το όποιον άποτεΛει μοναοικόν
του κοινοτικού
συμβουλίου. σουν έν τή αίθούση ταύτη καί διά τούς μαθητας ολων των γυΤούς άφοοά δλοϋζ καϊ δλοι ο- νά μάς διαφωτίσουν έπί θεμά^ μνασίων τής "ι^Λλαοος λόγω τής
καϊ μικρας τάξεως, εις την οποίαν
φείλουν νά συνεργάζονται καϊ των της ειδικότητος των
του κύκλου τών
ερευνών καί ευρίσκεται ϋεΛουσι ακολουθήσει
νά προστατεύουν τό καλόν.
τών μελετών των συμβαλόντες λιςχν προσεχώς καί αΛΛοι μαθηδιά τών διαλέξεών των έκείνων ταί καί μα*3ηΤΡΐαι έργατικοι καί
Η ΕΟΡΤΗ
καί είς τήν ύψηλήν άποστολήν φιλόπονοι όιαπνεομενοι καί ούΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ τού ευαγούς τούτου ιδρύματος τοι άπό τήν αυτήν ευγενή φίλοτού ΚυθηΡ. Συνδέσμου, άλλά δαξίαν νά γίνουν παραοειγμα
Φ Α Τ Σ Α Δ Ι Κ Α , Ιούλιος (τοΰ καί μεταξύ άπάντων τών κατοί- πρός μίμησιν.
κων
τής χώρας, οί όποίοι μετά
άντοατοκ,ριτου μ α ς ) . — Τήν Ιην
Ί δ ο ύ καί τούτο άδιάψευστον
'Ιουλίου έορτήν τών Α γ ί ω ν Α - τόσης άληθώς προθυμίας έ'σπευ- τεκμηριον
τής εύγενούς πνευναργύρων έπανηγύρισεν μεγα- σοον μέ τήν έκουσίαν προσέλευ- ματικής άμίλΛης. η όποια ηί>χ«σίν
των
νά
συμμετάσχουν
εύλαλοπρεπώς ό Ιερός ναός τού χωσε ήδη δημιουργούμενη είς τούς
ρίου Φατσάδικα, ^τιυώμενος. ώς 6ώς εις τήν πνευματτικήν έκεί- κόλπους της μαθητιωστις νεολαίγνωστόν, έπ' άνόματι τών Α - νην εύτυχίαν, είς την πνευματι- ας χάριν τόσον των κατευθυντηγίων Αναργύρων. Τό έσπερος κής έκείνην πανδαισίαν.
ρίων γραμμών, τάς όποιας λαμΤό άξιομνημόνευτον τούτο γε- βάνει αύτη έν τώ σχοΛειω, γραμέγένετο ό έσπερίνός
καί τήν
πρωΐαν ή θεία λειτουργία μετ* γονός, τό όποιον χρήζει όλως ι- μών όιά τών όποιων τείνομεν
άρτοκλασίας.
ένώπιον πυκνού διαιτέρας έξάρσεως άποδεικνύει διά τής φίλοτίμου προσπάθειας
έκκλησ-ιάσμοττος. Ή θεία λει- σαφέστατα δχι μόνον τήν φιλο- μας νά δημιουργήσωμεν μαθηφιλοποόοδον τάς προσωπικότητας, αι όποίαι
τουργία έτελέατθη έπ' άνόματι μάθειαν καί τό
τ ο μ ε ί ς Καλλιφάρνιαν της Α μ ε - πνεύμα ύπό τού όποιου διέπον- πράγματι νά άκτινοβολούν έν
ρικής μεγάλου ευεργέτου του τ α ι διανοούμενοι καί μή, άλλά τη κοινωνία όσον και του Ρνυβτϊρ.
ναού έκλεκτού
συμπατριώτου άποδεικνύει τρανώτοττα καϊ τό Συνδέσμου, τού έπιζήλου τούτου
έκπολιτιστικόν πνεύμα άπάντων στίβου των πνευματικών έπιδείμας κ. Ανδρέα Μπρατσάλη.
Όμοίως μέ λαιμπράτητα έπα τών κατοίκων τής ώραίας αυτής ξεων, ούτινος τήν ίεράν άπονηγυρ.'σθη ή έορτή είς τόν ιε- νήσου τών Κυθήρων, διά τήν στολήν κατειδε μέ το
άέτιον
τήν βλέμμα του αύτος ούτος ό υρόν _νασν τού 'Αγίου Κοσμά όποίαν ήμεΐς έκφράζομεν
είς ζερουλάκι. Πολλοί προσκυ- εύγνωμοσύνην μας πρός τήν προ φυπουργός τών οικονομικών κ.
νηταί ^ μετέβησαν άφ' έσπέρας ΐσταμένην ή μών άρχήν, διότι εί- Άλιμπράντης καί δεν έφείσθη
διά νά άκούσουν τόν έσητεοινόν χε τήν φωτεινήν έμπνευσιν νά υπέρ αύτού ούδεμιάς οίκσνομικαί τό μέγα άπόδειπνον, άλλοι μάς άποστείλη ώς πνευματικόν κής δαπάνης δια τήν άποτελεδε έφθασαν εις τό Ιερόν προσκύ καθοδηγητήν είς αυτήν έδώ τήν σματικωτέραν
άποστολήν αύνημα ένωρίς την ΐτρωΐαν έπιβαί νήσον διά νά συμβάλωμεν καϊ τού.
νοντες αύτοκινήτων καί παρέ- ήμεΐς μέ ·τάς μικράς μας πνευΑύτούς τούς λαμπρούς μαστησαν είς τήν θείαν λειτουο- ματικάς δυνάμεις είς τό μεγαλειώδες τούτο πνευματικόν έρ- θητάς καί τάς λαμπρας μαθήγίαν.
νά
Τέλος μέ θρησκευτικήν κατά- γον τού Κυθηρ. Συνδέσμου καί τριας τούς φιλοόοζούντας
νυξιν έγένετο ή έορτή είς τόν είς τήν έν γένει πνευματικήν ά- γίνουν πρωτοποροι της τοιαύάκτινοβολίας
Ιερόν ναόν τών Α γ ί ω ν Αναρ- νάπτυξιν καί πρόοδον τής νή- της πνευματικής
έν τή νήσω, χάριν τών όποιων
σου.
γύρων είς Κακοπέτρι.
καί έκκλήθημεν σήμερον
έδώ
έχομεν καθήκον ιερόν έναντι τής
φιλτάτης μας πατρίδος 'Ελλάδος, ή όποία ύπήρξεν ή κοιτίς
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
τών γραμμάτων, ή κοιτίς
του
πολιτισμού, έναντι αύτής ταύτης
τής πολιτείας, ή όποία χάριν
αύτών τών λαμπρών μαθητών
ΝΗΠΙΑΓΟΓΕΙΟΝ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
υποβάλλεται σήμερον είς μεγίΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΑΙΓΑΛΕΩ
στην οίκσνομικήν θυσίαν
διά
τής ^ καθιερώσεως τών έκ τριαΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 581.723
κοσίων δραχμών μηνιαίως ύπχ>τροφιών έχομεν καθήκον ιερόν
να παρακολουθήσωμεν άπαντες
μέ τό αύτό ένδιαφέρον, μέ τόν
αύτόν ένθουσιααμόν διά νά ένισχύσωμεν καί ήμεΐς συμφώνως
πρός τήν ύπ* άριθ. 2019)1.9.
1958 έγκύκλιον διαρταγήν τού
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ
κ. Γεν. 'Επιθεωρητού τήν φιλότιμον
ταύτην προσπάθειάν των. ή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 3 - 5 , ΣΤΑΔΙΟΥ 3
όποία έρχεται ώς έαρινός ήλιος
νά φωτίση δχι μόνον τό γυμνάΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 21.503
σιόν μας, όχι μόνον τόν ΚιΛηρ.
Σύνδεσμον, άλλά καί τό δλον
έπιτελούμενον ύπό τήν φωτεινήν
πράγματι κάθοδήγησιν τού άξιοτίμου κ. Δημάρχου κ. Κσντολέοντος έπιτελούμενον έκπολιτιστικόν έργον έν τή νήσω.
Δι'^ αύτό πρέπει καϊ έκ τών
προτέρων νά συγχαρώμεν τόσον
τόν
λαμπρόν τούτον
μαθητήν
ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΩΝ
προτιθέμενον νά μάς άναπτύξη
το θέμα «Αί άρεταϊ καί τ ά έ" Ο λ α τ ά εϊδη υποδημάτων. Γυναικείων, Ανδρικών καϊ
λαττώματα της Ελληνικής ΦυΠαιδικών είς πλουσίαν συλλογήν. Έ κ τ έ λ ε σ ι ς παντός είλής» δσον πρέπει νά συγχαρώδους παραγγελίας. " Ο λ α τ ά εϊδη ύποδηματοποιΐας.
μεν καί τούς υπολοίπους μαθηΤά είδη μας είναι άσυναγώνιστα είς ποιότητα.
τας καί μαθήτριας, οί όποιοι θά
Τ ι μ α ί εύθηναί.—Έπισκεφθήτε μας πρός τό συμφέρον σας
μάς ό μιλήσουν λίαν προσεχώς
καί οί όποιοι είναι οί έξης: Π.
Κομηνός,
Αίκατ.
Κασιμάτη,
Άντωνία Λεοντσίνη καί Λαζ.
Πατσούρος άπαντες τής τρίτης
τάξεως.
ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΥ
"Ηδη καλούμεν τόν μαθητήν
Πατσούρον Κυριάκον είς τό βήΛΕΙΒΑΔΙ - ΚΥΘΗΡΑ
μα».
Πλούσια συλλογή ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ,
μάλλινων, βαμβαΣ Υ ΓΧ Α ΡΗΤΗ PI ON
κερών, μεταξωτών.
^ Τήν áryonrnmévrw uac àvrw»tà
"Απαντα τ ά είδη Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν . " Ο λ α τ ά είδτι προικός,
Avvosv
Θ. Κασιμάτη. διά τούς βΰ"Απαντα τ α είδη τροφίμων καί κιγκαλερίας καθώς
τυγεις γάιιους της. αέ τόν έξαίέπίσης άλουμίνια, υαλικα.. χρώματα κλπ,
οετο νέο κ. Μιχαήλ Λάμποου τεde Σΰδνεϋ Αύ
ΤΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΥΜφΕΡΟΥΣΑΙ
ac. cruVYOJÍoouev έγκαοδίως. eùΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ! ΑΙ
Υομεναι ποός τό τοσον άουονικό
ζεύγος κάθε εύτυγίαν και γαοάν.
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ — ΜΟΤΟ Σ Α Κ Ο — Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
'Αδελοαί: Καίτη
καί 'Κούλα
Λουοάντου.
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γράφουν

,κανοτητα.

νη καλύτερον του κρημνισθέντη,. καϊ να έφοόια>/θή με
ιό
και άλληλον άλεξ'κεραυνό ν, ώς-ιί. νά ^ισφαλισί)ή άπό ντσς
'πταιγίδας.
Εί/α
καθήκον
τών φιλοθρήσκων Κυθηρίων νά
μεριμνήσουν διά το ζήτημα αύτό, καϊ μοϋζϊ -μέ τ ά τόσα άλλα
πού έχουν προσφέρει διά τήν
άνακαίνισιν του προσκυνήματος, νά συμπληρώσουν τό θεάρεστον έργον των καϊ μέ τό
κατάλληλο κωδωνοστάσιον. Δ ι ά
τήν τοιχοποΓί'αν
τόύ δρόμου
παρακαΧούμεν τό Νομαρχιακόν
Συμβούλιον
νά Ελθη άρωγόν
δι' ειδικής χρηματικής ένισχύσεως. Ό^ δρόμος αύτό$ έξυπηρετεί καί θρησκευτικούς
καϊ
τουριστικούς σκοπούς καϊ είναι
τελε ί ω ς
άπαραίτητον
νά διασφαλισθούν
οί διερχόμενοι και^ νά διοττηρηθή ούτος
έπί μακρόν.
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ΣβλΙς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ! ΤΟΥ κ. EMM. ΣΚΟΡΔΙΛΗ
ΑΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
Η ΚΥΘΗΡΑΊΚΗ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

Τήν 13ην τρχ. διεκομίσθησρν
.· 3) Μέ τάς^ καλάς καί -συν- είς Κύθηρα διά του πλοίου τής
είς τόν κατωτέρω δημοσιευόμενον πίνακα.
ϋ
ί τόνους ένεργείας Των. καί τήν γραμμής^ «Μυρτιδιώτισσα» τ ά
Συνεχίζων τάζ
φροντίδας γαπητοί συμπατριώται, οί ά^Ακολούθως άνεγνωσθη ή έκ- [ λευκή ν κΓ άληθώς άνθρωπιστι- όστά του άειμνήοτου βουλευtou διά τήν ίδικσίίαν ρύθμισιν οημονουντες νά ϊόουν τ ά οίκοθεσις τού ταμίου τού Συνεται-' κήν διανείρισίν των), επέτυχαν τού 'I ωάννου 'Αντωνίου ΚονΚυθηραϊκών ζητημάτων, ό δια- πεοά των έντός τού σχεδίου,
ρισμού κ. Γεωργίου: Π . , Σουρή | ώστε ή ένταξις είς τό σχέ5ιον τολέοντός
Τνα έναποτεθώσιν
κεκριμένος
συμπατριώτης κ. θεμα έπί της σπουδαιοτητος
καθώς καί άποσπάσιματτα άπό πόλεως νά είναι έξησφαλισμόνη είς Τό κοιμητήριον τής γενεκατ' έποονάληψιν
Εμμανουήλ " Σκορόίλης πρώην του όποιου
τήν μακράν καί έμπεριστατωμέ διά. τό τρέχον έτος 1960. ώστε τείρας δπου άναπαύονται τ ά
ή Οπερας ι α
βουλευτής, έπεσκέφθη τον ύφυ- μάς διεφώτισεν
νην^ έκθεσιν τών έ λ ε γ κ τ ώ ν τ ο ΰ λίάν,*^ συντόμως οί Συνεταΐοοι όστά "τών προγόνων
του καί
πουργόν Οικισμού κ. Κεφαλο- του προορισμού της Διοίκησις
ύπουρνείου Εργασίας^ έκ τής να δύνανται νά στεγασθαί>^ ε> ι' πολλών έκ τών άποβιωσάντων
'γιάννην και υπέβαλεν εις αυτόν του Συνεταιρισμοί/, πρέπει να
οποίας διαπιστούται άπαξ εΉ τά^ι ιδιόκτητα οικήματα.: τ ά ό- συγγενών του. Ταύτα συνώδευαίτημα πολυαρίθμων
συμπα- ειναί έντελως ήσυχοι. 'Εντός
ή χρηστή, συντηρητική καί καθ' ποια θά δύνανται νά άναγείρούν σεν έκ τού Α ' Νεκροταφείου 'Ατριωτών αιτούντων την ένταξιν του Αύγουστου ή Σεπτεμβρίου,
δλα άνταξία διά Κυθηρίους-δ:- είς·τήν καθ', δλα ύπέροχον το- θηνών εις Κύθηρα ή χήρα του
ποθεσίαν τοΟ Άλίιμου, δπο^ κει άξιότιμος" κυρία Σέμη 'Ιωάνείς τό σχέδιον πόλεως της οί- πάντως δε έντος τού τρέχοναχείρισις τού Συνεταιρισμού.
ται η άγορασθεισα οικοπεδ,κή νου · Κ οντολέοντος έκπληρούσα
κόπεδικής
περιοχής του Κυ- τος έτους ή ενταξις της περιΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
θηραϊκού Συνεταιρισμού. Ό κ. οχής θά είναι γεγονός τετεΑεέντολήν
Τέλος άφού μέ ζωηράς^έκ- περιοχή τοΟ. ΣυνεταιρισίμοΟ . δια τής μετακομιδής
Συνεπώς πρός τ ά άνωτέοω;: ό του άει^μνήστου μεγάλου Κυθη- Κεφαλογιάννής - ήκουσεν μετ' σμένον. Οί άγαπητοΐ συμπαδηλώσεις έπ¡δοκιμασίας και_ έκ
ένδιαφεροντος τδ 6έ«α" καί έδή- τριώται θά άποκτήσουν τ α οιφράσεως τιιμής καί άναγνωοίσε- πρωταγωνιστής τήο δληο υποθέ- ρίου, δστις έζησε διά τ ά ΚύΣπύρου δ.'ιρα, άφιέρωσεν είς^αύτά δλας
ως τού λαμπρού .έργου της λο- σεως: κ.: ΊΕμιμανουήλ~λώσεν είς τον κ. Σκορδίλην ότι κόπεδα διά νά στεγασθούν κ<*ί
ΥΌδοτούσης Διοικήσεως ^έγένε- Μεγαλοοικονάμος, δικαίως έχει- του" ι άς δυνάμει ς ύψωσεν δι ά
•κόττ έθεσεν ήδη είς την Β ουλή ν οί μοχθούντες διά τ ό όλον μέτου καί
το ή έγκρισις πάντων τών πε- οοκροτήθη μέ τόσιην θερμότη- τήΓ προσωπικστητός
σχέδιον
νόμου ρ υ θμίζοντος γ α έργον θά πανηγυρίσουν δια
έπίτευξιν τού
πραγμένων αύτής καί ή άπαΛ- τα.^ καί δικαιολογημένη εΤναι ή τής δράσεως^ του δσον όλίγοι
στεγαστικά ζητήματα, δπου υ- τήν λαμπράν
πρός
αύτόν
έπιδειχθείσαι
·
κάί
το Κυθηράϊκόν δναμα καί δπου
λαγή πάσης εύθύνης τόσον τού
πάγεται και τ ό ζήτημα- τό ό- εύγενους σκοπού των. ΣημειΔιοικητικού δσον και τού Ε - έκφΟνχσθεΐσα άκρα εμπιστοσύνη ήτο ή έπιθυμία του νά ταφή.
ποιον άφορα τον Κυθηρα'ι'κόν ούμεν έπί τή εύκαιρία δτι 0 κ.
τόσον.του
Διοικητικοί)
και
'Ε'Εμμανουήλ
Σκορδίλης
είναι
ποπτικού
Συμβουλίου
ή'
γενική
'Ως γνωστόν τήν ιδίαν ένΟικοδομικό ν
Συνεταιρισμόν.
σννέλευσις έπροχώρησεν εις τάς ποπτικού Συμβουλίου δσον καί τολήν είχεν άφήσει καί ό άδελΤδ ως άνω σχέδιον θά γίνη τα- και ό μόνος έκ τών πολιτευτών
πάντων
τών
μελών
τοΟ
συνεάρχαιρεσίας.
φος του άλησμόνητος καθηγηχύτατα
νόμος του Κράτους, της EHE όστις άπό τού J957
Κ α τ ' αύτάς έξελέγησαν απταν ταιρισμού. Τέλος διαπιστώνο- τής τού Πανεπιστημίου και μέψηφιζόμενον άπδ τήν επιτροπήν συνιστά και έργάζεται διά την
μεν
εύχαρίστως
δτι
άπαντα
τ
ά
γα·: Φιλάνθρωπος Έρμανουήλ
τα τ ά και πρότερον μέλη άμφο
συντάξεως είς τους
έίουσιοδοτήσεως έντός της θε- παροχήν
τέρων τών 'Οργάνων τού Συνε- μέλη του τε Διοικητικού καί Ε - Κρντολέων, τήν όποίαν καί έδπερ τόσον ένδιαρινής περιοδου. Συνεπώς, μάς Ά γ ρ ό τ α ς ,
ποπτικού Συμβουλίου, τ ά οιιοΐα Εεπλήρωσεν ό 'Ιωάννης Κοντοταιρισμού.
"Ητοι
διά
τό
Διοικη
έτόνισεν
ό φίλτατός μας κ. φέρει και τούς έν τή νήσω Κυτικόν Συμβούλιον
έξελέγησαν καί άπανεξελέγησαν πανηγυρι- λέον.
Εμμανουήλ Σκορδίλης, oi α- θηρίους.
<ως_, είναι άξια θερμών εύχαριοί έξής συμπατριώται: Ε μ μ α - στίων
Τοιουτρόπως έπειτα άπό χωδιά τό συντελεσθέν μέγα
νουήλ Σ . Μεγαλοοικονάμος, Ν ; - Κυθηραϊκόν
ρισμόν 20 έτών, ο! δύο αδελέργον
καί
άξ
α
τής
κόλαος Π. Λουράντος, Γρηγό- πρός αυτά έμπιστοσύνης τών φοί Εμμανουήλ καί 'Ιωάννης
0 ΕΞΩΡΑ Ϊ Σ Μ Ο Ι ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΑΕΟΥΣΗΣ
ριος Λ. Κασί'μάτης, Γεώργιος Συνεταίρων.
Κοντολέων, οί όποΤοι έζησαν
Π. Σουρής, Ζαχαρίας Γ. Πετρόδίδοντες εις τήν κοινωνίαν ίδαΉ 'Επιτροπή Φρατσίων ή ά- ρινός 5 λίρας Αύστραλίας ij
χειλος,
Ιωάννης
Μουιλός.
Βρεναλαβούσα τήν φροντίδα διά Οραχμάς 300. Παναγιώτης και
τός Θ. Κόρωναΐρς,
Βασίλειος
τον έξωραϊσμόν του προαυλίου Μαρία Παυλάκη και Χαρίκλεια
Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΘΗΡΑΤΚΗΣ
Μαύρομμάτης καί Κωνσταντίτού ιερού ναού ' Α γ ί α ς Έλεού- Λαμπαδαρίου 50 δολλάρια η
νο- Μυλωνάπουλος. Κ α ι . δ ι ά το
Α.
σης, συμφώνως πρός τον άπο- δραχμάς 1.485, Γεώργιος
Εποπτικών Συμβούλιον οί έΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
λογισμόν διαχειρίσεως οιύτής, Πετροχειλος 10 λίρας Αύστραξής. Γεώργιος
I. Χλοομπέας,
τον δημοσιευθέντα πρό τίνων λίας ή δραχμάς 630. Κ α ι ΓεΕύάγγελος
Καβιέρης. 'Αθανάώργιος
Κοσμ.
Καλλίνικος
14
μηνών, είχεν έλλειμμα έκ τού
^ Μετά τάς τελευταίως γενο- σίλειος Βρ. Κοοσιματης, ταμίσιος
Βενάρδος,
Έμιμανουηλ
έργου άνερχόμενον είς 2.726, λίρας ' Α γ γ λ ί α ς ή δραχμάς 1.
Παντελάκης, Κώστας
Φρατζε- μένας άρχαιρεατίας προς άνά- ας 'Ιωάννας Έ μ μ . Κασι,μάτης,
εισφορών δρα5ΰ δροεχμας τ ά ς όποιας ώφει- 165. Σύνολον
σκάκης καί Χαράλαμπος Ταμ- όειξιν τού νέου Διοικητικού γραμματεύς Σταύρος Σάμιος,
Έ κ τού ποσού
λεν είς διαφόρους
πιστωτάς. χμαι 3.580.
Συμβουλίου τής
Κυθηραϊκής και μέλη Κυριάκος Καραβουβάκης.
Πρός έξόφλησιν τών πιστωτών τούτου μετά τήν άφαίρεσιν του
'Αδελφότητος Νέας Υόρκης, τό σάνος, 'Εμμανουήλ Κασιμάτης,
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
καί τακτοποίησιν τού έλλείμ- έλλείμματος έκ δραχμών 2.726.
νέαν συμβούλιον κατηρτίσθη ώς Κοσμάς Φατσέας,
Γρηγόριος
τής
ματος τούτου, ή 'Επιτροπή τού 50 άπέμειναν εις χείρας
Πετρόχειλος, Νικόλαος Κασιμά
έξής:,
Τ
ά
συμπεράσματά
μας
έξ
δ'Επιτροπής
δραχμαι
835,50
άνωτέρω έργου, έχρησιμοποί^Προεορος . Κωνσταντίνος Ν. τηο, Ποιναγιώτης Σιμιτέκολος
σων έλέχθηααν κατά τήν άνωτέσεν τάς κατωτέρω άναφερομε- άι'τινες και έδοθησαν είς τήν
Καισι,μάτης, άντιπροεδρος Βα- καί 'Ιωάννης Τζάννες.
ρω
γενικήν
συνέλευσιν
και
έκ
έκκλησιοκττικήν
Έπιτροπήν
Ά
νας δωρεάς, αί όποΐαι εστάλητών έπισήαων στοιχειών τ ά όσαν μετά τήν δημοσίευσιν τού γ ι α ς 'Ελεούσης.
Ό Πρόεδρος
ποια έτέθησαν ύπ' όψιν ^πάναπολογισμού της. Α ί χρησιμοΝΕΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ! ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΓΕΩΡ. Χ Α Α Μ Π Ε Α Σ
των τών ένδιαφερομένων, έχουν
Δ ι ά τήν Έπιτροπήν
ποιηθείσα ι δωρεαί έχουν ώς εέν συντομία ώς έξής:
Ό .Γραμματεύς
ξής: Κωνσταντίνος
Καλοκαι- ANTONIO Σ Θ. Μ Α Ρ Σ Ε Α Α Ο Σ
1) 'Αμφότερα τ α Συμβούλια
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΟΗΡΑ
Κ. ΦΡΑΝΤΖΕΣ Κ Α Κ Η Σ
τού Συνεταιρισμού. Διοικητικόν
Τ ά Μέλη :
καί Έποπτικόν.
είργάσθησαν
Κατόπιν
ένεργειόον τού υ- 40.000
διά τό Χριστιανικόν
Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΥΑΓ.
ΚΑΒ Ι Ε Ρ Η Σ ,
ΕΜΜ. ιμέ πνεύμα βοηθείας
συναισθή- φυπουργού τών Οικονομικών κ.
ιΠΑΝΤΕΑΑΚΗΣ,
Α θ . ΒΕ- σεως τού προορισμού καί τών Δημητρίου Άλιπράντη έκ τού καί Πνευματικόν Μόυσεΐον Κυκυρίως είς τάς άνάΤήν 5ην 'Ιουλίου, έορτήν της φερθείς
ΝΑΡΔΟΣ,
Χ Α Ρ . ΤΑΜΒΑ- ύπο^οεώσεών τών,, γωρίς^ να προϊόντος τών Κρατικών Αα- θήρων. Είς τήν κοινότητα φρι*Αγ ί ας Κυριακής έπανηγύρι- γκας τής νήσου, καί κυρίως έφεισθούν ούδενός κόπου και ου χείων έδόθησαν είς τήν έπαρχί- λιγκιανίκων δραχμαι 10.000.
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σεν μεγαλοπρεπώς, ό παρά τό τόνισεν τήν άναγκην συνεχίσεΗ
ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΟΥ
ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
δεμιάς προσωπικής των θυσίας αν μας τ ά άκόλουθα χρηματικά 'Ομοίως έδόθησαιν είς τόν Σύνχωρίον Άλεξανδραδες φερώνυ- ως τής άπό μακρού χρόνου άρΑογοτεχνών
χάριν τού γενι,κωτέρου πατριω- ποσά. Εις τήν κοινότητα Κυ- δεσμον Ελλήνων
ξαμένης
προσπαθείας
όπως
ή
μος ιερός ναος. Κατά την θεί'Ακολούθως άνεγνώσθη ή έκ- λοί μέχρι τσιγκουνιάς είς τήν Έ ν συνεχεία άνεκοινώθησαν ό τικού σκοπού
τού Συνεταιρι- θήρων δραχμαί 50.000 διά τήν δραχμαι 60.000 διά τήν ΐδρυνήσος
αποκτήση
έτι
πληρέστεαν λειτουργία^
παρέστησαν
θεσις του Εποπτικού Συμβου- καταβολήν έξόδων έκ τού Τα- άπαλογισμός τού 1959 καί ό σμού.
έκτέλεσιν
κοινωφελών έργων. σιν του πνευματικου κέντρου
πολυάριθμοι εύσεβεϊς άπό τ α ρο«/ οδικόν δικτυον πρός διευ- λίου τού^ Συνεταιρισμού rraja μείου τού Συν)σμοϋ. 'Αντιθέ- προϋπολογισμός τού 1960 εγ2) Μέ τάς καλάς των ποο- Είς τήν ίεράν Μητρόπολιν δρχ. Μ ακρυκ υθή ρ«ιν.
καί έπέκτασιν τής τού προέδρου αύτοΰ κ. Γεωρέγγϋς χωρία καθώς και άπό κόλυνσιν
κριθέντες
άνεπιφυλάκτως
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είς
καθημεριτήν πρωτεύουσαν έν οι ς και ό γεωργοκτηνοτραφικής Εκμεταλ- γίου Χλαμπέα, έχουσα ώς έ- νά άτομικά έξοδα έκ τού ιδιαι- τής γενικής συνελεύσεως. Τό- αύτών, παρέκομψαν παλλάς^καί
διακεκριμένος λογοτέχνης μας λεύσεως κάθε άγροτικής περιο- ξης:
αφίξεις
άνω άπολογισμός μεγάλας δυσ^ερείας κάί _ έδωτέρου τους Ταμείου μή υπολο- σον ο! ώς
ΔΙΑΛΕΗ1Σ Ε3Σ Κ Υ Ο Η Ο Α
κ. Σοφοκλής Καλούτσης, όστις χής, διά τήν άνοπττυξιν τής Κυ, Άγαπτητοί συμπατριώται καί γιζο μένων τού προσωπικού κό- τού 195ν, καί ό προϋιτοΛογι- καν τήν όρθήν πορείαν είς τας
και διηύθυνε ν τον χορον των θηραΐκής οικονομίας. ' Ι δ ι α ι τ έ - φίλοι. Συνεταίροι,
„ 'Αφίικοντο
πρός έπίσκεψίν
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τού
Συνεταιρισμού,
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τής
άπασχολήσεως
έκ
Τήν !9ην 'Ιουνίου έδόθη είς
ψαλτών. Τήν θείαν λειτουργί- ρως συνέστησεν ό ΣεβασμιωΤό Έποπτικόν
Συμβούλιον τής έργασίας των.
δεδομένου ό >ενικός άπολογισμός τού Συ- ευρεθέντες δέ έκ τών πρανμα- τής ποαρίδος καί τών ,έδώ συγαν έτέλεσεν ό Σεβασμίώτατος τατος πρός τους συμπατριώ· χαιρετίζει θερμώς τήν σεβαστής δτι ατταντες ,είμεθα βιοπαλαι- νεταιρισμού άπό τής Ιδρύσεώς των, ένώπιον διλληυάτων ^ πε- γενών των, οί κοττωτέρω άνα- τήν αιθουσαν τού Κυθηραϊκού
Συνδέσμου
Κυθήρων διάλεξις
Μητροπολίτης Κυθήρων κ.κ. Με ταο νά είναι πρόθυμοι είς κά- ύμών συνέλευσιν καί χαρακτη- σταί.
Του ήτοι άπό 16 - 8 - 55 μέ- ρί τού πρακτέου, όπως αλόγου φεράμενοι άγαπητοΐ μας συμ- με όμιλητήυ τον συνταξιούχον
πατριώται.
λέτιρς βοηθούμενος άπό τον έ- θε δυνατήν θυσίαν δια τον σκο- ρίζει ταύτην ώς Ιστορικόν στσχιρι
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έπ.δημοδιδάσκαλον
κ. Έ μ μ . ΧάΟί δυνάμενοι νά
φημέρ^ον Άλεξανδράδων δημο- πόν αύτον.
τής πορείας τού Συνεται- προσθέτοχ τό γεγονός τής πα- θως καί ή ταυειακή κατάσ <·α- έργασιών όροθετησεως ρυμοτο- ΕΞ Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ : Ό κ. Νικό- ρον κάί μέ θέμα « Ή θάλασσα
οικονομικώς, ειπείν, θμόιυ
λαος
Δ.
Γαδρίλης.
έκ
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καί
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τών
οικορατάσεως τής θητείας τού Διχρηματοδοτούν τ ά έργα. ΟΙ
-\·ου Λογοθριάνικα. Ό κ. ι α- ώς παράγων πλούτου καί πομανουήλ Καλλίγερον ή Κουρμου να
λιτισμού». Τόν όμιλητήν εισήδυνάμενοι νά έργασθούν, νά mpiav τών τελικών προσπαθει- οικητικού Συμβουλίου, έχοϋ«ν 31 - 12 - 1959, ό ισολογισμός πέδων πρό τής έντάξιεως / είς
λήν. Μετά τήν άνάγνωσιν τού προσφέρουν τήν προσωπικήν ών καί τών άγωνων οΐ όποιοι τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν πρός τού έτουΓ 1959, ή Ταμειακή κί τό σχέδιον πόλεως, ηκολούθη; δρ-Λης προέρχεται άπό τήν με- γαγε^ τπρολογίσας καταλλήλως
"Αγίου Ευαγγελίου ο Σεβασμι- έργασίαν των. Οί ίδιοκτήται όσονούπω θά ,μάς φέξουν είς τό τήν Οίβαστην Συνέλευσιν ότι νησις άττό 1 — 1 — 1 9 6 0 μέχρ. σα.' τόν όοθον δρόμον διασφολί ΥαΛοΰπαλίν Ντητρόϊτ, δπου ει- ό πρόεδρος τού Συνδέσμου διαώτατος Μητροπολίτης έξεφώνη. τών κτημάτων διά τών όποιων έπιθυμητόν παρ' δλ&>ν μας τέρ- εκρίθη παο' ήμών άναγκαίον ό- σήμερον ( 1 3 — 7 1960) . άπαν σα'/τες πλήρως τ ά άυμφέρον- ναι άποκατεστημένος άπό άρ κ ε- κεκριμένος συμπκχτριώτης κ.Σοτών δεκαετηρίδων, καί ένθα δισεν βαρυσήμ αντον λόγον, άν<*- διέρχονται οί κατασκευαζόμε- μα τού έπιδιωχομένου σκοπού πως ή Δοίκησις τού Συνεταιρι- ' τα τ ά
άνωτέρω έμφαίνο·νται τα τών Συνεταίρων.
ατηρεί άνθηράς
έπιχειρήσεις. κλής ^ Δ. Καλούτσης όστις έπί
Τό Έποπτικόν
Συμβούλιο»/
νοι δρόμος νά προσφέρουν με- άμα
Ι ό ταξίδι του γίνεται χάριν ά- τή ευκαιρία έξέθεσε τους σκοτή
άναλήψει
τών
καθηκόνκαί τάς έπιδιώξεις του
τά προθυμίας τάς τυχόν άπαι- των του καί άπό τής έπομένης
ναψυχής καί πρός έπίσκεψίν τού πούς
γης χάριν τών 'Αρχαιρεσιών
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΝ>ΣΜ0Σ
ΚΥΘΗΡΙΩΝ
«ΠΑΝΑΓΙΑ
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ»
ΣΥΝ.Π.Ε,
ένταύθα άδελφου του κ. Πανα- Κυθηραϊκού Συνδέσμου υπό τό
φροντίδι της Λιμενικής Ε - τουμενας λωρίδας
τής
24nc
νέον ^Διοιικητικάν
Συμβούλιον
Υίώτου Δ. Γαβρίλη.
πιτροπής ήρχισαν εργασίαι έ- τών έργων, από τά_ οποία, άλ- Νοεμβρίου 1957 όμού
μετά
Τήν διάλεξιν πσρηκοΌ^ κ. Νικόλαος Π. Πετρόχει- αύτού.
πεκτάσεως
τού προστατευτι- λως τε, αύτοί πρώτοι θά ώτ τού άδελφού Διοικητικού ΣυμΕΘΝΙΚΗΣ
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λος η Κουκούκιας μετά τής οικού τοίχου τής παραλίας Κα- φεληθούν. __
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έπεδόθη μετά ζήλου
οον πολυπληθέστατον καί έκλεκογενείας
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Μετά τήν θείοβν λ€ΐτουργΓαν,
Καρβουνάδες. "Ο κ. Πετρόχει- κτόν άκροοττήριον.
αρρυθμίσεως
τής παραλιακής τό πλήθοο. με έπϊ κεφαλής τον τής Συνεταιριστικής ιδέας < ν τή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1955 ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960
λος προέρχεται άπό τήν μεγσόδού. Τό έργον τούτο εΐναι με- Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην όποια θά εύρισκον τήν λύσιν
ένθα
γ ί σ τ η ς σπουδάιότητος. Δ ι ' αυ- υ,ετέβη εις τό σημεϊον άπό του των πλείστα δσα στεγοοστικά ΕΙ Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ
Η ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΗΡΩΜΑΙ λουπολιν Νέαν Ύόρκην
διοομένει πρό πολλών έτών.
τού ασφαλίζονται αί παρά τήν ότι ο ίου θά άρχίση ή κατασκευή προβλήματα καί θεμελιώδη ζη8.340,500,—
78.100,— Είς Α. Ε. Κτήμα Τράχωνες
Τό νέον άλωνιστικόν συγκρόΌ κ. Φίλιππος Φιλίππου μεπαραλίαν
Κοο&αλίου
οίκοδο- τ 0 ύ δρόμου πρός Μόδην, δπου τήματα άτινα ¿δημιουργήθησαν 'Από Έγγραφάς
215.640,90 τ ά τής άξιοτίμου κυρίας του ή- τημα ήγόρασεν καί έγκατέστη1.115.710,50
» Α)σμόν ύπό öiaxocvow.
» Συνετ. μερίδας
μαί καί ταυτοχρόνως εξωραίζε- έτελέσθη άγιασμός πρός έναρ- έν μέσω όιλων τών τάξεων τών
113.542,90 «τις εΐναι^ τό γένος Δημητρίου σεν είς Κύθηρα, ό κ. ϋεροωρος
1.423.834,50
» Γενικά "Εξοδα
» Προκαταβολάς
τ α ι τό γραφικον μας επίνειον. ξιν τών έργων.
Κ υθηρίων.
1.991.111,—
» 1 Ομήνους δόσεις
Φοασέα ή Ζερβού, έκ του χω- " I ερωνύμου 14αννες( ή Μπάλας
Ούτω σήμερον το Έποτττι8 669.683,80 ρίου Φατσάδικα.
3.607.648,50
καϊ όχι οί άίχελφοί Χαραλάμ» 26μήνου^ δόσεις
κον Συμβούλιον ευρίσκεται είς
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Ύπόλοιπον
Ταμείου
13)7)1960
ΔίΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ
185.857,50
ΑΑΩΝΙΣΜΟΣ
»
Συνδραμας
'Ο κ. Φιλίππου κατάγεται πους Τζάν^ε, ώς έσφαλμένως
τήν λίαν εύχάριστον θέσιν ά234.903,50
» "Εξοδα ρυμοτομ.
Π Ρ Ο Ι ΟΡΦΑΝΗΝ
άπό τήν Ρόδον ή δέ άξιότιμος έόημοσιευσαμεν είς τό προηττερχόμενον τής Διοικήσεως του
TßN ΣΙΤΗΡΩΝ
760,—
»
Μέλλουσ. ύποχρεώσ.
κυρία του έγεννήθη είς Νέαν Ύ- Υουμενον φύλλον μςχς.
ήμετέρου Συνεταιρισμού μετά
33.300,90
» Τόκους Τροτπέζης
Ό είς Αύστραλίαν έκλεκτός
όρκην, όπόθεν καί έρχονται
Μετά τόν θερισμον ό όποιος διετή θητείαν, νά σάς γνωρίση
500,—
» "Εσοδα άξιοπτ. οικοπεδ.
χάριν άναψυχής.
συμπατριώτης κ. Παναγιώτης έτελείωσεν, συνεχίζεται καθ5 ο- δτι πράγματι ή Συνεταιριστική
ΠΡΑΚΓίΚΟΝ
1.080,—
»
Καταστατικά
Γεωργίου Ποτήρης ή Νερουλί- Λην την νήσον ό άλωνισμός τών Ιδέα άγκάλιασε τό πλείστον
Ό κ. Δημήτριος Τριφύλλης,
της, άπεστειλεν πρός τον δρα- σιτηρών μέ τ ά δύο συγκοοτή- τών συμπατριωτών μας ώς καί
έκ τού χωρίου Τριφυλλιάνικα.
Έν Ά γ ι α Έλέσα
σήμερον
8.672.806,40
8.672.806,40
στηριον διαχειριστήν τού ιερού μοττα τά όποϊα τώρα ευρίσκον- πλείστους φίλο - Κυθηρίους δ'Ο κ.Τρυφΰλλης προέρχεται ά- τήν I Ι ην τού μηνός Μαΐου τού
προσκυνήματος Παναγίας τής ται ε!ς τό νησί. Τό πρώτον» εί- πως άναλυτικώς καί άριθμητιπο τό Ν. Μεξικόν. της 'Αμερι- έτους Ι9όυ ήμεραν Τετάρτην
'Ορφανής, κύρϊον Ίωάννην Περ.1 ναι ,ώς γνωστόν του προοδευ- κώς θά σάς άνοφέρη ό κ. πρόκής, ενθα έδράσεν έπί παλλάς καί ώραν 1 1 π.μ, τό Έκκλ.
Καρυόην,
τριάκοντα
λίρας τικού οτυμ,πατριώτου κ. Θεοδώ- εδρος τού Διοικητικού ΣυμβουΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1959 ΕΩΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959
δεκαετηρίδας ώς ίκανώτατος έ- Συμβουλιον τού "Ιερού ΠροσΑυστραλίας ϊ ν α διατεθούν είς ρου Καιλλιγέρου η Σ τ α χ ι έ α καί λίου.
πιχειρηματίας.
κυνήματος της 'Αγίας Έλέσης
Και καί Κ οι, Κατά τό διαρτον δρόμον όστις κατασκεύαζε τό δεύτερον τών φιλοπροόδων
Ό η Παναγιώτης I. Κασιμά- συνεΛθόν είς έκτακτον συνεόρίΠΑΗΡΩΜΑΙ
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τ α ι προς τό Ιερόν προσκύνημα. άδελφών Ιερωνύμου Τζάννε έξ ρεύσαν χρονικόν διάστημα τής
της
η
Καλούλας
μετά
τής
χαασιν τή προσκλήσει τού προέ1.851.425,10
2.487,30 Α. Ε. Κτήμα Τράχωνες
παρηκο- Ύπόλοιπον Ταμείου 1)1)1959
Το άνωτέρω ποσόν ό κ. Πανα- Α γ ί ο υ Η λ ί α . Ή έφετεινη έσο- διετούς θητείας μας
κυρίας του. Ό κ. δρου αυτής αίδ)του Σπυρίδο^23.960,— ριτωμένης
1.557.642,— Α)σμόν υπό διακανον.
γιώτης Ποτήρης
συνεκέντρω- δεία σιτηρών είναι λίαν ίκανο- λουθήσαμεν έκ τού πληαίον τάς 26μήν. δόσεις
Κασιμάτης κατάγεται έκ Καρ- νος Μάγειρου
εισέρχεται είς
30.881,60 βουνάδων καί προέρχεται έκ Ν.
98 026,50 Γενικά έξοδα
πράξεις τού Διοικητικού Συμ- ΙΟμην. δόσεις
σεν άπό τάς εισφοράς τών κά- ποίητική.
την συζήτησιν τού έν τή προσ4.800,—
186244,—
βουλίου
καί
συμιμετέσχομεν
είς
Έπιστροφαί
λόγω
διαγραφής
"Εξοδα
ρυμοτομίας
τωθι εύγενων και φιλοθρήσκων
Υόρκης δπου άσκεί τό έπάγ- κλήσει άναγραφομένου
Θέματάς ένεργείας του δτε καί δ- Προκαταβολαί
18.340,—
γελμα τού πολιτικού μηχανι- τός. Ό κ. προεδρος τής έπιτρο
συμπατριωτών μας,
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ
1.911.066,70
που
έκρίνετο
άπταραίτητος
ή
48.220,—
Συνδρομαί
κού.
Ή
παραμονή
του
είς
την
'Αγγελική Π. Ποτήρη λίρας
π-ής έλαβε τον λόγον καί είσιισυμπαράστασίς μας.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
2.493,10 'Ελλάδα ήτο ολιγοήμερος καί γουμενο-ς εκθέτει ότι ή <>'Πουο2.600,— Ύπόλοιπον ταμείου 24) 11) 1959
Έγγραφαί
Αύστραλίας 5. Μερσίνη
ΒεΉ άγαστή σύμπνοια έν i n
ώς έκ τούτου δεν ήάυνήθη νά Φίνα» Ελληνική
νάρδου 5, Θεόδωρος Ζερβός 5.
εταιρεία πε1.913.559,80 έπισκεφθή τήν γενέτειραν.
Ό Διδασκαλικός Σύλλογος συνεργασία μας »μετά τού Δ·
1.913.559,80
τρελαίων έδώρησεν πρός το Ι Δημητριος Μαγουλάς 3. ΠαναΣ.
τού
όποιου
τό
έργον
ώς
άΠρός πάντας τους αφιχθέν- ερόν /Προσκύνημα
της 'Αγίας
γιώτης Βλαχογένης 4. Θεοδώ- Κλήρων, ^ τι,μών τήν μνήμην
τος άγαπητούς μας φίλους, εύ- Έλέσης '/2 τόνον
πετρελαίου
ρα Χλέτζου 3. Βασιλεία Στρα- τού έξαιρέτου έκπαιδευτικού ά- θλον δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν,
μάς
έδωσε
την
δύναμικ
ειμνήστου
Γεωργίου
Στάθη
έχόμεθα εύχάριστον τήν ενταύ- διά τάς άνάγκας τής ήλεκτριΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΙΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1959
τηγού 2. Καί Βασίλειος Ά ν .
«
συνεχίσωμεν
τάΓ
προσπαττιθεωρητού,
έτέλεσε
πνευματιθα
διαμονή
ν.
κής έγκαταστάισεως κλπ. τού
Βλαχογένης 3.
κόν μνημόσυνον αυτού, τήν 12 θείας μας διά τήν έπίτευξιν τού
Μ δρύματος.
ΠΑΗΡΩΜΑΙ
ΕΙ ΣΠΡΑΞΕΙ Σ
'Ιουνίου είς τήν αϊθουσαν τού σκοπού μας.
Ε
Υ
Χ
Α
Ρ
Ι
Σ
Τ
Η
Ρ
Ι
Ο
*
Τό Έκκλησ. Συμβούλιο; άΔ ί Α ΤΟΝ ΝΑΟΝ
Κυθηραϊκού Συνδέσμου Κυθή131.000 —
Α ξ ί ζ ε ι δίκαιος έπαινος είς Ύπόλοιπον Ταμείου 24) 11) 1959
2.493,10 Είς Α.Ε. Κτήμα Τράχωνες
κούσαν τού προέδρου έκθεσανΤ Ο ϊ' Κ Ε Ρ Α Μ Ο Υ ΤΟΥ
ρων.^ Τήν ώραίαν καί εύγενικήν άπαντα τ ά μέλη τού Διοικητι- Ά π ό 26μήν. δόσεις
108.782,—
Η Σχολική 'Εφορεία καί τό τος τ ' άνωτέρω,. ώποφασίζει ο4.233,50
»
Γενικά έξοδα
αυτήν πνευμοΓΓίκήν
έκδήλωσιν
άτινα προε» ΊΟμήνους δόσεις
9.665,50
διδακτικον προσωπικόν τού Μο- μοφώνως:
Προς _την έπιτροπήν ανεγέρ- ντίιμηισαν δ ι ά τής παρουσίαΓ κού Συμβουλίου
ξάρχοντος
τού
άξιοτίμου κ.
»
Προκαταδολάς
2.650,50
135.233,50 νοταξίου Δημοτικού Σχολείου
1) Νά έκφρασθώσιν θερμαί
σεως τού ίερού
Σωτήρ
του Χρ;
πλήθος εκλεκτού·· κόσμου.
καί τού κ. Ταμίου
Ύπόλοιπον Ταμείου 31) 12)59
» "Εξοδα ρυμοτ.
' 8.055,—
2.410,10 'Αρωνιαδίκων — Κυθήρων διά ευχαριστία ι πρός τήν «Πουρφίατός, εί-ς τό χωρίον Κεραμου- Κύριος όμιλητής τού φιλολογι- Προέδρου
αύτού
¡μη
φειδόμενα
κόπων,
μότού
παρόντος
έκφράζουν
τ
ά
»
Συνετ.
μερίδας
2.000,—
να» έλληνικήν έταιρείαν Πετρετό
έστάλησαν
αι ακόλουθοι κού μνημοσύνου ήτο ό πρόεσυγχαρητήρια καί τάς' θερμάς λαίων, καί ιδιαιτέρως πρός τόν
» Συνδρομάς
3.797,50
νέαι εισφορά ί ΰττ&ο τού έργου δρος τού συλλόγου κ. Χρήστος χθων καί υλικών θυσιών, υπερέβησαν
όμολογουμένως
πάσαν
ευχαριστίας
των,
προς
τόν
έκ
»
Έγγραφάς
200,—
άρχιλοΥΐστήν αύτής επιφανή
135.150,50
της: Μηνάς Θ. Κάσιμάτης δολ. Δρίτσας, δστις με τήν διακρίΠείιραιώς καταγόμενον καί δια- συμπατριώτην μας κ. Χαόάλα100, - ε ί ς μνήμην
τών γονέων νουσαν τους λόγους του γλα- προσδοκίαν μας διά τού έπιτεΧεσθέντος τεραστίου έντός τής
137.643,60 μένοντα έν τ ή όδώ Νοταρά ά- μτιον Βαγγήν, εις τήν εύσέβει137.643,60
του
"Ολγας Καφυρότητα
Ιστόρησε
τήν ζωήν
ριθ. 66 οίκίαν κ. Ηρακλή Σακ- αν και τό πατριωτικόν ενδιαφέσιμάτη και τών θείων του Ί - καί ανέλυσε τό πνευματικόν έρ- περιόδου της θητείας των έογου,
ούτως
ώστε
νά
δυνάμεθα
καλή πολιτευτήν κόμματος Φι- ρον τού όποιου
οφείλεται ή
ωάννου^ Γ". Κίάτιμάτη καί Ά ν - γον τού τιμωμένου έκπταιδευτισήμερον
νά
ε'ίπωμεν
δτι
έπεβρα
λελευθέρων
διότι έδώρησεν είς πρόειρημμένη δωρεά καί τέ^ος
δοέου Έ μ μ . Κασίμάτη. Δημή- κού, κροττήσας αδιάπτωτου την
ΙΣΟΛΟΓ5ΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ
1959
βεύθη
πανηγυρικώς
ή
έμπιστοσύ
τό
σχολεΐρν
,μας
δύο
τόμους
πρός
τόν
ένταύθα
πράκτορα
τριος ,Εμμ. ΚφΧοκαιρινός η Βό προσοχήν
καί τό ένδιαφερον
πανοδέτους τής Ελληνικής Μυ- τής άνωτέρω έταιρείας αξ'ότιλιας δολλάρια 50,
Βασίλειος τών «¿κροατών του και άποσπά- νηχ δι; ής τ ά έτιμήσοομεν καί
π α θ η τ ι κ ο ν θολογίας Ρισπέν πρός πλουτι- μον κ. Νικόλαο ν Γ. Φατσέαν
καί Μαίρη Μ αλάλου έκ. Κουΐμ- σας τ ά ειλικρινή συγχαρητήρια διά τής ψήφου ιμας τ ά περιεβά- Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν
λοομεν. Καί καί Κοι Συν)ροι ά- Tay ε?ον
βιβλιοθή- νέον ευσεβή
καί δραστήριον,
1.111.700,— σμόν τής Σχολικής
πιαν Αυστραλίας 2 λίρας Ά γ - αυτών.
2.410,10 Συνεταιρ. μερίδες
ποτελεΐ
φινόμενον
διά
οικοδο1.415.176,50 κης είς .μνήμην τού πατρός του χάρις είς τόν όποιον τό κένγλίαζ- είς μνήμην' τών πάπτπων
Κτήμα Τράχωνες
7.613.000,— Προκαταδολαί
μικών
Συν)σμόν
τό
άτι
καί
είς
Γεωργ
ίου
Σοοκκαλή.
Τοιούτοι
τρον τής νήσου μας έχει έπιτον βασιλείου και Μαρίας. Κα1.949.381.—
Λ)σμός υπό διακανον.
209.015,90 Ιϋμηνοι δόσεις
διάαηη,μα 5 έτών άπό τής ιπροόδ-'ϊ καί
τίνα νοι "Εφη, τό γένος I. Μα2.969.708,— φιλότιμοι πολίται τιμούν άλπ- τΡΛέσει άλματα
26μηνοι δόσεις
ΣΧΟΛΙΚΑ! ΕΟΡΤΑΙ
δρύσεως
του
,μέ
κοτταβολην
είς
θώς
όχι
μόνον
τό
όνομά
των
λ
τού όποιου είσήγησις είναι άλά&όν 2 λίρας Α γ γ λ ί α ς εΐ<
197.949,—
"Εξοδα ρυμοτομ ί ας
τήν πωλήσασαν έταιρεία 8.350
μνήμην τών πάππων των Πανα33.300,90 άλλά και τό όνομα τής ιδιαιτέ- οφαλώς η ττρός τό I ερό > ΠροΤόκοι Τραπέζης
Έ π ί ( τ ή λήξει τών μαθημάγιώτου καί Αίκατερίνης Αεαν- των έγένοντο είς δλα τ ά σχο- 000, νά γίνουν έξοδα σε πέντε
147.210,60 ρας των ττοττρίδος. Είθε τό πα- σκύνημα δώρεά τής ΝίΠουρφί"Εργα άξιοποιήσ. οικοπέδων
χρόνια
-μόνον
110.000.
'Ομοράδειγμα του νά μιμηθώσι καί να».
τσίνη ή Μπλούκου καί μίαν λί- λεία τής νήσου αϊ καθιερωμέείς
τό σημεΐον
άλλοι, 'ίνα έιπιτευχθή ούτως ό
ροτ^ είο μνήμην τού θείου των να! σχολικαί έορταί. Οί μικροί λογουμένως
2) Άντίγραφον τού παρσ/7.824.426,7.824.426,αύτό ή
Τσιριγώτικη
τσιγπλήρης
πλουτισμός τού σχο- τος νά σταλή
Παναγιώτα υ Κρητικού. 'Ελένη μαθηταί άππγγγειλαν
πρός έκαστον
διάφορα κουνιά
έθριάμβευσεν.
"Εξολείου
μας
,μέ
έπιπλα,
έποπτικά
'Αθανασίου καί η άδελφη της πο.ήματα και έπαιξαν κωμωδί\ών άνωτέρω καί νά δηιαοσιευμέσα καί βιβλία.
Σταματίνα 15 όκάδας ελαίου ας μέ ικανοποιητική ν διά τήν δα ιμηδέν Κοι.. Οί κ.κ. Δια6ή διά . τών Κυθηοαϊκών ΕφηTAMEIAKH ΚΙΝΗΣΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1960 ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1960
Ή παρούσα δήιμοσιευθήτω μερίδων.
εις μνήμην
τών γονέων των. ήλικίαν των τέχνην καί έπί δύο χειρισταί τής περιουσίας τού
είς τήν έφημερίδα «Κυθηραϊκή
"Ομοίως ή δωρεά Ιωάννου καί πεο.'πευ ώοας ¿σκόρπισαν τήν Συ\>)<τμού άπεδείχθησαν φειδώ
Ό πρόεδρος
<
ΕΙ Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ
Παναγίωτίτσας' Κασίμάτη, ή α- χαράν καί^ τό γέλιο είς τους θεΠΑΗΡΩΜΑΙ Δρασις».
ναφερθείσα
είς. προηγουμένην ατάς-γονεΐς καί κηδεμόνας των.
"Η Σχολική Εφορεία «Ιερεύς ΣΠ. Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ο Σ
727.500,—
Ύπόλοιπον
Ταμείου
1)1)1960
2.410,10
Εις
Α.
Ε.
Κτήμα
Τράχωνες
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
Ό Γραμματεύς
δημοσίευσιν έγένετο εις μνήιμην
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
2.600,—
15.316,—
» Γενικά "Εξοδα
( Είς τό Μυλοπόταμον ή έορΚΑΑΑΜΑΚΪΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ά π»ό Έγγραφας
τών γονέων και αδελφών των. rn έγινε είς τό προαύλιον τού
ΚΩΝΣΤ. Κ Ο Μ Η Ν Ο Σ
Μ. Β Ι Α Ρ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ
Συνετ. μερίδας
4.010,50
» Λ)σμόν ύπό διακανον.
6.625,—
Ή διδασκάλισσα Τά Μέλη: Κωνστ. Στάθης, Π.
» Προκαταοολάς
8.658,—
Πάντας τούί δωρητάς ή Έ π ι Σνολείου καί ύπό τό ήλίίκτριΠ. ΧΛΑΜΠΕΑ
ΑΝΑΚΡΙΝΩ ΣΙ Σ
Βε^έρης, Έιμμ. Βενέρης.
»
ΙΟμήν. δόσεις
41.730,—
τροπή ανεγέρσεως ευχαριστεί κόν φώς έστέφθη δέ ύπό
749^441,-—
» 26μήν. δόσεις
637.910,50
υους έπιτυχίας.
θερμώς.
Ύπόλοιπον Ταμείου 13)7)1960
3.122,60
Κατ' έφαρμογήν τών διατά» Συνδρομάς
17.500,—
ξεων τού άρθρου 3 τού άπό 3)
Η Κ1ΝΗΣΙΣ
» "Εξοδα ρυμοτομ. 36.954,50
εΚΔΡΟΜΑΙ
] 2 ) ) 9 4 5 Διατάγμοττος
«τηερϊ Μέλλόυσαι υποχρεώσεις
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣ
760.— 750.153,50
Γενικού Οικοδομικού ΚανονιΕΙΣ Δ Ϊ Α Κ Ο Φ Τ Ι
Κατά τόν μήνα Ίούνιον, δι- σμού τού Κράτους» άνακοινου752.563,60
Τήν 2óriv Μαΐου, έορτήν εξήχθησαν αί προαγωγικαί καί μεν δτι διά τής ύπ' άριθ. 136
αι
απολυτήριοι
έξετάσεις
τού
60
πράξεως
τού
Κοινοτικού
της Αναλήψεως, έξέδράμον είς
τό γραφικον Δια:<όφτι 'οι μαθη- Γυμνασίου μας. Έ π ί 197 έξε- Συμβουλίου προτείνεται ή έπέΠΡΟ.Υ,ΠΟΛΟΠΙΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1960
τασθέντων μαθητών, προήχθη- κττασις
τού ρυμοταμιικού σχε^α« τοΰ σχολείου και
κατοϊχοι του χωρίου :'Apc^v:á- σαν 141 έκ τών όποιων 10 ά- δίου Καλαμκχκίου έν τη περιοχή
δι-KOL Τήν έκδροιμήν ώργάνωσέν πελύθτραν ώς άποφο ιτήσαντες, «Κτήμα Τιράχωνές», V Οικισμού Ε Σ Ο Δ Α
και είδικώτερον ώς 'Από έγγραφάς
ή διευθύντρια τού σχολείου κυ- άπερριφθησ<χν 17 καί Ιμειναν Κ υθηρίων
2.000,—
Είς Γ ενικά "Εξοδα;
έν τώ σχετικώ σχεδιαγράμμαρία Βούλα Aowpáyrou. Είς .Δια έπανεξεταστέοι 39.
»
Συνδραμας
6 6 . 0 0 0 , — Γραφική ίίλη
Κοττά τήν αύτην περίοδον δι- τ ι έμφαίνηται.
κόφτ; μ>ετεδ·ησ<χν έτΓίβαίυο/τ€ς
»
Κοταστατίικά
Τηλ)κά
500,— Ταχ)κά
Καλούνται οθεν οί ένδιαφερό
οώτοκινήτί,σν,
παρέμειναν
$ | εξήχθησαν αί εισιτήριοι έξετά» Ά π ό μισθωσιν περιπτέρου
6 . 0 0 0 . — Δημοσιεύσεις
διασκεδάζοντες ε!ς' ττρ/ θαυμα- σεις τού Γυμνασίου. Προσήλθαν μενοι δπως προσερχόμενοι κατά
Ά μ ο ι β α ί Π|>οσ)κου
σίάν παραλία·/, kc^ 4 Steyt • την και ελαβον μέρος 54 έκ τών τάς εργασίμους ήμέρς καί ώ"Εντυπα και βιβλία
όποίών εισήχθησαν 48 και ά- ρας έν τώ Κοινοτικώ Κατοοστή•••éuéoav.
Διάφορα Μικροέξοδα
μ α τ ι , λάβουν γνώσιν τής ώς
περρίφθησαν 6.
Ό μ ο ί α ν έκδραμήν' εις
άνω πράξεως καί τού έκτιθεαέφτι ώργάν.ωσαν " oí 5¿eí^ü»rrai
Πιστωτικόν Ύπόλοιπον
νου σ^διοτ/ράμματος ' υποδάΠΡΟΑΓΩΓΗ
tow σχολείων* Ά ο ω ί / ι α δ ί ^ ν και'
I λουν δε τάς τυχόν ένστάσεις
Λογοθετιανίκων
τήν 16ην *ί ·
74.500,Δ ι ά Βασιλικού Α»«τάγμα των έ'/τός προθεσμίας 15 ήμεoifv'ou, είς την όττοίαν ^λαβον
αέρος οι μαθηταί τών δύο σχο- τος προήχθη κατ' έκλογήν ο ς ρων άπό της δημοσιεύσεως τής
λείων και πολλοί έκ rev/ κα~ δοηθόν Γυμνασιάρχου,, η Πρω- παρούσης.
Έ ν Πειραιεΐ τή 13η 'Ιουλίου 1960
Άπό τάς μαθητικός έξετάσεις τού Σχολείου Αειδαβίου. Ό εύφυτοίκων Άρωνιαίδικων και Λογ.ο- τοοάθμιος καθηγήτρια τού Γυ- Έ ν Κάλαμοοκίφ ,τή 2 1 ) 6 ) 6 0
Ό Πρόεδρος
Ό Τοιμίας
έστατος μικρός Κυοιάκος Kospa6ουσάνος ένώ έξετάζεται ποό τού
Ό Γεν. Γραμματεύς
μνασίου
μας
κυρία
ΠαναγιωΌ
Πρόεδρος
τής
Κοινότητος
fttrrxxvkov.
χάοτου
τόν όποιον ό θεΐοςτου κ, Κυριάκος Παύλου Καραβουσάνος,
Γ. Π. Σ Ο Υ Ρ Η Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ Μ Α Ρ Α Γ Δ Η Σ ΕΜΜ. Σ. ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟ Σ
τ σ α Πετροχείλου/ φιλόλογος.
BP. 0 . Κ Ο Ρ Ω Ν Α Ι Ο Σ
θ ·τ ί Κ.'
έδώρησεν ele τό Σχολεϊον
•
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
. ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ
δύνοτται δέ νά έπιβάλητται καί
ή προηγουμένη πρόχειρος έπι
τού έδάφους έφαριμογη τού ύπό
έγκρισιν παλεοδο-μικού σχεδίου.
ΔΙ Α Β Ε Β Α Ι Ω Σ I Σ
ΤΟΥ κ. ΓΡ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η
Συνεταίροι,
Τό Δ. ζ.., δπως Επανειλημμένως έτόνισεν, ειχεν ύποχρεωσιν καί καθήκον πρός σάς, άίτινες περιεδαλατε τάς Διοικήσεις με άμέριστον έμπιοττοσϋνην, διά τήν προσπάθειάν των
πρός όλοκλήρωσκν τού άναληφ»έντος μεγάλου έργου, διότι
μεγάλο έργον είναι ή Τδρυσις
Κυθηραϊκού
Οικισμού έν τή
πρωτευούση, ώς τούτο έτόνισεν
καί ό έξέχων
συμπατριώτης
μας πρώην υπουργός καί νυν
δουλευτής 'Αθηνών κ.κ. Γρηγόρης Κασιμάτης, είς πρόσφατον
έπίσκεψίν μας, δι' άλλην κυθηραϊκήν ύπόθεσιν.
Συγκεκριμένως είπεν; «Νά είσθε υπερήφανοι διότι έπετελέσατε μεγολο
έργο». «Ναι υπουργέ μου, άπήντησεν
μέλος τής "έπισκεφθεί ση ς αύτόν έπιτροπής, άλλά
οί ^ συνεταίροι
δυσανασχετούν
διά τήν ένταξιιν». Καί άπαντά
ό κ. υπουργός: «Νά τους πήτε
νά Λσυχάσουν καί δτι ή έκτασ η θα έντοτχθή εις τό σχέδιον
και σύντομα».
Είχεν λοιπόν* έπανολαμβάνω, καθήκον τό Δ . Σ . νά μή
φεισθή κόπων καί θυσιών Πλειστάκις τ α μέλη τής Διοικήσεως Εγκατέλειπαν τας έργασίας
των, ) δια νά επαγρυπνούν έπι
τής Εξελίξεως τής υποθέσεως
μας, διά νά μην διακινδυνευθούν χρήματα ίερά, πού μέ τόσας θυσίας καί Ιδρώτα έκαστος Εξ υμών κατέβαλεν, διά
τήν κοινην προσπάθειοτν.
Ή έναρξις τών έργων ήτο
εύκολος. Α ί οαπάναι δμως που
θα επακολουθούν τεράστιαι καί
θά έγινοντο Επί ματαίω.
'Αλλά και έτερον
σοδσρον
γεγονός συνέβαλε διά τήν άναβολήν τής ένάρξεως τών έργων
τής περιοχρς μας. Ή πληροφορία παρά τών άρμοδίων ύπηρεσιών τής Κοιινότητ. Κ<χλαμακίου είς τήν οποίαν ΰπαγό-

ΕΡΓΑΈπΓκΑΨΑΛ]

ναού

Θζο§ώς>ου κςιΐ

ττλή-

ά.ςχκο· Φ

Au

t

μεθα, πρόεδρος
τής
όποιας
τυγχάνει οτύζυγος Κυθηρίας τ ό
γένος Π. Βενάρδου έξ ' Α γ ί α ς
'Αναστασίας, ό κ. Σμαράγδης.
Ή πληροφορία ήτο δτι Εδόθη έν
τολή παρά τού προέδρου τής
Κυβερνήσεως κ. Καραμανλή δπως αί νησίδες Ενταχθούν.
ΝΕΟΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
Κατόπιν τούτου
Εξεπονήθη
νέον σχέδιον
τή συνεργασία
τής άρμοδίας ύπηρεσίας
τής
Κοινότητος και δπερ σχέδιον
συνέταξεν ό τοπογράφος μηχανικός κ. Αέανδρος
Καρκάλης,
τό όποιον ύπεβάλαμεν καί Ενεκρίθη παρά τού Κοινοτικού
Συμβουλίου Καλαμοβκιδυ.
Ή άπόφασις
Εδημοσιεί^η
κατά νόμον είς τάς ήμερησίας
Εφημερίδας «Εθνικός Κήρυξ»
τή^ 22ας καί 23ης 'Ιουνίου
καί 24ην καί 25ην είς τήν Εφημερίδα «Βί}ιμα» διά τυχόν ύποδληθησομένας Ενστάσεις, Εντός^ 15θημέρου άπό τής δημοσιεύσεώς της.
Ή προθεσμία
παρτ>λθεν ουδεμία δέ ένσταχτις
κατά τής άποφάσεως υπεβλήθη.
Κατόπιν
τούτου έκλήθημεν
δπως ύποβάλωμεν
έντός της
αύριον Δευτέρας
όνομαστικον
πίνακα τών συνεταίρων 'ίνα ύπςβληθί^ μέσω τής Νομαρχίας
είς το υπουργεΐον Οικισμού.
Διά -τους λόγους πού ήκουσατε καϊ καθ' ύπόδειξιν τοΟ Ε.
Σ. ήτο σκόπιμος ή παραμονή
τής παλαιάς Διοικήσεως μέχρι
σήμερον.
'Αγαπητοί συνεταίροι, ή άπερχομένη σήμερον Διοίκησις
αισθάνεται την ύποχρέωσιν νά
σάς ευχαρίστηση θερμώς διά
τήν έιιπιστοσύνην μεθ* ής πεοιεβάλοητε ταύτην καθ* δλην τήν
διάρκειαν τής θητείας της.
'Ωσαύτως τους Διευθυντάς
τών κυθηραϊκών Εφημερίδων καί
δσους συνέτει-νίχν διά τής συμπαραστάσεως
και συμβολής
των είς τήν πρόοδον του συνεταιρισμού μας.
Έ ν κατακλείδι ποιούμαι έκκλησιν είς τ ά |ΐέλη τού συνεται
ρισμού μας όπως περιδάλουν
τό Νέον Διοικρτίικόν και Έποπτικόν Συμβούλιον μέ τήν αύτήν έκτίμησιν καί εμπιστοσύνη ν δι' ής περιέβαλαν τήν άπερχουένην Διοικησιν.

σμού παραμείνη εισέτι έπί τ ι
χρονικόν διάστημα Τνα προσπ^θήση καί έπιδιώξη αύτό τούτο
τήν λύσιν τού ζωτικού καί φλέγσ/τος προβλήματος της έντάξεως. Ούτω, θά έδίδ>ετθΛ εις. αύτό ή δυνατάτης. νά φανή, ώς άπεδείχθη, άξιον τής εμπιστοσύνη c μας καί συνεπές άμα πρός
τήν παρά τής Γενικ. Συνελεύσεως δοθεΐσαν πρός τούτο έντολήν τήν σχέσιν έχουσαν πρός
την ένταξίν »μας.
Ούτως έχόντων των πραγμάτων. - εχομεν τήν 'ιεοάν ύποχρέωσιν δπως καί ένώπιον ύμών
δηλώσωμεν δτι έγκρίνομε^ άνεπιφυιλάκτως πάντα τ ά πεπρα
Υιμένα της έκλεκτής Διόιικήσι^ώς
μας, τόσον διό τό άπό τής άναλήψεως τών καθηκόντίον της μέχρι τής λήξεως τής θητείας της,
δσον καί διά τό άπό τής άνω
λήξεως μέχρι σήμερον χρονικόν
διάστημα. Μή παρορώντες δέ
νά εύχαριστησωμεν ταύτην διά
νήν προθυμίαν μεθ' ής άνταπεκρίθη προς τήν περί παρατάσεσεως τής θητείας της
παράκλιρίν μας προσκαλούμεν καί
υμάς δπως διά τής παρούσης
Τακτική γ Γενιικης Συνελεύσεως
έπί τή λήξει τής θητείας της
άποδώσωμεν τόν πρός αύτήν έπ-ιβαιλλόμενον έπαινον.
'Αγαπητοί συμποττρι ώ τ α ι
Σι//εταΐροι,
_ Ποιούμεθα έκκιλησιν πρός ύμάς δπως ,μετά τής ίδιας στορ
γης και εκτιμήσεως περιβάλετε
τάς νέας Διοικήσεις τού ΣυνεTaiipicoyoú μας αΤτινες θά προέλθωσιν έκ τών 'Αρχαιρεσιών
της Α ' Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τού I 9 6 0 διά νά δυνηθώμεν νά φέρω μεν οσον τό
δυνατόν συντομώτερον είς τάς
ά/κάλας μας τό δώρον τό όποιον αύτη διά τών προσπαθειών
μας τείνει^ καί μάς προσφέρει
τήν στιγμήν αύτήν.
Έ ν Πειραιεΐ τη 13)7)1960

νικόν ύπόδειγμα άμοιβαίαί ^
γάττης άδελφών, άναπαύο^51
μαζί είς τόν ίδιον τάφον ; ,
"Άς είναι ή μνήμη αύτων &
ωνία.

Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ
ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΤΕΡΑΧ
'Υπό τήν έπίβλεψιν τοΟ ^Ρ?
έδρου τής κοινότητος
φιΛοπροοοου ιατρού κ. ΔΙ^Γ
τρίου Κοντολέαντος, έπερ^'Γ
θησαν αί εργασίαι
άνσκ«^
σεως τής οιόδου Χώρας, ^
γνωστής ύπό τ ά δναμα Σκ^Τ
τέρα. Δ ι ά τό έργον τούτο 5
πέστειλεν έξ Αμερικής 2
δραχμάς ό εκλεκτός συμπο^Ρ^
ωτης κ. 'Ιούλιος Γ. Σταθηζ/.,
στις είχε καί τήν πρωτοδο^
αν τής άνακαινίσεως τής
λατέρας, ώς έγράψαμειν και
ττροηγουμενον φύλλον.
α
"Ομως όρθως
κρίνου^,'
κοινοτική άρχή,
προέβη
εύρυτέραν άνακαίνισιν της ^
χικώς προβλεφθείσης διά
μετοχής
καί τής κοινότη^
είς την δαπάνην τού έρΥ?^'/
όιτοία τελικώς άνήλθεν ε ι ζ ^ .
000 δραχμάς. Τούτο πληροί
ρηθείς ό κ. Ι ο ύ λ ι ο ς Στάθ$ζ Τ
πεστειλεν συμπληρωμάτικ«? Λ
600 δραχμάς, ώστε ή άνσ*?.
νισις τής Σκαλατέρας νά Ι™.
έξ όλοκληρου δι' έ ξ ό δ ω ν / ^ !
συστήοτας
είς τήν κ ο ι ν ο ^ ,
Κυθήρων, δπως τό ποσόν
συμβολές της διά τήν Σ κ « ^
τέραν το διαθέση δι' ο^λο Χ^
σιμον έργον έν Χώρα.

ΑΙΘΟΥΣΑ ^ ΑΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Κατόπιν
προσκλήσεως V
Κυθηραϊκού Συνδέσμου
^ ^
ρων, μετέβη έξ Αθηνών είς/Λ
θηρα ό έκλεκτός συμπατρ
καί διαπρεπής μηχανικός ^
Σπύρος I. Κασιμάτης^ δ ι ά ^ !
έκπόνησιν σχεδίου καί μ ε λ ^ .
άνακαινίσεως
τής
αίβο^
τού έν λόγω Συνδέσμου. Κ4*?
σχετική ν άπόφασιν τού Α-Τ
θά έπιδιωχθή ή ά ν τ ι κ α τ α < ^
σίΓ τής έκ κεράμων στέγηί . :
τοιαύτης έκ μπετόν άρμέ ι Φ Γ
έπέκτασις
τής αιθούσης
προσθήκης νέου οίκήμοττος
κου€ 8 άκόμη μέτρων. Διά ^ ί
μετάβασίν του είς ΚύθηΡ^Ι
μηχανικός κ. Σπύρος Κασ»ΓΓ
της ήρνήθη κάθε άποζημιωό^ν

Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ
Φροντιδι τής κοινότητος
θηρών καί μετά την ά ι τ ο ι ^
τωσιν τού σχετικού
δι**^
διανομής, έτοποθετήθησαν
τας οικίας
μετρηταί
(Ρ°Λ^
γ ι α ) διά τήν κατά βουλιξ!
παροχήν ύδατος έκ του
τικοΰ υδραγωγείου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

',·

Άνεχώρησεν είς Σικάγο
μερ
. , ρικης ή εκλεκτή κυρία
τ ι α Π. Κατσρύλη, ίατρολ'
Ποταμού. Ή κυρία Κ α τ σ ° ^
μεταβαίνει είς Αμερική ν
συναντησιν τού έχει διαμένθ/^1
νεαρού υιού της κ. Θεοδών^,
Π. Κατσούλη.
Όιμοίως
άνεχώρησεν είς Λ
—
. w ^ ΝΑκ^Λίνμι(¡WC.V
ρικην τό
έκλεκτόν
ζεύγος
μερικιγν
τό
έκλεκτόν
ζεύγος ™
μητρίου
καί Βασιλικής
Βασιλικής J y í
καί
τον, τό γένος Ίορδάνου Α ^
πούλου, έκ Πειραιώς, μετά
μικρού υιού των 'Ιορδάνη
Θωμά.
Πρός τήν άξιό'τιιμον κ ^ ' ί
Κατσούλη καί τό φιλικόν
ζεύγος Νόρτον, εύχόμεθα
λό ταξίδι
καί σύντομον έ11
τσροφήν είς τήν ποττρίδα. ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ__ΜΑΝΙΑΤ^ Ι
Μεταξύ τών έσχάτως
θεντων έξ Αύστραλίας ά Υ < ^
τών συιμττρΓτριωτών μας., ήτο
τό έκλεκτόν ζεύγος Άντω/ 1 ^
καί Άννεζίνας Μανιάτη
ποιοι προέρχονται άπό τήν
λ ιν Μπιλοέλα της
Κουηνσλ^
δης. Ά π ό τήν πόλιν αύτήν ^
τηρούμεν άλησμόνητας άνοοΡ1^
σεις εκ τών δύο επισκέψεων %
κατά τ ά έτη 1949 καί ί 9 ^
Υπάρχει έκεΤ ,μία άξιάλοΥ^
Ελληνική παροικία μέ άκμΟ'^
τό έθνικόν φρόνημα τών
της μεταξύ τών όποιων
^
κι άρκετοί Κυθηριοι έν οίς οι ^
κτίμητοι φίλοι μας Βρεττός £
ταράς, Σταμάτης
Κυνηγ^;
κης, άδελφοί Κατεανέβα,
Φοι Γλυτσοϋ, ό παιδικός
φίλος καί άντιπρόσωιτός
είς δλην τήν περιφέρειαν
ναγιώτης Βενέρης καί άλλοι·
Διατηρεί ή παροικία
νικον Σχολεϊον, έκκλησίαν
αιθουσαν 'Ελληνικών σ υ γ κ ε ^
σεων καί καταβάλλονται
^
σπάθειαι διά τήν ' Ε λ λ η ν ο ΐ τ ^
διαπαιδαγώγησιν τών έκεί %
ληνοπαίδων. Είς τήν π α ρ ο ί ^
αύτήν, που άποτελεΐ μίαν
θινήν έθνικήν έστίαν είς τό ^
τρον τής Αύστραλίας πρώτο? * •
ταξυ τών άριστων είναι ό άτ^.
πητός μας φίλος κ. Ά ν τ ω ^ ς
Μανιάτης, καί ή άνεκτ.'μΐ?-,κυρία του (τό γένος ΤΡ1;
Φύλλη έκ
τού χωρίου
Φυλλιάνικα) καί τό ζεύγος ^¿.,
νιάτη εΐναι τό έπίικεντρον
^
σης κοινωνικής,
ποττριωτΐ*
π-ροοδευτικής ή άν^ρωπιστ ^
κινήσεως, ώστε ό δ ι ε ρ χ ό μ ^
άπο τήν Μπιλοέλα νά μένη
Υματι έκστατικός άπό τήν ί 0 1}ί
νειαν τήν προθυμίαν, τήν
νον διάθεσιν καί τάς π ε ρ ι ^ 0 ^
σεις έν γένει τού άφίχθέ^ν
έκΛεκτού ζεύγους. Ό κ. Μ ο ^
της υπήρξε λαμπρός καί
Μ
οιος έπιχειρηματίας τόσον ^
τον έμπορικόν τομέα δσον
είΓ γεωργοκτηνοτροφικάς ^ ^
ρήσεις άναδειχθείς είς ΙσΧ^ι*
γαιοκτήμονα.
άποχωρήο"05:.μ·
σχατως
τών έπαγγελμοΠ"11^,
του άπασχολήσεων καθ' δτι
δεις λόγος συντρέχει διά να 0
νεχίζη πλέον τάς έργασίαο ^
, ,Ίδαιτέρως
χαίροντες
%
την αφ: ξ ίν των είς τήν παπΡ^ί
εύχόμεθα όλοψύχως είς
εύχάριστον τήν ένταύθα δ ι ^ ,
νήν, χωρίς όμως νά π α ο ^ , ν
ψωμεν καί νά πα·
ονεθ^,
διότι έπέρασαν άπό τάς ,
νας· ίεροκρυφίως. χωρίς να
άίιώσουν νά τούο σφίξωΡ^,Λζ
χέρι μέ ένα έγκάρδιον
ήλθον^> πληροφορηθίντες
ως τήν άφιξίν των καί μέ άΐ
την ^ καθΛττέρησιν.
'Ελττι4^£ ζ
αύτήν τήν εύχαρίστησιν ν σ , ^ , .
τήν δώσουν εις πρώττιν
ριαν.
I. Σ. Κ Α Σ Ι Μ Α 1
Δ Π ΡΕΛΙ
Ό πολιτευτής
Πειρο"^ζ έΝήσων κ. Ήρεικλης ΣακκσΛη^ (α ,
δώοησεν είς τό σχολεϊον η ^ ^ ΐ .
οίκων δυο πολυτελείς τ ό μ ο ^ ^ έ ν
'Ελληνικής
Μυθολογίας.
ττοος έυπλουτισμόν τΰς
'Η'
Βιβλιοθήκης. Ή δωρεά του κ
οακλη Σακκαλή έγένετο ε ι ^ ^ ^
μην τού πατρός του ά ε ' μ ^ ^ ο ί
Γεωογίου Σακκαλή διατελεσ" ^
βουλευτού Φιλελευθέρων κ®'
έπανάληφίν ύπουογού,

