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ΓΡΑΦΕΙΑ :
ΣΤΑΔΙΟΥ
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ΑΘΗΝΑΙ

ΑΘΗΝΑΙ ΔΕΎΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΊΟΥ

Η ΚΥΘΗ PÁÍKH

ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΧΕΙΝ ΚΟΡΥΦΑΝ

Οδτε άνάγνωσι\ λοιπόν 81ν ναι δμως έπιτετραμμένον εις τόν
βρίζει 6 Κυθήρίος θ η σ ε ύ ς ; Κυθηραϊκόν λαόν νά άναμένν^
φυσιολογική
εν οτι ήμεΓς κατεφύγομεν τάς έκλογάς. Ή
τόν ¿ντετερμινισμών οιά νά αύτή δδδς πρέπει νά βαίνηται
είξωμεν δτι δέν πρέπει νά είς περιστάσεις δμαλάς, είς πεβουλευτής; "Ο,τι σχετικώς ριστάσεις κατά τάς ¿ποίας δ
αμεν δέν άφεώρων αυτόν, βουλευτή; Ινώς τόπου άποδειν πρόεδρον δηλαδή τής έπιτρο- κνύεται άνεπαρκής. Είς τήν
τήν
ίδικήν
τών ¿ράνων τής όδοϋ Διακο- περίστασιν δμως
ου. Ά φ ε ώ ρ ω ν τδν ταμία ν αύ- μας δέν πρόκειται περί άνεΚαΙ δια νά άποδείξωμεν παρκείας. Πρόκειται περί ένδς
ο θά Ιπαναλάβωμεν τήν ά - φαινομένου διά τδ δποΐον δέν
τολήν του περασμένου φυλ- όπάρχει λέξις ε?ς τά λεξιλόγια
μας είς τοί>ς άναγνώστας των έθνών διά νά τδ σημάνη.
]μς,
έάν υπάρχουν διαθέσιμα Βουλευτής πρωτοφανής, δ δποΐος
^5λλα εις τό τυπογραφειον. Διά έζήτησεν άπδ τδ βήμα τής Βουλής τήνκαη πεισωτάργη σι ν
μεν
τόν
Παρακαλοί'ΐιι-ν
θ ε ρ μ ώ ς τσί»ς
του γυμναΚυθ ηραϊαυν^ρομητάς μας τ ο Γ' τι- Έ σ ω τ ρ ρ ι σίου
τής
κδν
λαόν
κοΰ και Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ , τ ω ν ό π ο ι ω ν
έπαρχίας
(τι β κ.
ή σ υ ν δ ρ ο μ ή εληξεν δ π ω ς φ ρ ο ν τ ί του,
βουΤσιτσίλιος
σ ο υ ν τ ο ταχύτερον δια την α ν α λευτής, δ
δέν πρέπει
νέωσίν της, ενισχι'ιοντες ο ύ τ ω την
δποϊος συνάβίνβ βουε φ η μ ε ρ ί δ α τοον — η οποία ο ύ δ έ ν α
νέδεσε τήν
λιυτής δέν
δ δ η λ ο ν π ό ρ ο ν εχει—εις την α π ρ ό πολιτική ν
χ ρ ει άζονσ κ ο π τ ο ν συνέχισιν τ ο υ δ ύ σ κ ο λ ο υ
του υπαρχαι φιλοσοα γ ώ ν ο ς της.
ξιν μέ τήν
φαιαΐ θεωδη μ ι ο υ ρρίαι.
Δέν
γίαν
πόλεως
είς
μίαν
Ιρημον
χρει άζεται οδτε καν νά προσπαίήσωμεν νά πείσωμεν. Διά νά άκτήν τής νήσου, βουλευτής, δ
πεισθ^ δ Κυθηραϊκός λαδς δτι ο- δποΐος άσχολεΐται μόνον καΐ μόχ. Τσιτσίλιος Παναγιώτης του νον μέ τά συμφέροντα τοΰ φίλου
ποτέ Κοσμά δέν πρέπει νά είναι του κ. Μανέα, βουλευτής, δ δποΐος
βουλευτής, άρκουν αυτά τά Ιργα δέν κατορθώνει εις ήμέρας πυρετοΟ κ. Τσιτσίλιου. Κ α ! £χι οσα τώδους άνεγέρσεως διδακτηρίων
Ιργα θά έργα^θ^. "Οσα είργά- Βίς δλην τήν Ε λ λ ά δ α , νά βάλη
1 αθη είνε άρκετά. ΚαΙ άπ β αυτά ε να κεραμίδι
ε?ς Ινα σχολεΐον,
&έν χρειάζονται δλα. "Αρκεί ή βουλευτής, δ δποΐος είς ήμέρας,
νιφελοκοκκυγία. Ά ρ κ ε ΐ ή πό- κατά τάς δποίας διά τήν Μυτιλή"ΧΤξ, τήν οπσίαν Ι^ραντάαθη 3τι νην κα! μ^νον δαπανεί τδ κράτος
βά κτίσουν οί Κυθήριοι είς τό 2 1 5 έκατομμύρια πρδς καταΔιακόφτι άφίνοντες έρημα τά σκευήν δδών δέν κατωρθώνει νά
σπίτια τους και τά χωράφια κάμη δ,τι 6 νόμος ορίζει διά τήν
τους. Τ ά όπόλοιπα 2ργα θά τά κυριωτέραν άρτηρίαν τής νήσου
μεταχειρισθώμεν, διά νά πείσω- μας, δέν είνε άπλ&ς άνεπαρκής
Είναι
φαινόμενον
μεν τόν Κυθηραϊκόν λαόν δτι δέν βουλευτής.
πρέπει νά άναμένΐβ τάς έκλογάς Ιξαιρετικδν καΐ έπιβάλλει τήν
διά νά καθαιρέσω τόν κ. Τσιτσί- λήψιν μέτρων έξαιρετικ&ν. 'Οφείλιον. Τ ά υπόλοιπα £ργα του κ. λουν έκεΐνοι, οί όποιοι τδν έψήΤσιτσίλιου θά χρησιμοποιήσωμεν ψισαν νά δώσουν τάς χείρας είς
διά νά έρωτήσωμεν τήν πλειο- ¿κείνους, οί όποιοι δέν τδν έψήψηφίαν του ΚυθηραικοΟ λαοΰ, ή φισαν καΐ νά σκεφθούν δλοι μαζί
δποία ¿χειροτόνησε βουλευτήν πώς θά παύση πλέον νά έκπροτόν κ. Τ ιτσίλιον, §ως πότε θά σωπή τδν τόπον δ κ. Τσιτσίλιος.
¿ ν έ χ κ α ι τήν κατάστασιν αυτήν. Δέν είναι δυνατδν βϊβαίως νά του
Έ ω ς πότε θά μένη άδιάφορος άφαιρεθη ή βουλευτική Νιότης,
*αΙ θά παρακολουθώ τον άδέξιον διότι δέν προβλέπει τοιαύτας πεΦαέθοντα του Κυθηραϊκου άρμοί- ριπτώσεις τδ Σύνταγμα. Είναι
τος νά τό βδηγη πρός τήν συν- δμως δυνατδν νά τοϋ άφαιρεθη τδ
τριδήν; Έ ω ς πότε θά περιμένη κύρος του έκπροσώπου του Κυνά διορθώση
τό
άνήκουστον θηραϊκου λαου, τδ δποΐον Ιχει
σφάλμα της, τδ σφάλμα τής ά - ένώπιον τής Κυβερνήσεως. Πρέναθέσεως τής Εκπροσωπήσεως πει νά του άφαιρεθή, διότι πρέτου άτυχοϋς τόπου μας είς £να πει νά παραδειγματισθουν οί
¿νθρωπον, δ ¿ποίος οδτε θέλει, άλλοι πολΐται καΐ νά μή ζητούν
οδτε γνωρίζει, ουτε δύναται νά τάς ψήφους ένδς λαου, χωρίς νά
έξυπηρετήση
τά
Κυθηραϊκά δύνανται, χωρίς νά θέλουν καΐ
χωρίς νά γνωρίζουν νά τδν έξυσυμφέροντα;
πηρετήσουν. Κ α ! πρέπει νά τοΟ
Διαμαρτύρονται οί πρόεδροι
άφαιρεθ-ζ, διά νά προληφθούν
των κοινοτήτων διά τήν κ α τ ά άλλα κακά Ιργα,
στασιν τής δδοΰ Κ α ψ α λ ί ο υ — ' Α Έ ά ν ή Κυβέρνησις έδωσε διά
γίας Πελαγίας, διαμαρτύρονται
οί ίδιοκτήται των αυτοκινήτων, τάς δδους Μυτιλήνης 2 1 5 έκααυριον θά διαμαρτυρηθούν καΐ οί τομμύρια, διά τά Κύθηρα, τά δ ίδιοκτήται τών ήμιόνων και με- ποΐα είναι ϊξ φοράς μικρότερα,
θαύριον δέν θά δύναται νά βαδί- επρεπε νά δώση 30 Ικατομμύρια.
οη έπι τής δδοϋ αύτής και δμως Δίδει μόνον 2 (δύο), θ ά τά έδιδε
δ βουλετής τοΟ άτυχους τόπου κα! αν δέν υπήρχε καθόλου βουμας άγρδν ήγόρασε. Δέν νομί- λευτής. Μέ τήν διαφοράν δτι, αν
ζουν δσοι τόν Ιψήφισαν δτι είναι δ κ. Τσιτσίλιος δέν ήτο βουλευκαιρός πλέον κάτι νά πράξουν τής, τά δύο αύτά Ικατομμύρια θά
ϊιά νά διορθωθή δ,τι κακώς έχρησιμοποιοϋντο διά τήν έπιδιόρέπράχθη; θ ά μας άπαντήσουν θωσιν τής κυριωτάτης δδοΟ τής
δτι άναμένουν τάς έκλογάς, διά νήσου, τής δδου Καψαλίου-'Αγίας
νά μαυρίσουν άνηλεώς έκεΐνον, δ Πελαγίας καί δχι διά τήν άμφιόποιος άπεδείχθη κατώτερος τών βόλου χρησιμότητος δδδν Διακοπροσδοκιών των. Δέν άμφιβάλλο- φτίου. Πρέπει νά καθαιρεθή δ κ.
μεν. Άλλοίμονον είς τά Κύθηρα, Τσιτσίλιος, διά νά έπιδιορθωθ^ ή
άν ύπήρχον άνθρωποι σκεπτόμε- κεντρική άρτηρία τής νήσου κα!
νοι νά ψηφίσουν διά δευτέραν νά μή καταστραφή έντελώς κα!
φοράν τδν κ. Τσιτσίλιον! Δέν εί- διακοπή κάθε συγκοινωνία.

ΙΕΜΗΙ2 ΤΟΝ ΚΥΒΗΡΑΊ'ΚΒΗ
ΗΜΙΤΕΙΙΝ
Άπυ καιρού χαι άπό ατόματος
εις οτόμα διατρέχει ή φήμη οιι υ
ονμπολίτης χα&ηγητης χ. Γ. Φωτεινός, αίοΰανόμενος τ υ κακόν το
οποίον προηγίνεται £κ της διαιρέσεως των Κνϋηρίων
"ΆϋηνώνΠειραιώς είς τρία αωματεϊα με τόν αυτόν οχεόόν σκοτιόν, κατεγίνετο νά
ίνώαγι τά τρία αύτά αωματεϊα εις
εν α όπότε $τοι ή ι ω μένα ϋά ηδύναντο και άποτελεσματικώτερα νά δράσουν και εύεργετικώτερα νά φάνουν
είς τους σνμπολίτας.
Ή γνωστή σιδηρά ϋέλησις, η έπι βλητικότης καί ή νοημοσύνη του
άναλαβόντος νά έργασ&η διά την
ενωσιν κ. Ι\ Φωτεινού &φ* ενός, δ
πατριωτισμός και ή επιθυμία των
αποτελούντων τά συμβούλια δπως
φάνουν ΐπωφελεοτεροι και εις τους
εκλέξαντας α ντους κα\ εις τους Κνϋηριους εν γένει άφ* ετέρου ψιαν
άσφαλή εχέγγυα περί τής Επιτυχίας.
Και πράγματι κατόπιν μερικών κατ*
Ιδίαν προσυνεννοήοεων ¿πειεύχΦη ή
τελεία συμφωνία κατά την συνάντη
αιν τών συμβουλίων των τριών σω
ματείων ή όποια £λαβε χώρα ν είς
την οΐκίαν του κ. Φωτεινού την έσπέραν 14 Μαίου καί κατά την δποίαν έκανονίσ&ησαν ολαι αί λεπτομέρειαι έπι όλων τών ζητημάτων.
Είναι Είξιοι έπαινων καί ευγνωμοσύνης και 6 κ. Φωτεινός κα) οί
άποτελοΰντες τά συμβούλια τών τέως
τριών σωματείων οί όποιοι παρέβλεπαν και παρεμέρισαν κά&ε μικροφιλοδοξίαν και μικροφιλοτιμίαν καί
δέν άπέβλεψαν παρά μόνον χαι μόνον είς τό συμφέρον χαϊ τήν έ£νψωσιν του νέου σωματείου.
Κατά τά συμφωνηθέντα ώς εξοδίχως έμάθαμε τό νέον σωματείο ν
ϋά φέρη την έπων ν μίαν βΚυ&ηραϊκή *Αδελφότης * Αθηνών-Πειραιώς»
και ϋά διοικείται άπό συμβούλων
υπό των μελών ¿κλεγόμενον και 4
παρτιζόμενον έχ 14 μελών ¿πτά έξ
'Αθηνών καί έπτά έκ Πειραιώς, τά
14 δέ αύτά μέλη συνερχόμενα μετά
τήν έκλογήν των θά έκλέγουν τό
προεδρεϊον.
Ό κ. Φωτεινός βολιδοσκοπηθείς
ύπό πολλών άπέκρουσε τήν προεδρείαν.
*Εγώ θά ¿προτιμούσα, χαί τήν
σκέψιν μου αυτήν ύποβάλλω εϊς τήν
έκλεγεισαν διά τήν σύνταξιν του καταστατικού έπιτροπήν, νά υπήρχε
άρθρον <5ιά του όποίου θά έξελέγε
το ίίνας επίτιμος πρόεδρος δ δποΐος
θά είχε τό δικαίωμα νά έπεμβαίνη
είς περίπτωσιν Ισοψηφίας, άφοϋ ό
άριθμός κατ* άνάγκην θά είναι ζυγός, κατά τήν εχλογήν του προεδρείου χαϊ £?ς πάν &λλο ζήτημα γενικωτάτου ενδιαφέροντος καϊ χατά
τό όποιον τυχόν ϋά διίσταντο αϊ
γνώμαι τών μελών του συμβουλίου.
Ώς τοιούτος δε νά έχλεγή ό χ. Γ.
Φωτεινός έφΊ δσον ώς δ ίδιος έδήλωηεν δέν επιθυμεί νά έκλεγη πρόεδρος.
Δ. I. ΣΤΑΗΣ

ΠΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ κ. ΠΕΓΙΟΥ

Ιατρός

Έπαναλαμβάνομεν τήν παλαιάν μας πρότασιν, νά συνέλθη
δ Κυθηραϊκδς λαδς τήν 15ην
Αύγούστου ε?ς τά Μ υ ρ τ ι ά καί
νά ψηφίση τδ Ιξής ψήφισμα :
1) 'Αποκηρύσσει τδν βουλευτήν κ. Τσιτσίλιον.
2) Παρακαλεί τήν Κυβέρνησιν νά λάδη τήν νόμιμον πρόνοιαν
διά τήν δδικήν συγκοινωνίαν τής
νήσου.
Έ ά ν δ Κυθηραϊκδς λαδς θελήση νά άναμένη τάς Ικλογάς ή
δδδς θά καταστραφιΓ] έντελώς.
Κ α ! άλλη κυβέρνησις άν έκλεγή
δέν θά τήν έπιδιορθώση. Τ δ οίκονομικδν βάραθρον, ε2ς τδ δποΐον
Ιπέσαμεν, θά έπιβάλη είς τήν
νέαν κυβέρνησιν αίματηράς οικονομίας κα! δέν θά τής έπιτρέψη
νά άσχοληθή μέ τήν διόρθωσιν
τών κακών Ιργων τοϋ κ. Τσιτσίλιου.
*Καιρός
ρνφάν».

παντός

εχειν

κοΧ—

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΤΤΑΗΡΩΤΕΑ!

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΑΜΕΡΙΚΗΣ

*Τό φιλελεύθερο ν τοϋ Η. Τσιτσίλιου εϊνε βεβαίως γγώριμον
έξ όσων έν Κυθήροις Ρπραξεν,
Λτινα δέν είνε ηάντα, νομίζω
φωτεινά θεωρούμενα διά τοΰ
διαυγοϋς φαποϋ τοϋ Αληθοϋς φιλελευθέρου. Και εκ τούιων πιθανώς μόνον και Ικ της ενταύθα πολιτείας του δυσκόλως θά λάβΐ| τό
δικαίωμα νά κάμη κατάχρησιν τοΰ
έντιμου τουτου τίτλου. Διότι δυσκολεύομαι νά παραδεχθώ, δτι φιλελεύθεροι κατά τόν κ. Τσι τσίλια ν
κρίνονται ΟΙ ΜΕΤΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
ϋΠΟΝΕΙΔΙΣΤΑ ΜΕΣΑ Π Ρ Ο Σ
ΑΠΟΦΥΓΗΝ Τ Η Σ ΕΝΤΙΜΟΥ
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Τ Η Σ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
ΕΝ ΤΩ ΣΤΡΑΤΩ, μή ύηοχωροϋντες μηδέ ηρό τής δθωμανιχής ύηηκοότητος' ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΝΤΕΣ,
ΟΤΙ
ΗΛΘΟΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ ΟΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΘΩΣΙ ΜΗΔΕΝΟΣ ΦΕΙΔΟΜΕΝΟΙ, πατοΰντες ακόμη καί ΕΠΙ
ΠΤΩΜΑΤΩΝ. 01 σήμερον μέν
δντες 32 έτών, αϋριον δέ αύξανόμενοι διά θαύματος είς 40
διά τόν Απλούστατον λόγον δπως
Απαλλαγώσι τής στρατιωτικής
ύηηρεσίας' οί έναλλάσσοντες δίκη ν χαμαιλέοντος, διΑφορα έ·
θ νικά χρώματα Αντί πινακίου
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Μ

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
Ή
«Κυθηραϊκή»,
συλλέξασα
πάντα τά στοιχεία, ών ειχεν άνάγκην διά νά όμιλήσπ εμπεριστατωμένως θα ηρχιζε τήν δημοσίευσιν
τον δημοσίου βίου του
λαοπροβλήτου βουλευτοΰ Κυθήρων, ύπό
ιόν τίτλον «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ...»
και τήν δημοσίευσιν αυτήν ώς ύπεσχέθη, θά ηρχιζε άπό τό ανά χείρας φύλλον μέ τήν άφορώσαν τήν
νή<τον μας πολιτείαν του κ. βουλευτοΰ.
4 Έ φ 9 δσον δμως ούτος, κατόπιν
του κατ' αυιοΰ άγώνός μας—δν
κατ^άρχάς ηθέλησε νά μή λάβη
υπ' δψιν—ηδη Απολογείται άνατρεχων ε'ις τό παρελθόν, εΐμεί)α
ήναγκασμένοι νά τόν παρακολουθήσωμεν, ινα μή νομισθη διι, εστω
καί προς στιγμήν, επείσθημεν δτι
Οπήρξεν, οίος θελει νά παρασταθώ,
έ'οτω και Η; τό άπώτερον πα·
βελθόν.
Καί ιδού οτι είς άπάντησιν τών
περι τής εν Έδέσση δράσεώς ιου
περιαυτολογιών, άναδημοσιεΰομεν
έκ τής μεγάλης ήμερηαίας εφημερίδος «Φώς» Θεσσαλονίκης τής 8ης
Ιανουαρίου 1919 επιστολήν άνοικτήν του κ. 'Ιωάννου Πέγιου Φιλελευθέρου βουλευτοΰ τότε, Υποδεικνύοντος δτι ή δρασις τοΰ άνδρόί
ύπήρξεν άρκετά θαλασσοποιηπκή
εψ' δσον ύπήρχον Ιναντίον του βουλεύματα και κατακραυγή.
Έκτος δμως της επιστολής ταύτης, θά μας Ιπιτρέψη ό αξιότιμος
και Ινιιμότατος βουλευιής Κυθή
ρίον νά τόν Ιρωτήσωμεν άφοΰ τόπον άγαθοποιός ήτο ή δράσις του
ώς Νομάρχου Πέλλης, διατί ό λαός
τής Θεσσαλονίκης τόσον έξηγέρθη
και9 αύτοΰ και Ιζήτησε τήν άμεσον
άπομάκρυνσίν του, ή δέ Λέσχη Φιλελευθέρων Θεσσαλονίκης τηλεγραφίκώς (') συνεχάρη τήν Κυβέρνη
σιν δταν έκεΐθεν τόν άπεμάκρυνε ;
Δ<ατι τό Δημ. Συμβούλιον τής αυτής πόλεως δέν εδέχθη νά όρκισθή
προ αύτοΰ καί πώς συνέβη νά άχθη πλέον ή απαξ Ινώπιον τ(7)ν Ε φετών θεσσαλονίκης : θ ά όμιλήση
αράγε σχετικώς ; Και τι θά εϊπη
διά τά ψηφίσματα τά οποία θά
δημοσιεύσωμεν και διά τά κατ* αύτοΰ βουλεύματα τί θ* άπολογηθή ;
"Αν πρόκειται ν' άπαντήση μέ
ύβρεις, ας εχη τό θάρρος νά παραιτηί)ή τής βουλευτικής ασυλίας, προ
παντός δ' άλλου ας μή δχυροΰται
ύπό τό δνομα τοΰ κουνιαδάκου του....
"Ας ελθωμεν δμως είς τήν επιστολήν, εξ ής καταφαίνεται δτι άφ'
ενός μέν τά εθαλασσοποίηαεν εις
τήν "Εδεσσαν, άφ* έτερου δέ δτι
οί υπογράφοντες τό τηλεγράφημα
«πρός τήν Κυβέρνησιν δπως μή
άπομακρύνη αυτόν εξ Εδέσσης»
είναι : «εκείνοι τούς οποίους ό κ.
Τσιτσίλιος εξελέξατο, ώς όργανα
προς Ιξυπηρέιησιν τών καταχθόνιων σχεδίων και τών ιδιοτελών
σκοπών του».

1931

φαχής Mal μή δειλιώντες Αναλόγως τής ηνοής τούτου ή έχείνου
τοϋ Ανέμου νά προσθέτωσιν είς
τό Χδιον δνομα τήν εϋηχον χατάληξιν ώφ καί βραδύτερον 'Ελληνική ν, να ύποβλέπωνται και
παρακολ»»υθ<»ΰνται σήμερον καί αυριον νά είνε τών επιστήθιων συναγωνιστών του. Συνεννοούμεθα βεβαίως, κύριε Νομάρχα. Έάν κατά
τά ανω ειοθε φιλελεύθερος, εγώ
σας επονομάζω φιλελευθερώτατον.
Τοιούτος εγώ φιλελεύθερος δέν
είμαι.

ENÛI1IQN ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Η ΑΡΑΣΙΣ ΤΟΥ χ· ΝΟΜΑΡΧΟΥ
» Ό κ.Τσιτσίλιας καί οί όμοιοι
αντφ Η αϊ οί έχλαμβάνοντες τό
κόμμα ώς
ποριστικόν
μέσον
ΑΘΕΜΙΤΩΝ
καί ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΕΩΝ κερδών, είνε οί χείριστοι τών έχθρών τοϋ κόμματος
τούτου, τό ónoiov καταρρίπτουσι δυστυχώς είς τήν συν είδη σιν
τοϋ κόσμου διδσων πράττουσιν.
'Αλλ' ας ελθωμεν συγκεκριμένως
είς τό ζήτημα αναφερόντες ξηρά
ξηρά τά πράγματα.
Έ ν τή Βουλή ερώτησα:
Τόν μέν κ. επί τής Δικαιοσύνη;
ύπουργόν, διατί ή κατά τοΰ τέως
Νομάρχου Πέλλης Π. Τσιτσίλια
υπόθεσις δι' επισιτιστικές ανωμαλίας δέν παρεπέμφθη εΙσέτι ενώπιον τοΰ Εφετείου Θ-σσα>ονίκης,
καίτοι προ πολλού Ιπερατώθησαν
αί ένεργηθεΐσαι υπό τή; ανακριτικής αρχής Έδέσση; σχετικαί ανακρίσεις.
Τόν κ. ύπουργόν τοΰ Επισιτισμού, τίνα μέτρα ελσβεν ή σκέπτεται νά λάβη κατά τοΰ τέως νομάρχου Πέλληε Π. Τσιτσίλια, δστις
διαταχθείς τηλεγραφικώς ^ταρ' αύτοΰ ν' άπολογηθή διά την σκανδαλώδη χαϊ Λνισον δια^μην Αλεν
ρων είς τούς αρτοποιούς τής πόλεως Εδέσσης,
ένήργει πρός
όφελος ένός έξ αύτών, έν τή οίKÎÇL
τοϋ όποίου κατ φ κει, παρεπλάνησε τό ύπουργεΐον διαστρεβλώσας τήν πραγματικήν αλήθειαν
δι' εγγράφου, κάτωθι τοΰ όποίου
Απατηλώς Απέσπασε τάς ύπογραφάς τών Αρτοποιών, ώς Α π ο δεικνύεται έκ τών ένόρκων καταθέσεων ένώπιον τοϋ άνακριτοϋ 'Εδέσσης αύτών τών Ιδίων
Αρτοποιών.

ΤΡΙΑ ΚΑΤ' ΑΥΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ
» Ό κ. Τσιτσίλιας δμως διά νά
διαφώτιση καλύτερον τό κοινόν
περί τής άφιλοκερδοΰς καί πατριωτικής πολιτείας του ενταύθα Βπρεπε νά έπικαλεσθή τά τρία κατ'
αύτοϋ βουλεύματα τών Πλημμελειοδικών 'Εδέσσης ώς καί τάς
έν τοϊς ύπουργείοις τής Δικαιοσύνης, τής Παιδείας Mal τής Συγκοινωνίας κατατεθειμένος ήδη
έκθέσεςς τών ένεργησάντων ένταϋθα
Ανακρίσεις
δημοσίων
υπαλλήλων, έν οΐς διαλάμπει ή
Αλήθεια.
Ή σκανδαλώδης άνάμιξις τοΰ κ.
Τσιτσίλια είς τά επισιτιστικά τής
χώρας μας καί ή συκοφαντική
έκστρατεία
κατ' έντιμων καί
Αθώων δημοσίων ύπαλλήλων
καταφαίνονται πληρέστατα είς
Ανωτέρω έπίσημα έγγραφα τά
όποϊα εϊνε ό Αψευδής μάρτυς
fiai τό Αληθές κάτοπτρον τής
ένταϋθα έντίμου δράσεώς του.

ΜΙΑ ΕΝΤΟΝΟΣ
,ΧΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΙΑΨΕΥΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΟΥ
Ό κ. II. Τσιισιλιος άπολογούμενος είς τήν έφημερίδχ του «Φωνή
τών Κυθήρων» τής 30ης 'Απριλίου
1931, δι* τήν γενομένη ν ένώπιον
του ΙΙλημμελειοδίκείου ΆΘηνων άποκάλυψιν κατά τήν δίκην τήν διεξαχΟείσχν έπι τή; μηνύσεως αυτοΟ
έναντίον το0 διευθυντοΰ μας, περι έκζόσεως τοΟ 6π' άριθ. 128 βουλεύματος τών έν Θεσσαλονίκη Εφετών
διατάσσοντος τήν προφυλάκισίν του
«έπι απιστία, ίδιοποιήσει καί συνβργεία Ικβιάσεως κλπ.», μεταξύ άλλων άνοησιών καί άνακριβειών τάς
όποίας παρέταξεν είς τήν πολύστηλον, αλλά χλιαράν καί άνούσιον
Απολογίαν του, σχετικώς πάντοτε
μέ τήν ίδιότητά του *αί τήν δράσιν
του ώς Νομάρχου, Ιγραψε καί δτι
κατά τό 1922 κληθβίς είς Θεσααλονίκην ύπδ τοΟ άνακριτοΟ διά τήν
άπαγγελίαν έναντίον του κατηγορία;
διά τάς ώς άνω πράξει;, συνήντησεν
έκεΐ τόν συμπολίτη ν κ. Μω. Κασιμάτην, υπηρετοΰντα παρά τή Γεν.
Διοικήσει θεσσαλονίκης ώ ; σωφέρ
τοΟ τότε Ύπουργοϋ καί Γεν. Διοικητού κ. Σ. Ε. Στάη, ό δποίος του
είπε δήθεν «νά φυλαχθή διότι ό
Στάη; θά τόν pdtXig φυλακή».
Οί ένταυθα άδελφοί τοΟ *. Ί ω .
Καοιμάτη άπέστειλαν πρός αύτόν έν
Αίγύπτω δ π ου διαμένει τό περιέχον
τά; ώς άνω έκμυστηρεύσε:; φύλλον
τής «Φωνή; τών Κυθήρων» καί τόν
ήρώτηιαν έάν τά γραφόμενα υπό τοΟ
κ. Τσιτσίλιου είναι άληθή. Ούιο; δέ
άπήντησεν ώ ; έξής, διά τή; άπό 24
Μαΐου 1931 έπιστολής του πρός τόν
άδελφόν του Άντώνιον, ήν ούτος,
άντί πάσης άλλης διαψεύσεως, έθεώρησεν ύποχρέωσίν του νά δώσΐ2 εί;
τήν δημοσιότητα ώ ; έχει πρός άποκατάστασιν τής άληθείας.
Έ έπιστολή αΰτη έχει αύτολεξεί
ως έξής :
Μανσούρα 24 5-1931
*Αγα7τητε άδελφε 'Αντώνη,
Διά τής ιτπραρπης σε ρξο^ίπιοδοτώ νά διάψευσης μέ τόν κατηγορηματικοίτερον τρόπον δσα γράφει
ό κ. Τσιτσίλιος είς τήν «Φωνήν τών
Κυθήρων» περί συνενοήσεώς μου
μετ' αύτοΰ εϊς Θεσσαλονίκην κατά
τό έτος 1922 και ιδίως τό δτι εγώ
τοΰ ειπον «νά φυλαχθη διότι ό κ.
Στάης θά τόν φυλάκιση». Ουδέποτε τοΰ είπον τοιούτον τι ούτε ήτο
δυνατόν νά τοΰ εΐπω, άφοΰ δέν
ήκουσα ποτέ ούτε τόν κ. Στάην
ούτε άλλον τινά έκ τών περί αυτόν
νά όμιλήση περί διώξεως τοΰ κ.
Τσιτσίλιου. Καί έάν τότε έμαθα διι
ό κ. Τσιτσίλιος εκλήθη εις άνάκρισιν, τό έμαθα άπό τόν ΐδιον κ.
Τσιτσίλιον, δστις τό ειπεν εις τό
κατάστημα ένός συμπατριώτου μας
πλησίον τοΰ Ταχυδρομείου, δπου
είμεθα μαζή.
"Ολα άρα αυτά π»»ύ γράφει πρρί
έμ.τιστευτικής ειδοποιήσεως
και
«αινιγματικού ύφους» είνε έντελώς
ψευδή καί ανυπόστατα και είμαι
πρόθυμος νά τό τονίσω οπουδήποτε.
Σέ φιλώ
Ό αδελφός σου
Γιάννης
Θά σωφρονισθή τάχα 6 κ. Τσιτσίλιος άπό τό ώραϊον αυτό μάθημα
εύπρεπείας καί καλής συμπεριφοράς ;
Πολύ άμφιβάλλομεν.

τοιαύτην έκλογήν. Καί ούτω έκ
τών ύπερδιακοσίων μελών τοΰ Συλλόγου μόλις περί τά εικοσιπέντε
παρέμειναν συμπεριλαμβανομένων
εις τόν άριθμόν τοΰτον καί τών κκ.
Γρ. Τσίτση, Ά θ . Μπουζάνη, Ρασήτ Βέη (κ. ά.) τούς οποίους καί
ΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ
μόνους, ώς μή ώφειλ«ν, εξελέξατο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ό κ. Τσι τσίλιας, ώς όργανα πρός
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝέξυπηρέτησιν τών καταχθόνιων
»Προκειμένου δέ πκρί τοΰ Διοι- σχεδίων Mal τών Ιδιοτελών σκοκητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου πών του.
τών Φιλελευθέρων Εδέσσης, δηλώ
ΝΟΜΑΡΧΟΥ
κατηγορηματικότατα,δυι τούτο άπό ΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΟΥ
τής ήμέρας ακόμη τής εκλογής του
»"Ετερον κατόρθωμα τοΰ νοέπαυσε ν' αντιπροσωπεύει τήν γνη μάρχου κ. Τσιτσίλια είνε, δτι συνεσίαν γνώμην τών Φιλελευθέρων τέλεσε διά τής ατασθάλου πολιτείας
Έδεσσαίων, καθόσον ή έκλογή του ε'ις τήν διαίρεσιν τών κατοίαύτοϋ διεξήχθη ύπό t¿ κράτος κων τής πόλεως Εδέσσης είς δύο
τής τρομοκρατήσεως καϊ τής Α- άντιμαχόμενα στρατόπεδα, δπερ
πειλής, Ασκηθείσης ύπό τοϋ φι- Ισχε καϊ θά εχη δυστυχώς καί εις
λελευθέρου νομάρχου Μ. Τσιϊσί- τό μέλλον ουχί ευχάριστα αποτελέλια καϊ τών έγκαθέτων του. σματα.
Κατά τήν ίστορικήν έκείνην έκλοΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΠΕΓΙΟΣ
γήν τά πλείστα τών μελών τοΰ
Βουλευτής Πέλλης »
Συλλόγου απεχώρησαν ώς διαμαρ(1) Ά ρ ι θ μ ό ς πρωτοκ. 3309 'Υπουρτυρηθέντα καί άποδοκιμάσαντα τήν γείου Εσωτερικών.
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Η ΣΤΗΛΗ ΜΟΥ

ν τνους είδα ότι έκληρονόμησα ^ ,
γιο πολλά χρήματα και μαουνες
τόν πατέρα μου, ότι απέκτησα
^
κοστούμια, ότι απέκτησα δι'
καί θέσιν είς τόν Δήμον Πειραιής^
ότι έγινα σύμβουλος καί καμίας ¿ ^
εράνων καί απέκτησα γνώμην χ^ι
βρίζω. Έκτοτε είμαι σοσιαλιστής·:
θ ά μείνω*
'
Ο ΔΕΙΝΑ

Συμπολίτης, κυνηγών την τυχην
Τ Η Ν 14ΗΝ Μ Α Ί Ο Υ
ρίς "Αφρικήν, ως χρυσοθήρας, μ«ς
απέστειλε τους καιωθι στίχους,
Μέ τόν σοσιαλισμόν δέν εύρισκόμην
έως τής 14ης παρελθόντος μηνός είς
τους οποίους δημοσιεΰομεν ώς αΤΟ ΡΟΛΟΥ
άγαθάς σχέσεις. Κατά βάθος δέν γνωκριβώς έχουν, καθόσον είνε ή πιρίζω διατί δέν κατωρθώθη ποτέ νά
στή άπεικόνισις των πόθων, και
*Ηταν νύχτα. Μια δμορφη νύχτα,
συννενοηθώμεν, φοβούμαι όμως ότι κυτων παλμών που ώίίουν τους συμ- γιατί ϊμαν άστροφεγγιά καί γιατί δέν
ριώτερος λόγος ήτο ή «πλησμονή» τών
ξένων λέξεων τάς οποίας περιέχει' άμα
πολίτας στην Ηενιτειά, ακόμη δέ ήμουν ακόμη 18 χρονών. Κοντά σ*
όμιλή κανείς περί σοσιαλισμού, θά ό και ή άπήχησις τών κόπων και ϊνα ερημοκλήσι, που είχε καντήλι
μιλήσο έπειτα περί προλεταριάτου, πετων βασάνων των.
άναμμένο, κοντά σ'Ιτα οκοϊνο γείρί σοτζιάλ-δημοκρατίας καί κροπερατιΨ Ι Λ Α - Ψ Η Λ Α
βισμοΰ, καί περί άλλων πολλών τά ότονα ένός πρίνου.
^
s
a
s
Hsaa
ποια τραχεία γλώσσα «βέρου τσίριγο')ΕΝΑ
ΟΝΕΙΡΟΝ
ΜΙ ρωτα ή μητέρα μον τήν ώρα,
τη> άποοτρέφεται. Ούτως εχόντων τών
§ Κεραυνοί, βροχές, χαλάζι, σι
και πριν νά προφτάσω νά βγάλω τό
πραγμάτων επρόκειτο νά παραμείνω α- νά τά δώρα πού 6 καιρός Ιστειλ»
Στ ψ 'Αφρική αχην κρημυ είς ίνα ρεμαστός ¿π' άπειρον ή μάλλον μέχρι τής Τοιρίγο τις τελευταΓες ήμΙρες τοϋ
ρολόϊ, §νας άπό τους χωρικούς μας,
Iτάχι πού δέν είχε ρολόϊ είπε πώς είνε 4
ημέρας κατά τήν οποίαν ό μπολσεβίκος Οδτ» b Γεννάρης, ο5τε 6 Φλεβάρης,
ixuVrjoa ν* άναχαν&ώ στο woto αεράκι
θά ήρχετο νά μοϋ πριονίσω τόν σβέρ- κανένας χειμωνιάτικος μήνας Οέν έ
παρά
20'.
Τρόμαξα.
*Εβγαλα
τό
1
¿κει εγηριι και πλάγιααιι ¿πάνω ο ενα
κον, ένψ αί έρυθραί α η μα Ια ι θά έκυ- τόσο γενναιόδωρος.
(βράχο ρολόϊ. Τό κντταξα οτό φώς τον κανμάτιζον έπάνο είς όλα τά δημόσια κτίS ΟΙ χωρικοί μας άπελπισμένοι i
τις πίκρες και τα βάααγα και κόπους νά
ρια. Ά π ό τήν νύκτα όμως τής 14ης τιόνται άν είναι πράγματι άνοιςις ή
τήλων τής έκκληαιας και ελεγε 4
[ξεχάσω. παρά 20'. Έοώτηπα τό χωρικό μας,
Μαΐου που έλαβε χώραν είς τήν οΐκίαν τυχόν καί Ιχουν χάσει αύτοί τόν
του συμπολίτου καθηγητού κ. Φωτεινού Ρ'.αομό.
που
ήίερε
τήν
ώρα
καϊ
μου
είπε,
Με πήρε 6 νπνος μια οτιγμη και νιδα
ή σύσκεψις διά τήν «ενωσιν* τών Κυ§ Γενικώς ή γεωργία Ιπαθδ μ*γ4
/στ* δνειρό μον πως τήν ήξερε άπό τά &οτρα. Προσθηραϊκών Σωματείων 'Αθηνών—Πει- ζημίες. Τ ά σανά ό λ α
κατεατράφη;
υ τ ι μια via ώμυρψη ητ ο στο πλενρό μον.
ραιώς, έγινα σοσιαλιστής. Θεέ μου! Τί γιατί τά είχαν κομμένα
7τάϋηοα νά μά&ω κι' εγώ νά βλέπω
ΧΛΐ
μεταβολή!
Ήσθάνθην
εκείνο
τό
βράδυ
στά χωράφια καί μέ τά νερά
τήν ώρα άπό τά άστρα και οχ ι άπό
Μονφάνη πώς ¿γέρ&ηκα κι' ίγέρ&ηχε χ%
ένα «κράκ» μεσα μου, καί κάποιον τρο§ Είς τά Φράτσια τό μεσημέρι τί}ς
μακτικόν χαλασμόν ν' άνακακεύχ) τον Μαίου έπεσα μιά τροδμπα (σίφουνας)
(¿κείνη τό ρολόϊ. Φαίνεται δμως, πώς, δα α
έγκέφαλόν μου καί τά σπλάγχνα μου, μεγάλη Ροή καί σήκωσε στόν αέρα i*
κι* είδα πώς ημονν μόνος μον στην ερη-εχει κανείς ρολόϊ, δέν είνε εύκολο,
[μό μου κλίνη νά μήν τό κνττάζη και νά ψάχνγ) O i ¿ κ τ ι λ έ α κ ν κ ζ τους κυθηροιΐχους χ ο ρ ο ύ ; μέ V t ^ i c i c ç μ α ν τ ι ν ά ό ι ς
ένόμισα ότι έξαφνα ήρχισε νά ρέχ) είς τόν πενήντα δεμάτια σανό ποδ τά ι{
τάς φλέβας μ.ου τό αίμα του προλετα- oco χωράφι του b κ. Ραΐσης.
ci( Γπν φΜνογρ«φΐχην iroiipeiftv H i s M a s t e r V e i s . Έ χ ύιξιών
νά
tdf),
πον
βρίσκεται
ή
πούλια
και
ρίου. Τήν νύχτα τής 14ης Μαΐου. Τί
Μονφάνη. Ήχονοα φωνή εκείνη που
npèç τ ά άριστ*ρ* e l χ . χ . Γεώργ· Παπαγαρουφάλης, Γιώργιος
§ ΈμάΘαμι μέ εΰχαρίστησί μας «τι à
[γυρεύεις, που τά ζυγά, xai όεν Ιιμαϋα. Kai
είχε συμβή;
Ένας φίλος συμπολί- τέλους b μηχανικός γιά τους βρόμ*
Μουλάς xflti ÔeéÔMpeç Τρίφυλλης.
οτι εγώ είμαι η τνχη οου και κάπου &ε μένει ή Ικανότητα αύτή προνόμιο
της μέ συνήντησε περί τό μεσονύκτιον έιιήγε στό Τσιρίγο. Έλπίζομε λοιπόν |
[νά
εις τό Ζαχαροπλαστείο ν «Κυβέλεια» τώρα β* άρχίσ^ έπί τέλους αυτή ή nofc
τών χωρικών ποί όέν ίχονν ρολόϊ.
καί μου είπε: Τώρα μόλις τέλειωσε ή κροτη έπισκευή τών δρόμων, ol txoi>
Φαίνεται
δμως
πώς
κι'
αυτοί
&ά
σύσκεψις. JO Νιόνιοc έκτός τών Λλλων άπό δύο χρόνων έχουν καταντήσει σ·οι
Τότε τής είπα χι* εγώ, οτι για αίνα χρέΙούνιος
έζήιησε όπως τό νέον σωματεΐον έκ- δρόμοι μαρτυρίου γιά κείνους που imv*
. Ι χ ω χάσουν τήν Ικανότητα αύτή. Μαδώσο δεκαπενθήμερο περιοδικό διά νά ρουν νά τους περάσουν.
θαίνω, πώς ol Λογο&ετιάνοι &ι ξοπλην öiv ει μπορώ για νά σε βρώ κ' ίσιος
—Έφωνάξαμεν, διεμαρτνρήθημεν, υ- έ ξ α φ α ν ί σ ο
*ά δύο ρυπαρόφυλ[μακράν απέχωδέψουν 35000 δραχμές και αγο— Ά π ό τόν Ποταμό μ4ς γρίφου ν fc
βρίσαμε ν καί κατηράσθημεν τόν Ίου- λα που έκαμαν καί έδειξαν. Ό δέ Μ'αόλους έλυπηοε ή άηουοία τοδ κ. Χαρια«
ράσουν
ρολόϊ.
Δυο
τρία
μπορεί
και
νιον
καί
τόν....«κακόν
του
τόν
καιρόν»
νέας, είπε καί αύτός, είπε.... Ό φίλος
Αυιη μου είπε, πάντοιε εγώ 'μοννα κονκαί ήλλαξαν από χθες τά πράγματα συνομιλητής «σύμβουλος» μου έξέθεσε δου άπό τήν τελετή τής καταθέσεως τς
[τά σον περισσότερα σπίτια Αογοϋετιάνικα 'Αφίξεις
καί ήρχισε καύσων άγριος καί λίβας όσα είπε καί ό δεύτερος καί εφυγε βια- θεμελίου λίθου τοδ Κοινοτικού Μεγάρ«
αλλά συ μεόιω&ς κι* έφυγα μακράν σου.Οά έχουν τό ρολόϊ μπροστά τους.
- Ό κ. Νικόλαος Κατσοόλης έδα4
Άφίχετο προ ήμερων είς 'Αθήνας αποπνικτικός. *Ή θά βρέχιι λοιπόν κάί στικά. Έσκέφθην καλά-καλά μόνος μου
θά άνοίγονν ol κάτοικοι τονς τήν και άνεχώρησε διά Κύθηρα προερχό- θ ά πίπιιι χάλαζα είς τά Φράτσια καί καί έξαφνικά έγινα σοσιαλιστής. 'Αν νησε καί άλλος 8 χιλ. δραχμ. διά τί
Και τώρα τρέχεις στα βουνά μέαα στην
έκιχρύσωσιν τής άγίας είκόνος «Δέσποινα
(ερημιά πόρτα και ϋά βλέπουν τήν ώρα. Μά μενος εξ 'Αφρικής, ό συμπολίτης κ. τά Γκουτιάνικα ή θά καιώμεθα καί δέν εκδώσουν περιοδικόν, έσκέφθην, δέν του Καραβά.
θά
κινήκαι
φύλλον
ούτε
είς
τάς
έξοχάς.
θά ζημιώσουν μόνον άπό πάσαν άποχα ι με ζητάς στην έρημο μεο\χ' άγρια καϊ τά άλλα σπίτια τών Λογο&ετιά- Εμμανουήλ 'Ιερέως Κουλενιιανός μετά
§ 'Η «Κυθηραϊκή», παρακολουθεί τά é
"Ας τό πάρωμεν άπόφασιν.
ψιν τό (δεώδες τής κυθηραΐκής ενώ[&ηριά ; νων εύκολα ϋά βλέπουν τήν ώρα. τής οίχογενείας του.
Μητάταις μζτ' έντεταμένης, άλλ' k y i m
σεως, δεν θά είναι μία πράξις αντικαπροσοχές. ΑΙ λεπτομέρειαι, μέχρι u
Ak tPa άπέχουν άπό τό ρολόϊ πιρισνονική, παράτυπος, σκανδαλώδης, τήν
Πάλι την ξαναρωτώ άφες τά περασμένα
τών τελευταίων, πρέπει διά πολλούς U
Γεννήσεις
σότερο
άπό
πέντε
¿¿πτά
τής
ώρας,
οποίαν
διαπράττει
ό
πλούτος
είς
βάρος
και πες μου γιά τά μέλλοντα και για τά
'Όταν θά...
γους νά γίνουν κτ^μα τοΟ κυθηραΤ«
(πεπρωμένα βία ενα τέταρτο. "Ενα τέταρτο νά
τής πτώχειας; Καί άκόμη, έσκέφθην, κοινοδ.
Ή σύζυγος του κ. Βίκτωρος Πρωτο—Ελλείψει χώρου, τόν όποιον κα- ποίος είναι αύτός ό κύριος Μανέας,
πάνε στο ρολόϊ και ίνα τέταρτο νά ψάλτη ετεκεν έν Μυτάτοις θήλυ.
§ Ή Δικαιοσύνη βμως πρέπει νά V
Τά μέλλοντα 9ανε καλά κι* άν &ες νά μ*
ταναλίσκουν σήμερον αί γενικοί» Ενδια- καί μέ τί δικαίωμα μας ύβρισε;... Διό- λήστο πρώτη.
γυρίσου μισή ώρα. θά προσθέτουν
τι...
Διότι
εχει
παράδες;
Λοιπόν
θ
ά
φέροντος κυθηραϊκαί υποθέσεις, άνα[άγροικήομς
§ Τήν 31ην λήξαντος, ήμέρκν Κυρ«
άλλαξε λίγο την καρδιά, όιά νά ευτνχή- τή μισή ώρα τοϋ ρολογιού καϊ θά Νέοι Επιστήμονες
βάλλομεν, ότι ύπεσχέθημεν νά γράψω- του τις πάρω. Καί διανοητικώς κατέ- κήν, έγένετο ή έτησία Γεν. Συ'νέλευαι
σχεσα
τήν
πατρικήν
περιουσίαν
του
ά6έχουν τήν άκριβή ώρα. Μά κι" Λπό
τής «Κυθηρ-. Άδβλφότητος* Πειραιώς
Ό κ. Εμμανουήλ Π. Φατσέας δούς μεν «περι τής επιστολής τοϋ περίφήτά &λλα χωριά, άπό τά Φράτσια νά τάς νενομισμένας εξετάσεις επί π*υχίφ μου καί άξιοτίμου ταμίου καί συμβού- λίου αύτοϋ έπικριτοϋ καί ύβριτοϋ καί ράντων 25 μελών.
μεταβάς είς τήν ο(κίαν μου επεσα καί
Για τ ό καιρός παρέρχεται κι' οι χρόνοι
λου
κ.
Π.
Μαλάνου».
είς τήν νομιχήν σχολή ετυχεν του
S *0 κ. Π. Σάμιος, μ ά ; άπέστειλβ,
"Οταν θά άσχοληθώμεν περί αύτής έκοιμήθηκα.
[διαβαίνουν. πούμε δέ θά είνε άδύνατο νά πε-β / θ μ ο υ «αριστα» άποσπάσας τά συγαεροπορικώς έπιστολήν έκ Μειρίσμαν τ^
xul μόνον η πίκρες και οι καϋμοι είς τύτιώνται μέ τό αυτοκίνητο καϊ νά χαρητήρια τών καθηγητών του.
καί αύιοΰ, δέν θά λησμονήσιομεν καί
Έκοιμήθην μέ τήν εΥτύπωσιν τής Αυστραλίας τήν 17ην Μαΐου καί έλήφ*
(χορμι πομένουν.βλέπουν xat αύιοι τήν ώρα. Και
τήν έπιστολήν του κ. Πετροχείλου.
κατασχεθείσης περιουσίας. Καί καθ* είς τά γραφεία μας τήν 31 ην ιδίου.
Ο ΡΑΚΟΙΓΛΛΕΚΤΗ2
Και μένει u/αστεναγμος πώς ό καιρός £τσι ol χωρικοί μας θά πάψοϋν νά Ευχαριστήρια
[παρηλ&εψάχνουν τά αστρα yia νά βρουν τί
Προς τους αγαπητούς μου συγχωριακι' ή ευτυχία κι' η χαρά στα χρόνια αν-ώρα είνε και σιγά σιγά θά χάσουν
— ι
[τά δεν ηλ&ε.τήν Ικανότητα νά βλέπουν τήν ώρα νούς Καραβίτας, τους τόσον θερμώς
Ξ
Ε
Ν
Ο
Α
Ο
Χ
Ε
Ι
Ο
Ν
ΒΓΗΚΕ
ΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
δϋχΦέντας με κατά τήν είς τήν γενέτεια
οτά &στρα. Τί τήν θέλετε δμως τήν ραν μειά τής οικογενείας μου έπιστροΛοιπόν οταν γεράσετε πλέον ti καρτερείτε;
ΚΑΙ ΔΙΕΤΙΜΗΘΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
φήν
καί
μέ
τόσην
στοργήν
περιβαλόν·
Ικανότητα
αύτή
;
Καλύτερη
είνε
ή
ανχόν τον πολύτιμο* καιρόν νά τον ξανα99
τάς
με
κατά
τήν
εδώ
παραμονή
ν
μου,
βρητν ; ευκολία τοϋ ρολογιού. Ούτε συννεΏ ς τώρα γ\ο>ρίζαμε 5τι το ξόλι
εκφράζω τάς απείρους ευχαριστίας μου
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
βγήκε άπό τόν Ιίαράδεισο. Νά πού μ»
φιά ξέρει τό ρολόϊ, οϋτε τίποτα.
καί
τους
διαβεβαιώ
οτι
θά
κρατήσω
θαίνουμε δμως οτι ασχέτως τοΟ πόθε
Αυτά μοϋ είπε κι' εφυγε και μάφιοε μ οΉ μόνη άλήθεια εϊνε, πώς είνε πάντοτε ευγνώμονα τήν άνάμνησιν τών
προήλθε ή διατίμησίς του εξαρτάτ·
[νάχο
Α Σ Α Ν Σ Ε Ρ - AI ΘΟΥ Σ A I
δύσκολο, νά γυρεύ^ς αύτοκίνητο άπό ωραίων ημερών που μαζί των έζησα.
άπό τήν οίκονομικήν άντοχήν τοΟ 64
και ξύπνησα και βοέ&ηχα επάνω είς τον
Έ ν Αθήναις τή 20)5)31
σαντος τοϋτο. Τό πράγμα δικπιστώ^
(βράχον ! > ! τά Φράτσια ή άπό τό Λειβάδι γιά
Παν. Εύαγ. ιερέως Κρίθαρης
βίς τό ΕΙρηνοδικειον Ποταμού όπον ί
Δ. II. ΛΑΧΑΝΑΣ νά πηγαίνης στά Αογοθετιάνικα.
Τ I MA I Μ ΕΤ Ρ I A I
κ. Ειρηνοδίκης, κατόπιν μηνύσεως το»
Saliibury 9—4—1931
Μοϋ φαίνεται δμως, πώς μπορεί
Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά εκφράσω
Παναγ. Κυριάκου Κορωναίου ή Λι·
ΚΕΝΤΡΟΝ TÖN ΤΑΞΕΙΑΕΥΟΝΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ
ρίου, ότι τόν εδειρεν ό Νικόλαος Κ*
στά Λογοθετιάνικα νά μπ\\ ϊνας καί δημοώφ τάς εύχαριστίας μου προς
τσούλης, έπέβαλε κΐς τόν τελευταΐατ
&ονάματος, νά μπη καϊ στά Πιτσι- τόν διαπρεπή έπιστήμονα Παθολόγον
ίατρόν Διδάκτορα καί υφηγητί'ΐν κ. Κ .
νά πλήρωση δραχ. 300, διά τήν έξαγοΕλεύθερον Βήμα
νιάνικα Ενας δέκτης και κάθε τέταρτο Σημανιήρην, οδός Γερανίου 6 'Αθήναι,
ράν διημέρου
φυλακίσεως
είς ιήι
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Π. Ζ Α Μ Α Ν Η Σ
νά τηλεγραφήται οτά Πιτοινιάνικα ή ό όποιος διά τής άνεγνωρισμένης επιοποίαν κατεδικάσθη διότι τόν έδειρε.'Εξ
Είς τήν στήλην αυτήν δημοσιεύονται
οί αποδεικνύεται ότι αν ό δείρας δέι
στημονικής του Ικανότητος καί προοοδωρεάν αί έπιστολαΐ τών συμπολιτών μας ώρα καϊ νά σημαίνη ή καμπάνα τών χής κρτώρθωσε νά μου διάσωση την
ήτο όσον ό κ. ^Κατσούλης εύχατάστατα
u
διά τών δποίων δμιλοδν διά τάς ανάγκα* ΙΙιτοινιάνων. Ετσι κάθε τέταρτο θά ξωήν καί μου αποδώσω πλήρως τήν
τό |ύλο πού Ιφαγεν ό κ. ΚορωναΙο;
των, δια τά ζητήματά των^ διά τά συμ- ξέρουν τήν ώρα δλοι οί Τσιριγώτες, ΰγείαν μου.
μπορεί νά διετιμάτο καί 40 μόνο δρχ
φέροντα τής τάξέώς των, διά πάν δ,τι
όσον καί άν είχε βγή άπ* τόν
Παεως κάτω στο Διακόφτι. « Ό θεός
Δημ. Χαριλάου Κασιμάτης
Οποπίπτει είς τήν άντίληψίν των και άφορά
ράδεισο.
Τελειόφοιτος Νομικής
αύ
ίγνως
τήν
άφροαννην
μου
τό γενιχόν καλόν. Διότι τό γενικόν τούτο
Ποταμός Κυθήρων
καλόν είνε τό βάθρον ίπί τοϋ όποιου καϊ αϊ πλημμελίαι μου Από σοΰ
Όδός Σκρίφου 35 Στάσις Κολιάτσου ύπο τήν Ιπιστημονικήν δίΕυέθεμελιώθη «Η ΚΓΘΗΡΑ ΓΚΗ άλλά καί ούκ έκρύβησαν.
θυνσιν του ιατρού Γερασίμου 17. Γιαννουλάτου διδάκτορος τοϋ Πα- Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
0
1
κάτωθι
υπογεγραμμένοι
θεωρούδ κύριος αυτός προορισμός.
Π Α Ρ Α Β Ά Τ Η Σ
με ν ύποχρέωσίν μας όπως καί δημοσίφ νεπιστημίου τών Παρισίων και Νευρολόγου του έν 'Αθήναις Γαλλικού
Πληροφορούμεθα, ότι ό κ. Μεγαλοέκφράσωμεν τάς θερμοτέρας τών ευχα- Νοσοκομείου και υπό τήν έσωτερικήν αυτής διεΰθυνσιν του συμπολίτου κονόμος τοϋ Ποταμού έδήλωσε πρ·
ΝΑ ΛΥΣΗ ΤΗΝ ΣΙΩΤΤΗΝ
ριστιών μας προς τόν έν Πορτ-Σάϊδ
ϊατροΰ Κ. Α. Πεντοπούλου πρψην Ισωιερικοΰ τών εν 'Αθήναις Νευ- ήμερων οτι «είς τάς μέλλουσας βο»·
συμπολίτην μας ναυτικόν πράκτορα κ.
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Α ΓΡΑΦΕΙΑ
λευτιχάς έχλογάς θά ψηφίσ^ τόν χ
ΙΙαρά του γνωρίμου ε?ς τους άναΘεοθ. Άνδρόνικον διά τάς ποικίλας ρολογικών Κλινικών.
Στάην». Τό ότι ό κ. Μεγαλοκονόμος
γνώστας μας Επιστολογράφου τής Κύέκδουλεύσεις που μας παρέσχε διά την
θ ά έγίνετο Σταΰός είχεν έγκαίρο;
Ή
κλινική
περιλαμβάνει
δυο
οικήματα
Ιν
μέσφ
μεγάλου
κήπου
και
θηρα ίκής» έλάβομεν τήν κάτο>θι επιμετάβασίν μας είς Αύστραλίαν, καθώς
άνοικτοΰ ορίζοντος. Έ ν αύιϋ εφαρμόζονται δλαι αϊ νεώτεραι θεραπείαι προαγγείλει, διά τόν Ί ο υ νιον ακριβώς
στολήν.
καί διά τάς φιλικάς περιποιήσεις που
ό Καζαμίας τής «Κυθηραΐκής», τον
Κύριε Διευθυντά,
διά τά νευρικά και ψυχικά νοσήματα και τάς τοξικομανίας. Πληροφορίαι: όποιου καί πάλιν έθαυμάσθη η ένημεμας έπεδαψίλευσε.
Ό βουλευτής μας, εθεάθη τακτικώς
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΥ
Πόρτ-Σάϊδ 3 Ιουνίου 1931 Παρά τψ Ιατρφ Γ. Γιάννουλάτφ όδος Πατησίων αριθ. 50.
ρότης.
εις τάς διαλέξεις του «ΦιλεκπαιδευτιΟί εύχαριστοΰντες
ΆριΘ.
τηλεφ.
58-75
και
παρά
τη
Κλινική
άριθ.
τηλεφ.
77-37
κού Συλλόγου».Τό όποιον ασφαλώς ση- 6 0 - Ο Δ Ο Σ
ΝΟΤΑΡΑ- 60
Π. Εύαγ. Κρίθαρης, Π. Ν. Μεγα-

ΤΠΝ ΚΥΘΗΡΑ ! KQN ΧΟΡΩΝ

ΜΕΓΑΣ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΝΕΥΡΙΚΩΝ

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΑ.ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΥΣ

μαίνει ότι αναιρεί «σα κάποτε κατά τών
«παρτιζόντο>ν αυτόν ¿ξεστόμισε. "Ισως
(όπισθεν Δημοτικού Θεάτρου)
ομως νά πηγαίνχι κατά καθήκον. Βουλευτής Κυθήρων, οφείλει νά παρακολουθεί πάσαν Κυθηραϊκήν φωτεινήν
κίνησιν. 'Αλλ* έν τοιαύτη περιπτώσει
γεννάται τό ερώτημα, γιατί ή μονομετής
ρής αυτή έκδήλωσις τοϋ σεβασμού του
Εταιρείας « Μ Ο Ρ Ν καϊ Σία»
προς τάς υποχρεώσεις πού έναντι τών
—πλάνη οικτρή πλανηθέντων — εκλο- (ΡαπτομηχαναΙ
ΣIΓΓΕ Ρ
γέων του ;
Διαλέξεις έδωκε και ό «Κυθηρα'ίκός
Επειδή ώ ς πληροφορούμεθα,
Σύνδεσμος» 'Αθηνών.
Αυτά ς δμως ό
Ιμπορός
τις πωλεί έν Κυβήροις
βουλευτής τάς ήγνόησε. Διατί άρα γε ;
Μήπως διότι θέλει νά έΐιλεωθή έναντι μεταχειρισμένας
Ραπτομηχανάς
εκείνων πού αδίκως και άνοήτως χυδαίως είς τό μαγειρεΐον έξύβρισεν ή Σ I Γ Γ Ε Ρ , έκ τ©ν ¿ποίων τινές
διότι δέν θέλει νά γίνεται ετι έκδηλος δυνατόν ν'άνήκωσιν είς ήμάς, ώς
ή περιφρόνησις τών συμπολιτών προς
μή έξοφληθέντος τοϋ λ/σμοϋ των
αυτόν ;
Λέγω τοΰτο, διότι, είς τάς διαλέξεις καθιστί&μεν γνωστόν τούτο ε£ς
του «Φιλεκπαιδευτικοί) Συλλόγου» μότους κατοίκους Κυθήρων καϊ ¿·
νος προσήρχετο και μόνος πάντοτε
άπήρχετο. Ή εις αύτάς παρουσία του φιατώμεν
τήν προσοχή ν τών
όμοία προς τήν κώνωπος εν κέρατι
άγοραζόντων
τοιαύτας μηχανάς,
βοός. Κάτι δέ χειρότερον. Διότι ό βοΰς
μεν σχολιάζει τον κώνωπα, ένφ οϊκαθόσον έπιφυλαττ^μεθα νά κασυμπολίται μηχτυρίζουν τόν κ. βουτάσχωμεν καϊ νά άναλάβωμεν
λευτήν δι* όσα κατά τών Κυθήρων διέτάς
μηχανάς τών όποίων ή κυριπραξε. Έ ν τοσούτω, εγώ δέν επιμένω
ότι τό πράγμα εχει ώς φαντάζονται
ότης άνήκει *1ς ήμδς.
πολλοί συμπολίται δι' δ και ερωτώ
αναμένοντας διά τής «φωνής» του νά Έ ν 'Αθήναις τ^ 2 0 Μαΐου 1 9 3 1
λύση τήν σιωπήν.
Διεύθονσις τήςΈταιριίας ΜΠΟΡΝ I Σία
Μετά τιμής
(Ραπτομηχαναί ΣΙΓΓΕΡ)
ΚΥΘΗΡΙΟΙ

λοκονόμος, Λαμ. Γ. Μεγαλοκονόμος
καί Ευάγ. Μεγαλοκονόμος.

Συλλυπητήρια
Πρός τήν οίκογένειαν του εσχάτως
άποδημήσαντος είς Κύριον 'Αρτεμίου
Καλλιγέρου Ικ Λειβαδίου, έκφράζω διά
τής «Κυθηραϊκής» τά έγκά^δια συλλυ) πητήριά μου καί εύχομαι όπως ό ύψιστος παραμυθήση τάς βαθέως πληγείσας καρδίας των.
Βάντερκριφτ 24 Μαΐου 1931
Κωνστ. Χάρος

ΜΕΓΑ

ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟΝ

ΤΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ,,
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

66-ΑΘΗΝΑΙ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤ. Γ. ΚΑΣΣΙΜΤΗΣ

ΝΙΚΟΑΑΟΥ ΒΑΑΣΣΗ

112 · Κ Α Ρ Α Ί ' Σ Κ Ο Υ " 112
("Εναντι Πρωτοδικείου)

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ »
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α

Δραχ.
»

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΙ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ο Σ
Τέως

Τ Λ . Ί 8 4 Ί

Κ ΐ φ ά λ α ι α Ν ΐ ί β χ ι κ ά xocl Ά η ο β ι μ α τ ι χ ά
Καταθέσεις (τή 30 ' l e u v i e u 1930)

ΑΝΑΣΤ. Β ΤΖΒΡΤΖΙΒΒΥΜΙ

1.205.000.000

όδοντιατρικης

'Οδός Χαλκοκονδύλη 22
(παρά τήν όδόν Πατησίων)

ΤΟ
Ή Εθνική
εργασίας είς τό
δρους. Δέχεται
μιευτηρίου) είς

Τράπεζα τής Ελλάδος έχτελεΐ πάσης φύσεως τραπεζιτικός
έοωτε^ιχόν χαί τό έξωτε^ικόν ύπό εξαιρετικώς συμφέροντος
δέ καταθέσεις (είς πρώτη ν ζήτησιν, έπί προθεσμίφ χαί ταδραχμάς καί ξένα νομίσματα με λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

ΒΕΝΖΙΝΟΠΑΟΙΟΝ

" ΓΕΩΡΓΙΟΣ „
ΤΟΥ
NIK.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY NEW YORK 51 Maiden Lane
'Ιδρυθείσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμςκόνως μέ
τους νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών
έν 'Αμερική Ελλήνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ολοσχερώς καταβεβλημένα $ 1.500.000

Σχολής

ΑΘΗΝΑΙ

6.900.000.000

K c v t p i x b v Κ α τ ά σ τ η μ α έν 'Αθήναις.
'Υποκαταστήματα καθ* δλην τήν Ελλάδα.
Π ρ α χ τ ο ρ κ ί ο ν έν Νέ<? Υ ό ρ κ η : 51 Maiden Lane.
Γραφιΐον iv Σικάγφ: 33 S. Clark Street.
Ά ν τ α π ο χ ρ ί τ α Ι εις δλας τάς χώρας του εξωτερικού.

Επιμελητής

ΜΑΖΑΡΑΚΗ

'Αναχωρ«!
τό πρώτον δκχαήμιρον
έχάατου μ η ν ^ in
Καψαλίου δΓ ' Αντικύθηρα
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
ϊ.α

DSHSHSHSa SHSHSHSHr

Ε Κ ΚΛ Η ΣIΣ

'Β βοή&εια,
τήν δποίαν
άπέοτειλαν
οί έν Ά&ήναις
καΐ
βειραιεϊ Κυ&ήριοι
είς τον ταμίαν
τοϋ
«'Αγαθοεργού
ταμίου ή Μυρτιδιώτιοοα
> διά τον
οκοπόν
τον
ΣανατοΛου ε/ς την νήοον
μας, πρέπει
νά όμολογη&η
δτι δεν
εϊνε
¡¡/άλογος οΰτε πρός το μέγεθος
της ανάγκης,
οϋτε
προς
Ιβίς πόρους
των εύπορούντων.
Παρ' δτι ή οίκονομική
χαφία μαστίζει
δλχς τάς τάξεις χα\ παρ' δτι εύποροι
πολ¡β\ ένω δέν στερούνται
περιουσίας,
στερούνται
χρημάτων,
0ί1ιν δμως δ άριΰμός
των
εΙσφερΰ>έντων
εϊνε
κατά
το
εντελώς
δυσανάλογος
καΐ πρός τάς
καθημερινός
¿εϊστον
άνας καΙ προς
τόν
βίο ν καΐ πρός
τά δνόματα
των
φορέων.
"Ισως οί εύποροι
κάί οί έμποροι
καϊ οί
βιομήοι κάί οί έπισνήμονες
συμπολϊται
'Αθηνών—Πειραιώς
μή %χουν
άντιληφθη
το μέγεθος
της άνάγκης9
Ισως
ήρξαν ώχραί,
αϊ περιγραφαϊ
της
«Κυθηραϊκήςύ,
άτονοι
έπικλήσεις
τοϋ Σ. Μητροπολίτου
μας διά νά φθάση
έν
>0 της τ$ δρμη ή έν τ$ νήσω κατάσχασίς
μέχρι των
μιγάν των. Διά τοϋτο
όμως δέν πρέπει
νά
έξακολουθήσουν
ψά άδιαφορήσουν,
οϋιε νά φάνουν
κατώτεροι
έαυτών
άλλά
ψά δώσουν,
δ,τι δύνανται,
δ,τι
ειμποροϋν
νά
έξοικονομήοουν, δ,τι δφείλουν,
είς τό « Άγαθοεργόν
ταμεϊον
ή
Μνρχιδιώτ
ισσα.

ΓίΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ;

L· Είναι Ανάγκη άρα γε νά γραφΰ καϊ πάλιν δτι δέν έφνλακίΰΦημεν ; Ehai άνάγκη νά γραφβ δτι δέν
έπτ ία ω μεν τήν
έηιβληΰεϊσαν ποινήν οϋτε έφέτος, οϋτε τοϋ χρόνου οϋτε μετά
tβία £τη οϋτε ποτέ ; Είναι Ανάγπη Hal πάλιν νά γραφϋ δτι ή
εΚν&ηραϊπή» Skv θά παύση νά
iiεξάγΏ άγώνας ύπέρ τοϋ οννόΙου nal νά ζητβ άπσλογισμόν
άπό τήν διαχειριστικών
έπιτροηήν τής όδοϋ Διαχοφτίου nal δτι
ikv παρέδωσε ποτέ είς κανένα
εμέλλοντα νά πολιτευτή* οϋτε
τάς ατήλας της, οϋτε τήν φωνήν
της ; Φαίνεται δτι εϊνε Ανάγκη.
Διότι ή Αλη&ώς οίκτρά προπαγάνδα, ή εύροϋοα εϋκολον τό
οτάδιον, κατόπιν τής καταδίκης
μας, έφλνάρησε τόσα, διέδοσε
τόσα καϊ τόσα
έκνκλοφόρηοε
ψεύδη, ώστε καθ' ήμέραν λαμβάνονται είς τά γράφε Γα μας έπιjmkut, nal κα&' ήμέραν φ&άψονν φίλοι καϊ γνώριμοι, έρω~
τώντες &ν πράγματι
άληθεύονν
δαα τελευταίως διεδόθησαν.
Ή
διάψευσις αυτή, άς έλπίσωμεν
δτι θ' άρκέση είς τών γνωρίμων
τά συμπαθή έρωτήματα. "Αν δέν
άρκέση, Ας περιμένουν οί Αμφιβάλλοντες τήν πάροδον τοϋ καιρόν : Αύτός θά πιστοποίηση δτι
έφημερίδες Ζχουσαι τήν Ιστορίαν
Mal τό πρόγραμμα τοϋ φύλλου
αύτοϋ, δέν εϊνε οϋτε
δωμάτια
μετ* έπίπλων οϋτε κρασοπωλεϊα
διά νά πωλοϋνται ή νά ένοικιάζωνται άπό τής μιας στιγμής είς
τήν Λλλην. Μένουν δπως εϊνε
κα2 δπως έπιβάλλει ή Ιστορία
των νά εϊνε, είς πείσμα τών
διαδόσεων, τών φλυαριών καϊ
«00 σκοπίμου Μργον τών άσπόνδων φίλων.

Λ Ρ Γ Α Ν Ο Ν ΤΟΥ

Κ.

ΣΤΑΗ

Η

ΔΙΑΛΕΞΙΣ

ΤΟΥ » Λ Ε Β Ο Υ Ν Η Ε Ι Σ ΧΩΡΑΝ
Τήν 8ην Ιουνίου ό εις Κύθηρα
κατελθών πρόεδρος του «Κυι'ίηραϊκοΰ Συνδέσμου» Α θ η ν ώ ν κ. Ά ν τ .
Λεβοΰνης ώμίλησε έν τη αίθοΰση
του «Κυιΐηραϊκοΰ Συνδέσμου» της
Χώρας περι τής οικονομικής κρίσε0)ς τήν οποίαν διερχόμεΟα και περί τών προς θεραπείαν της ενδεικνυομένων μέσων. Τής διαλέξεως
προηγήΟη παρουσίασις του κ. Λείουνη εις τό κοινόν τής πόλεως παρά του
Γυμνασιάρχου κ. Σπ.
Στάθη, έπηκολουθησε δέ τήν διάλεξιν παρουσίασις τών μελών τοϋ
ίυΟηραϊκοΰ Συνδέσμου πρός τόν
κ. Λεβουνην γενομένη άπό τόν
ίδιον κ. Γυμνασιάρχην. Ό κ. Λείοόνης ώμίλησεν επιτυχέστατα και
απέσπασε ιά θερμότατα τών ακροατών του συγχαρητήρια.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ
Διά Νομοθετικοί Διατάγματος
δημοσιευθέντος πρό τίνος εις τήν
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως άπη·
γορευθη άπό του έτους 1931 ή
καλλιέργεια του καπνού εις τήν ε·
παρχίαν Κυθήρων και εις
άλλας εφοριακάς π^ρίφερρια; του
Κράτους.

Τσιισίλιος προ τών εκλογών. Ελπίζει δέ δ η ή κοινή Κυίίηραϊκή ΔΩΡΕΑ Ε Ι Σ Τ Ο Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Ν
γνώμη, ή οποία τόσον εκδήλως έχει
ταχΟή υπέρ αυτής Οά υποχώρηση
Τό Μουσείο ν του Γυμνασίου
και ίίά τήν άκούση και Οά καί)αι- ΙπλουτίσΟη μέ κεφαλήν αμερικανιρέσιι τον κακόν βουλευτών.
κής έλάφου σταλεΐσαν άπό τόν έν
Νέ(? Υόρκη συμπολίτην κ. Παν.
ΙΕΡΕΩΣ ΕΞΑΨΕΙΣ
Δ. Πειρόχειλον, κομισθι-Ισαν δέ
1 Μιϊς γοάφουν α τ ό τά Κύθηρη, δτι
άπό τόν ε| 'Αμερικής πρό τίνος έγνίυπιος λειτουργός τυΰ Ύψίίκον, βαρέων φέρ<ον τους πΐ'οιοριαμοΰς του ράσ- πανακάμψανια άδελφόν τοϋ δωρηοου και δοας «στε^ήιΐκιςέπιβάλλει, του κ. Νι*. Δ. Πετρόχειλον.
άπε<ράοισε νά άλλάξι) ζιοήν». Έπΐ OFIράν έτών διακόνων τήν Ο^ησκρίαν τοϋ
Χρίστου, είδεν ό άνθρωπος ôti πάντα
ματαιότης τά ανθρώπινα ουδέν άποκο·
μίζοντα και εϊς α»*ιοί»ς τους Ιερείς. Καϊ
ενα Σάββαιο, είς ενα «ιδιαίτερο» ενός
κ^ασοπ<ολείου—¿γνωστόν πώς περιεπλανήΟη μέχρις έκεϊ—και μετά γκνναίαν προς τον Κι»*&ι'ιριον Βάκχον θυσίαν, εψαλλεν :

\β Καλά και σώνει
σώνε ό κ. Τσιισίλιος είς την εφημερίδα ίου Αέλει να
χαρακιηοίση τήν «Κυΰηραΐχήν», ω ;
οργανον τοΓ» κ. Στάη. 'Αδίκως δμως
κοπιάζει, διόιι είναι πασίγνωστον
δτι τίποτε δέν συνδέει τήν εφημερίδα αυτήν με τον σεβαστό ν πολιτευτήν. Έαν διά τών αγώνων της
Ιξυπηρετήιαι το πολιτικον συμφέρον του κ. Στάη, εαν διαν γράφη
ίναντίον τών κακών έργων τοϋ κ.
Τσιτσίλιου ενισχυη ιόν κ. Στάην,
Ιαν, διαν υπενθυμίζε δτι ή κεντρική όδος ιής νήσου κατεστράφη,
δτι τά σχολκα δέν έχουν κεραμίδια,
διι ό κ. Τσιτσίλιος δέν ώμίλησεν
ποιέ εις τήν Βουλήν, δτι ό κ. Τσιτσίλιος εχει νοσηράν σκέψιν και Αέλει να γίνη θησενς τών ΚυΟηρίων
και να τους συνοικίση εις το Διακόφτι, κάμνη ιον ΚυΟηραϊκον λαον
να νοσταλγη παλαιάς ή αέρας πολιτικής Ισχύος δέν πταίει αυιή. Πταίει
ό κ. Τοιτσίλιος και τά εργα του.
Πταίει ό κ. Τσιτσίλιος και τά εργα
του, πού τώρα τελευταίως δλοι οί
Κυθήριοι και σταϊκοι και άντισταϊκοι συνηντήΟησαν εις μίαν επιΟνμίαν νά ελ^η ή ήμερα τών έκλο
γών, διά νά πανση νά είναι βουλευτής του τόπου ό κ. Τσιτσίλιος
και δποιος θέλει &ς βγή εστο) και
ο κ. Τσιμέρης. *Όσον άφορ$ τήν
«ΚυΟηραϊκήν» μόνον Εις ενα σημειον διαφωνεί μέ τήν κοινή ν κυ^ηραϊκήν γνώμην. Δέν θέλει νά
αναμένη ό Κυιίηραϊκός λαός τάς
εκλογάς. Θέλει νά καθαιρεθη ό κ.

- Κάποι' ό Θεός έδάκρί'σε
επί ιοΓ» δρους Σίνα
κι* αυτό το δάκρυ χύθηκε
καϊ γίνηκε ρετσίνα
»
0 1 άκούσανιες, άγευστοι Βυζαντινής
μουσικής, 0έν δύνανται νά βεβαιυ'ίσουν
αν ό ΰμνος άπηυΟύνβτο είς ήχον πλαγιον πρώτον ή δεύτερον. "Οτι όμως
και αν ήϊο, ό καλός παππάς εψαλλε
μέ αληθή ένθουσιασμόν.

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
Τήν 17ην Μαΐου έν τή Αιθούση
τοϋ «Κυθηραϊκοϋ Συνδέσμου» τής
Χώρας ό καθηγητής τών Φυσικών
τοϋ Γυμνασίου κ. Τ ω . Πετρόχειλος ώμίλησε πρό τοϋ κοινοϋ τής
πόλεως και τών μαθητών τών Σχολείων περι φυσικής άγωγής άποσπάσας τά θερμά τών ακροατών
του συγχαρητήρια.

ΛΙΑ ΤΑ Ν Ε Α ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διά τήν έγκατάστασιν τών τηλεφώνων Αυλαίμονος, Βιαραδίκων
και Μονής Μυρτιδίων μετέβη μετά
Λ Ρ Γ Η ΚΑΤΑ Χ Ω Ρ Α Ί ΤΩΝ
\β Γράφει είς τήν εφημερίδα τον ό τριών άλλων βοηθών του είς Κΰ-'
Η. Τσιτσίλίος δτι οί Χωραίτες nagatco- θηρα ό άρχιτεχνίτης τών Τ. Τ. Τ .
λον&ονν στοργιχώς τάς όιαλεξεις τών
διανοουμένων των χα« τους επαινούν κ. Δ. Θεοφίλογιαννάκος.
κατά κανόνα. ΕΙς τους διανοουμένους
αύτους περιλαμβάνει και τήν δα Κα λίτας των.
ρύδη και ίπομένως ϋλους δοους έκα"Ενας απ' αύιούς όπως έγράψαμαν διάλεξιν. Είναι δμως γνωστόν δτι μεν και ε'ις προηγούμενα φύλλα είεξ εκείνων, οί όποιο ι εχαμαν διάλεξιν
μόνον ό χ. Στάης χαι ό κ. Κοντολέων ναι και δ κ. Γεώργιος Σκλάβος ή
είναι Χωραϊτες. Ό κ. Φωτεινός, ό χ Τζωρτζός όστις ακολουθών τό παΣτρατηγός χαι δις Καρύδη είναι Μυ ράδειγμα τοϋ θείου του κ. Γεωρλοποταμίτες, ενώ ό Σος Μητροπολίτης γίου Σκλάβου—διαμένοντος νϋν είς
χαι ό χ. Κουμαρης δέν είναι οΰτε Κυ
Χίον—άμα τη άφίξει του εκ ΜπρίΦήβΐοι. *Εχ τούτου συνάγεται δτι
χ. Τοιτσίλιος, όταν λέγΐ} Χωραίτες δέν σμαν τής Αυστραλίας δπου διά τής
¡ννοεΐ τονί Υεννηδένιας είς τήν Χώ Ικανότητος του έπλούτισεν, άνέλαραν ή τους χαταγομένους από τή βεν έξ ολοκλήρου σχεδόν τήν δαπάΧώραν. "Οταν λέγη Χωραίτες εννοεί
έχείνους^ οί όποιοι δέν πιοιενουν είς νην τής κατασκευής όδοϋ 2 χιλιοτό πολιτιχόν, έρανιχόν και συνοικία τι μέτρων διά τήν έξυπηρέτησιν τής
χόν δαιμόνιόν τον. Tovto δύναται έπί συγκοινωνίας τοϋ χωρίου του Μησης νά έξαχΦη χα« tx τον δτι οί πα τάτα μετά τοϋ μέσα Δήμου.
ραχολουδοϋντες οτοργικως τάς διαλέ
Τοιούτοι συμπολϊται άποτελοϋν
ξεις κατά τά 90°Ι0 δέν είναι Χωραίτες
'Οπωσδήποτε άδίχως ώργίοδη. ΟΙ όντως τιμήν γιά τά Κύθηρα.
παρακολουθήσαν τες τάς διαλέξεις δα
παρακολουθήσουν μέ ιοην ατοργήν — ν Τ Ι Χ Ο Ι Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Ι
τόν βέβαιου μεν—χαι κάδε διάλεξιν μλ Ά φ ο ΰ τόν στραπατσάρανε
π ου δα yivjj άπό τους άνήκοντας εις
και υπόδικο το χάνανε
τήν Τσιχαιλιακήν συντεχνίαν. "Ας μη
είς τό σκαμνί τόν σύρανε
διστάοη χαδόλου ό κ. Τοιτσίλιος νά
*αι α θ ώ ο . . . . τον έβγάλανε
παροτρύνε τους περι αυτόν, χόν κ
Έ π ι τϊϊ εύκαιρί^ δέ
Μότην π. χ. τόν χ. Κομηνόν, τον χ
τών παιχνιδιών α υιών
Καοτρίσιον, χόν κ. Μαλάνον τόν κ
τουπε η Θέμις εύγ£νώς
Μανέ αν. Έγγνώμεδ α ¿'τ* δά ύπάρξυ
Παρντόν!... απαλλάσσεσαι >λάγψ
άχροατήριον, τό όποιον μάλισχα δά
αμφιβολιών»
παραχολουδήσυ jjwgîç νά γελάση.

Ι/ΡΙΝΕ ΚΑΞΕΛΕΓΞΕ

• V Είς τήν εφημερίδα το\» ό κ.
Τσιτσίλιος Ιγραψεν, δτι ό κ. Κασιμάτης σωφέρ τοϋ κ. Στάη, δταν ό
τελευταίος ήτο Γ. Διοικητής είς τήν
Θεσσαλονίκην, τοϋ ειπεν δτι ήκουσε
τόν κ. Στάη ν νά λέγη δτι θά καταδιώίη τόν κ. Τσιτσίλιον. Ό κ. Κασιμάτης όμολογουμένης εντιμότητος
άνθρωπος έ'στειλεν επιστολή ν, τήν
οποίαν εις άλλην στήλην δημησιρυομεν, διά τής οποίας διαψεύδει τά
γραφέντα υπό τοϋ κ. Τσιτσίλιου.
Είς αυτά, άναγνώστά μας, δέν προσθέτομεν κανέν σχόλιον. Σοϋ τά παραδίδομεν και *κρΐνε
χάξέλεγξε».

ρ Υ Γ Ε ΤΟΥ

#

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΕΡΙ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κ. ΕΜ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ
μεν εν βλέμμα εις διαφόρους τύπους κυνηγών, θά εϋρο>μεν άφθονον ύλικόν ψυχολογικής μελέτης,
διότι υπάρχουν τόσοι χωριστοί
τύποι κυνηγών δσοι και άνθρώπων : Ό κυνηγός τών εορτάσιμων
ημερών, ό έξοπλιζόμενος τήν προιΐαν τής Κυριακή: μέχρις όδόντοιν
γιά νά σκοτώση καμμιά άνύπαρκτη σιταρήθρα *ΐς τό λεκ«νοπέδιον τής ?Αττικής. Ό γνήσιος οπαδός τής 'Αρτέμιδος, ό γεννημένος
δηλ. κυνηγός ό εχων ώ ; έμβλημα
τοϋ βίου του «τό κυνήγι υπεράνω
δλων». Εϊνε συνήθους άνθραιπος
άπλοϋς, άγαθός, γίνναιος και ευρίσκεται είς τό στοιχεΐον του μόλις
πατήση είς τό βουνό.
»Προθύμως έγκαταλείπει ούτος
οϊκ«ίγένειαν και έπαγγελματικάς υποχρεώσεις γιά νά μή χάση μίαν
καλήν εύκαιρίαν κυνηγιοϋ. "Αν εϊνε ίατρός και μάλιστα μάμμος καταρράται τήν Άφροδίτην, ήτις επέτρεψε τήν πρακτικήν έξάσκησιν
τοϋ άνθρωπίνου έρωτος είς δλας
τάς έποχάς και δέν τήν περιώρισεν
είς ώρισμένας ώρας τοϋ έτους ώς
»"Ας ϊδωμεν λοιπόν τί εϊνε τό συμβαίνει διά τά ζώα. Τήν καλλίάθλητικόν πνεύμα ποΓ» συνιστά τερα στιγιιή τοϋ κυνηγίου τοϋ ξετήν άνάπτυξίν του ό τέως Βασιλεύς. φυτρώνει μιά γέννα και τά χαλάει
"Αν ενας σοβαροφανής κύριος π. χ. δλα. "Αλλος τύπος εΐνΕ ό όψιμαθής
δη ένα ορτύκι εις άπόστασιν πέντε που άρχίζκι πολύ αργά τό κυνήγι
βημάτων και τό σκοτώση είς τά και στερούμενος τής άναγκαίας
καθιστά είμπορείτε κάλλιστα άπό ελαστικότητας
δέν
κατορθώνει
τής στιγμής ταύτης νά τόν διαγρά- πλέον
νά
συμμορφωθη
πρός
ψετε άπό τόν κατάλογον τών κυνη- τάς απαιτήσεις τοϋ βουνοϋ και
γών, διότι ό φόνος ενός μικρόν και φαίνεται πάντοτε ξένος πρός τό κυαθώου πουλιοϋ εϊνε πράξις σκληρά νηγετικόν περιβάλλον. "Αλλος πεκαι μόνον, οταν τοϋ επιτρέψω μεν ρίεργος επίσης τύπος εϊνε ό γεννά χρησιμοποιήση και αυτό τό μο- ναιόδωρος ό κατεχόμενος άπό τήν
νάκριβο άμυντικόν μέσον ποϋ τοϋ μανία νά μοιράζη. Κατασκοτώνεται
εδωκεν ή φΰσις δηλ. τά φτερά του καταξοδεύεται
και επιχειρεί μαγίνεται οπωσδήποτε θεμιτή. Τ«·ΰτο κρυνάς και επικίνδυνους έκδρομάς
βεβαίως τό συναισθανόμεθα ολοι, γιά νά φέρη πίσω άφθονο κυνήγι
άλλά τίς έξ ήμών βάζει τό χέρι στο διαμοιραζόμενον πάραυτα δεξιά και
Ευαγγέλιο, δτι αν δή έξαφνα μιά άριστερά. Ή όργάνωσίς του εϊνε
πέρδικα τρέχουσαν είς τό βουνό ή τελεία. Καλεί πρώτα τό χασάπη
μπεκάτσα κρυμένη εις τό λόγγο δέν γιά νά διαμέλιση τά αγριογούρουθά τήν κτυπήσω είς τά καθιστά ;
να και τά ζαρκάδια, τακτοποιεί εις
»Πρός αποφυγήν ακριβώς τοϋ κομψά μάτσα τής πέρδικες, τής
άτοπου τουτου πρέπει νά Ιμποτι μπεκάτσες και τής πάπιες και μέ εσθώμεν δλοι διά τοϋ αθλητικού να μπιλιετάκι σέ κάθε δέμα τά Ιξαπνεύματος πού εϊνε άσυμβίβαστον ποστέλλει είς τά τέσσαρα σημεία
μέ τήν δολοφονίαν τών πουλιών. τοϋ ορίζοντος. Σημειαισατε δέ δτι
Ή κατά βάθος γνώσις τοϋ θηρά- καίτοι εϊνε μανιώδης και πρώτης
¡»Λτος εϊνε επίσης γνώρισμα πιιντός τάξεως κυνηγός σπανίως πηγαίνει
καλοϋ κυνηγοϋ. Κατ" ούδένα λόγον μόνος και αν δένεΐνε βέβαιος,δτι θά
δηλ. έπιτρέπεται εις ενα εμπειρον φέρηπλούσιον ύλικόν πρόςδιανομήν
κυνηγόν τό πάθημα πού λένε ή κα»Κατόπιν έρχεται ό άτζαμής ποϋ
κές γλώσσες, δτι συνέβη είς διακε- δταν γυρίζη μέ αδειανή τή τσάντα
κριμένον συνάδελφόν μου, όστις του φταίει πάντοτε κάτι... Πότε ό
έκτΰπησε διά πρώτην φοράν είς τήν κακομαθημένος σκύλος,
πότε ή
ζωή ν του μίαν πέρδικα, και νομί- υγρασία τής άτμοσφαίρας, πότε τά
σας δτι ήτο μπεκάτσα άνέκραξε 'Αμερικάνικα φυσέκια και άλλοτε
γαυριών «τήν Ισκότωσα πάλι τή τέλος ή άγρυπνία τής προηγουμέμακρομΰτα»!!! Ό κυνηγός πού εχει νης νυκτός. Έκτος άν τύχη νά είναι
ώ ; μόνον του μέλημα πώς θά σκο- συγχρόνως και φιλόσοφος, ώς δ
τώση περισσότερα άπό τούς άλλους άείμνηστος συνάδελφος μου Γαλκαι μόνον τόν εαυτόν του λαμβά- βάνης, δστις έπήγαινε κατ' ετος εις
νων υπ' δψιν τρέχει τηδε κακεΐσε τό Σούνιον διά νά ξεκούραστη
και διαταράσσει τό κυνήγι τών συ- δλίγον άπό τούς κόπους τής χειναδέλφων του εϊνε επίσης ανάξιος ρουργικής απολαμβάνων τήν ώραίαν
τοϋ ονόματος.
φύσιν και τελείως αδιαφορών, αν
»Μερικοί έπεδόθησαν τά τελευ- είς ήμέραν όρτυκιάς Ιγύριζε μέ δύο
ταια χρόνια μετά μανίας εις τό νυ- όριύκια, ένφ οί άλλοι κυνηγοί είχαν
κτερινόν σκότωμα τών λαγών μέ τά γεμάτη τ ή τσάντα.
φανάρια τών αυτοκινήτων. Ό λα»Και δντο>ς μόνον γιά τήν άπόγός φερόμενος άκατασχέτως πρός λαυσι τών ωραίων Ελληνικών τοτόν φωτεινόν τοϋτον μαγνήτην, πη πίων αξίζει νά βγαίνωμεν είς τό
γαίνει μπροστά στο αυτοκίνητο, τά κυνήγι και δταν άκόμη αι καιρικαί
χάνει καϊ σταματφ ή περνάει άπό τή προβλέψεις δέν προμηνύουν καλήν
μέση τοϋ δρόμου, δπου εξ αποστά- συγκομιδήν. Ύ π ό τήν εποψιν ταύσεως δύο βημάτων τόν δολοφονεί την νομίζω δτι είναι προνομιοϋχον
ό νυκτόβιος κυνηγός. Ευτυχώς και τό νχισί μας τό Ιμφανίζον αγρίους
τό είδος τοϋτο τοϋ κυνηγίου τό μόνον και ξηρούς βράχους είς τόν
στερούμενον
τελείως
άθλητικοϋ έκ τής θαλάσσης περιπλέοντα και
πνεύματος άπηγορεύθη ήδη διά μή γνωρίζοντα αύιό έκ τοϋ πληΝόμου, ώστε υπάρχει έλπις νά έκ- σίον. Καϊ ό πεζότερος άνθρωπος
λειψη μετ5 ολίγον.
τοϋ κόσμου ευρισκόμενος εις τήν
» Έ ά ν τώρα θελήσωμεν νά ρίξω- Παρή, είς τά Φιρόγγια ή έπι τής

Γ'.
»'Αλλά αρκετά πλέον είπαμε γιά
τά πουλιά. "Ας ελθωμεν τώρα και
εις τους κυνηγοΰς. Ή άδεια τής
ελευθέρας διασχίσεως κάμπων και
βουνών μέ έ'να δπλον ανά χείρας
δέν συνεπάγεται μόνον δικαιώματα
και γλέντι, άλλά και μερικάς ίεράς
υποχρεώσεις, τάς όποιας ό τέως βασιλεύς τής Ελλάδος Γεώργιος έρωτηθεις τελευταίως υπό τής διευθΰν
σεως τοϋ περιοδικοί) «Κυνηγετικά
Νέα» συνοψίζει θαυμάσια είς τάς
εξής ολίγας λέξεις : « Ή σκοπευτική
δεινότης και ή σωματική αντοχή,
Ιδιότητες δι* ας ο! "Ελληνες κυνηγοί
δύνανται αληθώς νά ύπερηφανευωνται δέν είναι έν τούτοις τά
μόνα προσόντα ενός κυνηγοϋ. Ή
κατά βάθος γνώσις τοϋ θηράματος,
τών δρων τής διαβιώσεώς του και
τής αναπαραγωγής του, ή αγάπη
πρός τό θήραμα, τό άΦλητιχόν
πνεϋμα, δ σεβασμός πρός τήν κυνηγετικήν νομοθεσίαν εϊνε ιδιότητες,
αϊτινες πρωτίστως δέον νά άναπτυχθώσι και καλλιεργηθώσι
παρ'
ή μ ιν».

Μετά μεγάλης έπισημότητος και
έπι παρουσίφ άρκετοϋ πλήθους έγένοντο τήν 7ην 'Ιουνίου τά εγκαίνια
τοϋ Κοινοτικού Μεγάρου ΓΙοταμοϋ.
Μετά τόν άγιασμόν, τελεσθέντα
παρά τών αίδεσιμωτάτων ιερέων
Κυριάκου
Χλαμπέα,
'Αντωνίου
Σκλάβου και Γεωργίου Κεντρωτή,
έσφάγη κατά τά έθιμα ό απαραίτητος κόκορας και μετά ταϋτα ώμίλησαν κατά σειράν οί κ.κ. Χρ. Λαδόπουλος, διευθυντής τοϋ έν Ποιαμφ
'Υποκαταστήματος τής Τραπέζης
Άθη-'ών,
Γεώργιος
Κορωναιος
πρόεδρος τής Κοινότητος Ποταμοϋ,
Ά ν τ ώ ν . Λεβούνης, Ί ω . Τσάκωνα;
εργολάβος τοϋ έργου και μηχανικός
και Νικ. Βαρυπάτης πρόεδρος τής
Κοινότητος Κυθήρων. Μετά τούς
λόγους οί παριστάμενοι πάντες μετέβησαν είς τό Κοινοτικόν Κατάστημα' προσεφέρθησαν αναψυκτικά
κορυφής τών 'Αγίων 'Ακίνδυνων
είναι άδύνατον νά μή αίΰθανθχ)
τήν ζωηράν έκείνην εύεξίαν ποϋ
γεννά ή θέα τής έκτυλισσομένης
ποικίλης κινηματογραφικής ταινίας.
'Από τήν Ψαρή φαίνεται πρό τών
ποδών μας τό Κάστρο, Επειτα ή
άπέραντος θάλασσα τής 'Αφρικής,
δεξιά τό βαθύ λαγγάδι τοϋ Α γ ί ο υ
Μηνά. Είς τά Φιρόγια πάλιν μ ταβάλλεται είς κάθε βήμα ή θέα. Τριγύρω μας ή πυκνή πρασινάδα τοϋ
σκύνου και τοϋ πρυναριοϋ μαζί μέ
μέ τό άρωμα τοϋ θυμαριοϋ και τής
φασκομηλιάς. Δεξιά και άρισιερά
βαθειά, γραφικώτατα
λαγγάδια,
εμπρός ή άνοικτή θάλασσα, όπισθεν τό ήρεμο και ειδυλλιακό Μανιτοχώρι. Τέλος άπό τήν κορυφή
τών 'Αγίων 'Ακινδύνων εϊνε ώραιο
τέρα άκόμη ή θέα. Ά ν πνέη σιρόκο: φαίνονται καθ«ρώτατα τά δυτικά βουνά τής Κρήτης, τό άτελείωτον πέλαγος, πλησιέστερον ή
Χύτρα και γύρω-γύρω τά ποικιλόμορφα λαγγάδια τοϋ νησιοϋ. Ή
άπογοήτευσις πού άφίνει τά συνήθως άποτυγχάνον καρτέρι τών τριγονιών διασκεδάζεται μετ' όλίγον
έκ τοϋ σπανίου θεάματος.
» Ά λ λ ά γιά νά μ ή παραπλανηθώμεν έκ τής άναμνήσεως τών ω ραίων στιγμών ποϋ δίδει ή άμεσος
επαφή μέ τήν φύσιν, ας έπανέλθωμεν είς τούς διαφόρους κυνηγετικούς τύπους. Ώμιλούσαμε περι τοϋ
φιλοσόφου άτζαμή τοϋ αδιαφορούντος γιά τό περιεχόμενον τή;
τσάντας του. "Οσοι δμως δέν έχουν
τήν στωϊκήν ταύτη ν άπάθειαν μεγάλος δυσφορούν και άσχάλλουν
διά τήν κυνηγετικήν των άνεπάρκειαν. Άλλά κανείς ϊσως εκ τών
κυνηγών τής προκειμένης κατηγορίας δέν υπήρξε δυστυχέστερος του
έξ Αιγύπτου έκείνου συμπολίτου
μα:, δστις μέ τά θυλάκ α πλήρη λ ρών στερλινών έπανέκαμψεν εί;
ά
πάτρια,
διά
τοϋ
τελειοτέρου
δέ
όπισθογεμοϋς
δπλου
και
τών
καλλιτέρο)ν
φυσιγγίων
τής έποχής
εκείνης όπλισθεις
εξήλθε μετά συγχωριανών του έν
ήμέρ<£ ορτυκιών είς τό κυνήγι. Οί
άλλοι μέ τά λασπωμένα έμπροσθογεμή έσκότωσαν άνω τών εκατό,
ένφ αύτός δύοντος του ηλίου έπανήρχετο μέ άδειανή τή τσάντα. ΕΙχεν έξαντλήσει δλα του τά φυσίγγια
του πλήν ενός, δταν έπετάχθη τό
τελευταίο όρτύκι άπό τά πόδια
του. Τό έκτύπησε τέλος πάντων και
Ινώ έσφάδαζεν άκόμη είς τό έδαφος έπήγαινε περιχαρής νά τό πάρη δπότε ενα γεράκι πρός άνεύρεσιν λίας περιϊπτάμενον όρμ$ και
τοϋ τό αρπάζει. "Έκαμε τότε μίαν
έλληνικωνάτην χειρονομίαν πρός τό
γεράκι και επανήλθε είς τό σπίτι
του.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

VYMBOAIKON

má ΠολλαΙ γυναίκες
νυναι
έν αμαρτιφ
βΐίόαασαι περί τάς δυσμάς τοϋ βίου
των μεταβάλλουν συνήθως δψιν
Απορρίπτουν τόν έλαφρόν μανδύαν τής Μαγδαληνής, περιενδύονται
ράσον, άφοσιοϋνται είς τά θεια καϊ
τήν άσκησιν άγαθοεργιών, φλεγόμεναι άπό τόν ένδόμυχον πόθον
«νά σώσουν τήν ψυχήν των». Ά λ λ '
δπο>ς άπό τά ρικνά πρόσωπα των
είναι άδύνατον νά εξαλειφθούν εντελώς τά ίχνη τοϋ ψιμμυθίου και
άπό τά χείλη των ή συνήθεια τών
υπόπτων μειδιαμάτων, ούτω καϊ άπό τήν ψυχήν των είναι άδύνατον
νά εξαλειφθη ή ορμή τών κακών
πράξεων. Εις ιιάτην μοχθούν και
κόπτονται και προβαίνουν πανηγυρικώς εις επιδείξεις εύαρέστου βίου.
Ή όψιμος άρετή ταιν ούδένα πείθει.

Μα Είναι εύχάριστον νά βλέπη κανείς δτι υπάρχουν συμπολϊται οί όποιοι ξενιτευμένοι, πλουτίζουν διά Α Ι Α Λ Ο Τ Ο Σ
τής άοκνου εργατικόιητός των, οχι ¿ 1 Μεταξύ συμπολιτών :
—Σπουδαίος ό πόλεμος μεταξύ
απλώς διά νά ζήσουν εϊς τό μέλλον
άνετα αυτοί, άλλά διά νά χαρίσουν τών δύο έφημερίδο>ν.
—Χ α ρ τ ο π ό λ ε μ ο ς .
κάποιαν άνεσιν και είς τούς συμπο-
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6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
(Έν Άμεριχΰ, 'Αγγλία, ΑΙγυπτω χαΐ Κύπρω)
ΠΥΚΝΟΤΑΤΟΝ

ΔΙΚΤΥΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ Δ Ρ Α Χ Μ Α Σ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΠΑΣΗΣ

ΦΥΣΕΩΣ

ΤΟΥΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

ΜΑΛΛΟΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΣ

ΟΡΟΥΣ

ΥΠΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΕΜΑΤΑΙΠθΗ Η
ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΜΑΣ
Εϊχομεν γράψει δτι θά άναιρέσωμεν
ένώπιον
τοϋ
'Αρείου
Πάγου
τήν έναντίον
μας
δικαστικών άπόφασιν.
Δυστυχώς
ή
έ'λλειψις τών χρηματικών
μέσων
δέν μάς έπέτρεψε τοϋτο.
'Ακριβώς μάλιστα,
έπειδή
εϊχομεν
ύπ* όψιν và άναιρέσωμεν
τήν
άπόφασιν,
δέν νπεβάλομεν
ίν
στασιν έναντίον τής
όρκομωσίας
καΐ τής μαρτυριακής
καταθέσεως
τοϋ κ. Μανέα,
ό όποιος, δ πως
είναι
τοϊς πάσι γνωστόν,
έκωλύετο Anà τόν νόμον, λόγφ τής
γνωστής καταδικαστικής
είς βάρος τον άποφάσεως.
Δυστυχώς
είμεθα
πτωχοί.

Η Ε Ν Ω Σ Ι Σ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡ.
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΝ
I NEfll DEN EHOPIIH KIMI2 ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
TI V i l iVBJCOIHQTVTI
ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μ0Ν0ΜΕΛΕΣ_ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΤΕΙ
τών κοινοτήτων ϊ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ _ΕΠΤΑΝΗΣΟΝ "Η κατασκευή τών κουφωμάτων ραςOí πρόεδροι
Λιβχδίου, άδυναιτοΟντίς
Π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ μ ε θ α ¿ τ ι είς τ ο
Γυμνασιακού
Μεγάρου
ήρχισε
'Από ήμερών κατετέθη εϊς τήν
συμφωνήσουν έπϊ τής χ ι ρ ά ξ ι ^ 1
Ύ π ο υ ρ γ ε ϊ ο ν της Δικαιοσύνης
κ. ΤΣΙΤΣΙΛΙΟΥ
πρό μηνός περίπου και συνεχίζεται

έλήφθη ή άπόφασις της ¿πεκτάσεως του θεσμού του Μ ο νομελούς
Πλημμελειοδικείου
κ α ΐ είς τ ά Κ ύ θ η ρ α , π ρ ό κ ε ι τ α ι
δέ λίαν προσεχώς νά δημοσι«υθη και τ ο σ χ ε τ ι κ ο ν
διάταγμα.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΠ1ΑΕΙΞΙΣ

Τήν 28ην κατά τάς 6 μ. μ. ένώπιον πλήθους κόσμου, εγινεν είς
τήν Χώραν και εις τό γήπεδον
«Άγιάτικο», ή ετησία γυμναστική
επίδειξις τών μαθητών του Γυμνασίου μας. Κατά ταΰτην οί μαθηχαί
και α! μαθήτρια ι διηρημένοι εις διμοιρίας Ιίετέλεσαν
επιτυχέστατα
διαφόρους γυμναστικά; ασκήσεις.
Τ Ω Ν Ε Λ Λ . Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ω Ν Μειά τό πέρας τούτων αϊ μαί)ήτριαι ένδεδυμέναι δλαι ομοιομόρΚΣς id Λιαβαλκανικόν Συνέδριον φους στολάς εχόρευσαν αρκετούς ΕλιοΟ Βελιγραδίου τό ¿ποίον συνήλθε ληνικούς χορούς και ή ωραία αυτή
ιό τελευταϊον δεκαήμερον του πα- επίδειξις εληξε με παρέλασιν τών
ρελθόντος μηνό; άντιπροσωπεύθη δ μαθητών και μαθητριών διά τής
Σύνδεσμος των 'Ελληνίδων Επιστη- πόλεως. Τό συγκεντρωΟέν πλήθος
μόνων δια της συμπολίτιδος δικηγό- εμεινε κατενθουσιασμένον, άποκορου Δος Ελένης Καρύδη.
μίσαν τας καλυτέρας εντυπώσεις.

0 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΑΜΑΤΕΙΟΝ
Εις ιήν πανήγυριν τοΰ 'Αγίου
Θεοδώρου τήν 12ην Μαΐου, ΙδρύΟη ώς προηγγέλΟϊ] 6 «Κυνηγειικός
Σύνδεσμος Κυθήρων». Τ ό Διοικητιχόν Συμβουλών του Συνδέσμου
άπετελέσΑη άπο τους κ. κ. Περικλήν Κασιμάτην, Σταυρόν Μαυρομμάτην, Δημ. Νοχαραν, Ί ω ά ν .
Νοταράν, Ί ω α ν . Μανέαν, Ί ω ά ν .
Καστρίσιον, Ίωάννην Κουβαρδάν,
Βρετόν I. Πρωτοψάλιην, Θεόδ.
Κομπήν και Παν. Ά ρ ώ ν η ν .
Ή «Κυθηραϊκή» συνιστά δπως
εγγράφουν δλοι ol Κυνηγοί της νήσου μας μέλη του Συνδέσμου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΝ ΕΡΑΝΩΝ
ΤΗΣ

ΟΔΟΥ

ΔΙΑΚΟΦΤΙΟΥ

Τ δ έσπέρας τής 25ης Μαίου, συνήλθον έν ΙΙειραιεΙ είς σύσχεψιν τά
μέλη τής αύτοχαλουμένης έπιτροπής
έράνων τής όδου Διακοφτίου πρός
διακανονισμό ν τοΟ ζητήματος τοΟ έκ
55 χιλ. δραχμών χρέους τής έπιτροπής πρός τόν έν Κυθήροις διαχειριστών τοΟ έργου χ. Γεώργιον
Κασιμάτην ή Γρηγοράκον.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ

ΔΙΑΛΕΞΙΣ

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΜΕΙΣ RAPABAN
Τήν 30ήν Μάιου τό Γυμνάσιόν
μας με επι κεφαλής τούς καθηγητάς Ικαμεν ήμερησίαν εκδρομήν είς
Καραβαν. ' Η εκκίνησις Ικ Χώρας
εγινε κατά τήν 7ην πρωϊνήν, ή δέ
αφιξις είς Καραβαν, ueTa όλιγόλεπτον σταμάτημα εις ΓΙοταμόν, εγινε κατά τάς 8 1 /» περίπου. 01 εκδρομείς Ιπεσκέφθησαν τά δημοτικά
σχολεία του χωρίου, τά δποϊα και
συνεχάρη ó κ. Γυμνασιάρχης διά
τήν άρτίαν εμφάνισίν των. Μετά
διαδοχικήν επίσκεψιν τών διαφόρων
σιδηροπηγών, καθηγηται και μαθηται κατέληξαν εις τήν πηγή ν ιών
Μαγγάνων, παρά τήν ó ποία ν και
τώστρο>σαν στο φαί γιά καλά. "Αφού έφαγαν και εχόρεψαν αρκετά,
ξαναγύρισαν στο χωριό και επεσκέφθησαν τήν έκκλησίαν του 'Αγίου
Χαραλάμπους, διά τόν ρυθμόν τής
οποίας τούς ώμίλησεν Ιπι τόπου ó
Θεολόγος καθηγητής κ. Δ. Γκρίζας. Κατά τάς 5 μ. μ. οί εκδρομείς άνεχώρησαν και διά τών αυτοκινήτων μετέβησαν είς Ποταμόν,
δπου παρέμειναν περί τήν μίαν περίπου ώραν. Τέλος κατά τάς 8 μ.
μ. μέ τραγούδια και γέλοια Ιπέστρεψαν είς Χώραν διαιηροΰντες
άλησμόνητον τήν άνάμνησιν τής
έκδρομής ταΰιης, εις τήν οποίαν
πλήν του Γυμνασίου Ιλαβον μέρος
και αρκετοί άλλοι συμπολιται.

Ό μαθητής τής Ε' τάξεως τοΟ
Γυμνασίου μας χ. Νιχόλ. Δ. Φατσέας
έχ Φατσαδίχων έκαμε διάλεξιν είς
τήν έν Χώρςι αϊθουσαν τοΟ ΚυθηραϊχοΟ Συνδέσμου περί «Κυνηγίου».
Ό νεαρός όμιλητής μελετήσας τό
θέμα που έπραγματεύθη, άνέπτυξε ΑΥΟ ΑΚΒΜΗ_ΕΜΤΒΜΜΥΡΙΑ
πολύ χαλά τήν έξέλιξιν τοΟ χυνηΜεταφέρομεν, χωρίς σχόλια, οσα
γιοΟ χαί τής κυνηγετικής τεχνικής
άνά τους αίώνας, δι9 δ χαί άπέσπα- διά τήν άποπεράτωσιν τής όδοΰ
σε τά θερμά συγχαρητήρια καΐ τών Διακοφτίου είς τήν Ιφημερίδα του
καθηγητών του και τοΟ πυκνοΟ ά- τής 31ής Μαΐου γράφει αυτός ούτος δ κ. Τσιτσίλιος.
κροατηρίου του.
«Κατόπιν διαταγής του 'Υπουργείου Συγκοινωνίας ό μηχανικός κ.
Σπ. Παγκράτης μεταβάς είς Κύθηρα εξήτασε τάς Ιλλείψεις τής όδοΰ
Τ ό Σ ά β β α τ ο ν 3 0 Μαΐου, έξε- Διακοιρτίου. Ό κ. Παγκράτη; μεδικάσθη υπό τοϋ Πλημμελειοδι- τά Ιπισταμένην επιτοπίαν Ιξέτασιν
ύπελόγισε, δτι διά τήν συμπλήρωκείου Πειραιώς ή κ α τ ά τοϋ π ρ ώ σιν του έκβραχισμοΰ, τήν καταην τελωνοσταθμάρχου
' Α γ ί α ς σκευήν γεφυριδίων τινών, και τήν
Πελαγίας Α ν α σ τ α σ ί ο υ Φ α ρ ά κ ο υ άποπεράτωσιν του τελευταίου δεκάμήνυσις τοϋ συμπολίτου κ. Θ ε ο - του έκτου χιλιομέτρου, θ' άπαιτηδώρου Μεγαλοκονόμου ή Κ ά π ο - θοΰν περι τάς όκτακοσίας χιλιάδας
δραχμών, κατόπιν δέ εν εκατομμύνα. Τ ό δικαστήριον κατεδίκασε
ριον δραχιιών διά τήν σκυρόστρωτόν κατηγορούμενον είς δ ω δ ε κ α - σιν».
ήμερον φυλάκισιν, είς τ ά δικαστικά Ιξοδα και
τόν

δραχμάς

είς χιλίας έκα-

ψυχικήν

όδόνην

δπέρ τοϋ μηνυτοϋ.

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥΤΑΜΙΟΥ
Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΝ ΕΡΑΝΑΝ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΟΑΟΝ ΔΙΑΚΟΦΤΙΟΥ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ μ ε θ α χωρίς ν α
δ υ ν ά μ ε β α και ν ά έ ξ α κ ρ ι β ώ σ « μεν, e n è x. Μανέας Ά λ * .
παραιτείται της θέσεως του τ α μ ί ο υ τ η ς έ π ι τ ρ ο π ή ς πρός σ υ λ λ ο γ ώ ν έ ρ ά ν ω ν δ ι ά τ ή ν i&èv
Διακοφτίου.
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ΝΕΟΣ ιερεύς
Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας έχειροτόνησεν ιερέα τόν
μέχρι τοϋδε διάκονον συμπολίτην
κ. Προκόπιον Μόρμορην και τόν
έτοποθέτησεν ώς έφημέριον Δρυμώνος και Καλοκαιρνών.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Τήν νύκτα τής 4ης τρέχοντος ε?ς
τό Παλαιόν Φάληρον και παρά τήν
Άεροεσπρέσσο άπεπειράθη νά αύτοκτονήση ή
16έτις συμπολΐτις
Θεοδώρα Πασπαλά, ριφθεΐσα είς
τήν θάλασσαν. Αυτή διεσώθη ύπό
ναύτου.

Ei$ την «φημιρίύα reu ό χ. Τοιτσίλιος εγρ«ψεν δτι ή ενοσις τών
Κυθηραΐπών ΣωματιΙων 'Αθηνών
xai Πειραιώς el ναι προορισμένη
νά ναυαγήοη. Γνωστού δέ δντος
¿τι B Η. Πβτρόχιιλ^, ηρόε&ρος τής
Ku0ηpaΐxή( άδβλφότητος είναι τό
a l l e r e^c τοϋ χ.Τσιτσίλιου, δύναται
ιιας τις νά θβ^ρήση δτ» τό Οπό του
χ. Τσιτσίλου ypaqptv σημαίν<ι βριστιχην ματαίωσιν του βχκδίου τοΰ
χ. Φωτιινοΰ, τό ¿ « ο ί ο ν «Ις άλλπν
στήλη ν τής Φωνής μιτά σαρκασμού σατυρίζει ό χ. ΤσιτσΙλιος όνομάζων αυτό (ατριχήν ουνταγπν.
Πληροφορούμ<0α δέ άσφαλώς ότι
πράγματι ό χ. Πβτρόχβιλος την τβλευταίαν στιγμήν προέβαλαν αντιρρήσεις τοιαύτας, ώστε νά ματοιαυται ¿ξ αυτών ή πραγματοποίπαις τής 'Ενώσεις. Συγκεκριμένως δ* άπήτησεν, όπως τό νεον σωματεΐον ¿νομασθη «Κυθηραΐχή Α δελφότης» χαί όπως Ιχη Ιδραν τόν
Πειραιά, πράγμα, τό όποιον σημαίνει νά διαλυθουν τά άλλα σωματεία xai νά παραμείνω μόνη ή
Κυθηραΐχή άδελφότης Πειραιώς xai
όχι, όπως ¿πρότεινεν ό χ. Φωτεινός νά ένωθοδν τά τρία ΚυθηραΥχά σωματεία είς Ιν.

01 ΚΥ8ΙΡΑΊ Κ0ΙΧΙΡΙΙ
ΕΦΩΝΟΓΡΑΦΗΘΗΣΑΝ

Βουλήν νομοσχέβιον περί Ινοριακών
ναών και έφημερίων και τό όποΐον
προβλέπει, ώς λέγει, καΐ τήν Ιν
Έπτανήσφ ίδώτυπον
κατάστασιν
τών ναών οί ¿ποίοι διακρίνονται ώς
γνωστόν είς κτητορικους καΐ είς συναδελφικούς.
Διά τοΰ έν λίγφ νομοσχεδίου τροποποιοΟνται καΐ μεταρρυθμίζονται
δλοι οί προϋπάρχοντες σχετικοί νόμοι και Ν. Διατάγματα.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
— *Aylov
Θεοδώρου.
Ένω
τό πανηγύρι ίου
'Αγίου
Θεοδώρου έφέτοζ ίπρομηνύετο
ζωηοότερον Από &λλα χρόνια, μόλα
ταντα ό καιρός ϋπήρξεν Αφορμή νά
ναναγήοη τελείως τό πανηγύρι χαί
δ κόσμος πον μαζιύτηχε νά είναι
λιγώτερος Από κάθε Αλλη φορά.
Μια βροχή δννατή κατά τις πρωϊι·ές ώρες της 12 Μαΐου ¿τρομοκράτησε καΙ έμπόδιοε τούς πανηγνριώτες νά πάνε. Καϊ ετοι ή μϊν ¿μπορική χίνηοις ήταν μηδαμινή, είς δϊ
τό γαϊδονροπάζαρο
επεχράτηαεν Απραξία Απόλυτος.
—'Αγίου
Κωνσταντίνου
Ζωηρότερο κατά πολν υπήρξε τό
πανηγύρι τον 'Αγίου
Κωνσταντίνου
οτό Λιβάδι τήν 21 Μαΐου.
Κόσμος Αρκετός παρευρέθηκε ο*
αυτό καϊ ή Ιμποριχή κίνησις φυσικά ήταν Αρκετά καλή. Έκεϊ τό έμ·
πόρων τών γαϊδουρακιών
παρουσίασε σχετική κίνησι λόγω τοΰ δτι
είς τόν "Αγιο ν θεόδ ωρον
είχον
κατορθώσει νά πάνε καϊ πωληταΐ
xai Αγορασταί. ΕΙς δλα έβλεπε κανείς τήν σφραγίδα τής οικονομικής
κρίσεως. Ό πολύς κόσμος περιωρίζετο ιΐς τό νά βλέπη μόνον καϊ καμαιά φορά να ρωτ$ καϊ τήν τιμήν.
Τίποτε περισσότερο δμως.

άπροσκόπτως. Εντός ολίγου θά
άρχίση και ή τοποθέτησίς των καθώς και ή κατασκευή τών σοβάδων. Τοιουτοτρόπο>ς |άπό τοΰ προσεχούς σχολικού έτους τό Γυμνάσιόν μας θά εγκατασταθώ είς τό νέον
Μέγαρον.
ΚΥΘΗΡΑ Τ ΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΟ Ι Τ0Υ_Κ. ΑΡΟΝΗ
Σχοπος τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Φίλοι του ή Θεοδοσίου Κ. Άρώνη elvc ή
οικοδομή χαί ή συνςήρησις συσταθησομένου ΙλληνικοΟ σχολείου elç Άρωνιάδιχα. Ή αρχική ανχοΟ περιουσία είνε
5 ύνομασιικαί μετοχαί τής Εθνικής
Τραπέζης υπ* αριθμούς G068, G«93
7251, 10274 και 19101. Ή δέ σημερινή
περιουσία είνε 5 όνομασακαΐ μετοχαί
Εθνικής Τραπέζης έπ' ονόματι «Φίλο ι της Άρώνης», ών ή αξία (δρχ. 58000
έκαστη), 15 ανιόν, μετοχαί Κτηματικής
Τραπέζης (έκαστη προς δρχ. 2000) και
καταθέσεις έν τή "Εθνική Τραπέζι αντιπρόσωπε υόμεναι ύπό τών κάτωθι 11
εντόκων όμολογιών υπό «ους αριθμούς
α ) 543153 λήξεως 1 'Απριλίου 1935 δρ.
14793,60, β ) 446141 λήξεως 1928—5462,
γ ) 434024 λήξεως 16 Αύγουστου 1928
δρ. 29795,75. δ ) 85217 λήξεως 7 Μαρτίου 1925 δρ. 1598, ε') 89320 λήξεως
16 'Ιουνίου 1930 δρ. 1444.70, Τ ' ) 67224
λήξεως 15 Νοεμβρίου 1926 δρ. 5102,
ζ') 16052 λήξεως 30 Νοεμβρίου 1926
δρ. 992,60, η') 454796 λήξεως 4 Αύγουστου 1935 δρ. 2407,10 θ ) 453961 λήξεως 23 Μαΐου 1935 δρ. 4000, ι') 459245
λήξεως 22 Μαΐου 1936 δρ. 5700, ια )
159764 λήξεως 14 Ίουηου 1936. δρχ.
5500. Σύνολον περιουσίας συμπεριλαμβανομένων και τών τόκων 410,603.55.

Τό παρελθόν Σάββατον 13η ν
τρέχοντος έγένετο φωνοληψία κυθηραϊκών χορών και τραγουδιών ύπό
τής παγκοσμίου φήμης εταιρείας
Miz Master Vois. Οι χοροί ούτοι,
τη φροντίδι τοΰ συμπολίτου κ. Γ .
Δια τής άπό 20 'Οκτωβρίου 1830 δημοσίας διαθήκης του, συνταχθείσης είς
Μουλοΰ, εγράφησαν εις τήν εύρωτό συμβολαιογραφεΐον Μολάων κατεπαϊκήν μουσική ν ύπό τοΰ μουσικολιπε 5 ονομαστικός μέτοχος τής ΈΦν.
συνθέτου κ. Γ . Παπαγαρουφάλη
Τραπέζης αναπαλλοτρίωτους, ύπό τόν
με τόν άκριβή «τόπιο» χορευτικόν
έξής όρον : «Τά μερίσματα τών μετοχών τών τριών πρώτων έτών άπό του
ρυθμόν και τήν «Τσιριγώτικη μεθανάτου του διαθέτου νά χρησιμοποιηλωδία», θά Ιναρμονισθοΰν δέ διά
θώσι πρός οίκοδομήν διδακτηρίου ελπιάνο, βιολί, τραγούδι κ. λ. π. και
ληνικού σχολείου εν τή κοινότηιι Ά ρ ω νιάδων και cà τών μετέπειτα έτών
θά ενορχηστρωθούν διά νά παίτοιαύτα πρός μισθοδοσίαν ελληνοδιδαζονται, είς τούς δημοσίους κυίίησκάλου, διορισθησομένου πρός λειτουρραϊκούς χορούς από πολυόργανο
γίαν του μνημονευθέντος σχολείου».
μιάντα.
Μέλη τής διαχειριστικής έπιτροπής
—Τής
'Αναλήψεως
01 φωνογραφηθέντες χοροί είνε
τοΰ κληροδοτήματος τούτου ώρισεν έν
Κατ'άντίθετον προς τά όνο προη- τή διαθήκη του τόν Έπίσκοπον Κυθήοί έξης :
τό πανηγύρι ρων, τόν Δήμαρχο ν Ποταμού (τόν νυν
Νυφικός (εισαγωγή και πατινά- γούμενα πανηγύρια,
πρύΐίδρυν ιΓ;^ κοΐνότ»|Γος *Λρα>νι«8Γ>ΐΐυν)
δα), σιρτος (μεσαρίτικος), διπλός τής 'Αναλήψεως στο Καψάλι εφέ- και τόν πρόεδρον τοΟ δημοτικού συμμπουρδάρικος και παλαιός σταυρω- τος παρουσίασε ζωηρότητα μεγαλύ- βουλίου Ποταμού (νυν τόν λαβόντα τάς
τερη άπό τά τελευταία χρόνια. Τό πλείονος ψήφους κοινοτικόν σύμβουλον).
τός (συρτός και διπλός).
Εις τούς έν λόγψ δίσκους θά ά· Απόγευμα Από νωρίς κατέβηκε ατό Λόγφ ανεπαρκείας δμως τοΰ κληροδοτήματος, οδ ot τόκοι κεφαλαιοποιούνται,
κούσωμεν τάς Ακολούθους μαντι- Καψάλη κόσμος πολνς και Από τήν δέν έπραγματοποιήθη εΙσέτι ό σκοπός
νάδες ρις τούς διαφόρους σκοπούς : Χώρα καϊ Από τά κοντινά χωριά. του διαϋέτου.
*Αφον χατά τό έπικρατονν
ίθιμον
ΕΙς τόν «νυφίχό»
— Νύφη ixtî πον
να 'πάς
δλοι σχεδόν έκαμαν
λεμβοδρομίες
ΔΙΑ Τ Η Ν Ο Δ Ο Ν
α' άνώγβια σι'πατώγκια χή nt&t£á οον γιά νά περάσονν τά ι σαράντα κύΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
- ΑΡΕΩΝ
ν' Αγαπ&ς xa i v&Zflç λίγα λόγια.
ματα» έσχορπίσθηκαν επειτα έδώ
Είς νόν «συρτό».
ΔΟΚΑΝΩΝ
— "Ωμορφή ποίσαι μάτια μου κι* ό χι* έχει χαί μέ δρεξι μεγάλη, τήν
Μ^ος δποίαν τό θαλασσινό Αεράκι είχε μεΤ ό ταμείον Επαρχιακής δδοat9 ζηλενΒΐ κι * δχαν προβάλκις xai ai ταβάλει oh βουλιμία, έρρίχτηκαν οτό ποιΐας του Νομοΰ μας καιά τήν
[,Ιδή φαγοπότι, μετά τό όποιον νπό τονς
συνεδρίαν αύιου τής 30ης Μαΐου
πάει ftai fiaatXtvti
ήχους διαφόρων οργάνων έπιχολού- άπεφάσισε τήν οίκονομικήν Ινίσχυ—
Παναγιά μου Λγιά — Μοψή xai
μέχρι σιν της Κοινότητος Μυλοποτάμου
[Μίρχιδιώχιοσά μου θησαν χοροί xai τραγούδια
φίρβ μου χήν Αγάπη μου và yiáyjj βαθείας ννχτός.
Άρέοιν—Δοκάνων.
[ή καρδιά μου Μ. &.
ΕΙς τόν «Διπλό».
— Στ ή Χώρα glv9 oí ώμορφκς, οτόν
[Ποταμό ol &σπρ*ς
moi oxà Αογο6*τιάνΐΗΧ ξανΜς nal
[μαυρομάτες.
ΙΑΤΡΟΣ
— Καυμίνο
Μνλοπόταμο
καν μ i* ο
[Μηλιδώνη ηοϋχτις Διπλωματούχος Πανεπιστημίου ΜΟΝΑΧΟΥ Γ<ρμ«νΙ«ς, πρώην βοηθάς
ηορίτοια ωμορφα xai Aiv χά φανβρώτ « ν κλινικών τών Καθηγητών Müller και HeldHch.
[ν$ις η. I.
Δέχεται καθ* έχάοτην τονς τιάοχοντας χαϊ έφαρμόζει νεωτάτας έξεOÎ εν λόγψ δίσκοι θά τεθούν είς
ΤΟΥ
'Οδός
κυκλοφορίαν μετά ενα περίπου μή- ταστικάς χαϊ θεραπευτικός μεθόδονς έν τή ΚΛΙΝΙΚΗ
6-ΑΘΗΝΑΙ
(πάροδος Όδον Πειραιώς).—
Ώραι έπινα. Ώ ς δε μας διεβεβαίωσεν ό κ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ
π. μ. χα\ 4 — 6 μ, μ. ΚαΙ έπϊ οννεντεύξει.
Μουλός, ή εταιρεία !φ* δσον θά ε- οχέψεως 10—12
χχΐ κατανάλωσιν δίσκων θά φωνογραφήση και άλλες Τσιριγώτικες
μαντινάδες.

ΔΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ

όρίων έκάστης, προσέφυγαν »
έπίλυσιν τής διαφορά των ¿
Διοικητικόν δικ«στήρισν.
ΤοΟτο συνεδρίασαν τήν 2*ν 1
νίου καϊ άκοΟσαν τάς άπόψεις
φοτέρων τών διαμαχομένων m
δρων, δέν κατώρθωσε ν* άντιλ
ποίος ίχει δίκαιον. Κατόπιν ι
άπεφασίσθη νά έκφέρr¡ τήν ά„
σίν του μιτ" έπιτόπιον έξέτασιν
πραγμάτων ήτις θά λάβ^ χώραν
Κυριακήν 5 Ιουλίου.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
Τήν Δευτέρα 18 Μαίου I
χώραν είς τήν πόλιν τών Κ\Λ
ή έκλογή τών Αντιπροσώπων
νήσου μας είς τό Γεωργικόν
μελητήριον τοΟ Νομού μας &πό
κοινοτικών μας συμβουλίων.
γησαν δέ οί κ.κ. Κωνστ. ΙτίΘι^ς
Καρβουνάδων καϊ Άντ. Καλλίγιρ
¿κ Στραποδίου.

01 ΠΟΑΙΤΟΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΑΟΥΣ ΤΟΥ 1930
Διά διαταγής τον υπουργείου fi)
Στρατιωτικών, ol πολιτογραφιθέν*
μέχρι τέλονς τον 1930 δύνανται «
έξαγοράσουν τήν τετράμηνον ανtà
θητείαν έφόοον δέν υπερέβησαν
35ον έτος τής ήλιχίας των, An
1000 δραχμών. 01 έκ τούτων
ταατάντες Ανυπόταχτοι θά ύπέχο*
τάς συνεπείας τής Ανυποταξίας τωι

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΑΙ
DIESEL & SEMI-DIESE
Άπό 6 ϊππους μέχρι 50 Ι»
πους. ΚαινουργεΙς
καϊ μεταχει
ρισμίναι.
ΤιμαΧ έξαιρετικής
«i
καιρίας.
Παρέχονται
εύκολί*
ηλνρωμής.
* ΛτχΜαΐ
ytç Mal βαθέων
φρεάτων.
Ζητήσατε
προσφοράς
ΤΕΧΝΙΚΗ
Μ .

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ . Κ Α Ρ Υ Δ Η
&
Διπλωματούχου Μηχανικού

Ζ »

Λυκούργου 9 - Α Θ Η Ν Α Ι

ΑΜΒΥΚΕΣ 130 ΚΟΙΛΟΝ ΜΕΧΡΙ 1500
ΜηχαναΙ παγωτού νεωτάτου σ»·
στήματος. "Απαντα τά σκεΰη Ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και οΙ·
κιακής χρήσεως ήγγυημένης κατασκευής και στερεότητος είς τό Χαλ·
κουργειον τών συμπολιτών
ΑΔΕΛΦΏΝ ΚΥΠΡΙΟΥ
Ηφαίστου 7 'Αθήναι

ΘΥΜΑΤΗΣΑΦΕΛΕΙΑΣ
Ό συμπολίτης 'Αλκιβιάδης
μιος έξ Άλοϊζιανίκων υπηρετών ώς
λοχίας δεσμοφύλαξ τοΟ 34ου Συντάγατος 'Αθηνών
προεφυλακίσθη
κατ' αύτάς ΙπΙ βαρυτάτη άμελεία
τών καθηκόντων του.
Ό άτυχής συμπολίτης, έπιθυμών
νά διευκολύνε τούς είς τήν δικαιοδοσίαν του κρατουμένους, άφ^κεν
Ινα τούτων, βαρύτατα μάλιστα τιμωρημένον, νά κατέλθη δι' ¿λίγον είς
τήν πόλιν δπου είχε σοβαράν—ώς
τοΟ είπιν—ύπόθεσιν, λαβών τόν λόγον τής τιμής του δτι θά ¿πέστρεφε
τάχιστα.
Αί ώραι δμως παρήρχοντο χωρίς
ό κρατούμενος νά έμφανισθ^. Ό
Σάμιος είχεν άπβλπισθή καΐ Ιτρεμε
διά τήν τύχη ν του. "Ενας άλλος τών
καταδίκων προσεφέρθη νά τόν βοηθήση νά άνεύρουν τόν φυγάδα. Ό
Σάμιος έδέχθη καΐ τό κακόν έγινε
χειρέτερον καθ' δσον καθ' δδόν 6
δεύτερος έμιμήθη τδν πρώτον.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ · ΕΥΚΟΛΙΑ
ΑΝΑΠΤΗΡ

ΑΓ Α Ε Ρ Ι Ο Φ Ω Σ

"Ολα τά άνω πλεονεκτήματα συνδυάζονται είς σύστημα άπλοΟν καϊ εδχρηστον.
Δέν υπάρχουν έξαρτήματα υποκείμενα βίς φθοράν ή άπώλειαν.
Ή πέτρα μεγάλης διαρκείας, άντικαθίσταται μόνον δταν καταναλωθή τελείως χωρίς
ξββιδώματα κλπ.
Μία άπλή κίνησις διά νά σηκωθή δ κινητός βραχίων τοΟ άναπτήρος έκ τής δδοντωτής
έπιφανιίας καϊ τοποθέτησις νέας πέτρας καϊ τό σύστημα είναι Ιτοιμον πρδς χρήσιν.
"Οταν τό έπϊ τής όδοντωτής έπιφανείας προστριβόμενον πρός παραγωγήν σπινθήρων μέρος
τής πέτρας φθαρή έκ τής χρήσεως, μερικαί στροφαΐ τοΟ κοχλίου άρκοΟν διά νά κατέλθη αΟτη
καϊ οΟτω καθ' έξής μέχρι τελείας έξ αντλήσεως τοΟ μήκους της.
ΙΙετρών δπάρχει διαρκής παρακαταθήκη είς τά καταστήματα.

"Αποκλειστικοί άντιπρόσωποι: ΑΔΕΛΦΟΙ
Κεντρικόν: 'Αγίου Μάρκου 21—'Υποκατάστημα:
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

EMM. ΑΡΩΝΗ

'Ιπποκράτους 6 5 — Α Θ Η Ν Α Ι
1
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