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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Δ. Κ Α Τ Σ Ο Γ Λ Η Σ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

κατάπληξιν έμποιεΐή υπερβολή ένίων έκ των άντιπο
Λο.
5
τευομένων,
οΓτινες είς ουδέν λογιζόμενοι" το μέλλον, ;
Έν Κνθήροις έτηΟία
» Β το παρόν αύτο ακόμη, τοΟ τόπου, λέγουσι και γ|
Έν ταίς Έπαοχίαις ¿τΐλϋία
·
Φ Χο. 8
Έν τώ Έξωτερικώ
φουσι τοιαύτα, δι1 α, είμεθα βέβαιοι, προ3τοι αύτο!
ΤΙΜΑΙ Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
^ιετέλουν έν πραγματική απελπισία, εάν ήσαν άληΟΔιατο\6ιΐ\ κατή (ίτίχον
30 και πραγματοποιήσημα. Ηεβαίως ή κατάστασις ε
40
'Αγγελιών γ φ &πας
δεινή, αλλά, νομίζομεν, £τι παριστώντες τά πράγμα
μελανωτερα, δεν συντελοΰμεν τ^ παράπαν είς τήν βε
Ονδεμία καταχώρηΟις δημο(Ηε\ιετη\ άν ιιη έγκοιθφ πρό- τίωσιν αυτών, λαμβανομένου υπ' οψιν 6'τι δεν πιστεί
τερον Όπα τκίς Διενθύνύεως.
μεν δτι Οά εύρεΟή νέος Μωϋσής Γνα όδηγήση τον τ
2ν>νδρομ.αΙ χαΐ χ»ταχωρήαεις προπληρώνοντας.
ριούσιον λαον είς τήν γη ν της έπαγγελλίας, ήτοι
τήν άπο των βαρέων φόρων άνακούφισιν διά της έΐ
Οί συν£ρομ.τ/τ»1 εχουοι τό δικαίωμα τΛς δωρεάν δϊΐμοόιεύΟεως παθών ιών εΊότκίεων αϊτννες Αναφέρονται είς φλήσεως τών /ρεών τοΰ Κράτους κλπ. κλπ.
Συμφέρον άρα, νομίζομεν,' εχομεν πάντες όπο^ς /
άτυμικά ίι οικογενειακά αύτών ϋυμΰάντα, οιχι όμως και
άγγελιών ίι διατριβών.
γωμεν και γράφωμεν τήν άλήΟειαν, διότι τοιουτοτ
πως και ήμας αύτους ένΟαρρύνομεν κρατύνοντες
Έπιοτολαϊ και άτκχϊτολαί χ.»ϊΐμάτωκ δ£ον ν ' άπε'υΟύνων- έπι τάς ιδίας -δυνάμεις πεποίΟησιν, και είς τους πέ
ται πους τον Διευθυντην τΓις ιφημερίδος «Κύθηρα» κ. τών ορίων ημών, οίτινες, το πλείστον, δεν είνε είς (
Άνδρέαν ΙνατΟονλην είς 'Αθήνας.
σιν νά γνωρίζωσιν άκριβώς τά καθ' ήμας, έμπνέου
τήν ίδέαν δ'τι λαος νεαρός, πλήρης ζωής και σΟένο
δεν είνε δυνατόν ν<* καταπέση, διότι ένεκα βαρυτάτ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
υποχρεώσεων προς τους ύπο τον ζυγον άναξιοπαΟοΰντ
αδελφούς του, ένεκεν έπελΟουσών κρισίμων περισ
θ ί κ ρ α τ ή σ α ν τ ε ς τ ά τ ρ ί ο * π ρ ώ τ α φ ύ λ - σεων. χάριν της έκ της τέφρας άναγεννήσεως αυ
τούτου, ευρέθη ύπο φορτίον ύπερβαλλόντως Γσως, (
λ α τ ώ ν « Β ^ υ ϋ ή ρ ω ν » λογ&σϋήητοντα: συντάς παρούσας δυνάμεις του, βαρύ.
δ μ ο μ η τ α ί . β έ λ ο υ * « δ έ παρακλττ/)^ έν
ΤΙΜΑΙ

δέοντε. ο π ω ς

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

κατα6άλλωσ&

τήν

έτ^σέαν

'Από τών στηλών τούτων ύποσχεθέντες ζ,πως μ·.αν π
(Λίαν καταδειζωμεν τάς τοπικάς της Επαρχίας ριας ανά
άνταποκρίταίς ήμών επί
προσαγωγή
κας, άρχόμεΟα σήμερον απ' εκείνων ών ή ταχίστη πλήρ
α π ο δ ε ί ξ ε ω ς υ π ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς π α ρ ά τ ο υ σις τυγχάνει πρωτίστης ανάγκης.
ΑςευΟυντου κ. Α . Α . Ι^ατσούλη. *
Καίτοι δε γινώσκομεν τάς μεγάλας, τάς ανυπέρβλητα
σχεδόν οίκδνομικάς δυσχ*ρείας, καθ'ων παλαίει η Κυβέρν
σις, καίτοι γινώσκομεν δτι ενεκα τών λόγων τούτων ηναγκ
Ά ρ ί σ τ η ν ένεποϊησεν έντύπωσιν το της παρελθούσης
σθη νά περιορίση τον &ιά τά δημόσια εργα προϋπολογίσω
έβδομάδος άρθρον ήμών περί της γενικής καταστάσεως,
πλείστων δ' έπι τούτω η ύτ υ*/ή σα ¡/.εν νά δεχΟώμεν τά εις το ίλάχιστον δριον, ούχ ηιτον καθήκον ηρ,ών ηγουμε
ίνα υποδεικνύοντες σήμερον τας έν λόγψ άνάγκας κατασκε'.|
συ· 7*Ρ Ττ,τ
Ι ήρια. Ούδ' ήτο δυνατόν νά συμβη άλλως αφ*
οδ ί ι ά τοΰ άρθρου τούτου διηρμηνεύετο ή κοινή, σχε- δημοσίων έργων, και δη πρωτίστως τοιούτων συγκοινα*νίι
δόν, γνώμη, ή γνώμη βλθ3ν των ευ φρονούντων, των απαιτησωμεν την έκτελεσιν αυτών, τοσούτο μάλλον οσον
ανεξαρτήτων ανθρώπων, οίτινες τήν τύ/ην αυτών ταύ- την εκτέλεσιν ταύτην απαιτούνται δαπάναι ουχί σπουδαί
τίζουσι μέ τήν της πατρίδος. Διότι αληθώς όδύνην και
Ή Επτάνησος ίπΐ πολύν χρόνον διοικηθείσα υπό της'7ΐ
αυτών συνίϊρομήν το:ς κατά τόπους

κ.κ.

Κ Τ θ Η Ρ Α
γλίας, επροικίσθη υπό ταύτης δια πολλών και σημαντικών εκείνης, ήτις θέλει εγκρίνη και αποπερατώσει τά έν λόγφ
έργων ήτοι φρουρίων, στρατώνων, σχολείων, λιμένων οδών <ΡΥα·
και γεφυρών. Κακή μοίρα, τα Κύθηρα, υπό εποψιν όδών,
Ή επαρχία Κυθήρων^ δι* ήν μέχρι σήμερον ουδέν σχεδόν
τουλάχιστον, δεν έτυχον της αυτής αναλογίας πρός τάς λοι- ίδαπανήθη άχαιτεϊ τήν κατασκιυήν τών έν λόγψ όδών. Εύελπάς άδελφάς νήσους. Έκτος μιας και μόνης όδου, της άπό πιστουμεν ότι ή παρούσα Κυβέρνησις, ήτις άνέκαθεν διεκρίθη
του όρμου Καψαλίου μέχρι Ποταμού εκτάσεως 16 περίπου διά τήν μέριμναν αυτής πρός άνάπτυξιν τής συγκοινωνίας,
χιλιομέτρων ουδεμία άλλη συνδέουσα τό έσωτερικόν της νή- καθορώσα ότι ίν τ ή αναπτύξει ταύτη έγκειται ή πρόοδος, ή
σου μετά τών προσιτών όρμου του Αύλέμονος, του Δια- ευημερία τών πολιτών καΐ συνεπώς ή του Κράτους, δέν θέλει
κοφτίου, της 'Αγίας ΙΊελαγίας, της Ιΐλατείας "Αμμου διστάση προ τής άπαιτουμένης μικρας σχετικώς δαπάνης,
κατεσκευάσΟη. Ούδ' ή υπάρχουσα τουλάχιστον εξεΐάθη όπως ευεργετήσει όλοκλ^ρον έπαρχίαν κατοικουμένην υπό
μέχρι του χωρίου Καραβά και δι' αύτου μέχρι του όρμου 15000 κατοίκων.
Μοδαρίου ότε θα συνήνου πρός άλληλα τά δύο άκρα τής\ήσου, θα εξυπηρετεί δέ τοιουτοτρόπως την μεταξύ τών δύο
τούτων άκρων της νήσου συγκοινωνίαν, μεταξύ τών διαφόρων χωρίων του εσωτερικού ουδεμία βατή οδός κατεσκευά Τον προσεχή Μάϊον ή Α. Μ. ό Βασιλεύς άπερχεται είς
σθη, δι* ατραπών δε φυσικών έξετελείτο και τότε ως- και
Εύρώπην
μετά τής Βασιλίσσης, ήτις μεταβήσεται είς ΙΙετανυν ή συγκοινωνία.
Μετά την ενωσιν μετά της λοιπής Ελλάδος, αί κατά τρούπολιον. 'Επί τούτψ υπεβλήθη είς τήν Βουλήν νομοσχεκαιρούς Κυβερνήσεις ού μόνον ουδέν ουδέποτε κατεσκεύασαν, διον περί- διαχειρίσεως τής εκτελεστικής έξουσίας έν άπουσία.
άλλα και τά ολίγα έναπολειφθέντα άφήκαν σχεδόν νά κατα- του Βασιλέως.
στραφώσιν υπό του πανδαμάτορος χρόνου, μετά λύπης δέ οί
Κυθηρίοι είδον εαυτούς άφεθέντας είς τήν τύχην των.
' "Ηδη όμως ευέλπιδες ατενίζοντες πρός τήν νυν Κυβέρνησιν, ήν και οϊ αντιπρόσωποι αυτών εκθύμως ύποστηρίζουσιν άπαιτουσι τήν ταχίστην κατασκευήν δύο όδών έπι του παρόντος έν Κυθήροις προωρισμένων όπως συνδέσωσι ή μεν τήν
περί ής ανωτέρω όδόν άπό Καψαλίου είς ΙΙοταμόν κατά τήν
θέσιν "Αγιος 'Ηλίας (παρά τό χωρίον Καρβουνάδες) μετά του
όρμου Αύλέμονος, ή δε έτερα άπό του ΠοταμοΟ αρχομένη
να φθάνγ) είς τον όρμον της 'Αγίας Πελαγιας. Ή κατασκευή
τ ής πρώτης όδου προωρισμένης όπως έξυπηρετήρη τους κατοίκους και τών δύο Δήμ,ων της νήσου,δυναμένους νά μιταβαίνωσιν δι' άνθρωπίνης όδου εις όρμον είς όν προσβγγίζουσι τά
ατμόπλοια, οσάκις είνε άνέφικτος ίίνεκα του άνεμου ή είς Καψάλιον προσέγγισις, όπου δέ τά πλείστα της νήσου Ιστιοφόρα
καταφεύγουσι δεν θα είνε μακροτέρα τών 10 χιλιομέτρων,
ή δέ δαπάνη αυτής λαμβανομένου υπ1 όψιν ότι ελάχιστα τεχνικά έργα θέλει άπαιτήσει, δέν πιστεύομεν νά ύπερβ^ τάς
8—10 χιλιάδας δραχμών κατά χιλιόμετρον ήτοι ίν όλψ
8 0 - 1 0 0 0 0 0 δραχμών.
Ή τής ετέρας όδου άπό Ποταμού ιίς όρμον*Αγίας Πελαγίας, όπου καταφεύγουσι πάντα τά ιστιοφόρα του Δήμου Ποταμίων, και δι* ού γίνεται ή εξαγωγή και εισαγωγή όλων
τών προϊόντων και εμπορευμάτων του ίν λόγψ Δήμου, ήτις
συνεπώς μεγίστας προώρισται όπως προσινε'γκιρ εκδουλεύσεις
•ίς τους κατοίκους του ίν λόγψ Δήμου, ή (ίκτασις βεβαίως δέν
ύπερβαίνγ) τά 5 χιλιόμετρα, ή δέ δαπάνη κατά χιλιόμετρον
θά είνε ή αύτη πρός τήν τής άλλης όδου ήτοι 4 0 — 5 0 0 0 0
δραχμών. Διά δαπάνης λοιπόν 120 — 150000 δραχμών θέλουσι κατασκευασθεί αΐ εν λόγψ δύο όδοί, αΐτινες διευκολύνουσαι τήν μετά τής θαλάσσης συγκοινωνίαν τά μέγιστα
θέλουσιν αναπτύξει τήν έξαγωγήν ιδίως τών προϊόντων τής
νήσου ήτοι ελαίου, οίνου, οπωρικών κλπ. κλπ. έν γίνει δέ
θελουσι παράσχω τοις κατοίκοις ευεργεσίας τοιαύτας, αϊτινις
αλησμόνητον θέλουσι καταστήσει τό όνομα τής Κυβερνήσεως

'Εξακολουθεί έν τή Βουλή ή συζήτησις και έπιψήφισις
τών διαφόρων έν τή ήμερησί^ διατάξει ά*αγεγραμμένων νομοσχεδίων. Φαίνεται δέ ότι επί πολύ εισέτι θελουσιν εξακολουθήσει αί έργασίαι αυτής.
Κυρωθείς υπό του Βχσιλέως έδημοσιεύθη ό νέος «περί του
προληπτικού τής πτωχεύσεως συμβιβασμού» Νόμος ΒΡΜΑ,
εκ 35 απαρτιζόμενος άρθρων. 'Αληθώς άξιος θερμών συγχαρητηρίων τυγχάνει ό ρέκτης ίπΐ τής Δικαιοσύνης υπουργός κ.
'Ανάργυρος Σιμοπουλος, όστις λίαν φιλοτίμως εργάζεται υπέρ
τής άνορθώ^ιως τής.ίν πλείστοις χωλαινούσης Δικαιοιύνης,
διά καταπληκτικής πράγματι νοημοσύνης και όξυδερκείας
αντιλαμβανόμενος παντός ό,τι χρήζει μεταρρυθμίσεως καΐ
υποβάλλων τά κατάλληλα πρός τούτο νομοθετήματα, εν οίς
και ό παρών νόμος, όστις πλείστας πρόωρισται όπως παράσχω τάς εκδουλεύσεις τή εμπορική ίδί^ τάξει, καθόσον δι'
αΰτου είς τό έξης πάς έμπορος άτυχήσας είς τάς επιχειρήσεις του δύναται ν' άποφύγη τήν τοσαύτας συνεπάγουσαν
ζημίας και καταστροφάς κήρυξιν δικαστικώς είς κατάστασιν
πτωχεύσεως, επιτυγχάνων προληπτικόν συμβιβασμόν μετά
τών δανειστών του.
Μυστυριώδης εταιρία έκ τών Παναγ. Παπαδημητρίου,
Θεοδ. Στέγκαλη και Παντελή 'Αναγνωστοπούλου ελειτούργεί άπό του 1886 ενταύθα. Ή έταιρία αύτη ού μόνον ¿δάνειζε μηδαμηνά ποσά είς υΙούς διακεκριμένων οικογενειών
λαμβάνουσα παρ' αυτών συναλλαγματικάς διά τήν πληρωμήν μετ' ολίγον χρόνον έκατονταπλασίου του δανειζομένου
ποσού, .αλλά καΐ επλαστογράφει τοιαύτας. Χάρις εις τινα δι·
κηγόρον προσβαλόντα ώς πλαστήν συναλλαγματικών εύρισκομένην είς τήν κατοχήν ενός τών έντιμων τούτων υποκειμένων,
ούτοι συνελήφθησαν και ετέθησαν είς τάς φύλακας. Γινομένης δέ χθές ίρεύνης ¿ν τή οίκί^ του 'Αναγνωστοπούλου άνεκαλύφθησαν και κατεσχέθησαν πλασταΐ συναλλαγματικαι ένος
περίπου έκατομμυρίου.
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Τραγική αυτοκτονεί συνβτάραξε προχθές τήν πρ<*τ»ύου- !
«αν. Ό Διοικητής της Βιομηχανικής Τραπέζης Χαρίδημος
'Αποστολίδης, ενικά χρηματικών απωλειών Ατομικών καΐ
της υπό :ην διοίκησίν του Τραπέζης κατά τάς τιλιυταίας
ιν Πάτρ,ις πτωχεύσεις, συνέτριψι την κιφαλήν του διά πολύκροτου. οίκτρώς τερματίσας τον βίον.
,,
Καθ* ά τηλεγραφικώς άνηγγέλθη ιΐς τό υπουργεί ον τών
Εξωτερικών τό έλληνικον βρίκιον α Δημήτριος» αναχώρησαν
εκ Μασσαλίας δι' Άφρικήν ¿ναυάγησε 35 μίλια μα»ρά* της
Ισπανικής πόλεως Άλικάντης. Τα ύδατα είσρβύσαντα αθρόα
¿πλήρωσαν τό κύτος αύτου, τό δέ πλήρωμα ήνοογκάσθη να
τλ έγκαταλίπη εις την τύχην του. Έ κ τοΟν πλν^ωματος ά γνωστον πόσοι ¿πνίγησαν. Οί διασωθέντες άπιβιβάσθησάν βίς
Άλικάντην.
Έ ξ αλληλογραφίας εκ Ααρίσσης άποσπώμιν τα έξης :
Έν ταΐς λαμπρώς διακεκεκοσμημέναις καΐ πιφωταγωγημέναις αίθούσαις του ενταύθα διδασκαλείου έδόθη χορός, ου
αί εισπράξεις ήσαν προωρισμέναι δια τό Κουτλιμ,πφνιον Νοσοκομεΐον. Του χοροΰ τούτου άριστα δι*υθυνομΙνου ύπύ του
υπολοχαγού του Μηχανικού κ., Ζαγοραίου μιτεσχι τό πλείστον τών ενταύθα διαπρεπουσών οικογενειών, μεταξύ δε τών
έπί κάλλει και καλλαισθήτψ άμφιε'σει διακρινομένων πολυπληθών κυριών κα| δεσποινίδων διέλαμπεν η δισποινίς Ά ν α στασιάδου διά τε του επιβάλλοντος δ£όχου κάλλους της και
της λαμπράς αύτής περιβολής.
— Έν τω ενταύθα Κακουργοδικείψ εδικάσθη εσχάτως ή
δίκη του 'Αθανασίου Τσαλκάντα και της συζύγου του Ε λ έ νης κατηγορουμένων ότι έκ συστάσεως ¿δηλητηρίασαν τον
ιερέα Άποστολίδην πενθερόν του πρώτου καΙ πατέρα της
δευτέρας. Τό δικαστήρων κηρύξαν ενόχους τους κατηγορουμένους της αποδιδομένης αύτοϊς πράξεως κατεδίκασεν αυτούς
είς την ποινήν του θανάτου. Έκεινο τό όποιον εξέπληξε τους
πάντας κατά την δίκην ταύτην ητο ή απάθεια, ην τό άνθρωπόμορφον, τέρας ή θυγάτηρ του δυστυχοΰς Ιερέως, έπεδείξατο καθ'όλην την εξέλιξιν της αποδεικτικής διαδικασίας.
— Οί αρουραίοι μεθ1 όλας τάς άναφανείσας νυφίτσας,
τους αμείλικτους εχθρούς των, εξακολουθουσιν αυξανόμενοι
και πληθυνόμενοι καταπληκτικώς, τούτο δέ εις μέγιστον εμβάλει φοβον τους ατυχείς κτηματίας τών προσβλεβλημένων
ιδίως μερών, άνάγκη όθεν όπως ή κυβέρνησις επιστήσει την
προσοχήν της άμέριστον επί του σπουδαίου ζητήματος της
«ξοντώσεως αυτών.

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετά μεγάλης εύχαριστήσεως πληροφορούμεθα ότι κατόπιν του της παρελθούσης εβδομάδος άρθρου ήμών περί ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας της επαρ/ίας μας, ό κ. πρόεδρος της
Κυβερνήσεως προσωρινώς μέν διέταξε τους ινοικιαστάς της
Παλαιάς 'Ατμοπλοϊκής Εταιρίας όπως έπαναλάβωσΐ την
προσέγγισιν τών Κυθήρων, κατά τε τήν κάθοδον και άνοδον
τών άτμοπλοίων των εβδομαδιαίως, ώς και πρότερον, είς
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διριπρα.γματιύσ«ς δέ «ίφίσκιται μιτά της Πανελληνίου Α τ μ ο πλοϊκής Εταιρίας δπως άναλάβχι αύτη, επί άναλόγψ αποζημιώσει, την Ικτίλισιν όλων έκιίνων τών γραμμών οίτινις
Ιχουσιν ιγκαταλιιφθν) παρά τών λοιπών 'Ατμοπλοϊκών Ε ταιριών ώς άγονοι καΙ δαπανηραί. — Ούτω τό παρελθόν
Σάββατον προσήγγισεν ιίς Κύθηρα, μιτά μηνιαίαν πιρίπου
δίακοπήν, τό άτμόπλοιον, άποκαστήσαν ούτω τήν μιτά του
Ιξω κόσμου συγκοινωνίαν μας.
'Από καρδίας εύχαριστουντες τήν Κυβέρνησιν διά τήν ην
Ιπεδιίξατο μέριμναν προς πλήρωσιν μιας ανάγκης επειγούσης
τών Κυθήρων, εΰχόμεθα όπως ώς οϊόν τε τάχιον λάβη πρόνοιαν καΙ π$ρί ικανοποιήσεις τών λοιπών δικαιοτάτων απαιτήσεων τών Κυθηρίων, έπισπώσα ούτω τήν άίδιον εύγνωμοσμνην αυτών,
II
..,,,·.
—
ν ;Eifιλίσθησαν cv Πΐιρααί τήν παρελθουσαν !βδομάδα οί
γάμοι.του άξιολόγου φίλου κ. Π. Καστρισίου μετά της επί
κάλλίι και μορφώσει διακρινομένης δεσποινίδος Μαρίας Χ.
Παπαδοπούλου. Πα^άνυμφος παρέστη ó δράστη ρ ιώτατος
άντιμοίρΛρχος καΙ υποδιοικητής της μοίρας 'Αττικής φιλτατος Έμρ* Χρυσούλης. Τοϊς νεονύμφοις ιύχόμεθα βίον βύδαίμονα. ·' ··.*.;!
«·:» * Λ .h .;
- ' ·'
.,>{Μΐτά λαμπράς ιξετάσιις ενώπιον του Ίατροσυνεδρίου ή ξιώθη της αδείας τοΟ μβϊέρχεσθαι τον ΰκτρόν, με τον βπίζηλον βαθμόν άριστα, ó φίλτατος κ. Βασίλειος Τσιγκούνης δεξάμίνος τά ίνθερμα συγχαρητήρια τών κ. κ. καθηγητών επί
τούτψ. Συγχαιρόμενοι τ φ νεαρφ έπιστήμονι εΰχόμεθα αύτψ
τά βέλτιστα, συγχαιρόμενοι επίσης και τήν έπαρχίαν μας επί
τή αποκτήσει τοιούτου έπιστήμονος.
Παρά της επιτροπής τής έν Σμύρνη Κυθηραϊκής άδελφότητος κ. κ. Κωνστ. Βίκτωρα, Μηνά Κατσαούνη, Ιωάννου
Μιλάνου και Γεωργ. Κοντολέοντος παρεδόθησαν είς τό έκεϊσε
Έλληνικον προξενεϊον 120 τουρκικά τάλληρα ώς πρώτη
δόσις υπέρ τών εκ του σεισμού παθόντων αδελφών Ζακυνθιων.
Έ ν μέσψ της χαράς πολυπληθών συγγενών και φίλων έτελέσθησαν οί γάμοι του άξιολόγου φίλου κ. Νικολάου I. Φατσέα μετά της άβράς δεσποινίδος Βικτωρίας Ε. Διακάκη.
Τους νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν ó δημοδιδάσκαλος φίλος κ. Δημήτριος Α. Φατσέας. Τοις νεονύμφοις εΰχόμεθα
βίον εύδαίμονα.
Πλήρης ήμερών άπεβίωσεν είς Φατσαδικα ό Αάζαρος Βατικιώτης, ου τήν κηδείαν παρηκολούθησαν πάντες οί συγχώριοί του τιμώντες έν τ ψ προσώπψ του τήν άρετήν και τήν
έντιμον έργασίαν, ής ¿ μακαρίτης ήτο ό πιστότερος στρατιώτης. Έπικήδειον έξεφώνησεν ό δημοδιδάσκαλος κ. Δημ.
Φατσέας, εξάρας τάς άρετάς του θανοντος. Συλλυπούμεθα
τοϊς οίκιίοις αύτου ευχόμενοι τήν έξ ύψους παρηγοριαν.
Μακράν τών συγγενών καΙ φίλων, είς Κακόβατον, ένθα
διατελεί τελωνοσταθμάρχης, έώρταζε τήν έπέτειον του όνο-
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ματός του προχθές ο φίλτατος συμπολίτης Χαράλαμπος Λογοθέτης, Μετά των συγ/αρητηρίων των συγγενών και φίλων
Ινοϋμεν και ημείς τα ιδικά μας, ευχόμενοι αύτώ ετη πολλά
και εύτυ^η.

της «Ε£γβΓΐθΙθ8» της Βουδαπέστης, διότι ανέγραψαν ότι η
όρχηστρις Σιβρα, διατελούσα εις έρωτικάς σχέσεις μετά του
βασιλέως Μιλάνου, άπαιτεϊ παρ' αΰτου 200,000 φράγκων,
τάς οποίας του είχε δανείσει.

Τον φίλον κ. Χρ. Βοστιτζάνον διορισθέντα γραφέα βας
τάξεως παρά τφ ύπουργείω τών 'Εσωτερικών συγχαίρομεν,
ευχόμενοι και εις ανώτερα.

Τά ((Κύθηρα» συνιστώσι νέον δεκαπε^ταετη άπόφοιτον του
Σχολαρχείου με τον βαθμόν «άριστα», έ*/οντα γνώσεις της
'Ιταλικής και Γαλλικής,όστις προσφέρεται ϊνα υπηρετών παρ'
έντίμψ οίκογενεία δύναται νά έξακολουθη τά μαθήματά
του. ΙΙληροφορίαι παρ' ήμΐν.

Σήμερον έορτην τών 'Αγίων Θεοδώρων έορτάζουσιν ό
αίδεσιμώτατος ιερεύς Θεόδωρος Χ. Λογοθέτης, και οί κ. κ.
Θεοδωρος Άρώνης, θ . Μυλωνόπουλος, Θ. Βενάρδος, Θ.
Γεωργόπουλος, Θ. Γαβρίλης, Θ. Θεοδωρακάκης, Θ. Κορωναίος, Θ. Κατσούλης, Θ. Κομηνός, Θ. Καψάνης, Θ. Π.
Κατσούλης, Θ. Σ. Κομηνός, Θ. Ν. Τσικλής, Θ. I. Μουάτζος, Θ. Μεγαλοοικονόμος, Θ. Μαυρομάτης, Θ. Πανάρετος,
θ . 11 ρινέας, Θ. Σουρής, Θ. Σάμιος, Θ. Σουγιάννης, Θ.
Τσαμπιράς, Θ. Τζωρτζόπουλος, Θ, Τσικαλας, Θ. Φραντζεσκάκης, Θ. Φριλίγκος, Θ. Κ. Χλαμπέας, Θ. Χανιώτης, Θ.
Γαλλίδας, Θ. Κρίθαρης, Θ. Κατράκης, Θ. Κύπριος, Θ.
Ν. Σουρης, Θ. Δ. Τζωρτζόπουλος, Θ. Μ. Πανάρετος, Θ.
Α. Τριφύλης, Θ. Σ. Τριφύλης, Θ. Π. Τριφύλης, Θ. I. Τριφυλης, Θ. Δ. Τριφύλης, Θ. Π. Μμτης, Θ. Γ. Γεωργόπουλος, Θ. Μ. Γεωργόπουλος, Θ. Ε. Γαλακάτος, Θ. Ε. Χλέντζος, Θ. Κ. Κουκούλης, Θ. Α. Κανελής, Θ. Γ. ΚατσούΘ. Π. Λογοθέτης στρατ. ιατρός, Θ. Γ. Πατρίκιος, Θ.
Β. Πρινέας, Θ. Ε. Πατρίκιος, Θ. Ν. Γαβρίλης, Θ. Δ. Γα^ρίλης, Θ. Ε. Γαλακάτος, Θ. Κομπής, Θ. Μ. Λογοθέτης,
β . Δ. Λαχανάς, Θ. Π. Λαχανάς, Θ. Μουλός, Θ. Ν. Σοφίος, Θ. Π. Σοφίος, Θ. Θ$οδ. Σοφίος, Θ. Ζαγλανίκης, Θ.
Δ. Κομηνός, Θ. Ε. Σκορδίλης, Θ. Βαμβακάρης.
Λιαρόπουλος, Θ. Γερακίτης, Θ. I. Σοφίος, Θ. {Ν. Σοφίος μαθητης γυμνασίου εν Πειραιεϊ, Θ. Α. 'Ανδρόνικος, Θ.
Ε. 'Ανδρόνικος, Θ. Καλλιγέρος, Θ. Κασιμάτης, Θ. Μασέλος, Θ. Φυρός, Θ. Καστρίσος, Θ. Μαλάνος, Θ. Πετρόχειλος, Θ. ΓΙοτήρης, Θ. Χάρος, Θ. Καράντζος, Θ. Μεγαλοοιχονόμος, Θ. 11. Φατσέας, Θ. Π. Τζάνες, Θ. II. Κασιμάτης, Θ. Καστρώτης, Θ. Μαγουλάς, θ . Καρύδης, Θ. Στρατηγός, Θ. Φωτεινός, Θ. Άσπιώτης, Θ. Ταμπάκης, Θ. Λαζαρετος, Θ. Κυπριώτης, Θ. Άλεβιζάκης, καί έν Αθήναις
ό κ. Θ. I. Τριφύλης.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙ11ΙΑΤΑ

ΠΕΤΡΟΠΙΟΛΙΣ, 12 Φιβρουαρίου. Ή χολέρα υφίσταται ακόμη εν «Ποδολία. Καθ' έκάστην συμβαίνουσι κατά μέσον όρον 9 θάνατοι καί 27 κρούσματα.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 12 Φεβρουαρίου. ΑΙ δημοκρατικαΐ ομάδες
της Γερουσίας εξέλεξαν τον Ίούλιςν Φιρύ ώς ύποψη^ιον
^ρόεδρον της Γερουσίας.
ΛΙΣΣΑΒΩΝ, 12 Φεβρουαρίου. Ό Ριβέϊρα μετερρύθμισε
το πορτογαλλικόν ύπουργείον.
ΒΙΕΝΝΗ, 9 Φεβρουαρίου. Ό βασιλεύς Μιλάνος ηγειρεν
«γωγην εναντίον της α'Εφημερίδος της Φραγκφόρτης» και

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΦΓΣΙΓΓΙίΧΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΤΣ ΟΠΛΩΝ Κ Α Ι ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ

Μ Η Ν Α Γ. Κ Α Ψ Α Ν Η
Έν 'Αθήναις, όδός Πλούτωνος αριθ. 8.
Το τελειότατον έν Ελλάδι έργοστάσιον φυσιγγίων, πληρούμενον διά πρωτίστης ποιότητος 'Αγγλικής πυρίτιδας, πωλουμένων δέ επί έγγυησει περι της ποιότητος αυτών. Έν τ φ
καταστηματι τούτψ ευρίσκονται Μηχαναι Ραπτικής, Κλΐναι
Άγγλικαί, Ωρολόγια διάφορα, "Οπλα Κυνηγετικά, Περίστροφα και διάφορα άλλα ειδη χρήσιμα. — Πώλησις χονδρική επί άναλόγψ εκπτώσει και άσφαλής άποστολή εις τάς
επαρχίας.

ΤΥΠ0ΓΡΑΦΕ10Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΤΑ
Όόό<; Λέχα.

ΛΕΩΝΗ

Στοά

ΣιμοπούΛου

'Αναλαμβάνει πασαν τυπογραφικών ίργασ^αν εις πασαν γ)ι
Εις το ενταύθα παρά τήν Καπνικαρέαν κατάστημα του
κ. Δ· -Άνδρονίκου πωλείται τουμπεκι πρωτίστης ποιότητος
χονδρικώς και λιανικώς. Επίσης πάντα τά διά τους καφφεπώλας εϊδη ήτοι ναργιλέδες, μαρκούτσια, ταύλια, δόμινα,
δίσκοι, κλπ. κλπ. ΙΙάντα δέ τά ανωτέρω εις τιμάς άνεπιδέκτους συναγωνισμό υ.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

ΑΘΗΝΩΝ

Τη](η κλεΐ(ΐί|ΐατος (διά το τ£λος του -μηνός)
ΜΕΤΟΧΑΙ
Άγορ. | ΙΙωλ.
'Εθνικής Τραπέζης
·
1255
Ηρονομ.. Τράπ. 'Ππειροθεσσαλίας
248
250
42 V,
Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης
591/,
Τραπέζης Βιομηχαν. ΙΙιστεως
100
Εταιρίας Μεταλλουργ. Λαυρίου
ιοον;
440 445
Σιδηροδρόμου Άθηνών-Πειραιώς
Σιδηρ. Πειραιώς-Άθηνών-ΙΙελοποννήσου
131»/,
Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας
140
Έλλην. Πυριτιδοτοιείου
80
75
Εταιρίας Δημοσ. καί Δημοτ. "Εργων
56 1)2 5 6»/,
Γενική Εταιρία Έργοληψιών
350
Πανελληνίου 'Ατμοπλοίας
100 170
340
Διώρυγος Κορίνθου
180 190
Προέκτασις Σιδηρ. 'Αθηνών Πειραιώς .
Τ6 εικοσόφραγκον ύπερετιμίθη ίκανώς άνελθον ε'ις τοςς δραχ. 30.
25 30. 40. Επίσης καί το συνάλλαγμα οΰτω τ*> έπι Γαλλίας 3/μ.
δραχ. 1.48 ν 2 —1.49
δψεως 1.52—1.53. ,Τ6 έπΙ 'Αγγλίας 3/μ.
δραχ. 37.40—37 00. Το δέ £ψ ίω ς δρα/. 38.40, φαίνεται δέ ότι ή
τασις αΰτη πρ6ς ίίψωσιν θα λά6η μεγαλητερας διαστάσεις.
ΚΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΚΙΟΓ ΠΑΡΑΙΚΕΓΑ ΑΕϋΝΙΙ

