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Έπχότολαί και άποότολαΛ χρημάτων δέον ν ' άτευθύνωνταχ προς τον ΑιευΟυντύν τη,ς εφημερίδος «Κύθηρα» κ. Ά ν δρέαν ΚατΟούλην είς 'Αθήνας.

ΕΒΑΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Την μεσημβρίαν της προχθές άφίκετο έκ Κερκύρας ή Α.
Μ. ό βασιλεύς μετά της αδελφής αυτοί! πριγκηπίσσης της
Ούαλλίας, του υίοΰ της καί των δύο θυγατέρων της, οΐπνες
θέλουσι παριμείνη περί τους δύο μήνας ενταύθα, ξενιζόμενοι
«ν τοις άνακτόροις.
Ή κατάστασις της υγείας του ύπουργου της Δικαιοσύνης
κ. 'Αναργύρου Σιμοπούλου ήρξατο βελτιούμενη άπό προχθές
άποσοβηθέντος παντός κινδύνου, προς χαράν μεγίστην τών
οικείων και τών πολυπληθών φίλων αύτου. "Αξιον σημειώσεως εινε δτι κατά τάς κρισίμους ημέρας της ασθενείας του,
πλεϊσται λειτουργίαι ετελέσθησαν ¿ν διαφόροις ναοΐς υπό
πλείστων εύεργετηθε'ντων υπ' αύτου δ|ομένων τ φ Ύ ψ ί σ τ φ
υπέρ αής άναρρώσεώς του, εν οίς και υπό της οικογενείας
του κ. Μιχαήλ Κατσούλη ίν τ φ ίξοχικφ ναφ του 'Αγίου
Δημητρίου.
Σχετική ησυχία επεκράτησε κατα τάς έορτάς του Πάσχα
ενταύθα κατά πολύ πεοισταλέντων τών κατ' ετος κατά βάρβαρον εθιμον ριπτομένων πυροβολισμών, χάρις εις την άναπτυχθεϊσαν δραστηριότητα έκ μέρους τών αρμοδίων αρχών.
Δυστυχώς όμως πολυπληθείς αναγγέλλονται φόνοι καΐ τραυματισμοί έκ τών επαρχιών, δπου τό αίμα δέν παύει ούτε έλπίς υπάρχει νά παύση ρέον ποταμηδόν.
Ο διαπρεπής καθηγητής του Πανεπιστημίου, ό διάσημος
χειρουργός θεοδωρος Άρεταϊο; απεβίωσε μετά μακράν και
πολυώδυνον νόσον μετά μεσημβρίαν της προχθές. Ό θάνατος
του είνε ανεπανόρθωτος απώλεια διά τό 'Έθνος καί την έπιστημην, καίτοι δι1 όλου του βίου άνενδότως εργασθείς όπως
άξίους αύτου διαδόχους παρασκευάση. Μέγα μέρος της περιουσίας αύτου, 7 0 0 , 0 0 0 δραχμών, ως λέγουσι, διαθέτει
ύπέρ ιδρύσεως χειρουργικής κλινικής, φερούσης τό ονομά τσυ.

ΚΑΤΣΟΤΛΗΣ
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Ή κηδεία του ετελέσθη μεγαλοπρεπώς δημοσία δαπάνη
κατ' άπόφασιν της Κυβερνήσεως, ειε τον νεκρόν του δ* απεδόθησαν αί κεκανονισμέναι στρατιωτικαΐ τιμαί, καθ όσον πρό
πολλού είχε τιμηθή διά του παρασήμου τών άνωτερων Ταξιαρχών.
Κατά την ηιχε'ραν του lia
λακαΐ του Μενδρεσέ
εγένοντο θέατρον αίματηράς σκηνης. Περί την ένδεκάτην της
πρωίας ol εν αύταϊς κρατούμενοι στρατιωτικοί κατάδικοι κατόπιν του πασχαλινού γεύματος αυτών έτράπησαν εις τόν
χορόν, εχόρευον δέ εύθυμως. Έν τούτοις, η ευθυμία των
κατέληξε κατά τρόπον έλληνικώτατον, καθόσον κατόπιν ά σημάντου ϋριδος έπήλθεν αιματηρά συμπλοκή. Φαίνεται ότι
κατά τό γεΰμα «ιχον θύσει άφθονως εις τόν Βάκχον, ή δε
ϊρις προέκυψεν εκ του τίς πρώτος θά σύρη τόν χορον. ΤΙ
συμπλοκή διήρκεσεν έπί μίαν σχεδόν ώραν, έσχε δέ ώς αποτέλεσμα τήν άναστάτωσιν τών φυλακών και τόν τραυματισμόν βαρέως μέν τόν καταδίκων Πέτρου Κοκκινάκη και Ν.
Ιΐροκοπάκη, ελαφρώς δέ τών καταδίκων Σωτηρ. Φαράντου,
Β. Κομποχείλη, Σωτ. ΙΙαρασκευοπούλου καί Β. Κουβέλου.
Ή φρουρά τών φυλακών ήγωνίσθη έπί πολύ ενόπλως νά καταπνίξει τήν συμπλοκήν, κατώρθωσε δε τούτο μετά πολλούς
κόπους και άφοΰ τό αίμα ερρευσεν άφθονον. Οί τραυματίαι
μετηνένθησαν εις τό στρατιωτικόν νοσοκομεϊον, έκ. τούτων δε
οί δύο διατρέχουσι κίνδυνον ζωής. Τό φρουραρχεϊον διεταξεν άμέ*ως τούς αξιωματικούς κ. κ. Σοφιανόν και Βάλβην
νά ενεργήσωσιν ανακρίσεις, καθοσον σκοπεί νά τιμωρήση αυστηρώς τούς πρωταιτίους της αίματηράς συμπλοκής
Τυπική και ψυχρότατη, συντελουντος εις τούτο και του
άθλιου καιρού, ετελέσθη χθές ή τελετή επί τη εθνική εορτή.
Κατά ταύτην παρίστατο εκτός τών έν τέλει και τών Βασιλέων καΐ ή πριγκήπισσα τής Ουαλίας μετά τών θυγατέρων
καί του υίου της.
Έκ Ναυστάθμου απεστάλησαν σιδηροδρομικώς μέ/ρι 11ατρών, ίνα εκείθεν μεταβώσιν έπί τής θωρηκτής Μοίρας 5 0
ναυται και θερμασταί πρός συμπλήρωσιν του πληρώματος
του θωρηκτού «Ψαρά» όπερ ώς γνωστόν θά πλεύση ε<ς Ntàπολίν μετά τής Α. Τ. του βασιλόπαιδος Γεωργίου, όστις θ*
αντιπροσωπεύση παρά τή ιταλική αυλή τόν ήμετερυν <Βασιλέα κατά τάς τελεσΟησομένας βασιλι*άς έορτάς.
Όρμητικώτατος πνέει από τής χθές άνεμος, απειλών νά
συμπαρασυρη <αί τάς οικίας αύτάς, πλείστας έπενεγκων καταστροφάς είς τά έν τοις διαφόροις κήποις τής πόλεως δεν-
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δρα, ιδίως δέ έν τ ψ άνακτορικψ, ώς και &ις τόν έλαιώνα, ου
πλείστα δένδρα έκριζωθέντα μαρτυρουσι την μανίαν του.
'Αληθώς έκτακτος ή ατμοσφαιρική αύτη κατάστασις, ήτις
ήρχισεν άπό τόν Μάρτιον, όστις, φαίνεται, ηθέλησε να δι
καιώσγ) την φήμην του, καθόσον καΐ εξ όλων τών μερών του
Κράτους άγγέλλεται δτι βαρύς ένέσκηψεν εκ νέου ό χειλών
πλείστων χιόνων καλυψάντων τ α δρη, πολλαχού δέ και τάς
πεδιάδας αύτάς.

συλλυπούμενοι τη βαρυπενθούση τής μεταστάσης οίκογενεία,
εύχόμεθα τήν εξ ύψους παρηγορίαν.
Ά γ ν ω σ τ ο ι είσελθόντες νύκτα τινά τής παρελθούσης εβδομάδος είς τα εν Καρδίτστ) γραφεία τής ανακρίσεως άφήρεσαν
2 0 0 ποινικάς δικογραφίας. Ό είσαγγελεύς τών Ε φ ε τ ώ ν κ.
Λυμπεράκης, όστις μεταβάς εκεί έκ Λαρίσσης ενεργεί ανακρίσεις, εκράτησε τόν άστυνόμον Λάπαν καί τέσσαρας κλητήρας, καθ* ων βαρεϊαι προκύπτουσιν ενδείξεις

Κ α τ ά τόν λήξαντα μήνα Μάρτιον άπέθανον εν Αθήναις
άτομα έν όλψ 2 2 7 απέναντι 1 8 8 αποθανόντων κατά τον
άντίστοιχον μήνα του παρελθόντος έτους. Μεταξύ τών αποΕΞΩΤΕΡΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
θανόντων τον μείζονα αριθμόν κατέχουσιν οί έκ φυματιώσεως
άποβιώσαντες. Ή έπαράτος νόσος καθ'έκάστην καί μείζονας
λαμβάνει διαστάσεις, ενεκεν τών χειρίστων υγιεινών συνθηΤό υπό τόν Δουπουι νέον γαλλικόν ύπουργείον έμφανισθέν
κών, υφ* ας τελουμεν έν Αθήναις, ιδία δε κατά την γνώμην ενώπιον τής Βουλής έγένετο δεκτον ευμενώς. Ό πρωθυπουρεγκρίτων ιατρών, ενεκεν της οίκτρας καταστάσεως εις ην γός άνέγνω τό ύπουργικόν πρόγραμμα έπιβεβαιούν τήν ήσυυπό έποψιν καθαριότητος ευρίσκεται ή ημετέρα πόλις.
^.αν τής "/ώρας καί τήν άδιάσειστον αυτής πεποίθησιν έπί
Εις την αύξησιν ταύτην του αριθμού τών θανόντων με- τους δημοκρατικούς θεσμούς, έπικαλούμενον δέ τήν σύμπνοιαν
γάλως συνετέλεσε και ή έπιπολάζουσα ίνφλουέντζα, ητις εξα- και τήν σύμπραξιν πάντων έπ' άγαθφ του Τόπου καί του
κολουθεί εισέτι υφισταμένη, ήπιώτερον όμως φέρουσι χαρα- ι πολιτεύματος. — Ό υπουργός τών Οικονομικών ΰπεσχέθη ότι
κτήρα.
θα προσπαθήσν) να επιτύχη συμφωνίαν τινά πρός τήν Γερουσίαν ίπί του φορολογικού ζητήματος, όπερ διήρεσεν έπ' εΈν ταίς έν Σύρψ φυλακαίς τών καταδίκων διεπράχθη σχάτων τάς δύο Βούλας καί έγένετο αφορμή τής πτώσεως
την ήμέραν του ΙΙάσχα φόνος, όστις ίκανην παρήγαγεν εις του υπουργείου Ριμπώ.
την πόλιν συγκίνησιν. Ό εκ Σκοπέλου στρατιώτης 'Αγγελής
ητο σκοπός περί την 5 μ. μ. ότε παιδίον τι παρουσιάσθη
Πληθύς ήγεμονικών προσώπων θα συνέλθη είς Ρώμην έπί
και έζήτει να είσέλθγι είς τάς φυλακάς. Ό σκοπός παρεκώτή ευκαιρία τών άργυρών γάμων του βασιλικού ζευγους. Καί
λυσεν αυτό και θέσας φυσίγγιον εις τό όπλον τό ήπείλει χάοί μέν όρθοδοξοι καί διαμαρτυρόμενοι ξένοι τού Κυριναλίου,
ριν άστεϊσμου. Ά λ λ α τό όπλον έξεπυρσοκρότησε και ή σφαίρα επληξε τόν απέναντι κχθήμενον στρατιώτην Ν. Βλάχον ό αυτοκράτωρ και ή αυτοκράτειρα τής Γερμανίας, ό μέγας
έκΚύμης, όστις επεσε νεκρός πληγείς είς την καρδίαν. Ό - δούξ Βλαδίμηρος καί ή σύζυγος του καί ό δούξ τής Υόρκης
φονευθείς στρατιώτης μετηνέχθη εις τό νοσοκομείον, ό δέφο- θα έπισκεφθώσι καί τόν Πάπαν, άναχωρούντες έκ τών οικείων
νεύς συνελήφθη. Συγχρόνως δέ προεφυλακίσθη ή φρουρά τών πρεσβειών και μή επιβαίνοντες αμαξών τής βασιλικής Α υ υλακών, διότι έβεβαιώθη ότι καθ* όλην την ήμέραν επυρο- λής. Ά λ λ ' οί καθολικοί πρίγκιπες δεν θά γείνωσι δεκτοί είς
άκρόασιν, διότι ούτοι κατά τάς έν τ ψ Βατικανω κρατούσας
όλει χάριν διασκεδάσεως έπί τη εορτή τ^υ Πάσχα.
ιδέας, ώφειλον ν1 άναγνωρίζωσιν ώς νόμιμον κύριον τής Ρ ώ μης τόν Πάπαν καί να έπισκεφθώσι αυτόν πρό παντός άλΠερί του λυπηρού συμβάντος είς τους εκ Ναζαρέτ είς Ι ε - λου. Τα μέγιστα εθλιψεν ίδίως τόν Ποντίφικα ή είς Ρώμην
ροσόλυμα επανερχομένους Ρώσσους προσκυνητάς, περί ου κάθοδος τού άρχιδουκός Ρενιέρη, καίτοι ή βιενναία Αυλή έξεδιαφοροτρόπως εγράφησαν ¿ν ταίς έφημερίσιν, ζητήσας τ η - λέξατο επίτηδες μετά πολλής λεπτότητος ώς άντιπρόσωπόν
λεγραφικώς πληροφορίας ο ένταύθα Έξαρχος του Παναγίου της τόν έκ μητρός θείον τού βασιλέως Ούμβέρτου, ϊνα τηΤάφου Μητροπολίτης, Βηθλεέμ κ. "Ανθιμος παρά του Μα- ρήσν) ή έν τ ψ Κυριναλίψ εορτή οίκογενειακόν όλως χαρακτήρα
καριωτάτου Πατριάρχου Ίερο^λύμων, 'έλαβε χθες τό άκό- καί άφαιρεθή ή έκδήλωσις πάσαν πςλιτικήν σημασίαν. Λέγελουθον τηλεγράφημα παρά της Αύτου Μακαριότητος, δια- ται ότι ό έν Βιέννη Έξαρχος κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν,
σαφούν τα του συμβάντος πιστώς. ίΡώσσοι προσκυνηταί, όπως ματαιωθή ή έπίσκεψις, άλλ* έπί μ α τ α ί ψ . Και ή χήρα
υπέρ χιλίους επανερχόμενοι ¿κ Ναζαρέτ, κατελήφθησαν με- βασίλισσα τής ΓΙορτογαλλίας Πια, αδελφή τού βασιλέως
ταξύ Νεαπόλεως και Ραμάλλας υπό κίταιγίδος πολυημέρου. Ούμβέρτου καί εύσεβεατάτη καθολική ώς πάντα τά μέλη
'Επί άκούσματι, πρώτοι έσπεύσαμεν άποστείλαι βοηθείας καί τού οϊκου τής Σαβοΐας, ήρώτησε τόν Πάπαν ¿αν θά έγίνετο
άδελφούς είς Ραμάλαν προς περίθαλψιν παθόντων, έξηντλη- δεκτή είς άκρόασιν υποβαλλομένη είς ¿χς τό αύτοκρατορικόν
μένων πάντων, καί πολλών έτοιμοθανάτων. Ρωσσίας πρό
τής Γερμανίας ζεύγος διατυπώσεις καί ορμώμενη πρός τήν
ξένος ειδοποιηθείς παρ' ημών, μετέβη έπί τόπου μετ' επιτε- έπίσκεψιν έκ τής παρά τ ψ Βατικανψ Πορτογαλλικής Πρελείου. Μουτεσσαρίφης απέστειλε Δημαρχιακόν ίατρόν καί σβείας, αλλ' ό Πάπας, καίπερ τιμών ατομικώς τήν ένάρετον
χωροφύλακας. Άπεθανον καθ' όδόν καί ετάφησαν ¿ν Ρ α - άνασσαν, άπεκρίθη αρνητικώς.
μάλλα: είκοσι πέντε; νοσηλεύονται πολλοί* λεπτομέρειαι θλιΕίς τους άργυρούς γάμους τού βασιλικού ζεύγους τής Ι βερού συμβάντος ταχυδρομικώς».
ταλίας θ άντιπροσωπεύητ) τους ήμετέρους Βασιλείς ό βασιλόπαις Γεώργιος μεταβαίνων έπί τ ο ύ τ ψ προσεχώς είς Ί τ α 'λίαν διά τού θωρηκτού «Ψαρά», τήν δέ βασίλισσαν τής
Σεμνοπρεπής καί άνταξία του μεγάλου οικογενειακού ονό- Α γ γ λ ί α ς ό ένταύθα αφιχθείς δούξ τού Ύόρκ μεταβαίνων
ματος της έγένετο προχθές ή κηδεία της διαπρεπούς δεσποίνης προσεχώς διά του θαλαμηγού «Όσβόρν».
της ήμετέρας πόλεως τής Πηνελόπης Τσακάκη, θυγατρός
του ήρωος τής επαναστάσεως Τζαβέλλα, μητρός του λοχαΚ α τ ά τηλεγραφικάς έκ Ρώμης ειδήσεις ό ΓΙάπας Λέων ό
γού του πυροβολικού κ. Τσακάκη καί αδελφής του αγαπητού ταγματάρχου του μηχανικού κ. I. Τζαβέλλα, ευρισκο- ΙΓ είνε κατηγανακτημένος εναντίον τής Ιταλικής Κυβερνήμένου ατυχώς μακράν, είς Κεφαλληνίαν κατά την στιγμήν σεως ήτις προσπαθεί δι' έπισήμων έν τ φ τ ύ π ψ δημοσιεύσεων
του θανάτου τής φιλτάτης αύτοΰ αδελφής. Ά π ό καρδίας νά έπιορίψνι είς τους καθολικούς και έμμέσως είς τήν Παπι-

Κ Υ Θ Η Ρ Α
κήν εδραν την εύθύνην των προσφάτων εκρήξεων βολβών δυναμίτιδος, και της κατά του βασιλέως εσχάτως διαπραχθείσης προσβολής. Πιθανόν ή γραμματεία της Παπικής έδρας
ν αποστείλω έγκύκλιον προς τους διαφόρους νουντσίους.

Παραδεχόμενον τήν πρότασιν του κ. Δημάρχου ώς δικαίαν καί ώς έκδηλουσαν τό αίσθημα τών συνδημοτών μας.
Άποφαινόμενον ομοφώνως
Α ' . Εκφράζει τήν λύπην αύτου τε καί τών κατοίκων του
Δήμου Κυθηρίων προς τήν οίκογένειαν του μεταστάντος έπί
τ ή στερήσει καί άπωλεί^ αύτου.

'Αποδίδεται μεγάλη σημασία εν Ρώμτ, εις την μετάβασιν
του αΰτοκράτορος της Γερμανίας είς Σπέτσιαν. Έπιθυμουσιν οΐ Ιταλοί να έπιδείξωσιν είς τον Γουλιέλμον Β ' τό ί τ α λικόν ναυτικόν έν όλη αύτου τη λάμψει.Ουτω πιθανόν νά έπισκεφθή ό αυτοκράτωρ ου μόνον τους ναυστάθμους, τ ά ναυπηγεία και τά οχυρωματικά έργα, άλλά καί π ά ν τ α τ ά ¿ν
τ ψ λιμίνι ναυλοχουντα σκάφη.

' Β'. Ά ν α τ ί θ η σ ι τ φ κ. Δημάρχψ τήν περαιτέρω ένέργειαν
ίνα ούτος άντίγραφον του παρόντος διαβιβάση τ ή άξιοτίμψ
οίκογενεία αύτου, καί δημοσιεύση έν τινι έφημερίδι.

Πρεσβεία της Δανικής Ειρηνικής Ε τ α ι ρ ί α ς παρουσιάσθη
εσχάτως προ του βασιλέως Χριστιανού, καί υπέβαλε προς
την Αύτοΰ Μεγαλειότητα άναφοράν υπέρ της Διεθνούς Διαιτησίας φέρουσαν 2 3 4 , 1 1 8 ύπογραφάς. Ό πρόεδρος της
πρεσβείας ύπομνήσας οτι τ ψ 1 8 6 3 προ της ενάρξεως των
εχθροπραξιών μεταξύ Ιίρωσσίας καί Δανιμαρκίας, ό βασιλεύς ήτο ενάντιος του πολέμου καί ότι τ ψ 1 8 7 0 επίσης έξεφράσθη κατά της συμετοχής της Δανιμαρκίας είς τον γ α λ λοπρωσσικόν πόλεμον, συνεπέρανεν αϊτών παρα της Αυτού
Μιγαλειότητος του βασιλέως ϊνα ελθη ούτος αρωγός προς
άνακούφισιν των υφισταμένων στρατιωτικών βαρών. Ό β α σιλεύς άπήντησεν ώς έξης : «Συμμερίζομαι την έπιθυμίαν
υμών ίνα καταπαύσωσιν οί πόλεμοι, καί ίνα αί μεταξύ τών
εθνών διαφοραί λύωνται διά διαιτησίας, άλλά διαβλέπω μεγίστας δυσχερείας ¿ν τ η αίσί$ έπιτεύξει του κοινού ημών πόθου τούτου. Θά ητο μάταιον όλως ν ' αναλάβω εγω την
πρωτοβουλίαν της ενεργείας έν τ ψ προτεινομένψ παρ' υμών
ζητήματι. Έάν όμως μεγάλη τις ευρωπαϊκή δύναμις άναλάβη πρώτη τον υπέρ της Διεθνούς Διαιτησίας άγώνα,
Έ γ ώ καί ή Δανική κυβέρνησις άφεύκτως θέλομίν συνενώσει
¿/.ετ' αύτης τάς ημετέρας προσπαθείας.

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πλήρης ημερών άπεβίωσεν έν Κυθήροις ό έκ τών πρώτων
ύπέρ της ένώσεως της Επτανήσου μ ι τ ά της μητρός Ε λ λ ά δος ριζοσπάστης αγωνιστής Γεώργιος Μόρμορης, δικηγόρος
καί καθηγητής της Γαλλικής καί Ι τ α λ ι κ ή ς γλώσσης. Τήν
κηδείαν του δημοτελώς τελεσθιϊσαν ήκολούθησαν σύμπαντες
οί κάτοικοι της πόλεως. Λόγους δ* έπικηδείους εξαίροντας
τάς άρετάς του θανόντος ¿ξεφώνησαν οί κ. κ. I. Στάης καί
Ν. Δελακοβίας.

Ό πρόεδρος
Γ. EMM. ΣΤΑΘΗΣ

.

Τά μέλη

'Ανδρέας Φατσέας, Σ. 1. Μασσέλος,
Ν. Λαζαρέτος, ΓΙ. Τριάρχης, Έ μ μ .
I. Λεοντσίνης, Αντώνιος Φριλϊγκος,
Γ. Φωτεινός, 'Ανδρέας Ι.Κοντυλεων
Διά τήν άντιγραφήν
Έ ν Κυθήροις αύθημερόν

Ό Δήμαρχος Κυθηρίων
Μ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΙΙΐ:

"Εμποροι εύυπόληπτοι γράφουσιν ήμιν παραπονούμενοι ότι
ό γ. τελώνης Καψαλίου μή άποστέλλων τελωνοφύλακας είς
τ ά έκ του έξωτερικου καταπλέοντα ατμόπλοια, οϊτινες νά
έπιτηρώσι τ α ι τ α μέχρι της άναχωρήσεώς των, ενθαρρύνει
εμμέσως τήν λαθρεμπορίαν, ήτις τ ά μέγιστα τους ζημιοΐ μή
δυναμένους νά συναγωνισθώσι μετά τών λαθρεμπόρων. Μας
γράφουσι προσέτι καί άλλα πολλά σχετικά περί τών οποίων
έπί του παροντος άπέχομεν νά κάμωμεν λόγον, έπιφυλασσόμενοι νά ΐόωμεν τάς έπί του προκειμένου ενεργείας του κ.
Τελώνου είς τό μέλλον.
ΙΙαρακαλουμεν τον κ. Δήμαρχον Κυθηρίων όπως προνοήση περί της έπισκευής της είς τ ά πρόθυρα της πόλεως
ύπαρχούσης πηγής (συνδριβανίου), ήτις ευρίσκεται είς άθλίαν
κατάστασιν, καθόσον ένφ ή πηγή έχει άφθονον υδωρ ούδέ
σταγών διοχετεύεται βίς τήν προς πότισμα τών ζώων χρησιμεύουσαν δεξαμενήν ίίνεκα της κακής καί άτέχνου τοποθετήσεως τών σιδηρών σωλήνων. Καλόν εινε λοιπόν, επικειμένου μάλιστα του θέρους, νά διαταχθή ή ταχίστη αύτής επισκευή, άφου εκ της έν λόγψ δεξαμενής ποτίζονται όλα τ ά
ζώα τ ά διερχόμενα τήν όδόν, τ ά όποια καί ήδη ύποφέρουσιν
ουκ ολίγον μή »ύρίσκοντα ύδωρ, πολύ δέ περισσότερον μετ*
ολίγον αμα έπέλθη τό θέρος.
Διωρίσθη διανομεύς του ταχυδρομείου Ποταμού ό κ . Ε μ μανουήλ Άληφιέρης άντι του πρώην τοιούτου κ. 'Αθανασίου
Άρώνη.

"Αμα τ ή αγγελία του θανάτου του τό Δημοτικόν Σ υ μ Ό φίλος δερματέμπορος κ.Ίωάννης Κορωναϊος άνεδέξατο
βούλιον του Δήμου Κυθηρίων συνιλθόν τ η προσκλήσιι του
εκ
της κολυμβήθρας τον πρωτοτοκον υίόν του κ. Α. Β α σ ι φιλοτιμοτάτου Δημάρχου κ. Μ. Νικηφοράκη, εξέδοτο τό
λάκη .όνομάσας αύτόν Ίωάννην.
*ξής ψήφισμα :
•Αριθ. 4 .
,
ΨΗΦΙΣΜΑ
Μετ* εύχαριστήσεως άναγινωσκομεν εις τάς Αίγυπτιακάς
Τό Δημοτ. Συμβούλιον του Δήμου Κυθηρίων
έφημερίδας κολακευτικωτάτους επαίνους ύπερ του έν ΙΙορτΣυνεδριάσαν σήμερον τήν 24 Μαρτίου τοΟ 1 8 9 3 ϊτους έν Σ α ΐ τ αποκατεστημένου φίλου ιατρού κ. 'Εμμανουήλ Καρυδη.
τ ψ Δημαρχικφ Κ α τ α σ τ ή μ α τ ι , παρόντος καί του Δημάρχου Συγχαίρομεν α ύ τ φ έπί τ ο ύ τ ψ άπό καρδίας, πεποιθοτες ότι
κ. Μ. Νικηφοράκη.
μεγαλητέρους τοιουτους θελομεν αναγνώσει καί είς το μελ—
Λαβόν ύπ' δψει τήν υπό του κ. Δημάρχου ύποβληθεϊσαν λον. άνταξίους της δι^κβκριμμενης έπιστημονικής του αξίας.
α υ τ ψ πρότασιν ίνα τό Δημοτικόν Συμβούλιον διά ψηφίσματος του έκδηλώση τήν λύπην αύτου τ» καί τών κατοίκων
'Απεβίωσε χθες μετα fjpa/εϊαν νόσον, καθ ης ούδεν ίσχυτου Δήμ ου Κυθηρίων επί τ φ θ α ν ά τ ψ του αειμνήστου Γεωργίου Μόρμορη, άγωνισθέντος υπέρ της ένώσεως της Ε π τ α ν - σαν αί της ίπιστηαης προσπάθειαι και σήμερον κηδευευται
ή σ ο υ μετά της μητρός Ε λ λ ά δ ο ς , δικηγόρου καί καθηγητού ή Ελένη Λ. Γαλακάτου, ¿ήτηρ σεβαστή τών γνωστών εμπόρων Παναγκατου καί Νικολάου Γαλακάτου, οίς συλλυτης Γαλλικής και Ι τ α λ ι κ ή ς γλώσσης.

Κ Υ Θ Η Ρ Α
J J *

Ά '
viV
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καρδίας έπί τη σκληρά άπωλεί^, ίύχόμινοι την
παρηγοροριαν.

Καθηγητού του Πανεπιστημίου, πατάσσων ούτω τήν ά μ ά θειαν, καΐ δίδων πτερά είς τους όσημέραι μαραινομένους επιστήμονας. 'Αλλά δι' ολα αύτά χρειάζεται Υπουργός.
Μ. Κ Α Τ Σ Ο Γ Λ Η Σ

Τ0ύ

'Αλεξανδρείας ενταύθα ό κ. Κοσμάς Ζαγλαδημάρχου Ποταμίων κ. 'Αντωνίου Ζα-

Φίλε Κύριε διευθυντά

!

Καταχωρήσετε παρακαλώ τ ά επόμενα :
,ρ, >
Κύριε Λιενθυιτά τών
«Κυθήρωνη
Κήρυγμα του λόγου του θεου διεσάλπιζε γιγαντιαία τ η
ο{
* ν ω τ < Χ τ ο ν ίδρυμα, εις ο άτενίζουσι και καταφεύγουσι φωνή κήρυξ εις τήν άγοράν Θηβών μετά μεσημβρίαν της
1 εκείνοι, οί την έπιστήμην έρώμενοι, το Πανεπιστήμιον
παρελθούσης Κυριακής. Τό επίσημον της ήμέρας και τό πρός
?
«ν
χρόνου μετεβλήθη ιις'θεατρον κωμωδιών, τον Θεόν καθήκον μας ώθησε νά μεταβώμεν μετά τίνων ά λ τ ι άφοραι κωαωδίαι Ικτυλισσόμβναι έν κρυπτφ, και βιτα λων είς τήν ενταύθα έκκλησίαν του 'Αγίου Γεωργίου, ϊνθα
Υελ τ ° π ο ι ο ι Ψ 6 ν α ι
εφημερίδων, προσελκύουσι τον ό εκ Γορτυνίας ίεροκήρυξ Γεώργιος Λαγαλόπου>ος θά έκήI , τα >
την περιφρόνησιν του κοινού. Νόμος βλακώδης ρυττε τον λόγον του θεου και τήν πρός τόν πλησίον άγάπην.
συ νετεινε κατά πολύ εις την μεταβολήν ταύτην του
Ώ ς άντικείμενον της ομιλίας του Ιλαβε το τροπάριον «ίδού
ό νόμος δ' ούτος, είναι ή δια ψηφοφορίας ό νυμφίος ερχεται κλπ.», άλλά οποία ύπήρξεν ή έκπληξις ή
μάλλον άγανάκτησις απάντων τών παρευρεθέντων. όταν άπό
ν£7 ^ ει>,1ς τ ώ ν ικανών προς κατάλιψιν τών χηρευουσών .ΓΙατΓ'(Λι«-κών θ-'σεων, ήτοι ή δικην άγάλματος στάσις ενός
του στόματος του ίεροκήρυκος (ώς καλεί αύτός εαυτόν) τ ο ύ Παιδείας, μη έχοντος τό δικαίωμα διορισμού του άντί νουθεσίας και ευχάς ηκούσαμεν αυτόν άναμιγνύοντα
^ *υθείοις ενός έπιστήμονος αρίστου, και καθηγητού του τ ά άγια μετά της πολιτικής, τ ά ιερά με τ ά άνοσια και ώς
^ ^ ιστγ )μίου, εάν μή ύπάρχη πρότασις μιας τών Σχολών άλλος κοματάρχης τών περιφανών (sic) πολιτευτών μας καΧ^ρβύουσαν Οεσιν. Διατί τον κ. Ύπουργόν της ΓΙαι- τεφέρετο κατά του δανείου, κατέκρινε τήν έπιστήμην, ή γ α ^
πάντα τ ά άφορώντα την δικαιοδοσίαν του, νάκτει κατά τών εφημερίδων, υβρίζων τούς μεγάλους, ώς
^ κ Ρ υ7ττ Όται δέ όπισθεν του άνευθύνου,οπόταν πρόκειται περί τούς καλεί, μέ βαναύσους λέξεις. «Τόν κακόν ψυχρόν τους
,^Γ μου Καθηγητού του ΙΙανεπιστημίου ; η μήπως είς καιρόν» ελεγε διά τούς μέν, «τήν κακήν των τήν ήμερα ν»
^ Ρ *
^λ6*
δεουσαν άντίληψιν, δπως διορίση τον διά τούς δέ, ώς νά εύρίσκετο εντός καπηλειού, έκφράσας συωτ
ερον
Ιΐανε- νάμα τήν άγανάκτησίν του εναντίον τών κατοίκων Θηβών,
π
Χ ώ ν ¿πιστημόνων εις μίαν χηρεύουσαν
^ Τ ^ * κ ή ν θ ε σι ν, καί τότε νά φε'ρη αύτός πασαν εύθύνην. διότι όταν τό παρελθόν θέρος ήτο είς Θήβας, όεν έδωσαν
Γ^ω, οτι πάντες οί γενόμενοι Τπουργοί, γιγνώσκουσι και άκρόασιν είς τάς θεοσεβεΐς ! ! συμβουλάς του, άλλά έτρεχον
67^ιστήμονα και τον άμαθη, ά λ λ ' είναι δειλοί, ή δέ δειείς τ ά καφεσαντάν. Ιΐρός θεού, τί εινε αύτά; Είχε ώς βλέΙ* βτ *βαλι το Πανεπιστήμιον είς θέατρον Κωμωδιών, πετε ό άνθρωπος παράπονον καί εξελεξατο τόν ναόν του
θεούδιά νά τό έκφράση, μεταβάλλων τόν οίκον του θεου είς
( δ θέατρον Κωμωδιών, διότι τί άλλο είναι η κωμωτ Ρ ι ώ ν ψήφων πρότασις ώς Καθηγητού του [Ιανιαϊθουσαν συζητήσεων πρός εκφρασιν παραπόνων. Μή χειρόττία' ^
τερα.
V.
του γνωστού Ζολώτα, αποκλειομένων υπό της
Λ λ/¡ς της θεολογικής, του κ. Μοσχάκη γνωστοτάτου συγΕυχής έργον θά ήτο εάν ή Ί . Σύνοδος οχι μόνον δέν έπέ¿ΤΓ'
Ρ^τοΡ°* εκκλησιαστικού δεινού, του κ. Δε'ρβου τρεπεν είς τοιούτου είδους ανθρώπους νά κηρύττωσι τόν λόΥνω<*τοτάτου συγγραφέως, και του κ. Σούγκρα καθη- γον του θεου, άλλ' ούτε νά φέρωσι τό ίερατικόν σχήμα,
0
^
μακράν σειράν ετών και συγγραφέως, και τών τριών διότι μολύνουσιν αυτό* εύχομαι δέ όπως ή εύχή μου αύτη ή
,,^Ι^νων εμβριθών, και επί τέλους ανδρών αξιοπρεπών ; εκφράζουσα τήν επιθυμίαν τών κατοίκων της πόλεως τ α ύ τ η ς
6 ^ ναι ^ κωμωδία, ή πρότασις, δεν ενθυμούμαι δια
ΤΕόφ
τύχη άκροάσεως όπου δει.
^ ^ ψή(ρων> ¿ ς καθηγητού του ΙΙανεπιστημίου του 1 Ιο—
Δέξασθε παρακαλώ κ. Διευθυντά τάς προσρήσεις μου.
Αποκλεισθέντος του κ. Α ν τ ω ν ί ο υ Μομφερράτου,
θ ή β α ι , 24 Μαρτίου 1 8 9 3 .
Α .
Υ ν ( ο σ τ θ τ ά τ ο υ συγγραφέως πολλών συγγραμμάτων, καΐ
<(°ντος νομομαθούς, ούτινος την γνώμην ζητουσιν άλλοι
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
^Ρ^ΐκώς άποκαλούμενοι νομομαθείς, και πάντες σχεδόν οί
ΜΕΤΟΧΑΙ
^ α °ύντες μεγάλας και σοβαράς υποθέσεις; Τοιαύτα πρόσ'Λγορ. | Πο)λ.
1501 Ρ^^Υ!**™ ύπάρχουσι και άλλα, καταμαρτυρουντα
•30
'Εθνικής Τραπέζης
την κατάπτωσιν του Ελληνικού πνεύματος, άρ- Ιίρονομ. Τρά*. ΊίπειροΟεσσαλίας
2 Γ» 2
263
Vix/2
^ υσ(χν ¿ ^ τ ^
τ ά του ΓΙανεπι- Γενικής Ιΐιιτωτικής Τραπέζης . .
τ ά ς ίθυνούσας
ι
Τραπέζης Βιομηχαν. ΙΙιστεως . .
β2 4 Λ 62 / 2
^
διότι άμείλικτοι Καθηγηταί π«ρι την εκτέλεσιν τών
ψ ^ κ ό ν τ ω ν των, ήδύναντο κάλλιστα, οπόταν επρόκειτο περί
δια την κατάληψιν μιας χηρευούσης θέσεως έν
Γ,7ΓΟτε
ήδύναντο κάλλιστα, νά δώσωσι τήν ψήφόν
Τ
έπΐ(Ττ^ονο<
ΚόΟ
συγγραφέως, του ήθι<ϊίν
ϊ ν ω σ τ ο ^ *ν τχ) κοινωνία, ούτω δε και τήν συνείδηθά ηύχαρίστουν, καΐ τήν κοινωνίαν τό άνώτατον διθά είχον υπέρ εαυτών, άλλά δυστυχώς τοιούτων
^ ^Υ^τών βλιγίστων υπαρχόντων, και μή επαρκούντων πρός
^
του ποθουμένου ύφ* ολου του Ελληνισμού, πρί^ τ »ν εύθύνην του διορίζειν και παύειν τούς Καθηγητάς του
κ ^επιστημίου νά άναλάβη ό Υπουργός της Ιίαιδείας ό άρ
μίν ίΡ0<ί τ ώ ν κ. κ. Καθηγητών του ΙΙανεπιστημίου, καΐ εάν
Υύς Τ °^ τ ο 'φαρμοσθή είμαι πάνυ βέβαιος, οτι ό κ. Ύπουρ^ ^ α|βόμ£νος τήν ύψηλήν θεσιν, ην κατέχει θέλει προβή μετά
ι
ΡΗ·Ον
σκέψιν είς τον διορισμόν ενός άληθους επιστήμονας ώς

Εταιρίας Μεταλλουργ. Λαυρίου,
"ιδηροδρόμου 'ΛΟηνών-Πειροιιώς
Σιδηρ. Πειραιώς- 'Λθηνών-ίίελοποννήσου
Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας
Έ λ λ η ν . ΙΙυριτιδοποιείου

Έται^ας Δημοσ. και Δημοτ. 'Έργων

Γενική Εταιρία Έργοληψιών
ΙΙανελληνίου Ατμοπλοίας
Διώρυγος Κορίνθου

ΙΙροέκτασις Σιδηρ. Αθηνών Πειραιώς

Είκοσάφραγκον

Συνάλλαγμα #ψεως

XU
91
440
437
132 V , 13274
1 ί2
141

58 1 /2
360
172 1
340
180
27 65

80
59

174
360
190
27.75
138*/, 139
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26 εκατομμυρίων
·/·
120
»
5%
170
»
6·/.
135
»
5
Ηάγιον
Λαχειοφόροι , « V . & V»
Εθνικής

Λ

Δρ. 3 8 5 — 3 9 0
»20—530
510—518
435—445
390—395
567—568

