
εφrΊρμοζαν μετά θρnακευτικnς ευλάβειας 

τnν αρχnν ότι «ΤΟ δικαιώματα πρέπει να ώαιν 

ανάλογα των καθnκόντων». Και όμως ενώ 

nμείς ειαφέρομεν τα τρία τέταρτα εκ των 

φόρων ως είναι n Ο"'1λογία του πλnθυαμού, 
αλλά πολύ περισσότερον εκ τnς εν γένει εργα

σίας τnς απαιτουμένnς όπως μια Κοινωνία και 

κατά συνέπειαν Κυβέρνnσις υπόρξn, τα δεκα

εννέα εικοστό, ίσως αν μ n τι πλέον τα πρωτοδι
κεία (Δαόβι) απαρτίζονται υφ' ενός Μουσουλ

μάνου και ενός Χριστιανού και του Kaδn ου n 
ψnφος ισοφαρίζει προς τέσσαρα ς άλλος. 

Ίσως υπόρχουσι λόγοι πολιτικοί. ανώτε

ροι ως nμείς αδυνατούμεν να εννοnσωμεν 

όπως n θρnσκεuτικn και εθνικn φιλοτιμία ως 
και τα υλικό συμφέροντα τnς μειονοψnφού

σnς φυλrΊς, τυγχόνωσι εμμερίμνου προσοχnς 

αλλ' είναι άραγε απαραίτnτοννα θυσιόζωνται 

τα συμφέροντα τnς πλειοψnφίας; 

Νέον ΚΊτιον (αριθμός 5-6) 20/2 Ιουλίου 

1879. 

Η υμ. Μακαριότnς αναφέρει ότι n ΑΕ. ο 
Μέγας ΑρμοστιΊς άμα επότnσε το έδαφος τnς 

νιΊσου επροκιΊρυξεν εν ονόματι τnς Ανόσσnς 

ότι προς τοις όλλοιςτα nθn και έθιμα των κα

τοίκωντnς Κύπρου θα είναι σεβαστό και όμως 

μόλις παρnλθον δέκα μ !Ίνες μετά τnν κατοχnν 

και είδομεν αυτά ολιγωρnθέντα και καταπατn

θέντα υπότωνΆγγλων Διοικnτών. 

"Νέον Κίτιον 14 Αυγούσrου 1879 Αριθ
μός12. 

Κατnγορnτnριον Αγίου Κιτίου κατά του 

Διοικnτού Λεμεσού κ. Ουόρεν επιδοθέν τω 

Μέγα Αρμοστn. 

α) Παραβίασις δικαιοσύνnς και ελευθε-

ρίας 

β) Μερολnψία και αποστέρnσις από τn 

μnτρικn γλώσσα 

γ) Κλοπαί. ατιμωρnσίαι, χωρίς τnν δέου-
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σα προσπάθεια προς ανακόλυψιν των κα

κούργων. 

7) Νέον ΚΊτιον 6/ 19Ιούνιος 18 79. 

Η φαύλn διανομιΊ τnς δικαιοσύνnς υπό 

των δικαστnρίων μας μέχρι τnς Αγγ λικnς κατο

χnςείναι ομολογουμένn. Η πείρα 10 μnνώνεδf
δαξε ότι n παρουσία ενός Άγγλου. 

Assistant Commissair δεν δύναται να 

αλλοιώσει τnν φύσn αυτών. Οι εν Κύπρω καδrΊ

δες αποτελούν μοναδικn εξαίρεσn των συ

ναδέλφων τους. 

Ιάκωβος Γ. Ζωρζnς 

Η ΚΑΡΔΙΑ 

Έχω τρυφερn καρδιά 
μεσ' τα στnθn μου βαθιό 

Ρυθμικό πάντα κτυπά 

τn ζωn μου λες μετρό. 

Δίνει δύναμn, avτoxn, 

στο μικρό μου το κορμί. 

Έτσι κάνω τις δουλειές 

κι έχω μέσα μου χαρές. 

Δυναμώνει το μυαλό, 

πράγματα για με σωρό. 

να μαθαίνω στο σχολειό 

και τον κόσμο ν' αγαπώ. 

Η αγόπn μου αυτn 

αγκαλιόζ' όλn τn γn 

και ψnλό στον ουρανό 

τον Πανάγαθο Θεό. 

Που μου δίνει στnν καρδιά 

τnν αγγέλικn χορό, 

όταν κόνω το καλό 

μέσ' τnν πλόσn Του που ζω. 

Γεώργιος Κοκnς 




