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Ως είχομεν γράψει εν τω ηγουμένω

κυβερνήσεως καταναγκαστικήν εξα

φύλλω,

γοράν τμήματος γης εν τω Τζιφλικίω

τη

παρελθούση

συνεκροτήθη

εν

τη

Κυριακή

κωμοπόλει

Κυθραία συλλαλητήριον εξ αφορμής

«Φιλέρι»

και την έναρξιν εργασιών

προς ανεύρεσιν ύδατος, δικαίας δε

των διενεργουμένων παρά την τοπο

υπονοίας

θεσίαν «Φιλέρι,

εργασία εκεθέτει εις κίνδυνον την απ'

εργασιών υπό της

έχοντας

ότι

η

τοιαύτη

κυβερνήσεως προς ανεύρεσιν ύδα

αιώνων ρέουσαν πηγή

τος, των κατοίκων ευλόγως φοβου

σου, εξ ής αρδεύονται αι γαίαι ημών,

μένων μη μειωθή το ύδωρ της πηγής

ηκροασάμεθα και ομοφώνως ψηφίζο

του

μεν τάδε:

Κεφαλοβρύσου,

ψυχή της

όπερ

είναι

η

Κυθραίας και των εγγύς

κωμών. Τον σκοπόν του συλλαλητη
ρίου τούτου, ου μετέσχον οι κάτοικοι
των πέριξ κωμών, ανέπτυξεν ο διδά

σκαλος κ. Γεώργιος Κυριακίδης, μεθά
ανεγνώσθη

το

κατωτέρω

γενόμενον

ομοφώνως

ψήφισμα

αποδεκτόν,

εξελέγη δ' επιτροπεία όπως επιδώσει
τούτο εις την Α.Ε τον Μέγαν Αρμο

Εξοχώτατε. Οι κάτοικοι των χωρίων
Χρυσίδας,

Νέου

Χωρίου,

Τραχωνίου, Παλαικύθρου, Έξω Μετο
χίου,

Επιχούς,

Επειδή η εν τω Τζιφλικίω «Φιλέρι"

αρξαμένη

ύδατος απειλεί να εξαφανίση την απ'
αιώνων ρέουσαν πηγήν Κεφαλοβρύ
σου, θερμώς παρακαλούμεν την Σεβ.

Κυβέρνησιν όπως διατάξη την ανα
στολήν πάσης τοιαύτης εργασίας.

2)

Εάν η Κυβέρνησις επιθυμή να επι

Μπέη

Κκιογιού,

ούμεν ίνα δι' επιτροπείας από κοινού
παρά της κυβερνήσεως και αντιπρο
σώπων ημών διοριζομένης μετρηθή
το ύδωρ Κεφαλοβρύσου.

Εν η περιπτώσει ένεκα της νέας

Βώνης, Ναιζίμ Τζιφλίκι, συνελθόντες

3)

σήμερον τη

τυχόν

15

εργασία προς ανεύρεσιν

διώξη την ανεύρεσιν του ύδατος, αξι

στήν. Το ψήφισμα:

Κυθραίας

1)

Κεφαλοβρύ

Αυγούστου

1909,

εν

πηγής

εν

«Φιλέρι»

ήθελεν

τη πλατεία τη παρά τον αστυνομικόν

ελαττωθή και εξαφανισθή το ύδωρ

σταθμόν Κυθραίας κειμένη εις πάνδη

Κεφαλοβρύσου,

να

υποχρεούται η

μον και επιβλητικόν συλλαλητήριον

Κυβέρνησις να αποδίδη αυτό ολόκλη

και λαβόντες υπ' όψει την παρά της

ρον εκ της νέας ταύτης πηγής, παρο
χετεύουσα τούτο εις την αυτήν εν ή

