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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Εγκαίνια Κε8αλό8ρυσου Κυθρέας
Εφημερίδα 'ΈΛΕΥΘΕΡΙΑ'

6.3.1916
Φρον/δι ΙακώΒου Ζωρζή

Από της παρελθούσης Παρασκευής
αφίχθη εις την Κωμόπολιν μας η ΑΜ
ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ο Β·. Σκο

πός της επισκέψεως του Μακαριωτά
του ήτα ο εορτασμός των εγκαινίων,
του εξωραισμού και ισοπεδώσεως
του παρά την πηγή Κεφαλοβρύσου

χώρου δια τον οποίον εδαπανήθη, ως
γνωστόν, σεβαστόν ποσόν εκ μέρους
της Αυτού

Μακαριότητας

και

του

προύχοντας της Κυθρέας κ. Μιχαήλ
Απαλίδου.

πανηγυρική χροιά.

Εις τα εγκαίνια επίσης του Κεφαλο
βρύσου έφθασαν εν καιρώ και μετέ
σχον του επίσημου γεύματος και οι

Δημοτικοί Σύμβουλοι μετά του εκ
Λευκωσίας αξιοτίμου δικηγόρου κ. Κ.
Σεβέρη όστις αφίκετο ενταύθα όπως
κανονίση με το Δημαρχείο Κυθρέας
τα της δωρεάς που είχε κάμει ο Κ.

Μηλίδης διαθέσας σεβαστόν ποσόν
δια την απ' ευθείας διασωλήνωσιν
ποσίμου νερού εκ του Κεφαλοβρύ

Ο εορτασμός είχεν ορισθή δια την

σου Κυθρέας σε όλες τις ενορίες της

Κυριακήν διοργανωθέντος και πλού

και σταματήσει το ανθυγιεινό νερό

σιου γεύματος δαπάναις της Αυτού

του ανοικτού ποταμού που υδρεύετο

Μακαριότητας και του προύχοντας

επί χρόνια ολόκληρος η Κωμόπολις.

της Κυθρέας Μιχαήλ Απαλίδη. Εκ
συμπτώσεως

παρευρέθησαν

εις

Κυθρέα και μετέσχον του γεύματος
και οι εκ Λευκωσίας κ.κ. Μενέλαος

Μαρκίδης, Έφορος τότε του Κυπρια

κού Μουσείου και οι έλκοντες την
καταγωγήν από την Κυθρέα κ. κ. Ιωάν

νης Μυριάνθης δικηγόρος και Κων

Επίκαιρον πρόποσιv ήγειρεν ο Μακα
ριώτατος ευχηθείς υπέρ του κ. Κ.
Μηλίδη ευεργέτου της Κυθρέας. Ο κ.
Σεβέρης ευχαρίστησε τον Αρχιεπί
σκοπον ο δε κ. Ιωαν. Μυριάνθης ήγει
ρε πρόποσιν υπέρ του Αρχιεπισκό
που.

σταντίνος Πανταζής ιατρός μετά των

Ο

οικογενειών

είχαν

συνεχίζων τος αγαθοεργίας του προς

εκδράμει ενταύθα χάριν αναψuχrκ

την Κuθρέα προέτρεψε τον κ. Σεβέ

Ούτω η Κωμόπολίς μας την ημέραν

ρην όπως συμπληρώσει την δωρεάν

των,

οίτινες

Μακαριώτατος

Αρχιεπίσκοπος

εκείνην των εγκαινίων προσέλαβε

του Κ. Μηλίδου και καταστή ούτω

κάποια ζωηρότητα και παρουσίαζε

ταχεία και άμεσος η μεταφορά ποσί-

