
13 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Αι λαϊκοί όμως τάξεις, οι υποχρεωμένοι να εργάζωνται διό το nμερομίοθιον, πού 

να καταφύγωοι διό να αποφύγωοι προς στιγμnν τον ανυπόφορον καύσωνα και 

να αναπαύσωσι το σώμα των εν μέσω πρασίνnς και δροσερός φύσεως; Πού 

αλλού παρά να εκδράμωσιν εις Κυθρέαν, τnν προικισμένnν με τόσα νερά και 

τόσnν θάλλουσαν Φύσιν και μόλις ώραν δι' αμάξπς τπς πόλεως απέχουσαν; 

Ίνα ευτυχnσωσιν, όμως, οι Κυθρεώται να Φιλοξενώσι κατά τος Κυριακός και εορ

τάς ιδίως τους ζητούντος ανάπαυσιν και διασκέδασιν συγχρόνως Λευκωσιάτας, 

ίνα δέχωνται άΦθονον το χρnμα των επισκεπτών και να καταναλίσκωσιν ευχερώς 

τα πολλαπλά προϊόντα των, πρέπει να εργασθώσι_ Πρέπει να σκεφθώσι σοβα

ρώς, πως θα αΦnνωσιν ευχαριστημένους τους επισκέπτας. 

Και εν πρώτοις το αρτισύστατον Δπμαρχείον τnς Κυθρέας πρέπει να προνοnσn 

αμέσως περί του ποσίμου ύδατος. Έχει τόσα ππγαία νερά n Κυθρέα και όμως 
στερείται καθαρού ποσίμου ύδατος. Είναι ανάγκn επιβλnτικn να διοχετευθn από 

τnς πnγnς κεφαλοβρύσου εις τα κεντρικά μέρn τnς κωμοπόλεως ύδωρ καθαρόν 

προς πόσιν. Επίσης, το Δημαρχείον πρέπει άνευ αναβολnς να φροντίσn περί 

κατασκευnς αμαξιτού οδού, nτις να άγn εις τnν πnγnν του ΚεΦαλοβρύσου και να 

ισοπεδώσn τnν παρά τnν πnγnν τοποθεσίαν, ούτως ώστε οι εnισκέπται ανέτως 

και ακόπως να Φθάνουσι μέχρι τnς ππγnς. 

Εάν τα στοιχειώδη ταύτα ζnτnματα λnΦθώσιν υπ' όψιν n Κυθρέα θα κατακλύζn
tdί υπό ΛεΟκΊ:ι.)οιόi:ώ\1, οίtι\iε(; κaι aΦθονον xρnι,Jci θa aΦnνωσιν, και ζωnν και 
κίνnσιν θα προσδώσωσιν, και μεγάλην ώθnσιν προς προαγωγnν τnς κωμοπόλε

ως θα εμφυσnσωσιν. 

Ελευθερία, 4/17.7.1915. 
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ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΝ ΚΥΘΡΕΑ ΚΟΙΝΟ1ΙΚΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ 

Τnν π. εβδομάδα ο Διlμαρχος τnς γείτονος κωμοπόλεως Κυθρέας κ. Ν. καττάμnς 

προσεκάλεσε εις συνέλευσιν το Δημοτικόν Συμβούλιον. εις ο. μετά προnγουμέ

νnν παράκλnσιν nροσnλθε και ο παρεπιδnμών κοινοτικός ευεργέτης κ. κ. Μnλί

δnς. Τον κ. κ. Μnλίδnν. εξ ονόματος του κ. Δημάρχου, πρσσεΦώνnσεν ο γραμ

ματεύς του Δημαρχείου αναγγείλας αυτώ τnν σύστασιν του Δημαρχείου και τnν 

αισίαν λειτουργίαν αυτού, εξέφρασε δε επί τούτω τnν ευγνωμοσύνnν τnς κωμο

πόλεως, διότι το μέγα τούτο αγαθόν οφείλεται εις τnν Φιλογενn γενναιοδωρίαν 

του. Εξέθnκε τας απαντώσας εν πάσπ αρχn δυσχερείας, αίτινες όμως συν τω 

χρόνω θα εξομαλυνθώσι και ο κοινωΦελnς σκοπός τπς λειτουργίας του Δπμαρ

χείου θα ευοδωθn πλnρως. 




