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Κυθρέας, nτις προς πιστοποίπσιν τπς γνώμnς τnς υπέγραψε και τα συνταχθέντα 

σχετικό έγγραφα. Ούτω δε n λειτουργία του ιδρυομένου εν Κυθρέα Σχολαρχείου 
απεΦασίσθn, όπως αρχίσπ από του προσεχούς Σεπτεμβρίου. 

Οι πόροι του ανωτέρω τούτου εκπαιδευτnρίου, όπερ θα απαρτισθιi κατά φυσικόν 

λόγον διό το προσεχές σχολικόν έτος μόνον από μίαν τάξιν και όπερ θα λει

τουργnσπ όλως αυτοτελές και ανεξάρτnτον από τα λοιπά εν Κυθρέα δnμοτικά 

σχολεία, εξnαφαλίσθπσαν διό συνδρομών των εκεί ενοριακών ναών και διό 

χορnγι'iματος τnς Αρχιεπισκοπι'iς. 

Η Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος υπέδειξεν όπως τnν επιτροπnν του Σχολαρχείου αποτε

λέσωσιν έξ πρόσωπα. εκλεγόμενα έν εξ εκάστnς των 5 ενοριακών επιτροπών τnς 
Κυθρέας και τnς μιάς ενοριακnς επιτροπnς τnς Χρυσίδος. Ανέθnκε δε τnν πλn

ρεξουσιότnτα διό τπν ενέργειαν τπς τοιαύτnς εκλογnς εις τον διiμαρχον Κυθρέ

ας κ. Ν. καττάμnν. 

Όταν π επιτροπι'i καταρτισθι'i, θα συνεδριάσn υπό τπν προεδρίαν του Μ. Αρχιεπι

σκόπου και θα διορίσn τον σχολάρχnν _ θα ζnτnσn δε και από το Γεωργικόν 
Τμιiμα, όπως εις των γεωπόνων αυτού διδάσκπ τρις τπς εβδομάδος γεωπονικά 

μαθι'iματα εις τους μαθπτός του σχολαρχείου. 

Ελευθερία, 5/18.8.1917. 
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ΕΚ ΚΥΘΡΑΙΑΣ 

Ένεκεν του πολέμου οι νερόμυλοι τnς Κυθραίας εργάζονται αδιακόπως και θα 

εργάζωνται, εφ· όσον οι μnχαναί ευρίσκονται εν απραξία. Εις Κυθραίαν κατα

Φθόνουσι καθnμερινώς 500 γομάρια σίτου και κριθnς περίπου. ίνα αλεσθώσι και 
περίεργον είνε διατί το δnμοτικόν συμβούλιον δεν επρονόnσε να ορίσπ δικαίω

μα ζυγιστικών επί των εισερχομένων και εξερχομένων γομαριών, ίνα απαλλαγώ

σιν οι χωρικοί από τους ιστορικούς μυλωνάδες. Ούτω το Δnμαρχείον θα είχε 

καλόν εισόδnμα, το οποίον θα διέθετεν υπέρ διαφόρων σκοπών, αφού δεν έχει 

του λαμπρού τούτου εισοδιiματος ανάγκπν. 

Καίτοι το δnμοτικόν συμβούλιον δεν nδυνι'iθn να θέσπ εις εφαρμογnν τον 

νόμον, ον άνωθι αναφέρομεν. εν τούτοις καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν, όπως 

διορθώσn τους αδιαβάτους δρόμους, διότι από τnν ενορίαν αγίου Γεωργίου και 

αγίας Μαρίνnς μέχρι τnς ενορίας Συρκανιάς, κατά τnν έκΦρασιν δnμοτικού συμ

βούλου, «τον χειμώνα μόνον δι' αεροπλάνων θα δύναταί τις να διέλθπ». 




