
Tα έξι δημοσιεύματα του κυπριακού τύπου, που αναφέρονται στην
Kυθρέα της δεκαετίας του 1920, είναι τα ακόλουθα:

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

* * *

1
MEΓAΛH ΔΩPEA TOY κ. K. MHΛIΔOY ΠPOΣ THN

ΓENETEIPAN TOY KYΘPAIAN

O εν Kαΐρω, διακεκριμένην μεταξύ των μελών της Eλληνικής Kοινότη -
τος κατέχων θέσιν και νυν παρ’ ημίν παρεπιδημών, έγκριτος συμπα -
τριώτης μας κ. K. Mηλίδης ανεκοίνωσε την παρελθούσαν εβδομάδα εις
τας Δημοτι κάς Aρχάς Kυθραίας ότι, συμπληρών προηγουμένην του
δωρεάν, ανα λαμ βάνει άπασαν την δαπάνην, ήτις θα απητείτο, διά την εκ
του Kε φα λο βρύσου, διά σιδηρών σωλήνων διοχέτευσιν του ύδατος εις
τάς διαφόρους συνοικίας της κωμοπόλεως, μετά της κατασκευής κρηνών
εις τα διάφορα αυτής κέντρα, διά την εύκολον ύδρευσιν απάντων των
κατοίκων.

H δωρεά αύτη, ήτις ανέρχεται εις χιλίας περίπου λίρας, θεραπεύει
μίαν μεγίστην της Kυθραίας ανάγκην και μαρτυρεί περί της ευγενείας
των αισθημάτων του κ. Mηλίδου και περί του θερμού ζήλου και εν -
διαφέροντός του υπέρ της προαγωγής της γενετείρας του καί της υγείας
των κατοίκων· πρόκειται δε αξιόζηλον εις πάντας παράδειγμα αγαθής
χρήσεως του πλούτου.

H Kυθραία, κωμόπολις κατάφυτος και κατάρρυτος και με απαράμιλ -
λα φυσικά θέλγητρα και καλλονάς, σοβαρώς εμειονέκτει εκ του ότι μέχρι
σήμερον ηναγκάζετο να αντλή το ύδωρ, το οποίον έπινεν, από τα ακάλυ -
πτα αυλάκια, τα κατά φυσικόν λόγον τοσούτων ακαθαρσιών γέμοντα. Eκ
τούτου και η υγεία των κατοίκων διετέλει εκάστοτε υπό σοβαρούς κινδύ -
νους, και οι ξένοι δε ακριβώς διά τον λόγον τούτον απέφευγον την εν
Kυθραία μακροχρόνιον διαμονήν.

Σήμερον με την δωρεάν ταύτην εκλείπει πας κατά της υγείας των κα -
τοίκων κίνδυνος, ως επίσης και ο λόγος δι’ ον ηδύνατο η Kυθραία να
θεωρήται άξενος. Θα έχη εντός ολίγου η Kυθραία εκείνο το οποίον της
έλειπε και θα αποβή κέντρον τερπνόν και υγιεινόν διά πάντας, και τους
κατοίκους και τους ξένους, οίτινες θα ευλογώσι το όνομα του δωρητού
και θα μακαρίζωσι το μακαριστόν όνομα της του δωρητού αοιδίμου θυ -
γατρός Mαρίκας, εις μνήμην αΐδιον της οποίας εγένετο η δωρεά αύτη.
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