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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Εγκαίνια εις Κεφαλόβρυσον της Κυθρέας
Από της παρελθούσης Παρασκευής αφίχθη εις την κωμόπολίν μας η Α.Μ. ο
Αρχιεπίσκοπος. Σκοπός της επισκέψεως του Μακαριωτάτου ήτο ο εορτασμός
των εγκαινίων του εξωραϊσμού και ισοπεδώσεως του παρά την πηγήν Κεφαλοβρύσου χώρου, διά τον οποίον εδαπανήθη, ως γνωστόν, σεβαστόν ποσόν εκ μέρους της Α. Μακαριότητος και του προύχοντος εκ Κυθρέας κ. Μ. Ατταλίδου.
Ο εορτασμός είχεν ορισθή διά την Κυριακήν διοργανωθέντος και πλουσίου
γεύματος δαπάναις της Α. Μακαριότητος και του κ. Μ. Ατταλίδου. Εκ συμπτώσεως δε παρευρέθησαν εις Κυθρέαν και μετέσχον εις το γεύμα και οι εκ Λευκωσίας κ.κ. Μενέλ. Μαρκίδης, έφορος του Μουσείου, I. Μυριάνθης, δικηγόρος και
Κ. Πανταζής, ιατρός μετά των οικογενειών των, οίτινες είχον εκδράμει ενταύθα
χάριν αναψυχής. Ούτω δε η κωμόπολίς μας την ημέραν εκείνην προσέλαβε κάποιαν ζωηρότητα.
Εις τα εγκαίνια του Κεφαλοβρύσου έφθασαν εν καιρώ
και μετέσχον του γεύματος
και οι δημοτικοί σύμβουλοι
μετά του εκ Λευκωσίας αξ.
δικηγόρου κ. Σεβέρη, όστις
αφίκετο ενταύθα όπως κανονίση με το Δημαρχείον τα της
δωρεάς του κ. Μηλίδου. Το
γεύμα δ’ ούτω υπήρξεν αρκετά ζωηρόν και ποικίλον.
Επίκαιρον πρόποσιν ήγειρεν
ο Μακαριώτατος ευχηθείς
υπέρ του κ. Μηλίδου, δωρητού της Κυθρέας, εκ μέρους του οποίου ηυχαρίστησε την Α. Μακαριότητα ο κ.
Σεβέρης, υπέρ δε του Μ. Αρχιεπισκόπου ήγειρε πρόποσιν ο κ. Μυριάνθης.
Συνεχίζων ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος τας αγαθοεργίας του προς την Κυθρέαν
προέτρεψε τον κ. Σεβέρην όπως συμπληρώση την δωρεάν του κ. Μηλίδου και
καταστή ούτω ταχεία και άμεσος η μεταφορά ποσίμου ύδατος διά σωλήνων
μέχρι του Σεραγίου, ο ίδιος δε κατέβαλε πέντε έτι λίρας προς αποπεράτωσιν της
ισοπεδώσεως του παρά τον Κεφαλόβρυσον χώρου προτρέψας τον κ. Ατταλίδην
να συνέχιση την δαπάνην, της οποίας αναλαμβάνει το ήμισυ.
Η διά πλακών στρώσις του κεντρικού δρόμου προχωρεί ταχέως και θαυμασίως. Επί του παρόντος θα διορθωθή ο δρόμος από της αμαξιτού μέχρι της εκκλησίας του Αγίου Ανδρονίκου. Προσεχώς δε θα επιδιωχθή η επισκευή της οδού
της αγούσης προς τας άνω ενορίας, ούτως ώστε ευκόλως να φθάνη άμαξα μέχρι
της πηγής Κεφαλοβρύσου. - ΣΓ.
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