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ο κ. κ. Μnλίδnς απαντών nυχαρίστnσε το Συμβούλιον επί τπ τιμητική δεξιώσει και 

συνεχάρη την κωμόnολιν επί τ π εnιτυχεί εκλογή αυτού και του προέδρου αυτού 

και εν τέλει εζήτησε και υπέγραψε την υπέρ του Δημαρχείου συνδρομήν του 

λίρας 200, nν θα αποστείλn άμα Φθάσn εις Κάϊρον δι' π ς Τραπέζης ή προσώπου 
ήθελεν υποδείξει ο κ. Δήμαρχος. 

Εν ετέρω καταλόγω ενεγράφησαν άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου και άλλοι 

των nαρευρεθέντων εγχωρίων, μετά της χρηστής ελπίδος, ότι α ι συνδρομαί θα 

συνεχισθώσι και παρά τοις λοιnοίς των ευπόρων δημοτών. ο κ. Δήμαρχος παρου

σίασε μετά τούτο κατόλογον των δεινοπαθούντων Βέλγων, εις ον ενεγράφη το 

Δημαρχείον διό λίρα 1, ο κ. Μnλίδnς ωσαύτως και άλλοι τινές των παρισταμένων. 
Μεθ' ο, μετά πολλών τιμών, nροέπεμψαν τον κ. Μnλίδnν το τε Δημοτικόν Συμ
βούλιον και οι εγχώριοι. 

Κυπριακός Φύλαξ, 29.9.1915. 
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Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ κ. ΜΗΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Ο εν Καfρω άριστα εγκατεστημένος έγκριτος ομογενής και συμπατριώτης ημών 

κ. Κωνσταντίνος Μnλίδης, εn' ευκαιρία τπς επισκέψεως τnς γενετείρας του 

kυθpέaς, κaτό tό hαpελθόv έτος, εfχεν unοσχεθή να δωρήση 200 λίρας προς το 
Δημαρχείον Κυθρέας διό την διοχέτευσιν καθαρού ποσίμου ύδατος από της 

πηγής ΚεΦαλοβρύσου εις τα κεντρικώτερα τπς κωμοπόλεως μέρη. Ήδη δ' ο γεν

ναίος και φιλόnολις ανriρ, δι' εnιστολr\ς του επλnρεξουσιοδότησε τον παρ' πμίν 

έγκριτον δικπγόρον κ. Δnμοσθένnν Σεβέρην, όπως κανανίσn μετά του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κυθρέας τα τnς δωρεάς. 

Ο κ. Δ. Σεβέρης μετέβη προς τον σκοπόν αυτόν την παρελθούσαν Κυριακήν εις 

Κυθρέαν, ένθα ενώπιον των δημοτικών συμβούλων, κληθέντων εις έκτακτον 

συνεδρίαν, προέβη εις τας ακολούθους δηλώσεις: Ο κ. κ. Μnλίδnς είναι έτοιμος 

να καταθέσn το ποσόν των 200 λιρών,όπερ υπεσχέθη να δωρήσn επί τω σκοπώ 
της μεταφοράς ποσίμου ύδατος υπό τους εξής όρους: 1. το ποσόν τούτο εn' 
ουδενί λόγω θα χρπσιμοποιnθή δι' άλλον σκοπόν οιονδήποτε, ειμή μόνον διό 

τον σκοπόν της μεταφοράς του ύδατος, εκτός εάν ο δωρητής ήθελε συγκατατε

θή εις την δι' άλλον σκοπόν χρησιμοποfnσιν αυτού. 2, En' ουδενί λόγω να γίνη 
έναρξις του έργου και χρησιμοποίησις του άνω ποσού πριν ή εξασΦαλισθή π 

δαπάνη προς αποπερότωσιν του όλου έργου. 3. Διό τον nροϋπολογισμόν τπς 
απαιτnθnσομένης δαπάνης να ζητηθή π γνώμη του μηχανικού τnς Κυβερνήσεως. 

4. Η έναρξις του έργου δέον πάντως να γίνn ουχί βραδύτερον τριών ετών από 




