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·ο Δ:'.μaρχος •Αθnναιων κ. Ά.
,σιc: δnς Ίο. Σ_κλnρ�ς anεοτε•λε;
rτ;:ός τον Νικn:nν -ov t\aρa,θωνει
ov τf\ς Βοστώνnς Στελιον Kvp
a.
κίδ:1ν τσ κάτωθι. τnλεγρ_άφnμ,:�:
<<Λt 'ΑΙ.!nνaι εις τάς οnοιaς ό
rτρωιος Μαραθωνοδρόμος _άνnγγc:,
λεν .,-ό Νεν ι κt'ικaΙJεν μέ vnεpnφ� !
vε' αν έ-δέΧΙSn :ό χαρr...ι_όσ•·J-yον μn
νυr,.ια τf\ς Νικnς σας _εις τον Μα.
Σ1οπ.
ρaθώνειον ,-fiς Βοο ιωνnς
Μέ τά θερμά μας σvγχαρnτnρ:α 1
παρακαλοϋμεν νι, vί:,,ετε διε-.μn.:
νεύς ,.nς άγάπnς -ov •Λθnv:1ιr<ου
Λ 100 πρός :οvς •Αμ,εp<Υσνο�ς ά
θλnτάς καί τοίις 'Α<Jερ•κα'!ους no
λ(τας μέ ,-ους όnο•συς μας συν
δtουν αlσθt'ιματα, άρρt'ικτου Φι λι
ας καί εV γνω,,.ισσυνnς,
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Χeονολ ογl α

θα μετάσγη καl δ ΡJ:
yάζος
του fΛσρσθω•
νίου της Βοστώνης-

'ti Κα Κ
· rι fλuF,ι χ;tς d:rρo_
Ι'tΟpικως έ1tιΟ'rΟΛηv d:,τό τον Μcχραθωνο_
, :...r,v μας ό ό,ω:ος γνωfίζει εlς τi1ν
οlκογένειάν τοu δτι θir ,,τιJτpέψl] εlς
την 'Ελλό.Scχ '"Ιεpl τά τέλη τvϋ μηνός.
Έ,τlσης ό Κ upι 1κlδης yράφει lίτι έ__
φρό�'tιο-c ώ<Jτε εlς τον π,,,.;; εyij Μα.
οο:8ώνιον της Βο · τώνης τό 1 94 7 νά: με
ιό.οχη έκτος αύτοίJ καl ό Ρ αγιiζος,
Εlς ι!5ικi ι ν μάλιστα l,τιστvΧτιν τήν ό_
�οίαν fλα[,ε χθές ό Ρα) άζος ό Κιψι-χ
κι :ης του λέγει δτι ,τρέπει ν' d:υχίσn
vά tτοιμάζεται ά,τό τώρα yιά ν:i δο_
κιμάση κα'ι αίιτός τi1ν τί,χην τ-οu τοιJ
�ι:,όνοu.

