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ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑθΩΝΙΟΝ 

Ο ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡ,ΚΗΝ 

ΔΗΙ\ΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔ� 

ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ.·ΚΑΙ Ο ΡΑΓΑΖΟΣ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Μόφ-rιος, - Εις ττ1ν 
έφημφίδα •Δή Μ1τόσ1ον ΠόJτ» 1ης βο 
στώνης δημοσιεύεται τό �ξης αρθρσ1 
έ,τί τfi άφίξει τοv Σ 1υλιο.•,0G Κ υρια 
κ ίδου, (> ό,τοίος εφθαο·.s :iε,ρ<1,ιcρικω� 
διά ,ά μετάσχn την 19 • Α,τριλίου το� 
νέου Μαραθωνίου μ,:ταξύ Χ�-τκιντον και 
Βοσ1ώνης: 
•••Ο Στυλιανός Κυριακίδ�. ό φτε. 

Ρ'"Πόδης 'Έλλ,1,, ,τού ένίκηοε•, eίς -τον 
Μαραθώνιον τ:G 19'46 άφίχ&η ένταG. 
θα άφ<mορικως έξ Άθη-1,ών, Κατά �ήν 

κΙΧί τήν rrΆκρό,τολιν• τ&Ν Αθηνών, μι 
αν ά'Ιτό τάς άρχαιοτέρας sφημερ δας 
του κόσμοv, πού tφ,;ρε ,·,1τcρ1ιτλ.:ν: . Ή 
• Αμεροκή τίθεται άντιμέ-n.ιm,ς της t' ω. 
σίας διά 100 διαγγέλ-μα-τος 1οίJ κ, 
Τρούμαν•. 

«<0 Κt;9ιακίδης, όλίγα λ.rπ•ά μ·,:1ά 
οrήν αφιξίν του είς τό Δι·θνtς ά-z.ρο. 
δρόμιο1 Λόγκο�• της 'Αν 8οστωνης συ 
,έχισε τό ταξίδι του είς Νέσ, Ύόρ •. 
••1ν διά «ιΤΙt>ιαν έμ"Ιοpικην ,αραγyε
λιαν, θά έ,τανέλθ;ιι δέ ειι_ Βοστώ',,.,y 

Ό Σιι:έλιος Κuριακίiδης ε(ς την ΒΟiσ'tώνηιν, tιrt�δεuχνύει τnν 
,ι! λ1ιφ6'ιτιολιν», ,μέ τό διάγyeλ.μα του Προeδροu Τ,ρο�μαν, eις 

την 'Αιμ,ερuχανiιδα ξεναγόν 'λγv/}ν Φιτσμιόρρ�ς. 

nροσγειωσιν του εις τό Διεθινές 6:ψο. 
δρόμιΟ'Ι> τοίJ Λόγκαν έξέφρασε ,ήιν έλ. 
πίδα δ1Ί 8ό: �i6n τσν μηιtιλο .. 
,φε,ιη &ρίαμβδν του <των τελευταίων 6: 
γώvων, ό,τό-τε τήν ώρα ,ι,α, τοίJ fθεταιν 
στο μέτω,ιο τό δάφν,••� στ,φιtνι, αότός 
Ι•"τριοφρόw.,ς dmtκροοσε την δόξαν 
διά � κατόρθωμά ,ου κο:i ttώναfι� μέ 
,:mφ,,φανον ,ιο,τριωτισμόιν δτι l'ιρεξε 
καi tιιέρδισε μάνον διά την τιμήν της 
γενεttίρας του καi διά νά χαρο,τοιή. 
στι κ<iι φρονηματιοn ,ούς ιt,υχείς συμ. 
nατριώw,; 'tOU. 

«·ο Κυριακίδης α εtνε τώρα ταuι. 
ας 'tijς Ήλεκτρικης 'Εταιρίας 'Α&η� 
-nειραιως, μας εt,τe δtι τά καταστή. 
ματα εις τήν χώρα:v του iiμεινα\Ι κλει. 
στά t,ίί δύ� ώριας "'ς tκδήλωc-ιν ,εύ. 
χαριστιών 11ρός 'Ιός Ήνωμ. Πολιτείας 
δταν tγνώσ&η ιτό μήινυμσ: ΤΘϋ Προε
δρου Τρούμαν, 

«Αι t'1tμερiδε·ς, εt,τεν tξέδωκσιν rκ 
τακτα 11αραpτήματα «αi' d<•ιέρωσαν ό. 
λόκληρον την ,τpι.;m,ν σελίδα των διά 
τόν φφοεδρικόν λόyον. •€1Ιέδειξ,ι 6t 

την ,τροσεχη t6δομάδα, διά ,,ά ,τρο. 
,τονηθfj εις ,σν δρδμον του Χό1τκιν -
Βοστωνης. 

«Ό Κυρισικίδης ά-πεκάλυψε ότι θό: ι

xn καi l= συμnατριώτην του δ �
ος 8ό: τbν άνrαγω'νισθη εις τόν Μαρα. 
θώνιον Εtνε ό Άθανασο,ος Ραγάζος, 
34 tτ&>ν, τραπεζικός οοάλληλος, ό ό. 
ποίος lνίκησε δίς -τόν Κuριακίδqν ,φi> 
�ou m>Αέμου_ άw:δειχθεiς Βαι..κα'>)ιΟ\ί 
κης. Ό Ραγάζος &dc ελθn d:εροnορι
κως ·,lς Βοστώνl)ν μόλις �cωρ,1θjj τό 
δισ:ιtα,ήριδν του, Έρχεται μέ εξtδe 
της tλλ:ηνικης «υβ�ρνήσεως, tνφ τά ε.
ξοδα -roίJ Κυριακίδοu ,τλη;>ώΥΟ,•tσ:ι ιΙ:. 
"" την Ήλεκτρι� Έταιρίαν, δπου 6ρ 
γο:iιζεται», 




