
Βα;ώόΐ- II *Απρΐλλίου ”946
ΣεΜότύ μου πατύρα,

Πήρα, τό προχ0>6ινδ δας ΥΡ^ καί ευχα- 
ριότήθηκα πού εϊδτε δλοι δας καλό., πραγμχ πού ευτυχώς 
δυμβαίνει κα* μύ δλους μ νς εδω. *0 άγ. Σιμός εϊναί τελείως 
Σχεδόν κιλό καί ’ελπίζομεν πώς μύ'τήν βοήθειαν του Θεοΰ
5*ν διατρύ ει πι* κ ινύνα κινδύνο. > -
Μ*νει ακόμα ^τδ δπίτι γι& προφ υλαξιν γιατί καί ή παρτ- 
μίκρώ κακοκαιρία μπυ ρει νδ. επι δρώδη κκτα^ρεπτικδ. π&νφ του.

-’Επειδή δώ\Τναι καί χειμώνας προτιμά ν& χώνη.τή δουλι$ του
γι* νΐ δ^υη τήν ύγεί ιν ου

ΕΪδ ', τ*ί 5 δα ο“ γρόοεται γιώ.τ* τδιμίντα.
Στήν περίπτωση ιδτή φταθήκατε εξαιρετικό τυχεροί γΐμτ{ 5αως 
πιθανόν θό ξύοΚτε Έλειψαν.απδ κόμπους μεεες &πδ/τήν -γοβδ#. 
Προχθές τήν Τρίτην $κατ«α. κιόλας νό δας yP£>j πώς δέν ?>%&- 
ρχουν άλ>Λ δκ^Φτηκ ί νΐ γράψωΛργδτερον. δπδταν πιθανδ ν 
νό εϊχα καί νεωτήρα γι* τε£ ν.εΰκ^ς./ * Βν τώ^ μεταξύ X«%S 
μ“ς είπαν ίπώ του Α-νίτη 5τι- μπορούνε ν*; μας δώύουν 12 
δύκ-χ-υσ Ίων 60 ’κ&δων τούς δποίους κρ’τήάομ,εν υμεοως κ.ί ιϊς 
^βτειλ' χδτσύς τούς, ^ημειωτδον ότι ^κ·..ος
είναι 6θδκ. (δ συνήθης είναι *'^όΐ ot ρ κ^ μνο ν 711/2
Τούς εΰτειλ . μύ τδ τυαινον σήμερα ότδν κ. Ιί. Γερολεμίδη^ 
καί τιΛ γιόυω ν* οδς δ·ώ«η 6τ^ αυτοκίνητα Παλαΐ χωρίου. 2ν 
τω μεταξύ δυότείνη^ δτούς διωφύρηδες ν* τού παραλόβουν καί 
μου γμ&^είς ’ίμύδως Ίν εν τό,ζει.
Τ?ν όχετ^κδ μύτ.ύς νευκες slv-i εν τάζει αλ/ια γι 
πωλήίψδν'^ρίπει ν* δημοΰι ευθή βτήν ’εφημερία,> 
κχί τιάρες ήμώρες.Τήν θετικήν ε! δ ποίηδιν εδτείλμιεν 6τί< 
•φημερίδες^χθώς, δήμοοι ευόή αδρίον κ t θα πωλήδωμεν τήν
Τρίτην. τήνΗ®8τ& Ιδιαν ήμ^ραν 31 τήν δηλώίω δτδ τρίνο

ί ν* περ&δαυν

καί ετϋι π .ίν τδ Π&6χ^ 0? τήν ^ετε.
"Ηθελα ν& Λφίνν καί τί τδιμίντχ νύ. ^ας τδ δτείλω όλτ πχί
*λ 1 είναι τδ^ον ιιεγί'λ , ή ζητηόις των τδίμύντων ,νυύ υ* $ιχα- 
αεν καυγάδες αν "αεναν μδία 5τήν αποθήκην . Φανταίθητε δτι# 
αυτοί οι δώδεκ ι ό*ικ κοι πού da.? λύγω πουλή^ηκ^ν π&νω ότδ κ^ρ 
ρο. Σημειώστε ότι τ* -"γύτι των ώς τήν Λεοκωόίαν εΤανι
πληρωμένα κ .ί ςιήν πληρώδετε τίποτε.

ϊήν ποράμύνη 'Κυριακήν εϊμαδτε υτή^ Σκ νλα. 
Πήγαμε όλοι 6τδ *π*τι μύ τδ Λύεκιον εγώ' δώ καί ή Νατα- 
λία παί ξαμε κτί δτήν γιορτή ίου Κυπρί άκου γ^ου, εγώ 6&ν 
πστύοας καί ή Ναταλί«αύ Κύρη μου. ·δ γίμως μ-ς ήταν Ουμ*^ 
δια επιτυχία καί ζωντανέψαμε π&νι.) ότήν ίίκηνή τή ήθη καί
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