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ξΛηδεών ^ον πώ€· 
ρνουμαε χθ|ς τδ «ίου. παι διί Λνάν.
πολυώφχολο. εΤρ'οι δικαιολογημένος. Μ& τί vLuSSiiwc 
εγώ γιώ ασχολίες, πού αυτύς τύς μ ώρ ες ήμουν 
κυριολεκτικές πνιμύνο; ©τ*ν άουλιύ.
*Οπο®δήποτε &ς τ*«ίφί δούμε αυτώ.
Χήμερώ>εΤύ^ γιώ ^,^ώτη φ<ο^6 $τδ τώ λουλ ούδιι
6ου. ώύν ξαίρω πότε . ν.κρί βως ήρβ&ν μ£ πί ντω< τυτύ. ς 
τΙς μύρες. ΐΐρύπει τώρα νώ $ρθει κχί ή δική 6ου 
6εΐ ρ£. * Αλλωστε πβΟυμί^ομε αρκετί.
*Βλ<β« δλα τ& άναγκαί®, μ£τρ» διύ. τ* κύριον(Κν K'it . 
ύ<τερδγρ^<ρον)μμ1ρος της επιστολής 6ου ο^τώς 
&6τεΑ νώ τδ π&τ«λ αβώ εν τΐξεί xct ®4φαλβιίι, 
*Atv ξαίρω τί γίνεται μ£ τ& περιοδικά «ου πύντω ς 

«=* θώ βξβτδδω καί &ν δίν $ρ0«ις ώς 8του 6ου Tpifw 
βδ. μ&θης τήν τύχην των.
.χετικδ. μύ τδν φίλον μας, τδν πρώην Γυμνασιάρχην 

μΙ.θβ πώς τ$ £ήτητμα του τέλιωβε μι & γι ώ καλώ 
καί αύτδ χάρις «ϊς τώ κύκλοφαρήδαντα τρία φυλλ&δια 
^κ μύρους ovit^v ςηδεμδνων αποφοίτων κα*ΐ μαβητ&ν. 
•ο κ^ ’^ιφιετ^ς ν5μΐ<ε πώς @ώ μπορούσε V α μας 
ταί6η κανύναν πιττουδιν καί νώ τδν καλοκαθίδη γιώ 
κανύνα αηδμα χρβνο. *αΗ ώντ'ιληψις α&τή Ιίζήγηρβ 
Ολόκληρον τήν πδλιν καί Ιτδι τήν προτεραίαν της * 
6υνέδρΐ&6εως τής * Εφορεία,? Ικυκλοφδρηίε 'ένα ρύλλύδι 
διώ ν& τδ ακολουθήσουν δύοτ ύτβρα τήν ύπομένην. * 
Συνύπεια τούτων ήτο νώ 6τα ατή6η κώθε Iδύα έκανα
δ©ορΐ<μοΰ του. *βτ6ι ξυμπύμδεψε μΙ& γι 6 καλώ.
Αυπουμαι nob δέν ώχω πρόχειρα φυλ ώδία νώ 6ο1> 6τύί5
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