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^«νταζομαιΙπΛ^οά μέ χαρακτηρίζεις ύστερα πού έπήρα 2/3 XX
γραμματα σου και δεν σου όγραψα προ τοσου χρονου.Πάντως 6 ε καοατιαλω
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επι το^πλειστόν άποδοτεον,εις,το οτι εοετος δυστυχώς μιά τήν άλλην
|ϊμ^ΐ^αρρωστος κ<μ τουτο%αποδιδω είς το ότι ειχομεν και εχομεν πολύ
ο™™*ο^ίαΐΡ°Μ^υχρες xat χιονια,πρωτοφανή για την Κύπρον,άοοΰ νά
ίθη^ α1 ήμερον που σου γράφω χιονίζει είς τά βουνά πάνω,έδω
κάτω δε εχομεν αρκετήν ψύχραν με βροχές καί χαλάζι.Βεβαίως γιά την
£τάΡΙΑη>μέκτακτος χρόνος χαί%γιά τί νερά επίσης ίδίως 2άνω
Ρ
μ^ς
δεν εμ$ινε βρυσις τ^ου δεν άνοιζε,εύχόμεθα δέ καί
« ^'?™ϊνη'εχΟμΙ!υ τ1’:οτε
δοοαρεβτον^με'χρι ^λους τής εΊ^δείκαι ε76ι να. εχωμεν πρώτης ταξεως γεωργικόν χρονον καί έτσι νά άνασα]/ουν^οι δυφτυχεΓς αγροτα^ μας.Και ΙΙροκειμένου περί Γεωργίας προχθές
ΚΩ§ΐ?^\μβτ^η^ν μεΤ? τ2“
CoW καί το§ Πα€α?ϊ<£η ε?? τά
Κουκλιά,διημερευσαμεν εκεί και έπεσκεφθημεν την όλην κατάστασιν εΤνπι
πράγματι,5λπ Οαζμα καί δ θεές νά μή δ&η Ζημίαν,έ^ϊ'ΖοίΙί Μ ΒτΙ X
Xqi της α-.οΦόιτηεεως cou και της ύπό eou αναληψεως των Γεωργικών Ζτίτπ
ματων του Αγροκτήματος θά είρης τά πάντα πολύ προηγμένα. Ρ
Ώ '
'
2ϊλαδι καταστασις πολύ μας λυπεί καί πολύ μάς άποτοχαΙΧη^ΕλλάΓ’ΛθΐΓ^^
'ίθ'ζ°ς τ<3ν ισχυρών διά τούς όποιους ή
ίδη» u?
ί*εθ
θη \ια
τουξ βγα^ Ασπροπρόσωπους καί όμως
ιδ?υ με ποιον νόμισμα την πληρώνουν. Αναλογως των θυσιών της και των
1ϊΒλϊάς"ίίΧκ™^°6,ξ*ερε'' ε 5
^φοι^ RM ευμΧυς ε'ίρέπΐν
η Ελλάς,να δακτυλοδυκτηται και να είχεν ηδη αναδιοργανωθεί καί οχι νά
χινδυνευη^να την έζαλείψουν άπό τ^Χ^ρτην. Καί νά Αναγκάζεται
6T£vo3°Pl$v να περιοριζη^τα πευ^ατικά της ουτωρια τρόποι
α^μεταδιδουν τα Φωτα^τους εις όλον τον κοσμον.θελω νά ελπίζω ότι είς
νρον σου γραμμα Ο^μου^γράφεις ότι αι παρουσιασθεΓσαι διά το Πανεπισ3μΐ?£
δυσκολιαι ήρθησαν και ότι τςυτο θα λειτουργη άπροσκόπτως
§τι δε,θα προχωρητε εις τα διαοορα μαθημάτα σας χωρίς κανέν έμπόδιον
^™!!^αν'6“Χ,ίΆΐ:αν’διοτί 5έν
βαλλω^πως οί ·λμ!-ρικανςί θίε’δωσαϊ
κοτοπΤν
γΤι ?“ επανεληφθηβαν τα διακοπεντα μαθήματα
κατόπιν απ^φασεως wi3. της Συγκλήτου.
» ,
*
* ?xoti^v κ εμρις εδΟ^τες φασαρίες μας με τάς νέας Δηαοτικάς
*Οα λ“?ο,ψν ΧωΡαν μετά όνα μτ^να καί ηδη ήρχισεν 6 προ
δε eW£v κολλάς ελπίδας ότι θα σαρωσωμεν παν
τού τους^αριστερούς και τους Συνοδοιπόρους των,εν τούτοις δον μποροΰμεν να ε^μεθα απολύτως βέβαιοι δεδομένου ότι ή Κάλπη πολλές φορέςΡ τ!ϊαί?σα» ^αλπιχΊ· °«ωσδτ)ποτε οι πανγες και όλα τά κόμματα ευρίσκον-\'
Ϊα1
ενεργειαν,πο/νυ δε φοβούμαι μήπως θα εχωμεν και έπεισόδεια μέ 1
τον τοσο με^αλον κομματικόν Σάλον.
J
urrc ·ιλ
Λ°7,·σιΛ^αζ εδ9 ειμεθα καλά κα£ σου στέλλομεν τούς ασπασμούςS
αας με τας έγκαρδιους ευχας μας όπως διελθης εν ύγεια καί χαρά την
Αγίαν του Χρίστου Αναστασιν.
Μέ Πατρικήν, ά πην καί ευχας
/

ΒΙ
ΒΛ
ΙΟ
ΘΗ

Τά συμφέρον σας είναι νά προτιμάτε τά Νήματα “ΙΕΡΑΚΟΣ Βιομηχανίας Π. IQANNOY
και 2ιας διότι ταΰτα γίνονται μέ τά βαμβάκια σας, καί συνεπώς αν ύποστηρίζητε τά νή
ματα Ιωαννου ύποστηρίζετε τά βαμβάκια σας.
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