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Κυριάκον Χρ.Μάτσην Φοιτητήν Γεωπονίας 
« Πατρας(Γεωργικήν Σχολήν)

' ’Αγαπητέ Κυριάκο,
ν ♦ >-<* ·’Εχω δφ^ΙϊμΟν το προς τον θ^Γον σου γράμμα (

^-8 G της 26t^ ληζαγ.τος ’Ζουνίου και εθεω^ησα,καθήκον μου \
·**ήιετ£»τη<ν·αναγνωσΐ^ τη9“?φπιστολής σου ταυτης νά σου γράψω σχετικά.» | 

ηΛ ,* χ;*'" ’Ey. πρωτοις σόυ ομολογώ οτι πολύ με ηυχαριστησαν /
<*?τα γρβ^ορ.ενα^σό^δίοτν εζ^αυτΠν-’αντιλαμ^άνομαι πως παρακολουθείς । 

55 μετά προσοχής^αιζζήλου την^έπιστημονίκην σου κατάρτισην και είμαιj
fc.g , πως θα αγαδειχ§ής άντφξιος τΟν προσδοκιών όλων,μας και ι
ε<η ιδίως εμού δστις επεδιωξα παση δυνάμει τήν,κατμ τοιουτον τρόπον μορ / 

Φωσιν σου Γνα οανής χρήσιμος καΐ^ειξ τον εαυτόν σαο και εις όλους. I
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% ^Ελπίζω πως ,κατα^το διάστημά τής εζς Πάτρας διαμο 
νής coo θα επιδοθής εΙς το,κάθε τι κατ^ τοιουτον τ^οπον που νά 
επι^τρεψης $ίς το Πανεπιστ^μιον κατά την εναρζιν των μαθημάτων μέ 

* τεράστια ωοελη,όπωςκαι σύ ο ίδιος γραρει^. ~
, . \ θά ηύχαρ,ι^τοάμην πολύ αν jxou εγραοες ποιςζ είναι
24ΐεϋ^ηδ άσθενειαν
που γραοετε τ^ιαοτη υπάρχει xtji εις ,την^Κύπρον αλλα δεν είναι σο 

^ραε,σήμασ £ας. Επιθυμ&ρ-ομως να γνωριση^άν τας ανακαλύψεις η,μ®λ' 
τααποτελέσματα που ευρήκεςτά-εύρηκες |ργςΐ6τηρια$ωζ,ή έκ σήψεως 
και δια τοίίτο μιάαικρα^περιγρα^ή σου^θα μρ ύπεχρεωνε % 

f t *Επειδή πε^ρι ταν,τοιαυτα δεν υπάρχουν σοβαρά 
συγγραμρ,ατα Ελληνιστί διά τούτο θά,ήθελα νά μάθω αν παρακολουθής 
’Αγγλικά συγγράματα(<$πή τά,δποΓα ύπ^ρχο^ν ήθονα)δπότε,και πολύ περ 

^ρισσοτερας γνώσεις%θα ^πεκομιζες και γνώσεις περισσοτερας εις τήν 
’Αγγλικήν γλώσσαν θά άπεκτας.

. Διά τάς άδθενείαςχτθν έό^εριδοειδων δταν θά ^χε- 
τε τα αποτελέσματα των ενεργειών πού έοσρ^οξει ο κ.Διευθυντής τόν 
παθολογ^κω^ παρακαλο(Τ|Λεν να μάς^Ηβ® μεταδωόετε ταυτα^όπότ^ ενδεχό
μενον * να,καμωμ^ν κ^ί ημεΓς μερικάς δοκιμάς,και,γενικά άν εχουν^ 
εκ^Γ έντυπους οδηγίας δι’όλας αύταζ τάς ασθενείς πού μπορε£ νά 
υπάρχουν και εις τας διαφόρους ποικιλίας τΑν δένδρων που υπάρχουν 
και^εις την νήσον μας θά ύποχρεωθω8 άν μου στείλετε κανέν τοιουτον 
έντυπον.

θα
λλον

σήψεως

-W. w
» >

«Λ

π W-KI ·να τησιν σου την πίφρυσαν 
ήσαν ,άναγ^αιαι 
ε^εταδεων σου,: 
καπςιαν δηι^οσιευσιν έ 
Ερχόμενόν άτος θα εϊσ

. Περιορίζομαι αγαπητέ Κυριάκο εις αύτα πρ$ς το , 
- ““ 6ου’γράψω έκτενεστερον δτ^ν θά εχω^απαν 

'‘'«Χδιϋϊ’τί^ησμόνησ^ νμ σου γράψω ότι θά μου 
μερικάΐ σου λεπτομερειαίδια τα ,άποτελεσματα των 

κατα το λήζ$ν ετοξ κμι τούτο διότι ήθζλα νά καμω^ 
------ „εν σχεσει με ττ^ν πρόοδον σου και άν κατά τό

__ Jai,τριτοετής η τεταρτοετήςt
„ Καταληγω^μέ τούς ^ασπασμούς απο δ'λο^ς μας, 

και διατελω μεγα πατρικής άγαπης
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