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Εφημερίς «ΑΤΛΑΝΤΙΣ»

27 Νοεμβρίου, 1907

Ευχαρίστως δημοσιεύομεν τήν κάτωθι επιστολήν τού εν Albany τής Νέας Υόρκης τμήματος
τής «Πανελληνίου Ενώσεως» διά τής οποίας οι φιλοπάτριδες εν τή πόλει εκείνη Έλληνες
πέμπουσι πέντε δολλάρια υπέρ τής αγοράς τού αναμνηστικού δώρου τού δοθησομένου
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πρός τόν φιλέλληνα κ. Γεώργιον Χόρτων, Γενικόν Πρόξενον τής Αμερικής εν Αθήναις πρό
τής επανόδου του εις τήν θέσιν του :

Κύριε Βλαστέ,

Εσωκλείστως λαμβάνετε πέντε (5) δολλάρια καί εκ μέρους τού μικρού καί αρτισυστάτου
Σωματείου μας, διά τό αγορασθησόμενον αναμνηστικόν δώρον εκ μέρους τού εν Αμερική
Ελληνισμού, εις τόν αξιότιμον καί ένθερμον λάτρην τής Ελληνικής Πατρίδος, αξιότιμον κ.
Γεώργιον Χόρτων, Γεν. Πρόξενον τής Αμερικής εν Αθήναις, τού οποίου τό ευγενές καί
ιπποτικόν έργον καμμία ευγνωμοσύνη δέν είνε ικανή νά εξοφλήση εκ μέρους ημών τών
Ελλήνων.

Albany, N.Y., 26 Νοεμβρίου 1907.

Τμήμα «Πανελληνίου Ενώσεως» η «Ένωσις».

Αι μέχρι σήμερον ληφθείσαι δωρεαί υπέρ τής αγοράς τού αναμνηστικού δώρου εις τόν
υπέρμαχον τού Ελληνισμού καί ενθουσιώδη συνήγορον ημών κ. Γεώργιον Χόρτων, έχουσιν
ως εξής:

Ο αιδ. Κώστας Χατζή Δημητρίου εφημέριος τής Ατλάντης, τού οποίου τήν πατριωτικήν καί
συγκινητικήν επιστολήν εδημοσιεύσαμεν $5, Δ. Π. Δημητρακόπουλος εκ Κλήβελανδ, όστις
δι’ ωραίας επιστολής έσχε τήν πρωτοβουλίαν, όπως δοθή τό αναμνηστικόν δώρον εις τόν
κ. Χόρτων εις εκτίμησιν τών υπέρ τών Ελλήνων πολυτίμων υπηρεσιών του $5, οι χθές λίαν
φιλοτίμως προσενεγκόντες δέκα δολλάρια, κ. Χρήστος Δόβας, Νικόλαος Καστανιώτης,
Χρήστος Μανωλόπουλος, Νικόλαος Κεράτσης, Ανώνυμος, Β. Γ., καί Μιχαήλ Βακάλας
συνοδεύσαντες τήν προσφοράν των καί διά πατριωτικωτάτης επιστολής, ωσαύτως δύο
δολλάρια υπό τού εν Νέα Υόρκη ομογενούς, όστις έδωσεν αφορμήν εις τό χθές
δημοσιευθέν άρθρον υπό τόν τίτλον «Πώς συντηρούνται», καί $25 τά υπό τής
«Ατλαντίδος» πρός τόν αυτόν σκοπόν κατατεθέντα, ήτοι εν όλω εισεπράχθησαν μέχρι
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σήμερον $52.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 th of November, 1907.

Happily we publish the letter below from the division of the “Pan-Hellenic Union” in Albany, New
York, with which the compatriot Hellenes of that City send five dollars for the purchase of a
souvenir gift to be given to the philhellene Mr. George Horton, General Ambassador of America
to Athens to be given to him before his return to his position:

Mr. Vlastos,

Enclosed you will find five (5) dollars and on behalf of our small recently founded Corporation,
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for the purchased souvenir gift on behalf of the Hellenic people of America, for the honorable
and warm worshipper of the Hellenic Homeland, honorable Mr. George Horton, Gen.
Ambassador of America to Athens, for whom there is no gratitude able to settle the debt of his
gentle and knightly work for the sake of us Hellenes.
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