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DARE DE SEAMĂ. 

De la adunarea poporală, ţinută 
{1n hala Societăţii „Biruinţa" din 
ftfaren, Ohio, la 22 Septembrie 
1918, pentru formferea Secţiei 
barren a „Ligei Naţionale Ro 

mine". 

. -

V. 

'V 

•4, 

•& 

<•* 

% ' •  '  

î**,";<3r..v # 

k. Sedmţa#ădpsehidela orele 
f ^).30 p. m., de faţă /iiiitl d-ftul eă-

jpitan Vacile Stoica, preşedintele 
, Jjigei Naţionale • Romîne, d-nul 

fDr. N. Lupu, deputat în parla-
-inentui .Rouţoi |i .jtmearefii}-..- pu
blic. 
v D-nul Iaeob Murgu, ea fjreşe-
jdinte al Societăţii „Biruinţa'' 
jprin eîteva cuvinte spune publi
cului scopul adunfirei, urmînd 

.^constituirea comitotului,y, i^agîn-
du-se următorii: 

loan Stefan, preşedinte» 
' loan Roneea, secretar. 
> loan Savu, GaVr. Cor^ffcît, Ta-

cob Murgii şi Traian Porea, mem
brii în comitet. 

D-nul loan Stefan, ca preşedin
te, printr'o vorbire frumoasă roa 

/ga pe onoratul public sa asculte 
cu atenţiune pe vorbitori, intro
duced pe d-nul Dr. Nieoiae Lu
pu, care printr'o cuvîntare miş
cătoare, ne descrie cum Romînia 
la început, înainte de a întră în 
acest război a avut promisiunea 
din partea Rusiei că-i va trimite 
un ajutor de 200,000 soldaţit dar 
după ce a întrat Romînia în răz 
boi n'a trimis decît 20,000, cari 
în loc să dea ajutor la front, erau 
departe de front, petrecînd şi 
benclietuind cu muzicele militare, 
iar pe cînd regimentul 2 de gră
niceri să ducea cîntînd la moarte 

. sigură, pentru că trebuia să lup
te unul tfontra zece şi Ruşii stă 
teau la 20 kilometri înapoia linii
lor de bătaie şi petreceau fără 
jrrije; pe. cînd vitejii soldaţi Ro-
mîni din acest regiment 3000 la 
număr, în luptele crîncene avute 
cu inamicul mult superior în sol
daţi şi armatură, au fost seceraţi 
aproape toţi voinicii acestui re
giment, mai rămînînd abia S0, 
căzînd mai tîrziu şi aceştia,- în-
cercînd să salveze ţara; iaf mai 
tîrziu cînd trădătorii Trotzky şi 
Lenine nu s'au mulţumit cu tră
darea Rusiei, pricinuind revolu
ţia rusească vînzînd ţara Germa
niei, au vîndut şi pe Romînia, 
forţîndu-o Germania la o pace 
aşa cum a voit ea, şi cu toate că 
la .început promisese o pace fără 
despăgubiri sau anexiuni, la ur
mă au anexat la Austro-Ungaria 
aproape întreg judeţul Dorohoi 
şi de-alungul Carpaţilor a făşie 
de pămînt de 21 kilometri de Iată 
şi Dobrogea toată. Asta ca ane
xiuni ; iar ca despăgubire a luat 
toate terenurile petrolifere şLca 
adaos a mai forţat pe biata/Ro-
mînie, — căreia pe atunci îi e-
rau mîinile legate — a da Ger
maniei toată recolta ţării lor pe 
un preţ bagatel, lăsînd popula
ţia /peritoare de foame. 

tn urmă ne spune, să nu cre
deţi D-tră că, dacă Romînia a 
fost silită să facă pacea aceea ne
dreaptă^ fiind nemulţumiţi cu ea 
şi că vor sta neclintiţi, din con
tră îndată ce'i-se va da posibili
tatea de a reintra îu acţiune cu 
siguranţă va începe iar lupta, 
pentru a-şi realiza idealul ei de 
mult urmărit, adecă contopirea 
tuturor Romînilor din ţările lo
cuite de ei, formînd: „Marea Ro-
mînie Liberă" şi independentă. 

Ca dovada ca Romînii adevă
raţi cari simt curat romîneşte, 
ml sunt la nici un caz mulţumiţi 
cu pacea Romîniei impusă (for
ţat) de Nemţi. I>ja în luna A-
prilie 1318 cînd s'a ţinut congre
sul naţionalităţilor la Roma, fi
ind ca jreprezentant din partea, 
Romînilor d-nul Dr» N. Lupu, a 
primit o petiţie iscălită de 17,504 
soldaţi şi 108 ofiţeri Romini( ÎT-
efcştia erau prisonieri din armata 
Aiistro-Ungară), prin care cereaj 
ca „să li-se dea permisiunea ca să 
se organizeze în Legiune şi să lup
te alături de Italieni pe front, lu-
<yru care s*a şi făcut. 

? Asemenea s'a organizat tot ăin-
Ifre prizonierii Romîni o Legiune 

6,000 soldaţi în Franţa, cari 
luptă alături de Francezi contra 
germanilor; — apoi Rute şi mii de 
prisonieri Romîni rămaşi în Ru-
gia luptă vitejeşte alături de Ce
ll o-Slovaci în Siberia, — făcînd 
Wvuri şi eşind ^torioşi pesta 
lot locul. 

încheie făcînd un apel călduros, 
«ătre teţi Romînii, rugîndu-i a se 
înscrie ca membtfi înfigă Naţio
nală Romînă; iar cei cari sunt che 
pnaţi, adecă tinerii sa se înscrie ca 
voluntari I» Legiune, arătînd 
prin aceasta cu fajita că sunt ade
văraţi Romîni şi urmăresc din ini-

, a -mă idealul sfînt al geamului romî-
; f |iesc. (Aplause furtunoase). 
*^ 4 * Ia cuvîntul d-nul oăpţtan Vasile 
" **•ftfc&em ®arc du^ă ce descrie sufe-
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rinţele din Ardeal şi Ţara Romî-
neasca, ne spune următoarele: 

Contele Apponyi, cel mai încar
nat şovinist Ungur în calitate de 
ministru al'cultelor şi instrucţiu
ne publică din Ungaria, a ordonat 
şi executat totdată închiderea 
2200 şcoale roniîneşti, rămînînd 
toţi acei copii fără nici i» educaţie 
şi instrucţie, şi apoi a votat o le
ge pţin '«are Romînii sunt opriţi 
de a mai cumpăra pămînt; iar Va
lea Oltului şi a Murăşului a colo
nizat-o cu Unguri şi Săcui, aşa că 
îistăzi un Romm dapu ar vrea să-şi 
vîndă pămîntul, trebue să-l vîndă 
la un TTngur sau Săcuiu, şi bine 
înţeles eă ei o poate cumpăra cu 
preţul care vor vrea ei să-l plătea
scă. 

Mai departe ne spune, că Tîngu 
rii an arestat peste 15,000 d^ Ro
mîni, dintre cari majoritatea au 
fost spînzuraţi sau împuşcaţi fă
ră nici o milă, iar cei cari au mai 
scăpat vii, vor peri şi vor suferi 
chinurile cele mai mari. pe ne
drept. 

Deci fraţilor cugetîntîfc-ne la 
toate suferinţele hramului nos
tru, a fraţilor noştri de un sînge 
şi de o lege din Transilvania şi 
Romînia, oare vom putea sta ne
păsători, şi vom putea privi eu 
ochii la distrugerea neamului ni
stru? Nu! Si dacă dorim câ popo
rul romînesc care trece şi se află 
în cele mai grele şi critice ^re-
muri de grea încercare, nu-i este 
permis nici unui Romîn a sta ne
păsător, ci cu toţii într'un gînd 
şi unire, care cu arma, care cu 
banul să ajutăm cauzei sfinte m* 
cum cînd cere trebuinţa. 

La eongresul naţionalităţilor 
care Vă ţinut în ziua de 15 Sep
tembrie 1918 în New Xt>rk, s'a 
votat o moţiune şi au fost în-
fcăreinaţfr domnii: Thomas G. Ma-
saryk, Ignate Pavderesky şi d-1 
căpitan Vasile kStoiea, să transmi
tă Excelenţei Sale d-lui Wodrow 
Wilson, pfceşpdintelc Statelor TT-
nite," care le-a spus următoarele: 
D-lor! Statele Unite au întrat în 
război pentru desrobirea naţiona
lităţilor si puteţi fi siguri, că 
America nu va pune arma jos pî-
nă cînd nu şt w ajunge scopul. 
4 Aplause). < 

Spune că de la Washington a 
primit promisiunea, că Legiunea 
Romînă va fi aeeptată şi că in
strucţia şi comanda pentrij vo
luntarii din -Legumea voluntari
lor Romîni se va întîmjpla în lim
ba Romlftă. -% t — 

Termină sptutîftd eă Romînii 
nu vor înceta lupta decît aţinu i, 
eînd la Tisza va fi soldat Romîn, 
iar nu jandarm ungur. (Aplause 
furtunoase şi îndelungate). 

Vorbeşte d-nul părinte Pctavi-
au Murăf^an şi ne spune, că Bi
blia scrie: „Sa iertăm greşiţilor 
noştri", dar văzînd nelegiuirile 
şi făjă de legile făptuite de Huni 
şi Unguri, nu mai putem ierta, 

trebue să facem tot cum spu
ne în Biblie: „Oehiu pentru ochiu 
şi dinte pentru dinte" ! Aşa dară 
este datoria fiecărui Romîn, ca
re poate ţinea arma în mînă să 
se înscrie ca voluntar în Legiune 
şi acei cari nu pot lupta să se 
înscrie ca membrii ca să putem 
arăta lumei eă Romînii din War
ren, Ohio, sunt dejBni .de a purta 
numele de Romîli. * '" ̂  ' 

D-nul preşedinte TSfefăn 
prin eîteva cuvinte mulţumeşte 
onoratului public de atenţiunea 
dată vorbitorilor şi le mulţume
şte totdată şi d-lor Dr. N. Lupu 
şi căpitanului Vasile Stoica de 
osteneala ce au depus pentru noi 
şi pentru neamul Romînesc, de-
elarînd şedinţa de închisă, ur
mînd înscrierea de membrii în 
Liga Naţională Romînă şi înscrie
rea de voluntari în Legiunea Bo-
mînă. 

Din numărul mare al publicu
lui prezent s'au însoris 92 mem
brii, dintre* caH ca voluntari în 
Legiune următorii: 

1. Sinîfbn Vlad. 2. Nieoiae Cri-
şan. 3. Erofteiu Îîoerin. 4. Geor
ge loan Oancea. 5. loan G. Rou-
cea. 6. George Copacea. 7. Solo
mon D. Popa. 8. George Patulea 
9. Nick Bolîndu. ^ 

Bravi şî adevăraţi Romîni, cari 
dovedesc ca în inima lor bate p 
inimă curat romînească. Dumne
zeu să le ajute! { . 

S'a hotărît pe urmă ţinerea u-
nei adunări pe ziua de 13 Octom
brie 1918, eînd se va alege CQmitr 
tul definitjv,, la care adunare 
toţi^ membrii înscrişi sunt rugaţi 
stăruitor a lua parte, aducînd cu 
dînşii şi pe prietenii şi cunoscuţii 
d-lor. 

Pentru comitetul proviaor al 
8ee$iei „Ligei Naţionale Romîae" 
din Warren, Ohio: 

WUfc, 

11 0 A" FAaîff A 3. 

BLICÎT 

P R O C E S  V E R B A L .  
Luat în şedinţa extra ordinară 

a „Ligei Naţionale Romîne", sec
ţia Warren, Ohio, în ziua de 13 

Octombrie 1918. 
Prezenţi fost iipjoritatea^ziaruî „America" răspundeţi-mi 

membrilof înscrişi la ^fiinţarea 
secţiei. . 4 

D-nul preşedinte provizor Toian 
Ştefan prin eîteva cuvinte descrie 
însemnătatea Ligei Naţionale Ro
mîne, mai ales acum, cînd neamul 
romînesc trece prin cele mai grele 
vremuri, aspirînd la realizarea ide 
aiului de multă vreme urmărit, 
apoi pune în -vederi celor pre
zenţi suferinţele fraţilor de un 
sînge şi de o lege din Transilva
nia şi Romînia, cari sunt chinuiţi 
şi maltrataţi în modul cel mai 
brutal de tiranii Unguri şi Nemţi, 
făcînd un apel călduros către toţi 
Romînii prezenţi încă ne înscrişi 
să bine voiaseă a întră ca membri 
în Liga Naţională Romînă şi tot 
odată să îndemne şi pe cei cari 
nu sunt prezenţi, ştiind că numai 
noi Romînii aflători aici în Ame
rica putem-da mînă de ajutor, 
salvînd neamul, care cu arma, ca
re cu alte mijloace, fiecare după 
puterile lui. 

Deci fraţilor să nu stăm nepă
sători ! Mulţumindu-vă de onoa
rea ce mi-aţi dat, alegîndu-mă ca 
preşedinte provizor al secţiei Wa
rren, declar şedinţa de deschisă. 

Ia cuvîntul secretarul provizor 
d-nul loan Roucea, publicînd re
zultatul făcut la înfiinţarea aces
tei secţii şi de atunci pînă în pre
zent, dcelarînd că din numărul 
cel mare de Romîni aflători în 
Warren, abia s'aiji înscris 96 de 
membrii; iar acum s'au mai în
scris încă şaptesprezece membrii, 
de toţi deci ar fi înscrişi 113 mem 
brii şi membre. 

în conformitate cu decisiiinea 
adunărei poporale din 22 Sep
tembrie 1918 să purcede la desba-
terea punctelor din acel pro
gram: \ -k" î 

I. 
$ă pfote la ordinea filei alege-

gerea funcfionarilOr îii mod defi
nitiv. y 

Să propune a fi aleşi urmă-
torii: . v 

Preşedinte loan Ştefan. 
Vice preşedinte Nieoiae Stan. 

Secretar George Bofiriu*-^,. 
Casier Teodor Puica. 
Controlori George Brînzea şi 

Ilie Stirbeţiu. 
Colectori Ge^gf tfick 

Ursu, Gfcorge Boar şi Nick Cri-
şan. 

Membrii în comitet: George 

se pare că şi eu sunt nihil dintpe 
aceia fără de noroc. Eu v'ăm 
scris trei poştale la lună, cel pu
ţin 24 de toate. Vă rog foarte 
mult dacă aflaţi despre mine în 

gu şi loan Turcu. 
Ad. T. 

Adunarea cu unanimitate deci a 
ră de aleşi pe toţi cei propuşi; iar 
cei aleşi promrţînd sărbătoreşte 
că-şi" vor împlini datorinţele fie
care în funcţiunea lor, mulţumesc 
aparte de onoarea dată lor, oeu-
pîndu-şi fiecare locul competent. 

Ne mai fiind alte obiecte de 
pertractat procesul verbal să în
cheie şi subscrie, declarîndu-se şe^ 
dinţa de închisă. / 

Pentru .,Li»a Naţională Romî-
nă'% «eeţia Waren: 

George Boeriu, secretar. 
— o — 

R A P O R T .  
Raportul secretarului de proto
coale al Societăţii ,,Vasile Stoi
ca". La alegerea de secretar 
din 29 Aprilie 1918, "d-nul Geor* 
ge Bratu a aflat Societatea în o 
stare foarte înfloritoare şi anu
me: 52 de membriU în bună re-

în grabă sau chiar şi telegrafic 
dacă se poate. Vă rog să-mi tri
miteţi şi ceva bani de oare ce 
sunt foarte lipsit acum odată. Vji 
sărut dulce dragă şogore iSncoîa^ 
şi sorioară Roseta Gligor. Cu un 
cuvînt salut pe toţi, iar onoratei 
redacţii a ziarului „America" îi 
mulţumesc din inimă pentru pu
blicarea acestor rînduri. 

Adresa mea este următoarea: 
loan Muntean IV , Prig, di gue-
rra Appuntato, (62) ikmp L, P, 

Italia. f 
— * 

Onorată Redaeţie! 
Subsemnatul vă rog foarte 

mulţ să bine voiţi a da loc în 
preţiosul d-tră ziar. următoarelor 
rînduri: ^ 

Eu loan Brtrniar, pe toţi 
consătenii mei din comuna Vîr-
şolţ, comitatul Sălaj aflători în 
America să bine voiaseă a-mi răs
punde la adresa de mai jos şi tot 
odată îi rog să-mi trimită şi a-
dresa dînşilor. Aştept cu nerăb
dare răspunsul, dînşilor. Eu sunt 
prisonier de război în Italia şi de 
prezent mă aflu la adresa: 
loan Brumar, Soldato, Prig di 
Gruerra, Castel Rockhero, Alexan

dria, Italia. , 

Onorată Redacţie! 
Vă rog să bine voiţi a da loc 

în ziarul d-tră zilnic ,America" 
următoarelor şire: 
" Caut pe loan Bălti din Boiul 
mare, comitatul Kiskukolo. Rog 
pe toţi fraţii Romîni care ar ştii 
ceva despre dînsul, sau chiar dîn-
sul dacă va ceti aceste rînduri să 
binevoiască a-mi serie. Nu mai 
ştiu nimic de dînsul de 5 ani 
de zile. Eu sunt prins în Italia. 

Adresa mea este următoare: 
loan Baiu, Gefrt., Reparto Priz
onieri di Guerra Lavoratori S. Ga 
briei* M Baricella (Bologna) 

a Italia. 
m 

Onorată Redacţie! 
Vă rog a publica în ziarul d-

tră „America'' următoarele: 
Caut pe d-nul Alexandru Mă-

gheruşan din oraşul Bistriţa, -co
mitatul Bistriţa-Năsăud, Unga
ria. Rog pe .toţi fraţii Romîni ca
re ar afla ceva despre dînsul, Sau 
chiar dînsul dacă ceteşte aceste 
rînduri să scrie pe adresa: 
Victor Clepsa, caporal, S. Gabrie-

Blaga, Micke Miller, Iac al) Mur- ^ di Baricella, Bologna, Italia. 

In casa de registru s'a a-
flat suma de $26.49, iară în du
rata terminului de 6 luni am ex
pediat 79 scrisori, ara avut 6 
cazuri de accidente, la care am 
plătit suma de $191.40 beneficiu, 
iară la împlinirea terminului, las 
Societatea „Vasile Stoica" în în
grijirea noului secretar.' 

Membrii în bună regulă sunt 
64. Bani în registrul Societăţii 
sunt -409.32? 

în timpul, serviciului am fost 
de faţă la 16 adunări generale şi 
extraordinare, şi am avut 3 pe
treceri, am primit 5 membrii cu 
transfer, şi am dat transfer la 2 
membrii. 

în numele Societăţii „Vasile 
Stoica" din Kokomo, Ind.: 

loan Hadărig, preşedinte. 
. 0eorge Bratu, secretar script. 

SCRISORI DE LA 
IPRIZONEERL 

Vă rog cu căldură şi dragoste 
frăţească să bine voiţi a-mi publi
ca. în preţiosul ziar „America" 
tfrmătoarele rînduri: 

Dragă şogore şi sorioară veţi 
şti că eu am primit prima episto
lă cn datai de 8 Martie 1918 şi 
10 dolari, dar de atunci n'am 
mai primit absolut nici o carte, 

N E C R O L O G .  

Vineri fn 18 Octombrie a. c. 
a fost transportat la cele eterne 
iubitul nostru frate loan N. Cer
nea din Massillon, Ohio, în cea 
mai frumoasă vîrstă a vieţii, (fi
ind în etate de numai 24 ani şi 
11 luni). Dînsul murise de influ
enţa spaniolă. A lăsat îu urma 
dînsului pe jalnicii părinţi Nieoiae 
Cernea şi soţia Ana, pe fratele 
său Nick şi surorile Ana şi Mări-
oara cum şi pp cumnatul Mihailă 
Zăblău şi o mulţime de prieteni 
cari eu adînei dureri îi sie ia ur
mă: 
;.i— Dumnezeu să-l ierte î... 

— -o —. ' 
N E C R O L O G .  

Societatea romînă de ajutor şi 
cultură „Plugarul Romîn" din 
Youngstown, Ohio, face cunoscut 
pe această cale membrilor săi 
trecerea din viaţă a fratelui A-
vram Sântei, mort în ziua de 2 
Noembrie şi a fratelui George 
Virtică, mort în ziua de 3 Noem
brie 1918 şi a fratelui loan J. Iliu 
mort în ziua de 4 Noembrie 1918. 
Din partea Societăţii noastre le 
trimitem ultimul salut frăţesc să 
le fie ţarina uşoara şi memoria 
bine cuvîntată. \ 

tn numele Societăţii „Plugarul 
Romîn''* din Youngstown, O.: 

V. Moldovan, preşedinte. 
D. Lungooi, secretar. 

'  ^  :  v « * J • •  O  :  

4^V1Z INTERESANţţ * 

Pamhia gr. ort romînă „Sfln-
tul Andreiu" din Terre Haute, 
Indiana, avînd permisiunea de l«a 
oficiul de însănătoşare, avizează 
din nou 8finţirea bisericei pe 
siua de 17 Noembrie 1918. 

Pe această cale supt rugate toa 
te paxeebiile şi Beeiettţile şi toţi 
Xraţii Romîni a tn pttne al uitare 
această măreaţă serbare, şi tot o-

iA tafăpn a ne 4a tot spri-
«4HU Vă aşteptăm cu dra-

C A U T 

pe Paşea Rovin din ernmina Nea
gra, comitatul Turda Arieş şi pe 
Muntean loan din Bistra, comita
tul Turda Arieş şi pe Borla Nieo
iae din Cerkes. Cine ştie de dînşii 
să serie la: 
Dumitru Pantea 1001 E. 62, St. 

Clair Ave., Cleveland, O. 
(58—59) > • 

CĂUTĂM LUCRĂTORI. 
L U C R t f  E S E N Ţ I A L .  

CLASA PRIMA. 
La noi este lucru întotdeauna. 

VENTTI LA: 

UNION SALT CO. 
East 65-th & New York Cen

tral Railroad. 

0  C A Z  I U N E  R A R A  

DE VÎNZARE. 

Două i;îndn?'i de po*i$ţ& (cu-
glărie), complet echipate. Să 
vînd foarte ieftine. Să pot trans ( 
porta ori şi unde. Le-am cumpă
rat ocaziunal şi le vindem ieftine. 
Sunt desmontate, gata de trimis. 

Deci grăbiţi, acuma vine timpul 
iernei cînd se plăteşte unui ne
gustor ca pe lingă o sală de bi
liarde să aibă şi două linii de eu-
glărie. 

Adresîţi-vă la: 
Augustin Sissea, 139 North Str., 

Newark, Ohio. 
(1x6) 

CJLUTÂM 
Femei la lucru «şof». îiftfjm 
în conţinu la Plan tu No. 2. 

Veniţi la: 

THEO. KUNTZ CO. 
Plată foarte bună şi oeasie ea 

să avansezi. 
Adresaţi-vă la Oficiul lucrăto

rilor al acestM companii din: 

WINSLOW ŞI ELM STREET, 
SUP PODUL CEL VECHIU. 

(54—59 

DR. A. LAPPÎTER 
MEDIC DIN ROMÎNIA 

281 Farnsworth, colţ eu Hattinga 
DETROIT, MICH. 

Zilnic de la 9 dimineaţa pîni la 9 
seara. — Duminica 9—12 prinsul 

Telefonaţi North 2397. 1x6 

jissl 

tft amntk jNurodiiei „Efintul 
âaâttfc4 Ha. Tţm Băute, Ind.: 

CODBGB SipSA, preş. 
mPmJM tAm» flMretar. 

I' II Ii'nimw 

CETITORUL MINŢEI. 

ConsVdtează pe doctorul Leaon 
şi prineesa Regina. Vindecă toate 
boalele, indiferent de cc suferi. 
D-tar nu ai plăcerea ca să ştii? 
îţi spune D-tale care atragere ai 
controla, şi schimburile de idei, 
caracterul, şi întîmplările care 
poate să fie mii de'mile departe. 
Prineesa Regina îţi spune ce este 
rău ce este bun. Ceteşte viaţa. Ve
niţi la 24 Miller Ave., Carrick, 
Penna., este aesă de la 11 la 5 p. 
m. şi Dumineca. Bell Phone, 248 
Carrick. Ia carul 53 la al 3-lea ori 
4 Ave; te dai jos în square, treci 
Woodlawn Ave. Numai 7c carul. 

* , (57—63) 
— 

TAXA PENTRU PUBLICAŢII 
SI MICA PUBLICITATE. 

Pentru ori ce publicaţii ca: CAUT, PIERDUT, Vfeîî), 
CUMPĂR, cari vin publicate în rubrica MICA PUBLICI
TATE, se taxează cu 2 cents de cuvînt pentru o singură 
publicaţie. — Iar invitări de cununie, botezuri, invitări 
de petreceri, dări de seamă, rapoarte, avizuri etc., şa ta
xează cu 4c linia, iar dacă publicaţie este* mai mare 
de o,coloană, cu $4.00 coloana peîitrn o publicaţie. 

Sunt rugate absolut toate persoanele, corporaţiile sau 
parochiile ca odată cu manuscriptul să trimeată şi suma 
necesară. Credit nu are nimeni afară, de Soc. din Uniune. 
13T* MANUSCRIPTELE NU SE ÎNAPOIAZĂ, "m 
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- CENTRAL SAVINGS BANK & TRUST CO. 
NEWPORT, KY. 

Cea mni sigtirS Bancă pentru păstrarea banilor. Atei are 

| >ţ depuşi banii şi Societatea din loc. Cercetaţi-ne şi veţi fi 
satisfăcuţi. 

THE RELIABLE TAILOR 
539 W. WASHINGTON STR., INDIANAPOLIS, IND. 
Cele mai bune HAINE cu cele mai reduse preţuri. Repa
răm, călcăm şi curăţim. Satisfacţie garantată. (2-5) 
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JNCUNOSTfNTARE. 
WSNTETJ SCHIMBAREA ADRESEI. 

• Toţi acei cari îşi schimbă, adresa la ziar, pentru a le putea fac« 
ichinrbarea la timp, sunt rugaţi a se conforma îndrumărei de mai jos 

ADM. ZIABULTJI „AMERICA", CLEVELAND, % 
(Schimbare de adresă). 

Sutoemnatpl oa membru al foe. (ian abosestnl) 

|"V 

• • • • •*+ »• ••••«•#< . . . . . . . .  e e r  p r i n  a c e a s t a  s c h i m b a r e a  * d  
resei mele de la sisr, pe&tm care vi a&tures 5 cenţi în mărci poş
tale, de fie care adresă. 
Adresa veche a feel * • • • * • i • • ^ • « « # mm • • # » * e • > I • • • « *4 

Adresa mimă eete 
• «iK» •••• e4iN». i 

Numele 

•Um,: 

SPBE ŞTIINŢA. 

pe toţi abonaţii noştri 
se observe bileţelul lipit pe «iar 
pe care se vede data cînd se îm-
plinetşe.abonamentul şi cînd ve
de că se apropie ziua să-l reîno-
iească. 

Ne vine foarte greu se anun
ţam 'pe fie care în parte despre 
expirarea abonaentului. Ziarele 
americane nu au acest obiceiu. 
In ziua cînd a expirat abonamen
tul dacă nu se reînoieşte se opre
şte trimiterea rarului. — Ştim 
din experienţă. 

Noi de obiceiu mai trimitem 
ziarul încă eîteva zile, cîte-odată 
şi o lună şi dacă oprim trimite
rea ne pomenim cu reproşuri 

Eugăm deci abonaţii se noteze 
data expirării abonamentului şi 
să-l reînoiască la timp ca te nu 
întrerupă cetirea ziarxfiui 
No. 1 Administraţia 
W*r^ni!frtf«n^ic«raair^ 

C A S S A D A Y  
FURNITURE Co. 
Suplimenturi şi Furnituri com

plecte pentru oficiuri. 
314 EAST MAIN STRUT 

ALLIANCE, OHIO. 1 
C39CX(O^OK6)X03C(0)OOSC)SC t̂OnOXţp>t 

Atît strada ctt şi oraşul este a se scrie corect in englezeşte. 
Acest avii după ea e umplut in bună ̂ regulă, «e trimite pe n4  ̂

resa următoare : 
SCHIMB „AMERICA" 

6706 DETROIT AVE., CLEVELAND, 4 
Cererile de schimbaro la adrese sari au vor fi însoţite de taxa 

sohimbărei, nu se vor lua in considerare. 
ADMINISTRAT?/ 

BiaiuîLnmî  
MARE DESFACERE DE PAPUCI LA 

H A I D E T  S H O E  S T O K E  
250 EAST MAIN STREET ALLIANCE, OHIO. 

Vine iarna. Ne-au sosit aeum păpuei de iarna pentru l^rbaţi fe
mei şi.eopii. Tot la noi găsiţi cei mai buni ciorapi pentru bărbaţi, femei 
şi copii cu preţuri aşa de reduse ca la noi. Nu uitaţi firma noastră 1 

+ IUBIŢI FRAŢI ROMÎNI. % 
+ Am tm stabiliment modern de serviciu funeral — undertaker |Ş» 

iu acest oraş şi în East Youngstown, deschis ziua şi noaptea 
ea să vă servim. — Trăsuri de proma clasă pentru nunţi botezuri *§• 

+ şi petreceri. jţ» 
• Serviciul meu cinstit şi conştiincios de zece an} trecuţi, cred 4* 
*1* că este o garanţie că şi în viitor vă voi servi după dorinţa d-tră. 

• JOSEPH 0. VASCACK * 
T 238 E. BOARI>MAN STREET. . ¥OUNGSTOWN, O.  ̂
Ţ v 
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„ A M E R I C A "  
SINGURUL ZIAR ZILNIC IN STATELE 

UNITE ŞI CANADA. 
Cel mai răspîndit ziar romînesc. Cel mai mare şi cel 

mai căutat ziar, pentru că este scris pe înţelesul poporu
lui nostru. 

Zianil „AMERICA" are peste 100,000 de cetitori; 
deci prin acest ziar aveţi singurul mijloc de reclamă ca 

(§) negustor romîn. 
Dacă streinii ne caută ziarul pentru a-şi face reclamă, 

fiind mulţumiţi de rezultate, de ce oare D-voastră ca ne
gustor romîn nu Vă rezervaţi un loc pentru anunţ în 
ziarul „America"? 

Ştiţi foarte bine, c& reclama este sufletul eomerţuhii, 
şi Americanii numai în felul acesta progresează, pentru 
oa fac reclamă! Deci nu mai î&tîrziaţi ci imediat cereţi in
formaţiile necesare de la Administraţia zîamhiL 

Dacă Comercianţii noştri se plîng că nu le merge 
afacerile, cauza este că nn sunt cunoscuţi; cunoştinţa cu 
publicul romîn nu se poate face fără numai prin reclamă. 
Deci dacă vreţi ca afacere să mtargă bine, puneţi «a 
nunţ în ziand „Americâ  şireţi fi sigur de hbîndă. 
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