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"AMERICA" 
R O U M A N I A N  D A I E Y  

®H£ OmC!AL ORGAN Of THE ROUMANIAN BENEFI-
CIAL AND CULTURAL SOCIETIES OF AMERICA, 

M mai râspindit dar lomîneac din Statei* Unit® şi Canada. 
APARE IN FIE CARE ZI AFARA DE DUMINECA. 

<>;i., IUI esll 

PUBLISHED DAILY BXCJfiPl BUNDA S', Bl 
tJU CWHHf OF ROUMANIAN SOdETTEi PTTTRTn OQ,DKl 

O F F I C E i  
&T06-0Î DETROIT AVE  ̂OLEVELAED, OEMS. 

Pho%6t: Bei I, Hemlock 3295. — Cufohogtt, Lorain Â2$-B. 

tjarâ, — îţi spune 
rprietinul poporului. 

m - • . ,  . .  

Dar Vle^re oftrul pe carp îl ştii 
flo prietin şi morgi la el să-1 cer
cetezi acasă şi-l tntiilncşti înain
tea caisei Iui, şi în loc ca să te pof
tească în ea<să spune di... este 
rrălbit, că n'are vreme. Iar mâne, 
— dnpăep i-ai părăsit oralul şi ai 
venit acasă, — ... auzi ea ''prie
tinul" strigă în gură mare c'ai 
foist în oralul lui şi n'ai voit nici 
.«ă'l cercetezi.-.. ŞKweritate... ce? 
Şi cinste! 

PIU 7 Wt-MANAGER: AN Dl'EI POPOV ICI. 
MVITOH: — (/. STĂNCULESCU. 

BUSINESS-MANAGER: N. X. BOER1V. 

S U B S C R I P T I O N  
fftatfie Unite şi Canada.•••••••••. 
plcveiand şi Europa 
Nuînâr singuratic 
Fuuieri vechi, peste 3 ele... 

F E R  A N N U M :  
• ••«••*1 an $5.00; 6 Ioni $2.50 

iaa 6.00; 6 Ioni $3.00 
2 cenţi. 

10 cenţi 

MNTERED AS SECOND CLASS MATTER AUG. 16,1908, AT THE 
POST OFFICE AT CLEVELAND, O., under the act of March 3, 1S79. 

MANUSCRIPTELE NU SE JNAPOIAZÂ. 

Trupe HI greva minerilor 
]>KF,ŞKI)I\'TKI.U HARM.XO a trimis tolog rame tuturor pro

prietarilor de mine de cărbuni îndemna ndu-i .să înceapă din 
»mi lucrul la ruinele închise din I April din cauza declarărei de 
grevă a minerilor muncitori. Preşedintele a mai trimis tele
grame şi gm ernorilor statelor din chestie ea .să pună la dispo
ziţia minelor pmteelia militară neeesară pentru începerea şi 
eontinnuarea lucrărilor. 

Preşedintele Harding—se synine—s'a liotă rit să ia aceste 
ftitfotrri, condus de ideea de a asigura cărbunii necesari pentru 
consumaţia fabricclor cari, în momentul când primeau comenzi 
şl dădeau prospecte pentru o ?ră mai bună—se vad ameninţate 
tie lipsa de cărbuni cauzată de greva minerilor. 

Trimiterea trupelor pentru protejarea minerilor cari vor 
lucra cu scopul de a slăbi rezistenţa minerilor sindicî'ţi—osie 
im pas resimţit foarte mult de muncitori. Aceşti din urmă sunt 
d«ya a patra lună în grevă. In multe locuri alungaţi afară din 
locuinţele lor—căci casele aparţin companiilor de mine—, lip-

roşiţi de bani, cei mai mulţi cu familii mari—, sunt la marginea 
.tdespej:ărei. Minerii cari vin să lucre ie, pe baza sistemului 
"deschis" sunt priviţi ea duşmanii lor de moarte. Precum 
arata exemplele din trecut minerii desperaţi nu vor privi la 
ci nepăsători, lasandu-i sa lucreze în pace. Ki vor încerca să 
repete scenele triste ce s\m ţjctrecut la Herrin. Ar fi o neno-
toeire dacj» muncitorii din nou ar vărsa sânge de muncitor. 

Foarte probabil, cu trimiterea trupelor situaţia nu va fi 
rosolvată. Precum a spus si preşedintele Oompers dela Fede 
raţiunea Americana a Muncei—, în multe locuri, miliţia nici 
nu va avea pe cine să apere deoarece milioanele de grevişti nu 

pot înlocui, de jh» azi pe mâne, eu alte milioane cari ar cu
teza se între în regâunile stăpânite de mânia şi îndârjirea mi-
fWTilor grevişti. Inzadar s'a trimis dela Casa Albă ordinul 
jjentru înc«»perea lucrărilor pe baze <4deschise" minele nu vor 
putea produce căci nu va fi cine să producă cărbunii. Situaţia 
nu s<. ya îndrepta prin folosirea put erei înarmate. Ea se va 
Inrăi şi mai mult. Căci este uşor să începi o mişcare înarmată, 
«iar cine poate spune că unde se va opri aceasta. 

Tnica soluţie a chestiei poate fi o înţelegere echitabila 
între patroni şi muncitori. Preşedintele Harding, dimpreună 
™ gu\ emu! său, are destula putere pentru aducerea la bun 
sfârşit a acestei controverse penibile în urma căreia sufere nu 
numai proprietarii şi muncitorii, ei şi restul ţării, restul mun
citorilor a căror existenţă depinde de industria sănătoasă, et*e, 
ia rândul ei, este legată de nbundanţa cărbunilor. 

Preşedintele Harding să convoace din nou pe reprezen
tanţii muncitorilor şi ai patronilor şi să nu-i lase să părăsească 
capitala până ce nu vor ajunge la o soluţie. In caz de lipsă 
să-i închidă într'o cameră şi să nu le dea de mâncat, nici de 
beut, pană ce n'au căzut de acord asupra unei înţelegeri ce 
fa mulţămească nu numai p<> patroni ci şi pe muncitorii cari-şi 
petrec viaţa lor sub pamant, expuşi totdeauna Ia .perdcrca 
vietei lor. 

Folosirea trupelor nu va deslega situaţia. Ba poate înă
buşi vremelnic isbuenirea urci contra minerilor spărgători de 
greva, dar .nrul va rămâne sub cenuşe şi va alcătui un pericol 
pentru liniştea ţerii. Pacea forţată nu poate dura căci ea nu 
eate isvoritâ din inima oamenilor. 

Şj, ce este mai mult, ţara nu va avea nici un folos în urma 
acestei acţiuni de forţă. Xumăi ul minerilor nesimlicaţi cari ar 
încerca să lucreze, nu va fi mărit în mod considerabil şi pro
ducţia cărbunilor nu se va mări nici ea. Cantitatea ce este la 
dispoziţia fabricelur este pe gătate; vara trece repede şi vine 
toamna, vine iarna. Cererea cărbunilor va întrece mult oferta 
*i va fi o criză de care nu s'a mai văzut. Militia nu poate să 
producă cărbuni, Nu rămâne decât împăcarea cu minerii sin-
citeaţi. 

*« do CC 8'ar amân» aceastaf Be ce s'ar încerca* metodp 
«ari-şi arat» roznltatnl înainte de ee a'ar pune în aplicaţie» 
JMe nu prezic nicr un bine. 

Arai bine paw bazată pe învoială reciprocă decât pace ba
zata pp autoritatea baionetelor. ^ AP 

tLktf£LâSm, omo MÎEROURI, ID IULIE 1922. ' 
I  , I I  — ,  . I I I  I  m m  1 l > n .  M » — -  J .  ' *  -  )  

CURIOZITĂŢI. 
RcconsAmantiil din Soutli "Da

kota arată -că în ipatru judeţe nu 
s'aqi găsit decât 9 bazine de baie, 
dar în schimb 98 la sntă a poţpu-
laţinnei <lin . a«e>eîMpi Jwîeţe au 
automoihil*» . 

• • • 

Cele mai noal)k,in>»ite mărci 
sunt aseele pe cari republica Es
tonia le-a tipărit în primele sâp-
IAmâni ale exigenţei sale. Nu se 
fră-sia hârtie în toată- ţara, afară 
•Io n»ătpile militare ce le-a lăsat, 
armata jrermană. Doisnl atcestor 
triiHjiri M-a folosit ipentrn tipărirea 
mămiiof tpoirtale. 

• • •-
Regina Maria.a Angliei a călă

torit mai mult ^lif» foaie reginele 
lumei. Afară de America de siul, 
—: eâ » f(*st; pe toate continentele, 
şi aproape în toat#'ţârHe acestor 
continente. 

•» m • 

Primnl ora* dîn Statul Georgia. 
— care a dat drept de sufragiu 
femeilor. — a fost Waycro*s. 

•  # < r  

8e ^pune eă la organizaţiunea 
United States Steel Corporation 
sunt vre-o 12 fum-ţionari, — ne-
Irceuţi îneă de etatea de 30 de 
ani, — cari m s»lfiri\i anual de 
peste $150.006. 

.. m m • 

Tu ulrtwa sută de ani Hernia a 
văwut aWiearea unui ţar şi de
tronare» wn nekterea a trei 
altora. 

l'assiac, N. *î. -— Î5in ca uză că 
JElratele săn Ş|'m:in Ba-rnet-t nu 
voi^e să i dea'jje fiica sa în căsă
torie, negiwtofîil lining: Barnetl a* 
irtupu^eat .faia şi di ipsa aeeia s'a 
ucus şi el, eu acelaş revolver. 
Pata, c»r^ » murit imediat, era 
în vârstă numai de 14 ani. Irving, 
iwwriiiil ai, era de 29 de ani. 

Yiena. — Austria â dat mono
polul de radiografie pe teritorul 
ei conupaniei ''British Marconi". 
care va clădi o staţiune la Viena 
pentru mijlocirea comunicaţiei cu 
întreaga Euroipă. Parlamentul a 
iijproibat ^formarea acestei eomipa-
nii cu candiţia câ qa să dea sta
tului o oarecare parte din căşti-
«îul net. 

Ancora. — Cabinetul turcilor 
naţional Işti din Angora a demi
sionat ieri. Jn loieul lui parlamen
tul va alege altul ,pTin votul ma
jorităţii, nu numai fwtft voinţ-a 
preşeilintelui. 

OPERA US A6IS1«irjlĂ 
^ ROEEANO^AKERICANĂ 

(Contânmre de pt paq t) 
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ai na (MmH 
Dirouţul rtu este totdeauna o 

dorinţă de libertate, 

A Ftîthri rtm noi au 
, recunoască greşelile. 

A 
vrej ţA insulţi pe im me-

<ăie, ehiamiy "Misţsrf*; 

A 

De fiecare rău este legat şi un 
bine. Iaca, de pildă, ea şi moar^ 
tea are ceva bufi "fa aine: nu tre-
bnio s'o repeţi. 

erMwţi desprr tmml ui 
îţi «pune că tu eşti atât de exce
lent, atât de simpatic, ratât de 
drăguţ, atât de drept,iar mâne. 

« divpaee n'ai voit aă te Sntovă' 
jrăşeşti cu el la o afacere mur-

Alliiuifc, Ohio. — Charles.Zul
iare a fost junghiat în stradă de 
un spărgător de greva, cu care se 
luase la ceartă în urma unei di-* 
onţii privitoare la greva căilor 
fevafe. 

^ *• » 

Oiicafo. — Nişte netcunoacuţi 
au tras mai multe focuri de re 
vnlrer asupra unui tren care adu-
•ea vre-o 100 de spărgători de 
grevă la atelierele liniei ferate 
B k O 

# #' 9 

Paris. — Un tren de pasageri 
a «rit de pe şine în gara de nord, 
islandu-se Intr'un zid şi ornorînd 
patru persoana, Numţrvl răniţi
lor e de 50. , ( • 

'*•" • *' ? . . 
-• rn.î:,; 

Fukuoka, Japonia. Ia eurou-
i ile de medk'ină" şi inginerie de 
la universitatea iraperiala sunt 
admise şetnn şi femejje, 

Pîftw,* Nc#>. — 'Piatra care a 
hă tut pe aici a uei* vite. a dări-
mat case şi a nimicit recolta, cau
zând o pagubă de $25().0QQ. 

• • • 

Coipenhaga. — Conform celor 
pulblk-ate de aciarul Da/gbladet, 
s</ţ<laţii «lin m»i multe regimente 
rusfjişfi s'au revoltat din cauză că 
nu li se detese solda de mai multe 
litni. Se zice ică capul mişe/irei 
este un soldat anume Petrov, ea-
Je a şi format, un cops 11 iu antj-

Peoria, Iii — Olga Minko, 
care fusese părăhit* de bărbat 
a^um trei luni, a fost prinsă 
viînzând raehiu şi dusa în faţa 
trilhunaluha. Femeia a râ^tpuns 
franc eă<fi făeiwe rachiu şi-1 vîn-
duise ca să-şi poată întreţine pe 
cei trei copii, deoarce n'avea nici 
bârtbat şi nn putea gă»i nici de 
lwcmt 

DCKNGABIA 
Ţineţi, aeest nume în memorie. A-
c«ta. va fi un avantagiu pentru dr. 
O anunţare importanta M va da 
mai târziu. 

Lebanon, Pa. — Doi hoţi afr 
întrat. noaptea trwcută în birou
rile faibricei Hurrxicker Engine 
Plant, an îraipuşeat pe paznic şi 
an luat dinfV'o casetă suma dp 
100 de dolari. Înainte de a pleca 
însă, ei au wvnt grije să panseze 
fruiw» nanele paznicului şi să-1 
euke pe pardoseală, punân)du-i 
ea aşternut nişte saci veehi. 

Pftrt Hrrroţ), Mtelifgra». — Re-1 

verend \V. Culp. pi'ostor la bise
rica din Spring alley, care a-
i'iim o Ifmă dispăruse.fără urmă 
de iicană, a fost arestat într'un 
hotel din Tteishmoo Park, unde 
trăia eu Domnişoara Esther Hu-
ges. organista de la biserică. 
Preotul nn'şi poate scuza fuga 
de acasă decât zicâml că trăia 
râu eti soţia şi eft mv-şi putea în-
treţim» fam ilia cu cei 100 de 
dolari pe luni ce»i primea-del# 
b'iserifeă,. f'- , 

BysvîlTe. Ofn'6. — Feraera An* 
gusta Turner a anunţat că va 
striga la licitaţie un .coipil al eî 
«nume Rich a Al, dâmlu-1 spre a-
doptare oricui i-ar da pe el suma 
de $'WXjK), Kînriă cu care voieşte 
să plătească operaţia mamei «rlţ, 
curo este oloagă. 

* • 0 

IVtrnit, MrehjfanV — H^mil 
George A. HValtem, ţin bun cu-
noscut şi prieten al Românilor 

După mişcătoarea cuvîntare a d-
lui coi. Manolescu asistettţa a luat. 
masa în comun binecuvântând pre
oţii Opris şi Simion Popescu. 

Imiiţătorul Castişanu a avut 
frumoase cuvinte pentru rolul pre
sei în munca de refacere generală 
închinând pentru reprezentanţii ei 
la aceasta festivitate. D. col. Mano-
lescu a ţinut să închine pentru în
ţeleaptă Americă iar d. Dră aicea nu 
pentru sănătatea preşedintelui 
'' Caselor Naţionale.'' 

Miss Moran, în limba engleză, a. 
răspuns prin cuvinte frumoase a-
teuţiunilor ce o înconjoară asigu
rând că cei din America vor cuno
aşte aşa cum trebue frumosul su
flet românesc al ţăranului nostru 
atât de drept, cinstitr recunoscător 
şi dornic de a învăţa tot ee-i poate 
face viaţa mai bună. Largi ovaţiuni 
au acoperit traducerea cuvintelor, 
inimoasei Miss Moran, 

* 

Etapă amiază au sosit dela Si
naia în automobile M. S. Regina 
însoţită de principesele Elena şi 
Beatrice pentru a asistai tlft a. floiia 
parte a serbării. 

Micuţele şi micuţii d-lui Castri-
şanu au arătat roadele muncii învă
ţătorului lor. # / " i 

Suverana în repeţite'randurf 
a arătat,satisfacţia sa^ 

S a produs şi o parte <tfn mare
le film de propagandă pentru Ame
rica editat de d. Drăniceanu. Va fi 
o contribuţie preţioasă pentrn cu
noaşterea muncii şi nevoilor noast
re dincolo de ocean. 

Cine doreşte să tvimiifi ieftin, icpede şi sigur bani. m 
ROMANIA, să se adreseze, prin ]3ost.ă- san teteggraf^: Ia» 

BA XC A DE STAT AMKRÎ'\\XA 

Bank of Europe ' 
/ I Horner 74th St; ă Firat Ave., New York, N. Y. -

Capital şi fond <Ic rezervă y Drpunrriî 
^ $800,000.00 $7,000,000.0Q 

Corespondenia noastră în "România esie 

"CETATEA" , 
. Baeeâ>Eetimm«eă»^<iiieereiaB-Si A-. Braşov -filialele i©i prin 

care efoptuim toate ])lwţile şi trimiterile în întreaga ţara. 
Primim depuneri pentru fructificare. Plătim interese şi după 
conturi de Facem transacţiimi -de batteă în oriee parte a 
lamei. ' * - -(3-6) 

-A 

ii 

Intr'a seri# de câteva articole 
vom schiţa pe îndelete actlvtiatea 
Caselor Naţionale în Breaza întru* 
cât spaţiul nu ne permit* taâ decât 
această dare de seamă. 

Bi DB. din "Dada?'. 

UNA DIN IMORALITĂŢILE 
VREMII. 

din Detroit, şî*a dapus candida
tura la postul, de "Sheriff pe 
lista partidulai republican. Dân
sul a fost secretar al departa
mentului po]iţiene»e din Detroit 
ti up de 12 ani. , 

• «N •> ' N 

Londra. — O' depeşe trimi'să 
dîn Cairo către ziarul Daily Ex
press anunţă că Araibii din Pales
tina şi Tranjfvrdania s'au revoltat 
eontna stăipânirei engine. 

• • m 

. Cairo. — DA Piggot, eolonel în 
armata engleză din Cairo, a fost 
a-sasinat în stradă. Asasinul a tras 
a-suipra lui mai multe foscuM de 
ievoH-er şi şi după aeeea a dig 
părut fără urmă., 

Chicago, 111., 19 Talie. — 
(Catherine Ooirlon Thome, 
va bogata a fostului vice preşe
dinte de la firma Mountgomery 
Ward & Company, a plătit suma 
de $40.000 pentru susţinerea 
•heltuelilor divorţului lui C. 
Camp, astfel ea acesta să se poată 
despărţi de soţie şi să se căsăto
rească cu ea. 

Acum d-na T&orne a dat pe 
Camp în judecată, cerând con-
i^scaiMja sumei de ^250.000 pe care 
^i\îi d^posese hi bancă pe numele 
lui. 

Ad"\ 'ocatul dânsei este un anu
me Marklleim şi al lui Camp e un 
altul cu numele Erbstein. 

MarkJheim a ea racterijat fie 
Camp in faţa tribunalui ca fiind 
"un seducător din districtele 

/ 

larmtpelor roşii, care a sud) pe vă
duvă de sute de mii de dolari/' 

Erfbstein zi/oea că d-na Thorne 
"urmări,ne pe Camp din oni'ş în 
oraş, propunându-i căsătorie în 
prezenţa mai multor' persoane.4' 

Baltic-America Line 
^Broadway New York Citv — 120 N. La Salle St., Chicago, PI. 

LA ROUMANIA 
VIA HAMBURG SAU DANZINO DIRECT. 

7 Serviciu direct la fiecare două săptăiaiai. Vapoare cu* duble 
elice şi vapoare de postă. Toţi pasageri pe clasa treia sunt aoo» 
Tnodaţi în cabine de 2. 4 şi 6 persoane. 
LITUANIA .... 26 Iulie ESTONIA .... 23 August 
POLONIA .... 9 August LITUANIA, 6 Septembrie 

Clasa treia la Hamburg $10:?.50, plus $5.00 taxa. 
JÂnUi American JUdiic. arc un oficiu în Bucureşti pe Ccttm 

Văcăreşti 6d. 
Romanii cari călătoresc la Danzing li-se-cere numai viza 

Polonă. Trenuri speciale directe din Bucureşti la Danzing, fă-
.•îiul călătoria în dona zile. 
Rate pe clasa treia elin Bucureşti ta New York $105.00, plus taxa. 

ADRESTŢ1-VA LA A CENT! LOCALf. (3—6) 

DESPRE VAPOARELE 
LINIEI FABRE 

Vapoarele de pasageri ale Hnîei 
i Fabre sunt hiue cunoseute pasage

rilor ce călătoresc spre Europa şi 
celor ce vin în America. 

Linia aceasta este cunoscută aşa 
de bine pentru că se duce multă 
lume pe ea şi pentru eh atît hrana, 
cât şi serviciul vapoarelor ei sunt 
de prima clasă/ Deasemenea pasa
gerii mai prim**® şr un vin exce
lent. ) 

Datele de plenava a vapoarelor şi 
alle particularităţi «e pot vedea în 
anunţui de 
FABRE. i >. . 

i  ,  •  

FABRKUk XBMiL. 

în falbrica Porter Steel; Treating? 
Co. Detroit Ave, şi W. 26th Str. 
p— prevenind actfel lăţirea lui. 
Un poliţist a oibvemrat flăcările' şi 
a dat alarmă, fltekitttâei# au 
aprins şi. acnfpwfâştil evuâ. d-aei 
Auna Kinkade,. dar mmto foc a 
fost repede Htigg. Pf^obela sunt 
evaluate la $1j&900. Canea focttr 
lui nu sa stabilir tttc*. 

DIN PATRIE 

•Conferinţa economico-politică 
româno-germană, care se anun
ţase că se va ţine în cursul lui 
Iunie, a foşt amânata pentru la 
Saptetnlbrie, de oardee delegaţia 
germană a anunţat guvernul no
stra că e împiedecată să vie mai 
de vreme, din cauza tulburărilor 
interne din Oermaniagc 

• • • 
Au fost întrerupte în ziua dc 

21 Iunie a. c. din cauza ploilor 
următoarele linii: Gura Putnei-
.Seletiu, Banila-Ootseiui. Iar linia 
Gura Putnei-Putn*: s'a restabilit 
în ziua. de 20 JUinie uţcQpâjp^ cn 

trenul 995. 

j Diplomele dm. onoare, instituite 
şi acordate «pa-in discretul din 19 

Pompierii au reuşit să< sttngw (iulie 1917/w vor distribui urma-
azi dimineaţă fdcul om a i«ftmenitf şilor tuturor ofiţerilor şi soldaţi-

*••>• r 
W 

lbr morţi de ^onţ pe front, de 
boale,4 în caletivltate, «an dtepă* 
roţi im răgboiui pentru întregirea 
aaMTOlui. 

Jtemm diplon» se MOitfă: de-
9*mmm ̂  urmaşilor «f^etiuilor, 
Imootiîjeiiilor şi ^«MrMMoilor 
towţl sab atMtnl- neatrn înaintea 
alipWi fpavMitor. la vaebiul 
regat. ' 

-r-' jfV ta/f. \ 
?-*r 

t 
'0* •: • ' / 
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"CETATEA" 
Bancă Economică-Comercialâ S. A., Braşov, România. 
Cn filiale în: Bucureşti, Cluj, Cobalm, Galaţi, Gherla, Odorhei, 

Topliţa-Itomână. (1u corespondenţi în New York şi oraşele 
, mai importante din lume. 

Capital, fonduri de rezerva şi in emisiune Lei: 70,000,000. 
BANCA TKANSILVAlTEAirA. 

Preşedinte: Dr. ALEXANDRU VAIDA VOEVOD; 
• Murele om de stat care a fost primul ministru preşedinte^ -•* 

l, al României întregite. 
fu»* toate sucursalele se primesc depuneri în eonto-curont si pe 
l i b e l  . s p r e  p ă s t r a r e  ş i  f r u c t i f i c a r e  c u  d o b â n d ă  n â i ^ . < k i Q ă -
şurat. Cuinei şi duratei depunerii. " ' ' •#»••'***>• 

Darea după interese o plăteşte Banca "Cetatea." 
Sprijiniţi instituţiunea aceasta a D-v. ca să ne întărim îh 

adevărata ''CETATE A ROMÂNISMULUI." Băncile transil
vănene n'au bancrotat niciodată; avutul D-v. este asigurat ne 

| deplin» ° 
; Corespondentul nostru în America acta 

" BANK OF EUROPE 
^ C o r .  7 4 t h  S t .  d* First Ave., New York, N. Y. s 

0 mneă Americană de Stat, cu capital şi rezerve de $800 00P 00 
Ş« depuneri de $7,000,(W)0.00. 

r chestiunile de Bancă, trimiteri de bani, etc., adre-
saţi-vă cu încredere corespondentei noastre, care va efeptui toate 
plăţile şi trimiterile de bani în România prin "CETATEA" 
banca_ ţăranilor, care lucrează prompt, cinstit şi vă Serveşte cil 
drag în toate chestiunile economice-comerciale 

"°.1»ri,i
4

t,r,imi?i Ja BANK OF KniîOPB pentru Banca 
I Al JiA^ vor fi transformaţi în LEI pe cursul ceJ mai fa

vorabil de ai, întocmai ca şi când trimiţătorul s'ar fi prezentat în 
persoană. ,3 

Reprezentantul nostru din America, dl. Dr. Gfeorge Crisân 
membru în conziliul nostru de administraţie, în comun acord oii " 
corespondenta noastră, vă dă în mod gratuit indicaţiuni şi gfa-

: ^ur1, nu nunipi^n chestiuni de bancă ci şi în chestiuni juridice 
de acasă f • 

• /' \ ^ '^OETAMA" 
% , t ,v. Bancă Eeonomică-Comercială 8. A 

BRAŞOV. 

CETIŢI ŞI ABONAŢI ZIARUL "AMERICA" 
XXXXXXX>OCXXX)OCXX)OOOCXXXXXXXXÎOCXXX>CXXXXXX)OOOOOOOC)OOOA 

NATIONAL GREEK LINE 
DIRECT LA CONSTANTA 

*> 1 

cu marile şi iuţile vapoare pentrn pasageri 
"THEMISTOCLES," 24 IULIE 

> Clasa treia la Constanta (via Piraeus) $85 si $5 taxa. 

S. S. CONSTANTINOPLE, 9 AUGUST 
Clasa treia la Constanţa $100, plus $5.00 taxa. 

Cabine excelente pentru 2, 4, şi 6 persoane, 
Uutirtir gpectal pentru fema\ şt familii. BucdtOrte i pwtftgflicl 

Pentru informaţii şi alte detailuri adresati-vă la 
iţiţi autorizaţi din localitatea d-v. sau la (lxG) 

N GAbANOS & CO 
20 Pearl Sir. . Nev York. NY 

NCvW Office 15Knrcland St Boshm. 

Spre Europa WMWMumMLMaţm 
Daca v aţi decis de plecare spre PATRIE, înainte de ce cumpă-

l'raţi Bilethl de Vapor, cereţi îndrumările şi cum puteţi face eco-
|f nomie de bani în acest timp greu. Eu reprezint toate COMPA

NIILE DE VAPOARE precum şi Vapoarele direct NEW YORK 
la CONSTANŢA. Tren direct Pari s-Bucureşti, sau ori şi care 
altă staţiune. Puteţi aduce neamurile D-v. spre America şi eu 
va fac actele notariale, şi le întăresc la Consulatul Român cu pre-l 
ţul cel mai eftin. CABINE separate pentru familii şi pentru 2, 
4 sau 6 persoane. 

9 Aug.—CONSTANTINOPLE, la Constanţa $105] 
Trimiteri de bani spre Patrie, repede şi sigur. 

Aduc chitanţă eu iscălitura primitorului sau LIBELUL cu su
ma depusă la ori şi care Bancă din Patrie în cel mai «curt timp. 
Trimiteţi sama de bani şi eu vă socotesc preţul cel mai mic al zilei. 
Faceţi economie de munca Dv. cea grea muncită, dacă scriţi ime
diat dUpă informaţiuni la fratele vostru de luptă 

EMIL KISS. Bancher: 
Agenţi# <£* Vapoare 

138 Second Avemie New York, N. Y* ~ 
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