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NEMŠKA REVOLUCIJA 
PROROKOVANA. 

Kazni inozemski časniki »menja- 
jo, tla ;<o nemški soeijalisti obve- 

stili Ludwiga Lore, tajnika nem- 

ške zveze socijalistične stranke v 

Ameriki, da se bo na Nemškem 
žarela revolucija na 27. septem- 
bra. \a podlagi Loreove izjave, bo 
nastala vstaja v Potsdamu, Bres- 

lavu, Krfurtu, Berlinu in Frank- 
fort ob Ma. 

Govori in zatrjuje se, da se so- 

eijalisti in radikalei strinjajo s 

tem in odobravajo, da se kajzerja 
odstavi in ustanovi republiko. 

Res čudno bi bilo. ako se ne bo 

kaj kmalu nekaj takega začelo na 

Nemškem, ko vendar imajo Nemci 
jako lep vzgled, kako hitro in na 

t;hem so se nj'ho\i sosedje rešili 
eara Nikolja in prišli do samovla- 
de. Revolucija na Nemškem pa ne 

bi pomenila samo hiter zaključek 
vojne, temveč napravljen bi bil ve- 

lik korak naprej v dosego svetov- 

ne demokraciie-in soeijalizma. 
Omeniti je potrebno, da se je v 

\ew Vork ustanovila tako- 
na Zveza prijateljev nemške 
'blike, katere namen je poma- 
nri revoluciji in odstavljenju 

nemškega kajzerja, kakor so že iz- 
delani načrti od strani radikalcev 
na Nemškem in izvan Nemške. 

Provizorični revolucionarni od- 
l>or ima svoje urade v Rand šoli, 

»na 140 K. 19th St., New Vork in 

na vse nemško občinstvo v Ameri- 
ki se je apeliralo, da pomaga s 

propagando, s pomočjo katere se 

bo nemški narod za večno znebil 
dinastije llobenzollerneev in na 

mesto iste pa upostavila prava de- 

mokracij^. 
Nemci so postali jakc. aktivni 

zadnje čase in vse kaže na to, da 

kajzerjev prestol ni nič kaj pre- 
več varen. Najboljši dokaz za to 

je trditev potnikov, ki prihajajo 
iz Nemčije in potrjujejo vesti, da 
se v notranjščini nemškega cesar- 

stva godijo čudne stvari in da z 

vsakim dnem postaja močnejša re- 

publikanska stranka in republi- 
kansko gibanje. Kar se je godilo 

^'*ed revolucijo isto se 

aj na Nemškem; ostalo 
e. 

ki revoluciji so pomaga- 
li i voditelji in faktorji iz- 
van ruskih mej in ko so se revolu- 

cionarji čutili dovolj močne, ko 
so zasejali same revolucije med 
vojaštvo in navadno ljudstvo je 
mipočila zarja svobode in zrušil se 

je despot iz vladnega prestola. 
Ves svet in A'si narodi so se za- 

beli oglaševati in zahtevati samo- 

vlade, republikansko formo vlade. 
Pomislite celo v imperijalistični 
Nemčiji, kjer smo mislili, da bo 

prišlo najzadnje do kake socijalne 
revolucije se že giblje. 

hi potem na j bi mi napredni Slo- 
venci in ostali Jugoslovani zavrgli 
roko, katero nam sedaj ponuja 
demokracija in se oklenili kakega 
monarhista in imeli take nepotreb- 
ne, a dragocene priveske v naši 
bodoči Jugoslaviji? 

Mislimo, da takih naivneže v je 
jako malo med našim narodom, in 
tudi ne veliko pri ostalih jugoslo- 
vanskih plemenih. 

Vojna na organizirano delav- 
stvo še ni končala. Boj na indu- 

strijelnem polju se vrši vsak dan 

in brez prenehanja. 

Nikoli ni prekasno vprašati se, 

ako imaš prav ali če si v zmoti. 

Kaj je Krščanstvo? 
(Nadaljevanje.) 

Rožni venec, ki ima v katoliški 
cerkvi tako velik pomen, je le po- 
snetek slične uporabe pri starih 
Egipčanih, ki so bili seveda "po- 
gani", in istotako tudi v še sta- 

rejšem buddhizmu. 
Kršče vanje otrok je bilo že od 

nekdaj pri vzhodnih in tevtonskih 
narodih verski predpis, in šele v 

četrtem stoletju po Kr. so upeljali 
k?*st tudi katoliški duhovni, dasi 
uče danes, da je "krst od boga po- 
stavljeni zakrament". Tudi "zad- 

nja večerja", ki je le posnetek ju- 
dovskega passah-praznika, je za- 

dobila šele veliko pozneje svoj se- 

danji pomen, kajti še v nilejski 
veroizpovedi iz leta 325. ne najde- 
mo niti besedice o tem. Judovski 
passah-praznik je postal pozneje 
kršanska velika noč. 

Vera v hudobne duhove, ki igra 
v kršanstvu tako veliko ulogo, ka- 
tero so zlasti gojili v protestantiz- 
nui in ki je bila v 16. in 17. stolet- 

ju vzrok strašnega sežiganja ča- 

rovnic, je istotako vzeta iz starej- 
ših "poganskih" ver. 

Tudi vera v posmrtno življenje 
ni kršanska ideja. To vero naha- 

jamo pri vseh na višji stopinji kul- 
ture stoječih narodih starega re- 

ka ter si jo je kršanstvo le prisvo- 
jilo in še bolj razvilo. Že stari 
Grki so verovali v življenje po 
smrti (Homerjevi spevi), ravnota- 

ko tudi stari Germani (nadaljeva- 
nje življenja v Valhali); v grški 
filozofiji so združili to vero z ve- 

ro v enega boga, v nasprotju z 

mnogoboštvom priprostih l.judij. 
Isto velja tudi o ta koz. va nem sod- 

nem dnevu ali o poslednji sodbi, 
katera pa se omenja v svetih spi- 
sih Perzjjcev že davno pred Kri- 
stusom. 

Tudi odrešenje človeštva po bo- 

žjem odposlancu ni nikaka poseb- 
nost kršanstva; že v 4. stoletju 
pred Ki*, je učil to Buddha, rav- 

notako tudi Zaroaster, in celo So- 

krat sam je omenja. 
Kakor smo dokazali o najpogla- 

vitnejšili kršanskih dogmah, da so 

bile vzete iz starejših ver, ravno- 

tako je mogoče dokazati tudi o 

raznih oblikah kršanskega, ali spe- 
eijelno katoliškega bogoslužja. — 

Skoro vse te oblike so posnete od 

"poganov" in skoro nikjer ne 

najdemo niti sledu o kaki samo- 

stojni, originalni ideji. Zrtvenik 
stalili Grkov in Rimljanov, ki pa 

so si ga zopet izposodili od starih 

Egipčanov, je postal katoliški ol- 

tar, in ravnotako so posneli tudi 
katoliško prižnico po starih govor- 
niških trbunah. Barve in oblike 
niašniških oblek so bistveno iste, 

kakor pri starih Egipčanih. Barve 

egiptovskega dnevnega Ozirisa, 
rudeče in belo, kakor tudi dolge 
suknje Kgipčanov, ki niso nosili 

hlač, posnemajo še danes katoliški 
duhovni; kriva paliea sodečega O- 

zirisa je postala škofovska palica; 
istotako so posneta tudi pokrivala 
katoliških duhovnov po pokriva- 
lih duhovnov nočnega Ozirisa, in 

celo tonzuro katoliških duhovnov 

nahajamo že v egiptovskem bogo- 
služju, kjer je predstavljala po- 
dobo žareeega solnčnega boga ()- 

jzirisa. Blagoslovljena voda, kadi- 

la, olje, kelih, godba, petje, peva- 

nje in odpevanje, poklekovanje, 
priklanjanje pred najsvetejšim — 

toraj same oblike in običaji, ki i- 

grajo če danes, zlasti v katoliški 
cerkvi tako veliko vlogo, so vse 

brez izjeme vzete iz poganskega 
egiptovskega bogoslužja. 

Istotako so spremenili tudi praz- 
novanje rojstva solnčnega sina v 

rojstvo Jezusa: praznik starose- 

mitskega boga ognja poleti je po- 

stal katoliški kres, sirski jesenski 
I praznik, katerega so praznovali 
tudi Judi, godujejo katoličani ob 

sv. Mihaelu. 
Sličnost poganskih in katoliških 

verskih običajev pa gre še dalje. 
Kakor so si Egipčani v slikah 

predstavljali boga solnca, natanč- 
no tako si predstavljajo katoliča- 
ni v podobah Jezusa. Nagnjena 
glava, valoviti lasje, milo obličje, 
svetniški sij okoli glave in blago- 
slavljajoče roke, vse to nahajamo 
pri obeh. f/.is, egiptovska boginja, 
s solčnim detetom odgovarja na- 

tančno krščanski materi božji z 

Jezuščkom v naročju. Se dandanes 
najdeno v nekaterih krajih v juž- 
ni Nemčiji mater božjo predstav- 
ljeno kot zamorko, kar je nov do- 
kaz za sorodnost z egiptovsko-a- 
frikanskim naziranjem. 

Tudi oblike katoliškega bogo- 
služja so vzete iz starejših bogo- 
slnžnih običajev in simbolov sta- 

rih poganov, Ki^šanstvo j.i foraj 
nič drugega, kakor vse druge ve- 

re, le delo človeL vili rok, ki se je 
razvilo in napredovalo, kakorsne 
so že bile navade, običaji in stare 
vere naroddv, med katerimi se je 
razširjalo. V Armeniji so spreme- 
nili glavni tempelj boginje Arte- 
mide na ta način v kršanski tem- 

pelj, da so odstranili njeno soho, 
v Efezu so posvetilijempelj Diane 
svetemu Janezu, in še dandanašnji 
poljubujejo verne ovčiee v Petrovi 

! cerkvi v Rimu nogo kovinastemu 
.Jupitru, o katerem trdijo duhovni, 
da predstavlja svetega Petra. 

Kakor zatrjujejo, se razlikuje 
kršanstvo od drugih ver po tem, 
da je upeljalo vero v enega same- 

ga boga — ki pa se zopet deli na 

tri osebe, in obratno — kar je 
zdravemu človeškemu razumu ne- 

mogoče pojmiti. Toda tudi to jo 
ie bajka. Pri .Judih je bila že 500 
let pred Ki', sveta trojica združe- 
nji v edinstvenem bogu in isto ve- 

ro nahajamo več sto let pred Kri- 
stom pri Egipčanih. Stari Tndi in 

Egipčani so imeli že več stoletij 
pred Kristusom vsako posamezno 
cerkveno dogmo in vse cerkvene 
običaje, tako da smemo po vsej 
pravici reči, da je kršanstvo le po- 
snetek ver teli dveh najstarejših 
kulturnih narodov. 

Kakor so dogme in obredi v kr- 
šanski cerkvi le delo človeških 
rok, ne pa božje delo, ravnotako 
je tudi sveto pismo, s katerim se 

kršanstvo tako zelo ponaša. 
(Konec prihodnjič.) 

SVEČENIŠKA KASTA. 

Opravila duhovništva so navi- 
dezna, in njihovo planilo bi mora- 

lo biti tudi navidezno. — GJ. W. 
Foote. 

In Shekespeare je rekel o du- 
hovščini: "Oni mašijo ušesa ljud- 
stva z izmišljenimi vestmi". 

Kapitalizem je mednaroden in 
ravno tako je mednarodna njego- 
va desna roka, duhovniška kasta.. 
Duhovni po celem svetu so si ena- 

ki, kar počenjajo na enem konti- 
nentu, to počenjajo njihovi sovrst- 

niki na drugem. Navodila dobijo 
'»d ene strani in po teh se ravnajo, 
ne oziraje se, kje se nahajajo. Po- 
sebno je to res o rimski duhovšči- 
ni. 

V London Freethinker, je čla- 

nek, katerega je pisal ^limnermus 
in kateri je precej zanimiv ter se 

tiče tudi duhovščine po ostalih 
krajih ne samo na Angleškem. — 

Prinašamo ga v celoti. 
Tukaj je petdeset tisoč mož z 

naslovom "reverend", ki so opro- 
ščeni vojaške službe in formirajo 
popolnoma sami svojo kasto. Ke- 
do'so ti možje? In kaj delajo, ka- 
ko delo opravljajo, da 1>i se jili Se 
posebej častilo? V čem so višji od 

drugih ljudi, katere nazivljemo 
samo z navadnim "mister"? To so 

vprašanja, katerih v tem kriti«-- 
nem času, ko se preliva kri za de- 
mokracijo, se ne sme pustiti pri 
miru, temveč je potrebno, da jili 
spravimo mod svet in ž njimi se- 

znanimo najširšo javnost. 
Nekateri bodo zatrjevali, da se 

časti te može zaradi tega, ker so si 
izbrali za svoj poklic nadzorstvo 
in vodstvo verskih navad an<rle- 
ške»a ljudstva. V resnici na niso 
nič več kot navadni indijanski 
medicinmeni, ki opravljajo podob- 
na dela, kakor njihovi indijanski 
prototipi. Oni nam pripovedujejo 
o božanstvih, ki se jezijo nad na- 

mi ; o hudiču, pred katerem se mo- 

ramo Varovati; o angeljih ki leti- 

jo iz nebes na zemljo in zopet na- 

zaj v nebesa; 0'svetnikih, ki nam 

pomagajo, ako jih dovolj ponižno 
in dolgo prosimo in postrani ma- 

žemo z darili. Približno petdeset 
tisoč mož je v tem poslu, ne pri- 
števši k tem še tisoče njihovih po- 

magačev in satelitov. Tn toliko je 
samo na Angleškem. Koliko pa 

jih je po drugod?! (1e k Angleški 
prištejemo še evropski kontinent 
in Ameriko, pa pridemo na mili- 

jonsko število teli "reverendov", 
kar zopet stane tisoče/- milijonov 
dolarjev letno, da vzdržujemo te 

častite gospode. In njihov poklic 
je ravno tako pošten, kakor vede-, 
zevalke. Koliko revnih ženic je že 
bilo poslanih v ječe in nekatere 

celo na grmado, ker so vzele de- 
nar od ubožne pestunje ali hišine, 
potem ko jim so obljubile lepega 
moža in šestero srečnih in veselih 

otrok, medtem ko ti duhovni neo- 

virano jemljejo in računijo veli- 
kanske svote za obljube dobre sre- 

če v "krasni deželi nad oblaki". 
Vsak izmed nas ve, da povpre- 

<v'iio vsak "častiti" ima precej u- 

dobno življenje, in nekateri celo 
žive precej razkošno v najemnine 
prostih hišah in palačah. "Časti- 
ti" ima navadno jako malo dela in 
če žo kaj stori; to dela iz dolgega 
časa, ali pa če vidi v lahkem o- 

praviln večjo svoto denarja. Tu ke- 
dar gre vasovati, tedaj je povsod 
dobrodošel, mizo takoj pogrnejo 
pred njim, jo oblože z najboljšim 
kar se dobi v hiši. Taki obiski pa 
11111 prihranijo marsikateri šiling. 
Razume se, da višji cerkveni do- 
stojanstveniki, se imajo še veliko 
bolje. Devetintrideset nadškofov 
in škofov ima skupaj 187,700 fun- 
tov šterlingov letne plače in sam- 

ski londonski škof prejema 300 
funtov Šterlingov ali približno 
$1,500 tedensko za svoje težko 
i'l) delo. Petdeset navadnih dru- 
žin bi lahko prilično dobro živelo 
na tej škofovi plači. 

Dela in skrbi nimajo, zakaj to- 

raj imajo dobre plače in zakaj se 

jih postavlja v nekak častit raz- 

red? Ali morda zaradi tega, ker 
živijo bolj pobožno, ker se vedejo 
drugače in s'o nekaki eksemplarji 
za ostalo človeštvo? Sodišča za lo- 
čitev zakona in razni zapiski poli- 
cijskih magistratov so najboljši 
dokaz, da se duhovščina v značaju 
prav nič ne razločuje od navadnih 
ljudi. (Protestantovska in angle- 
ška duhovščina se ženi. Op. ur.) 
Oni se bodo mogoče izgovarjali, 
da se črne ovce dobijo v vsaki ja- 
ti. To je že res, toda ljudje, ki ni- 
so profesijonelni religijonisti se 

nikakor ne predpostavljajo, da so 

sami v svojem razredu. Oni ne za- 

htevajo, da se jih uazivlje z 
'1 

re- 

ve r en d častiti" itd. In tako pri- 
de, da kedar bodo ti "častiti" sto- 

pili doli iz svojega vzvišenega 
prostora, da jih bomo smatrali se- 

bi enake, zmotljive in grešne in ne 

bodemo pričakovali od njih nič 

več, kot ne moremo pričakovati od 
sebi enakih. 

Zgleda tudi, da .je med to du- 

hovščino, ki tje preveč ponosna, da 
l)i šla v vojno, veliko krivoprisež- 
nikov. Oni trdi,jo,» da verujejo v 

devet intrideset členov vere, na ka- 
tere so tudi prisegli in se l>i ino- 

ralt po njih ravnati. Ti členi ve- 

re pravijo med drugem, da je šel 
K list s telesom v "pekel"; da je 
duli lahko istočasno oče in sin, da 

je nastal sam od sebe kot duh; da 

je bil Adam oče človeškega rodu, 
in da je jedel prepovedan sad, 
vsled česar je obsojenih na večno 

trpljenje in pogubljenje rteštevil- 
no človeških rodov; da je rinio-ka- 
toliška doktrina prazna izmišljo- 
tina: da je biblija beseda božja in 
da je monarh glava cerkve. Xa te 

člene vere mora priseči vsak du- 
hoven anglikanske cerkve. }li vsi 

pa smo prepričani, da je veliko 
število te duhovščine, ki popolno- 
ma nič ne verujejo v te člene, se 

ne ravnajo po njih in da je glavni 
vzrok, zakaj so v tem poklrcu 
"škrlat, palače, vpliv, prof it in 

moč", kakor se je izrazi 1 nek biv- 
ši kanonik katedrale sv. Pavla. In 

pravica imenovanja in posvečeva- 
li ja duhovnikov se prodaje za de- 
nar na odprtem trgu, ravno tako 
kakor branjevke prodajejo jabol- 
ka in preste. 

Iz brezštevilnih prižme se nam 

zagotavlja, da bo po vojski narod- 
na vera popolnoma drugačna, ka- 
kor smo jo poznali do sedaj. Ra- 

zume se, da je še dovolj prostora 
v cerkvi in med' verniki za bolj 
drastično vero, kakor je pa ta za- 

starela biblična barbarska vera. 

Glasovanje škofov v gosposki 
zbornici je že samo na sebi dovolj, 
da zbudi v ljudstvu večno sovraš- 
tvo do vseh dobro misleci h ljudi j 
in njihova sramotna opozicija vsa- 

kemu napredku kaže, kako daleč 
stran je Kristova cerkev od vsake 
demokratične aspiracije. Škofje so 

glasovali proti sprejemu nonkon- 
formistov v vseučilišča, proti od- 
stranitvi civilne ncmožnosti rimo- 

katoličanov, Zidov in svobod omi- 
selcev. Oni so nasprotovali javne- 
mu in svobodnemu šolskemu pou- 
ku in glasovali so proti tem, da bi 
se dopustilo tudi ženam držati ob- 

činske urade. Nasprotno pa ni no- 

beden teh "prevzvisenih gospo- 

dov" glasoval za odpravo palice 
na javnem trgu, noben ni bil zato, 
da se ne sme pretepati žen v je- 
čah ali pa rabiti palice pri voja- 
štvu in mornarici. Tn ravno tako 

so ti "velečastiti" gospodje nas- 

protovali še vsaki predlogi, s kate- 
ro bi si delavec zboljšal svoj gmo- 

ten položaj. Njihov rekord jih 
sam obsoja. 

Najhujša nesreča za vsak narod 

je, ako se nahaja v oblasti duhov- 
niške kaste, ki sproti popije vse 

vire moralnosti in je naravnost co- 
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kija vsakemu narodnemu napred- 
ku. Beseda "reverend" "častiti" 

je navaden liumbug. Ravno tako 

je nesmiselno nazivi jati navadne- 
ga duhovna ali prelata s takim 

naslovom, kakor je bedasto klica- 
ti nemškega kajzerja "njegovo 
cesarsko veličanstvo". Vsi spada- 
jo v en razred in ta razred se bi 

po prav.;ci moral imenovati razred 
trotov in despotov". 

ZGOLJ "DOBRA POVEST". 

Na sestanku Biblical Sava nt? v 

Haverford učilišeu je bilo izjavlje- 
no, da niso originalni rokopisi bi- 

blije vsebovali najmanjše podlage, 
za kako brezmadežno spočetje; da 

je prišla ta vera kasneje v biblijo, 
ker se je bibličnim urednikom za- 

zdelo potrebno napisati "lepo in 
dobro povest". 

Profesor Benjamin AV. Bacon i/. 

Vale vseučilišča je napravil izja- 
vo, ko je čital svoj spis pod naslo- 
vom "The quotation in Matthcw 

I, 23", Vsebina njegove teme-je 
bil sledeči verz: "Glej; devica bo 

noseča in rodila bo sina, in imeno- 

vali bodo ime njegovo Ema-nuel." 
Profesor Bacon pravi, da sta bi- 

la dva prfneipijelna besedila po- 
vesti in sicer je eno omenjalo, da 

je bil Jožef naravni oče Jezusov in 

drugo pa, katero je sedaj splošno 
sprejeto, omenja, da je devica 
brezmadežne) spočel a. Biblija, ka- 
kor« no sedaj tiskajo, je rezultat 

velikega in neumornega dela bi- 
bličnih urednikov, ki so tako ob- 

delali in olikali razno besedilo o- 

riginalnih rokopisov, da so nasta- 

le mnoge zmešnjave. Tn takrat ko 

so prepisovali in izdelovali novo 

besedilo za biblijo, se jim je šlo 

bolj za to, da napišejo "lepo in 

dobro povest" kot pa da bi se po- 

globili v dno prave resnice. Tn na 

ta način je bila izdelana tudi po- 

vest o Marjjinem brezmadežnem 
spočetju. 

Napenjanje. 

Xa stotine jo različno hrane, ki 

povzroči flatuleneo, navaden znak 
za različne gastro-črevesne nepri- 
like. Zaradi te«ra je toraj težko iz- 

ogniti se temu napenjanju, toda 
Trinčrjevo ameriško zdravilno 

grenko vino daje gotovo odpo- 
nioč v takih slučajih. Isto odstra- 
ni vso nerabno tvarino iz črev in 

povrne normalno funkeijoniranje 
črevesja. Tisti, ki trpi vsled slabe 

prebave, zaprtja, kolcanja, glavo-« 
bola, nervoznosti, splošne slabosti,1 
itd., se lahko popolnoma zanese na j 
to zdravilo. "Trinerjevo ameriško' 
zdravilno grenko Vino je zaneslji-1 
vo zdravilo, ki nikdar ne pomanj-i 
ka", piše gospa Geo. Hladky, | 
Windber, Pa., 11. julija 1917. Te-; 
na #1.00. V lekarnah. — Trinerjev 
Liniment je najboljše orožje proti 
zakopanim sovražnikom: revmati- 
ziuu in nevralgiji. Tsti hitro poma- 

ga v slučaju zvinjenja, napetosti 
žil, oteklin in poživi otrujene mi- 
šice in noge. Cena 25 in 50c v le- 

karnah; po pošti 35 in 60e. Jos. 
Triner, izdelovalec, 1333 — 1339 
So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

AKOJEDRUGA HRA- 
NA ODPOVEDALA 
4<tuZ7&fdao 

(CDNDENSEDi 

MILK 
TH* OHiOlN A-La 

je pokazala ravno pravo 
za tisoče dece. Eae^le Br- 
and je najbolj rabljena hr« 
na za deco izmed vseh. 
To je voditelj zkozi 60 let. 
Ako ne dojite svoje dete, 
pntem rabitp Bordei)'s Ea- 
gle Brand Condensed Milk 

Izrezite in pošljite ta oglas na 

Bordcn's Condensed Milk Co., 
New Yoik. N Y. 

fn preieli boste navodila v slo 
venskem jeziku, kako rabiti. 

G S 

Kjer zmaguje neumnost, tani 

pada inteligenca pod pari. 

NAZNANILO. 
Naznanjam rojakom, da sem 

prevzel zastopništvo za Družbo, 
katera se nahaja v AVashingtonu, 
D. C., ki ima za prodati še nekoli- 
ko stavbišč (Lots) in sicer od Be- 
le Hiše 20 minut vožnje po ulični 
železnici, katera pelje ravno sko- 
zi stavbišče (Allotments). 

Cene stavbišč so različne; p:•»»- 

dajejo se pa po sledečih po r Hi- 
bah : #10.00 takoj in potem $10.00 
vsak mesec toliko časa, da jej ena 

tretjina plačana, in na zadnjejdve 
tretjini se plačujejo pa tudi olbre- 
sti po 5 od sto; ako hočete pajvse 
naenkrat plačati'dobite 10% \ 
pusta. |- 

Rojaki: Pomislite, da AVasl 

ton, 1). C. je glavno mesto na i 

gatejše dežele na celem svet 

ravno sedajne razmere bodo 
vzročile tako visoke cene na 

ljiščih, da l)ixle nemogoče za 

lavca, da bi si kupil najma 
stavbišče v "NVashingtonu, D. ( 

Sedaj si pa lahko prisvojite^eno 
stavbišče v najbogatejšem in naj- 
slavnejšem mestu celega sveta, in 

to samo za #10.00 na mesec. 

Rojaki izvan Clevelanda pi.site 
in vam pošljem*naslov najbližnje- 
ga zastopnika od ravno iste Druž- 
be. 

Joseph Zajec, 
15 Blackstone Bldg\, Cleveland. ^ 

Pri spahnenju in zdrob 
% Tdrgmte takoj s Dr. Richter-je^ 

PAIN-EXPELI 
V rabi že 50 let pri slovenakih družinr 

jabljen kot domače aredstvr 

Jed i no nravi s varstveno znai 

S5c. in v lek^rniih In nnrivr 

• 
" 

41 P. AD. ftICHTBR & CO 
fi-ttU W«ablngtoa Street, N«w 


