
Črni papež in mir. 

Berne, Švica, 19. avgusta 1917. 
— Medtem ko je bila papeževa 
mirovna nota datirana in razpo- 
slana iz Vatikana, se trdi da je 
bila izdelana tukaj v katoliškemu 
samostanu v Einsiedeinu po prin- 
cu von Buelo\v, Erzbergerju, ba- 
ronu Ritten, baronu Muhlberg in 

poglavarju jezuitov, 'črni papež' 
imenovan, kateri je avstrijski po- 
danik, ali bolje povedano Poljak, 
ki se izdaja za Nemca. 

Za noto je seveda odgovoren pa- 

pež, toda izdelali so je drugi v pr- 
vi vrsti od Avstrije in nemškega 
centruma, to je nemške klerikalne 
vladajoče stranke in je datirana 

nazaj mesec dni, ko je bil nje za- 

stopnik Erzberger v Švici. 
Poročilo iz Švice pravi dalje, da 

so istočasno došli v Švico razni 
veljavni nemški časnikarji in e- 

den najbolj poznanih izmed njih 
je na vprašanje odgovoril, da 

Nemčija mora priti do mira pred 
zimo, ker sicer pogine: Ako An- 

glija namerava nadaljevati s voj- 
no do tedaj, da bodo ententni za- 

vezniki diktirali pogoje za mir, 

potem je Nemčija izgubljena. 
Avstrijski in nemški mirovni 

zarotnik i v Švici delujejo več kot 

morejo. Vse tukajšnje po Nemčiji 
kontrolirano časopisje je polno 
člankov, ki razpravljajo o vseh 
mosrocih načinih za mir, ki so po- 

viti s katoliško tendenco in to od- 
kriva zagonetno vprašanje in ne- 

vidno roko jezuitov. 
Takrat ko je Italija napovedala 

vojni o Avstriji, je general jezuitov 
Ledoeho\vski, tudi črni papež ime- 

novan, zapustil Vatikan in Kim 

ter se preselil v omenjeni samo- 

stan v Švici, ki je odtakrat postal 
središče jezuitskih spletk. Ko so 

princ von Buelow in dnij?i nemški 
zastopniki odšli iz Rima, podali so 

se v Švico. Tn ko je zloglasni Ger- 

lach pobegnil iz Kima, je tudi on 

sel v Švico. Vsi pa so se in se še 

shajajo a* imenovanem samostanu 
v Einsiedein. Tn mirovna nota, za 

katero se je mislilo, da jo je izdal 
"sveti oče" papež, je bila izdela- 
na tukaj po autokratičnih jezuitih 
in zastopnikih Nemčije in Avstri- 
je. Vse te spletkarije pa dokazu- 
jejo, da smo imeli mi vendar le 

prav, ko smo trdili, da zalaga pa- 
pež osrednje vlasti z denarjem, 
katerega so mu zmetali po vinar- 

jih nezavedni ljudje. Konečno pa 
so se razmere nekoliko zaobrnile 
in papež ni hotel več dati in bo- 

ječ se, da bi ne zgubil tudi tega, 
kar je že dal, začeli so njegovi 
"generali" na čelu jim črni papež, 
spletkarki, da s svojo zvijačo vsi- 

lijo mir ali bolje povedano pre- 
mirje, ker Nemčija, to je kajzer 
in njegova militaristična banda 
nočejo miru, temveč le primirje, 
da se ojačijo in potem vdarijo s 

tem večjo brutalnostjo po neza- 

vedujočih in vsemu verujočih so- 

sedih. Tn nadalje pokazuje to 

spletkarenje jezuitov in nemških 
autokratov v Švici, da je papež e- 

dino le njih slepo orodje in da oni 
vladajo katoliško cerkev. 

Pri volitvah papeža, ko je on 

Pij X. prednik Benedikta izvoljen, 
spominjali se 1hk1o čitatelji, da je 
dobil kardinal Rampola večino 

glasov in bil bi on papež, da »a ni 

avstrijska vlada odvrgla, to je, da 
je vetirala njegovo izvolitev samo 

zato, ker je bil naklonjen Franci- 
ji. V podobnih slučajih, kadar vo- 

v lijo papeža imajo Avstrija, Fran- 
cija in Italija pravico vetirati iz- 
volitev papežem kateregakoli kar- 

dinala. In odtod pride, da se je 
kardinala Rainpolo, ki je bil izmed 
vseh najbolj zmožen in inteligen- 
ten odstranilo in potrdilo Pija, ka- 
teri ni bil ne nčen in ne inteligen- 
ten še veliko manj pa diplomat. 
Pozneje, kdor je vestno tem splet- 
kam sledil je opazil, da je Kampo- 
la nenadno umrl in naši čitatelji 
se še spominjajo, ko smo takrat pi- 
sali in omenili njegovo "odstrani- 
tev". Spominjali se boste tudi, da 

je vzbruh te vojne našel v Vati- 
kanu papeža Pija in generala je- 
zuitov "črnega papeža Wernza'', 
oba stara in za delo nezmožna, kaj 
šele da bi bila vstanu vpljivno de- 
lovati v vojnem času, kakoršen je 
ta in kako hitro in nenadno sta 
zsrinila iz površja in obema sta sle- 
dila na njiju mesta prijatelja Av- 

strije, novi general jezuitov je 
sploh avstrijski podanik, beli pa- 
pež v Vatikanu je pa priznan di- 

plomat in katerega prijateljstvo 
do Avstrije se ne da tajiti. 

Nobenega dvoma tedaj ni, da 
Avstrija in papež v zvezi z nem- 

škimi diplomati skupno sedaj sku- 

šajo rešiti države pogina, za kate-1 

re se zanimajo in za kar trdijo, da 

je to v interesu njih cerkve. Tudi 
bi ne bilo nobeno čudo, če bi ne 

vspeli s svojimi intrigami, da v 

nastavljeno past vjamejo nasprot- 
ne velevlasti. Edino v čemur je- 
zuiti zmagajo je z puntanjem 
mas, da delajo zgago in tako dol- 

go, dokler se bo trpelo to njihovo 
hudičevo delo spletkarenj in zdra- 

žbarij tako dolgo ne bo na svetu 

miru. 
Sodeč po papeževi mirovni noti, 

da 1)0 on skrbel za svoje prijatelje 
medtem ko se bodo Anglija, Fran- 

cija, Italija, Srbija in Rumunija 
morale zadovoljiti s kar se jim bo 

dalo, potrjuje naše izvajanje o 

njegovi hudobiji in hudobijah nje- 
govih sodelovalcev-zarotnikov. In 
iz tega sodimo tudi, da papež Be- 
nedikt XV. ne bo nikdar poravnal 
te vojne kot posredovalec, niti ne 

bodo Anglija, Francija ali Ttalija 
dovolile, da bi zastopnik Vatikana 
sodeloval pri bodočem mirovnem 
pogajanju, ker toliko pameti mo- 

ra imeti vsak človek, ki se zaveda 
svojega dostojanstva, da je papež 
s svojo diplomacijo v zvezi z naj- 
strupenejšimi sovražniki človeštva 
prekoračil s svojo nepraktično in 

jezuitsko zveriženo noto mejo do- 

stojnosti in da je ž njo vstrelil 
največjega kozla svoje "svete" 
diplomacije, s katero, če bi jo 
sprejeli bi se stvari le še bolj po- 
slabšale in poostrile, da bi bilo še 
veliko slabše kot je, ali kot je bi- 
lo pred vojno. 

Mi se ne čudimo in nismo lzne- 

nadeni ko čitamo v drugem časo- 

pisju, da je papež hudo iznena- 
den, ko se njegovih pogojev ni 

sprejelo. Da, da, časi, ko je pa- 

pež ukazoval, so minili, ni jih več 
in se tudi ne vrnejo nikdar več. 
Odtod grozno iznenadenje in 

gnjev! 
Tretje leto svetovenega klanja 

ljudi j kot neumne živali, je minilo 
in svet se je že naveličal tega kla- 

nja, sosebno prebivalstvo osred- 
njih vlasti, ko moč njih resistenee 
čim dalje bolje pojema in z ozi- 
rom na velikanske žrtve njih lju- 
di in ogromne zgube življenj, se 

jasno vidi, da autokraoija pojema 
in je že pri kraju, medtem ko so 

Združene države, ki so še le vsto- 

pile v vojno s svojo neizčrpano za- 

logo in bogastvom, priskočile da 

pomagajo streti glavo zmaju za 

vedno. To pomeni, da bo demokra- 
cija zmagoslavno vspela in vposta- 
vila nauk človeških pravic, zato 

jim pomagamo in nad tem se ne 

sme nihče motiti niti se naj ne mo- 

tijo nad tem zarotniki. Ohraniti 
Evropo se nadalje z božjo pomoč- 
jo vladajočim kraljem in papežu, 
ki naj zapoveduje zasužnjenim 
masam ljudi j, so po našem mnenju 
minili, in na njih mesta se more 

postaviti nekaj novega. 
Menili so, da je sedaj prišel oni 

za nje zaželjeni čas, ker Avstrija 
in nemški centrum so edina pod- 
pora papeža, da mu vrnejo posvet- 
no moč in tako so oboji padli v 

razvaline osrednjih vlad, katerim 

naj sedaj cerkev pomaga. 
In tako snio videli, da je v eni 

zadnjih sej nemškega državnega 
zbora nenadno se pojavil neki Ma- 

tija Erzberger vodja katoliškega 
centroma, katera stranka prevla- 
duje in brez katere bi kajzer ne 

imel v parlamentu moči in se iz- 

rekel za mir brez aneksij ali od- 
škodnin, ki je s svojo stranko in 

pomočjo socialistov dobil zato 

večino glasov v dosego tega, kar 

pa je, ker je bilo v nasprotju z 

vojno kliko, povzročilo padec mi- 
nistrstva in vspeh junkerstva. In 
tako je prišlo, da sta bila dva ka- 
toličana postavljena na visoka me- 

sta v ministerstvu, Erzbergerja pa 
so katoličani po vsem svetu sla- 
vili kot največjega moža današ- 

njega časa. 
Tako je katoličanstvo. Ono se 

zna prilagoditi vsem razmeram v 

vsakem času in zna rabiti sred- 

stva, ki posvečujejo njih namen 

pa če tudi so v škodo dežele. In 

ko so se tako okoristili in da ob- 

držijo, kar so z zvijačo dobili, tre- 

ba je bilo misliti, kako moč tudi 
ohraniti in rešiti se plavajoče po- 

vodnji, ki se bliža. Avstrija je bi- 
la teritorijelno še skoro nedotak- 
njena in Nemčija, dasi krvaveča 
pod neznansko težo, imela je v 

svoji lasti pograbi jene dele nesre- 

čne Belgije, Srbije, Rumnnije in 
ruske Poljske, in vprašanje je na- 

stalo, kako obdržati pograbljene 
dežele, doseči mir po njih lastnem 

pogoju, ob enem pa, da se očrni 
sovražnike. Direktno priti na plan 
niso hoteli, ker so dobro vedeli, da 

tako ne bodo dosegli svojega na- 

mena in tako je prišel v poštev 
drugi autokrat v Vatikanu; on je 
oni, ki naj pride in prevzame delo 
oziroma odgovornost njihovega 
dela nase in jih reši. Odtod pape- 
ževa nota izdelana v že imenova- 
nem samostanu v Švici. 

In očividno je, kako pretkano 
je vse izdelano in narejeno. Oči- 
vidno, da je vse to delo nemških 
znanih intrig in, da papeževi pi- 
sarji sedaj delajo na vse moči, da 
bi prepričali svet, da se papeža ne- 

razume, da on je v resnici in pra- 
vici nevtralen, ki pa trpi, ki vidi 
tolika- gorja in trpljenje ljudij in 
da je sam lastnoročno napisal po- 
godbo za mir itd. Seveda je, kar 
se tega tiče, da je sam napisal, 
lahko mogoče, ker lahko je isto 

prepisal in jo uredil po svoje, in 
da je bilo pero, s katerim je doku- 
ment prepisal njegovo in glas, ka- 
terega se spozna za njegov, je glas 
autokrata papeževe Avstrije, ki 

prosi za mir na škodo drugih naro- 

dov. 

Čudeži. 
Murray, Utah. 

Nič ni stalno; vse se spreminja. 
Dasi je človek troha v vsemirjn in 

večnosti, dasi je doba njegovega 
življenja tako pičla, da se skoro 
ne more primerjati z vsevečnostjo, 
vendar je ista dovolj velika za po- 
sameznega človeka, da vidi in o- 

pazi, da s*e na svetu vse spreminja. 
Stvari ki so se vstanovile in so ob- 
stojale v njegovih mladih letih so 

se spremenile ali zginile. Kaj je 
bilo recimo pred štiridesetimi leti 
in kaj je danes? Spominjam se še 
ko sem bil če otrok, ko r.u je mati 

pripovedovala kakšen je "ajzen- 
pon", kako so proge položene, ka- 
ka so kolesa in kak je tisti železni 
konj, ki vleče tako težo in drvi po 

svoji progi, da ga ne bi še celo 
hudič mogel preteči. V svojem tri- 
najstem letu sem odpotoval na 

Dunaj. Bilo je to leta 1893. Ta- 

krat sem imel prvo priliko, da sem 

videl železnico v Ljubljani, kateri 
sem se'precej čudil. Toda predno 
sem dospel r.a Dunaj, se mi je zde- 
la navadna, vsakdanja reč, ki jii 
vzbujala v meni skoro nobenega 
začudenja. Ko pridem na Donaj, 
vidim "tramvaj", ki so ga vlekli 
konji in kar me je zopet začelo za- 

nimati. 
Kazume so, cia smo dih samo mi 

kmetje v tistem času, da smo obču- 
dovali take stvari, kakor na pri- 
mer gleda bik nova vrata in da 

je bilo vse to meščanom nekaj 
vsakdanjega in navadnega. To 

sem kmalu opazil, ko sem prebival 
nekaj časa v velikem mestu, če- 

prav se šele sedaj o tem v javno- 
sti izrazim. Če se ne motim bilo je 
leta 1894 ko sem zagledal prvo po- 
ulično električno železnico. Ni vze- 

lo dolgo, ko je elektrika nadome- 
stila konjsko moč in ko je staro 

kljuse zgubilo svoje delo. 
Tudi ulice so v tem času že o- 

svetljevali s svetilkami na plin, 
katere pa so kmalu nadomestili z 

električno razsvetljavo. 
Kavno tako dobro se še spomi- 

njam, kakor če bi se zgodilo vče- 
raj, ko sem videl prvi automobil, 
ki je bil podoben bolj navadni ko- 

čiji, kot pa današnjemu automobi- 
lu. Takrat se mi je dozdevalo, ka- 
kor da teče konj brez glave. Tn od 
tistega časa naprej opazujem, da 
elektrika bolj osvobojnje konja 
kot pa človeka, delavca. Res je, 
da ima dandanes slednji delavec 
včasih priložnost, da se pelje v 

luksurnem aiitornobilu, če že dru- 

gače ne vsaj na dan volitev, ko 
mu ponujajo, da se gre pel jat v 

automobilu. In morda bo še kateri 
tako naiven, da bo rekel, da nič ne 

koristi človeku, da postane držav- 

ljan ! 
V splošnem elektrika koristi več 

konjem, kot pa ljudem ali pa de- 
lavskemu razredu, vendar malo je 
delavcev, ki bi se o tem zavedali. 

Ko sem prvič zagledal mesto 
Ouna1' so doma prerokovali, da 

imajo tudi tukaj v Ameriki boga, 
toda tisti, ki ste bili takrat v A- 

meriki, ste si mislili, da je bog po- 
zabil na ves svet, posebno pa de- 
lavca in da hudič vlada svet. Vsaj 
tako sliko so si predstavljali oni 
delavci, ki so pometali ulice, da so 

dobili krožnik juhe, da so si tako 
mašili glad, ki je pritiskal na de- 

lavski razred. Toraj tisti bog za 

katerega so pravili v starem kra- 
ju, je bil navaden glad za delavca 
in njegove družine, kakoršnjih je 
bilo že več od tistega časa naprej. 

V tistem času je bil telefon še 
v povoju razvoja, ribe so bili pod- 

i morski čolni, ptice v zraku so 

predstavljale sedanje zrakoplove, 
morski brzojavi so bile samo še 

sanje; severni in južni tečaj so bi- 
la mnenja in hipoteze nevernikov 
in bogokletnežev, gramofon pa je 
še zdrava pamet komaj zapopadla. 
Ko sem prvič videl premikajoče 
slike v Pueblo, Colo., sem mislil, 
da je Krist prišel nazaj na svet. 

Vidite in vse to se je zgodilo v 

mojem življenju, ko nisem spolnil 
še 40 let. Danes se dogajajo na 

zemlji stvari, proti katerim zgle- 
dajo Kristovi čudeži ja/ko malen- 
kostni in za katere ve vsak samo- 

stojno misleč človek, da so se mo- 

gli ti čudeži goditi samo s prevaro 
in vsled nevednosti mase. 

Da in čas je bil, ko so žgali lju- 
di na grmadah, ako so se javno iz- 

razili o tem, kar jim je bilo na sr- 

cu. Bili so časi, ko so fanatiki žga- 
li žene na grmadah, ker so jih su- 

mničili, da so imele opravek s hu- 
dičem, za katerega danes ve ve- 

soljni probujeni svet, da ga ni in 
da ga sploh nikdar ni bilo. Ali ni- 
so bili ljudje enkrat hudobni, pro- 
sti in zarobljeni? In da ne zaidemo 
iz pota resnice, se moramo vpraša- 
ti in odkrito povedati, kaki so 

ljudje današnje dobe. 

Pogledati moramo samo cloli v 

Arizono, kako brutalno so posto- 
pali z delavci v tem bakrenem o- 

krožju. Da pogledati moramo v 

Butte, Mont., kjer so lopovi pono- 
ri vdrli v hišo in iz postelje izvle- 
kli telesno pohabljenega delavca, 
ga odvedli izven mesta in obesili, 
ne da bi imeli zato kako pravico. 
In zakaj so linčali tega delavske- 
ga voditelja? Edino zato, ker je li- 
čil resnico, enakopravnost in ka- 

zal svojim sotrpinom pot, ki jih 
vede do boljšega in lepšega življe- 
nja v tem modernem času iznajdb, 
ko je na svetu vsega dovolj, da bi 

lahko vsi lepo živeli v zadovolj- 
stvu, pa je vseeno na milijone lju- 
di, ki vkljub vsemu temu boga- 
stvu in prosperiteti, ako jo smemo 

tako nazivati, živijo v največji be- 
di in pomanjkanju, med tem ko se 

pest ljudi redi in zabava na račun 

delavskih žuljev in potu. 
]")older bodo eksistiraie TaKe 

stvari na svetu, ne bo miru, ker 

industrijelni boj se bije vsaki dan, 
vsako minuto, sedaj v enem kra- 

ju, sedaj zopet v drugem. 
In ti cenjeni čitatelj, kaj pa ti 

delaš? Ali spiš ali se nahajaš v 

bojnih vrstah zavednega delav- 
stva, ki se bori za zboljšanje svo- 

jega položaja? Koliko delavskih 
listov podpiraš? Ali si v uniji, ali 

pripadaš k socijalistični in svobo- 
domiselni stranki? Ali si morda še 
v vrstah duševnih in telesnih suž- 

njev, ki kot troti jedo med, kate- 

rega zbirajo pridne bueele? 
Ako si tak trot v delavskih vr- 

stah, je boljše, da se obesiš ali pa 
poboljšaš in postaneš aktiven član 

svojega razreda. A. S. 

Nobeno tele ni večje in bolj za- 

bito, kot je ravno človeško. 

POZOR ROJAKI! 

Naprodaj je 40 akrov farma s 

pridelki in živino ali pa tudi praz- 
na takoj za naselit ali pa spomla- 
di. Farma leži ob glavni cesti, dve 
in pol milje jugozahodno od Wil- 
larda, dve minute od železniške 
postaje "Gorman", pet minut od 

javne šole, tovarna za sir se gradi 
le nekaj korakov od hiše. Prodam 
pod zelo ugodnimi pogoji; za na- 

tančnejša pojasnila vprašajte last- 
nika 

FRANK CMOK, 
Willard, Wis. 

Električni 
likalniki 

na poskušnjo za 10 dni in potem 
plačujte po malem z vašim raču- 

non za elektriciteto. 

Toasterji, perkolatorji in kuhal- 
niki za jajca po nizkih cenah in 

na izplačila v teku te letne 

razprodaje. 

COMMONVVEALTH 
EDISON COMPANY 
72 West Adams Street, Chtcago 

TEL. RANDOLPH 1280 

Local 214, 215 ali 216 

ZANIMIV ČLANEK 0 NADZO. 
ROVANJU BANKE ZVANE 

"CLEARING HOUSE". 

Kaj to pomeni za ljudstvo, oe je 
banka pod nadzorstvom 

"Clearing Housa". 

Vse banke, ki imajo zvezo s Chicago 
Clearing House, so podvržene strogemu 
nadzorovanju od uradnikov tega zavo- 

da. Pregledovanje računov in imetja 
se mora vršiti najmanj enkrat na leto. 
Izvedenci natančno preiščejo stanje 
vsake banke. Vso gotovino preštejejo, 
pregledajo vse note, varščine, vknjižbe 
in druge vrednostne listine, se prepri- 
čajo o fondih, ki so naloženi v drugih 
bankah in pregledajo knjige in račilne. 

Če najdejo izvedenci kake slabe ali 

dvomljive vrednostne listine, se te ne 

štejejo več kot imovina banke. Ako se. 

je skrčila vrednost bančnega premože- 
nja, mora banka kazati pravilno vred- 

nost v svojih knjigah. Če banka drzno 

špekulira in se ji pride na sled, mora 

to takoj opustiti. Vse, kar je slabo, ri- 
skirano, se mora takoj odstraniti in na- 

domestiti z boljšim. Če vsega tega 
banka hitro ne popravi in stori, izgubi 
vse nadaljnje ugodnosti in_ pravice, ki 

jih vživajo banke, katere so združene v 

Clearing Housu. 
Kedar se odvzamejo kaki banki te 

ugodnosti ali če ni sprejeta v Clearing 
Ilouse, ima slednja za to dober vzrok. 
Na drugi strani pa je o banki, ki je 
članica te zveze, že to dovolj jasen do- 

kaz, da-ima dobro imovino, da je njen 
kredit dober in da vodi svoj denarni 

promet po predpisih, varno in sigurno. 
Načrt za nadzorovanje bank potom 

Claring Housa je bil izdelan v Chicagu 
pred desetimi leti, od katerega časa na- 

prej ni bankrotirala niti ena banka, ki 

je bila v zvezi s tem Clearing Housom. 
Ako je šlo eni ali drugi banki slabo 

vsled panike ali vojske, so ji takoj pri- 
skočile na pomoč druge Clearing House 
banke in ji pomagale, dokler se niso 

povrnile zopet normalne razmere. Ta 

Clearing House nadzorovalni načrt se 

je pokazal tako vspešen, da so povsod, 
kjerkoli se nahaja kak Clearing House, 
sprejeli ta načrt. 

American oiaie oau&a je v iviii o 

tem Clearing Housom, je pod njegovim 
nadzorstvom in ima vse privilegije te 

banke, kateri poda vsako leto pet po- 
polnih računov. 

American State Banka pa je tudi pod 
državnim nadzorstvom in odda vsako 
leto pet detajliranih računov o stanju 
Banking Departementu države Illinois. 

Napravite NAŠO banko za VAŠO 
banko in Vaš denar bo varen in ga 
lahko dvignete, kedar ga želite. 

Vprašajte za seznam naših First Gold 

hipotek. Kakor tudi seznam $100.00 in 

$500.00 zlatih hipotečnih bondov. 

AMERIŠKE DRŽAVNE BANKE 
Blue Island Ave., vogal Loomis 

in 18. ceste 

[ 
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Vprašajte grocerista za 

SCHULZES 
BUTTER-NUT 

BREAD 
SCHULZES 

CAKE 
SCHULZES 

RYE BREAD 
J*1ade Only By 

SCHULZE BAKING CO. 
Naprodaj pri groceristih 

] 

3 
ODVETNIK PATENTI 

GARL STROVER 
(Sobe š ev 1009) 

135 Washington St. CHICAGO. ILL. 

TEL. M A IN 3989 

POZOR! POZOR! 

Kadar želite 
kupiti uro, žep-1 
110, ali stensko, 

verižico, prsta- 
ne, diamante ali 
zlatnino, Co- 
lumbia Gramo- 
fone ter plošče 
v vseh jezikih, 
posebno pa slo- 

venske iz stare domovine, 
pridite v mojo trgovino ali 
pa pišite po cenik, in prepri- 
čali se bodete, da bodete po- 
šteno postreženi. 

Frank Černe 
slovenski urar in zlatar 
6033 St. Clair Avenue 

Cleveland, Ohio 

Dr. B. K. Simonek 
ZOBOZDRAVNIK. 

1#60 Blut Isl&nd Av«nu«. 
Tel. Canal 2127 

Uradne ure: Vsak dan od 9 jutro do 

6 ure večer; ob nedeljah od 9 do 11 

ure predpoldne. 

Tel. Lawiidale 2172 

Cerny, Pickas & Co. 
INC. 

Kontraktorji, inženirji in izdelo- 
valci stavbinskega jekla in orna- 

mentalnega železa 

Urad in izdelovalnica 
2700 2704 S. CRAWFORD AV. 

Chicago, 111, t 

To je edina slovanska tvrdka, 
ki izdeluje vse potrebno stavbin- 
sko jeklo in ornamentalno železo 
za poslopja, ograje itd., ter se pri- 
poroča Slovencem za vsa v to stro- 
ko spadajoča naročila in dela. 

STEDI IN VARCUJ. 
Neki ljudski pregovor pravh "Hrani denar za stara leta". — 

To znači ravno toliko kot: Štedi in varčuj dokler si zdrav in mlad, 
da boš imel ko boš star in nezmožen za delo. Vsak človek bi mo- 

ral štediti in varčevati ker to je edina pot, ki vodi do samostojno- 
sti. Prvi dolar, ki ga denete na stran, je takorekoč temeljni ka- 
men neodvisnosti. Imejte pred očmi narodni pregovor: Zrno do 
zrna pogača, kamen do kamena palača". Začetek je najtežji, to- 

da brez začetka ni konca. Zato začnite z vlogo še danes in hrani- 
te ga v varni banki. Z vlogo enega dolarja vam damo vložno knji- 
žico. 

Mi prejemamo hranilne vloge in plačamo od njih 3% obresti. 
Pošiljamo denar v Rusijo, Italijo in Francosko. 
Prodajemo prve mortgače in oddajamo v najem hranilne pre- 

dalčke. 
Sprejemamo predujem na parobrodne listke za stari kraj po 

vojski. 

Kaspar Državna Banka 
1900 Blue Islatid Avetiue, CHicago, 111. 

KAPITAL, PREBITEK IN ULOGE ZNAŠAJO NAD $6,000,000.00 


