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DELAVSTVO IN DEMOKRA- 
CIJA. 

Amerika pozdravlja z veseljem 
patrijotično zborovanje delavstva 

za demokracijo, ki se sedaj vrši v 

Miimeapolisu, in vsak državljan 
zvest svobodnim ustanovam te de- 

žele, kliče krepki živeli delega- 
tom, ki so prišli iz vseh krajev, da 

odprto izjavijo glas ameriškega 
delavstva. Principi, katere so tam 

izjavili dajejo trdnejšo podlago 
svobodi in demokraciji. 

Delavski voditelji in postavni 
zastopniki ameriškega delavca, 
vladi zvesti socijalisti in radikalei 

kažejo na potrebo sloge in zveze 

ter solidarnosti velikega ameriške- 
ga naroda, ki je z bakljo v roki 
žarel razsvetljevati vesoljni svet 

in mu. nese svoboščine, katerih je 
bil oropan že od pamtivekov. In 

nikdo, ki le količkaj razume seda- 

nji položaj in zakaj se gre v tej 
svetovni vojni ne more reči, da se 

veliki misleci, nekdanji člani so- 

cialistične stranke ne potegujejo 
za mir, trajen mir, vkljub temu 

da podpirajo vlado v njenem stre- 

mljenju in odobravajo vstop Zdr. 

držav v to vojno, ker vsak trez-no- 

misleč človek dandanes uvideva, 
da trajen in hiter mir more nasta- 

ti edino tedaj, ako postanejo na- 

rodi svobodni, ako padejo krona- 

ne glave in če se narodi združijo 
v takozvani mednarodni zbor. Nji- 
hovi ideali so vzvišeni in prediio 
so storili te korake in zavrgli za- 

starele principe socijalizma, mo- 

rali so stvar dobro premisliti 111 

priti do edino pravega zaključka, 
potisnivši nastran vse stare in za- 

stare ideje in predsodke. In ni- 

kdo danes ne dvomi nad patrioti- 
zmom večine delavskih in radikal- 
nih ffinp, toda milijone treznomi- 
slečih ljndi, ki čutijo za svobodo 
in se borijo za demokratizacijo 
sveta se z gnjevom ozira na t tete 

grupe, ki se smatrajo napredne, 
med katerimi je še veliko soeijali- 
stov, svobodomiselcev, radikaleev 
in pacifistov, ki nočejo videti cilja 
velikih narodov in splošne ljud- 
ske želje, ki se potegujejo za spas 

imperijalizma in autokraeije in 

proti svoji lastni domovini, ki jih 
hrani in jim daje protekeijo. 

Te grupe so po našem mnenju 
tako ekstremne, da one ne marajo, 
da bi kateri drugi element pomo- 
gel do socijalne revolucije, ker po 

njihovem mnenju mora ista priti 
le z njihovo lastno močjo, pa če se 

potem ista zavleče še za tako dol- 

go dobo. In to je pa vendar naj- 
večja neumnost in ekstremnost. 

In ravno zaradi tega, ker noče-1 

jo odmakniti niti za las od svojih I 
otročjih in zastarelih principov, 
ker so trmoglavi, nam niti ne pri- 
de v glavo, da bi jih obtožili, da 
so podkupljeni od strani neitiškc 

vlade, kajti razume se samoobse- 

bi, da nemška vlada se ne bo po- 
služevala socijalistov in svobodo- 
miseleev v -tej deželi, da zanetijo 
punt in jih podpirala z denarnimi 
sredstvi, ko vendar doma prega- 

nja socijaliste in jih smatra za 

svoje največje sovražnike. Razu-' 
me pa se, da je veliko socijalistov 
narodnjakov, 110, in tem se pa mo- 

re ravno tako zameriti, kakor raz- 

nim drugim narodnjakom, ki so 

drugega političnega prepričanja 
in za katere bo zvezna justica sa- 

ma skrbela. Ta konferenca v Min- 

neapolisu je napovedala boj vsem 

nezvestim podanikom. Odgovorni 
voditelji delavstva in proletarija- 
ta Se borijo proti napačnim nau- 

kom tistih, ki vedoma ali iz neved- 
nosti izdajajo delavce in domovi- 
no. In ko čitamo v poročilih, ko 

pravijo ti zastopniki unionizma, 
"da se po celem svetil preskušuje 
v žarečem ognju strašanske vojne 
velika človeška aspiraeija za in- 

ternaeijonalizem, demokracijo in 

svobodo človeštva", vidimo v tej 
izjavi njihovo iskreno voljo, da so 

pripravljeni pomagati izeistiti 
svet in narod autokraticnega go- 

spodstva. Uverjeni smo, da z nji- 
hovo pomočjo ho okoriščeno orga- 

nizirano delavstvo, radikalizem in 

vsa Amerika. 

IN ČE BOMO MOLČALI... 

Ostalo bo pri lepo donečih fra- 

zah in idejah. Storjenega pa ne 

bo nič in naš slovenski narod bo 

ječal pod dinastijami, če ne pod 
habsburško, pa razdeljen pod di- 

nastijo Savovsko in Karažorževi- 
čcv. Dokazov za to imamo več kot 

preveč. 
Dokler smo Jugoslovani moica- 

li in samo opazovali delo Jugoslo- 
vanskega odbora v Londonu, je 
vse previdno molčalo o bodoči ju- 
goslovanski državi na Balkanu. 

Jugoslovanski odbor je zasnival 

jugoslovanske narode in nepre- 
stano trdil, da formo bodoče vlade 
si bo volil narod sam ; jasnega pro- 

grama pa ni bilo nikjer in od ni- 

koder. Namignilo se je eelo, da se 

ta jugoslovanski londonski odbor 

poteguje za republiko, ker pri Ru- 

sih, ki so se osvobodili monarha in 

ustanovili republiko, pri katerih i- 

ščejo največje pomoči in zaslom- 

be, vendar ne bi mogli priti na- 

prej s prošnjo, da jim oni pomore- 

jo ustanoviti monarhijo. Tn men- 

da to je dalo tudi nekak povod 
dalekovidnim slovenskim vodite- 
ljem v Ameriki, da so se poslužili 
te prilike, uvidevajoč, da se tudi 
londonski odbor poteguje za repu- 
bliko na Balkanu, da se oglasijo v 

javnosti in jasno izrečejo svoje 
mnenje, pa no samo svoje mnenje, 
temveč mnenje večine slovenskega 
naroda v Ameriki. Bil je to zrel 
čas, da se oživi ta ideja, sosebno, 
ko se ie videlo iz izjav londonske- 
ga odbora, da ti gospodje res na- 

meravajo ustanoviti nekaj dobre- 

ga. a so še neodločni. 
Rezultat je bil, da je bila spre- 

jeta čikaška izjava za jugoslovan- 
sko federativno republiko. En te- 

den po priobčitvi te izjave, pa je 
jugoslovanski londonski odbor na- 

pravil perfidno kupčijo s srbskim 
ministrskim predsednikom Paši- 
čem in takorekoč prodal Hrvate 
in Slovence srbski vladajoči dina- 

stiji. fcSlilgare pa ponsnu za Ka/.t-n 

na stran. T)o čikaške izjave jo bi- 

lo vse takorekoč v redu in prepu- 
ščeno narodom, da odločujejo sa- 

mi o svoji usodi. En teden po pri- 
občitvi čikaške izjave, pa je prišel 
Jugoslovanski londonski odbor / 

jasno barvo na dan in očito pove- 
dal, da je "farbal" Hrvate in Slo- 

vence in da on deluje za "Veliko 
Srbijo" in nič drugo. 

In r«e ne bi bilo čikaške izjave za 

federativno republiko na Balkanu, 
bi še današnji dan "tarbali" Hr- 

vate in Slovence in tudi ne bi pri- 
šlo še tako hitro do krfske dekla- 

racije, ali takozvane "narodne«" 
kupčije. 

Brzojavi hitro poslujejo. Tn s 

tem je že veliko povedano, ako 

pomislimo, da je bila krfska dekla- 

racija za kraljestvo Srbov, Hrva- 

tov in Slovencev izdelana en te- 

den po priobčit vi čikaške izjave. 
Vsa mana in vsi izgovori, ki jih 

sedaj nudi v prevžitek slovenske- 
mu in hrvaškemu narodu ta .Jugo- 
slovanski londonski odbor pod be- 

sedami svoboda, enakopravnost in 

avtonomija za posamezne narode 
so nieevi, piškavi in nič* vre<tni. — 

Kralj je kralj in 011 bo imel zadnjo 
besedo, pa mirna Bosna. In če bi 

ve bilo res tako, da ljudski zastop- 
11 i k i odločujejo, da je kralj samo 

zaradi lepšega na tronu, potem 
mislimo, ako bi bil srbski Peter 
res zadovoljen samo s to častjo in 

če ne bi bilo ničesar družeča na 

stvari, da bi vrgel ob tla tudi to 

<'ast in rekel narodu, da se naj 
zgodi njegova volja. Toda Peter 
kakor tudi Aleksander tega noče- 

ta storiti, ker dobro vesta kaj de- 
lata in za kaj se gre. 

Toda vse to nas še toliko ne 

skrbi, kot neko drugo dejstvo, ka- 
terega ne more izbrisati noben 
londonski odbor. Tn ta fakt je, da 
v bodoči Veliki Srbiji ne bodo ni- 
koli vse slovenske pokrajine, da 

pod srbsko krono ne bo nikoli 
združen slovenski narod; potem pa 

naj reče kdor hoče kaj hoče, kajti 
za to imamo garancije od srbskega 
ministrskega predsednika Pašiča 

samega, ko je dne 2. septembra 
1917 pod svojim imenom priobčil 
članek, v katerem sam pravi: 
"There are 110 differences, be: 
tvveen the ltalian and Serbian £0- 
vernments. On the contrary, their 
relations are eharacterized today 
by essential harmonv". 

Kaj pa je hotel Pašič povedati 
ameriški javnosti s temi beseda- 
mi? Nič več in nič manj, kot da 
vlada med italijansko in srbsko 
vlado sporazum jrlede slovenske 
zemlje. 

Ljudje, vendar ne bodite tako 

nespametni, da je Italija tako ne- 

umna, ko hitro je izvedela, da je 
srbska vlada storila kupčijo z Ju- 
goslovanskim londonskim odbo- 
rom za slovenske in hrvaške po- 

krajine, da bi bila italijanska vla- 
da to kupčijo mirnodušno vtakni- 
la v žep in molčala! 

Zakaj se pa Italija 1 »ije na soški 
fronti? Ali mar za "špas", ali pa 
za to, da si podjarmi veliki kos 

slovanskega ozemlja s Trstom 
vred? Zakaj Ttalija vzdržuje veli- 
ko publicistiko ne samo v Ameri- 

ki, temveč po vseh zavezniških dr- 
žavah in trdi, da so Istrija, del 

Kranjske in hrvaško prhnorje la- 
ške pokrajine, ki so obljudene z 

večino laškega prebivalstva? Tu- 
di tega ne dela za "špas", ker ta- 

ke reklame stanejo velikanske 
svote. 

In potem če pomislimo, da je 
Pašič sam potegnil iz žepa zemlje- 
vid in s "eirkeljnom " pokazal, 
kod bodo šle meje 11 Velike Srbi- 
je", in da se je njegov eirkelj do- 
taknil samo vzhodne meje Istrije 
in zad za Trstom, je popolnoma 
razvidno, da naši Primorci nika- 
kor ne pridejo v novo kraljestvo. 
Ali morda zaradi tega, da se jili 
kazni, ker so že takointako šiba ni 

huje kot so bili Poljaki, Belgijci 
in Srbi, da jih kaznijo, ker so pri- 
siljeni biti se pod avstrijskim or- 

lom proti Italiji. Xe, ne, kazen ni- 
ma tukaj prav nobenega opravka. 
Italija je rekla srbski vladi, da 
drži svoje prste proč od tistega 
ozemlja, katerega hoče ona sama 

podjarmiti in zase prilastiti in Pa- 

i sir, ki mora lepo prusiu unun za- 

veznikov, da ohranijo prestol Pe- 
tru Karažorževiču so je moral n- 

dati zahtevi Italije in skleniti skri- 
vno pogodbo z Italijo, da Srbija 
ne 1)0 ovirala Italije pri njenih 
težnjah po slovenski zemlji in slo- 
venskem Trstu. 

In ravno to je Pašič zopet potr- 
dil pod svojem podpisom v član- 

ku, ki je l>i! priobčen v Chieago 
H)xaminer, z dne 2;. septembra. 

In kakor hitro smo vsi prepri- 
čani o tem, da mora srbska vlada 

lepo prositi okoli laške vlade, ta- 

ko hitro tudi vemo, da ves slo- 

venski narod ne bo nikoli pripa- 
dal Srbiji, temveč da bo razdvo- 

jen med dvema kronama. Kako 
daleč bo segala meja Velike Srbi- 

je na zapadli in kako daleč bo se- 

gala italijanska meja na slovenski 
zemlji, bodo določili italijanski in- 

ženirji in ne srbski. 

Kdor tega ne veruje, naj si o- 

uleda veliko mapo, katero je pri- 
občil veliki čikaški dnevnik He- 
rald in ki kaže kod bo tekla bodo- 
ča italijanska meja po slovenskih 
pokrajinah. 

Da bodejo naši čitatelji celo 
stvar bolj umevali naj povdarimo 
na tem mestu, da je stala priob- 
čitev te velike mape italijansko 
vlado več tisočakov in da je bila 
ista priobčena z namenom, da.se 

premoti ameriško vlado in ji na- 

tvezi, da po vseli teh v resnici slo- 

venskih krajih, so naseljeni Itali- 
jani, da ji ne bi kasneje ameriška 
vlada odrekla pravice do teh kra- 

jev. 
Slovensko ozemlje, za Katero 

trdi Italija, da je obljudeno z Ita- 

lijani obsega celo Gradiako in Pri- 
morje s Trstom vred, nadalje celo 

Xotrajnsko, del Gorenjske in Do- 

lenjske ter vso Hrvaško primorje 
ter vse otoke v Jadranskem mor- 

ju. Nova italijanska meja se zač- 
ne blizu Beljaka in gre vsporedno 
doli na Gorenjsko, kjer vzame Ra- 

dovljico, Jesenice, Kranj, Škof jo 
loko, Ljubljano, Grosuplje, Ribni- 

co, Koeevje, se ognje Novega me- 

sta in potem drži ob Gorjancih do 
Starega trga in Poljan in skoro 
do Vrbovskega in po'velikem o- 

vinku pride do morja, tako da za- 

vzame tudi Reko. 
Rojaki, ki pridete iz Kranja, 

Radovljice, Skofjeloke, Ljubljane. 
Logatca Postojne, Velikih Lašč, 
Gorice, Idrije in vseh teh sloven- 
skih krajev, povejte nam koliko 
Lahov je vendar naseljenih po teh 

krajih; koliko polentarjev je re- 

cimo v Beli Ljubljani, nemškutar- 

skem Kočevju in Starem trgu v 

Belokrajini. 
Ali vidite sedaj, kam pes taco 

moli?- Ali ne mislite, da je skraj- 
ni čas, da se oglasimo v javnosti 
in skušamo ovreči te lažnjive tr- 
ditve in odločno protestiramo pro- 
ti kupčiji, katero je naredil Jugo- 
slovanski odbor v Londonu s srb- 
sko vlado, ki ji je prokleto malo 
mar za Slovence, kot k večjem to- 

liko, da pridemo pod njeno kopito 
oni, katere ne bo pobasala lakom- 
na Italija. 

Rojaki, to niso nobene "špasi", 
stvar je resna in zahteva takoj- 
šnjega nastopa, skočite toraj, ako 
hočete rešiti svoj mili narod rob- 
stva pod italijansko in srbsko di- 
nastijo, na pomoč izvrševalnemu 
odboru Slovenskega Kepubličan- 
skega Združenja, da bo mogel za- 

četi poslovati in povedati svetu 

golo resnico in tudi težnje celot- 
nega slovenskega naroda in osta- 

lih jugoslovanskih narodov* Hitra 
pomoč je potrebna in ne odlašaj- 
te, ker če bomo molčali, nas bodo 

prekosili naši narodni sovražniki 
in si bodo delili plen ne da bi mo- 

gel kedo potem kaj ugovarjati. 

KRIŽEV POT. 

Nekje na lepih gričih veličastne 
države New Vork se nahaja samo- 

stan in sanatorij. Kaj mislijo po- 
vedati s to besedo sanatorij, nam 

ni znano in se tudi veliko za to ne 

brigamo. Kolikor je nam znano, 
Angleži rabijo to besedt) za umo- 

bolnico v največjih slučajih in le 

redkokedaj za sirotišnico. Kar nas 

najbolj zanima je dejstvo, da so 

na tem lepem griču poleg veličast- 
nega poslopja postavili tudi štiri- 
najst grup raznih kipov iz betona, 
od katerih je vsaka osem čevljev 
visoka. To je križev pot, kakor 
smo vajeni imenovati to stvar v 

slovenskem jeziku in znaeijo te- 

žavno krvavo pot Jezusa od rim- 

skega sodišča do gore Kalvarije 
in potem do tihega groba v lepem 
vrtu. Ta križev pot predstavlja 
aktualni fakt eksekucijc namišlje- 
nega kralja po starih Rimljanih. 
Najčudovitejše dejstvo pri tej ce- 

li stvari je namreč to, da kristjani 
še dandanes hočejo obtožiti Jude, 
da so oni križali in umorili .Jezu- 

sa, ko je vendar to velika laž, kaj- 
ti Jezusa je pust i 1 umoriti rimski 
guverner. Evangelist Luka nam 

pravi, da je Jezus potoval skoz 
mesta in vasi in šel v Jeruzalem in 
ko se je bližal temu mestu, so pri- 
šli k njemu farizeji, katere je on 

vedno sovražil in jili pri vsaki pri- 
liki bičal, so mu rekli: "Poberi se 

in beži iz mesta, ker Herod te bo 
usmrtil." In Jezus jim je rekel: 
"Vi se poberite in povejte oni sta- 

ri lisici, da boni v treli dneh v Je- 

ruzalemu''. In ko je dospel blizu 

Jeruzalema, si je najel osla, na 

katerem je jezdil, medtem ko so 

njegovi učenci vpili pred njim: 
"Blagoslovljen bodi kralj Izrae- 

la". In ko so zopet prišli do nje- 
ga farizeji in ga svarili, se je spra- 
vil nad nje in prorokoval je popol- 
no uničenje njihovega mesta. Xa 

to je povzročil velikanski nemir v 

tempelju, prekucnil je mize na 

katerih je bil denar inenjevaleev, 
da so se otroci jagmili med seboj, 
in ga pobrali. Nato je pognal živi- 
no in ovce, ki so 1 »ilo pripravljene 
za daritve po mestu in kolikor je 
znano se niso za vse to Rimljani 
prav nič brigali, bili pa so duhovni 
v tej katedrali, ki so ga aretirali. 
To se je zgodilo s pomočjo navzo- 

čih državljanov in to množico si 

lahko predstavljamo za navadno 

druhal, ki ga je hotela linčati. To 

razkačeno množico je vodil nek 

služabnik velikega pismarja kate- 

rega je skoraj Jezusov giavm uče- 

nec Peter ubil, toda k sreči 11111 je 
odbil z mečem samo desno uho. 

Tukaj je razvidno, da je bil Peter 

pripravljen za nekaj podobnega 
in da se je zaradi tega oborožil. 

Drugo jutro so ga privedli pred 
rimskega guvernerja, kateri pa je 
slučajno zvedel, da je Jezus poda- 
nik Herodov in ker se je Herod 

ravno takrat nahajal v Jeruzale- 

mu, je poslal Jezusa k njemu — 

Herod ga je obsodil na smrt kot 

namišljenega kralja in pri tem so 

se posluževali regularnega proce- 
sa v takih slučajih. Tu tako vidi- 

mo, da je bil Jezus oblečen v obla- 

čila rimskega imperatorja, da so 

ga kronali s trnjevo krono, kakor 

je bila takrat navada, da so vse 

zmagoslavne vojskovodje kronali 
s trnjevo krono in pokrili so ga s 

škrlatastim pokrivalom, kakoršna 
oblačila so tedaj nosili rimski vla- 

darji. Na to so ga na javnem pro- 

storu zasmehovali in bičali. Nato 

je šel Herod žnjini k Pilatu, ker 

Sedež v Chicagi, 111. 
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očividno sta se pobotala in zato 

je največja nesmisel, da ga je ho- 
tel Herod ubiti in vse besedičenje 
Pilatovo, da zagovarja Jezusa, je 
bila navadna diplomacija, da se o- 

vrže sum niegove usmrtitve na Ju- 
de same. Toda Pilat je ogrnil Je- 
zusa v kraljevsko oblačilo predno 
se je začela navidezna obravnava 
in njegovo obatavljanje je bilo 

največ zaradi tega, da razkači Ju- 
de in se iz njih norčuje. Samo v 

enem evanegliju po Janezu se či- 
ta, da so rimske- oblasti izročile 
Jezusa Judom. 

To pa je popolnoma neresnično, 
kajti Jezus je bil izročen rimske- 
mu stotniku in njegovemu voja- 
štvu, ki je imelo zapoved, da ga 
usmrtijo. Jezus ni bil usmrčen, ker 
je preklinjal judovskega boga, ker 
Pilat sam je napisal plakat, kate- 
rega je nabil nad Jezusovo glavo, 
da je še bolj zaničeval Jude in na 

katerem je bil baje napis: "Kralj 
Judov". Fn to eelo stvar pojasne. 
Da pa bodo vedeli naši čitatelji, 
kako se je cela zgodba vršila, naj 
v kratkih besedah povedamo eelo 
zgodbo. 

Poeestni pridigar v edenintride- 
setem letu svoje starosti je odpe- 
ljal s seboj bogato ženo rimskega 
krajevnega kraljevskega komorni- 
ka. Kralj je javno povedal, da ga 
namerava ubiti. \ato pa se je pri- 
digar proglasil /.a kralja v glav- 
nem mestu, vsled česar je povzro- 
čil nemir, je bil aretiran, izročen 
kralju, kateri ga je izročil guver- 
nerju mesta z naročilom, da se ga 
usmrti kot puntarja. Stotnik in 

njegovo vojaštvo je dobilo nalo- 
go, da ga križajo, kar se je tudi 
zgodil o>\ 
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veiiKo si* ni iaiiKu jjusaiu o u*m 

prevarljivem k riževem potu, na 

katerem se verno ljudstvo prekri- 
žuje in pada na kolena, misleč si, 
da se je vse v resnici tako zgodi- 
lo, kakor je predstavljeno na teh 

podobah. Slike predstavljajo, da 
je Jezus trikrat padel pod težo 

križa, katerega je nosil na moriš- 

<"*e, kar je navadna izmišljotina. — 

Xa drugi sliki vidimo zopet mlado 
žensko, ki je podala Jezusu prtič, 
da si je obrisal znoj in na katerem 
prtu se je natisnil obraz Jezusov. 
To žensko so potem postavili za 

svetnico in ji dali ime sveta Vero- 
nika kar je zopet vse lepo izmišlje- 
no, ker takrat niso ljudje niti sa- 

njali o kakem potografiranju ali 
imeli priprave za odtisk fotogra- 
fičnih slik, ker teh kemikalij ta- 

krat še niso pozna 1 i in konečno vi- 
dimo sliko, ki predstavlja, da so 

nieirovi učenci sneli truplo iz kri- 
ža in ga položili v naročje njego- 
ve matere. In če pogledamo v sve- 

topisemsko legendo tedaj tam či- 

tamo: "Stali so daleč nastran in 

gledali, kam so jra položili." Ista 

legenda tudi omenja, da je bilo 
truplo izročeno bogatemu nepo- 
znancu, ki ga je pokopal na svp- 
jem lastnem vrtu. 

Vsekako cela stvar je pretirana 
in do kraja izmišljena in zavita, 
toda če pomislimo, da se nahaja 
tak križev pot v bližini bolnišni- 

ce, kjer se nahajajo bolniki s sla- 

botnimi možgani in napetimi živci, 
potem se ni treba čuditi zakaj so 

imenovali to bolnišnico sanatarij. 

Bog je vedno na strani največ- 
jega bat al i j ona. 

Bolečine v križu 

vsled obistnih neprilik so bile u- 

spešno ozdravljene s pomočjo Se- 

verovega zdravila za obisti in je- 
tra, ki je pokazalo svojo vrednost 
pri zdravljenju vnetja obisti in 

mehurja, potiskanja ali izpušča- 
| nja goste vode, bolestnem izpušča- 

nju vode, zapeke, kislega želodca 
in oteklih nogah. Severovo zdravi- 
lo za obisti in jetra je naprodaj 
pri lekarnarjih vsepovsod. Cene- 
50 centov in $1.00. Ako istega ne 

morete dobiti v vaši naselbini, na- 

ročite ga naravnost od "VV. F. Se- 
vera Oo., Cedar Rapids, Iowa. 

WEST POINT, OHIO. 

Vesti so dospele, da naši rojaki, 
zaposljeni pri premogovnikih Kirk 
Dunn Coal Company, v West 
Point, Ohio, ki leži devet milj se- 

| verno od East Liverpool, Ohio, do- 
bro delajo in imajo lep zaslužek. 
Premogovniki tukaj so preskrblje- 
ni z delom za dolgo časa. Ta pre- 
mogovnik ima rekord v državi 0- 
hio za stalno delo. Zadnje leto so 

delali 289 dni j in noben drug pre- 

mogovnik ni delal toliko dni j v 

letu. V tem letu je premogovnik 
posloval 185 dni j. 

Premogovnik je varen in kar je 
čudovito o tem premogovniku ozi- 
roma družbi, je največ to, da sku- 
ša lepo postopati z delavci v vsa- 

kem oziru. To je pa lahko razume- 

ti, kajti kolikor več zaslužijo de- 

lavci, toliko večji so dobički za 

kompanijo. 
Najemnina je nizka, in ravno 

kar so dogotovili 28 novih domov 
/.a akomodacijo novodošlecev. Ko- 

likor se da razumeti družba potre- 
buje od 30 do 50 premogarjev in 

najraje bi dobili Slovenec, kar je 
naravno, ker Slovenci so najboljši 
prcmogarji. Priporočamo, da roja- 
ki pišejo za informacije glede tega 
premogovnika in pišejo "NV. H. 

Dunn, General Manager, West 

Point, Ohio. 

(Advertisement) 

NAZNANILO. 
Naznanjam rojakom, da seru 

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

Cene stavbišc so različne; pro- 
dajejo se pa po sledečih pogod- 
bah: $10.00 takoj in potem $10.00 
vsak mesec toliko časa, da je ena 

tretjina plačana, in na zadnje dve 

tretjini se plačujejo pa tudi obre- 
sti po 5 od sto; ako hočete pa vse 

naenkrat plačati dobite 10% po- 

pusta. 
Kojaki: 1'omisnte, ua asiim»?- 

ton, I). C. je glavno mesto najbo- 
gatejše dežele na celem svetu in 

ravno sedaj ne razmere bodo po- 
vzročile tako visoke cene na zem- 

ljiščih, da bode nemogoče za de- 

lavca, da bi si kupil najmanjše- 
stavbišče v "NVashingtonu, D. C. — 

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 pišite 
in vam pošljem naslov najbližnje- 
ga zastopnika od ravno iste Druž- 
be. 

Joseph Zajec. 
15 Blackstone Bldg\, Cleveland, 0. 

Pri spahnenju in zdrobljeoju 
^ v drgnite takoj * Dr. Rlctater-Jevem 

PAIN-EXPELLER 
V rabi že 50 let pri slovenikih družinah in pril- 

jubljen kot domače sredstvo. 

Jedino pravi s varstveno znamko sidra« 
35c. in fl5c. v leknronh in naravnost od 

« P. AD. RICHTBR & CO. 
f«-»0 Waahlngtoo Street, Ncw York, N. V. 


