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Liberty Posojilo 
Velikanski sestanek časnikarjev 

in zveznih uradnikov. 

Chicago, 111. — Nič manj kot 

seststo zastopnikov raznih časni- 
kov v Chicago in okolici, ki repre- 
zentirajo vse narodnosti v Ameri- 

ki so se vdeležili velikega banke- 

ta v Sherman Hotelu, kjer so jim 
zvezni uradniki povedali namen 

vlade in razložili velik načrt za 

kampanjo druzega vladnega voj- 
nega Libertv posojila, katero bo 

razpisano s 1. oKtoorom t. i. 

Tudi Glas Svobode je poslal svo- 

jega zastopnika na ta banket. Kar 

se tiče našega lista, moramo reči, 
da isti je storil svojo dolžnost pri 
prvem vladnem Libertv posojilu 
in bo vladi na razpolago tudi pri 
sedanjem. Vsi na tem banketu za- 

stopani časopisi so izrekli vladi 

svojo pomoč in kooperacijo, tako 
da bo to drugo posojilo še večji 
vspeh, kakor je bilo prvo. Kajzer 
bo zopet odprl oči, ko bo patri j o- 

tično ljudstvo pokazalo, da je se- 

daj bolj kot kedaj poprej odloč- 

no, da se vniči pruski militarizem. 
Zvezni blagajnik še ni objavil 

pogojev za to posojilo, domneva 

pa se, da bo isto okoli treh bilijo- 
nov dolarjev po 4 do sto. Ljudstvo 
bo imelo samo 27 dnij časa naku- 

piti te obveznice. Zato bodite vsi 

pripravljeni, da takoj kupite del- 
nice, ko hitro bo posojilo objav- 
ljeno. 

Nova naturalizacij ska predloga. 

AVashington, D. C. — Post, po- 
možni zvezni tajnik za delo je pi- 
sal seuatorju Ca Ide r ju iz Xew 

Torka, in ura naznanil, da vladni 
oddelek za delo odobrava njegovo 
predlogo, katera ako postane po- 

stava bo določevala, da 600,(X)0 
ljudi, ki imajo prve državljanske 
popirje in ki bi morali čakati po 

sedanji postavi še dve leti predno 
I »i dobili druge popi rje, sme za- 

prositi v teku 3 mesecev za druge 
popirje. Ta postava Ivi napravila 
tudi vse v inozemstvu rojene vo- 

jake, ki so sedaj v službi Združe- 

nih držav polnpmočne državljane. 
Dognano je, da je najmanj po- 

lovica teh inozemcev vojaške sta- 

rosti in da bi bili na ta način obve- 

zani stopiti v vojaško službo. 

Stavkolomilci aretirani. 

San Franciseo, Cal. — Uradniki 
unije pouličnih železničarjev so 

izdali poročilo o aretacijah stav- 

Jvolomilcev v teku zadnjega mese- 

ea. Seznam kaže 98 aretiranih 
stavkolomilcev, ki so obdolženi 
poskusa umora, streljanja v mno- 

žico, napada s nevarnim orožjem 
itd. 

Da se je dokazalo, da niso stav- 

karji oboroženi, so unijski vodje 
dovolili, da je policija preiskala 
1000 glav broječo množico, zbra- 
no v neki dvorani, pri kateri ni 
našla nobenega orožja. 

Stavka vsled dolgih ur. 
______ 

V South Chicago je izdeloval- 
nima klobukov pod imenom IIv- 

maii llat Faetory, ki zahteva od 

svojih delavk, da delajo sedem 
dnij v tednu in se ne briga za 

zdravstveno stanje v tej izdeloval- 
nici. Nad 100 deklet je šlo na 

stavko. Uradniki klobučarske uni- 

je jim pomagajo. 

Stavka v Rockfordu, HI. 

V tem mestu, zraven katerega 
se nahaja veliko zvezno taborišče 
narodne armade so poulični želez- 

ničarji začeli s stavko v nedeljo. 
I>ružba operira kare, toda/delavci, 
dasi imajo daleč hoditi do tovarn, 
se nočejo voziti s kara mi. 

Csna jeklu določena. 

AVashington, D. C. — Predsed- 
nik Wilson je znižal ceno jekla za 

47 odstotkov, tako da sedaj pride 
stati jeklo v Pittsburghu in Chi- 

cago $2.90 sto funtov. Prejšnja ce- 

na je bila $5.50. 

Velika stavka. 
j 

13,000 pomorščakov za stavko. 

Ako Great Lakes Carriers Zve- 

za, ki reprezentira vse lastnike to- 

vornih parnikov na velikih jezerih 
v kratkem ne privoli a* povišanje 
plače pomorščakom bo s 1. okto- 
brom zastavkalo okoli 13,000 de- 

lavcev na vseli tovornih parnikih, 
ki plovejo po velikih jezerih. Po- 

morščaki, katerih linija ima okoli 
$700,000 v svoji blagajni, zahte- 

vajo, da dobe mornarji in drugi 
delavci isto plačo kakor jo dobiva- 

jo delavci na parnikih na visokem 

morju. Delavski zahtevek je povi- 
šanje plače od $60 na $95 na me- 

sec in iz $47.50 na $72 na mesec. 

Vse krajevne linije v Chicago, Cle- 
velandn, Buffalo in drugod so za- 

čele glasovati za stavko. Lastniki 
potniških parnikov so se izrazili, 
da so pri volji plačati zahtevani 
povišek, zato ne pride do stavke 
na teh parnikih. 

Stavka v ladijedelnicah. 

Tz San Francisco se poroda., da 

je stavka delavcev v ladijedelni- 
eah praktično končana in da bodo 
šli delavci zopet na delo. Obe 
stranki ste nekoliko popustili, po- 

tem ko je predsednik AVilson o- 

sebno apeliral na delavce in delo- 

dajalce, da se zbližajo eden dru- 
gemu, poravnajo stavko za obe 

stranke pravično in ne zadržujejo 
vladnih nujnih naročil za novo 

brodovje, od katerega bo vendar 
toliko odvisno. Okoli 25,000 de- 

lavcev je bilo na stavki in iz lojal- 
nosti so se uklonili želji predsed- 
nika. 

Nek urednik se je v dolgem 
članku jezil nad delavci in delo- 

dajalci, ker ovirajo vlado in vpra- 
ša zakaj se ne bi stranke že lahko 

prvi dan ali pa pred stavko tako 
/Mižale in preprečile stavko. De- 
lavci sp bili pripravljeni pogaja- 
ti se pred no je bil sploh kak go- 

vor o stavki, toraj pade vsa kriv- 

da na delodajalce. Delavec je še 

vselej vprašal svojega delodajal- 
ca, ako mu hoče povišati plačo ali 

/boljšati razmere predno je šel na 

stavko. Stavka je zadnje orožje, 
katemga se delavec posluži, d& iz- 

sili priznanje svojih pravic. 

Stavka v Portlandu, Orcgon. 

Na javnem shodu linijskih de- 
lavcev v ladijedelniški industriji 
so delavci glasovali, da se nadalju- 
je s stavko v ladijelnicah, kjer se 

izdelujejo leseni parniki in da se 

takoj prične s splošno stavko v la- 

djedelnicah, kjer se izdelujejo je- 
kleni parniki. Nad 6,000 delavcev 
je na stavki. Zvezna komisija se 

nahaja na licu mesta in ko hitro 

preišče celo zadevo bo skušala po- 

sredovati med delavci in deloda- 
jalci in privesti do poravnave. Ve- 

čina žag po AVashingtonu je že 

sprejela 8urni delavnik radi kate- 

rega se je začela velika stavka v 

ladijedelnicah v Seattle. 

Nemške mednarodne zarote. 
I 

Nemška špijonska mreža je bila 
tako razvita, da je preprežila eeli 
civilizirani svet. Kjerkoli je imela 
nemška vlada svoje konzule, tam 

je'bilo središče velikih nemških in- 

trig. Vsakdanja razkritja o teh 
nemških lopovščinah in kako se je 
Nemčija pripravljala za vojno z 

vsem ostalim svetom kažejo veli- 
kanske priprave tega naroda. Se- 

daj se pere v ameriškem kongre- 
su perilo nemškega grofa Bern- 

storfa, kateri je imel baje na raz- 

polago $50,000, s katerimi je sku- 
šal podkupiti razne člane kongre- 
sa. 

Rumunska vlada je sporočila, 
kako se je v Brašu nemški konzu- 
lat pripravil z velikansko množino 
eksplozivnih snovij in tudi z go- 
tovim strupom,, katerega se bi po- 
rabilo za okuženje domače živali, 
kar bi povzročilo kugo po eeli de- 
želi in katera strašanska bolezen 
bi se zanesla tudi med ljudstvo. 
Te stvari so našli zakopane na vr- 

tu nemške legacije. 

Vabilo tia shod 

IZVRŠEVALNI ODBOR SLOVENSKO REPUBLIČANSKO 
ZDRUŽENJE V CHICAGI, 

sklicuje za nedeljo 30. septembra ob polu treh popoldne javen 
SHOD v Hoerberjevi veliki dvorani, na Blue Island Ave., in 

W. 21. Plače. 
Program shoda je sledeči: 

1. točka: Postanek in namen Slov. Repub. Združenja; go- 

vori g. Frank Krže. 

2. točka: Smisel Jugoslov. federativne republike; govori 
g. Etbin Kristan. 

3. točka: Organizacija Slov. Repub. Združenja; govori g. 

Jože Zavertnik. 
4. točka: Sredstva, govori g. Filip Godina. 

Kot razvidno s programa, razpravljalo se bo o zelo važnih, 

problemih in vprašanjih sedanjih resnih časov, z ozirom na Ju- 

goslovane in posebej še Slovence. Vsa slovenska društva in 

posamezni rojaki iz Chicaga in okolice so torej vljudno vablje- 
ni, da se shoda v kar naj obilnejšem številu vdeleže. 

ZA SLOVENSKO REPUB. ZDRUŽENJE: 
Anton J. Terbovec, t. č. tajnik. 

Važno razkritje 
ZGUBLJEN SVET. 

Arkansas Citv, Kans. — Zgub-j 
ljen svet, na katerem žive ptici,: 
ki imajo usnjate peruti in zobe in 
še na tisoče drugih čudnih in lju- 
dem nepoznanih živali, se nahaja 
nekje v Osage gorovju, v divjem 
in deloma preiskanem delu severo- 

zapadne Oklahome. Novico o teni 

zgubljenem svetu je prinesel sem- 

kaj John Brune, član Osage indi- 

janskega plemena, kateri je daleč 
naokoli poznan kot raziskovalec. 

Povest o tem zgubljenem svetu, 
katero je prinesel Brune je ravno 

tako čudna kakor povest angle- 
škega pisatelja Sir Arthur Conan 

Doyle pod naslovom " Zgubljen 
svet", edino s to razliko, da ta 

Rruneov zgubljen svet se nahaja 
v neposrednji bljižini in se ga ho 

lahko raziskalo. Brune se sedaj 
peča z organiziranjem velike ek- 

spedieije, ki ho šla prihodnjo spo- 
mlad v Osage gorovje, da prinese 
nazaj dokaze o tem zgubljenem 
in čudnem svetu. 

Kar je prepričalo Bruna, da na 

tem svetu žive živali, ki so živele 

na zemlji pred mnogo tisoč leti, je 
l»il dogodek, ki se mu je pripetil 
ko je bil na lovu v Osa«?e gorovju. 
Brune je videl ptiča jako čudne o- 

blike, pomeril je puško in ga u- 

strelil. Ta ptič je imel usnjate pe- 
ruti in popolnoma razvito zobov- 

je. Dasiravno ni vedel, da je to 

tisti prazgodovinski ptič, katere- 

ga pozna znanstvo pod imenom 

Pterdaetyl, si je vseeno mislil, da 
je to nekte čudne vrste ptič. 

Visoka gorska planota, na ka- 

teri se nahaja zgubljen svet je ob- 
dana s tako visokimi in navpični- 
mi skalami, da niso mogli splezati 
na vrh. On in njegovi ljudje, ki so 

stali ob robu teh skal nad kateri- 
mi se razprostira ta gorska plano- 
ta so videli čudne živali, katerih 
niso mogli spoznati. Radi tega se 

je Brune odločil, da gre nazaj 
med civiliziran svet in s pomočjo 
svojih prijateljev organizira eks- 
pedicijo, ki se bo vrnila na spo- 
mlad v Osage pogorje in skušala 
splezati po teh skalah s pomočjo 
vrvi in drugih priprav na planoto, 
da se tako on prvi prepriča o čud- 
nem živalstvu na tem zgubljenem 
svetu. 

To planoto obdajejo kroinkrog 
visoke pečine in nobena žival ne 

more doli niti gori. Ekspedicija bo 

dobro založena s streljivom in o- 

rožjem in 60 pripravljena lotiti se 

še tako divje in strašne živali* kaj- 
ti domnevajo si, da žive na tej pla- 
noti še prazgodovinske živali, ki 

imajo velikansko moč in težo. — 

Znanstveniki se zelo zanimajo za 

to ekspedieijo in težko pričakuje- 
jo odhoda in povratka Brune, ki 
je obljubil, da prinesem s seboj 
dokaze o svojih trditvah. 

Washington„ D. C. — Tzvrševal- 
ni odbor American Federation of 
Labor je izdal poziv za 37. letno 

konvencijo, ki se bo držala v Bnf- 

falo, X. Y. in se prične 12. no- 

vembra. 

Vladna podpora 
Vojaška zavarovalnina. 

AVashington, D. C. — Poslanska 
zbornica je te dneve sprejela vo- 

jaško in mornariško zavaroval nin- 
sko predlogo. Vseh 319 navzočih 
poslancev je glasovalo za sprejet- 
je predloge, katera se sedaj naha- 

ja že v senatu in senatni odbor je 
isto tudi že odobril. 

Ta zavarovalninska predloga bo 
odstranila staro penzijsko teorijo 
in je tako urejena, kakor je na 

primer delavska odškodninska po- 
stava. Druga dobra določba te po- 
stave je namreč to, da bo vlada 
preskrbela za zavarovalnino za vo- 

jake in pomorščake v svotah od 

$1,000 do $10,000. Letna pristoj- 
bina bo $8.00 za $1,000. To določ- 
bo so hoteli zrušiti zavarovalnin- 
ski interesi in namesto iste so 

predlagali, da se zavarovalnina o- 

nieji do $5,000, kar pa je zbornica 
zavrgla. Za slučaj da kateri vo- 

jak ali pomorščak umre v teku 
120 dnij po vstopu v službo in se 

ni v tem času zavaroval, se ga bo 
smatralo zavarovanega in posmrt- 
nimi bo šla njegovim odvisnim so- 

rodnikom. 
Vsi vojaki in pomorščaki bodo 

obvezani pod vladnimi določbami, 
določiti za svoje družine gotovo 
svoto od svoje plače, ki ne sme bi- 

ti manjša kot $15 na mesec. Vla- 
da pa bo plačala odvisnim druži- 
nam enako svoto, kakor jo plaču- 
je vojak, toda vladno dovolilo ne 

sine presegati $75 na mesec. 

Podpora doma ostalim. 

Pod to,vladno podporo za od- 
visne družine ko so vojaki ali po- 
morščaki v vladni službi bodo pre- 

jemali sledeče podpore: 
Žena $15 na mesec, če ima ene- 

ga otroka $25.00, dva otroka 
$32.50; tri otroke $37.50 in za vsa- 

kega nadaljnega otroka po $5 na 

mesec, poleg onega zneska, katere- 

ga prispeva vojak še od svoje pla- 
če. 

En otrok brez matere $5 na me- 

sec; dva otroka $12.50, tri $20; 
štiri $30 in za vsakega nadaljnega 
otroka $5.00. 

Očetu ali materi $10; obema 
starišema $20; za vsakega odvis- 
nega brata ali sestro ali vnuka $5 
na mesec. 

Za slučaj smrti. 

V slučaju popolne onemoglosti 
ali smrti dobijo sledeče podpore: 
Vdova $25 na mesec; z enini otro- 

kom $45; z dvema $52. 50 in $5 za 

vsakega nadaljnega otroka. Otro- 
ku brez matere, $20; dvema otro- 

koma $35, trem $45 in $10 za vsa- 

kega nadaljnega otroka dokler ne 

dosežejo 18 leta; vdovijenim ma- 

teram se izplačuje po $30 na me- 

sec; in ako ni vdove, potem dobi 
otrok brez matere $20, dva otroka 

$35, trije $45 in $10 za vsakega 
nadaljnega otroka. 

Joliet, Tli. — Pričenši s 15. ok- 
tobrom se vrši v tem mestu letna 

konvencija Tllinois State Federa- 
tion of Labor. 

Vojna in mir 
NEMCI SO DESPERATNI. 

Na zapadni fronti se Nemci tru- 

dijo na vse načine, da vzamejo za- 

veznikom novo pridobljene posto- 
janke. Nemški prestolonaslednik 
je napel vse svoje moči pred Ver- 
dunom, da požene Francoze nazaj, 
toda naletel je vsakokrat na hud 
odpor. Na eno miljo dolgi fronti 
pri Bois le Chaunie je zagnal svo- 

je čete trikrat nad francoske zako- 
pe, toda vselej so jih hrabri Fran- 
cozi zavrnili in jim prizadejali ve- 

like zgube. Pri tretjem papadu 
Francozi niso čakali,, da bi se Nem- 
ci približali njihovim zakopom, 
temveč so jim šli nasproti in jih v 

hudi bitki zavrnili. 
Na Flanderskem se trudi princ 

Ruprecht pognati nazaj Angleže, 
ki so se dobro utaborili ob reki 

Scarpe, vzhodno od Arras, okoli 
Lensa in severovzhodno od Ypre- 
sa. Nemška artiljerija je na celi 

belgijski fronti jako aktivna. 

Rusi se ustavljajo. 

Ruska rezistenca na Riga fron- 
ti postaja čimdalje večja in odloč- 
nejša. Južno od Pskov ceste so sto- 

pili Rusi včeraj v ofenzivo in po 
hudi bitki pri Silzemi so pognali 
Nemce v beg. Nemške zgube so bi- 
le velike. Samo na enem mestu so 

našteli nekaj nad 400 mrtvih 
Nemcev. Rusi so zajeli veliko 
Nemcev in deset strojnih pušk. 

Na ostalih frontah se vršijo sa- 

mo artiljerijski boji. Na rusko-ru- 
munski fronti se Rumuiii in Rusi 
dobro držijo in na nekaterih kra- 
jih celo stoje v ofenzivi. Nemški 
kajzer se je potoma na rumunsko 
fronto ustavil tudi v Budapešti. 

Separaten mir pogubonosen. 

Rusi so začeli uvidevati, da bi 
bila za nje največja sramota, ako 
hi sedaj sklepali separaten mir z 

Nemčijo. Ne samo, da bi bil pre- 

zgodnji mir nevaren za svetovno 

demokracijo, temveč škodil bi tu- 

di ruski revoluciji in zaradi tega 
je skoro gotovo, da Rusija ne bo 

sklepala samostojnega miru, 
vkljub temu da pacifisti in anarhi- 
sti zahtevajo, da vlada začne s ta- 

kojšnjimi pogajanji za separaten 
mir. 

Nemški odgovor na papeževo noto. 

Iz besedila nemškega in avstrij- 
skega odgovora na papeževo mi- 

rovno noto je razvidno, da je kaj- 
zer še vedno en in isti oholi nadu- 

tež, ki res misli, da ho premagal 
ves svet, čeravno ve, da je zgubil 
vse kolonije in da je skoro na vseh 

frontah v defenzivi, da se sedaj 
nahaja tam, kakor so se v začetku 
vojne nagajali zavezniki, edino s 

to razliko, da moč zaveznikov ra- 

ste z vsakim dnem. Avstrijski ce- 

sar, ki mora tako plesati, kakor 
mu diktirajo iz Berlina je vsvojem 
odgovoru papežu povdarjal, da je 
Avstrija bila še vedno na tem sta- 

lišču, da se ohrani mir (o tem pre- 
vidno molči, da je Avstrija prvo 
potegnila meč iz nožnice) in želi 
papežu največji vspeh pri njego- 
vih prizadevanjih. Niti kajzer ka- 
kor tudi ne avstrijski cesar nista 

stavila pogojev pod katerimi bi 

bila pripravljena sklepati mir, 
vendar oba sta namignila,, da se 

strinjata s papeževimi predlogi, 
da postane visoko morje in trgo- 
vina prosta. Domneva se, da bo to 

dalo papežu nov pogum, da zopet 
v najkrajšem času razpošlje note 

na vse vlasti in skuša privesti do 

pogajanja za mir. Vsak diplomat 
'že dandanes ve, da so osrednje o- 

blasti zgubljene in da skušajo re- 

šiti kar se bo dalo. Papež na dru- 
gi strani vidi tudi velikansko zgu- 
bo in zato si prizadeva sedaj na 

vse kriplje, kako bi prišel k zeleni 
mizi, kjer se bo sklepal mir, da za- 

stopa svoje interese, katerim tudi 

preti velika nevarnost. 

Diplomatična igra! Angleži sva- 

rijo svoj narod in ostale zavezni- 

ke, da se ne dajo vjeti v nastavlje- 
iH) past, ko jih hočejo Nemci raz- 

dvojiti. 

Srbom preti 
uničenje. 

Barbarski Nemci hočejo uničiti 
mal slovanski narod. 

AVashington, D. C. — Brzojav- 
na poročila Rdečega križa jasno 
kažejo, da se je nečloveška tevton- 

ska-bolgarska zverina zaklela, da 
uniči mali srbski narod, da ga po- 
polnoma zatre in da se ostanek 
bednega ljudstva razprši na vse 

štiri dele sveta. 
Od treh »strani pritiska hud so- 

vražnik ta mali narod. Srbska do- 
mov ja so bila neštetokrat oskru- 
njena, oropana in večina požgana 
in razdejana. Kar ni vničilo tev- 

tonsko-bolgarsko kopito, je vničil 
ogenj. Kmetje, skladišča* vse je 
razdejano in revne doma ostale 
žene in otroci, katerih še niso po- 
morili, pa zro v obraz gotovi smrti 
vsled pomanjkanja in gladu. 

Obup je zapisan na njihovih o- 

brazih, ne samo doma, temveč tu- 

di v jetniških taboriščih v Avstri- 
ji in Bolgariji. Brutalnost dobijo 
namesto dobre hrane. Žalostna j<> 
usoda teh brezdomovincev. 

Tevtonska krutost. 
Te žalostne zgodbe o tevtonski 

krutosti so pripovedovali srbski 
jetniki, katerim se je posrečilo u- 

teči in se sedaj nahajajo v Solunu 

pod nadzorstvom Rdečega križa. 
Ko ne bi bilo laških jetnikov v 

tistih taboriščih, kjer se nahajajo 
srbski jetniki, bi že večina teh re- 

ve/ev pomrla vsled premale in sla- 
be hrane. Laški jetniki dobivajo 
hrano iz Italije in jo blagodušno 
dele s Srbi. Dr. Ryan brzojavi, da 
avstrijski ječarji ne dajo skoro 
nobene lirane srbskim jetnikom. 
Jetniki dobijo na dan osem unč 
kruha in nekaj skodelic črne kave, 
varjene iz cenene cikorije. Opol- 
dne dobijo malo juhe in smrdlji- 
vega konjskega mesa. To je vsa 

j njihova hrana. 
V začetku vojne je imela Srbija 

pol milijona vojakov, od teh so za- 

jele osrednje vlasti okoli 150,000. 
Okoli 20,000 Srbov je padlo okoli 
Niša pri zadnji vstaji v februarju 
in Bolgari so deportirali okoli 

30,000 Srbov v Malo Azijo, naj- 
več mlada dekleta, ki so bila po- 
slana v turške hareme. 50,000 srb- 

skih družin brez krušnih očetov je 
na pragu največjega pomanjkanja 
in gladu, ako se jih Amerika hitro 
ne usmili in jim pride na pomoč 
še predno nastane zima in 50,000 
srbskih družin, ki šteje toliko kot 

prebivalstvo Tndianapolisa se na- 

haja v avstrijskih kempah inter- 
niranih. 

Število žrtev v dveh letih. 
Srbsko poslaništvo v "NVashing- 

tonu je ravnokar izdalo sledeče 

poročilo: , 

V letu 1914^e znašalo prebival- 
stvo Srbije 1,568,408 glav; leta 

1916 pa 1,218,000. V teh dveh le- 
tih je umrlo 309,000 moških in 

40,000 ženskih. 
Poročila Rdečega križa kažejo, 

da je nujno potrebno, da se poš- 
lje v Srbijo veliko število zdrav- 
nikov, zdravil, odeje, obvez in ta- 

kih zdravniških potrebščin, kajti 
vsi srbski zdravniki so na fronti. 

^ Zagovornikom Avstrije. 
Pa pridejo kukavice in izdajice, 

kakor je Slovenski Narod in hoče * 

rojakom opevati slavo Ilabsbur- 
•govoev m Hohenzollerneev, slavo 

Avstrije in Nemčije ter obsipavati 
vse one rojake, ki se v tej deželi 
svobode ne potegujejo za take 
barbarske vlade, kakor je nemška 
in avstrijska. 

Dejstva govore. Nesnage se ne 

more hvaliti in vsak ki vedoma za- 

govarja nemško in avstrijsko vla- 
dno lumparijo, ne zasluži druzega, 
kakor da se ga vsak pošten človek 
izogne, da se ga pošlje nazaj v Av- 

strijo, za katero dela s tako vne- 

mo. Mnogo nemških avstrijakov 
se je dolgo časa igralo z ognjem 
in vlada je od strani opazovala in 
ko je bila mera polna jih je po- 
grabila. Kaj sličnega se zna pri- —« 

petiti tudi avstrijskim žendarjem 
v New Yorku, pa če so še tako 
previdni in znajo še tako lepo med 
vrsticami pisati za njihovo priljub- 
ljeno barbarsko Avstrijo 


