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(JENI NAROČNIKI) 

šnja izdaja vsebuje k da
jani. V tiskarni kjer stayi~ 

i list, izdelujejo veliki 
] hrectory" in imajo na 
in pri stavljenju dela noč 

tirom na to, tifro ni bil 
iirtpuščen za to)i|o časa, 

fbi Ka rabili in le * unijo iu 
ji j m trudom smo Jo tega 
tiii, da list izide vsaj na 

straneh. To bode trajalo 
[ nt esec. 
|fiu naročniki naj nam to 
laj blagohotno oprostijo, 
[v),H.lri)u> imeli stroj na raz

dalj časa, hočemo to po-
kar smo prisiljeni sedaj 

I n. 
;em pa moramo še omeniti. 

IJM »nekod slišijo pritožbe. da 
'»ki nc dobivajo li<ta pra-

aJi pa celo'ne. Naša kriv 
[ker od tu odpošljemo vsa-
Isvoj list K&vno zadnje ca
ll je pošta vrnila nekaj ti« 

»pazko, da niso bili no pri 
j pošti od naslovljenca dvig 
[Torai za to mi ne moremf«. 

slučaja da ni pravilni ni-
la) nam dotični. k t lista 
(to nc dobiva naznani prej 

joče, ker hočemo |>oštrj® 
Kidirati in popraviti naslov 

J* slučajne pomote pa pro 
|da .se nam oprostijo, ^afti 

iiredništvu je čez glav 
j>i nc bilo, če' se t ja pa 

pri ra*pošiHatvi kak 

9 otrok. V svoji oporoki je voHl 
$voje premoženje devetim otro
kom iz druzega zakona, med tent 
ko je one iz prvega popolnoma 
prezrl. 

Otroci prvega zakona hočejo o 
jioroko razveljaviti in sedaj ima 
vsaka strank j»o tri odvetnike. Go 
tove je in bo« te, da bodo imeli iz 
te tožbe največ dobička odvet
niki, . , K, 

BORBA MED HACKKN-
SCHIflOTOM IN 

Na delavski praznik se je vr
šila metalna borba med velika
nom Gotchom in "rrskim le-
\oin" Hackenschmidtom. Bilo je 
pač zanimivn gltslati. kako se 
preinetujeta dva najmočnejša člo 
veka. <»otch. ki je nasprotnika 
dvakrat vrgel na tla je farmer iz 
Iowa in je znan kot najboljši in 
najmočnejši metalec. 

Prvič je spravil nasprotnika na 
tla še ne v 15 minutah, drugič 
pa v petih iiumitah. 

Za H> nnrfnje Hta dot>i!a (lotch 
$<J 1.000. Havkensehmidt pa $M,-
'ii<0. Torai metanje se jun je vrlo 
splavilo. , 

>NESREČENI VLAK. 

"iOiui 

PRETEČI ŽELEZNIŠKI 

ATRAJK.v. 

V velikanskem železniškem po
djetju, ki je znan pod imenom 
liarriman, bode uajbrže nastala 
tavka uslužbencev in delavcev. 
'rc|x>nia točka ie, ker delavci 
abuvajo enaki ksftel, kakor ga 

liunjo pri drugih železnicah, v 
k ;«r se pa železniške družbe bra-
ui}*> privoliti. 

U radniki imenovane družbe 
pravijo. da hočejo s svojimi na-
survljenči \ prepornth točkah sa-

f *f HS I »odo ozi-

kapitalom 5 milijonov dolarjev. 
V tem novem podjetju je zain
teresiran marsikateri ameriški 
kapitalist. Družba namerava raz
širiti svoj tlel«,'krog po celem se-
verozapadu, ter se pečati tudi » 
posejanjem lanu, ki se ga rabi 
za prtino. 

Družba ki ima novodobne stro
je hote poleg tega ustanoviti pa
pirnico ter izdelovati najfinejši 
papir. 

Novo podjetje bode tudi za 
kmetovalce velike vrednosti ker 
se bodo pričeli pečati s setvijo 
lanu. kar do sedaj ni bilo. 

MINNESOTA STATfc FAIR. 

V ponedeljek, dne 4. t. m. se je 
otvoril v St. I'avlu takozvam 
Štete fair ki -bode trajal do ^sep
tembra, Z oz t rotit na predpriprave 
je soditi, da bode ta fair eden 
najboljših kar se jih je še vršilo 
in tudi po otkisku soditi, bode e-
deu najbolj obi&kovanih. 

Iz vsih krajev d<»spevajo obi
skovalci in posebni vlaki priha
jajo t mnogubrojno množico. I/o 
sebno /aniiiiivit je ra/stava doma 
i'ih 7.i in jMfrntnine. Konjske 
'dirke so tudi privlaka tn ao pri 
ttjih zasedeni vsi pro^t<»ri. 

lena pravila. Uvidevajo tudi 
<i 
•r >čak» . o ptNWlfttceii 

Sedaf se mdi poroča o ne-, , , , , 
c. ki se je pripetila via-! v u'm' ,5a, luH't:S0 dcia

l
vc' n,af>ra-

' 1 1 — ' 1 -• "k i>o-
pri 

razmer-
I>c!avci pa pravijo, 

da s jem zaslužkom, ki ga. sedaj 
dobivajo ni jim mogoče shajati. 

^fBLIK SIR PRODAN. 

Si. Paul, 5. sept-. Velikanski 
hlet> sira, ki tehta 6<>00 funtov ia 
ki je v tukajšni razstavi razstav
ljen, je bil prodan za $1.!«»(). Ku~ 

iz Yer>ey City, N V. ga je 
tipil in ga hoče o liožt^J f|Htde-

liti med revne ljudi. ; « 

L' 1. C*« IV Ifl ll'Vit(W * »M , . . . 

r.. na Soo progi in sicer j v!'.5 1>! v 1 J*/a zahte\ek 
inemu "limited* nagliču. • v,sc^ \ ir. 1>H s a^ 
m. Pri 1*remontu. Wis. tel1*-"1 kufH-ijskc.n razt 

lane 
tin. l'ri 1*remontu. Wis. jej 

v odprte tračnice in »Ufje -,u n,,kK1K"e 

l vi, oicolo št i rides t pa več 
nje ranjen^. 

j so: Strojnik Angtm 
i r. 35 let star, doma it 
Iu I .ac, dva nepozhan* 

i, ki sta se voxiia "slepo in 
nk. 
»č Mcinsden, je »kiKiil ia 

otive in se pri skoku hudo 
I oval. 

(tno ie ranjena neka gospa 

TAPT NIZOZEMSKI KRA-

• LJICI. 
Taftrt$».' -'iiiicwiiiski 

kraljici Viljefnini povodom ns^t 
nega dne odposlal naslednjo br-
rojavk*»* 

"Ob obletnici nij^uiega dne \'a 
1 »' i ^ 

Vam doposiati svoje čestitke s ic 
lj|>. da Veličanstvo vlada še do4-
yo Kt /a napredek nar-xla in mi-
r«.'-

mSOm 

|z Etrp. 
AVSTRIJA 

"M 
m' 

f*$K>daji na Tirol«k<i(l. 

\a ^ ;-jrnettl Tirolskem so bi 
le hud* >i<;vihte. Promet z vozovi 
H- i>opoi)i'wna nemogoč. V dolini 
pod Oprtal, k i ni i alpami je v< «1® 
tako rtfrastla, kakor leta 1K18, k6 
ie odteklo jezero. V mnogo kra
ji!' stojjijE hiše j»xi vodo, pošmi 
pr mei je popolnoma ustavljen, j 
A! • »go erst ie zasino. <la IKKIO za 
lo!^t»- tlerabn«.^ •, 

\tn 

lera Sufaku. 

'Sk 
L i K1 

ne tudi z ministerskim pred»ed-| jc, svojem potu zadela v tih* 
nikoni baronom Gautsch. fto. na katerej je bilo več izletni-

*», ^ , j . . kov ki s« si ugledali poi»or»fce 
V ogrskem državnem «feoru »e j vaje. K sreči se ni pripetilo aič 

nadaljuje obstrukcija. Vtc petv hujšega, kakor da je jafeta b«k-
aj je bilo vloženih, tudi mtntstr.!,» p.^ktM^vaaa. Wetniitfr »o re-
? K i  p r e < i > c < t n t K  g r o t  K h u e n  j e  p o j ^ j  
dal poročilo o prekora« enju kre-; 
dtta leta 19l«i. Ob 11 dopoldne; v »MII«. I 
je liila seja proglašena za tajno? 
in so ra^fuavljAU a Ogrskih ti-1 I\>ražfriir (k^illy, »mmega 
skovni ra/merah. : I francoskega kirasirskega polka, 

j je zgorel v zraku ko se je naha
jal s svojim li-ualnikom na poje-

N-U.n. i tu Katastrofa je nastala vsted 
NbMClJA. > razstrelbe beivcine in naenkrat 

... j je bil ves stroj v ognju. Stroj je 
; {pade) goreč na zemljo in njegov 

Nemški ce^Qj ogleduje tnanwrico: vodnik, goriimenovani porc» «ik 
Rte!, Nemčija. 5. fept. Veliko;^ 

mornarico, katere bojne ladije so^ulVJ , 
widrane v kielškem pristanišču ^ 1 lKh nekl stofn,k

t ^ 1"1er?u 

u- ce*ar danes ogledoval. N'a ti-!Ca^mTf Wle. 
l^-ev je «*nl. m tisoče, u 

ii.-otitih in je 
•ev je 
vaio rnoroa" 

\a #nžakn je obolela na sum 
ljivth znakih kolere i.jubica Car 

lirah, lakisto je izobrana tudi j . ; 
krčma Fučakova na Orehovici 

padel 

KOLERA V TURČIJI. 

kjer je (argon j a 
časa mudila. 

zadnje dni 

ZaraiSi kolere a« gredo iw Vaje. 
Pretekli te<ien sta v Ilirski Bi

strici <4>olela dva vojaka Itf. stot 
aiie joiačičevega' polka. Bolnika 
sc> prejx'ljali na Kt-ko. Sedaj je do 
tfrohrai'sko mmrstrstvo v P>u-
d1in^»eš!i brzojavno odfK>vedaln 
nameravane vojaške vaje, ki bi 
jih domobranci morali imeti v re 

•ki okoiki. Vaje so odpovedane 
radi onib dveh slučajev kolere 
Minburstvo si da dneven* p^vroča-
ti 6 zdr*jn»tv««kMtt stanju gholetih 
v^jakov^.' -

Proti draginji ' 

:ed Avstrijo in Srbijo se baje 
vtič |JOs;ajania t'lede povišan ia 
li* iingetita aivoza prašičev v 

atrije*, Taka ureditev pač ni iz 
ki; ena. toda Avstrija zahteva. 

da stavi Srbija za izvoz av" !  

>-0b tskih industrijalnih izdelko« 
incise pogoje Srbija pa je te 
Y%ve Austrije kratkomalo od-

-Ici-iUi. \ sled česar so se poga-
ahja ra/.bila. OV?e te vesti oficijal 
io ne priznavajo kot resnične. 

Zastrupljanje. 
Iz Schoenebecka se poroča, da j Kolera ^ pu 

se je vslcd zavživanja starih je-l razširja 
dil, zastrupilo več delavcev, oi jv Carigradu 
katerih so štirje že umrli. Pre 

Turškem čedalje 
Zdravstveni urad 

(>oroča da je, dne 
•il. avgusta obolelo v mestu m 

LAKOTA V MEKSIKL 

kotniki' 4-i prihajajo iz Mon-
tuzima. Mcks. in iKiuglas, Ari., 
|Kiročajo. da so v državi Sonora, 

iz Dulutha. Zlomljen ji > v okraju Montezuma nastali 
n ima tudi notranje po-j nemiri in sicer radi pomanjkanja 

r ter težko, d bi jih prestala! življensk:h potrebščin. Io se je 
u Fred Fortune mu je no- i pripetilo vsled tega, ker ob ča-
> strlo. da so mu jo morali; mi, nemirov niso posejali polja, 

isti pa ki x> imeli jn>sejati<>. se 
jim žetev vsted suše nt obnesla. 

odrezati Cayerevo in For-
os pii^hmin vlakom odpe-

bolnico. Več potnikov iz 
ta se je nahajalo na tem 

vendar ranjen ni bil nih-
viaku so s< nahajali tudi 

P$i, ki so peljal i jetnike, 
|'f tudi tem se ni nič pripe-

11, da So bili vozovi železni. 
I'lili leseni, bi bila nesreča 

ita. Vlak. ki bi 'imel priti 
jri zjutraj v Dulnth, j« do

le ol> 5 uri popoldne. 

ILEKAR UTONJJU V 

MLEKU. 

KDO JE KRIV DRAGINJE. 

ore, Nebr. 5. sep. Tomaž 
gnal vcw na katerem je 

rlika j>os, »da v katerej se je 
Ho 1000 galoucv mleka. 

preobrne, jiosoda razj»oči 
>ko se razlije čez farnterja. 

je ležal ob vozu in se ni 
| Raniti jc tako rekoč v mle-

nl. kajti ko je pmla po-
[bi! iarmer ze mrtev. 

"0>' I »».• . J,-*- ".&M 

Koliko ljudi se pc^>nuuje kje je 
n ž roti draginji. Nekateri mislijo, 
da so farmerji. vendar temu ni ta 
ko. farmer v Arkansas ali Mis
souri j>roda ducat jajc za 15 cen
tov, železnica do New Yorka ra
čuna 2 ct. voznine, a 
ku se prodajajo jajca |x> .'JU ct. 
ducat. Farmer Califoruiji «lobi za 
zaboj citron $1.50, železnica ra
čuna do New \ orka od fcaboja 

centov, prodajalec, p* citrone 
pr<K|aja pr» $7.40 zboj. 

Le v dobi prideloivaleč, 11 
odstotkov dobijo železniške di%ž 
be, a U0 otistotkov <^*ro<lajalci. 

VELIKANSKA POŠILJAT EV 
iiTA. 

( )<1 "ih. do :$o. vgusta je iz Min 
neapolisa bilo izvoženo toliko 
žita, kakor še nikdar do seda; Ta 
dva dni so ya naložili in ra/jH> 
slali 5I>5 železniških vagrniov. 
Največ tega žita pride iz Minne-
^ote. ker North Dakota je vsied 
slabega vremena s žetvijo /io-
.stala. Vsega žita. odpo»liuiega ta 
dva dni je bilo 715.0(H) twifcliev. 

PRODAJA BOJNIH LADIJ. 

t radniki pomorskega oddelka v 
Washingtonu zanikajo, da bi 
Združene države se pugajale s 
Turčijo raradi proda ie bojnih 
ladij. Zunanja vest pa pravi, da 
>e vršijo kupna pogajanja m da 
iKvde Turčija od Ždr. držav knpi-
la b(.>jne ladije Olynipia, Raleigh 

\nv Yor- ^rtK>^yn *n Saratoga, ki so bile 
v potHKir&ki UiUU *jMUAku-ameri-
^kc vojne. 

ITALIJANSKI Z LOČIN CI. 

Dfie semptembra iMS jc y 
New Yorku in snrer blizo mesni

ni 
delovalec. 

Ravno isto je z mlekom, mcsi>tn; , ... . , . i „ j 
s ^jrtkimi pridelki. Ne pri-f^ '^''jana .saiu^ razletela pod-

nc železnic« niso kri-1 «»vMcna bomba in to je ze se-
vi draginji, pač pa fazpečalec, i .,ckom, cne^a 

zatoraj pa nastane vprašanje, ka- rocelje hise, \ katerej s a ujc 
ko bi se dalo napraviti, da bi lju-! »tabjanskih rotibm. so 
dje dobivali blago naravnost od )e vsl<*d razstrelbe^podrto.. >endar 

šele 

Sit POTWSTJ-

|E ZA Z^PUftCINO. 

City.tom* Okemaajat 
"ega farme rja Viljema 

« M tožari za dediči-
Fatmcr je Ml dvakrat 

< mk M po 

pridelovalcev, ne 
derai^l prekupcov. 

j»o |wsre-

NOVO INDUSTRIJSKO PO-

OIBTJK-
t 

\r ^iH*tonn. North Datota 
vstanovdi wivo pt^ljetje in »icer 
American Linen Fiber Co. ali 
tkali. drnika • k^orporinmm 

k sreči ni bil ntkdo ranjen. 
1'olicija je dvojnega mnenja. 

Prvo je, da je' pri tetn delu bila 
"črna roka", druga pa. da je uvi
deti k«^t demonstracija pfarti "a-
raačujočittl cenam nu-<a(» 

PRKZIDKNT TAFT POTUJE. 

Ril fek tbr 11M« miM (tolga, 
Iti jo qstmmtm prepotovati pre

bivalstvo je zaradi tega v velikemjv>° ^ Vaterih -te umrio 
strahu in s.»dišče je wlredilo stroj-f'- P'^bno mtd vojaštvom v 
go preiskavo od kje prihajajo ta j a'banskem taWju morilka zeio 
živila, Mirenja s<» tudi, da je razs;4ia^ * nekaterih mestih 
d<» i z nuiscevama zastrupil živež, j^ ^ '^an kolero 50 o^eb. 

i i •— —•<> — 
Poiar v Bertinu. 

glavnem mestu Nemčije jc[ RAZMERE NA WAN S K L M 
divjal grozt« it požar, ki hvala j :  - , 
Bogu ni zahteval človeških živ
ljenj. pac pa napravil škode z a  S o v r a ž n o s t i  m e d  K a r i  i s t i  m  r < -
poldrugi milijon mark. Slavno- j publifcanci so dosegli *voj vvi« U . 
znana Spree palačif je p«»po!no- { fCarlistično časopisje silno o»»r-< 
ma razdejana m le pognmnosti j piše proti republikancem in ; 

požarnih hramb gre hvala, da ni paziva naboj. Vlada najstro . 
zgorel celi mestni okru; O 
nju je bila na tisoče radove 
in policija je imela dosti opra 
ka, da je rHriftnla rr 

Kj"< *r I pazi na viiditelie i- obeh tabor? 

RAZSTAVI V 

TURIN U 

Nemška armada. 

— Iz Zadra V Dalmaciji jav-
'jajo, da so prijeli tlva Dalmatin-
ca. ki sta za časa jiomorskih vaj razdivjani element, 
avsttijske mornarice, zajela vse-| * 
bino br#M.i\ov z brezžičnim apa 
ratom. ter isto naznanila italijan 
skenm nioruaričnein poveljstvu 
(»ba j'rideta pred stidisče in b«»-
deta strogo kaznovana, 

Veliko vznemirje med ljud
stvom vla<la ker «« je kolera v 
Budapešti / ipet pojavila. Pripe
tili so se trije novi slučaji. Tudi 
iz Hrvaškega. Štajerskega in Ti-

prijavljajo nove slučaje 
bolezni. 

iTALJJANSKI 
Velikanski 'Jezdni poiaiSi^*1 

\' sodi?t tiem okraiu Aachen j 
*»..Nemškem divja^rozgv-iti g 
zdni jKižar. ki uničuje^hjijlt 
gozd ob bolandski meji 

Brzojavno porocib. pravi• -<iv5ak pričakovanja al; 
j e  u n i č e n e g a  z e  n a d  4 0 ^ k v a d r a t - ^ . u  y  

nit kilometrov sojzda^ ^st nseb; . { . 
je tudi zgorelo, iz celega okraja j • • 
prihaja rešilno moštvo. • ?;t 

JUBILEJNI 

RIMU IN 

I js\a glasom lista "L* !tali<-

Ces«n4(i namestnik iz Ce
vke a. knez Thuir se je podal v 
Iscbb kjer prebiva .cesar Franc 
Josip čez poletje. ̂  

Namen potovanja je, da pre
dloži Thun cesarju nov načrt o 
iftHirnzutuljenju med Čehi in 
Nemci na Ceskem. Ravno iz te
ga u z roka se knez-Thun sesta-

Vaio! 
It seji. ki «e vrši v prostorih "Na-

•t"S>dnega... Vestnika'" podpornega 
drt»št\ a ''Duliithski Slovani*' v n#-
deljo ob 10 uri dopoldne, člani 
SQ na|>rošeni> da se te seje udele-
ie v polnem številu, ter da s se
boj pripeljejo tudi iste, ki name
ravajo. pristopiti društvu. 

zident Taft, j«, že določena. Vse
ga skupaj bode prepotoval »•4 
držav in govoril ter se ustavil v 
več kakor sto mestih. 

Dne 18. septembra prične po
tovati, it .Bostona in konča svojo 
pot dne 1. novembra. 
President se ustavi v sledečih dr 
lavah: Michigan, New York 
Pennsylvania, Illinois. Missouiri, 
Kansas. Iowa. Nebraska. Colo
rado. Wyoming. Utah. Idaho, 
Washington. Oregon California« 
Montana. South Dakota. Min
nesota m \N isccmsifi. 

V petih drža/ah. če* katere se 
'!•- mw, «t m bode «atav|t 

\*ako sedmo leto izide izve-
stje <i nemški armadi in jjosebno 
letošnje je zelo zanimivo iz ka
terega se razvidi, da ima Nem
čija 24 armadnih korov. Vsak 
kor ima 3t; bataljonov ki postav* 
v boj 1"><» i(rclccv, Kavalerija c>b 
stoji iz 45.00»! konjenikov in na 
prasljeno je vse tako. da se cela 
armada tekom 4 dni združi in 
postavi v boj-

Razven tega konjeništva ima 
Nemčija še 12 divizij konjeni
kov. vsaka divizija po 3fi00 rnož 
ki je razdeljeno v dva oddelka. 
Prvi oddelek se mobilizira v 0 
urah, drugi pa v treh dneh. V 
mirnem času služi peštvo j>o dve 
leti, konjiki pa po tri leta. Na to 
se jih prestavi v reservo. 

Nemčija ima okolo pet milijo
nov odsluženih vojakov, ki jih v 
slučaju potrebe pozovejo pod' 
črno vojsko. 

V slučaju vojske s Francijo, 
postavi Nemčija v 4 dneh 

vsaka po 200.000 

PAPEŽEVO STAKfE 

Pajiež Pi) X, «e zopet p*Vutt t\< 
koliko bolje in njegova opeša m 
moč se z<ipet popravlja. Sprt a 
st sedaj vsaki dan po vatikanskem 
vrtu, >'pazilo se je pa, da ga ti 
sprehodi zelo utrudijo. 

DULUTH SOUTH SHORE IN 

ATLANTIC ŽELEZNICA. 

armade, 
na niei< 

FRANCOSKO. 

voja&k* vaje. 

To leto se vršijo na Franco
skem velike vojaške vaje in si
cer v tolikem obsegu, kakor se 
do sedaj niso vršile še nikdar. V 
kraju Saint (Juentin, Rethel. Ce-
dnav in Compiegne se se*taneti 
dve armadi <>!<stoječi iz S2 ba
taljonov {»ešcev. »H eskadronov 
konjenice, in 75 baterij topništva 
vsetra skujiai Soutm vojakov. 

Pri teh vajah <e gre posebno 
za 1o s(xi/nati kakovost armade 
za sltK-ai s{»>pada z Nemčijo 
Tudi pomorske vaie se vrše v 
tem ožini. 

Oklopaka 
T«»ulon. Francija. .4. »pt £ran 

coska bojna ladija 'Itrennus , ki 
m nahaja a* mocaa*#* v*l*h 

k: i/ M'nne*ote iu druzih 
zapadnih držav kakor Dakota, 
Montana. Washington. Oregon 
in zapadne Kanade, s<» žc dt>l|fO 
spoznali veliko udobnost te želez
nice, zatoraj se pridno poslnžuje-
ri jim jamči splošno zadovolj-
nost. 

Naš vlak zapusti Duluth ob 
stlr.' (5.15 vsako večer proti New Yor-
moz ku -n v?hodu, kateri je popolno

ma preskrbljen » vasmi potrel>-
ščinami. 

Naša proga ima direktno zve
zo z vsemi drugimi, tako da se ne 
rabite prevažati iz postaje na j*Q-
.stajo nikjer, vozove premenite sa
mo dvakrat do New Yorka ia *0 
samo na tisti postaji na katero 
pridete. 

Kadar pridete v New \ork, vaa 
spremi nas oseben »zastopnik, ka
teri preskrbi, da dobite čedtla 
prenočišča po primerni ceni In 
vas tudi odpremi na ladijo, sploh 
mi skrbimo da je v»ša pot kolikor 
mogoče prijetna. • 

Kadar pridete v Duluth, obrtt*-
te se na naš urad, ako pa kupit« 
listke na severozapadu ali od dtU-
zih agentov, zahtevajte, da vaw 
železniški listek čita preko 
luth. South Shore Mt Atlantic J|jjiH 
do N«w '/orka. 
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