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Delavski dan, « 

ihii Plautz 
gostilničar 

lomet • ' 

jc prazniko* Mt frto, 
vendar le eden je ki je pomenljiv 
za delavca in to j« "delavski pra
znik" to je isti, ki fja praznuje 
organizirano delavstvo. Delavci 
in delavke -vidiš ta dan združene 
korakati, ter v njih vrstah vidiš 
armado zavednega sloja. Prete
kli "delavski praznik" smo imeli 
tuli v iJukithii priliko opazovati 
trmado delavcev, ki se je kljub 
lihemu vremenu pomikala po 

I glavnih ulicah. Na stotine delaV" 
] cev. ne glede na narodnost in ve-
^ro se ie združilo, da skupaj pra-
j znujejo svoj dan, »voj praznik. 
i Nestevilne vrste, med njimi tudi 
j pohabljeni, ti jc pokazalo, da de-
jlavska moč je ista. ki hode pre-
Idrla s svojjini opravičenimi zah-
itcvki tudi one zapreke, ki jih po
stavlja kapitalizem. Ko sem opa-j'a vašo podporo M ste mi io t*a-

Conemaugt^ Pa., kot njega tn*ty 
f*evovodja za toliko zaupnost, lri 
*te mi ga izkazovali za časa bi
vanja me<4 Vami. Res je. da ni
sem niUlil \ i\s tako hitro zapu
stiti. t arok temu pa je. družin
ske razmere, ter želja po »1 iiibi, 
ki odgovarja mojeruu poklicu. 

Nezahni mi ostanejo * irenotki 
Ha večer zadnjega »estanka. Loči
li smo se, ne vidimo se »kopno 
več, ali v duhu ni*mo ločeni, 
smo skupaj. < ohranil Vas bodein 
v nezabnetn .spominu ter povsod 
vas hočem stavljati v izgled dru
žni pevskim z Koroni. 

Zahvaljujem se vam He enkrat 
/.a prirejeno mi odhodnico in ze
li nt. da frt vrli "Bled" tudi naprej 
imel tako zve*te in požrtovalne 
član«* pevce, kakor jih ima sedaj• 

"Itled" pa. napreduj in procvi-
taj sebi in narodu v ponos-! 

Se en pozdrav vrlim '"Bledč*-
nom!" 

I*an Boljka, organist. 

S[Jb e*wm spominjam moje 
< etijene rojake kot odjemalce pi
va za časa mojega zastopništva 
pivovarne v Coriemauph. Hvala 

32* J *>**». 

NAHAJATE NA 
|TU, OBIŠČITE 

VAM NUDIM DOBRO 
IE2B0. PRESELIL sem 

j zoval to parodo delavcev, nehote 
! «*m se zmislil na železno okro-

v"-'i r*e. kjer se muči tisoče in' tisoče 
.j,- i'-delavcev v globočini pod zemljo. 

" j \a Zeleznrm okrožju ni bilo ta 
» [dan opaziti nikakega praznova« 

jnia, ni bilo množice orpanizirane-
i ga delavstva ki bi \«^j enkrat v 

CA-! 'ctn- to i4' na 'delavski praznik'-. 
i pokazalo svojo eavednost, Zjoka«. 

™**jti bi se moral nad neorganizira-; 
nim delavstvom, kakor se ie Kri-i 

klonili, ter me pri vsaki priliki a-
poikevali kot rojaka. Nisem Be 
čutil med vami kot rojak, pač p* 
kot znanec in prijatelj. Ostanete 
mi v nepozabnem opominu in pro
sim. d& se tudi na mene spomi
njate. 

Ivan Boljka. 

DULUTH. 
V-posebni izdaji je po> 

jstun zjokal nad Jeruzalemom. Pri i list ''News Tribune" opisal mesto 
Duluth. njegov,> pretekli 

tukajšni 

j tem ^eni si mislil: delavski trpin 
GOSTILNO IZ PREJ-ikcdaj bodeš tudi ti praznoval svoj hodnjosi, njegov tr 

PROSTOROV NA> J& 
CESTO, i 

•si in pri i 
ki značaj! 

jfo neodvisnost, svoj praznik. Ke-|ter o prometu ki ga, ima meno.J 
j daj l*ideš rudar spoznal, da hi 
j-morali bili vsi delavci edini, če 
j hočemo zboljšati delavski polo-
jžaj. Rudar, če hočeš to doseči, i-
Imaš priliko, kajti zvesto ti stoji 
j oh strani v boju ''radarska zve-
i za". 
| Tmli za te rudar, bode nasto-

• pila boljša doba. tudi na tvojem 
obzorju 1tode posijala zarja svo-jsalo. Za izvoz in uvoz j« l>uhith 

i bode. le če se zavede* in če se po-{ t^nrekoc vrata v prometni svet. 

TOGRAF 
irlis Hendricksofl 

ELY, MINN. 

JjUDNO PRIPOROČA 
[OM ZA IZDELOVA-
rSAKE VRSTE FOTO

NI J PO NAJNOVEJŠI 
MODI. 

O POZORNOST DA
NA ŽENITOVANJSKE!"0^- s te»" iztrgaš iz krem-

SLIKE u-rfto«* tvoj*. utoricevafcev. 

MI NAROČILO IN SB 
PREPRIČAJTE. 

Da se naši čitalelji o tem mestu 
nekoliko seznanijo, hočemo poj 
omenjenem listu posneti, kar bi i 
rojake znahiti zanimalo. I 

Mesto Duhitli, aH kakor (fa| 
drugače naaivliajo "tflava jezer", 
ima res za kupčijski. uvozni in 
izvozni namen tako lego. da ga 
ni mesta, ki bi se s takim pona-

daš jiod okrilje delavske organi
zacije. 

Sat* pa hode« kriv posledic če 
to prezira« in teh ptusledk" ne 
bode« nosil le um, pač pa tvoji 

: otroci in potomci. 
| • Zbudi se toraj, p"daj svojo trdo 
jin žuljavo roko svojemu sotrpi-
jmi, združi se v organizacijah kaj
ti le v tt)h dosežeš svoio neodvis-

»vrenc Kovach 
gostilničar I 

[HISHOLM, MINN. 
Miners State banke« 

veže pivo, pristen whiskey 
— Prenočišče potujočim 

— Priporoča se viim 
Slovencem. 

OPERA HOUSE 
ROJAKOM NAJLJEP-

IBAVO V OBLIKI DO-
\ZA BRANIH PREMIKA 

SLIK. PESMI IN DRU 
kHAVE. POSETTE NAS 

VEČER, OB NEDE-
TUDI POPOLDNE. 

CLJITE SVOJE DRUŽI
NE IN ZNANCE., 

OPERA IHHiSE 

Wy. Minn., 8. sept. 

Pozdrav! 

V dolj^o'' -i štejem, da se tem 
potom z*>h\*Ujujern vrlemu del. 
pevskemu dntStvn "Bled"" v 

V* zadnjih 1" letih ie mesto čudo 
vito napreviovalu; kjer ie bila 
prej šuma in grohljr. se sdaj dri" 
ga jo lepe palače in hiše. Prebival 
stvn se množi, kupčija se ra*-
širja. promet živahen, napredek: v 
vsakem ojtiru. 

l.et.i 1S95 so uvozili in izvodili 
zh !'•*» milijonov dolarjev* a 

j*» 1"» letih to je leta 191" pa že 
za v l'> letih pa za 

Toraj vsekafco 
iniVMiuzantne številk«, 

Kar se rude tiče, so jo izvozili 
leta Its!*:: le lvil.010 ton leta 1&10 
pa že lM.4i0ii.tr> 4 ton in tekom Jfc 
let io ton. 

Bolj praktične luke kakor je v 
Dulutlui se ni mogoče misliti. I .ti 
!<a ie za^rajena z naravnim za*i-
i>oru in tam, kjer se izliva reka v 
jezero, je nastalo pristanišče, v 

ka:erem nalagajo in i zlagajo ru-
in drugo blago. Pristanišče 

zavzema prostor 1** kvadratnih 
milj in ob njem se razterat« me
sti DoHith in Superior. 

Železniški promet je v vsakem 
oziru pripraven, kt bode pa sedaj 
popolnejši, ko bode nova zveza 
s Kanado. 

V bančnem osriru je Dulnth tu
di dobro previden in promet tih, 
oziraje se na število prebivalcev 
se lahko trdi, da prekaša marsi
katero večje mesto. 

Največ pa, ki je glavni proiz
vod v temu okrožju je pridobi
vanje rude. Zgodovina opisuje, 
tla se nahajajo v području l)ulu-
tha to je na Železnem okrožjil 
največji železni rudniki. Prvi 
rudnik *o odkrili na Vermillion 
ranpe leta Prvotno so iskali 
zlato, katere^ se je tiahafalo tja 
pa sem v malih množinah, pri 
tem iskanju so pa naleteli na bo
gate žile železne rude. Prvi večji J 
rudnik so pa odprli le le leta! 
1sm? tj a Snidami m ker so uvi-1 

<!t!i. da daja rudnik velikanske-i 
jja dobička so Duhith s Souda"; 
nom meseca avgusta leta 1šk| _ 
zve/ali !• železnico. j 

?.v takoj pri ^»tvoritvi železni-j 
ce >o spravili ton rude dol 
pristanišča. l>ve leti pozneje so: 
odkrili na Ki v takozvani Chan
dler rudnik in govori se o temi 
rudniku, da daja na mesec $100,-j 
<»no dobička, (koliko ima delavec: 
od tega? op. črk.) Potepoma su. 
pričeli i»kati rudo po celem okr<' 
žju. z vrtalniki s<> delali na vse; 
pn-tege i»i to tlelo ni bilo bre*> !  

uspešno, kajti našli so toliko^ru-
dt. kolikor jo je treba skoraj za 
celi svet. * 

7, ozirom na množino rude so 
uvideli, tla bi bilo kaj primerno 
ter dobičkanosrio. gradnja livar-; 
uic. Izdelovali so razne načrte ki: 
s« sedaj vresničujejo in sicer s' 
gradnjo velikanskih topilnic in 
tvornic Steel Planta na zapad* 
nem delu Dulutha <>b St. Louts 
reki. t) tem podjetju «mo že pi
sali In objavili nekaj »lik. Za da
ms reči moramo le io, da zgrad
be zelo napredujejo in da l*>de> 

njih v kratkem nastalo lepot 
mesto. V Gary ob Steel Plantui 
postavljajo razna kttpčijska in: 
gospodarska jv^slopja. Na wiscon< 
smski strani tudi gTadijrt privat-j 
iu poslopja, katerih gradnja vrlor 
tia]»rvduje. Iti gradi Miimca^dis j 
pivovarniska družba dvonadstrttp 
no hišo , katerej postavi svojo go 
stilno, šolsko poslopje je skoraj 
d ^otovliein)«. ravno tako tudi no-
\> hotel Iz New Dulutha so na 
tet strani pokupili več zemljišča 
in graditi bodo pričeli šest nov:h 
"boarding" hiš. Ta stran je last 
"tHiver" dru/be in da omogoči 
prehod čez St. Louis reko do 
tvornic. je dala zgraditi prevažal 
ni čoln. katerega postavijo kma-
Io v akcijo in so za njega že 
z-gradili potrebno pristanišče. 

Kar se tie mesta Dulutha. mo
ramo št' pristaviti, da ie nekako 

središče za lesno trgovino. Ta »e 
nahajajo zelo velike žage, in le-
sne.*tr£Ovine, ki razpošiljapo svo
je oroizvod« po celi deželi. 

Tudi žita se izvozi velikansko 

niOfDUanl maaSSUC 

I* Poterburga poročajo: V' 
Bahmutu je v gledališča zabodel 
nek l!>letni gimnazijec vsled lju
bosumja svojega IT letnega tova
riša, ki se je razgovarjal z. nekim 
mladim dekletom. 

E. P. Da h I 
FOTOGRAF 

CHISHOLM. MINN. 
Second An. 

leto 1911 so 
Predsednik: 

tio* t. /; 
Tajnik: Kari Merhar, Bo* <!lf; 
Zastopnik: John Matkovič. 
Bobuski načelnik: Fran Jeriči 

1fe>x SS-t. 
1 »ruševo plačuje bolno p<xlpo» 

rt> skozi 6 mesecev. 20 dolarjev 
na mesec. Po preteku ta dobe p!a-
čute Jednota t'0 dolarjev na me
sec, skoz 15 mesecev, dokler »e 
splača $300. < 

Za z gubo obeh rok, nog ali 
očes $W(»0. 

Za zgubo enega očesa SŽ00. 
Za zgubo ene rok« ali noge 

£400. 
j Zavaruje se ca $500, ali p« za 
*' 000. -

Za nadaljna pojasnila se je obr
ti na odbor ali na člana. 
K obilnemu pristopa vabi 

Odbor. 

VM 
LgE 1 

I 
-'tj 

IZDELUJE NAJFINEJŠE 

SLIKE IN FOTOGRAFIJE 

POSEBNO SE PRIPOROČAM 

ZA 2ENITOVANJSKE 

SLIKE. 

Društvene vesti. 
t&OVENSKA CITALNICA 

El>', Mion. 

Prostori se nahajajo v g. J< ; 
Mantelnovl hiši. Vsak Član č 
kljuii od čitalnice in jo lahko p 
baia vsaki dan od 9 ure dopoi ! c 
pa <k> 11 ure zvečer Za izposi; ; 
knjig dobite knjižničarja v či'j 
uici vsako nedeljo ob 10 uri <; 
poldne. 

Rojaki kateri ste ukaželjni in 
radi citate, pristopite k čitalnici 
katera je znamenje našega napred 
ka na polju izobrazbe. Pristopni
na znaša samo 50c in mesečnina 
samo 25c na mesec. 

V zalogi bodemo imeli vse slo
venske liste iif Amerike in stare 
domovine, kakor tudi veliko šte 
vilo slovenskih khjig, tudi angle-
gležkih bodemo imeli za tiste, ka
teri se hočejo uriti v angleščini 

Kedne mesečne seje se vrše 
vsako prvo nedeljo v mesecu ob 
i uri i.o|K>!dn^ v čita'niei. 

Predsedni- John Teran. 
Podpredsttlnik. Josip Pešeij. 
Tajnik in arh;var: Anton Hrast 
Blagajuik: Karol Merhar. 

Nadzornik: Matija Zgonc. 

Blue Mondays 
A Thin% of tke Past 

The tired rnolber who 
know« the body-building 
power of 

has no fear of bou«em>rk. 
Hit banishes fatigue and 
brinp* rrfrt Jihine -ieepto the 
tired bod;* and mind. 

Bwry Drop « Help to B—ltK 

For sale at all drug stores. 

Hmo. Ha m m Brewing Go, 
ST. fAll. MI«W. 

Kaner bratje 
Eveleth, linn. 

!!•• Qranl Ave. Hwoc IJ8. 

i Prodajaj« dobre aiecae kravt io nla-

jla tekti. Kapqeji vukavrstie Me 

| ia (tuli krave. 

j Oglasite se w o^kjle si Wag* pri 

nas. 

JohnPovsha 
DruStvo sv. Cirila te Metoda at I, 

J. S. K. J. v Ely, Mina .ima svoje 
redno zborovanje vsako nedeljo 
jhj dvajsetim, točno ob 2. ur* 
{.•opoldan, v prostorih stare cer 
kve. j 

< »lavni uradniki društva za le-

HIBB1NG MINN. 

IZDELUJE VSA NOTARSKA 

DELA. POIŠČITE ME NA 

814—3rd Ave 

First National Bank. 
EVELETH. MINN. 

N*|starega narodna banka Mi 

Mesaba Range. 

KAPITAL IN PREOSTANEK 

$ 6 7 . 0 0 0 0 0  

|# Sdb€HHUdft i ' -'v ,n se nahaja o-
* ^ HhJo divje zveritite in sicer pt>leg 

pagretafk ! jelenov, srn, mosov tudi medve-i  

tk»v in volkov 
|)ne. '1. t. m. *<•"> Se |»>dali na 

lov .-iedeči rojaki: Uouis Pogo
rele, Jonip Rortelc. Anton 

; rtlc. "bisip l.obc, Josip Mantel in 
i Frank [lcnk»;.. Prvo z\er ki so jo 
I zagledal t je bil volk. Ta je prj-
šia pred roiaka Mantel, ki pa ni 

. -i _ takoj i»p<:»znal * kt»m ima opravka. 
J»m*i ca dobro postrebo.; m dobr«. videlo, »c mu je 

t  ,J& ? 

/de!" za plena premajhni* za le 
'»ic» pa preveliko. Strel poči in 

'ixver »« zvrne, obstreljeo* je bi-
bo so prHNM k>vci m viM^ is 

jc volk, ki se je ravfe posfevIj.il 
od življenja. 

Lt»vci ho šli naprej in ''jofk' 
Koatek pravi; N<> volka že ima
mo, še medveda nam manjk.i " 

m pretekla uia jx> tem poi; >• 
voru, ko zagleda Pogorele 
metlvede, ki >o bili  luldaljeni 
kih m*) korakov. Pikati je priči! >| 
kakor v voj*ki. enesja medveda -->> 
»»••^trelili, vendar je ranjen p-> 
i»«^ml v h<»st<>. K<> m.' lovfi pii»b 
Idii je <m zajwzdi dva mladiča su 
nekem dre* e^u. K.vitelc ptw'uri 
in enej^a ubije. dr\ii;i fe |>a poi»r 
K»|]. ko SO prečkali ht>sto, »o na 
letili m. r«n|e«o medve4ktv *• en 

»Ifel in bila je aurty*. Tex ko ji 
kwo nbttf rver. a tef^e jo , 
viti. 1.obe,« najmlajši oženjehcevj 
se ojnuači, prime ioo funtov tež-; 
ko medvedko ter jo ne*e t tniljei 
daleč Mladič je va^al ok«)lo *.ij 
funtov. Vse ustreljene z^eri smiM 
»pravili do jezera, potem pa jih z 
antomohilom prepeljali na dom. 

Ušla sta dva medveda, vendar 
tttdi ta dva ne utečeta oshhK. 

l*»v »e je obnese!. \\>lka t* dva. 
t^edveda. To ni kar si l*»di. 

.Sfa k»\ u je lovce spremljal tudi 
•4HNtemčar Jo^ip Skala, ki je 
I«iBC o#krbfJ .§ »lvbtt i'i.f 

J". Sft, 

Mllfamo denar v Avstrll« po 
najalžlih ccm||» 

v 
Parobrodni listi za vse črte. 

Plačamo obresti po 8 od slo. 

iaMiaa^iiu«^BiaaBanig 

Jernej Levstik 
slovenski čevl)ar 

Popravila te IsMalo «ovl|o vsaka ml«. 

nI va*a Mo la |as vaai |aiM» Mi* 4a 

"'V0, * 


