
ed«ha Iw» Dunaju, 
^.•»kih i*|{r««i»h prinašajo 

(
ski listi podrobna |*»ro-
rc hočemo tudi mi obja-

Sientar menda hi potre 
mora le "dal Bog. 

tudi v Avstriji čimprej 
zjasnila, da hi borno 

»c oprostilo krvosesov, 
je neznosna, davki ved-

1'hogi kmetovalec vzdr-
iavne lenuhe, vzdržuje 
(lav uit* pohotne velikane, 

pa ne. kje vzeti, pač pa 

hrom mestu drlave ao 
tavali prizori, ki »po
lna dav no pretekle čase. 

revolucij, v zadnjih le 
larski Dunaj videl na svo 

ponovno stotisočere 
demonstrirati za politič-

spodarske zahteve. Dunaj 
je v novembru 190« po 

km- ovir«, ki so se stavile 

t spopada* tvojaitvom, da st
reljalo ki da j« Mk> več $c.ri 

Otritring« ao raxdjali vet: 
»lajata in trgovin, ra/bfli ok-

več 

dali za dene# dopoldan veliko de retiranih. Razgrajat i pa »o 
iTioa*tračiKi zborovanje proti dra- tem že vršili s ve-je delo pri kavar* 
^inji, ki hi «st naj vršilo v rutov-ini "l«ang", v kateri »o »izbili ato-
*u, Vodstvo stranke je <Hlkloiiiki Me ter ž njimi pohijaiW-Aii<e na jn-
vsako odgovornost za vzdržava- 'stični palači. \'  ulici Mellaria j«: pflMajatw* in trgovin, 
nje miru in reda ter tudi ni na-Mulo demoliranih nekaj malih tr- rta javnih Tudi več šol-
znanilo ubla*tt sprevoda, kakor ne poviti ter mnogtfljudi ranjenih od «Wh poslopij je 4»ilo poškodova 
je to dosedaj vedno zgodilo. 2e j razbitih šip, i  linurimi j i  utifffjnm. Mri šalafcam poalopju na vo-
ob I. zjutraj »o se začele pomi-| uprav posejati*. —fr1" ^5 gflitt (• Hippga*se 
kati hs vseh zunanjih okrajev ne-i '  - i  |  Ua razbili okna in poškod«»\ali »>• 
pregledne množice delavcev, v no| Nastop vojaštva. 'Mtajo .  Tudi inpniftče altlepfhci,-
tranjem m»-*tu so se jim plrulru-i . j&m*fee cerkve so ometali s k a 
žili  mnogoštevilni demonstranti; * c  l judstvo nikakor ni hp-jn»nji. parkov so znesli klopi 
iz meščanskih krogov. Kmalu poj Petnimi, so poklicali vojaštvo? jff napravili barikade. Iz sol so 
deveti uri je hi! ccl trg pred ro-U r^ t : '  je eskadron ulancev. ki so: gagetali na cesto opravo .šolska iz-
tovžem natlačen ljudstva, ki jej ' ') ' '  sprejeti 1  glasnimi *fej-klici. pMčevala in knjige. \'eliki eksce-
tudi napolnjevalo velikanski pro J , rKu  med muzejeiua je stal: si» bili  pred Delavskim domom 
stor med univerzo in parlamen-{eakadroit huzarjev pripravljen, kfcjv»KreitnefKasac in Klausgas>«e. 
toni. t A* lo. do|M>ldan je bilo um : ' c r t '  s o  demonstranti nepreneh<>->|^| c  k 0  ^ v* c  vojaštvo, kar ga je 

vsega sfcfQiftj '190,990 d» ma zasmehovali. Z ' ' liellarije j<;hfl», na razpolaganje, dirigirali v 
zdaj prikorakala asi s t etična stoj;-! (..Hakrmg, so v.saj v glavnih ee 
nija .t\f. pc^polka in stotnija »leUČ- jstali pregnali demonstrant«*. Voja 
majstrov Množica je pozdravilai | j |V,. so obmetavali s  kamenji, 
Vojake s klici: "Ali ste lačni? ^^iptU-d česar je nastopila z bajoneti 
ste dobili danes že kaj jesti!* 4^, golimi sabljami. Več eksceden-
Med tem je skušala jK.licija p«o-| |»h j c  bilo bolj ali manj ramenih, 
stor okoli '"liellarije" sprazniti, | l o j i  so trajali celo p»>pol 

štva. <!a po možnosti prepreči »le-jkar ^ je tudi proti d vem popold- do večera Demonstranti se 
moiistraeije. V gostili  gručah so jn® poswčilo. Pmla demonstranti;^, hoteli umakniti. Ce so jih ra
bili na Kingu i»<istiraiu stražniki |  so jih t. enega mesta pregnali!  jgnali ^ glavnih cest, so se /brali 

nlošne in enake volilne!I , r* ^ " a  konjih, vsi dohodi v no-j* 0  s c  ztirali na drugem hiestu. Na;^^^ v  p«,stranskih ulicah, (»o 
in i>red meseci je tlitnaj-! 1  ranjo mesto, zlasti pa ulice, v j to so spraznili tudi obe plati glav« vc»ri se twit; tla je infanterija stre-
st\o na t tuli meščanstvo i  katerih se nahajajo vladna |Hwdo-1 n < fK* dohoda i>re<l parlament, ki;^],, tt^fia t* \i;»t še ni potrjena 
demonstracij dvignil > j pi"- so bile zasedene od kavale- ( s t a  '»»1^ eel dau zasedeni «.hI de-j V < Xakpringu j<: bilo ranjeuin .">7 

navnočih vsega 
110.000 ljudi, 

Vamoetne odredbe. 
VI«da je že v prvih dopoldan

skih urah mobilizirala vso dunaj 
sko policijo in nad HHM) mož voja 

It zavoženi gonpodaridti i r ,i c  tilanov, ki so tuli deloma po j  inonstrantov. Demonstranti so »e jw,. |,  Zi*£«r- f«'  |H>stala situacija 
šl^j klicani tudi i* drugih mest. Cela temu i  največjo silo vpirali. ,  [nevarnejša, ker so se začele med 

bila v vojašnicah! Ravnotako hrupno je bilo tudi'^, 
Kreiungi".  Ko 

llr/ave. Toda takrat je 
•ne demonstracije: v 
t.pih so takrat meščani 

ganuzia je bila v vojašnicah 
konsigniraua in r. ostrim strelivom !M ; i  

..  .HstavauVr standartamij pripravljena Posebno ,»stru za-
znaki mirno ter discipli jstraženo )e bilo poslopje ogrskega 

korakali po dunajskem' ministrstva m pa cesarski grad. 
' Notranje ipest" je kakor 
vojaško taborišče.. he demonstracije so bi

tima drugačnega znača-
Llni demokrati, ki so jih 
li, sti kratkonulo napove 
| io zborovanje v rotoviu 
stvo je izdalo parolo vsi 

vsi pred rotovi. Sih* 
lanka ie odklonila vsako, , ,,,, .  , ,..  • ' j vorilo to soc. demokratičnih j»o-

jslancev meti njimi 1'erncrstorter, 

J^iorovanje prM rotovtgm 

Zr pred deseto uro ».o morali 
na Kmgu ves promet, 

za rotovzem so bile po-
nstaviti 
Pred in 

h za mir in red, ni posta 
farnih rediteljev s pomo
rih /ua tako dobro varo-

[iplino svojih mas; prepu 
In a so sebi sami. 

."i .  ,r,. iSchuhmeier, Seitz. Govornikov <h>'uO Vdid- j .  .  ..v . ,  
J^kiiraj tu bilo »Itaati, ker je mno 
| žica venomer klicala fej vlada, 

liio demokratični vodite-
Ihoteli odgovorili mi

ni predsednku na njego-
pmja, da harattgvirajo in 
ijo nerazsodno maso. IN» 

boleli, da je njim edinim 
jvmlržati v razburjenih 
Muli vrstah tnir in red in 

fej agrarci, fej Mažari! 
Med ct»orovait}«ni ae ^« |Mrigo-

dil tudi 

prvi burni priaor. 

Nastopil je namreč čdhfci posla-
Toinašek ter v češkem govoru na 
padal trgovsko |*>litikt 

je {ki konča
nem shodu šla velika množica pod 
vodstvom p< 
/i Teinfaltstrasse čez Schotten 
gasse, je dobila dohotl v llerren 
gasse zaprt od goste vrste poli 

lonstrante vmešavati razne ne 
varne eksistence. Policija je uka 
.da hišnik oni, naj hišne duri 

lanca \\ interja sk0-| | | | ) u]u  /Apro. Kravali v (Hakringu 
<m tuli p<M]obui revolti. Demon
stranti so se umaknili šele kava-
leri;i, \'et'*krat so *e ekscedenti za 

cjstov. za katerim je stala četa! |^a*ikadimali in so metali na voia 
dragoncev. Množica je grozeče; ( )  kamenje in dru^e predmete 
dvigala palice, kričala "fej!  vladi m >), 

-Ta 
.  .  .. zvečer še ni bilo konca ek-

in agrarcem m korakala proti vot-% c,o v  i>e demonstracije name 
neinu ministrstvu, kjer je četa bU|^H V a j 0  prihodnjič nadaljevati, 
zarjev zaprla cesto. Demonstranti j (radno por.Hilo o demonstraci 
so jih pozdravili z ironičnimi>j a | ,  .ii.godkih na Dunaju pt.»tr-

cljtn-ldia ^o^začeli KT^jjuie, <1 a je t>ii e<U*n zalHnlcu z l>a-
i\M s palicami in kričati tej i  so bili težko ranjfni o»l 
Dolgo je trajalo, da so se nek*»h- !; au e  58 i>seb. in sicer me«I njimi 

dala Turčiji vojno. Wkr natm 
j;l-»nu» -'t to nastalo in kakor se 
poroča m »e aovrainoMi že pri
čele. 

(Vre se 1u ra Tripolis, ki je tur
ška j»rov ima v Afriki. Tu dežela 
je zelo prostrana in una 1.3(h).0OO 
prebivalcev ter v primeri skoraj 
-tiKUMJO kvadratnih mili. Prebi
valstvo je mohamcdan>ke vere ni 
sprajno fanatično Italija ima tu 
okolo ,"Mi.tHM» na>e)niko\ in s pri
četim korakom si hoče osvojiti 
deželo, ki bi ji  v trgovini prina
šala le}»c dobičke. 

Italijani bi Turke na vodi po
razili, vendar na suhem bolj te
žko Prcbivalci v Tripolisu so ve
činoma Arabci in zelo bojeviti 
vojščaki. Ce se dvigne cel rod 
nad Italijane, gotovo ie, da bi I 
talijani bili tepeni. Turčija sama 
ne more"dosti pomagati, kajti, da 
bi spravljala čete iz IVčijc v Tn-
jtolis je zelo težavno ker na vt !i  
bi naleteli na italijansko premo.-
I.diiu pot bi bila če spravlja T • 
čija svoje čete čez Arabijo in fe
ci pt jhi suhem, a tudi v Kgiptu 
bi jim šlo težko, ker bi Angleži se 
temu upirali. Kdino kar je. da se 
Turčija zanaša na Tripoiicane in 

kakor se čtiie zadosti jih bodo, da 
se postavijo Italijanom v bran. 

Italija lahko postavi v boj 
.Vi',% (hi<i voakov. 'I niviia pa -

("me vojske ima Turčija dva 
milijona mož. Italija pa 1,900.000, 

Kar *e tiče mornarice se Tur
čija ne more meriti % Italijani, 
kajti slednji imajo K5 različnih 
bojnih ladij.  Turčija pa le 21. 

Stroški armad znašajo v Italm 
$8?,m.70n v Turčiji 
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SE ULJUDNO PRIPOROČA 
ROJAKOM ZA IZDELOVA
NJE VSAKE VRSTE FOTO

GRAFIJ PO NAJNOVEJŠI 
MODI. 

POSEBNO POZORNOST 
JEMO NA 2ENITOVANJSKE 

SLIKE. 

DAJTE MI NAROČILO IN SE 
PREPRIČAJTE. 

##• <* 

Frank Veranth 
ELY, Minn. »Phone 91 

PRIPOROČA »S ROJAKOM 

ZA NAROČILA TRDEGA IN 

MEHKEGA PREMOGA. 

Naročite pravočasno, da 
boste imeli kadar rabite. 

ko irili.  

Nadaljni ekaoaai. 

« 1» s  
iaki tudi vojaki tn 

lahko ranjenb. 
redarji, pa ie bilo 

Med množico, ki je šla a ro-
tovškega trga, se je naenkrat ras 
žirila vest, da je nekdo i. okna tn§ 
gi*»trata vrgel vrček za pivo. V 
trenotku so bila s kamenjem rat-
bita vsa okna na magistratu, ki 

,, vlade, za-i imajo razgled proti Harteiistciii« 
ržavna avtoriteta ne (lose ;  ,M jp r > Vo kartelov ter doka j gasse in l.andesgct u hstrasse •# 
kar premore strankarska ; Z( ivaj  ̂ itrebo uvoza argentinske- i l.ichtenielsgasse je bilo mnogo 

ga mesa. Kar naenkrat se oglasijo j oken pobitih Demonstranti, ka-
! iz. množice glasni protesti protiitere sta policija in kavalerija i>reg 
jcokemu govorniku "Dunaj je nali zpred instčne i»alace t  so prv 
j nemško mesto", "dol s» Cehi" — plezali ograjo vrta, ki je pred pri* 
I nastane prepir in mnogoštevilni j rodopisnim dvornim muzejem, i-
iceški Sjgtf- AMuokraii navalijo i»a t so začeli tu razbijat^ Kaabili 
'krii^a^T^i so moifali piKl njmovl-' ve? kandelabrcv za mm, i »ar oke i 
j mi pestmi utihniti. Toda razbur-|v sutcn iui muzeja tit odtrgali 
j jenje je med tem {^ostajalo vtilno; dele železne »igraje. 

VOJNA MED ITAOJANI 1K 
TURKI. 

Ta »lokaz se jim je po 
'imla tlemonstrujiK-o mno-

|zagos|.o»lovali oni temni 
l»norni elementi, ki jiora-

priliko xa ekscesu ter 
imetju in življenju ne-

l\>uličm» divjaštvo, 
trast |k> uničevanju je 
(l^vala na Punau. 
ui obor»>žene site s»i si
li v/planienelo revolucij 

(esar tvet ni pričakoval, da o 
m ni niti «aniati to «te je 
o hlo in <>cer It.ilu.i je napove 

Grosen umor. 

I/ Lomlona poročajo Neki 
pohabljenec z imenom John Vau-
ghau v vasi C.ikoo je razstrelil  
posteljo na kateri ste spala njego
va /ena m njegov sin Vaughana 
samega so zadeli kosci razstrelit 
ne postelje in so ga našli par m 
pozneje s razdrobi i eno čeljustjo 
na nekem skednju. Kmalu nato je 
umrl Med tem je zgorela htša in 
<4ia mrtveca, ki sta bila grozovito 
razmesarjena. Vzrok temu gn>-
ain itemu činu je bila Ijubosum 
nost pohabljcuca na nekega znan
ca. ki je bil uek\)|iko preveč prija
ven t  njego\o ženo. 

s#!««««!«*;«««!«« 

Kaner bratje 
Eveleth. Minn. 

SM (iraal Ave. Pkanc I.IV 

Danes dobimo e«k> karo najbolj 

lih krav, mladih tn močnih. 

Kdor želi dobre krave naj a« o-

glasi pri nas. Blago je prve vrat«. 

Oglasil« M li »tkjic si Mag« pi 

nas. 

večje, 
la" , k m a l u  p o m e t a l i  s  k l i c i  

e je tm.gla razširiti, na u |*.|ivela rcvolucija1* 
tekom ^»ojHildneva sicer 
*»>|tel mir —- t«nla pri po-

i ravnateljstvu izrekajo 
da ln>do »log<Hlk»>m na 

iSedili še krvavi nemiri v 
proletarskih »jkrajih. 

socijalno revolucijonar-
ki tli  v masi, se je 

I varno pokazal. V znatne-
iih klicev "živila revolu 
ob grmenju in pokanju 
jHilutili  šip in »lemolira-

liln iu trgovin je i/hruh-
globoko segajoča neza-

•»t l judstva>  ki trpi ved-
^«>«1 splošno draginjo. 

Mve in tist>če je bilo de-
intov, na sti>tine eksceden 

Klici "živila internacijona-
nenali s  klici 
in naenkrat 

za plapola 

rdeča zastava 

na kanderlabrih in sohah Haben 
beržauov. ki stoje pred rotovžem. 

Resolucija. 

Kontno je bila sprej»M* resolu
cija, ki šiba gospodarsko politiko 
vlade ter konča z zahtevo: otlpri-
te meje? Doli z oderuštvom živil, 
doli s politiko gladu! Okoli 11. je |  
bilo zborovanje končano in med! 
petjem delavske pesmi ter nepre j 
stanimi klici: živela revolucija,) 
živijo Portugal, fej vlada, doli z. i 
(»autschem. začnimo z generalno 

Ro
so se 

|u kar je pri današnjih do 
j  posebno pomenljivo, je j stavko in pasivno rezistenco, 
| ja se v najširših meščan- j vorimo t oderuhi angleško s 

!ili  ekscese najstrožje oh-'pomikali tisoči po Kingu \'a ro-
|« da je velika demonstra-1 tovžu fui se je v tem trenutku po-
•likor se je izvršila mirno (kazal velik transparent, ki kaže 

v teh krogih s simpatijo j mtaistra obelenega na kaadSMr-
I jena. 
Jniciiai da misliti in nai bi 

al več preglavice, kakor 
le šipe m »leinolirana vra-

dne. Pod pritiskom 
Irskv bede se širi dvom in 
Vu v one kroge, katerim 
luhce ne m»>re oeitati, da 
ržav i sov razni. 
ini demokrati st> si ta dan 

itika zelo škodovali, jav-
1«> obdolžila, da so arau-: 

izgrede. Ne da sej 
koliko je ta obdolžitev; 

Ina, gotovo pa je, da so du ! 
Uscanski socijalni krogi | .ja|ace< 

Istih izgredov. PojKilnonia '  
pte osebe zatrjuje da 
|d množico nahajalo mno 

soc. agentov j>rov»<kater-
harangiurati množico, 

•vijo soc. demokratom ne 
l«r diakr«ditirm|o draffinj-
m-

laber. Prvi ekseosi. 

Večino demonstrantov se je 
mirno pripravljala na odhod. 
Množica je baš pasimkt parla
ment, kar se začilje 

strel 

Za treaotek je zavladala grob 
na tišina. Kar se zasujejo plašni 
kriki: "policija strelja'" Vse je 
kazalo na poslopje upravnega so
dišča in v par sekundah se je vsu-
lo kamenje proti oknom krasne 

Ttm bombardamet a kamenjan 

letih 

Ko so ekscendentt od tj | f  prej: 
nali, so šli ti  j>re*l magistrat n t 
Luegerjevem <rgu ill  ro!o\»ker. 
parku. Organizirano delav s!  . |»-
olkorakalo večinoma ž» domoN 
OstsH so le se napol odrasli dečki 
ki so s palicami razbijali okna i 
svetilke. Trga pred magistratom 
niso mogli izprazniti, ker so s> 
ekscendenti umakndi v park, kj< 
mor jim policija ni mogla sledi 
ti.  Opetovauo je morala p».»licij.t 
na konjih pregnati ekscendenti 
Pri tem je padlo več policisto-
raz konje. Demonstracije pred ni 
gistratom so trajale sk»>raj do vt 
čera navzlic mnogoštevilni ^<»lic 
ji  in vojaštva. I\»nekod s-» napi 
otlrastli dečki obmetavali j«dic 
l(» od zadaj s kamenji, ne da bi t i 
vsled tega ostre|še nastoj»ala. 

I'ri teh ekscesih je morala po!: 
cija večkrat potegniti sablje in !< 
posamezne glavne eksce«lente ti 
di aretirala. Aretovauih je bilo k.i 
kili  Tu oseb. Nekatere o»l teh s 
iznkili deželnemu sodišču žara« , 
javne nasilnosti. Več oseb, posel 
no policistov, je bilo ranjeni! 
vsled česar je morala rešilna 'tri 
žba intervenirati. Veliko polic 
sto v je popadalo s konj ter se p: • 
tem znatno poškodovalo Demor. 
stranti so metali pred konje po 
kalne žabice, vsled česar so 
koti ji  splašili  in |Himetali raz scb* 
jahalce. 1'okanje teh žabic, je po\ 
zročilo tudi govorice, da se je stle 
Ijalo z revolverji.  

Množica ic bila aelo ra/burje 
na Dogotlilo se je več anačilnili 
slučajev Tako si je razgalil nek 
demonstrant prsi, se postavil pred 
policista in mu zaklicali "Le su 
ni!" Tudi veliko število žensk s* 
je udeležilo ekscesov in so prina
šale iz jahalnega drevoreda na 

; Kingu možem kamenje. Opotova 
I no se je slišalo, kak«; so ženske ;  

hujskale mi»že. naj ne prenašajo, 
mirno postopanja policije. 

Ko je množica korakala v *u-; 
nanje okraje, je prišlo zopet do 
hru|mih prizorov, posebno v O 
takringu Ae na meji, pri viaduk-

Slovenska tiskovna družba 

Narodni Vestnik" 
National Herad 

DULUTH, - - MINN. 
<* * <i> 

Izdaja tednik 
"NARODNI VESTNIK" 

Naročnina za celo leto - $2.00 
za pol leta - $1.00 

Za Evropo za celo let« - $3.00 

livr*ai|e vsakovrstne tiskovine* kakor društvena pre v tla, vabila, 
papir, zajepke In sploh vsa v to stroko spadajoča 

• i « « debla • • • • 

je v malo trenutkih uničil v«e ši
pe ter poško»toval krasne štuka 
tur«. Kazvezal pa je tudi vse di
vje instinkte mase in pričelo se je 

j pokončevalno delo, ne la bi se 
' popolnoma osupla j»olicija le ko-
• ličkaj zoperstavila. Kazni (antali-; 

popoldanakin urMijllt S l, |H^>ijati sip« v bližnji! 
|***la po Dunaju veat. • ulici liellarija, s palcami so tolkli | tu državne ieleanict*, je pri*U>doj 
čaju, če se zvečer izgredi' lK* plinovih svetilkah, mob je n- j ekscesov, katerim policija i*i Wa 

proglašeno obsedno sta ; s , a v i l  avtomobil, v katerem sejejk««. i  
sie<lnjem tiodajemo o po !  nahajal nek »»ficir ter za bežečim j  ;  

lonutracij m ekscesov po,ca»iiiikom vdri v restavracijo Bel-j Veliki akaeaai v OtlkHifa, | 
|«ortJcik>. ! 'arija, ki je bila v trenutku demo-| 

j brana. Policija je tedaj potegnila- Kavalkada policije na konjih je. 
sablje ter udrla/a razjarjeno mno j zasledovala demotisttante »kozi; 
žico mlad čl.wek je pri tem dobilj bisefsitadt. \' me*tu so bile raz-j 

4ew*rati «o mfcrih:tt«ko rtao, mnofo j* bil* ««Mi. % p y»ia*m 4» o-> 

Vse po zmernih cenah, okusno delo 
i točna postrežba. 

in 

XIFRIHHF mihi U iiiiIi i i Iiii  društvam in posa-
•MzaOtom za naročbo potrebščin, uverfenlna) 

Icvrilmo delo pravilno in zadovoljivo. 

i  

» 

* • .  
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