
Iz mesta Duluth in iz okraji« » 
tonili rudnikov. 

DULUTH. 

Visoka zahteva. 

John Olson, bri jc vj>o*ljen v 
kartwnoluinu lolinson in Oarev 
.trii/lw, Vsled pfczgodnje raz-
-trelbe je bil < >lson hudo ranjen, 
/drobilo mu j« levo roko in zado-
!iil je t udi hude pogodb« na pr
sih 

/a to zahteva odškodnine $K.-
m pri distriknem sodišču se je 

•• rsilo tozadevno zaslišanje. Stvar 
pride pred višje sodišče v krat
kem, kjer se bode sodilo, koliko 
sna poškodovani dohiti. 

Nevtnidtyiv tramp. 

W«l Ihiluth še ni prenočeval 
iikega trampa kakor $*a je te dni 
m sicer Mann»e de Young ki potu 
11" peš iz S]tokatte, Wash, do Huf~ 
i.do. kjer namerava prezimiti Po
vedal je, da te imel s policijo o-
l>ra\ka le v Canadi, ker se ni ho
tel |n»prijeti dela. Pošegetali so 
• •a. radi te^a s dnevnim zapo 
i Mn V West Ihiluthu so ga na 
policijski postajanki {»ogostili in 
prem vili, na kar je potem šel svo~ 
i i pot Povedal je da to leto še ni 
<ielal. da mu tudi delati m treba, 
ker je dosti dobrih ljudi, ki mu 
l,jio jesti. Young je »loma i z Ho 

!mske itt prebna \ k j deželi 
k ikih pet let. 

Rasprave pred sodiščem. 
\a vrsto pred prohatnim *odi-

s«'em pride tekom tedna 38 sltiča-
•tv. Omenim*» le iste. ki se tičejo 
Slovence in Hrvate. Nastavljenje 
administratorjev; lakot) Hrajko-
* k Frank Sterlikar. 

Preiskava računov: Martin Ce-
• ar, John llurger, Voliti Skerjanc. 

Zaslišanje o lastninski pra\ici; 
I / Se, 

! Železnega okrožja k kon-
• « • K S. K. J *o s« podali 
• !nini rojaki1  

John \ovak i/ Aurore; Frank 
Trampush in Matija Lakner i/ 
\ irginije, John . Povsha iz ITit» 
bmga: Frank First st. iz l.'his-
bolnia; Martin !sukle in John Ma-
It vič ir F.veletha; Geo I,. Ilro-
/ich i/ Klv; Jakob Petrich iz Chis 
h »Ima. Frank Jeric h iz Fly; An-
t >n Krcbul iz Gilberta, Peter 
S andoh o ! • \uror* 

WEST DULUTH. 

lit Mrve M.11 v, 'JSletni 
je bil kaziv.\un v globo 

Slu ker je z revolverjem streljal 
v Ui/ini topilnice. Aretovali so ga 
\ nedelj'"* 

AURORA, Mirni 

S sled težkoč je napovedala 
konkurz Aurora Mercantile druž
ba, ki je bila ena največjih trgo
vin v tem mestu. Sodiški skrbnik 
s & njo je £e imenovan in ze vo<li 
*voje posle 

CHISHOLM. 

-- Upravnik Doric Theatre 
(gledišča) nam javlja, da se v nje 
^ovein gledišču predstavljajo naj
bolj izbrane premikajoče slike in 
dfige predstave katere s«» poučne 
ID zabavne Zatmaj se priporoča 
svojim rojakom v olulen poset. 
M'al«» zabave po trudat>olnem de
lu je vsakemu priporočljivo. 

— Veliko italijanskih delavcev 
mi je oglasilo, da hočejo postati 

l;aiu. S tem so pokazali. da 
i«M m dosti mari za turško itali
janski kontbkt. Pravijo tudi. da 
*trube!" med 1 tal t jo in Turčijo ne 
bswle »rajal dolgo 111 da ni resen, 
ttjanski tolmač pa je rekel, da so 
lialijani po Mesaba tako patrio
tism i '  da če bil jih kralj po
klical pod zastavo, bi tudi odeli. 

— Lovci, ki 94 vračajo iz lova 
poročajo o obili divjačini ki se 
Mahata na okolo. I.e ena {»arttja te 
ftfmesla iz lova jerebic. Seveda 
M di «ti divjih lovcev ki izven s« 
»ije streljajo divjačine, vendar 
Wub temu jo je še obilo. 

— Novo Lincoln šoUko poslo
pje bode v teku enega tedna d<j* 
»-to* lirno. vendar soUki odi** 
Mlia te/koce, ker še nuna potreb-
mb učiteljskih moči Težko j« 

KLY« 

-*> Zaznalo m  j«, da VV mstun in ^1 
Dear S t ripping družba bode delala , 
celo zimo. Ta družba je ena Mkj--

i večjih te vrste v tem okraju in j 
i vposlujc včasih db delavcev.' 
i Letos če* zimo jih bode vpodlje- S 
[vala I ono, kar se še do sedaj ni j 
| zgodilo. i 

John Bartol 
CHISHOLM, MINK. 

V ; -"do je bil aretovan 
Weltuna, ter obd džen <la je iz 
kovčeka Maud JoIihmui na Wi;j-
tonu ukradel Ker je pa 

j i- župnik Clement Gama»hf,! 
John^' jropiavijal župnijo Sv. Zakra-j 

men t a, je zapustil svoje mesto, na; 
katerem je bival U» let. Zupaik; 
Gama.she je usUnovil goriimenoj 

Well.,na okradetti ženski ,Mnrnil|^n o  '»pnijo ter sezidal pred 11 j 
denar, je ona od tožbe odstopila!•h u  Ct>rkcv < ^topres, /.upmkjr 
in W eltuna je bil oproščen. ;^«nerava ^slati na jug »i s,eer, 

Vršno se priprave, da s* elvški k a k o r  •« l*'^va. w zdravstvenih 
mladeniči organizirajo v vojaškoF  " 

i,o ter da zasedejo ono,b '1 , J  -l>^«-vati. Wo pr.jatel^v 

6renrij$ka prsî slu 

MERCHANTS & MINERS STATE B 
HIBMNC-MIMN. 

Kapital S50.009.0t hriirtiMk Stts 

Placu|emo obresti po 3% 
I tlVMWlhll>* I« 

«• V«4ta 

si je pridobil jokom svojega ISlet kompanijo 
mcsti» vil. m^tku, ki je sedaj pra-. . 
zno. V ta n&mcn .c v m shod MuifK"vu^a 

katere« *e bode o tem T)bmvna- j  
to. 

VIRGINIA. 

NAJSTAREJtr SLOVENSK1 

TROOVEC V MINNESOTI. 

PRIHRANIM VAM .DENAR 

«A VSEH POTREBŠČINAH 

PREPRIČAJTE SE! 

- «M» fvier i*!*« iMMMUWMlKMWa 
toliko koraj/e. da je udri v po- j 
slopje Great Northern železnice \ 

(  ^, m tamo pričel stikati, če bi bilo j 
v; ! kaj okroglega. Re> ie našel celili I 

njim je sl.7k. ;,ko7 pravijq; ̂  ̂ eiit.»v in ker n. bilo vt-Č jo jc! 
W(. »M)(t ,loS5.MMKi tiiie^a hotel pojjihati, a ta presmentaii i i 

ijiolicija. ki ima povsinJ tvoj nos 
; je tudi Ferleva zavohala in jija pre 
i jela ravno v istem ča»u, ko jo je 

lil (Kipihati če/ virgmjsko jc-
izero. Ker je Frank Feelev s peti
cijo že star znanec, je samo ob se
bi umevno, da mu napravijo do
stojen sprejem. 

EVKLETH. 

-» J. 1\ Trtdinick. ki M ja 
kaj časa bavil z bankarskim po-5  

shun je neznano kam zginil 
ga. a * 
okolo $3(1.000 do $5U.(MKI tujega 
denarja, ki so ga dajali ljudje 
njemu v shrambo. 

Trediuick se je posebno bavil s 
prodajo raznih delnic in kakor se j1 , 1 1  

čuje je denar pobral, a delnice ne 
kupil. 1  
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— Požar je uničil hišo fotogra
fa Hlackmana. Ker je to ie drugi
krat, so vsi mnenja, da je požar 
l>odž^ala zlobna roka. Iskoda po 
požar j u , ki znaša $;>ono je s za-
varovatnuio j<« >kriia le do polovi
ce. 

— Nesrečna je rodbina Car-
penterjeva. Carpenterjcva žena ie 
padla na hodniku in si /lomila 
roko: Nje mož (ieorge. pa *e je 
pred časom po nesreči tako hudo 
obstrelil v nogo, da so mu jo mo
rali odrezati. 

John Bradač 
PStlM l 
CHISHOLM. MINN. 

Zraven mestne dvorane. 

SB PtfFOROČA SVOJIM 

ZNANCEM ZA OBILEN PO-

JET. IZVRSTNA POSTREŽ

BA ZAGOTOVLJENA. 

OBIŠČITE ME. KADAR STE 

V MESTU. 

— Preteklo *edelio se je vrHU 
seia političnega kluba na katerej 
se je razniotriv alo stališče ki ga 
imajo zavzeti Slovenci ob prihod
njih volitvah v mestni svet. Spre
jele se se sledeče kandidature. 

<»eo Brince, alderman za splošno. 
Joe Francelj. alderman za tretji 
okraj, Geo Kotze, alderman za 
prvi okraj. 

Prihodnja seja kluba »e vrši 
dne ' i i  tm. zadnja pa dne 5. no
vembra. 

(Op. ured.) Prav radi bi videli, 
da bi se nam o političnem položa
ju nekoliko več poročalo, da bi po 
tem un storili v tem oziru našo 
časnikarsko dolžnost, ter z njo pri 
pom ogli k zmagi. 

— Nesreča ne P°^'v a  '  Kolera. 
Posebno od kar drvijo j* 
autoniobilisti je še več nesreč, dimpešti zopet več oseb za k 'le 
I udi na l.velethu je dirjajoči au'jro sumljivimi znaki. V infek« ij 

tomobilist zahteval nedolžno ir-j sko bolnico m> odpeljali enega d*-j 
tev Sc  ne tri lela star, prišel je.lavca in enega čolnarja. Tekom 
pod kolesa ki so mu zmečkala glaitega dneva so cwlredene bakteri-
vo. Končano mu je bilo življenje!j...logične preiskave več sumljivih 
m tako rekoč*, ugrabljen je bil iz J oseb. Izmed bolnikov, ki so jih . 
^rtnlint dragih. Sreča pri;prepeljali v bolnico je pokazala]Opravlja vsa notarska dela. Do-
tej nesreči je, da se ne gre tu za j bakterijologičua preiskava pri e- J 
človeško življenje, pač pa za ono [nem bolniku pravo azijsko kolero! 
Miroslav ičevega vročekrvnega pe j Obolel je med drugimi tudi voz-1 
telina. Pozemske ostanke so spra-lnrk nov« infekcijske bolnice, pri 
vili v lonec in pozneje na pogrnie. katerem kažejo vsi znaki oboi je- [ 
no mizo, kjer si je J. H. S. mislil ;;nja s kolero. — V političnem o-

kraju Balja je umrlo 

Josip Loushiii & Com 
slovenska mesnica 

CmsnOLM • lin. ntle 

i f Kadar Želite ineti okusio aeso, klobase, 
litaiio itd. oglasite se pri aas. 

Mi vse l«u nune, ia vetiM u tm. 

Najaižje nogote cene. - Dajte aaa 
naroČila! 
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w<? n  

nikdar, 
mestih l>ne 15. m m. je obolelo 

Frank Gouže^ 

Rojaki! 
Kadil« slovenske smodk 
| Oliver, Santiago 

— in Porto Rico 

i Izdeluje Oliver Cigar Co 
favni notar 

CHISHOLM - MINN. 

Mli me^fri Miner« 

banki 

£ Pavshe ia KMaafe. HiMiag • lir 
podpira |te domače pod|ct|«! 

w ( 7  
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še dosti takih nesreč!" Bog daj 
— Fred Krining, pogrebnik. 

vfHVsljen pri Gleason tvrdkj se ft 
ponesrečil na čuden način. 

Nesel je nekoliko steklenic, ko 
se mu je sj»odrsnilo. Pri padcu so 
se mu steklenice razbile in trije L, 
prsti na levi roki so mu bili ob j. *'u, 
steklu obrezani. Tudi na desni 
roki se je hudo posktxloval. 1'ri-
peljah so ga v brdnico, kjer bode 
moral t»stati dalj časa. 

Dne tf*. m. m. j e  umrl italijan-

do d.anes 
za kolen* »! osel>. Vsi slučaji so 
se pripetili v eni sami vasi. \lesto 
Hrajla in pristanišče sta še proste 
k< dere. 

Iz Cetinja baje ponx-ajo, da je 
oh«»lel za kolero neki icinet iz 

' ;šo bolnika so obkolili 
prestrašeni okoličani in jo zažga
li. Kmet se je s silno težavo 
vzdignil in hotel j>obegniti. Toda 
množica ga je šiloma zavrnila v 
hišo, kjer te pogorel. Njegov »in 
je bil med tem prizoretn na polju, 

ki rudar Fred Telerico in s'icer i \"rnil se je, ko so stali razjarjeni 
vsled poškodbe ki jih je zadobil v j kmetje še zbrani pred hišo. Ko so 
Schley rudniku. Pogreb jc opra-(Ra zločinski jtožigalci ugledali, no 
vil Rev. Pirnat in pozemske ostan i zgrabili tudi njega in ga pobili, 
ke pokojnika so prepeljali na Vir-iter vrgli v ogenj. Hali so se na-
gmijo. m reč. da je sin že nalezel kolero 

Pokojni jc bil star 33 let i« **• *>«1 očeta. Tako poročajo nemški 
pušča vdovo »„tremi otroci. I'*1' treba je pri tem opozoriti, 

da je cela zadeva bržkone preti 
."7 Tu so pokopali triletnega j rana, ker Nemci izrabijo dosled-

sinčka t>d J. Se«leja iz Fa.val na |iu> vsako priliko, da bi pokazali 
»elbitie. Otrokova mati ga. J. Se.-! svetu dozdevno nizko kulturo Slo 
lej pa je umrla pretekli mesec.; vanov. Pri tetn lažejo kar morejo. 

C. Sedeju izražamo naše sočutje! j Resnica bo br/.kome le ta, da je 
.... .. kmet res obolel in da so nastali 

... ~ Konj, s katerim se je vozil j v s]c,| strahu večji nemiri med 
Z^ Uppi se jc sjjlasd Na Monroe j prebivalstvom. 
ubil je konj zadel ob hidrant m, y Italiji kolera še vedno razsa-j 
m zlomil nogo I oklteali so !>ob- ja  Glasom uradnega izkaza pro-j 
u.sta Zidarja, ki je konja ustrelil metnejfa diuštva v Pater mu se pa! 
\ozntk >e bil ludi lahko rftD|C9> zanika število obi>leleh in umrlih! 

iweb. V ol»če dohajajo iz Italije 
tako različna m medsebojno si na 
sprotujoča poročila glede kolere, 
da ie vsekakor jasno, da Italija 
kolero koliko more zakriva. Po
sebno nevarna poročila pa so pri-

!|sla (ilede razširjenja kolere iz Ma 
poroti |e \zjje ,ncstu fsehak je obo

lelo. kakor |H)r<xajo iz Carigrada, 
v zadnjih '.'i urah ivo oseb, umrlp 
pa jifc je tamed td» Iti oeeb. 

ifilBiliWifiifiiltiliWWW!!;!« 

John Kuznia 
Midway Saloon 

CHISHOLM — - MINN., 

Bos 74. 

SE PRIPOROČA V OBILEN 

POSET OD SLOVENCEV IN, 

HRVATOV. 

TOCT NAJBOLJŠE LIKERJE 

DOMAČE IN IMPORTIRAN& 

Na prodaji 
V ARIZONI. 

Gotovo bi radi imeli svoj dom kjer ni zime, ne snega 
tam kjer bt si lahko pridelali v*ake vrste zeliiča brez >i 
bali, da bi vam slana naredila kaj škode ali pokončala p 
tam kjer so rudarji plačani od $3.60 do $4.00 na dan in zun 
lavci po $3.00 na dan... Tak cK>tn si lahko zagotovite akc 
kupite lote 

V Novem mestu DOLF, 
ki se nahaja na zemljišču Grand Arizone Copper druibe. 
VELIKE LOTE, NIC DAVKOV, NIC OBRESTI. L 
ODPLAČILA. 5'v CENEJE AKO PLACATE V GOTO 

200 lot je sedaj na prodaj po od $150.00 do $200.00, ka 
dejo te prodane, bode cena poskočila, ne odlašajte toraj 
kupite sedaj. 

Za nadaljna pojasnila se je obrniti v angleščini m: 

0. E. Peterson & Co. 
407—8, First National Bank Building, DULUTH. MINN 

QBAND RAPIDft. 

— Okrajno sodišče je Hrvate K. 
Soriča, Steve Idilkoviča in Eli 
Jerkoviča odkazalo glavni 
zaradi umora T Skoriča. Sorič m 
Jerkovič pravita, da sta nedolžna 
m trdita, da je Milkovič oddal m. 
Skork'a smrtni strel. 

Pri delavcih George Coshran 
lesne dručl*e je zbruhni4 tiius ki 
se zelo širi in ie vec obolelih de
lavcev so pripeljali v bolnico sv. 
Benedikta Zdravniki trdijo, da SO 
muhe zanesle to lx>lezen. 

Papei v strahu. 

NAJBOLJA POSTREŽBA. 

PRIDITE IN POSETITE ME. 

iliiliaaiBijfiaiMiifiaiili«« 
Goldberg in * 
* Bogicevich 

odvetniška pisarni 
DULUTH • • M Mm. 

404 Columbia Bldg. 

H1BBING, 

luitev dobiti tu iteljem stanova- Ijal 
K4e I* K- bližini I lih 

»aihua. uiradi tega v ikfticli, 
ŽtVado doMU 

kose. ie bil kaziKivan John 
globo $17 Tudi več-  I-

naslovom ' Svarilo'* jpvina-
ša «Junaj»ki klerikalni 'Vaterland' 
članek iz lista "(»sservatore ro- j 
mano" v katerem pisec dokazuje, j 
da se papeževo stališče vedno 
slabša in prihaja vedno 1k>Ij ne-J 
v/držijivo. Množeče se provokv; 
oje revolucionarnega m brezboil 
nega bloka kacejo jasno, da ^ OBRNITE SE NA NAS. RAV-
pripravha druga revolucija, "va-
terland konstatira, da hoče "Os- j MO TAKO CE HOČETE 1MB-; 
servatore r*>in< n«i s tem tvojim j^j UKEJEMB VAtt VOJA~ 

mZAOKVE i 

tB PRIPOROČA .SLOVEN 

CEM ZA IZVRŠEVANJE VSA 

KOVRSTN1H PRAVNIH ZA

DEV, POOBLASTILA. KUP

NA PISMA TU IN STARO-

KRAJSKE POGODBE. PRI 
ZAHTEVKIH ODftKODNIN 

Rojaki! i 
V 

*5 J1 Ce fatretajete etfvelaika v kaUsatoti lUtii, pes** u «bk 

V 
M  
V  
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fri fMesrccasaji v riMU, ekraite se u 

Josipa Mantel 

taU^Mov ka*»ovalu ** *U*, < iaukotn >>}x>aonti kilolljjlil 
Ijali prepovedane pttc% I na papeieve stisk«. j 

£ Zan» I«, da ja p«Mfal n tdfe pml» pri 

a fapji k piiiji tod Mihca ii pMfcpja-

hMH (s kidala M did Mdpv s 

I JOSIP MANTEL,»» 
(UJOT, Uâ . ' • 

4,*"» t ; ;̂ T,- • 


