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• iti bsjevnfoi* linami 
•re txptxi ri)k. Raz-
niti pričele ker j e <>te-
i/biranjem porotnikov 
tnik, ki je le kolikanj 
a hi znal biti pristran 
ztn od t« ali drug« 

sko časopisje se_ v i-
zdržtije le nekaj de-
sopisja piše razdraž-
hurljtvo. \a splošno 
va nepristransko ka
ranje. ki naj tipka

li uekrivdo obtožen-

'me nekrivda je goto-
tuma Namara ni. za-
ono' zadoščenje, če se 
fiie, da sta kriva, ta-
I > že našli po rasnih 
iragratlh, kakšno pla 
z 1očin. 

I AH UMRV 

RUDNItKA NESREČA. 

llarrMKtrjr. Iti. lis. akt' Osem 
rudarjev je bilo ubitih in osem 
omamljenih pri razstretbi dina-
miia ki se je pripetila v O'Gara 
rtKlniku št. IS*. 

Mrtvece in ornfemfjenee »o 
sntavili na dan. Mrtvi so: Frank 
S t reka r. Samuel Kam a by, Da
niel itowen, George Edwards, 
losip in David Avstin, C. Parke 
in Viljem Strenger. 

1'radniki so, kakor je navada 
pri enakih nesrečah 3iajavtH, <*• 
ni iman ttzrok. 

"AVIJATIK" OTROK PONE 
CIL 

Hammond, I ml, 84. okt. De
vetletni Burnett, »i je napravil 
zrakoplov. Zlezel je na streh«', 
da bi se z njim »pustil v /rak 
Pri usti se mu je polet ponesrečil 
dečko je padel na tU ter ni zlo 
mil obe nogi i« todi notranje po
škodoval. 

Odkar je Robert* s svojim 
aeroplatmm vstavil v mestu, od 
istega ča*a ni iiml dečko miru. 
Napravil si ie lesen t  letalmk in 
kolo šivalne## stroja je pritrdil 
za krmilo. Njegova mati ga jc 
naiti na tleh v nezavtuti. 

ROOSEVELT RODS TIHO. 

• časa *• je it jer« iz-
,«(iki bankir Walsh 
i prostosti. Po nekaj 

je bil pomiloščen iti 
Ji i* ječe. je tta svo-

• limrl, Walsh je pone-
niliionov, in sedaj o-
vi sorodniki, da »o 
slednjo kapljo krvi. Kar w posnema it nekega f» 

dbacivanje, ki ni na srna, Ici ga je pisat eksprezident 
t revežev je JK> ie- Koosevelt koiigresniku llanipt 
!e malenkostno utvari »HI Moore iz Pennsylvania, se 
stte prilastili, a sedai I Roosevelt ob prihodnji nartwltii 

-voj mali prestopek j kampaniji za prezidentovo mesto 
n leta v zaduhti ječi ne lK.de potegoval. Pismo jc i*l-

<• ukradel milijone, je govor na vabilo Mooreta, k! je 
j mesecih iz ječe o-h.,-»vabil Roosevclta. da bi ob sho 

kjer je |>a užival vsejdtt Atlantic J>eep Watprw 

!tidi. da ne bi*le dr; :nl odšle 
LTCi 

iraial celi teden. K tenm je pt»f 
vabljenih vel indijanskih rod<H**| 
posebno onih iz \ebraske. Kef| 
je pa tnjrem zabranjeno ogledar 
ti si plese, tako ni bilo mosjočf 
do sedaj dobiti fotografične sli« 
ke - • "-v: v -1 " • V 

• • 4 NEUTRALNOST AMERIKE 
PROTI ITALIJANSKO 

TURŠKI VOJSKI. J 

Iz Evrapa. 

Neutral nost Amerike, prav z* 
prav Združenih držav se je urad* 
ni.i objavila in president Tai't j« 
{KHlpisal tozadevno listino. 

\ tej se poudarja, da Zdrtii 
ne države o<jtf»myo italijai; 
sk'» turški vojski nen>ralu«» t 
pripisujejo v.se /le po»ledii*e j)oe" 
d in i m britvam, i ' 

KITAJEC ODFTEL K USTA-

? 

fz, i ioiigiitona. Mich, je ndšei 
Kitajec Sin^ \N"ah v svojo dom v 
vino, da se tam pridruži ustaške^ 
mu gibanju. Prodal je svojo pral 
niio in se tKlpeljal. Povedal*^ 
pred svojim < HI hodom., da se V*J 
njegovi bojujejo proti krivicam' 
in da tudi on iz teh bojev »>o^e 
iax*tati. 

NEVAREN POŽAR. 

Pretekli torek *o v Peoria, 

••t' 

m 

Vxttrili dekvc- t  

•bolje niti sanjati tu 
ič prislovica rasničin 
i)i« grossen Luntpef 

lattfen. die kleinen 

AVSTRIJA. 

Dtiavni avet pri cesarju. 
Cesar Kranc Josip je sprejel v 

avdijenci prezidij državnega »ve--
ta. Vladar ni omenil niti besedi
ce o političnem vprašanju. Me'1 

člani pa je manjkal socijalist 
Pernerstorfer. Odstranil se je ra 
d i tega. ker je njegova strank? 
'•spremenila svoje 'tališče proti 
vladi. 

Nesreča pri novi xgrarfM. 
Pri neki novi zgradbi v Budim 

•*šti RC je pcnlrl strop, ki je pfjko 
pat 41 .delavcev. Koliko jx>rtcsre-
čencev ie mrtvih še ni /nam*, ker 
*o rešilna dela zel«K ote/.km ena. 
Dva zasuta, ki sr> iw izktipali sta 
bila ie zadušena, ko **> prišli do 
njih. 

Del zastrtih je bilo še pri /iv-
ijenju. Pet iih je bilo lahko, tri
najst pa težko ranjenih. Vsi dru 
i*i »o najbrie mrtvi. 

Reichapoit" proti Aehrenthiiu. 
'Reichspost" »trogo napada zu 

tianjega ministra grofa Aehren-
thala zaradi jjolttike nanašaj<»če 
-e na itailjansko turški konBikt. 
! ,ist pravi, da je avstrijska |H»liti 
ka proti Italiji preprrjazna in sra 
mota za Avstrijo če j »opusti Tur-

ijo. TH napad je vzbudit tnnog<* 
jK>zornosti posebno ratli tega ker 
se ve. da je "Reichspost" nekako 
;!a<ili> avstrijskega pre*tol<>na 
tednika. 

jiričelc goreti skladišča A ti a* TH*' Voti temu članku je pa nastopi! 
s(i!!ery družbe, ki so »udi odia krščansko socijalne stran. 
rela in znaša ško«la nad stoti|a^j te l'r. Ileilinger t»a Dunaju, in 

<• rekel, da list ne bode dosegel 
m .iruzega kakor, da se položaj 
ntd Avstrijo in Italijo »e boij 

,>|»tr^ ; 

lolarjev /ar je grozil ttidi 
/^ru 

V 

Vojna Turčije 
in Italije. 

Italijani v Tripoiiau. 

ftalijanfnn v Tripoli*« ne gre 
t#k'., kakor bi si /deli, kajti pri 
I Benghazi s«> imeli sfK^pad s zdru-
ženimi Turki in Arabci iti so do 
imeli hud poraz. V Tripolmt so 
mnenja, da je poraz Italijanov 
mnogo hujši kakor se je prvotno 
domnevalo in da so zgtibe veli
kanske. To mnenje "e potrjuje, 
ker odšle *«'» štiri bojne ladije in 
bolniška ladija a vso naglico pro 
ti Tletighazi. 

(Vovori sc, da so Mohamedanci 
j>okla!i več krist jan<n. ta vest pa 
še ni potrjena. 

Obstreljevanje Benghazi, 
, .. , . . , Mesto Shanghai je središče re 
Ita.ijansko br<»dov)e. [nrd |M> vohicije in tam bivajoči voditelji 

vdjstvam ptxta<lmirala Aubrey izdaH oglas p« katerem nav-
j1: pr iJ :C l>  °hstrt. tevati Henglia/i. iojei«« somišljenike po celem 
ki .ezi -tifl toil; oddaljeno od In )SVC(M< (}a  ^ boititeia ali pa tista-
fKdtsa. Pred obstreljevanjem M jo podpirajo. 
<>d turških vojakov zahtevali prej 
dajo, kar pa slednji niso hoteli i V"a»kok na .'c-ar sko s.anko v 
storiti, Podadmiral je na to pu-IShatigluii se. nadaljuje, post-b*, 
stil izkrcati louo vojakov, ki so 
po hudem 1>oju zavzeli utrdbe in 
vas Sidi. kjer Be nahajajo turške 
vojašnice. <*ez noč je italijansko 
vojaštvo kampiralo izven mesta. 

Privatna brzojavka pravi, da 
ie general Caneva odredil pohod 

Ostaja«Kini. 
Pretekli petek je dospelo iar 

Wanfcova v Shangai šest pami-
kov z begunci. Med tem se jc na
hajal tudi jiarnik ilatnburg-Ame 
rica proge "Heigravta". ki je prt 
peljal begunce na varen kf»j 
brezplačno. Ta ie bil tako napol
njen. da so ljudje spali na tlek. 
po kabinah in krovu. Največ be
guncev so Rusi, ki so bili vj»-
slieni v tovarnSb za čaj in Bel
gijcev, ki delali v jeklarnah. 
Heguiici poročajo, da se nahaja 
cela Yangtze dolina i malo izje
mo v rokah u*tašev. Poroča M 
nadalje o grozovitem klanju v ka 
terem »o bili vsi Mandžu i>ok|® 
ni. Ni se prizanašalo ne ženskam 
ne otrokom..Voditelji u*tašev po 
stopajo zelo previdno a tudi tu 
ustrašetio. kar pri Kitajcih ni \ 
navadi. 

proti turškemu \ oiaštvu. ki *e 
uahaia v hrit«»% i;• 

Pariški list * l.i temps" piše. 
tla so se pričela ]x>gajanja za 
sklepanje miru med Turčijo in 
Italiio in da med tema dvema pri 
ia'eljsko jMisredujejo evropske 
velevlasti. Kakor se sliši je Itali
ja pripravljena skleniti mir » por 
to. vendar s pogojeni, da Tnrčija 
privc»li Italiji zasesti Tripoli*. 

Tttro.m «^li«.l% ,s r*»?o«om 

ogreba so v Hedfor-
icah, v katerih ima 
interen, ustavili 

• za ta ča*. ko so 
: eljali k (togrehn, od-

cem plače še ni *na-
najbrie se Ixwle to 

bole vsaj na ta ua-
p«*greb dal kapitali-

o j»rotita. 

ER ZMRZTM* 

< ipegu so na^i mrtvo 
erja McOellanda, ki 
na okolo dobro znan 
;el z doma v soboto 

•;ov konj se jc udri v 
nil. Farmer je hotel 

tei, medpt>tiMiia je pa 
mir/nil. Potok Plum 
se je konj udri, je po 
»nuul. 

KLJ ZGORCL. 

en način je prišel <i*» 
pisatelj in »otrudnik 

wy<»rške|L;a lista po i-
ik Hotalling v I,o» 
1. V njegovi si>bi se 
kmalo je bilo vse v 

•ailing, hoteč rešiti 
, se poda skozi pla 
v sobo \ledpotoma 

li in do&li oguje^asci 
•ovo truplo tako sei-

ni bilo apoeaati. 

Sv. MIKLAVJtA 
SEfGAIifc 

CARNEGIJEVE HRABROST-
NE SVETINJE 

V Pittsburgh«, Pa. so razdeti-
li pretekli teden I* hrabrostnih 
svetinj iz bronca in 1» iz srebra, 
na one ost be, ki so se skazale s 
hrabrostjo pri rešitvi v nevarno
sti se luihajajočth oseb. Poleg te
ga se je izplačalo nagrad za $V$. 
03f». za mesečne pokojnine 
in za mladoletne otroke. 

Več junakov je prišlo ob živ
ljenje in za te "o dobile rodbine 
svetinje in podpore. 

Rešilna tlela se razvrster rešiš 
tev pred divjo zver 1 ; pred utop-
lienjem 3'»; pred jto/arjem 
pred zadnšenjetn 1«5. iti pred ra
znimi drugimi nevarnoatmi t. 

TRČENJE POULIČNIH KAR. 

to ob sv. Miklav/u 
nt (Mijitni iira<l v 

neznansko veliko 
pišejo otroci ua »v. 
?ai "č v njih želje. 

uprav* in tndi t*»-
iukrejo d<4>iti t »tea 
m ne morejo do$ta 
aslovl-rnih jwsem 
a*a naznanila, da i 

»apr«; p)*ma 
h ijjaciraU »•« 

Dm vottxva ClevelaiKl Socth-
we.sterti in Columbus juxestne 
železnice sta izven Clevelatida. 
Ohio trčila skupaj. Megla je bi
ta tako gosta, da vodnika nista 
videla nasproti prihajajočega v o 
za. IVsct oseb je bilo ranjenih, 
ml teh ena smrtnonevani** za ka 
tero nimajo uj^anja. da bi okre
vala. Oba voauv* »U biia unn.e 
na. 

STAVKA V JBCI. 

V j^i Stng Sin« v 
ku. so pričeli jetniki* pretekli fxf 
tek štrajkati. Okolo l*»o jih ni 
hotelo iti na delo iu **> zatrjevali 
da se / njim ravna nečloveška 

Jetnike *o inlpravili v celicet 
Vodja jetnišiiH e je bil otlsoten^ 
ker *e je nahajal v Nebraski. 
kjer St vrvi konvencija jetnkvar-
JCS£ fc' 

UM INDIJANCE#! 

t»rau*l Kap»«ls, U «. H. lV4ta-
wataiwk Indijanci v Power* 

. bh#*» Put* v ill« Brtčtii * 
•vol*« p»eao<« mprnnrnm \n 

KITAJSKI SHOD, 

V glavnem stanu organizacije 
Mladokitajeev v New York« se 
je vršil zeto številuo obiskovan 
slu*d. na katerem »e jc ukrepalo 
kako najti sredstva, da *e z njim; 
(»odpira na Kitajskem nastalo re> 
vohicijo. Ni znano za gotovo kaj 
se je sklenilo, znano pa je, da se 
je nabrala večja svota denarja, 
ki so je odposlali revohieijonar-
jem. Ne*vvorški Kitajci tipajo, 
da hode revolucija ztnagonosna. 

DOLGA POT. 

^cncfBki delavec Henrik llo-
na je po *1 dneh pespota srečno 
di>spel iz Ne«< Yersey v San 
hVancisco. Cal. < Ki >lrugih peš
cev, ki so to pot naprav ili se raz
likuje I Iona v 
ni beračil, pač 
Ijal ut a*t>j«ga. 

mirovni" apostol ie v državnem 
lf boru interpeltrai. Vaj ie vlada 
»torila za mir med Italijani in 
Turki. <••!> enem stavi /a \ 1 <• ! 

Nemoi«*. ki *t trtidi. da bi se so
vražnosti prenehale. 

Poroka prestolonaslednika. 
Preteklo soboto >e je poročil 

na gradu Schvvarzau na Nižie 
Avstrijskem presuntivni avstrij 
ski )>restoJi»naslt/lnik nadvojvo
da Kari Franc Josip z princeti-
njo /,ito Parma lbnirbon. Poleg 
nadvojvtxlov in drugih dostojan-
stvevukov ie jx'roki prisostvoval 
tudi cesar Franc Josip tn *ak*tm 
*ki jcralj Friderik. 

Pipe* Pi; X. je novoporočen-
centa pitslal dragocen dar. nam
reč sveto podobo rut kateri ie 
vrezan papcž«v, ženinov in neve-
#tin grb. 

Kadat in če pnjstane sedanji 
nreMoumaslerlni-k Franc Ferdi
nand cesar, bode postal sedanji 
ženin prestolonaslednik. 

te-m. «!a po |Hvtu 
pa se je pre živ 

SLADKORNI TRUST NE
DOLŽEN. 

"X«W York Tinu*" poroča, da 
odbor, ki je preiskoval sladkor
ni trust ni našel nič kaj takeg.% 
kar bi bil i dalo povoda proti i-
stemu nastopiti zaradi nespolnje 
vanja protitrustnih o«lre<lt). Po 
ročilo pravi, da vse sladkorne 
družb«, ki so spojene v trust kon 
trolirajo le ilružb. in če s« je 
izdelek podražil, je to pripisova
ti evropskipe sladkorni* drui 
bam. 

KONGRES PIVOVARNA®-

V petek se ie zaključU kon-
gttt amerttfcib pivovaraarjev m 
določilo *e je. <la se prihodnji vr
ši v Kostni. Marvs. Va tem se je 
podalo t««'» i*v**tje. kt je zeio za 
minivo. titavnua vsih pivovarn 
ztia^a milijonov dolarjev 
PtačaV- se je razm- pridelke 
ki se jih rabi za varjenje pivi 
l*i> milijonov Prt vsib piv*»vat• 
na h in v I« pMdr«*:je »w4a|ačdi 
)>odj«t^ je b«o uponden* n«a «• 

radi te^a, ker je v nji nak< 
nega velikanske svote denarja 

Cesarsko povelje nastavil.-« 
pre ;  pregnanega n»i«i*ter*k<; 
prezidenta Yuan ?hi Kai povelt-
nikoin armade ki ima nalog po
stopati najstrožje proti rebelom, 

Kebeli dobivajo zda t ne def;ir 
ne {H*moči iz San Francisco, Cat 
TamoŠHjj delavci žrtvujejo vsr 
prihranke in jih odpošiljajo o-
staškemu odboru v Pege. Neki 
navadni delavec ie prinesel \e-
svoi prihranek S1000, ter jih na 
menil za ustajo. 

V Shanghai počiva ves pw'-t 
banke so «aprte enako tudi It .: -
vine. 

i tin na ijAiralmie 
HIAUSVIH »»FIDANJVOV, ITI (FL'TIODE 
radi tega ttalija otlp<»*Iala v egej-
<ko m«»rte nekaj sv-ojcea bro<iov-
ja. \'sled tega pravi rimski puro 
fevatac, da b<Hfe kaj n ko, ,j. t  ' • 
«e sedaj sklenil mir. 

O stališču porte se piše, da h*> |'>e?uV ^ 
de ona na to delala, da se nje k or* 1 1 

fTikt z Italijo ne spremeni V tak. |P"Pr*v'« «» *«*. 
ki bi spravil v nevarnost balkan Q 
sko vprašanje, da h«»če pa ie va 
rovati *voje pravice v Tripolisti 

• Iz' zadnjih , ppvjčii 
tfe lo rtbeli preina^H cesar«*« 
r»d<lelke in da je cesarsko vojaš
tvo zelo nezanesljivo, ter da s, 
je bati, da bi nc dtucertiralo in s.-
pridružilo k vstaji. Franc- -k-
kiHizul v Yim Nan je d<»t*iS o*' 

Ki ie 

ITALIJA. 

Nesrate v rudniku. 
V rudniku pri Trabouella v Hi 

eiliji se je pripetila huda nesre 
ča. V»led ra.*sirelt>« je prišlo ob 
življenje nad I-JO rudarje*. i>» 
seda ;  manjkajo še |Kxlrobuc«ti o 
katastrofi. 

Pettir v SkiHji. 

V neiteljo'so oln utili po celi 
Siciliji kratek, a še precej hud po 
t res. Najbolj se je treslo ob (»i-
*rre. V Guardia iu Santa Vene
rina s t. je jx»tlrl<' več hiš. 

milijon dela vre v, ki vlečejo na 
leto plač* rt««j milijonov dolarjev. 
: Preteklo fiškalno leto je b»!o 
la pivovarne zelo ugodno, kajti 
prodalo se je (tt.SlOrit s.uicekov 
piv^ vnak s»»«lček j»c. galou<Mr. 

Medtem 

— Iz Srni me se j>oroea, da je i ^ 
turška vtada odslovila vse na že~;v,cj, 
leznicah nastavljene italijanske 
delavce, katerih je kakih ln.n i , !  

in da so pričeli bojkotirati itali 
janske v luki se nahajajoče usluž x  

hence, ter da so zaplenili vse ne-
apolitanske ribiške čolne, ter da 
so vsled tega italijanske ro<ibi*n-
v skrajni bedi. 

Italijanska vlada je v ponde-
!jek dementirala vest, da namera 
va mobilizirati vojaštvo na av-
stro-ki nitji 

V Maclua se je jx«1rla cerkev. 
Pozneje se poroča, da jc ob po 

tresti prišlo ob življenje več lju
di. Odposlali se na j>omoč voja
ke, ki so izkopali iz razvalin 
mrtvih Kakor domnevajo, j« pri 
šlo ob življenje SO oseb. 

Nemiri zaradi kolere. 
V vSe^ni v Italiji je prišlo do 

hndih nemirov med tamošnjimi 
prebivalci in mestno oblaHjo, ki 
je izdala stroge zdravstvene o-
dredbe zaradi kolere. Tolpe, ki 
so zatrjevale, via se bolnike za 
strupija. so korakale proti mest
ni hiši in zahtevale, da se bolniki 
izpustijo iz bolnice. Ljudstvo je 
potem udrlo v mestno hi.-o m jo 
zažgalo. Zatem so šli pred bolni
co in odvedli vse bolnike, kater«-
so potem v procesiji spremljali 
na dom. Vojaštvo jc komaj na
pravilo mir in jf utvriik* nekaj 
aretacij. 

Grški vice konzul vjet, 

bližini mesteca Ktrkili.sa so 
Turki grškega vicckonzula, 
bi! 'ti. m. m. s svojim slu

žabnikom na lovn. Služabnika pa 
«o i,'p'is?il( ko i »nt je plačal 

dkupnm. > 

DULUTH SOUTH SHORE IN 

ATLANTIC ŽELEZNICA. 

I'otr. ki iz Minaetot« m druzih 
zajiadnih držav kakor Dakota, 
Montana, Washington, Oregon 
in zapadne Kanade, s<> že dolgo 
spoznali veliko mlobiu>st te želez
nice, eatoraj se pridno poslužuje-
ri jim )M^i splošno samovolj
nost. > 

Naš vlak zapu»ti Duluth ob 
6.1.1 vsako večer proti New Y'or-
ku in vzhodu, kateri je popolno
ma preskrbljen z vsemi pottffc-
ščinami. 

Naša proga ima direktno zv* 
zo z vsemi drugimi! tako da sea* 
rabite prevažati ii postaje na po
stajo nikjer, vozove premenite tm~ 
mo dvakrat do New Yorka in tO 
samo na tisti poauji na katato 
prn lete. 

Kadar pridete v New York, vas 
spremi naš oseben zastopnik, ka
teri preskrbi, da dobite čedaa 
prenočišča po primerni ceni ki 
vas tudi odpremi na ladijo, sploh 
mi skrbimo da je vaša pot kolikor 
mogoče prijetna. 

Kadar pridete v Duluth, obrni
te se na naš urad, ako pa kupit* 

ko se je prebival-1»» ^ trbllk; konzulati 
/druzerih »Irzav pt>mnt»zilo te- ww 
kom 10 et za id.B «»d*totkov\ sej Trgoska zt>»»rnica v Belgradu 
<e pr«tizvo4l piva |H*mm»žil zn'je jn'slala j»oije»leljskem ministr-

odstotkov 7. eno b«se<1o fneolstvu spomenico, o kateri zahte 
i/v-nl piva se je trikrat toliko |>o ivi, da se ustanove stalni »rl>»ki | na severozapadu ali od dru-
vecal. kakor ivrebivalstv«*, K*Ji- j kmuniati na Dunaja, v iterolimi 
ko peva ao Slovenci poftili, o ji* v Flraili na Romnnskem. V 
trm iaveatje molči, vendar gottv- i vseh teh mesti'« obstoje sedat sa-, » . n 
v o je, da m> doati pripttinogli P*- Častni konzulati. Ministrstvo j lutn, South Snore m Atlantic 

m 
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sib agentov, zahtevajte, da vam 
železniški listek čita preko Du* 

je k«HHori obljubi d» W uvaieU ift &MK 
vak> to nje«o ieljo, I ' 


