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Cesar Franc Jožef se 
ne bo odpovedal prestolu. 

V uradnem naznanilu zanikajo nezadovoljnost na Ogr-
skem, zaradi katere s e j e baje mislil cesar cdpovedati 

prestolu. Avstrijci porazili Ruse v tridnevnem 
bojevanju in z naskokom vzeli prelaz Uszok. 

Boji na Ruskem Poljskem. 

Na zapadnem bojišču zavezniki uspešni. 
Po bitki v Severnem morju. 

Dunaj, čez Rim, 27. jan. — Cesar 
rranc Jožef je sprejel v avdijenci pre-
stolonaslednika, ki je poročal zaklju-
či t svojega nedavnega posvetovanja z 
Jamskim cesarjem. Po avdijenci je 

izdano uradno naznanilo, zanika-
joče nezadovoljnost, na Ogrskem, in 
°dtod poročano namero cesarja Fran-
ca Jožefa, odpovedati se prestolu. 

Geneva, 27. jan. — Po danes iz Ino-
m°sta na Tirolskem semkaj dospelih 
P°ročilih še cesar Franc Jožef priprav-
Ja na odpoved prestolu, ker se baje 

n e strinja z nazori cesarja Viljema o 
v°jaških stvareh in tudi zaradi Vilje-
m°vega vedenja glede miru. 

Avstrijski cesar je baje tako sklenil 
ed zadnjega poseta v Berlin nadvoj-

Vo<je Karla Franca, avstrijskega pre-
°lonaslednika, i n barona Buriana, 

av'stro - ogrskega ministra zunanjih 
stvari. 

Avstrijski cesar baje želi dati te za-
e v e Mojemu nasledniku na voljo. 

Avstrijci zavzeli prelaz Uszok. 
Dunaj, 27. jan., čez London, 28. jan. 

k ;
u r * zj- — Prelaz Uszok v Karpatih, 

S 0
J T RUSLCI P°S E S T> ' Z Z A DNE JAN-. 
Po tridnevnem neprestanem bojeva-

v Ponedeljek vzele z naskokom av-
'tnjske čete. 

* Prelaz je eden najvažnejših v 
te]{

rpat ' '1> in za njegovo posest je bilo 
vojne mnogo hudih spopadov. 

Vrat * «">čno utrjen in trdo-
tah "t ' b r a " j e n v v e č dobrih postojan-

• «i so bile vzete druga za drvugo. 

Izgredi v Zagrebu. 

gr^d°.n<lon. 25. jan. — Protivojskni iz-
li v 7 P0(*°bni revoluciji, so se pripeti-
kak a g r e l l u ' g'avnem mestu Hrvatske 
la i ° r j -^ a n e s naznanjajo poštna poroči-
jo ki U n a j a - Tri dni so bansko pala-
5re-.. C K a 1 ' izgredniki, ki se jim je po-

''o zažgati eno krilo poslopja. Ban 

Ivan Skerlecz, načelnik hrvatske vla-
de, je bil hudo ranjen. 

Dunaj, 25. jan. (Čez Amsterdam v 
London.) — Sledeče avstrijsko uradno 
naznanilo je bilo izdano nocoj: 

"Na Poljskem in v Galiciji se niso 
pripetili nobeni važni spopadi. Samo 
ob reki Nidi je bil silen topniški boj. 

"Ruski napadi z namenom, da zopet 
zavzamejo po nas prisvojene postojan-
ke v gorenji dolini reke^JUng in blizu 
Vezerszallesa, so bili odbiti s težkimi 
izgubami za sovražnika. 

"V bojih med zadnjima dnevoma v 
Karpatih smo ujeli 1,000 Rusov." 

Avstrijska zmaga v Bukovini. 

Berlin, 25. jan. (Brezžično v .Say-
ville.) — Časniške brzojavke iz DUIIJT 
ja pravijo, da so avstro-ogrski uspehi 
v Bukovini močno učinkovali v poli-
tičnem oziru na Rumunskem, ker so 
prizadeli ruskemu vplivu tamkaj hud 
udarec. 

Naznanjeno zmago smatrajo na Du-
naju po teh brzojavkah za dokončanje 
ruske ofenzive v Bukovini in prepre-
čenje vseh nadaljnjih poskusov, nava-
liti na Sedmograško. Ruske izgube v 
bitki pri Kirlibabi so bile baje neraz-
merno ve!ike. 

Boji na Vzhodnem Pruskem. 

Danes izdano uradno naznanilo pra-
vi: 

"Na Vzhodnem Pruskem se je vršil* 
topniški dvoboj na fronti od Loetzena 
do vzhodne strani od Gumbinnena in 
severno. Rusi so bili prisiljeni zapu-
istiti več postojank jugovzhodno od 
Gumbinnena. Ruski napadi severovz-
hodno od Gumbinnena so bili odbiti s 
težkimi izgubami za Ruse. 

"Na severnem Poljskem je položaj 
neizpremenjen. Vzhodno od reke Pi-

lice na južnem Poljskem se ni dogo-
dilo nič važnega." 

Avstrijci napadajo Ruse. 
Petrograd, 25. jan. — Očividna de-

lavnost je bila zadnje dni ob celi av-
strijski fronti, dolgi 300 milj. To sma-
trajo tukaj za pričetek avstro-nemške-
ga ofenzivnega kretanja z namenom, 
da se iztirajo ruski napadniki iz Buko-
vine, vzhodne Galicije in severnega 
Ogrskega. 

V Galiciji, med rekama Vistoko in 
Jasjolko, približno trideset milj vzhod-
no od reke Dunajca, je general Boroe-
vič, poveljnik četrte avstrijske armade, 
pričel prodirati v smeri Przemysla. 
Istočasni napadi se poročajo na ruske 
postojanke v Bukovini in v južnopolj-
skih pokrajinah Radom in Kielce, ob' 
liniji od Inowlodza do Konskijih in 
odondod do Sobkowa, kjer so se vršili 
boji s težkimi topovi. 

Malo izprememb pred Varšavo. 
Dalje severno je bilo na videz malo 

izprememb. Severnozapadno od Var-
šave, od Radzanowa do Dobrzyna, ob 
Vistuli, so Nemci še v obrani. Na 
levem bregu Vistule, zapadno od Var-
šave, in ob Rawki Nemci trdovratno 
poskušajo prodirati. Med Borgimo-
wom in Guminom, petindvajset milj 
zapadno od Varšave, naznanjajo ob-
upno bojevanje na nož. Vas Borgi-
mow je večkrat prišla v druge roke, 
a nazadnje ni bila zasedena od nobene 
•stranke, ker je nobeden izmed obeh 
nasprotnikov ne more obdržati. 

Nič manj trdovratno ni bojevanje 
ob liniji med Granowom in Kurdvano-
worn, jugovzhodno od Sochaczewa. 
V tej okolici so Nemci baje šli naprej 
čez polja, posejana z mrtveci, od kate-
rih so mnogi umrli vsled zmrznjenja. 
Napredovali niso daleč. Niti Nem-
cem, niti Rusom ni bilo mogoče pri-
dobiti več nego nekaj yardov. 

Ogrsko r.oče posebnega miru. 
Benetke, 25. jan. — Grof Julius An-

drassy, bivši ogrski prvi minister in 
minister notranjih stvari, je po brzo-
javki iz Budimpešte označil kot skraj-
no lažnivo poročilo, da se je Ogrsko 
naveličalo vojne in želi doseči pose 
ben mir. 

Izjavlja, da bo mir sklenjen samo v 
zvezi z Nemčijo in po pogojih zado-
voljivih obema deželama. 

Ena glavnih nalog novega avstro-
ogrskega ministra zunanjih stvari bo-
de, dati nevtralnim deželam boljše na-' 

potilcf' o avstro-ogrski zunanji politiki 
ter pridobiti njihovo odobritev iste. 
Tako.je baje rekel grof Andraissy. 

Samo govorica. 
Benetke, 25. jan. — Govorica se raz-

naša tukaj, da je neki avstrijski dread-
naugh* zadel ob mino blizu Pulja in se 
pogreznil. 

Avstrijci baje zavzeli Kielce. 
Lcindon, 26. jan. — Poročila čez 

Kodanj iz Rusije pravijo, da je bilo 
trideset oseb usmrčenih in petdeset 
ranjenih v bombardovanju mesta Kiel-
ce na Ruskem Poljskem pred kratkim 
po nekem avstrijskem zrakoplovu. 

Berlin, 26. jan. (Brezžično v Say-
ville.) — Iz Krakova je prišlo danes 
brzojavno poročilo, da so avstro-ogr-
ske čete zavzele Kielce na Ruskem 
Poljskem. 

Kielce je glavno mesto ruske pokra 
jine istega imena in leži na južnem 
Poljskem, kakih petdeset milj severno 
od gališke meje. V tem okrožju je 
bilo izbojevanih nekaj najbolj vročih 
bojev tekom vzhodnega vojskovanja. 

Kielce vojno opirališče. 
Kielce je bilo opirališče'ruske arma-

de in je znatne strategične vrednosti 
vsled dejstva, da je najvažnejše želez-
niško vezišče severovzhodno od Kra-
kova. Če je bilo zavzeto, se prične 
novo ofenzivno kretanje nemških in 
avstrijskih armad ob celi vzhodni boj-
ni fronti. 

Nemško uradno naznanilo. 

Predsednik zoper 
priselitveni zakon. 

Posebna poslanica kongresu pojasni, 
zakaj je g. Wilson zoper 

predlogo. 

IZKUŠNJA N A O B R A Ž E N O S T I . 

Vendar utegne biti predloga sprejeta 
preko predsednikovega "veta". 

Nemški vojni minister je danes izdal 
sledeče uradno naznanilo: 

"Rusi so napadli postojanke našega 
konjištva severovzhodno od Gumbin-
nena na Vzhodnem Pruskem, a bre^ 
uspeha. Srditi topniški dvoboji so se 
vršili na ostali fronti tamkaj. 

"Manj važni spopadi severovzhodno 
od Wlaclaweka, ob dolenji reki Vistuii, 
štirideset milj jugovzhodno od Thor-
na, so bili uspešni za nas. 

"Nič važnega se ni pripetilo na Polj-
skem zapadno od reke Vistule ali vz-
hodno od reke Pilice." 

Miru še ne bo. 
Petrograd, 26. jan. — "Vlada vztraja 

pri natančni izpolnitvi carjevega raz-
glasa, izdanega na dan vojne napove-
di, da se ne sklene nikak mir, dokler 
se ostane le en vojak 'sovražnikov na 
ruski zemlji." 

V teh besedah je prvi minister Ser-
gij Sazanov v seji duminega odbora 
za nota in sredstva danes odgovoril na 

Washington, D.! C., 27. jan. — Pred-
sednika Wilsona veto ali preklic pri-
selitvene predloge se pričakuje v kon-
gresu jutri, s posebno poslanico, v ka-
teri navede kot vzrok za svoj preklic 
izkušnjo o naobraženosti, ki je v pred-
logi kot pogoj za vstop v Združene 
Države. 

V kongresniških krogih se je nocoj 
govorilo edinole o vprašanju, ali bo 
nasvet priselitvenega zakona zopet 
sprejet preko predsednikovega veta, ali 
ne. 

Senator Lodge je danes na seji v 
Beli hiši baje namignil predsedniku, da 
je sprejetje predloge preko njegovega 
veta zelo verjetno. 

Predsednikov veto. 
Washington, D. C., 26. jan. — Ka-

kor se je danes v Beli hiši doznalo iz 
zanesljivega vira, se je predsednik Wil-
son končno odločil, da prekliče prise-

litveno predlogo. Njegova preklicna 
(veto) poslanica je že sestavljena in se 
ima predložiti kongresu še tekom tega 
tedna. 

G. Wilson zastopa stališče, da mora 
načrtu zakona odreči svojo privolitev 
nele zaradi glasovite izkušnje o nao-
braženosti, marveč v prvi vrsti zato, 
ker vsebuje neko določbo, ki bi po mi-
sli predsednikovi izključevala politične 
ubežnike od priselitve. 

Russellov vpliv. 
Stališče predsednikovo kaže, da so 

dokazi sociališkega voditelja Charles 
Edward Russella vplivali nanj. G. 
Ru'ssell je bil, ki je prvi opozoril na 
nasprotje med to določbo in svobodo-
željnostjo te dežele, ki je bila odnekdaj 
smatrana za zavetišče politično prega-
njanim. 

A. F. of L. proti vetu. 
Odkar so doznali o sklepu predsed-

nikovem, se trudijo zastopniki zveze 
"American Federation of Labor" po 
kongresnih hodnikih na vso moč, da 
zagotovijo sprejetje načrta zakonu tu-
di preko pričakovanega veta. Poseb-
nega uspeha dosedaj na videz nimajo 
zaznamovati s to delavnostjo po pred-
durjih. Nasprotno pa utegne početje 
predsednikovo neugodno vplivati na 
razprave o predlogi za nakup ladij. 

sko. Vojna ladja je zadela ali ob nem-
ško mino, ali ob čer v viharju." 

Ladjo "Viknor" je admiralstvo pri-
tegnilo v službo dne 12. dec. zadnjega 
leta. Poveljeval ji je fregatni kapitan 
Ballantyne. Število njene posadke še 
ni znano. 

Francozi v Maroku poraženi. 

Berlin, 26. jan. — Prekmorska novi-
čarska agentura je danes izdala med 
drugim sledeče naznanilo: 

vprašanja vodilnih članov dume. 
Ta vprašanja je povzročil odlok nem 

škega državnega zbora, da se ima vse 
ozemlje, "pordečelo z nemško krvjo" 
in/sedaj zavzeto po Nemčiji, obdržati. 

Odborova seja je bila v pripravo za 
otvoritev državnega sveta dne 30. jan. 
in dume dne 9. febr. 

"Iz Carigrada poročajo ,da je vodja 
maroških upornikov, Abdul Malik, za-
vzel mesto Fez in da so Francozi iz-
gubili 3,50fruiož na mrtvih, ranjenih 
in ujetih ter devet topov in več stroj-
nih pušk." 

Dve bojni ladji poškodovani. 
London, 26. jan. — Admiralski urad 

je nocoj priznal, da sta bili dve ladji 
podadmiral Beattyjevega oddelka boj-
nega brodovja poškodovani v bitki z 
nemškimi križarkami v Severnem mor-
ju v nedeljo. 

Ena izmed njih je bila velikanska 
bojna križarka "Lion", sir Davidova 

Nov nemški velikanski top. 

Berlin, 25. jan. — "Artilleristische 
Monatshefte" poročajo, da se je posre-
čilo, sestaviti nov pomorski top poseb-
no dalekosežnega streljaja. Sestavil 
ga je neki nemški veščak v topništvu. 
Ta izjavlja, da se v Kruppovi livarni 
izdeluje top, čegar izstrelek tehta 920 
kilogramov (kakih 2000 funtov) in 
razvija brzino 940 metrov (kakih 3,700 
čevljev) v sekundi. 

Veščak nadalje poudarja, da je za-
četna hitrost izstrelka za 38 odstotkov 
večja nego hitrost britanskih izstrel-
kov, in da seže 28 milj daleč, dočim 
znaša kanalska širina med lukama Ca-
lais in Dover samo 22 milj. S temi 
novimi topovi, tako sklepa, je Nem-
cem mogoče iz daljave kakih 6 milj 
od Calais navnoter obvladati britansko 
brežino. 

zemlja, smo vezani po pogodbi z na-
šimi zavezniki," je nadaljeval g. Saza-
nov. "Besede razglasa se ne tičejo 
samo ruskega ozemlja." 

Kaj je mislil minister z omembo 
sovražnikovega ozemlja", ni jasno, 

a prejkone je mislil Galicijo, ki ni ru-
sko ozemlje, a je obljudeno z Malo-
rusi. 

Glede zapustitve sovražnikovega o- praporna ladja, ki je vodila v bitki in 
ki so njeni izstrelki pogreznili nemško 
oklopno križarko "Bluecher". Za'deta 
je bila po nemškem izstrelku pod vod-
no črto spredaj. 

Druga je bila torpedovni rušilec 
"Meteor", ena največjih in najhitrejših 
ladij -svoje vrste na morju. Rila je 
ena izmed trinajstih te vrste, zgraje 
nih leta 1913. 

Naznanilo pristavlja, da sta bili ladji, J 

BOto» blr » American Press Association. 
J a JE POSPEŠILA LAJŠALNO DELO POD KRALJEVIM NADZORSTVOM PO VELIKEM PO-

TRESU, KI JE USMRTIL NA'TISOČE LJUDI. 

jal i a . t i 8 ° « človeških žrtev — po cenitvi nad 50,000 — je zahteval nedavni veliki potres v Italiji. Potres je tra-
•5» ni '""dvajset sekund in jc bil občutiti po vsej osrednji Italiji. Rini se je pretresel in je bil poškodovan. Muo-
U S m r . S , a v poluincru 30 do 60 milj so bila deloma ali popolnoma razdejana. Samo v Avezzanu jc bilo 11,000 oseb 

Slika kaže mapo v obsegu potresa; spodaj na levi množico ljudi izven Kvirinala v Rimu, in na desni 
•ttorio Emmanuela, ki je brž odredil lajšalno delo. 

Anglija zamolčala izgubo križarke. 
Berlin, 25. jan. — Uradno naznanilo, 

izdano po admiralstvu, pravi, da je bila 
neka britanska bojna križarka pogrez-
njena med včerajšnjo bitko v Sever-
nem morju. 

Ime britanske ladje ni navedeno, ali 
časopisje in občinstvo se veseli, ker 
je bila pogreznjena ladja baje večja 
nego "Bluecher", oklopna križarka, ki 
so jo izgubili Nemci. V poluradnem 
naznanilu Nemci priznavajo, da je bila 
še neka druga nemška ladja zadeta z 
izstrelkom, vendar je lahko ostala v 
bojni liniji in se varno vrnila v luko 
Z. drugimi ladjami. 

Dočim imena britanskih ladij, ki so 
se udeležile bitke, še niso znana tukaj, 
je skoro gotovo, da so bile petere boj-
ne kiižarke mnogo močnejše nego 
nemške po tonskem številu in oborož-
bi, in zato časopisi trdijo, da umekni-
tev britanskih ladij iz bitke pomeni 
nemško zmago nad močnejšim sovraž-
nikom. Tudi mislijo, da so se Angleži 
morali umekniti, ker so bile njihove 
ladje poškodovane. 

"Karlsruhe" pogrezuje ladje. 
Berlin, 25. jan. — Od poveljnika 

kiižarke "Leipzig" je po ovinkih do-
spela vest, da je nemška križarka 
"Karlsruhe" v zadnjih dveh tednih po-
grcznila enajst trgovinskih ladij zavez-
niških velevlasti. « 

Križarka zadela ob mino. 
London, 25. jan. — Admiralstvo je 

danes uradno naznanilo, da se je bri-
tanska pomožna Hrižarka "Viknor" ob 
irski brežini potopila 's celo posadko. 
Prejkone je zadela ob mino in zletela 
v zrak. 

V naznanilu je rečeno: 
"Ladja 'Viknor' je pogrešana že več 

dni, in jo je zdaj smatrati za izgublje-
no z vsemi njenimi častniki in mor-
narji. Razbitki, ki brez dvoma izha-
jajo od pomožne križarke, so bili poleg 
tega splavljeni na severno brežino ir 

Wilson telefoniral v San Francisco. 

Washington, D. C., 25. jan. — Danes 
je predsednik Wilson otvoril prvo pre-
kocelinsko (transkontinentalno) tele-
fonsko napeljavo s tem, da je narav-
nost govoril s predsednikom Moore 
panamo-pacifiške razstave v San Fran-
ciscu. Z g. Moorom sta bila ob žici 
Alexander Graham Bell, izumitelj te-
lefona, in Vail, predsednik American 
Telephone •& Telegraph-družbe. 

Bell govoril preko celinV. 
New York, 25. jan. — A. G. Bell, iz-i ia^ l ld l l l iu lam v 1J<4, vin J t 

dasi onesposobljeni, varno odvedeni v 
luko in da bodo takoj začete poprave 
dovršene v kratkem času. Vse druge 
ladje omenjenega oddelka so doplule 
v luko. 

Nadalje pravi naznanilo, da je bilo 
usmrčenih en častnik in trinajst mož 
a ranjenih troje častnikov in šestin-
dvajset mož na trojih ladjah: "Lion", 
"Tiger" in "Meteor". 

Tako admiralsko naznanilo zanika 
nemška poročila, da so Nemci pogrez-
nili eno britansko križarko in dva tor-
pedovna rušilca. 

Angleži porazili Nemce. 

Pariz, 26. jan. — Uradno naznanilo, 
izdano po vojnem ministrstvu nocoj 
pripoveduje o obupni bitki blizu kana-
la La Bassee, v kateri >so britanske če--
te zopet zavzele postojankevnedavno 
izgubljene Nemcem. 

"Britanske čete so snoči odbile nov 
napad na Givenchy-les-La Bassee," je 
rečeno v naznanilu, "in s protinapa-
dom zopet zavzele svoje postojanke 

prejšnjega dne. Bojevanje je bilo 
najsrditejše na edini cesti med Bethu-
nom in La Bassee, in Nemci so zapu-
stili za seboj 300 mrtvih. 

"V Argonih so naše čete izvršile dva 
napada blizu St. Huberta in Fontaine 
Madame ter pridobile nedavno izgub-
ljene okope." 

, J«... . . . U. v -. , ... 
f umitelj telefona, je sedel v uradu T. 
j N. Vaila, predsednika A. T. & T. Co., 
I danes popoludne in govoril preko ce-
line v San Francisco. 

Bilo je prvikrat v zgodovini telefon-
ske sestave, da je šel človeški glas po 
žici od oceana do oceana. 

Na koncu žice v San Franciscu je 
bil T. A. Watson, ki je slišal prvo be-
sedo kdaj govorjeno po telefonski žici 
v Bostonu 1. 1875. G. Bell je bil ta-
krat na drugem koncu žice nego sedaj. 

"Mati" Jones prejela vabilo. 

New York, 26. jan. — John D. Rock-
efeller je danes povabil "mater" Jones 
na obisk v njegovi palači ob Fifth ave-
nue, da mu stara, nesebična, pogumna 
voditeljica stavkarjev vse pove, kar ji 
je znanega o stavki na premogoviščih 
coloradskih. Vabilo je sprejela. 

Z. D. guvernerji za mir. 

'Topeka, Kas., 25. jan. — Arthur 
Capper, guverner države Kansas, skli-
če konvencijo guvernerjev vseh držav 
in desetih delegatov iz vsake države v 
svrho razprave o tem, kaj naj ukrene-
jo Združene Države v obnovo miru v 
Evropi, če bo ugodno poročana reso-
lucija, ki jo je predložil zakonodajstvu 
senator Bailie Waggener. Resolucija 
predlaga shod v Str Louisu dne 5: apr. 

Za bedne Belgijce. 

Seattle, Wash., 26. jan. —- Britanski 
parnik "Washington" je danes odplul 
z živili, v vrednosti $512,000 za . po-
manjkanje trpeče Belgijce odtod v 
Rotterdam. 

Naklad tvori moka, konservirani lo-
sos in zgoščeno mleko. 

Jolietske novice. 

— Rev. John Kranjec ,naš župnik, 
je zbolel vsled .hudega prehlada za 
pljučno vnetico; na srečo pa je nevar-
nost prestal in se že nahaja na poti 
okrevanja. 

— Mraz. Zadnje dni pritiska oster 
mraz. V nedeljo je kazal toplomer 9 
stopinj pod ničlo in včeraj (četrtek) m 
jutro 10 in ponekod celo 18 in 20! 

— Ne pozabite prihodnji torek gla-
sovati "No"! 
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Joliet, 111., 27. jan. — Prihodnji to-

rek, dne 2. februarja, bode v Jolietu 
<lan velevažne volitve. Odločilo se bo 
vprašanje: "Shall the City of Joliet, 
Illinois, Adopt the Commissipn Form 
of Municipal Government?" — to se 
pravi: Ali naj mesto Joliet, 111., sprej-
me komisarsko obliko občinske vlade? 
Glasovati smejo o tem vprašanju vo-
livci in volivke, moški in ženske, in 
pričakovati je, da bo oddanih kakih 
12,000 ali 13,000 glasov. In pričako-
vati je nadalje ,da se večina glasov iz-
reče proti novotariji, ki se ji pravi 
Commission Form. Da pa bode ta 
večina velika, zato skrbite vsi volivci! 
In zlasti tudi cenj. volivke! Vsi na 
volišča prihodnji torek! In vsi gla-
sujte "No"! Opozarjamo volivce na 
tozadevni oglas na 5. str. te izdaje A. S. 

— G. Josip Jontes, trgovec, 601 Lan-
«lau avenue, in njegova soproga ga. 
Katar ina roj. Klemene sta v nedeljo 
obhajala deseto obletnico svoje poroke 
v krogu svojih sorodnikov in prijate-
ljev. Na še mnogo let! 

— Poroka. V naši cerkvi sta bila v 
ponedel jek poročena gospa' Uršula 
Dernulc, vdova po Johnu Dernulc, sa-
loonarju v Rockdalu, 500 Moen ave., 
in g. Ant. Zabukovec. Mnogo sreče! 

— Prihodnji torek na volišča! 

— G. Anton Nemanich, predsednik 
Slov.-am. Tiskovne Družbe, predsed-
nik Slovenian Liquor Co. itd., bo dne 
2. febr. lahko obhajal 31. (enointri-
deseto) obletnico svojega odhoda iz 
stare domovine. Kako se je vozil dvaj-
set dni do New Yorka, kako je v Chi-
cagi in v Iowi in drugod iskal svoje 
sreče, dokler je ni našel v Jolietu, bi 
bila lepa in zanimiva pripovedka, ki 
pa žal še ni spisarfS, dasi bi tvorile ta- na noge 
kele pripovedke najzanimivejše po-
glavje v zgodovini ameriških Sloven-
cev. Dobro bi bilo, da začne sloven-
sko časopisje zbirati tozadevne podat-
ke o našem prvem priseljevanju, do-
kler je še čas. G. A. Nemanichu pa 
čest i tamo na vsem, kar je v naši novi 
domovini dosegel s trdno voljcf, neu-
morn im delom in božjim blagoslovom 
sebi in narodu v prid — na še mnogo 
le t ! 

— Commission Form pomeni ome-
ji tev ameriške svobode in državljan 
skih pravic. Zato glasujte prihodnji 
torek vsi z "No"! 

— G. Ignac Česnik, ustanovitelj slo-
venske farmarske naselbine v Willar? 
<lu. Wis., se je mudil te dni v Jolietu, 
kjer ima vsepolno prijateljev izza svo-
jega mnogoletnega bivanja tukaj. G. 
Cesnik je član okrajnega odbora za 
Clark Co., Wis. V tem okraju poseb-
n o uspeva mlekarstvo. Med mirovni 
m i sodniki v okraju Clark je naš rojak 
Frank Perovšek in sicer za mesto 
Hendren . Slovenski farmarji baje prav 
lepo napredujejo in so si nekateri že 
precej opomogli. Dušno pastirstvo 
«ied njimi vodi naš rojak Rev. Jos. 
Pollak, župnik v Greenwoodu, kakih o-
sem milj od Willarda, tako da imajo 
v obeh krajih sv. mašo vsako nedeljo. 

— Delavske razmere v Jolietu se za-
č e n j a j o boljšati. Tovarna za peči 
(Stove Works) , ki je izza dne 4. dec. 
praznovala,- je spet začela poslovati 
včeraj , kakor se nam poroča od za-
nesljive strani. Ob južnem Bluff st. 
prične poslovati neka nova tovarna. 
In kakor čujemo, bode tudi U. S. Steel 
Corporat ion zaposlovala s polno paro 
okoli dne 1. marca t. 1. Če se ta go-
vorica uresniči, bo v Jolietu spet vese-
l j e doma. 

— "No — no — n o " . . . naj odmeva 
prihodnji torek po Jolietu! 

nost, da je mesto primerno zastopano 
v tem popisu ljudstva, in je priporo-
čala, da vsi tvorničarji in rokodelci 
takoj in skrbno izdelajo ta poročila. 
Upati je, da bo vsak tvorničar in ro-
kodelec vpošteval svojo osebno odgo-
vornost in- vposlal svoje poročilo ne-
mudoma. 

Bradley, 111., 25. jan. — Cenjeni g. 
urednik! Ker že dolgo časa ni bilo no-
benih novic iz naše okolice, sem se na-
menil, da vam nekoliko poročam, kako 
se še kaj imamo. Kakor povsod, tako 
tudi tukaj je še precej rojakov brez 
dela; posebno oni, ki delajo pri tvrdki 
J. Turk, imajo sedaj nezaželjene po-
čitnice, ali upajo, da jih bo skoraj ko-
nec. 

Drugače je še .precej dobro. Po-
sebno v* društvenih ozirih dobro na-
predujemo. 

V nedeljo, 24. jan. se je oglasil tukaj 
rojak g. Jos. Klepec in kot organiza-
tor organiziral podružnico Društva sv. 
Družine štev. 4 z 28 člani in članicami, 
tako da imamo sedaj tri društva. Za-
voljo tega se lahko vsi tukajšnji rojaki 
oziroma rojakinje pridružijo enemu 
ali drugemu društvu, .seveda v katero 
katerega veseli, in da tako podpirajo 
sami sebe in našo narodno stvar. Res 
da so nekateri člani tega ali onega 
društva, vendar jih je večina, kateri 
niso bili še pri nobenem podp. društvu 
in ravno sedaj imajo vsi oni, kateri 
niso še pri nobenem, lepo priložnost, 
da postanejo člani novoustanovljenega 
društva sv. Družine in se zavarujejo 
v slučaju nesreče. Upati je, da bode 
novoustanovljeno društvo eno najbolj 
napredujočih in v kratkem prekosilo 
starejša društva. Vsaj začetek je po-
kazal tako. Tore j rojaki v Bradley, 

j 
Odborniki Dr. sv. Družine so: Pred 

sednik Geo. Krall; tajnik John_Male-
sich; podpredsednik Fr. Gerdesich; 
blagajnik Math. Gerdesich; zapisnikar 
John Zaje; nadzorniki: Chas. Poni-
kvar, Valentin Petač, John Dresler. 

Pozdrav vsem zavednim Slovencem 
in Slovenkam v Americi; tebi vrli list, 
pa veliko uspeha! 

John Malesich, tajnik, Box 364. 

— Iz Washingtona, D. C., smo bili 
«aprošeni za objavo sledečih vrstic: 
Ravnatelj Win. J. Harris od urada za 
popisovanje ljudstva v trgovinskem 
department!! obžaluje potrebo opozo-
rit i na dejstvo, da je veliko število 
tvorničarjev in rokodelcev (manufact-
urers) zanemarilo poslati zahtevana 
poročila uradu za popisovanje ljudstva 
1. 1914. T o nele zadržuje objavo po-
pisa ljudstva, marveč tudi zelo podra-
i u j e delo. Zakon veleva, da se imajo 
rokodelstva popisati vsako peto leto, 
in ravnatelj je storil vse mogoče, da 
ola jša delo. Golice ali formularji, na 
katerih se imajo napisati poročila, so 
bili poslani vsem tvorničarjein in roko-
delcem s prošnjo, da se imajo izpolnje-
n i formularj i poslati uradu za popiso-
vanje ljudstva dO dne 15. januarja 
1915. Sodelovanje trgovinskih zbornic, 
obr tnih združeb in drugih organizacij, 
deležnih na našem obrtnem razvoju, 
je bilo naprošeno, toda vkljub njiho-
vemu splošnemu odzivu in njihovi po-
moči je dospelo primeroma malo po-
ročil in veliko število tistih, ki so bil» 
poslana uradu, je pomankljivih. Bati 
se je, da se ne vpošteva važnost te sta-
tistike, kažoče razmerje vseh obrti 
med letom 1914. Če vsi tvorničarji in 
rokodelci ne vpošljejo poročil, bode 
odnosno stanja ene obrti z drugo in 
enega mesta z drugim resno prizadeto. 
Mesto Joliet ne sme izgubiti položaja, 
do kojega je upravičeno v obrtnem o-
ziru, in dolžnost vsakega državljana je, 
gledati na to, da se izdelajo popolna 
poročila o vseh naših obrtih. Združba 
jolietskih trgovcev je pripoznala važ-

Cleveland, O. — Dne 18. t. m. je v 
Gospodu zaspal Rev. Stephen Furdek, 
slovaški župnik fare Lurške M. B. 
Med Slovaki je bil pokojnik dobro po-
znan kot izvrsten pisatelj. Tukajšnj i 
angleški časopisi poročajo, kako je bil 
pokojni priljubljen med vsemi naiodi. 
Bil je vrl delavec v vinogradu Gospo 
dovem. Tudi med Slovenci je pokoj-
nikovo ime poznano. V zadnjem ča-
su smo čitali nekaj njegovih povesti v 
"A. S.", katere nam je poslovenil vlč, 
g. A. Berk. 

Pogreb pokojnega Rev. S. Furdeka 
je vodil sam prevzvišeni knezoškof ob 
navzočnosti stodvainpetdeset čč. du-
hovnikov, ter ob ogromni udeležbi ljud 
stva. N. p. v m.! 

"Dne 24. januarja so priredili krasno 
igro v šoli sv. Vida tukajšnji šolarji 
šole sv. Vida. Igrali so popoludne ob 
3. uri in zvečer ob pol. 8. uri. Bile so 
krasne uloge in čuditi se moramo, da 
se res toliko žrtvujejo čč. šolske se 
stre, da tako lepo izučijo otroke, 
igri je bilo približno trideset spre 
memb oz. ulog. Bilo je res veliko po 
štene zabave. Za šolsko mladino so 
Clevelandčani navdušeni, da je veselje 
Popoldne in zvečer bilo je polno na 
vdušenega slov. ljudstva. Med števil 
nimi udeleženci smo videli Rev. J 
Ponikvarja in Rev. J. J. Omana, ka 
tera se trudita in delata za izobrazbo 
mladine. Nadalje smo videli v sprem 
stvu g. J. Knausa in g. J. Žulicha g. 
Jos. Dunda iz Jolieta, ki je prišel na 
obisk v Cleveland. 

Tako je bila minula nedelja zopet 
nekaj veselega za faro sv. Vida, ker 
videli smo, kako srečni so otroci, ki 
imajo take stariše, da tako lepo skrbi-
jo za dušni blagor svojih otrok. Izro-
čili 9te jih čč. šolskim sestram, katere 
res skrbijo za pravo izobrazbo. Oh 
res srečni so otroci, ki imajo t j ke uči-
telje; srečni ste pa stariši tudi Vi! 

M. Ž. 

glas, da je bilo moč umeti j:h tudi v 
daljnem koncu dvorane. To je vedno 
največji križ za igrovodjo, ker ima 
vsak svoja ušesa tako blizu svoiih ust 
in misli, če se sam sebe sliši, bi ga 
morali tudi drugi na' unem koncu dvo-
rane razumeti. V tem oziru so "Lir-
jani" pred marsikaterim tropom igr.lv-
cev. Veliko smeha je naprav il . pijani 

Grga Batvič" s svojim kretanjem. 2e 
pogled nanj je bil dosti za "počt". 
Kdor je njega maskiral, je svojo delo 
dobro izvršil. Ena ali druga manjša 

apaka bi se lahko kritizirala, in bi 
bilo igravcem v prid, a zato bi morala 
imeti društva človeka postavljenega, ki 
bi strogo pazil na vse in potem napi-
sal dobro kritiko. To bi bilo mogoče', 
če bi imeli lokalni list. Za druge lju-
di, ki so jim igravci tuji, so take po-
drobnosti nezanimive. Tudi pesmi 

Atlantski odmevi" in pa "Rasti roža" 
sta bili zelo uspešno in krasno peti. To 
društvo ima dobro zalogo pesmi in si 
lahko pomaga v vsakem slučaju, bo-
disi da mora stopiti na oder po dol-
gem ali po kratkem obveščenju. "Liri" 
kličemo — n a svidenje! 

Prvi del šolarjev sv. Vida je pokazal 
svoje zmožnosti v nedeljo, 24. jan. in 
so se odlikovali prav lepo. Dvakrat 
popoldne in zvečer, se je napolnila 
dvorana s pazljivimi poslušavci, ki so 
malim diletantom pridno sledili in jim 
pogosto ploskali. Veliko pozornost 
je vzbudila mala igralka Mausar, ki je 
sploh še premlada za abcedo, ki pa je 
prav korajšno pozdravila "vse Sloven-
ce". Pesmi so bile posebno lepo, pri-
jetno pete, in to je prav. Zgodaj naj 
se otroci slovenskih starišev učijo peti 
in ljubiti krasne slovenske pesmi. Pri 
tej predstavi se je pokazalo, da šolar-
ji sv. Vida ne zanemarjajo svoj pevski 
talent, za kar gre priznanje našemu 
pevovodju g. M. Holmarju in pa šol-
skim sestram. Zadnjo nedeljo so "ha-
stopili samo "študentje" prvega in 
druzega razreda. Višji razredi nasto-
pijo čez nekaj tednov. 

Prihodnjo nedeljo, 31. jan. pa se vrši 
zelo krasna igra "Turški križ". Igra 
je vzeta iz časa turških napadov na 
krščanske dežele in ima zanimivo vse-
bino. Vloge so v dobrih rokah in pri-
čakovati je zelo zanimivega in krasne-
ga večera. 

Tukajšnje ministrantsko društvo sv. 
Janeza Berhmana je imelo svoje letne 
volitve in si izvolilo nasledne odborni-
ke: Preds. F. Mišmaš; I. tajnik Al. 
Kralj ; tajnik-zapisnikar J. Škulj; bla-
gajnik J. Ogrin; zastavonoša Ad. Ma-
čerol; oskrbnika obleke Al. in Ant. 
Jalovec. Društvo je lansko leto pla-
čalo $75 za obleko, $30 za poletni izlet 

"Brook-side Park" in 'Euclid Beach', 
$4.50 za "dobrote" o Božiču. Društvo 
šteje sedaj 43 udov in ima 30 kandi-
datov, ki se pridno učijo mašnih mo-
litvic. Kakor hitro so zmožni streči 1 
pri sv. maši, se vpišejo in postanejo 
člani društva. Društvo ima za letos 
precej visoke načrte. Če jih bode mo-
glo speljati, je odvisno od zunanjih 
razmer. Upamo, da nam pride demo-
kratska vlada na pomoč in se nam na-
še srčne želje vresničijo. Kadar pri-
demo do tega, da nastopimo kot uni-
formirano društvo, takrat bo naše dru-
štvo šele na pravem stališču. 

Gospod Dunda iz Jolieta nas je ob-
iskal. Po desetletni odsotnosti nam 
je cenjeni rojak zopet segel v roke. 
Le premalo časa se je mudil. Njegov 
veseli obraz pa je zjasnil vseeno mar-
sikatero temno čelo. 

skromni dopis v našem katoliškem li-
stu A. Slovencu. Kar se dela tiče, ni-
smo tukaj nič na boljšem, kakor po 
drugih krajih. So namreč tudi tukaj 
zaprli z novim letom premogorov št. 
4, tako da zdaj dela samo štev. 1, drugi 
3 rovi so pa zaprti za nedoločen čas. 
Zatorej je veliko delavcev brez dela, 
in se nič ne ve, kedaj bo kaj boljše. 
Zatorej ne svetujem nikomur, hoditi 
sem za delom. 

Veliko se v sedanjem času govori in 
piše o evropejski vojni. Seveda, ka-
kor že navadno pri vsaki stvari, sta 
tudi pri tej dva tabora, eni za Avstrijo, 
drugi, ki se prištevajo med bolj na-
predne, pa seveda za nazadnjaško Ru-
sijo. Moja misel je, da mi delavci ne 
bomo imeli nobene koristi od sedanje 
vojne, pač pa obratno. Zatorej se mi 
vidi neumno, preveč zavzemati se za 
take stvari. Tako kot delavec. Ako 
pa vzamem narodno stališče, pa mo-
ram reči, da so vsi tisti, ki želijo pro-
pad Avstrije, izdajalci slovenskega na-
roda, akoravno tudi pod avstrijsko vla-
do Slovenci kot narod nimajo dosti 
veljave. Temu so pa krivi posamez-
niki, nikakor pa ne avstrijska ustava, 
ali postava. Sicer pa vsejedno so Slo-
venci v zadnjih desetih letih dobro na-
predovali. Da je to res, mora vsak 
pravicoljubni človek pripoznati. Pa se 
vsejedno dobijo med nami Slovenci 
rusko-srbski patrijotje, ki blatijo Av-
strijo, sicer tako na debelo, da mislim, 
da niti sami ne verjamejo tega, kar 
drugim ponujajo. Obenem pa hvalijo 
trinoško Rusijo in še precej divjo Sr-
bijo. Najbolj so seveda živahni dopis-
niki slovenskega dnevnika, kateri pa 
v sedanjem času bolj zagovarja Srbe 
in Ruse, kot pa Slovence. Sicer ie 
toliko političen, da ravno ne piše pre-
več razumljivo, pač pa tako, da se lah-
ko vidi, kam pes taco moli. Sploh vsi 
protikatoliški listi, kakor tudi njih do-
pisniki so proti avstrijski vladi, ker 
Avstrija je vsaj po imenu še katoliška 
država. Da ložje ljudi zapeljujejo, se 
poslužujejo narodnosti, akoravno so 
povečini vsi svobodomiselci nasprot-
niki vsega, kar je slovenskega. To 
sem se že osebno prepričal dostikrat 
tukaj in v stari domovini. Častitam 
pa nekaterim dopisnikom tega lista, ki 
pišejo pravilno. Z vsemi se pa ne mo-
rem strinjati. Na primer: "Gori z o-

lo še naše zadnje bivališče pod avstrij-
sko vlado. Neki dopisnik piše v si. 
dnevniku, da je bil enajst let v Av-
striji in je bil večkrat z žilavko tepen. 
Moral si biti že lep nepridiprav; jaz 
sem bil 26 let pod avstrijsko vlado in 
med tem 3 leta pri vojakih in nisem 
niti ene dobil ne z žilavko, ne z niče-
mer drugim. Dopisniki v slovenskih 
listih vedo dosti povedati od Avstrije, 
kako muči ljudi, ali od Rusije nobeden 
nič, kako se godi vojakom in drugim 
posebno po jetnišnicah, ker tam prav-
zaprav poje žilavka. Tako, prijatelj, 
pa brez zamere! Pozdrav čitateljem 
(icam) Am. Slov., listu pa, da bi po-
stal kmalu dnevnik; malo večje črk?, 
v torek in petek na šestih straneh, 
druge dni pa na štirih straneh, in na-
ročnina tri dolarje, pa bo šlo. 

Naročnik. 

St. Stephen, Minn., 25. jan. — Cenje-
ni gospod urednik A. S.! Blagovolite 
natisniti ta moj mali dopis v prihodnji 
št. nam priljubljenega lista A. S. Ni-
mam posebnih novic pisati. — Snega 
je malo, mraza pa dosti. — Luka Men-

cer je bolan, in tudi Martin Legat ]' 
še zmeraj slab, se mu nič ne boljss 

zdravje. Štefan Legat je prevzel tr-
govino od Jožefa Omana. Kakor -e 

vidi, ne bomo imeli svatbe ta predpust 
Troja društva so imela letno zboro 
vanje moško in fantovsko, pa tudi de-
kleta; žene ga bojo imele na svečnik 
Pozdrav vsem čitateljem Am. Slov., ^ 
je edini pravi slovenski list v Z. D 
ameriških. J. Poglajen. 
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Navadni prehlad, 
vnetje sapnike in influenza — zapuščajo bolniku vstrajni kašelj. 
Radi tega bi si moral bolnik zapomniti, da se morajo napadi 
kašlja olajšati, bolečine zmanjšati in neudobnost utešiti. 

S E V E R A ' S 

BALSAM FOR LUNGS 

I 

(Severov Balzam za Pljuča) je zdravilo za uživati v takih slu-
čajih. Znano je že več nego trideset let kot uspešno zdravilo 
zoper kašelj, hripavost, oslovski kašelj, vnetje sapnika, in da-
vico. Gena 25 in 50 centov. — Ako spremlja goriomenjene 
neprilike tudi prehlad, bi morali uživati tudi SEVERA'S COLD 
AND CRIP TABLETS (Severove Tablete zoper prehlad in hri-
po) da preženejo prehlad. Cena 25 centov. 

rožjem!" — to je velika napaka. Moja 
želja je, da bi se vojna že skoraj kon-
čala in da bi Avstrija ne prišla do raz-
pada, kajti razpad Avstrije pomeni pro 
pad Slovencev. Kajt i dobro se še spo-
minjam na neki članek v nekem staro-
domovinskem listu, ki ga je spisal ne-
ki srbski diplomat, ko je prerokoval 
razpad Avstrije takole: Kar je sever-
nih Slovanov, pridejo pod Rusijo; 
južni Slovani, vštevši Slavonijo, Hr-
vatsko, Bosno, Hercegovino, pod Srbi-
jo, in naše slovenske pokrajine pa pod 
Italijo, kar bi se v slučaju razpada 
Avstrije tudi lahko zgodilo. In kaj bo 
potem z nami Slovenci, si lahko vsak 
sam misli, ako ve, kako se godi danes 
beneškim Slovencem in Poljakom, ka* 
jih je pod Rusijo. Da bi pa prišli Slo-
venci do svoje vlade, to je pa težavna 
stvar; zatorej prepustim to Blatniku in 
mu želim, da bi bil on prvi predsednik 
slovenske republike. 

Zdaj pozdravim vse slovenskemu 
narodu pravične Slovence in Slovenke. 

Mihael Ortar. 

NE POZABITE 
dobiti zastonj zvezek Severovega 
Almanaha za Slovence za 1915. 
Vaš lekarnar ga ima. Vprašajte 
njega ali pišite nam ponj. 

Kadar kupujete zdravila, 
hočete tista, katera so zanesljiva. 
Vprašajte z^ Severova. Ne sprej-
mite nadomestitev. Zahtevajte 
pristna. £g 

W . F. SEVERA CO. CEDAR RAPID5 

IOWA 

Iz malega raste veliko! 
v • tr ' 2) 

Resničnost tega pregovora je neovrgljiva. Ako želite imeti «»J 

starost, začnite hraniti v mladosti. Mi plačamo po 

3 % — t r i od s t o — 3 % 
Z vlaganjem lahko takoj začnete in to ali osebno ali t* 

Naša banka je P^ 
na prihranke. 
pismeno. Vse uloge pri nas so absolutno varne, 
nadzorstvom zvezne vlade. 

Mi imamo slovenske uradnike. 

Cleveland, O. — Eno najbogatejših 
sezon v domačih prireditvah imamo 
letos tukaj v Clevelandu. Osem ali 
devet iger smo imeli dosedaj. Vse se 
tare na odru, vsak hoče poskusiti svo-
jo moč na "cvernih" človeških src. 
Odrov in dvoran je na razpolago. Ve-
čina iger pa se igra letos le v šolskih 
dvoranah. Tudi zanaprej se nam še 
obeta polno zanimivih predstav. Šo-
larji bodo pokazali svojo zmožnost pri 
dveh predstavah v bližnji prihodnosti. 
"Alumni" imajo že izbrano eno najlep-
ših iger, ki se je kedaj igrala na cleve-
landskem odru. "Orli", če se ne mo-
tim, pridejo naprej s krasno predstavo 
"Turški križ" zadnjo nedeljo v* tem 
mesecu. Dekleta jim bodo sledile z 
istotako krasno igro in predstavo. To-
da več o teh pozneje. Sedaj le hočem 
omeniti igro "Amanet", ki jo je dr. 
"Lira" priredilo v nedeljo, 17. jan. 
Ne bodem omenjal posamezne-igravce, 
dasi bi jih rad a mi ne pripušča čas. 
Bodi zadosti rečeno v tem, da so igrali 
polivalno, nekateri izvrstno. Nekaj, 
kar je posebno priznanja vredno, je 
to, da so govorili vsi razločno in na 

Mt. Vernon, 111., 25. jan. — Cenjeni 
g. urednik: — Pošiljam Vam $2 za na-
ročnino za list A. S., da ne bodem pre-
več zaostala in da bom redno list do-
bivala kot dosedaj, ki bi ga zelo po-
grešala, če bi ga ne dobila. Delavske 
razmere so tukaj kot povsod bolj sla-
be; zasluži se le toliko, da se preži-
vimo. Ali draginja pa je taka, da ne 
vem, kako se taki ljudje preživijo, ki 
so že več mesecev brez dela; mislim, 
da marsikateri zdaj preklinja Ameriko, 
ki mu ne da kruha, ravno tako kot ne-
kateri Slovenci Avstrijo v G. N.; silno 
se jezijo na njo, pa kot se vidi, bi eni 
le radi šli na tista mirovna pogajanja, 
seveda na stroške druzih. Saj kateri 
bi šel tako rad ,bi se bil lahko oglasil 
pri britanskcrii konzulatu v Galves-
tonu, Tex., ki so potrebovali 50 m oz, 
da bi oskrbovali konje, ki jih bojo 
poslali v Evropo. Morebiti bi bil ka-
teri tako srečen, da bi dobil službo 
za hlapca; pa če bi povedal, kako se 
zavzema za Anglijo, bi mu gotovo dali 
tako službo. Meni se čudno vidi, za-
kaj niso vsi tisti, ki se jim je taka kri-
vica godila v Avstriji, šli v Srbijo ali 
Rusijo, ko se tam tako lepo živi. V 
G. N. se že taki članki priobčujejo — 
nekateri, ne ravno vsi — da so pomi-
lovanja vredni tisti, ki take zbijejo 
skupaj. Le škoda, ki ne morejo po-
slati G. N. v stari kraj, to bi bilo ma-
zilo za slovenske ranjence! Škoda, ki 
mislijo, da prav koristne reči pošljejo 
v svet, pa le po prazni slami mlatijo. 
Pa saj jim ni zameriti: prehladili so se 
v glavo, ko je tako ojstra zima. In G. 
N. je bil pred časom še vreden nekaj, 
ali zdaj bi pa "žiher" znižal naročnino 
na polovico. 

Predno končam ta moj skromni do-
pis, Vam poročam, da se je tukaj po-
nesrečil 29. dec. John Kukman. V pre-
mogokopu je padla plast kamenja na 
njega in mu je zlomilo desno nogo 
nad kolenom. 

K sklepu pa pozdravljam vse čitate-
lje in čitateljice A. S. Tebi, list, pa že-
lim mnogo novih naročnikov in pred-
plačnikov. Naročnica. 

Reliance, Wyo., 18. jan. — Slavno 
uredništvo! Prosim, priobčite moj 

Sheboygan, Wis., 19. jan. — Slavno 
uredništvo! Prosim malo prostora v 
nam priljubljenem listu A. S., kateri 
dela za procvit in napredek katoliške-
ga ljudstva. Posebnih novic ni tukaj. 
Dela se po osem ur dnevno. Pred Bo-
žičem so govorili, da se bo začelo po 
novem letu bolj delati, kar se pa ni 
uresničilo; vzrok seveda delajo vojno 
v starem kraju. Zato imamo pa več 
časa, da čitamo liste, kateri mnogo pi-
šejo o vojni, ne vedo pa gotovega nič. 
Neki list, katerega dopisniki in zraven 
še neka dopisnica z dne 15. januarja se 
zopet z vso silo zaletujejo v Am. Slo-
venec. Posebno neka M. G. opominja 
nekega dopisnika Am. Slovenca glede 
bele knjige, katero so spisale Anglija 
Rusija in Rrancija, ki je bila priobče-
na v slovenskem časniku. Dopisnica 
pa ni natančno čitala lista, ker na žol-
to angleško knjigo je popolnoma po-
zabila. Radoveden sem, kaj bi sloven-
ski dnevnik pisal, če ne bi bilo vojske 
v starem kraju; jaz mislim, da potem 
bi bilo še več izmišljotin, kakor je se-
daj. Omenjeni dnevnik res prijazno 
piše, na primer: "Tako je bilo pred 
200 leti in danes Avstrija in Turčija 
zaveznici.'1 Ne ve pa povedati, kaj je 
bilo pred leti med Rusijo in Japonijo, 
in sedaj pišejo listi, da gre Japonska 
z armado 54,000 mož na Nemčijo, da 
mora najprvo Nemčijo zdrobiti in po-
tem gre pa nad Avstrijo. Po mojem 
mnenju je Japonska zaveznica Rusije, 
in to še ni 200 let, kar sta si bili so-
vražnici. In omenjeni dnevnik goto-
vo ne bo pisal na primer: Tako je bilo 
pred nekoliko leti in danes Rusija in 
Japonska zaveznici, kakor piše od Av-
strije in Turčije. Žalostno je res-, da 
zavezniki ne morejo zmagati, ker Av-
strija in Nemčija imata 110,000,000 lju-
di, nasprotno Angleška, Francoska, 
Ruska, Belgija in Srbija jih imajo pri-
bližno 360,(XX),000; zatorej je res čud-
no: 360,000,000 proti 110,000,000 ne 
morejo napraviti zmage, morajo še 
beračiti okrog balkanskih državic, ja 
po celem svetu pomoči. Jaz tudi *ie 
odobravam vojne, ampak vojska je bi-
la, ko nas ni bile, in je sedaj in bo, ko 
nas ne bo, pa naj listi še tako zabav-
ljajo. Jaz se .strinjam z dopisniki v 
Am. SI.: mi moramo Avstrijo prvo 
spoštovati, ker pod avstrijsko vlado je 
nam tekla zibelka in dal Bog, da bi bi-
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j IZ STARE DOMOVINE. J 

KRANJSKO, 

— Naše ljudstvo. Štiri sinove ima 
v vojski posestnik Franc Knez iz Brez-
nika pod Sveto Goro št. 21. Ti so: 
Martin, ki služi v Gradcu, Franc v Pu-
'ju, Alojzij v Srbiji in Albin v Galiciji. 
Dosedaj ni še nobenemu nič hudega. 

— Iz ruskega ujetništva se je oglasil 
ze dalj časa pogrešani med. Ivan Lov-
šin, doma iz Ribnice, član slov. kat. 
akad. društva "Danica". Svojemu pri-
jatelju piše pismo, v katerem pravi 
med drugim sledeče: "Komaj par dni 
na bojnem polju, sem prišel že v naj-
hujši bojni metež, akoravno sem bil 
Podeljen sanitetnemu oddelku. Kro-
gle so liki toča frčale mimo moje gla-
ve- Na desno in levo so udarjale v 
zemljo granate, šrapneli so peli svojo 
mrtvaško pesem. Bil je pravi bojni 
vihar, kateri mi bo ostal v vednem 
spominu. To bobnenje in rohnenje, ti 
Pretresljivi vzdihi in vskliki ranjencev 
na vseh straneh je nekaj nepopislji-
vega. Posledice tega strašnega vihar-
la so se predvsem pokazale na moji «— 
tornistri, ki je bila preluknjana kakor 
reseto. Na poseben način pa je ob-
varoval mene ljubi Bog. Ostal sem 
sicer nepoškodovan, a pri tem padel 
v sovražnikove roke. In sedaj se na-
hajam v Kijevu, od koder ti pošiljam 
Pozdrave, pozdrave ljudi domovini, po-
zdrave vsem prijateljem in znancem. 

V ruskem ujetništvu je stotnik 
Pešpolka št. 10 Karel Peršel, brat o-
Perne pevke gospe Peršlove. 

Umrla sta junaške smrti <vsled ran, 
zadobljenih na južnem bojišču, Mihael 
JJebevec in Vinko Kavšček, oba po-
sestnika iz Smolinje vasi pri Novem 
mestu. 

" V budimpeštanski bolnišnici je u-
rnrl že dne 8. oktobra Ivan Poženel, 
vodja boletnega urada, doma iz Dol. 
•°gatca. Podlegel je ranama, ki jih 

Je dobil na severnem bojišču. 

"Mrtvi" se oglašajo. Jožef No-
Srasek, vrli fant, član Orla, Marijine 

ruzbe, se je po treh mesecih oglasil 
/ ruskega ujetništva, da/i je bil že ob-
jokovan od staršev in prijateljev kot 
mrtev. Veselje njegovih znancev je 
2claJ nepopisno. 

Pogreša se od 2. oktobra Jakob 
^err, domobransk i pešpo lk št. 27, s to t -

•Ja 7., drugi maršbata l jon , vo jna po-
sta st. 48, rojen v Mengšu. 

j ~~ Poljaki v Ljubljani. Na novega 
cta daji je imel č. g. Kazimir Lagosz v 

ter f r a n č i š k a n o v v kapelici Ma-
sk^ S v e t o mašo s pridigo v* polj-
j ..ln Jeziku. Službe božje so se ude-

vsi Poljaki, ki prebivajo v Ljub-
, J a n ' m okolici, obenem s članom gali-
MC?a deželnega odbora g. MavTicijem 
-Madu nowiczem. 

, . p dr. Avgustu Levičniku, voj. 
.'»ozdravniku v trdnjavi Przemysl se 
d o k

r a z n e s l a privatna vest, da je bil g. 
Paii 0IT k o n c e m novembra poko-

• Upajmo, da se ta vest ne potrdi. 

j c T R c t ' ek slučaj. G. Anton Bitenc 
l e oncem dec. sprejel svetinjo za 40-

o zvesto službovanje na realki. Isf 
rfden ] e .!•. 
i i tenc 

t i n j 

Biten i e I> reJe l - tudi njegov sin Josip 
c- kr. praporščak v rezervi sve-

° z a hrabrost pred sovražnikom. 

—Padel 
Poročnik 1 
8 a Potoka. 

Je na severnem bojišču nad-
van Kordiš, doma iz Loške-

iio ^ 'kovanje. Srebrno hrabrost-
Poal r • ° 1 1 razreda so dobili: kor-
Pre W e s e l sky , pešec Avgust Le-
n o J_ t-a stmski sluga Ivan Bergama-
branci...VS1 tr '-ie ljubljanskega domo-r anske s 

Na 

e»a pešpolka št. 27. 

Pred d v ; _ S e v e r n e m bojišču jc bi 

•Ur ni- . Del-l.inz, cand 
H rušo v- UI>iverze, 27 let star, iz 
r a n p , p n P o s t o jn i . Umrl je vsled 
vsled s .O J , u k J« bil dobra <luša in 
h u m o r i r ° J e « a P'emenitega značaja in 

v°bee priljubljen. 

n i r , ^ t n i k 2 7 ' d o 1"- pešpolka Dob-
severn LV'k 1 > 0 t r j u j e s e vest, da je na 
Padel , ' • ! ,)J ,SČU v bitki pri reki Ropa 
Polk-, p J ub'jeni stotnik 27. dom. peš-

** 1 ran Dobnik. 

n i C V o - " t k r ujetništvu je Ivan Praz-
s l«žben-7 u S t ° t n i j c 97• P^polka, »-
č etka J j °"aceve tovarne. Od za-
sal s v ° ? s k e 111 Pisal. Ondan jc 
"Jevki 

svoi' jc pa pi-
• ' t e t l Mariji Topolavec, bra-1 v Plorijanski ulici v Ljubljani. 

Ljubljan* S l \ U a j a k o l e r < ; n a S e l u P" 
Peljana , " e 2 8 ' dec. popoldne pre-
r a k IiriiT ™ v deželno bolnico Som 
Zujc k ! ' , l e t s t a r ' i z Sela št. 34 in 
obeh s e ' ,37 l e t sta»a, iz Sela. Pri 
•ak je č J 6 l s t a t ' r a l a kolera. Som-
S u Prener r"" U r u m r l : Z a i c l v a n o pa 
nico za i t i e ž e l n c bolnice v bol-
n i k o m ' V s * o s e l ) e • k i s o b i l c z 

v dotiki, so strogo izolirane. 

Pr ' '-'•lllovi'r PoseE.-:, cc> ' s , n mest. obč. 
na 

južnem bojišču kadet 
vetnika, 

Starem Zabjaku. 24. 
da m i l j* "oročal njegov predstojnik, 
s t rani. 1 Baliovec čvrsto stoji ob 

Ljublj ancan odlikovan z nemškim 

železnim križem. Sin občespoštovane 
ljubljanske rodbine Reisner, gosp. dr. 
Viktor Reisner, polkovni zdravnik, je 
bil odlikovan od nemškega cesarja z 
železnim križcem. To je prvi odliko-
vanec avstrijske armade, ki je dobil ta-
ko v i s ^ o odlikovanje. 

— Poroka. Dne 1. jan. se je poro-
čil v Dunajskem Novem mestu stotnik 
14. pp. Franc Kette, sin v Ribnici u-
mrlega sodnika Avgusta Kette, z gdč. 
Elo Strass-Gschwandtner, hčerko de-
želnosodnega svetnika. 

— Govekarjeve "Legijonarje" je za 
hrvaško gledališče v Osjeku lokaliziral 
g. L. Dragutinovič. Vložke je instru-
mentiral g. prof. Canič. 

— "Mrtvi" vstajajo. Iz Šmartna pri 
Kranju se poroča: Od nas je odšel v 
vojsko tudi Janez Šilar iz Brega. Od-
šel je in se cel čas od začetka vojske 
ni oglasil. Njegovi znanci so prihaja-
li ranjeni v domovino in vsak je vedel 
povedati, da je padel naš Janez dne 26. 
avgusta. Eden je pravil ,da je mrtve-
ga preobračal, drugi, da ga je pokopal, 
tretji je videl njegov grob itd. Dne.4. 
dec. pa je dobila njegova žena pismo 
od svojega "mrtvega" moža, v katerem 
ji sporoča, da je bil 26. avgusta ranjen 
in od Rusov ujet. Sedaj se nahaja v 
Kostromi v Rusiji popolnoma zdrav. 
Veselje uboge žene se ne more popi-
sati. Vsem pa svetujemo, naj ne po-
slušajo različnih govoric o svojcih, 
ampak naj potrpežljivo čakajo. 

— Za na južnem bojišču padlega 
vladnega računskega oficijala in po-
ročnika Ivana Pavšiča se je darovala 
17. dec. v križanski cerkvi v Ljubljani 
maša zadušnica. Božji službi je pri-
sostvoval gospod dež. -predsednik ba-
ron Schwarz z uradniki deželne vlade 
in finančnega ravnateljstva. 

— Padel na bojnem polju. Kakor 
se poroča, je padel nž bojišču Mohorč 
Ivan Ev. Rajni je bil rojen v Zgoši pri 
Radovljici leta 1888. Po dovršenih 
gimnazijskih študijah je vstopil v ljub-
ljansko semenišče, pozneje pa si je iz-
bral poštno službovanje za svoj po-
klic. Služil je kot c. kr. poštni prakti-
kant pri poštnem in brzojavnem uradu 
Ljubljana 1. Da bi mu ne bilo treba 
služiti tri leta, se je oglasil za enoletno 
prostovpljno vojaško službovanje. Kot 
enoletni prostovoljec je služil med na-
šimi slovenskimi fanti pri 17. pešpolku 
v Celovcu. Ko je zadonela bojna trom-
ba, je moral tudi Mohorč odriniti za 
dom med bojni grom, kjer ga je dohi-
tela smrti. 

— Dva vojaka umrla. Dne 18. dec. 
je umrl v Ljubljani vojak 96. pešpolka 
Hrvat Luka Miljenovič, star 32 let. 
Dne 17. dec. je umrl vojak Mažar Jo-
žef Szoecsemyi. Od začetka vojska 
do 18. dec. je od vojakov, ki so bili 
prepeljani v Ljubljano ranjeni ali bolni 
umrlo 63 vojakov. Vsi se kakor zna-
no pokopujejo na skupnem groblju, 
kjer se jim postavi skupen spomenik. 

— Umrl je v deželni bolnici v Ljub-
ljani posestnik in trgovec v Predgradu 
pri Starem trgu v Beli Krajini gospod 
Peter Majerle, bivši kandidat narodno-
napredne stranke, star 56 let. 

—Z bodalom je dne 10. dec. v Ljub-
ljani zvečer zaradi neke malenkosti za-
bodel v glavo in po životu v Putrihovi 
gostilni nek vojak Slonovega najem-
ščka ter ga tako opasno poškodoval, 
da je dvomljivo, da bi okreval. Poško-
dovanca so prepeljali z rešilnim vozom 
v deželno bolnico, vojaka je pa policija 
aretirala in izročila vojaški oblasti. 

— Umrli so v Ljubljani: Ivan Ro-
mih, zasebnik, 80 let. — Marija Zupan-
čič, hči paznika v prisilni delavnici, 31 
ur. — Marija Čatež, čevljarjeva vdova, 
90 let. — Iv. Eppich, pešec 17. pešpol-
ka. — Potočnik Jernej, tesar, 64 let. — 
Josip Schrey pi. Rcdlwerth, stotnik v 
pok., 64 let. — Silvester Zupančič, sin 
paznika v prisilni delavnici, 3 dni. — 
Luka Miljenovič, pešec 96. pešpolka.— 
Fran Koblar, pešec 26. domobranske-
ga pešpolka, 23 let. — Anton Jeremia, 
pešec 43. pešpolka. 

— Župniji Vavtavas je imenovan 
upraviteljem č. g. Franc Kerhne, me-
stni kaplan pri sv. Jakobu v Ljubljani. 

— Povodnji v Selški dolini. Z dne 
19. dec. poročajo: Sora v Selški doli-
ni je znatno narastla. V Selški dolini 
je odne>la lesnemu trgovcu Francu 
Berniku iz Stare Loke dereča voda 
3000 smrekovih debel; nesla jih je ce-
lo v Savo. V Praprotim je Sora od-
nesla leseni most. Veliko škode je na-
pravila voda mlinarju Francu Kalanu. 
Tvorničarju Ignaciju Guzelju iz Škof-
je Loke je odnesla Sora kopalne lope. 
Škode je 1000 K. Ponoči na 15. t. m. 
je policija v Škofji Loki izpraznila več 
hiš, ker je voda naraščala. Na Sor-
skem polju med Škofjo Loko in Med-
vodami je poplavljenih veliko njiv in 
travnikov. 

—Obesil se je v svojem stanovanju 
dne 10. dec. Andrej Lužar, iz Ognji 
šča, okraj Velike Lašče, rojen 1. 1843. 
Samoumor je baje izvršil v hipni blaz-
nosti. 

— Umetniška razstava. Dne 13. de-
cembra so v Ljubljani otvorili sloven-
ski umetniki svojo letošnjo spomla-
dansko umetniško razstavo v Jakopi 
cevem paviljonu brc-/ ,-sakih slovesno-

sti in povabil. Niti lepakov, niti obi- bra ob ogromni udeležbi. Gotovo se 
čajnih zastav ni bilo videti ta dan pred je pogreba udeležilo nad 1000 ljudi, 
paviljonom. Le kratke notice dan znamenje, da je bil rajni res v vseh 
pred otvoritvijo v naših dnevnikih so krogih splošno priljubljen, 
nas obvestile, da-so se umetniki zopet 
enkrat zganili. Z največ deli so za-1 ~ Slovenska kri. Iz ptujskega o-
stopani Jama, Magolič st. in Vavpotič. k r a j a i z v e m o : P , S n a r Janez, ugleden 
Tudi Žmitek je po številu dobro za- k m e t v Zagorc.h pri Sv. Lovrencu, 
stopan. Gaspari ima nekaj ljubkih ak- i m a š t l n s i n o v e " V s l s o oženjem in 
varelov. Franke je razstavil v svoji v s i s e d a j v b o J n ' fronti. - Janzekovic 
znani maniri le manjša dela. Jakopič V i d - P°sestnik v Mezgovcih pri Ptuju, 
je ostal Jakopič. Sternen je to pot i m a ¥** s l n o v ' V s i s o s e d a J n a boji; 
okornejši, kakor smo ga vajeni. Jama š č u ' P a č m n o g o z r t v u j e s l°vensk. 
dominira s svojimi po večini že znani- k m e t z a c e s a r j a m dom! 
mi umotvori, a tudi kar je novih, se ! _ p r eklic dr' Udetovega članka, 
ne razlikuje od prejšnjih. Magolič "Bonifatius-Korrespondenz" je v 24. 
star. ima več dobro izbranih pokrajin številki prinesla med uredniškimi vest-
in en žanr. Vavpotič je jako marljiv; m i siedeče pojasnilo: "Da za vedno 
vsa njegova'dela so izvršena točno po odstranimo vsako nesporazumljenje, 
akademičnih pravilih. Klemenčiča so ki je še morda, izjavljamo, da odločno 
potisnili pravici na ljubo v — kot. O- z a v račamo vsebino prof. dr. Udetove-
stali razstavljalci ne pridejo do ve-
ljave. 

— Umrli so v Ljubljani: Alojzija 
Pečnik, šivilja, 41 let. — Josip Žitnik, 
pekovski mojster v hiralnici, 62 let. — 
Jurij Lazsko, črnovojnik 43. pešpolka, 
42 let. — Josip Robek, pešec 87. peš,-
polka. — Gabor Urban, honved 2. pol-
ka. — Anton Sikošek, desetnik pešpol-
ka št. 87. — Fran Biskup, topničar 8. 
gorsko-topničarskega polka. — Željko 
Mozetič, sin zidarskega polirja, deset 
mesecev. — Fran Jesih, mizarski po-
močnik, 70 let. 

— Umrl je v Mengšu dne 31. decem-
bra spoštovani posestnik, rojen Ljub-
ljančan, Franc Prešel, vulgo Šetrov. 

— Pravda Pavšlar-Majdič zavoljo 
vodnih pravic. Dne 31. dec. 1914 je 
upravno sodišče objavilo odločbo v 
vodopravnem sporu med Tomažem 
Pavšlarjem in Petrom Majdičem iz 
Kranja. Upravno sodišče je Pavšlar-
jevemu utoku proti odločbi poljedel-
skega ministrstva ugodilo ter odločbo 
samo kot nepostavno razveljavilo. S 
tem je rešena dolga vrsta pravd, ki se 
z različnimi uspehi vlečejo že od leta 
1909., ko je Pavšlar zafSrosil vodoprav-
no oblast, da mu iz mlinske struge 
Majdičeve odkaže na sekundo po 10 
kubičnih m vode za nameravano pre-
dilnico na desnem bregu Save. To je 
sedaj končno dosegel. 

— Strel v trebuh. Obstrelil se je 
151etni Albin Horvat, čevljarski vaje-
nec v Kandiji. Po neprevidnosti si je 
pognal kroglico Flobertove pištole v 
trebuh. Zdravi se v bolnišnici. 

— Umrli so v Ljubljani: Ignacij 
Somrak, slikarski mojster, 39 let. — 
Pavel Jereb, dninar, 60 let. — Marija 
Friškovec, hiralka, 80 let. — Marjana 
Gerrnek, bivša kuharica, 90 let. — Ri-
sto Živkovič, pešec bosn. herceg. peš-
polka št. 3. — S.Apolonija Pančnik, 
bolniška sestra, 36. let. — Anton Za-
laznik, zasebnik, 69 let. 

— Umrl je v deželni bolnici v Ljub-
ljani Ferdinand Marenčič, hlapec pri 
Škabernetu, katerega je v praznikih 
nekdo na Opekarski cesti udaril s ste-
klenico po glavi. 

— Umrli so v Ljubljani: Fran Se-
ver, poljski dninar, 44 let. ;— Marijana 
Kofov, zasebnica, 79 let. — Roza O-
cvirk, sprevodnikova hči, 13 let. — Eli-
zabeta Prcssl, hiralka, 66 let. — Štefan 
Gal, pešec 38. pe'špolka, 28 let. — N^ža 
Nadižiar, žena podjetnika kinemato-
grafa, 29 let. — Mihael Mankoč, dela-
vec-hiralec, 67 let. — Josipina Žlaj-
pah, posestnikova žena, 38 let. 

— Smrtna kosa. Na Sveti Gori pri 
Litiji je na Štefanji dan, 26. decembra 
umrla in bila 28. decembra pokopana 
mati č. g. P. dr. Hugona Bren, lektor-
ja v Kamniku, Terezija Bren. — V 
Kamniku je umrl Jurij Klemenčič, star 
72 let. 

— Umrl je na Rovih (Dolenje št. 1) 
29. dec. posestnik Anton Andrejka, po 
dom. Hudman, brat g. c. in kr. gard-
nega podpolkovnika. Huda zavratna 
bolezen je vrgla postavnega, neutrud-
nega gospodarja prezgodaj v grob. 

ga, v 17.-18. številki našega časopisa 
objavljenega članka "Katoliško duhov-
ništvo.. Nacionalizem. Veleizdaja", v 
kolikor žali čast od nas visoko čislane 
slovenske duhovščine. Obžalujemo, da 
je bil članek v list sprejet." — Društvo 
za varstvo duhovniških pravic lavan-
tinske škofije je pristavilo, da se zado-
voljava z zgorajšnjim pojasnilom in 
da smatra zadevo, v kolikor se tiče iz-
dajatelja in uredništva, za končano. 

— Dva brata odlikovana. Maribor-
ski bogoslovec Stanislav Jurffo, ki se 
ni odpovedal vojaški službi in je moral 
vsled tega v vojsko, je v 24 urah tri-
krat avanziral. Jurko se je začetkom 
dec. vrnil s severnega bojišča ranjen 
v Maribor. Koje ozdravil, je bil naj-
prvo povišan za narednika, potem ta-
koj kot kadet-aspiranta in nazadnje za 
kadeta. Jurko je bil še povrh radi svo 
jega hrabrega zadržanja pred sovraž-
nikom odlikovan z veliko srebrno hra-
brostno kolajno. — Brat g. Jurkota, 
učitelj Jurko, je bil radi hrabrosti pred 
sovražnikom odlikovan z zlato hrabro-
stno svetinjo. 

— Umrl je v Mariboru trgovec Jo-
žef Werbnigg. 

STENSKI PAPIF 
Velika zaloga vsakovrstnih barv, olj« 

in firnežev. Izvršujejo se v u bt i 
varska dela ter obešanje stenaktgt 
papirja po nizkih cenah. 

L Chi. Phone 376. N. W. 92' 

120 Jefferson S t JOLIET, I L i 
N. W. telefon 556 

W A L T E R R. PADDOCK. 

A, W. FLEXER, lekar. 

P ADDOCK'S 
H A R M A C Y 

101 WESTERN AVE., JOLIET, 
Chicago tel. 1203. 

Največja zaloga vsakovrstnih 
okrepčil in maziL 

| KOROŠKO. j 

—Na severnem bojišču je padel stot-
nik pešpolka št. 55 J. Ogris, rodom 
Korošec. 

PRIMORSKO. * J 

OBA TELEFONA 67 

Kupite premog zdaj, ko 
ga dobite ceno. 

Najboljši Wilmington Premog 
j $3.50 

TONA 

American Coal Co. 
(FRED W. EGGER) 

1210 N. Chicago St. JOLIET. 
R&zvažamo hitro na vse kraje mesta. 

— 251etnica slovenskega časnikarja. 
Te dni je praznoval glavni urednik 
"Edinosti", g. Makso Cotič 251etnico 
odkar deluje pri "Edinosti" v Trstu. 

— Usmrtil se je v Trstu 76 let stari 
mešetar Alojzij Pipan. Skočil je z 
okna -svojega stanovanja na dvorišče. 

— V vojnem ujetništvu se nahajata 
učitelj Andrej Čok in uradnik Luxa 
iz Trsta. Ujeta sta bila na južnem 
bojišču ter se nahajata i}ied onimi na-
šimi vojaki, ki so. ujetniki na gorkem 
otoku Syros. 

— Razprava pred vojnim sodiščem 
Pulju. "Edinost" poroča: Te dni se 

je vršila pred sodnijo c. in kr. pristani-
škega admiralata in zapovedništva voj-
nega pristanišča razprava proti Mateju 
Čaliču, trgovcu v Pulju. Čaliča so bili 
zaprli že dne 20. avgusta vsled ovadbe 
nekega finančnega stražnika. Obto-
žen je bil čalič veleizdaje in grozila mu 
je večletna ječa. Zaslišanih je bilo 7 
prič. Razprava se je vršila nemški, a 
za hrvatski in italijanski jezik sta bila 
pozvana dva tolmača. Glavna priča in 
ovaditelj je -sicer pod prisego potrdil 
svoje navedbe, ali brambi se je vendar 
posrečilo omajati njegovo verodostoj-
nost in je bil Čalič popolnoma opro-
ščen. Ta razprava je bila zanimiva 
zato, ker je bila prva v Pulju, ki se je 
vršila po .novem vojaškem kazenskem 
postopanju in je sodeloval kot brani-
telj odvetnik po poklicu, in sicer hr 
vatski odvetnik dr. Lovro Scalier. 

i. * * 

ŠTAJARSKO 1 
Umrl je v Mariboru 30. dec. Vi-

ljem Pouch, voditelj Goetzove zaloge 
piva; pešec 87. pešpolka. Ranjen je 
bil na severnem bojišču. Rajnik je 
bil odlikovan s srebrno hrabrostno 
svetinjo II. razreda. 

— Štajerski slovenski vojni kurati. 
Dva izmed štajerskih slovenskih du-
hovnikov, ki sta bila pri svojih polkih 
na 'severnem bojišču, sta že ujeta od 
Rusov. To sta čč. gg. kaplana Raj-
mund Bratanič od Sv. Pavla pri Pre-
boldu in VI. Cepuder od Sv. Ruperta 
v Slov. Goricah. Poročila, da so še 
zdravi in čvrsti, še prihajajo od slede-
čih čč. gg.: divizijska župnika Hubert 
Rant "in Jakob Tajek, kurat profesor 
Iv. E. Kociper, nadkurat profesor 
Ernst Trstenjak, kurat Januš Goleč, 
Marko Škofič, Fr. Zagoršak in P. Ža-
gar. Nekaj kuratov čaka v Gradcu na 
povelje, da odidejo na bojišče: M. Sa-
gaj, Ciprijan Napost, J. Luskar itd. 
Franc Kren, ki se je kot vojni kurat 
nahajal meseca decembra na svoji ka-
planiji pri Mariji Snežni na dopustu 
radi bolezni, se jc dne 31. ckcembra 

L HRVATSKO. 

— Ujeti Hrvatje v srbskem ujetni-
štvu. Kakor "Pokret" poroča, so bili 
za časa zadnjih bojev ujeti bivši po-
slanci: Franc Hrustič, Jovan Banja-
nin, križevaški odvetnik dr. Oštnč in 
zagrebški zdravnik dr. Jurinac. 

— Novi deželni načelnik došel v Sa 
rajevo. Sarajevo, 30. dec. (Kor. urad.) 
Novi deželni načelnik in poveljujoči 
general v Bosni in Hercegovini, pod-
maršal pl. Sarkotič, se je danes dopol 
dne pripeljal s posebnim vlakom 1 

Sarajevo. Namestnik deželnega na-
čelnika Mandič in ravnatelj deželnih 
železnic dvorni svetnik Mrasek sta se 
mu peljala naproti do oB6enskega 
Broda. Na sarajevskem kolodvoru je 
bil sprejem vojaškega značaja. 

— Umrl je blizu Jakina v Castelu 
Soretti v Italiji hrvatski učenjak, izvr 
sten slavist in matematik Peter Bud 
mani,-star 80 let. 

Berača. 
Dva berača sta jedla skupaj iz iste 

sklede; jeden jc videl, drugi je bil slep 
Dogovorjeno je bilo, da ne smeta na zopet vrnil na severno bojišče k svoji g l o K r a b i t i ; k ( ] o r b i n a g l o grabil, tega 

diviziji 

— Slovenska hiša v Mariboru. "Mar-
burger Zeitung" poroča, da je kupila 
mariborska posojilnica trgovsko hišo 
Balon v Mariboru za 164,000 K. 

— Pogreb rajnega Konrada Zelzer-
j a ^ Št. Ilju se je vršil dne 28. dccem-

sme drugi z žlico udariti po glavi. Ko 
tako jesta, udari zdajci slepec tovari 
ša po glavi. "Kaj me biješ!" razjezi 
se ta, "ko še videti ne moreš, če naglo 
grabim?" A slepec mu reče: "Ker jaz 
hitim, kar morem, pa me ti vendar ne 
udariš, tedaj si lahko mislim, kako gra 
biš šele til" 

| A. NEMANICH, pred«. M. STEFANICH, tajnik. S. OLHA, blag" [ 

Slovenian 
g p g f e j i , r 

V • 

Co. 

GLAVNICA $50,000.00. 
Ultu. in inkorp. leta 19? O 

1115-17-19 Chicago St 
JOLIET, ILL. 

Družba naznanja rojakom, da ima veliko zalogo Izvrstnih vin, žga-
nja in drugih pijač, koje prodaje na debelo. 

Rojakom se priporoča za obila naročila. 
Pišite po cenik v domačem jeziku, ali pa po našega potovalnega 

zastopnika. 
' Potovalni zastopnik: Fr. Završnik, 

Naše geslo: Dobro postrežba; vašepa bodi: Svoj k svojmul 

Ilirija Gretičica v steklenicah in Baraga 
Zdravilno Grenko Vino. 

t k i n n i i n i i i i i i i i i i i i i i i H i i m i i u i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m l 

Mestna hranilnica'ljubljanska, 
V LJUBLJANI, PREŠERNOVA ULICA 3., KRANJSKO. 

Denarnega prometa koncem L 1913 je imela 700 MILIJONOV K R O ^ 
VLOGE znašajo nad 43,500,000 kron, REZERVNI ZAKLAD PA 1,. 
KRON. 

Vložen denai' obrestuje po 

41 % 
h r o z v s a k e g a o d b i t k a , . 

Za VARNOST denarja jamči REZERVNI ZAKLAD, STROGA K O * 
TROLA OD VLADE IN CELA MESTNA OBČINA LJUBLJANSKA • 
vsem svojim premoženjem, vrednim do 50 MILIJONOV KRON. VSAKA 
IZGUBA denarja — tudi za časa vojske — je IZKLJUČENA. 

Denar pošiljajte po POŠTI aH kaki ZANESLJIVI BANKI. PRI BAH-
KI zahtevajte odločno, da se Vam pošlje denar le na "MESTNO HRANU/ . 
NICO LJUBLJANSKO V LJUBLJANI" in NE v kako drugo manj 
šparkaso". HRANILNICI PA TAKOJ PIŠITE, PO KATERI banki 
Vaš denar. 

i r \ STRANI OBSEGA 

4 jUVeliki Slovensko-Angleški Tolmač 
prirejen za slovenski narod na podlagi drugih mojih 

s l o v e n s k o - a n g l e š k i h k n j i g za pr iučenje A N G L E Š Č I N E B R E Z U Č I -
T E L J A . Vsebina knjig« je: Slor.-Angl Slovnica, V«akdanji razgovo-
ri, Angleška pisava, Spiaovanj« pu«m, Kako *• poatane državljan po-
leg največjega Slov.-AngL in Angl.-Slov. Slovarja. 

Mnogobrojna pohvalna pisma od rojakov sirom Amerike dokuu)*-
jo, da je to edina knjiga brez katere ne bi sm«l biti nobeden naselje: 

Cena knjige v platnu trdo vezane je $2XX), ter i« dobi pri: 

V. J. KUBELKA, 538 W. 145 St., New York, N. Y. 



Amerikanski Slovenec 
Ustanovljen 1. 1891. 

Prvi največji in e d i n i slovenski-
katoliški list za slovenske delavce 

v Ameriki ter glasilo Dru-
štva sv. Družine. 

Izdaja ga vsaki torek in petek 

SLQVENSK8-AM. TISKOVNA DRU/.BA 
Inkorp. 1. 1899. 

v lastnem domu 1006 N. Chicago St. 
Joliet, Illinois. 

T e l e f o n : C h i c a g o 1 0 0 . 

Naročnina: 
Za Združ. države na leto $2.00 
Z« Združ. države za pol leta $1:00 
Za Evropo na leto $3.00 
Za Evropo za pol leta . . . . $1 .50 
Za Evropo za četrt leta $1.00 

PLAČUJE SE VNAPREJ. 

Dopisi in denarne pošiljatve naj se 
pošiljajo na: 

A M E R I K A N S K I S L O V E N E C 
Joliet, Illinois. 

Pri spremembi bivališča prosimo na-
ročnike, da nam natančno naznanijo 
POLEG NOVEGA T U D I STARI 
NASLOV. 
Dopise in novice priobčujemo brez-
plačno; na poročila brez podpisa se 
ne oziramo. 

Rokopisi se ne vračajo. 

Cenik za oglase pošljemo na prošnjo. 

A M E R I K A N S K I S L O V E N E C 
Established 1891. 

The first, largest and only Slovenian 
Catholic Newspaper for the Slove-
nian Work ingmen in America, and 
the Official Organ of Holy Family 
Society. 

Published Tuesdays and Fridays 
by the 

S L O V E N I C AMERICAN PTG. CO. 
Incorporated 1899. 

Slovenic-American Bldg., Joliet, 111. 

Advertising rates sent on application. 

Entered as second class matter March 
11th, 1913, at the Post Office at 
Joliet, III.,-'under the act of March 
3rd. 1879 

C E R K V E N I KOI JCDAR. 

31. jan. Nedelja Peter Nol., Marc. 
1. feb. Pondel jek Ignacij , muč. 
2. " Torek SveČnica, Dar. G. 
3. " Sreda Blaž; Oskar. 
4 " Četrtek Andrej Kor. Ver. 
5. " Petek Agata, dev. muč. 
6. " Sobota Rotija, Amand. 

C E R K V E N I G O V O R ZA P R V O 
P R E D P E P E L N I Č N O N E D E L J O . 

Spisal škof Anton Martin Slomšek. 

O nezadovoljnosti . 

Delavci so godrnjal i nad hiš-
nim gospodar jem. 

Mat. 20, 11. 

Ka j m r m r a j o otroci čez svoje stari-
šc? Ker jim ne dopuste vsega, kar se 
otrokom poljubi. Kaj godrnja druži-
na čez svoje gospodar je? Ker ji nej 
more jo vse tako dati, kakor bi rada. 
Zakaj se pr i tožuje jo podložni čez svo-
jo gosposko? Ker jim ne more vsega 
po volji storiti. Zakaj tožuje jo žup-
Ijani gostokrat svoje duhovne? Ker 
j im ne smejo vsega dovoliti. K a j se 
vzdigujejo narodi zoper svoje kralje in 
cesar je? Ker bi radi sami kraljevali 
in gospodarili. Tako -o godrnjal i de-
lavci po današnjem sv. evangeliju zo-
per svojega gospodarja , tako mrmra 
ves hudobni svet, tako godrnja tudi 
pekel. Le v nebesih ne mrmra jo , ne 
god rn j a jo na sv^tu pravični kristijani. 
Kako pa kaj pri vas? Mrmran je je pe-
klenska navada; nezadovoljnost mr-
mrati uči in ljudi nesrečne stori. In 
koliko je takih! Oh, da bi mi Bog dal 
vsem nezadovoljnim prav živo poka-
zali: 

I. Nezadovoljnosti neumnost . 
I I . Zadovoljnosti modrost . 
Veliko je poklicanih, malo pa izvo-

ljenih. Poslušaj te! 
I. 

Mogočen kralj in pa nezadovoljni 
podložniki. 

Taka je z vsemi nezadovoljnimi 
l judmi; sami ne vedo, kaj hočejo. Ne-
zadovoljne ljudi s tori jo: 

1. Grde razvade in pregrešne stra-
sti. Ot rokom vse dovoliti in jih za 
vse žive dni nezadovoljne storiti. Se-
dem glavnih grehov je tudi sedem glav 
nezadovoljnosti . 

2. Kratka pamet ljudij, ki ne pre-
sodijo, zakaj mora vse tako biti in le 
na-se gledajo. 

3. Nehvaležnost ljudij, kateri do-
brot ne pomnijo, ampak le težave ču-
tijo. Na tem svetu ni sladkote brez 
grenkobe, ne veselja brez t rpl jenja . 
'"Ako pa dobro p re jmemo iz roke Go-
spodove, kaj bi hudega ne." O zlata 
beseda potrpežlj ivega Joba! Reci rav-
no tako nezadovoljno družinče, katere-
mu ni kruh prav pečen, ne bob dosti 
zabeljen. Tako se potolažite nezado-
vuijni podložni itd. 

4. Pohujšl j ivi vzgledi; jeden neza-
dovoljnež desetero godrnjačev naredi. 
Izbirljiv hlapec žlico položi in noče 

jesti ; hitro potegne družina za njim. 
En besedljivec v gostilnici pri vinu ce-
lo sosesko nadraži. — Taki l judje in 
pa k iča v raju, katera je prve stariše 
ukanila. — Požar j i so, ki ogenj v stre-
ho zadovoljnosti nosijo; njih hudobni 
jezik je žareči ogel. Skušnja uči, da 
med desetimi jednega ni, ki bi se po 
vsej pravici pritoževal. Tore j tudi Bog 
ne more vsem po volji storiti. 

I I . 
Ljuba zadovoljnost je drago blago, 

koje se ne da kupiti se zlatom ne sre-
brom, nego z modrost jo . Ne najdeš 
je na zlatem sedežu, ne na palici bera-
ški, ampak le pri l judeh: 

1. Kateri svoje poželenje v strahu 
imajo. Vsaka razvada je huda zver; 
mora se na brbdah imeti. Človek ne-
razvajen je s kosom zmesnega kruha 
bolj zadovoljen, ko razvajen pri mast-
ni pečenki, se kupice čvrste vode bolj 
razveseli, kakor požrešnik laškega vi-
na. 

2. Kater iprevidnosti božji vse iz-
roče, oni zadovoljno živijo. Bog daja 
slabo in lepo vreme, pošilja dobre in 
hude letine, pošlje dobro, pa tudi hudo 
gosposko; las brez božjega vedenja z 
naše glave ne pade. "Nj im, ki Boga 
ljubijo, vse reči v dobro izidejo." Naj -
mo Boga gospodarit i! 

3. Kateri prejete dobrote hvaležno 
spoznajo in drugih ne zavidajo. Mili-
jonov je lahko nesrečnejših, ko mi. 
Kar imamo, je božji dar ; veliko jih je, 
koji še tega nimajo. " K a j imaš, kar 
nisi prejel?" (I. Kor. 4, 7). 

4. Zadovoljni so, ki ne pozabijo, da 
ni stanu, ne kraljestva na svetu brez 
križev in težav, ne človeka, komur bi 
vse po volji bilo. Eden druzega bu-
taro nosite in bote Kris tusovo zapoved 
dopolnili" (Gal. 6, 2) . 

5. Kdor želi zadovoljen biti, na j 
minljivost vsega časnega pred očmi 
ima. Minule bodo tvoje dobrote; ne 
prevzemi se, minule bodo sirote; ne 
obupaj ! Ako z Jezusom potrpimo, se 
bomo ž njimi veselili. 

Konec. Mlad, bogaboječi mož ie 
sklenil prav dobre volje živeti. Slišal 
je od otoka med mor jem, na katerem 
ni potreba težko delati, ne trpeti. Gre 
ga iskat. Pr ide na otok, k jer so bili 
vsi bledi l judje od škodljive sape in 
pa slabe vode. T o ni srečen kraj , je 
dejal, kjer ni zdravja. Prepel ja se na 
drug otok, najde rudeče, zdrave ljudi, 
pa vse razcukane. "Tuka j je uboštvo 
doma," je dejal in se na drug otok 
preselil. Na t re t jem otoku so imeli 
veliko bogastva, pa vedno vojsko med 
'seboj; veliko tisoč l judij je nedolžno 
smrt storilo. Tudi tukaj ni srečno in 
zadovoljno živeti, je rekel, in je še ce-
lih sedem let po svetu zadovoljnosti 
iskal; pa v jednem kraju najde preveli-
ko" vročino, v drugem prehudo zimo, 
tukaj potrese, tam prehude viharje, v 
tem kraju veliko slepih, v drugem kru-
ljevih l judi j! Zdaj m u se le na misel,' 
da prave, stanovitne sreče na tem sve-
tu ni. Ne išče dalje zadovoljnosti po 
svetu, marveč v svojem srcu; pobožno 
živi in sveto umrje . Le v Bogu je na-
ša zadovoljnost , naša p r a v a ' s r e č a v 
nebesih. 

Veliko si l judje želijo; jaz posebno 
tri reči, da bomo srečni in zadovoljni: 

1. Bog daj gosposkam pravo kr-
ščansko modrost , l judstvo prav vladati. 

2. Bog daj podložnim krščansko po-
trpežljivost .težave voljno nositi, brez 
katerih ne moremo biti. 

3. Bog nam daj po tem revnem živ-
ljenju sveti ra j ; le tam bomo vse po 
volji imeli. Amen. 

metniško izdelane dragocene cerkvene 
posode dražilcu, da jih prelije oziroma 
prekuje?! 

Pa ne samo na Francoskem, ampak 
tudi na Angleškem čutijo sedaj nena-
doma potrebo, da se izboljšajo odno-
šaji do katoliške cerkve in do njenega 
vidnega poglavarja, papeža. Z nema-
lim začudenjem je sprejel svet novico, 
da je angleška vlada sklenila poslati 
svojega zast6pnika na papežev dvor 
in naprositi papeža, da odpošlje v Lo.i-
don svojega nuncija. 

Da lahko pomen tega koraka dovolj 
cenimo, moramo imeti pred očmi, da 
je bila uprav Angleška tista država, ki 
je že sto let sem dosledno odrekala 
sveti Stolici pravico do primernega 
dostojanstva na lestvici diplomatične-
ga zastopstva. Kar v tem oziru danes 
velja kot splošno veljavna norma, te-
melji na dogovorih izza dunajskega 
kongresa. Takra t so se Avstrija, Pru-
sija, Francija, Španija, /Anglija, Por tu-
galska, Rusija in Švedska zedinile na 
meddržavno pogodbo z dne 19. marca 
1815, s katero so se uredila razna na-
sprotstva o dostojanstvu diplomatičmh 
zastopnikov. Ta takoimenovani diplo-
matični dostojanstveni reglement z 
dne 19. marca 1815, ki se je pozneje 
na aachenskem kongresu nekoliko iz-
popolnil, razlikuje tri razrede posla-
nikov, %iamreč: 1. poslaniki (Ambas-
sadeurs), legati in nunciji; 2. poslaniki 
v ožjem zmislu (Envoyes) ali poobla-
ščeni ministr i ; 3. zastopniki (Charges 
d' Affaires) . 

Papeževi legati in nunciji so .imeli 
že od davnih dni sem prednost pred 
vsemi posvetnimi poslaniki in dunaj-
ski reglement vsebuje izrecno določbo 
"naj se glede papeževega poslanika ne 
vpelje nobena novotari ja". To staro-
davno prednost so pa pozneje odpra-
vile Prusi ja , Rusija in Angleška, ki je 
šla tako daleč, da je sploh onemogo-
čila papeževo diploma^ično zastopstvo 
na angleškem kraljevem dvoru. . Še 
pod Castlesreaghom je parlament skle-
nil zakon ,ki prepoveduje dopustitev 
papeževega nuncija na Angleškem. Ta 
zakon je še danes v polni moči in za-
nimivo bi bilo vedeti, če se je pred se-
danjim korakom angleškega kabineta 
pri vatikanskem državnem tajništvu 
formalno razveljavil ta zakon. Kadar-
koli se je v prejšnj ih letih pojavil toza-
deven poizkus, je vedno naletel na stra 
sten odpor. Zdi se, da je sedanja sti-
ska tudi na Angleškem močno poga-
sila hudo -sovraštvo do katoličanov. 

dospe v San Francisco. Napeto se 
pričakuje, kako bo mogoča udeležitev 
velikih narodov, ki se zdaj vojskujejo, 
bodo-li pripuščene bojne ladje raznih 
veledržav, da se ne bi pristanišče 
Hampton Roads spremenilo v pozori-
šče morske bitke. Misli se, da vlade 
vojskujočih se držav za ta čas sklene-
jo premirje. Po ravno izišli vsakolet-
ni objavi generalnega guvernerja pol-
kovnika Goethalsa je panamski prekop 
doslej stal 353 milijonov dolarjev, to-
rej okrog 1900 milijonov kron. Od-

»kar se je z delom pričelo, je bilo v pre-
kopu 87 potresov, katerim so pa umne 
varnostne odredbe dobro kljubovalo. 

ZANIMIVO RAZLAGO TUJIH BE-
SEDI, KI SO PRI VOJSKI V RABI 

BOŽJA POTA. 

1'arižani so postali od izbruha voj-
ske sem zelo pobožni. Cerkve so baje 
v gotovih urah polne vernikov, neka-
tere med njimi nudijo tudi v poznih 
popoldanskih urah čarovit pogled, ko 
gori na stotine zaobljubljenih sveč. 
Tako n. pr. krasna cerkev Notre-Da-
me des Victoires, katero je sezidal Lu-
dovik X I I I . v spomin na zavzetje Le 
Rochettes. Toda višji pariški sloji so 
pravzaprav vedno ostali pobožni, bolj 
zanimivo je, da sedaj tudi vlada, ki je 
prostozidarska, čuti potrebo približati 
se Bogu. 

Poroča se, da se v zadnjem času 
vrše v Parizu slovesne službe božje, 
katerih se udeležujejo tudi oficijelni 
krogi in pri neki službi božji v cerk \ i 
Notre-Dame, katero je služil kardinal 
Amette, je bil navzoč celo sam pred-
sednik republike Poincare s celokup-
nim ministrs tvom in velikim številom 
državnih dostojanstvenikov. Kako ve-
liko izpremembo je povzročila usoda! 

Preganjalci cerkve, divji agitatorj i 
za ločitev cerkve in države, ki ni^o ni-
kdar mogli dovolj žaliti cerkve in nje-
nih služabnikov in ki so z vso silo 
delali na to, da bi iztrgali iz francoske-
ga ljudstva vero, se čutijo sedaj pri-
morane, delati pokoro za svoje zloči-
ne. Jeli stiska, ki je nastala vsled 
vojske, v re-nici naučila monistiško 
republiko moliti, ali pa je vzroke tega 
preobrata treba iskati v tem, da čutijo 
pomanjkan je prave potrebe za tako 
pri l jubljeno jadjkovanje radi porušenja 
častitljivih hiš božjih v severovzhodni 
Francij i? Gotovo ni nobenega omi-
kanca na celem svetu, ki mu ne bi v 
srce segala žalostna poročila o uniče-
nju cerkvenih stavbenih spomenikov 
na klasičnih tleh gotike. 

Ali pa ni nepobitna resnica, da so 
prav tisti republikanci, ki danes tožijo 
pred kadečimi se razvalinami, ne dol-
go poprej ravno te stavbe oropali vseh 
dragocenosti in jih izpremenili v mr-
tva zidovja? Ali niso uprav tisti repu-
blikanci, ki danes kličejo vse civilizi-
rano človeštvo k maščevanju, izgnali 
duhovnike iz teh cerkva in izročili u-

prinašajo listi. Tako se n. pr. pri pe-
hoti uporabl ja naziv mušketir ali gra-
natnik. Beseda granatnik -je prvotno 
pomenjala metalca ročnih granat, ki 
so bile v 17. in 18. stoletju v -uporabi. 
Pehota, ki je metala b&mbe, se je ime-
novala "grenadiers". Naboj ' se je ime-
noval grat po granatnem jabolku, ki 
je polno1 zrp, kot je granatna krogla 
polna zrn smodnika. Ime mušketir je 
prešlo v francoščino iz italijanskega 
"moschetto", ki pomenja lovskega kra-
gulja in je šele v prenešenem zmislu 
dobilo pomen orožja, frače, nato ladij-
skih topov in puške. Nositelj puške 
se je pa nazival mušketir. Beseda dra-
gonec je francoskega izvora in prihaja 
od besede zmaj, f rancosko dragon, ki 
je bil sprva na njihovih praporih. Tudi 
beseda kirisnik je francoskega izvora 
od besede kiris, prsna bojna oprava, ki 
je bila s početka iz kože (francosko 
cuir, beri kyir). Ime huzar je madjar -
sko od besede husz — dvajset , in po-
menja toliko kot dvajseti ; vsak dvaj-
seti rekrut je bi! po starem ogrskem 
zakonu prideljen h konjiei. Ulanec je 
poljskega izvora (lahka konjiča), be-
seda je pa menda nastala iz turškega 
"oghlau" — mladenič. Ime sablje je 
poljsko, palaš rusko. Pištola je dobi-
la ime od laškega mesta Pistoja, kjer 
so to orožje izdelovali, istotako bajo-
net od južnofrancoskega mesta Bay-
onne. Nemško ime za top, Haubitze, 
prihaja iz staročeškega houfnice, t. i. 
leseno metalo, ki meče na sovražnika 
kamenje. Iz angleščine prihaja naziv 
za topovski naboj, šrapnel, po -svojem 
izumitelju polkovniku Shrapnelu. Kar-
tač prihaja od laške besede cartoccia, 
napolnjene s kroglicami in sekanim 
železom. Iz španščine je ime major 
(mayor) , ki je pa zopet iz latinskega 
maior, ki pomenja večji, višji. Gene-
ral je francoskega izvora. Naziv mar-
šal izpel jujejo Nemci iz s taronemške-
ga marascale, ki je prvotno pomenjal 
jezdeca, zdaj pa najviš jo vojno čast. 

S L A V N O S T N A O T V O R I T E V PA-
NAMSKEGA PREKOPA. 

Iz New Yorka se naznanja : Med 
svetovno vojsko vendar pride do slav-
nostne otvori tve velikega dela miru — 
panamskega prekopa. Med 10. in 15. 
februar jem 1915 pridejo vojne ladje tu-
jih držav, ki se slavnosti udeleže, v 
pristanišče Hampton Roads, kjer bo 
nanje čakalo 17 ameriških ladij. Dne 
20. februar ja sprejme tuje zastopnike 
predsednik Wilson. Ta dan pritisne 
predsednik tudi na električni gumb, da 
tako odpre glavna vrata svetovne raz-
stave v San Franciscu. Na dan Wash-
ingtonovega rojstva 22. februar ja pre-
gleda Wilson bojne ladje v pristanišču 
Roads. Dne 5. marca stopi predsed-
nik na najnovejšo in na jmoderne jšo 
ladjo Združenih držav "New York". 
Na n je j se odpelje k prekopu, k je r se 
bo 12. marca vršila slavnostna otvori-
tev. Nato odplove dalje na isti ladji, 
ki pojde na čelu vseh križark v Kali-
fornijo. V San Diego, kjer je tudi 
razstava, ostane tri dni in 24. marca 

UMIRAJOČ SIN SVOJI MATERI. 

List "Oesterr . Sonntagsblat t" , dne 
15. nov. 1914, ima to-le zanimivo pi-
smo, ki ga je poslal 241eten častnik 
svoji mater i : 

"Ljuba mamica! 
Po dolgem času se zopet oglasim. 

Zadnji tedni so donesli veliko hudega 
in gorja. Upam, da prejmete to pi-
semce v popolnem zdravju; jaz pa ne 
morem več prikrivati, da «em hudo ra-
njen in ležim v bolnišnici. Ljubi Bog 
me je sprejel med svoje l jubljence; 
poslal mi je grozne bolečine; a križi in 
t rpl jenje pričajo o božji ljubezni. 

Ljuba mati! Danes bom morda že v 
večnosti, kajt i rane so tako hude, da 
se mi bliža konec. Mamica, hudo bi 
mi bilo, če bi radi mene le eno solzo 
pretočili. Bodite močna mati! Pri-
mer ja j t e se z božjo Mate r jo ; pojdite 
in poglejte 12. posta jo križevega pota 
in govorite Materi božji : "Glejte, če je 
bolečina kakor bolečina moja!" 

Rad umr jem; saj darujem življenje 
za čast domovine. Radt Vas, ljuba 
mati, mi je pa smrt težka. Toda tola-
ži me misel, da Vam bo Bog pomagal 
prenašati to bol. Bodite močni! Še 
enkrat se Vam zahval jujem iskreno za 
vse, kar ste mi dobrega storili. Ljubi 
Bog naj Vam povrne! Molite, molite 
veliko zame, da me Bog kmalu sprej-
me v nebesa. Upam, da pridete kma-
lu ' za menoj. Jaz hrepenim po nebe-
sih. 

Še enkrat : Dobra mamica, potolaži-
te se! Sprejmite zadnje pozdrave od 
zvesto ljubečega sina D. 

Pripis. Pisma nisem mogel več pi-
sati; narekoval sem ga usmiljeni sestri 
M., ki bo skrbela, da ga dobite v roke 
po moji smrti. Na svidenje v nebesih!" 

KRALJ BREZ KRALJESTVA. 
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Vsi 

žu s pogumom žene, ki ljubi. Samo 
enkrat, ob začetku vojske, se je odda-
ljila od moža, da je spravila otroke v 
London, ko se obkroženja Antwerpna 
ni dalo več ustaviti. Dva dni kasneje 
je kralj narekoval brzojavko, s katero 
jo je klical nazaj. "Toda, Veličanstvo," 
je pripomnil njegov tajnik začudeno, 
"obstrel jevanje se p r ib l i žu je . . . ! " "Rav 
no zato," je odgovoril kralj , "moral 
sem kraljici obljubiti, da jo pokličem 
v nevarnos t i . " . . . 

Znameniti vojni poročevalec Luigi 
Barzini poroča listu "Giornale d ' l ta-
lia": Kje r se zgublja mesto in ljudje, 
kjer so vile redkejše in kjer začenjajo 
zopet črnkaste, gole, divje in umazane 
Sipine začrtavati svoje peščene vršičke, 
tam koraka ntož, sam-samcat, zamiš-
ljen, neobčutljiv za mraz, roke na hrb-
tu zadaj prekrižane. Na njegovi viso-
ki častniški čepici, ki po svoji obliki 
spominja na avstrijske Tcape, se sveti 
generalovo perje. Na sebi ima maj -
hen črn jopič, priprost, brez čina, sko-
ro meščanskega kroja, ki se poda nje-
govi jaki postavi. Ta samotni spreha-
jalec pride večkrat ob| tej uri na ta 
košček puščave na morskem obrežju. 
Je kralj belgijski. Hodi z onim umer-
jenim korakom, ki pomenja napet pre-
vdarek. Njegovo modro oko se ozira 
zdaj na morje , zdaj na breg. V obra-
zil tiči silna in zbrana teža. Kra l j Al-
bert je komaj od daleč podoben svo-
jim portretom. Njegova mladost je 
nenadno odevetela. Iz lic je svežost 
izginila brez spomina. Zadnje nevih-
te so zatemnile njegovo kožo in bole-
čina je raztrpinčila črte v obrazu in jih 
spremenila v fiziognomijo strogo, 
krepko, polno globokega izraza. 

Prav nobena stvar ne spremeni pri-
prostega kraljevega življenja. Na dan 
kraljevega godu so v vsej Belgiji pri-
jateljskih krajih praznovali sveto služ-
bo, manifestacije, "Te Deum", razobe-
šali so zastave, prirejali romanja in 
obhode in tu blizu kralja ni nič, kar bi 
spominjalo svečanega dne. T o je bil 
zanj dan še bolj žalosten nego drugi, 
še bolj poln molčanja in grenkosti. 
Okoli kralja jq bila globoka tišina, in 
plaha in spoštljiva molčečnost kakor 
je ob bolečini. Kral j je bil z ju t ra j sam 
pri sveti maši. Snežilo je. V Four-
nesu je množica v cerkvah zanj molila. 

Vsako nedel jo ob pol 8. uri z ju t ra j 
gresta kral j in kraljica peš po ti kratki 

oljski poti, ki samotno vodi skozi si-
pine proti cerkvici. Zahajata k skupni 
maši, h kateri pr ihaja tudi ljudstvo, ki 
je še tu ostalo. 

T j a in nazaj počasen sprehod! K a j 
premišljuje? Kakšne misli mu vzbu-
ja jo ti kraji, ki so videli dvigniti se 
njegovo dinastijo v nedoločljivih časih 
začetka tega kraljestva? Bilo je prav 
v La Paune — danes majhnem ribi-
škem kraju — kjer je pred 84 leti prvi 
belgijski kralj, Albertov stric, ob svo-
jem prihodu v novo kral jestvo prevzel 
vlado. Kajti tu je prag Belgije. Uso-
da čudovito zbližuje. Kra l j se vrača k 
vili, ki je njegova prestolica, skromna 
stavba iz opeke, ki je napravljena po 
ukusu in za rabo kakega trgovca iz 
Courtrai ali Roulersa. Na pesku se 
nepremično pokoncu stoječa pokaže 
straža. Vse naokoli ni žive duše; ljud-
stvo je daleč. V tej samoti in mol-
ku se zdi, da ne živijo drugi l judje, ka-
kor ta dva človeka, kralj in vojak. Mi-
slilo bi se lahko, da v vili ni stanoval-
cev; pa nekaj oken je razsvetljenih. 
Tam gori je kraljica Elizabeta, ki se je 
ravnokar vrnila iz enega svojih ob-
iskov v bolnišnicah, kamor nosi ne-
ut rudno vedno ranjencem tolažbo svo-
jega milega nasmehljaja. t 

Bleda in žalostna sledi »vrlemu mo-

Nekaj o prezidentu Lincolnu. 
Abr. Lincoln je bil 16. predsednik 

ameriških Zedinjenih držav, in sicer od 
leta 1861. do 1865., ko je umrl nasilne 
smrti, ustrel jen od južnoameriškega 
fanatika, glediškega igravca Bootha. 
Njegovo življenje je bilo zelo pisano. 
Rojen je bil kot sin ameriškega kmeta-
farmerja . Potem je bil sam kmet, na-
to čolnarski hlapec na Mississippiju. 
Za tem se je lotil trgovine. Bil je po-
močnik, začel kmalu na svojo roko, a 
je "bankrotiral". Potem je postal zem-
ljemerec. Pustil je tudi ta posel in po-
stal poštar. Tudi tega se je naveličal 
in postal advokat. Pozneje je bil vo-
ljen za poslanca in se je kot tak zelo 
boril za odpravo sužnosti. Bil je na-
posled voljen za predsednika in je leta 
1862. v resnici odpravil sužnost, vse 
sužnje pa proglasil za svobodne. Bil 
je značajen mož, ki se je s svojo moč-
no voljo povzpel od hlapca do prezi-
denta. Žal, da je tako tragično kon-
čal svoje življen. — O njem nam pri-
poveduje dr. Foers ter to-le zanimivo 
anekdoto: Nekoč je jezdil Lincoln na 
izprehod. V močvirju ob poti zagleda 
svinjo. Z vseipi svojimi močmi se je 
žival trudila, da bi se rešila blata, a 
brez uspeha. Prezident razjaše konja 
in pomaga krulečemu ščetinarju iz bla-
ta na trdna tla in mu tako reši življe-
nje. Seveda je bil pri tem rešilnem 
poslu ves blaten. Dogodek se je kma-
lu raznesel in vse se je čudilo, kako se 
more vendar prezident tako ponižati. 
Ko mu nekdo omeni, kaj se sodi o tem 
njegoVem činu, mirno odgbvori: "Jaz 
nisem storil tega samo zaradi prašiča, 
ampak tudi zaradi samega sebe." S 
tem je hotel reči, da naše dobro delo 
ni samo tistemu v prid, ki mu ga izka-
žemo, ampak tudi nam samim. Z vsa-
kim dobrim činom namreč raste naša 
'moč v dobrem, z vsakim slabi pa peša 
čut za lepo in blago. 

Chicago Phone 78« N. W. Phoa« W 

James L. McCulloch 
MIROVNI S O D N I K 
I N JAVNI NOTAR. 

M. D. POSTELANCZYK. 
klerk in tolmač. 

317 Jefferson Street, naiproti CM 
House, Joliet, I1L 

W . J . B R A D Y 
A D V O K A T . 

Pogojuje denar i s prodaja p o n ^ " 1 
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jfgjj vino domače in importirano, ffl 
g fino žganje in dišeče smodke. m sJdl 
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^ I Kadar se mudite na vogala 
Ruby and Broadway ne 

pozabite vstopiti v 

MOJO GOSTILNO 
kjer boste najbolje potteeieni. 

Fino pivo, najboljša vina in *modkt• 

Wm. Metzger 
Ruby and Broadway JOLIBT 

NI 

Rojakom priporočamo sledeče blago. 
Kranjski Brinjevec, zaboj (12 steklenic) za $10.5® 
Kranjski Slivovec, zaboj (12 steklenic) za $10-5° 
Baraga, zdravilno grenko vino, zaboj (12 steklenic), za $5.0" 
Ravbar Stomach Bitters, zaboj (12 steklenic) za 
Kentucky Whiskey, Bottled in Bohd, Quarts , zaboj (12 stekl.) za $10-5!! 
S. L. C. Monogram, Bottled in Bond, Quarts , zaboj (12 stekl.) za 
Cognac Brandy, zaboj (12 steklenic) za no 
Hollaand Gin, zaboj (15 steklenic) za 
Rock and Rye, Quarts , zaboj (12 steklenic) za I6 '®: 
Californijsko Vino, zaboj (25 steklenic) za 
Californijsko Vino, zaboj (25 steklenic) za 
Domače Vino, v sodih po 6 galonov, 10 galonov, 25 galonov in 

50 galonov, galon po ' 

Z naročilom je poslati Money Order ali Bank Draf t . — Pišite v sloveO* 
skem jeziku na: 

Slovenian Liquor Co., Joliet, Illinois' 

M O * * O M * 0 « O t < m ) « O K I * 0 « f i « M a * 0 * 0 « 0 « 0 

JOLIET CITIZENS BREWING CO-
North Collins St.. Joliet, III. 

! F ^ i i t e " E l k : B r a n d " p i v o 
Izdelovalci najboljšega piva sodčkih in steklenicah« J 

Union Coal & Transfer Co' 
615 CASS STREET, JOLIET, ILL. 

P i a n o a n d F u r n i t u r e M o v i n g a 
Chicai* Ml. «11. N»rtkwM»«r« ^ 



Društvo sv. Družine 
(HOLY FAMILY SOCIETY) 

V ZJEDINJENIH DRŽAVAH SEVERNE AMERIKE. 

Ustanovljeno 29. nov. 1914 ::::: Sedež: Joliet, 111 

ODBOR: 
Predsednik t George Stonich, 813 N. Chicago St. 
Podpredsednik Stephen Kukar, 1210 N. Broadway 
Tajn ik Josip Klepec, 1008 N. Chicago St. 
Zapisnikar Anton Nemanich, .Jr., 1000 N. Chicago St. 
Blagajnik John Petric, 309 Indiana St. 
Duhovni vodja Rev. John Kranjec,.813 N. Scott St. 
Reditelj Frank Kocjan, 907 N. Bluff St. 

NADZORNIKI: 
Anton Sraj, J r 1109 N. Broadway 
Nicholas J . Vranichar 1215Summit St. 
Jos. M.Grill 1208 N. Broadway 

Glasilo: Amerikanski Slovenec. 
Geslo: "Vse za vero, dom in narod." 

si dopisi, pisma in denarne pošiljatve, se naj naslovijo na ta jnika: J O S I P 
KLEPEC, Joliet, 111. 

KRASEN S T E N S K I K O L E D A R D R U Š T V A SV. D R U Ž I N E 

kah J ' t m 0 v s a k e m u r o j a k u in rojakinji , če nam pošlje Sc (pet centov) v znam-
' k a r Pokrije poštnino itd. Pišite ponj na ta jnika: Jos. Klepec, Joliet, 111. 

Zahvala. 
sem članom in članicam obeh no-

oustanovljenih Društev sv. Družine v 
radley in Ottawa, 111., se podpisani 
Jtskrenejše zahvaljujem za skazano 

Pr'jaznost i z a u p a n j e ob priliki mo-
• 8» obiska zadnjo nedeljo popoldan 
oziroma zvečer. 

osu n e Č n ° SC z a h v a ' j u j e m t u d i v s e m 
alim rojakom in rojakinjam za na-

gn jenos t . 
111., 27. jan. 1915. 

Jos. Klepec. 

g ^ l ^ I i i i i i g 

!fi 
S L I K E I Z V O J N E . 

!S S ® ^ ^ I H ^ ^ S f i 

Sv. maša v Przemyslu. 

W e k a j dni pred zopetno obkolitvijo 
y Przemysla.) 

delu n e d e I j o z J ' u t r a j je v gozdnatem 
" « r j e n e okolice Przemysla. 

blak ° K o b l a č " ° - Skozi zastor o-
Kozd°V I ? r o d i r a l e m e d l a dnevna luč. V 
mot p o k r a j i n i vlada mir. Nič ne 
ja na g r ° Z n e g a bojnega hrupa; ki div-
oko„ovSeh S t r a n e h o n s t r a n t rdnjavskih 

•O?? ^ 
Postavr Z "° Ž j u m o ? ° č n e g a hrasta je 
bel; Z • o l t a r i n o b o l tar ju kleči v 
p a s toj a S" ' °bleki vojni kurat, za nj im 
n 'ka ^ k ° t ministrant vojak. Dva čast 
ieta a . e v ° 0 ( 1 duhovnika, prisostvu-J c la masi p r , • • , 
snežnobeli}, ! ~ > e d r n a t e Postave in 
s t a r o s t j J e očividno zrelejše 
ski m o i j - v nezlomljeni življenj-
odseva

C" S t o^'ta, od njegove postave 
so v id e

a Z V e S t m ° č i . močna ramena 
Veliijp ! a k o r ustvarjena za breme 

T o je nadvojvo-

da Friderik, višji poveljnik celotne ar-
made naše monarhije. Na njegovi 
desni strani stoji elastična, mladostna 
moška postava našega prestolonasled-
nika, ki kaže v vsem svojem obnašanju 
majestetičen mir, zaupanje v božjo 
voljo, moža, ki stoji ob važnih spre-
membah časa in kateremu je svetovna 
zgodovina odkazala v določevanju no-
ve usode narpdov visok poklic. 

Z vidno globoko pobožnost jo priso-
stvujejeta oba moža bogoslužnemu de-
janju mašujočega duhovnika. Iz nju-
nih src kipe molitve k nebu, molitve 
za zmago našega orožja, za blagor na-
rodov, za srečno bodočnost monarhije, 
za zmagoslavje, ki naj bi zjasnilo ve-
čer življenja kronanega starčka, k ka-
teremu se v tej posvečeni uri obračajo 
njuna čustva. 

Šest častnikov, ki s toje dalje zadaj 
za obema, pripada k štabu obeh nad-
vojvod. Skupaj z nadvojvodi tvorijo 
pobožno občinstvo pri tej znameniti 
službi božji. 

Pred svojo stražno hišico stoji voja-
ška straža, priprost vojak. Gotovo ne 
sluti, kakega zgodovinskega pomena 
je prizor, kateremu sme prisostvovati 
kot tih sodrug. Toda tudi njega gane 
svečanost trenutka, sveti mir tihe ma-
še, ki s^ bere za prestolonaslednika 
Avstro-Ogrske in generalisima naše 
armade v trdnjavi, okoli katere divjajo 
morilni boji. 

Grozota vojne se ne da popisati. 

Janez Tomažič, četovodja pri 9. ar-
t i l e r i j skem polku, piše dne 24. okto-
bra gospodični Topolnikovi v Radgo-
ni: Nahajam se že več dni neprestano 
dan in noč v strašnem art i l jeri jskem 
boju in sem se žvižganju in eksplodi-
ranju sovražnih topovskih krogelj ta-

ko privadil, da n. pr. mirno jem in 
pišem, ko padajo kroglje krog moje-
ga topa. Ena mi je preluknjala desni 
rokav plašča, ko sem pisal, a pisal sem 
mirno naprej. Spimo kot kriti pod 
zemljo, če je čas. Galicija je kakor 
nalašč za vojsko. Grozota vojne se ne 
da popisati, mora se jo osebno skusiti 
in videti. Naši l judje nimajo niti poj-
ma, kako dobro jim gre z ozirom na 
tukajšnje prebivalce! 

O ruskih vohunih. 

Leopold Bandelj, četovodja 97. peš-
polka, bivši načelnik Orla v Vel. Žab-
ljah, ki se sedaj ranjen nahaja v graški 
bolnišnici, piše: Mogoče Vas bo zani-
malo, če Vam poročam kaj o delova-
nju ruskih vohunov. Pišen! Vam, kar 
sem sam doživel. Radi teh ljudi je 
morala naša vojska dosti trpeti. S 
telefonom, z lučjo, z ognjem in vsako-
jakimi znamenji so naznanjali sovraž-
niku, kako močni in kje so naši oddel-
ki. Prvi, ki je streljal na naš polk, je 
bil neki krčmar, Rusin. Ko je bila 
pozneje v vasi nastanjena naša stotni-
ja, je zmanjkalo nekemu možu 45 K. 
Sum je letel na gospodarja hiše. Pre-
iskali smo hišo in njega. Denar smo 
dobili pri n jem; v hlevu pa smo našli 
skrito precej veliko sliko ruskega car-
ja in carjeve družine. Tam kjer sem 
bil nastanjen jaz, nam je bila ponoči 
razdrta lestva, po kateri smo hodili 
spat v podstrešje. Namen je bil ta 
če bi bil ponoči alarm, bi bili popadali 
drug za drugim dol in se pobili. Ko 
smo lestvo zopet popravili in jo posta-
vili na prejšnje mesto, so 'nam nasekali 
kline. Hoteli so na vsak način, da se 
ponesrečimo. Seveda je potem tudi 
nam potrpežljivost minila in smo ob-
računali ž njimi, kakor se spodobi. Pri-
demo v drugi kraj . Tam zalotimo tri 
ljudi, kako so ponoči Rusom z lučjo 
dajali signale. Seveda so dobili za 
svojo skrbno čuječnost od nas vsaki 
po štiri kroglje, dasi so se tega na vso 
moč branili. In takih dogodkov je bi-
lo vse polno. 

Podzemeljska bivališča. 

V današnjih dneh je Galicija dežela 
vojnih operacij. Ljudje , kar se jih ni 
izselilo, so se zavarovali pred smrtno-
nosnimi kroglami kakor vedo in znajo. 
Ponekod so te naprave otroške, drugje 
pa zopet praktične, pri katerih je duh 
primitivnega seljana \ Ie loval . Neki 
častnik pripoveduje- svoj dogodek v 
Galiciji blizu ruske meje, kjer -so se 
skozi vasi valile silne armade. Preho-
dili smo — pravi — na jmanj 20 vasi, ki 
so bile popolnoma opustošene, in v 
katerih ni bilo nikjer žive duše. Na 
večer smo prišli v neko vas, in jaz sem 
bil jako vesel, da se bom zopet enkrat 
naspal pod streho. Okupiral sem kme-
tiško hišo, ki je bila docela opustošenj . 
Pohištva v njej sploh ni bilo, samo pri 

ugasli primitivni peči je stala klop, 
katere sem se kar razveselil in se na 
njej zleknil. Človek "na vojni ni iz-
birčen, in če eden ali dva meseca spi 
le pod milim nebom ali po šotorih, da 
so mu noge težke kakor svinec, tedaj 
se pač razveseli pod streho klopi ka-
kor perzijskega divana. . . Ali o polnp-
či je naenkrat nekaj zaropotalo, in zde-
lo se mi je, da se nekdo okoli plazi. 
Planem s svojega "perzijskega divana" 
in v sobi proti oknu — stoji ženska 
senca. Na neoborožene ženska se rfe 
strelja. Iz previdnosti pa sem prijel 
žensko in jo zaslišal. In tedaj se jc 
pojavil nenavaden prizor človeške pre-
vidnosti. Družina je bila ostavila hišo 
in se je preselila na vrt. Zjutraj sem 
.si mogel ogledati novo bivališče kme-
tiške družine. Pod drevesom so imeli 
izkopano globoko jamo, na njeno od-
prtino so pa bile položene žaganice, 
vrh njih je pa bila ilovica in grmičje 
nametano. Takoj sem Videl, da je to 
bivališče gradil "trdnjavski duh". V 
jami so bili podzemeljski rovi, in v 
njih je bivala cela družina. - Genljivo 
je bilo ,ko je mati priklicala iz lukenj 
vse prebivalce. Prilezli sta na dan dve 
mali tri- ali štiriletni deklici, ki sta 
imeli obličje in nos ves od ilovice. Na-
posled se je izkopal iz luknje tudi oče 
in starejši deček. V rovih so imeli na-
stlano s slamo, a hrane je bilo še do-
kaz nanošene. Vsi rovi so bili izkopa-
ni v ovinkih. Ko sem jih vprašal, če-
mu s tanujejo pod zemljo, so mi pove-
dali, da imajo strah pred krogljami, ki 
so že celo okolico razbile. V teh ro-
vih pa so se čutili še precej varne. In 
lahko trdim, da je bilo to podzemelj-
sko stanovanje kmetiški družini dobro 
poroštvo, da se ji ne bo nič žalega pri-
petilo. Bivališče je bilo preprosto, ali 
bis t roumno izkopano. A bivanje v ta-
kem jazbečjem gradu par tednov, lju-
dje božji, to niso mačkine solze. Vsi 
so dišali po zemlji, v katero so se bili 
poskrili. 

NAŠIM VOLILCEM V JOLIETU. 

Našim možem in ženam se na tem 
mestu nudi prilika, da malo premislijo 
predno se odločijo voliti glede "Com-
mission Form of Government" za me-
sto Joliet. 

Ljudstvo v našem mestu bo prihod-
nji torek, 2. febr., odločijo s svojimi 
glasovi kako hoče, da se vlada naše 
mesto. 

Commission Form postava v državi 
Illinois se ne ujema s temeljnimi prin-
cipi amerikanske ustave, ker odvzame 
zastopstvo od , ; udstva v raznih okra-
jih mesta, odvzame posameznemu vo-
lilcu moč in pravice ter vroči vse pra-
vice in moč v roke par komisarjev. Po 
novi postavi je v mestnem odboru le 
pet komisarjev in tri tvorijo večino. 
Tri komisarji lahko po svoji želji go-

spodarijo in druga dva prezirajo, če 
hočejo. Tri l judje bi imeli absolutno 
moč v vseh zadevah, ki pridejo v pod-
ročje mestne uprave. Komisarj i bi 
imeli neomejeno moč za imenovanje 
vseh drugih uradnikov, za urejenje 
mestne uprave in blagajne, ter bi ime-
li moč dajati posebne predpravice svo-
jim pristašem po tej novi postavi v dr-
žav illlinois. 

Župan in štiri komisarji bi stale me-
sto do $10,700.00 več na leto, kot sta-
nejo zdaj župan in 14 aldermanov. Vi-
soke plače pomožnih uradnikov v raz-
nih oddelkih bi še bolj zvišale stroške. 
Preračunano je, da bi. stala mestna u-
prava, tekom 4. let, če- se sprejme 
Commission Form, na jmanj $40,000 
več kakor zdaj. Ta poseben denar se 
bi moral dobiti potom obdačenja in 
davki bi bili potem zvišani za na jmanj 
$42,000.00. 

Zdaj se skupno izplača županu in 
14. aldermanom le $4,800, če pa po-
stane Commission Form pa se bo mo-
rala plačati županu in 4. komisarjem 
ogromna letna plača $15,500.00. 

Po tej novotariji se odvzame pravi-
ca od volilcev in davkoplačevalcev, ker 
ne bodo več imeli priliko izvoliti o-
stalih mestnih uradnikov, kakor: mest-
nega blagajnika, mestnega klerka in 
mestnega pravdnika, ker ta nova po-
stava dovoljuje županu in komisarjem, 
da imenujejo sami te odbornike. Ako 
bi komisarji v tem mestu potem hoteli, 
bi lahko tako naredili kot po nekaterih 
drugih mestih ,kjer so komisarji ime-
novali za mestnega blagajnika, mest-
nega klerka in mestnega pravnika ose-
be, ki celo ne s tanuje jo v mestu. 

Pod novim sistemom ne bo mogoče 
^dobiti boljših uradnikov, ker skoro 
brez izjeme so v mestih, k jer je ta si-
stem sprejet , bili izvoljeni za komisar-
je isti možje, ki so bili prej v mestnih 
uradih. 

Commission Form postava vsebuje 
tudi direktno zakonodajo, ki ni nič 
bolj stroga, kot v sedanjem sistemu, 
ker prošnja mora biti podpisana po 
istotolikem številu volilcev, kakor zdaj 
zato ,se razmere nič ne zboljšajo. Se-
danja postava je v tem oziru še boljša, 
ker zahteva le 25 odst. volilcev na pro-
šnji za kako novo postavo ali odredi-
tev. 

Commission Form postava v tej dr-
žavi je jako pomanjkljiva in površna. 
Ker manjka prostora, zato smo naved-
li le nekoliko podatkov, da ne bodo 
naši volilci in volilke zapeljani in se 
dali zapeljati nekaterim agi ta tor jem, 
ki gledajo samo za svoje koristi in za 
koristi svojih prijateljev. 

Ali hočete, da se Vam davki povišu-
jo v teh slabih časih, ko še sedanje 
davke, ki so dovolj visoki, komaj zma-
gujemo? 

Vaš zaslužek je jako pičel zadnje 
čase, pa boste dovolili, da se mestna 

uprava premeni in na ta način povzro-
čite mnogo višje izdatke mestni upravi? 

Ako ste torej prepričani, da Com-
mission Form mestne uprave ni nika-
kor boljši kot dosedanji sistem, in č e 
ste prepričani, da je ta postava v naši 
državi jako pomanjklj iva in površna, 
potem glejte vsi, da boste šli na voli-
šče prihodnji torek, 2. februarja , i«-
volite zoper to novotarijo. 

Na volišču boste dobili baloto, na-
kateri bo tiskano sledeče: 

"Shall the city of Joliet adopt th« 
commission form of municipal gov-
ernment? 

Naredite križ tako X v čveterokott t 
poleg besede "NO", ako ste zoper to~ 
novotarijo. 

Poleg tega glejte, da bode vsak, vaša 
soproga, sinovi in hčere vsi šli voliti, 
istotako sosedje in njih družine, da 
bo tako velika večina glasov zoper to 
novotarijo, da se več nikdar ne drznejo 
iskati volitve v to svrho, ki s tane to-
liko sto dolarjev, katere se izda na t * 
način za prazen nič. 

Ne glede na to, če ste zoper ali za 
Commission Form of Government, kot 
državljan ste dolžni iti na volišče pri-
hodnji torek, 2. febr., da oddate s v o j 
glas v te j zadevi. 

Ta novotarija ni za naše ljudstvo, 
ker že zdaj nimamo veliko moči in 
pravic, ko smo osebno poznani s svo-
jimi aldermani, kaj naj potem priča-
kujemo od popolnoma tujih ljudi? Na-
ša okolica ne bo zastopana v mest-
nem odboru, ker le pet ljudi se bi iz-
volilo in ti bodo vsi iz bogatih krogov 
in kdo se bo za vsako malenkost hodil 
h komu klanjati? 

Volite zoper to rf^otarijo in deluj-
te, da ostane še nadalje zastopana tudi 
naša okolica v mestnem odboru, ker 
k aldermanu, ki je Vaš sosed in ki ga 
osebno poznate, se lahko obrnete vsak 
čas in zahtevate svojih pravic, pa Vas 
tudi upošteva, ker se noče volilcem za-
meriti, a drugače je z komisarji , ka te re 
voli celo mesto; ti se itak ne bi brigali 
za našo okolico, ker smo v manjšini . 

Posebno pa naj gledamo, da to no-
votari jo izpodbijemo, ker je to krinka 
suhačev. Resnica je, da je 99 izmed 
100 suhačev za to novotarijo. 

Bodite pozorni in volite vsi "NO" . 

Prorokuje resen spor. 

London, 22. jan. — "Spectator" iz-
raža v uvodniku pod napisom "A great 
Danger" bojazen, da lahko pride med 
Veliko Britanijo in Združenimi Drža-
vami do resnega spora. 

Člankar je poln hvale nad pr i ja te l j -
skim čuvstvom, ki se izraža med An-
glijo in mnogimi odličnimi Američani, 
vendar obžaluje, da je vlada Združe-
nih Držav nebrižna in neprizanesljiva 
ter se ne more postaviti v položaj Ve-
like Britanije. 

S O D I T E P O Z O R N I — V O L I T E 
Popačite svoje svobode, da bi dovolili peščici sebičnežev odrediti za naše mesto zopet ono staro 

samovladarstvo ter da bi vam, radi vaše zanikarnosti odvzeli skoro vse pravice, 
koje imate kot samostojni in svobodni ameriški državljani. 

Shall the City of Joliet, Illinois 
Adopt the Commission Form 
of Municipal Government? 

Y E S 1 
N O f X ~ 

j v ^o l n m ission Form pomeni, da boste morali odložiti svoje pravice kot ameriški neodvisni 
Pavijani in volilci, ter da boste morali biti zadovoljni z onimi uradniki, ki bodo imenovani 

p 0 Peščici politične klike. ^ 
v Commission Plan—je proti-ameriški, ter je takorekoč zloraba ameriške svobode in dr-
žavljanskih pravic. Commission plan je gosposka stvar, ker skrči osebno svobodo. 
<t Komisarji dobe po novi postavi neomejeno in nevarno moč, ter imajo pravico dajati 
milostne" predpravice. Imajo neomenjeno pravico trositi denar po svoji lastni volji, ker 

Jlt* ni mogoče do živega. 

V O L I T E - N O 
v°litey bo dne 2. feb. 1915. Volišča bodo odprta od 7. ure zj. do 5. urelzv. 



Skozi pustinje in puščavo 
ROMAN IZ MAHDIJEVIH ČASOV. 

Spisal Henrik Sienkiewicz. Prevel dr. Leopold Lenard. 

(Dalje.) 
Stanko je poslušal z utripajočim 

srcem in z veliko pazljivostjo. Mnogo 
tolažilnih novic je našel v tem pogo-
voru, zlasti pa, da ju zasledujejo, da so 
razpisane nagrade in da so šejki po-
brežnih plemen dobili povelja, naj u-
stavijo vse karavane, ki gredo proti 
jugu. Utešila je dečka tudi novica o 
parnikih, ki gredo proti toku reke, pol-
ne angleških vojakov. Mahdijevi der-
viši so se lahko merili z egipčansko 
vojsko in jo celo premagali, toda z 
Angleži je popolnoma druga stvar in 
Stanko ni dvomil niti trenotek, da se 
bo prva bitka končala s popolnim po-
razom teh divjih čet. Z uteho v duši 
je torej govoril sam s seboj: "Tudi 
ako bi naju pripeljali k Mahdiju, lahko 
se zgodi, da preden naju pripeljejo, ne 
bo več ne Mahdija, ne njegovih dervi-
šev." Toda to tolažbo mu je zastru-
pila misel, da ju v tem slučaju čakajo 
še celi tedni potovanja, ki mora sled 
njič izčrpati Nelkine sile — in ves ta 
čas bosta morala prebivati v družbi 
zločincev in morilcev. Kadar se je 
spomnil mladega Arabca, katerega sta 
beduina zaklala kakor koštruna, se je 
lotila Stanka žalost in groza. Sklenil 
je, da ne bo o Nelki povedal niče-

s a r , da bi je ne prestrašil in povečal 
njene žalosti, katero je občutila, ko je 
izginila varljiva prikazen oaze Fayum 
in mesta Medinet. Zapazil je pred pri-
hodom v sotesko, da so ji nehote sol-
ze tiščale v oči; ko je torej iz pripove-
dovanja beduinov zvedel vse, kar je 
hotel, se je delal, kakor da bi se bil 
zbudil in je šel k nji. Ona je sedela 
v kotu pri Dinah, jedla datelje in jih 
na skrivaj močila s solzami. Ko je 
pa zagledala Stanka, se je spomnila, 
kako jo je nekoč pohvalil, da je mo-
dra, kot bi imela trinajst let, ter je s 
celo silo ugriznila z zobmi v dateljevo 
peško, da bi potlačila solze, ker ni ho-
tela biti več otrok. 

"Nelka," je rekel deček, "Medinet, 
to je bila prevara, toda vem za gotovo, 
da naju zasledujejo, ne bodi torej ža-
lostna in ne jokaj." 

Nato je deklica dvignila k njemu 
zasolzeni zenici in odvrnila s pretrga-
liim glasom: ' 

"Ne, S t a n k o . . . jaz ne j o č e m . . . sa-

kod je puščava segala do reke. Vasi 
'so ležale v precejšnji razdalji druga od 
druge. Beduini so se vrnili srečno z 
znatnimi zalogami vode in nikdo jih 
ni videl. Treba je bilo še misliti na 
hrano, kajti, živali, ki so bile zadnji te 
den slabo hranjene, so znatno shujša 
le. Njihovi vratovi so se podaljšali 
grbe so upadle in noge so oslabele 
Dure in zaloge za ljudi je z veliko te-
žavo moglo biti dovolj še za dva dni 
Idris je pa upal, da bo čez dva dni mo-
goče, ako ne po dnevu, pa vsaj po no 
či, priti k pašnikom ob reki, morebiti 
bo pa tudi mogoče kupiti suharov in 
dateljev v kakšni vasici. 

Sabi niso nič več dajali jesti in piti, 
samo otroka sta zanj shranila ostanke 
svoje hrane, toda on si je vedno znal 
pomagati in kadar so počivali, se je 
večkrat prikazal z okrvavljenim gob 
cem in s sledovi ran na vratu in na 
prsih. Nikdo ni vedel, kdo je bil žrtev 
teh bojev, če hijene ali šakali, ali pu-
stinjske lisice ali gazele, na vsak na-
čin pa na psu ni bilo opaziti velike la-
kote. Včasih so njegove črne ustnice 
bile vlažne, kakor da bi bil kaj pil. 
Beduini so si mislili, da je moral ko-
pati globoke jame na dnu sotesk in na 
ta način prihajati do vode, katero je 
z nosom občutil pod zemljo. Tako 
kopljejo včasih tudi potniki, ki so zgre 
šili pot, pod peskom in kamenjem, do-
kler ne pridejo do vode ali pa vsaj do 
vlažnega peska, katerega sesajo in to-
lažijo na ta način muke, katere jim 
popvzroča žeja. 

Vendar se je Saba znatno spremenil. 
V prsih in vratu je bil še vedno mo-
gočen ,toda boka sta mu upadla, radi 
česar je izgledal še višji. V njegovih 
očeh, s krvavo zateklo belino, je bilo 
sedaj nekaj groznega in divjega. Nel-
ko in Stanka je negoval, kakor vedno 
in jima je dovoljeval, da sta ž njim 
počenjala, kar sta hotela, Hamisu je 
včasih tudi pomajal z repom, na be-
duinca in na Sudanca je pa renčal ali 
pa škrtal s svojimi strašnimi čekani, ki 
so zveneli drug ob drugega, kakor je-
klene plošče. Idris in Gebhr sta se 
ga začela naravnost bati in ne glede 
na uslugo, katero jima je izkazal, sta 
ga tako črtila, da bi ga najbrže ustre-
lila z ono pridobljeno puško, ako bi ju 
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mo t a k o . . . oči se mi nekako pote." n e zadrževala želja pripeljati Smainu 
V tem trenotku se ji je pa bradica 

začela spet tresti .izpod stisnjenih tre-
palnic so pritekle velike solze in raz-
jokala se je popolnoma. 

Ker je je bilo sram teh solz in je 
pričakovala, da jo bo radi tega Stanko 
grajal, torej je od sramote in zadrege 
skrila glavico na njegove j)rsi ter mu 
s solzami močila obleko. 

On jo je pa tolažil: 
"Nelka, saj vendar nisi studenec. 

Ali si videla, da so nekemu Arabcu 
vzeli puško in velblodico? Veš kaj toj 
pomeni? To pomeni, da ie v puščavi 
vse polno straž. Za enkrat se je tem 
rokovnjačem posrečilo, da so presene-
tili stražnika, drugič jih bodo pa vjeli 
Po Nilu plava velika množica l ad i j . . . 
kaj torej! Vrnila se bova, Nelka, vrnila 
— in še celo s parnikom. Ne boj se!'' 

tako čudovito žival in ako bi že ne bili 
zs Asuanom. 

Prešli so Asuan! Stanko je vedno 
o tem premišljeval in počasi je pričel 

I v njegovo srce segati dvom, če jih bo-
jdo preganjevalci sploh dohiteli. Ve-
I del je sicer, da ne samo pravi Egipt, 
• ki se konča za Vad-Halfa, to je za dru-
go katarakto, ampak tudi cela Nubija 

I je še v rokah egipčanske vlade, jasno 
mu je pa tudi bilo, da bo za-Asuanom 
in zlasti še za Vadi-1 lalfa veliko težje 
preganjati roparje. Imel je samo še 
nado, da je oče skupaj z Ravvlisonom, 
ko sta uredila zasledovanje iz Fayu-
ina, na parhiku odpotoval v Vadi-Hal-
fa in tam dobil od vlade vojake na 
velblodih, s katerimi bosta skušala pre 
rezati karavani pot na jugu. Deček si 

boj 
lil bil bi jo še dalje tako tolažil, ako 

bi ne obrnili njegove pozornosti nase 
čudni glasovi, ki so prihajali od zunaj 
od peščenih gričev, katere je zadnji 
huragan nasul na dnu soteske. Bilo 
je nekaj podobnega tankemu, kovin-
skemu glasu medene piščalke. Stanko 
je pretrgal pogovor in začel poslušati. 

je predstavljal, da bi na njunem mestu 
storil isto in radi tega je smatral svojo 
misel za najbolj verojetno. 

Vendar ni tudi sam opustil načrtov 
za rešitev. Sudanca sta hotela imeti 
smodnik k pridobljeni puški in v ta na-
men sta hotela razbiti nekaj nabojev 
za angleško risanko, torej jima je re-
kel, da samo on zna to storiti, ako bi 

,se pa kdo, ki to ne razume, tega lotil, 
, bi znal naboj v roki počitj in raztrgati 
prste. Idris, ki se je sploh bal nezna-
nih reči in angleških iznajdb, je-sled-
njič sklenil dečku prepustiti ta opra-
vek. Stanko se je lotil z veseljem, naj-
prej z upanjem, da bo silni angleški 
smodnik s prvim strelom razgnal sta-
ro arabsko puško, dalje pa tudi, ker 
je upal, da mu bo mogoče skriti nekaj 
nabojev. Slo mu je lažje, kot je mislil. 
Na videz so pazili nan j pri delu, toda 
Arabci so se takoj začeli razgovarjati 
med sabo in so pazili kmalu bolj na 
pogovor, kakor pa na dečka. Slednjič 
je njihova klepetavost in prirojena za-
nikarnost povzročila, da je Stanko za-
mogel skriti za srajco sedem nabojev. 
Sedaj je bilo samo še treba priti do 
risanke. 

Dekew je mislil, da za Vadi-Halfa. 
to je za drugo katarakto, ne bo tako 
težko, kajti slutil je, da bodo Arabci 
toliko manj pazili, kolikor bolj se bodo 
bližali svojemu cilju. Misel, da bo 
moral ubiti Sudanca in beduina in celo 
Hamisa, ga je navdajala z grozo, toda 
po umoru, katerega sta dovršila bedui-
na, se mtt to že ni več zdelo tako groz-
no. Trdil je sam sebi, da gre vendar 
za obrambo, za svobodo in življenje 
Nclke in da vsled tega ni dolžan varo-
vati življenja nasprotnikov, zlasti ako 
se mu sami ne podajo in ako pride do 
boja. 

Slo se je Zfi angleško risansko. Stan-
ko j o je hotel, dobili v roke z zvijačo, 
in ako bi se mu ponudila prilika, ne 
čakati do Vadi-Halfa, ampak izvršiti 
delo takoj. 

Deček res ni čakal. 
Minila sta dva dneva, ko so pustili 

Asuan za sabo in Idris je moral sled-
njič s svitanjem tretjega dne poslati 
beduina po hrano, katere j ezmanjkalo 
popolnoma. Ker se je število na-
sprotnikov zmanjšalo, si je mislil Stan 

Cez nekaj časa so se ti tanki, žalostni 
glasovi odzvali od raznih strani ob-
enem. Dečku je šinila misel, da so 
to morda arabske straže, ki obdajajo 
sotesko in se kličejo s piščalkami. Sr-
ce mu je pričelo trepetati. Pogledal 
je na Sudance enkrat in dvakrat z upa-
njem, da bo na njihovih obrazih zagle-
dal strah, toda ne: Idris, Gebhr in oba 
beduina so mirno grizli suhar, samo 
Haniis je bil menda nekoliko začuden. 
Glasovi so pa trajali dalje. Čez nekaj 
ča.-,a je Idris vstal in pogledal izza pe-
čine, potem se je pa vrnil in nazaj gre-
de se je ustavil pri otrocih ter spre-
govoril: 
' "Pesek se zbuja in poje." 

Stanko je bil tako radoveden, da je 
v leni trenotku pozabil, da je sklenil 
nikdar več govoriti z Idrisom, ter ga 
je vprašal: 

"Pesek? Kaj to pomeni?" 
"Tako se zgodi in to pomeni, da dol? 

go ne bode dežja. Toda vročina nam 
ne bode nagajala, ker bomo do Asu-
ana pgtovali samo po noči." 

Več ni bilo mogoče -od njega zve-
deti. Stanko in Nelka sta dolgo po-
slušala te čudne glasove, ki so trajali 
toliko časa, dokler ni solnce zašlo. 
Nastopila Je noč in karana je odrinila 
dalj« na pot. 

XI I I . 
Po dnevu so se skrivali v skritih in 

težko pristopnih krajih med skalami 
in razpoklinami, ponoči so pa gonili 
kolikor so mogli, dokler niso prišli do 
prve karakte. Šele ko so beduini iz 
lege in postave khorov spoznali, da je 
Asuan že za njimi, je velika teža padla 
s prai Idrisa. Ker jim je že primanj^ 
kovalo vode, so se približali na pol-
dneva pota od reke. Tam je v prihod-
nji noči Idris skril karavano, beduina 
pa poslal z vsemi velblodi k Nilu, da 
bi se napojili dobro in za dolgo časa. 
Rodovitni pas ob reki Nil je takoj za 
Asuanom postajal bolj ozek. Pone-

ko: "Sedaj ali nikdar!" ter se je takoj 
obrnil k Sudancu z vprašanjem: 

"Idris, ali veš, da je dežela, ki se 
začenja za Vadi-Halfa, že Nubija?" 

"Vem. Imel sem petnajst let, Geb 
lir pa osem, ko naju je oče pripeljal iz 
Sudana v Fayum in spominjam se, da 
smo takrat prekoračili na velblodih 
celo Nubijo. Toda ta dežela je še 
oblasti Turkov (Egipčanov)." 

"Seveda. Mahdi je šele pod Hartu-
mom — in vidiš, kako neumno je go-
voril Hamis, ko vam je zatrjeval, da 
se čete dervišev bližajo že Asuanit. 
Toda jaz vprašam nekaj drugega. V 
knjigah sem čital, da je v Nubiji veliko 
divjih živali in veliko razbojnikov, ki 
niso pokorni nikomur in padajo Egip-
čane ravno tako, kakor Mahdijeve ver-
nike. S čim se bodete branili, ako vas 
napadejo divje živali ali pa razbojni-
ki?" 

Stanko je nalašč pretiraval, ko je 
govoril o divjih zvereh, poboji so se 
pa v Nubiji od časa vojne res veliko-
krat dogajali, zlasti v južnem delu de-
žele, ki meji na Sudan. 

Idris je nekaj minut premišljeval, 
kaj bi odgovoril na vprašanje, ki mu 
je prišlo nepričakovano, ker doslej ni 
mislil na to novo nevarnost. Potem 
je pa odvrnil: 

" Imamo nože in puške." 
"Taka puška ni za nič." 
"Vem. Tvoja je boljša, toda ž njo 

ne znano streljati, tebi je pa ne damo 
v roke.' ' 

"Tudi nenabite ne?" 
"Tudi ne, ker bi bila lahko zača-

rana." 
Stanko je skomignil z rameni. 
"Idris, ako bi to rekel Gebhr, bi se 

mu ne čudil, o tebi sem pa mislil, da 
imaš več razuma. Iz nenabite puške 
še Mahdi ne more ustreliti." 

Molči!" prekinil ga je strogo Idris. 
"Mahdi lahko strelja tudi s prstom." 

"Pa še ti tako streljaj." 
Sudanec je bistro pogledal dečku v 

oci. 
"Zakaj pa hočeš, da bi ti dal puško?' 
"Hočem te naučiti ž n jo streljati." 
"Ka j ti pa je na tem ležeče?" 
"Jako veliko, kajti ako nas napadejo 

razbojniki, lahko nas vse postrelijo. 
Ako se pa bojiš mene in puške, mi je 
tudi vse eno." 

Idris je umolknil. Res se je bal, to-
da ni maral priznati. Bilo mu je pa 
jako veRko»na tem, da bi znal streljati 
z angleško puško, kajti ako bi imel ta-
ko orožje in znal ž njim ravnati, bi 
njegov ugled v Mahdijevem taboru ja-
ko narastel, ne glede na to, da bi se 
bilo v slučaju napada lažje braniti. 

Po kratkem premisleku je torej re-
kel: 

"Dobro. Hamis naj da puško, ti jo 
pa vzemi vun." 

Hamis je ravnodušno izvršil pove-
lje, kateremu se Gebhr ni mogel upi-
rati, ker je bil nekoliko dalje proč za-
poslen pri velblodih. Stanku se je ne-
koliko tresla roka, ko je prijel za ko-
pito, potem za cevi, in jo podal Idrisii. 

"Vidiš, da so prazne," je rekel. 
Idris je vzel cevi in pogledal skozi. 
"Res je, nič ni v njih." 
"Sedaj pa glej," rekel je Stanko, 

"tako se sklada puška," pri teli bes-e-
dah je vtaknil cevi v kopito, "tako se 
pa odpira. Vidiš? Razložil jo bom še 
enkrat, zdaj jo pa zloži t i . . . " 

Sudanec, ki je z veliko pazljivostjo 
gledal na vsako Stankovo potezo, je 
začel poskušati. Od začetka mu ni 
šlo lahko, toda ker se Arabci odliku-
sploh z veliko spretnostjo, je čez nekuj 
časa zložil puško. 

"Odpri!" zapovedal je Stanko. 
Idris je z lahkoto odprl puško. 
"Zapri!" 
Slo je še lažje. 
"Zdaj mi pa daj dva prazna zavitka 

od nabojev. Naučil te bom, kako se 
vlagajo naboji." 

Arabci so shranjevali izstreljene na-
boje, ker so imeli zanje vrednost me-
di, podal je torej dva Stanku in pouk 
se je začel od kraja. 

Sudanec se je v prvem trenotku si-
cer zelo prestrašil poka kapseljev, ki 
so tičali v nabojih, slednjič se je pa 
prepričal, da iz prazne cevi in s praz-
nimi naboji nikdo ne more streljali. 
Njegovo zaupanje do Stanka se je vr-
nilo, zlasti še, ker je deček vsakokrat 
oddal puško. 

"Tako," rekel je Stanko, "zdaj znaš 
skladati puško, znaš jo odpirati, za-
ppirati in držati pri obrazu ter poteg-
nitiniti za petelina. Toda znati moraš 
tudi še meriti. To je najtežavnejša 
reč. Vzemi prazni meh za vodo in 
postavi ga '^to korakov daleč, — tam 
k onim-le kamnom, potem se pa vrni 
sem k meni, — pokažem ti, kako se 
meri." 

Idris je vzel meh in brez najmanjše-
ga obotavljanja ga je šel postavit k 
pokazantmu kamnu. Toda, preden je 
storil prvih sto korakov, je Stanko vzel 
vun prazne naboje, na njihovo mesto 
pa vtaknil napolnjene. Ne samo srce, 
ampak tudi žila na senci mu je začela 
biti s tako silo, da je mislil, da mu 
razžene glavo. Prišel je odločilni tre-
notek — trenotek svobode za Nelko in 
za njega — trenotek zmage ;— strašen 
in zaželjen obenem! 

ldrisovo življenje v njegovih rokah. 
Samo ako potegne za petelina, pade 
razbojnik, ki je uropal Nelko, mrtev 
na zemljo. Toda Stanko, ki je imel 
v svojih žilah poljsko in francosko kri, 
je naenkrat začutil, da bi za nič na 
svetu ne mogel streljati človeku v hr-
bet. Naj se vsaj obrne, — in naj po-
gleda smrti v oči. 

Potem pa kaj? Potem bo pritekel 
Gebhr in preden bo storil deset kora-
kov, bo istotako padel v pustinjski 
prah. Ostane Hamis. Toda Hamis 
bo zgubil glavo in ako bi je ne zgubil, 

(Nadaljevanje na 7. strani.) 
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Če boš kupoval od nas, ti bomo t" 
lej postregli z najnižjimi tržnimi * 
nami. Mi imamo v zalogi vsako** 
nega lesa. 

Za stavbo hiš in poslopij meh* 
trdi les, lath, cederne stebra, 
šinglne vsake vrste. 

Naš prostor je na Desplainei ^ 
blizu nevega kanala. 

Predne kupiš LUMBER, ogl««1 

pri nas in oglej si našo zalogo! W* 
bomo zadovoljili in ti prihranili d««* 

f 
w . J T . L Y O N S 

Naš office in Lumber Yard na 
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JU Zavaruje hiše in pohištva pro- * 
^ ti ognju, nevihti ali drugi po- ffi 
ffi škodbi. " 

Zavaruje tudi življenje proti 
iyg nezgodam in boleznim, 
ffi Izdeluje vsakovrstna v notar-
ja sko stroko spadajoča pisanja. 

Chicago Phont 355t 
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M E S N I C A i t i 
G R O C E R I J A 

SE PRIPOROČAM-
120 Moeii Ave. 

Rockdale, Illinois-

Garnsey, Wood & LeunflJ 

ffi 

ffi 

Frank Bambich 
urar in zlatar, 

5321 Butler Street 

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA. 

y; Govori nemško in angleško, 
^ f f i ^ f f i ^ i f f i ^ f f i ^ f f i ^ f f i ^ f f i ^ f f i ^ f f i f f i ) 

Phone Canal 498. 

August Poglajen, 
2300 S. Robey Street 

CHICAGO, : ILLINOIS 

Gostilna 
SE PRIPOROČA ROJAKOM. 

ADVOKATI. 

Joliet National Bank Bid* 

Oba tel. 891. JOLIET , II* 

Metropolitan Drug 
N. Chicago & Jackson St»-

Slovanska lekarn 
+ J O H N S O N O V I f 

"BELLflDONNr OBL" 
UI CBUb a VO&H tjašm so OMsm m-

REVMATTZMU SLABOSTIH y iLENWH jgll 
HROMOSn PLJUČNIH IN PRSNIH 
BOLESTI t KOLKU MRAZENJU r ŽIVCU* 
BOLESTIH » ČLENKIH VNETJU OPRSNB t ® 
NEVRALCUJt PR0T1NU PREHLAJENjU 
OTRPLOSTI MBC BOLESTIH . LEDJIH 
SLABOTNEM KRIŽU BOLESTIH y KRIŽU 

HUDEM KA&JU 

| M i i i i i i i i H n i 
nn — 

jŝ jj ft.* 1. ILJJ 
tfžl i l l ^ f ^ f 

§§1 fr^lS 
g g S f c S j i N 

j j /l iffiSJ l|Bp*l 

s B i t i S l S H i 
TRINERS 

i Varčevanje. 
i lsl m ffi 
ilifii m ffi 

ffi 
ffi 

ffi ^ ffi 
ffi m ffi ffi 

ffi 
ffi 

ffi 
ffi 

ffi ^ ffi 
ffi m Hi 

ffi S ffi fisUj i 
ffi gg ffi IBW 

ELIXIR. 

BITTER-WINE 

1 1 ® | 
TRINEROVO 

H0RKE VINO 

njihovem najdražjemu zakladu — zdravju —, katerega ni tako lahko najti ka-

Zdi se nam nepotrebno, da bi opozarjali ljudstvo na nevarnosti, ki pretijo J 

dar je zgubljeno. Vendar vidimo okoli sebe kako mnogo je brezbrižnih lji"1'1 

in zdi se, kakor da bi ljudje vabili bolezen, nadloge in smrt v svoja telesa i 

Varčujte >s svojim zdravjem bolj k o ^ denarjem 
J 

Onim, ki so zgubili t rdno zdravje in je žele zopet dobiti, priporočamo 

Trinerjevo Ameriško 
Zdravilno Grenko Vino 
T o naturno zdravilo sestoji iz čistega rudečega vina in zdravilnih korenin®] 

;i» zelišč ter je uspešno mnogokrat, ako se ga rabi kot zdravilov slučajih 

ZABASANOSTI, 
OTRPLIH JETER, 

ZGUBI OKUSA, 
N E N A D N A SLABOČA, 

BOLEČINE DROBJA, 
/ KRČEV, 

ŽELODČNEGA KATARA, 
in v vseh drugih slučajih, kadar je rabiti hitro izčistenje telesa brez da se g a j 
oslabi. T o zdravilo okrepča telo in drobje, da more storiti isvoje delo b(cZf 
motenja. V vseh slučajih bolezni želodca, obisti, jeter in drobja izvrstno delujfff 

V V S E H L E K A R N A H CENA $1.00. 

11 ^»'"V.d b/JOSEPH TRINER 11 
S A s k U d Ave. 

CHlCArS I.I J I 

| E S £ j | 

j j a i p 

Vedno imejte priročno Trinerjev Liniment, ki je najboljše mazilo za » " ' j 
šice in členke. Morda ga danes ne rabite, a jutri ga bi pa potrebovali. Ce"a j 
25c in 50c, po pošti 35 in 60c. 

' S S f f i f f i ^ f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i f f i S f f i ffi * * 

JOSEPH TRINER, 
=====^=====IZDELOV 

1 3 3 3 - 1 3 3 9 SOUTH ASHLAND AVE. CHICAGO, H 1 ' 

i n H l » i i i f i 
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Učite svojo deco slovensko s 

moliti in citati 
iz povsod priljubljene knjige, katera se imenuje 

KATEKIZEM 
KI GA JE SPISAL NAŠ POK. REV. F. S. ŠUSTERŠIČ. 

Stane s poštnino vred samo 25c 
ZA VEČJA NAROČILA P R I M E R E N P O P U S T . 

Pišite ponj na: 

Amerikanski Slovenec, Joliet, Illinois 
R 
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Edini in dolgoletni slovenski in polski 
pogrebni zavod in konjušnica. Kočije 
in ambulanci pripravljeni ponoči in 
podnevi. Najboljša postrežba za kr-
sle, ženitve in pogrebe. Najlepše ko-
čije. Cene zmerne. — Ženske slučaje 
oskrbuje soproga, ki je izkušena v 
tej stroki. — Tel. So. Chicago 249. 

w . W J ^ l k i o w i ^ K : 
Pogrebni Zavod in Konjušnica. 

COMMERCIAL AVE. S O U T H CHICAGO, ILLS. 

SKOZI P U S T I N J E IN PUŠČAVO. 
(Nadal jevanje s 6. strani.) 

D O M A Č A N A R A V N A O H I S K A VINA 
kakor Delaware, Catawaba, Iwes, i Conkord prodaja 

J o s i p S v e t e 
1780-82 E. 28th St., LORAIN, OHIO. 

# 

Conkord rudeče vino: 
Sod, 6 gal $ 5 . 5 0 
Sod, 10 gal 8.00 
Sod, 25 gal 16.50 
Sod, 50 gal 30.00 

Catawba belo vino: 
Sod, 6 gal $ 7.00 
Sod, 10 gal 11.00 
Sod, 25 gal 24.00 
Sod, 50 gal 42.50 

Delaware belo vino, sod, 10 galonov, $13.00. Sod 25 galonov, 
$26.00. Sod 50 galonov, $50.00. 

Pri vseh teh cenah je Vojni Davek že uračunan. Vina so po-
polnoma naravna, kar jamčim. Naročilu je pridejati denar ali 
Money Order. 

: m r -

I 

L J U D S K A BANKA 
Vložite svoj de-
nar ita obresti v 
največjo in naj-
močnejšo banko 
v Jolietu 

H r Žili i lnica PoštSeZHV?n?liic® 
a a a x x v u in Države Illinois. 

N a < l 12,000 najboljšimi ljudi t J-olietn ima tu fložen 
denar. Pod vladno kontrolo. 

3 % obresti od v l o g . Z a č n i t e v l o g o z S I . 
| First National Batik 
L PREMOŽENJE NAD $4,600,000.00 

'mmmmmmmmm v J f f f f M f w w f f f n f f M m f f f f f W i 

SLAVNOZNANI 

SLOVENSKI POP 
proti žeji - najbolje sredstvo. 

Cim več ga pijefc tembolj «e ti priljubi. 

tegfa izdelujemo še mnogo drugih 
sladkih pijač za krepčilo. 

B E L O PIYO 
T ° so naši domači čist i pridelki, koje 

izdeluje domača tvrdka. 
.Jol iet Slovenic Bottling Co. 

1 3 N.Scott St. Joliet, 111 
^ jTe le fon l Chi. 2275 N. W. 480, ob nedeljah N. W. 344 

bo čas, da vtakne nove naboje v puško. 
Ko prideta beduina, bosta našla t roje 
trupel in tudi sama bosta našla, kar 
sta zaslužila. Potem bo 'samo treba 
obrniti velblode proti reki. 

Vse te misli in podobe so šle skozi 
Stankovo glavo, kot burja. Začutil je, 
da se ima v nekaj minutah zgoditi 
nekaj strašnega in potrebnega ob-
enem. V prsih se mu je strnil ponos 
zmagovalca z čustvom velikega 'studa, 
ker je moral ljudi moriti. Bil je tre-
notek, da se je pričel obotavljati, toda 
spomnil se je muk, katere so prestali 
beli jetniki, na očeta, na gospoda Ra\v-
lisona, na Nelko, na Gebhra, ki je uda-
ril deklico s korobačem in sovraštvo 
je zakipelo v njem z vso silo. "Treba! 
treba!" — rekel je sam sebi med zobmi 
in neizprosni sklep je odseval na nje-
govem obrazu, ki je postal, kakor iz-
klesan iz kamna. 

Med tem je postavil Idris u<snjati 
meh na približno sto korakov oddalje-
ni kamen. Stanko je videl nasmeh na 
njegovem obrazu in celo visoko po-
stavo na ravni in peščeni planjavi. 
Zadnjič mu je šinila v možgane misel, 
da bo ta živi človek za trenotek padel 
na zemljo in s prsti kopal pesek v 
smrtnih mukah. Toda deček se je ne-
hal obotavljati — in, ko je Idris storil 
petdeset korakov, je počasi dvignil pu-
ško k očesu. 

Toda preden se je dotaknil s prstom 
petelina, se je razlegel za peščenimi 
griči, oddaljenimi nekaj sto korakov, 
silen krik in v js t i minuti je pridrvilo 
kakih dvajset jezdecev na konjih in 
na velblodih na planjavo. Idris je o-
kamenel, ko jih je zagledal. Tudi 
Stanko se je začudil, toda njegovo za-
čudenje se je takoj spremenilo v brez-
mejno radost. To so pričakovani re-
šitelji! Da! T o ne more biti nič dru-
gega! Brez dvoma so v vasi prijeli 
beduina in ona sta pokazala, kje se jasnjenim 'obrazom načelnik. "Mahdi 

je med tem vzel Har tum, Gordonu so 
pa med napadom odrezali glavo. Ker 
se je pa Angležem šlo samo za Gor-
dona, vrnili so se, ko so zvedeli za 
njegovo smrt, proti severu nazaj. Al-
lah! Spet smo videli ladije z množica-
mi vojakov, ki so šle doli po reki, toda 
nismo vedeli, ka j to pomeni. Angleži 
razglašajo samo dobre novice, slabe 
pa prikrivajo. Nekateri izmed naših 
so govorili, da je Mahdi že poginil. 
Toda slednjič je resnica prišla na dan. 
Ta dežela je še v oblasti vlade. V 
Vadi-Halfa in dalje, do tretje, a morda 
celo do četrte katarakte, naha ja jo se 
še kedivovi vojaki, toda sedaj, ko so 
Angleži odšli, verujemo, da bo Mahdi 
osvojil ne samo Nubijo in Egipt, am-
pak tudi Meko in Medino in celi 'svet. 

ker je rešitev bila že tako blizu. Na j 
bi Kartum ne bil padel, ali padel nekaj 
dni pozneje, pa bi ravno ti l judje, ki so 
zdaj prestopili na Mahdijevo stran, jih 
bili prijeli in izročili vladi. Sedeč na 
Velblodu za Idrisom in poslušaje nji-
hove pogovore, se je Stanko prepri-
čal, da bi bilo brez dvoma tako. Ta-
koj namreč, ko so odrinili na pot, je 
začel načelnik preganjevalcev pripove-
dovati Idrisu, kaj jih je nagnilo, da so 
izdali kediva. Popre j so vedeli, da je 
velika vojska — sedaj ne egipčanska, 
ampak angleška — odrinila na jug 
proti dervišem, pod vodstvom genera-
la Wolseleya. Videli so veliko množi-
no ladij, ki so peljale strašne angleške 
vojake iz Asuana v Vadi-Halfa ,od ko-
der so zanje naredili železnico v Abu-
Hammed. Dolgo časa 'so bili vsi šejki 
ob reki — ti ki so ostali zvesti vladi, 
kakor tudi oni, ki so v globočini svoje 
duše bili naklonjeni Mahdiju, bili pre-
pričani, da je poguba dervišev in nji-
hovega preroka neizogibna, kajti An-
gležev ni še nikdar nikdo premagal. 

"Akbar Allah!" prekinil jih je Idris 
in dvignil roki kvišku. "Pa so vendar 
bili premagani!" 

"Ne," odvrnil je načelnik preganje-
valcev. "Mahdi je poslal proti njim 
plemena Džalno, Barbara in Džalim, 
skupaj blizo tridesettisoč svojih naj-
boljših vojevnikov, katerim je načelo-
val Mu'sa, sin Helu-a; pod Abu-Klea 
je prišlo do strašne bitve, v kateri ie 
dal Bog zmago nevernikom." 

"Tako je, Musa, sin Helu-'a je padel, 
a njegovih vojakov se je samo majhna 
množica vrnila k Mahdiju. Duše dru-
gih so v raju, trupla leže pa na pesku 
in pričakujejo dneva vstajenja . T a 
novica se je hitro razšla ob Nilu. Vsi 
smo mislili, da pojdejo Angleži dalje 
proti jugu in bodo osvobodili Har tum. 
L jud je so ponavljali: ' 'Konec, konec!" 
Med tem je pa Bog sklenil drugače." 

"Kako? Kaj se je zgodilo?" vprašal 
je mrzlično Idris. 

" K a j se je zgodilo?" rekel je z raz 

li prihajati v vas. Radi varnosti so 
pošiljali vedno naprej na oglede nekaj 
ljudi, ki so z izgovorom, da kupujejo 
hrano, poizvedovali, kaj je 'slišati v 
okolici, če ni v bližini egipčanskih vo-
jakov in če prebivalci ne drže s "Tur-
ki". Ako. so zadeli na prebivalce, ki 
so na skrivaj držali z Mahdijem, je 
cela karavana prišla v- vas — in več-
krat se je zgodilo, da jo je zapustila 
povečana za nekaj ali celo za nekaj 
desetin mladih Arabcev, ki so istotako 
hoteli bežati k Mahdiju. 

(Dalje prih.) 

J O S I P Z A L A B 
JAVNI NOTAR, 

1004 N. Chicago St., Joliet, I1L 
izdeluje vsakovrstne pravoveljavne li 
stine in izvršuje vse v notarsko stroke 
spadajoče zadeve za Združene Držav 
in staro domovino. 

Chicago tel. 1048. N. W. 770. 

J. C. Adler & Co. 
priporoča rojakom »roje 

M e s n i c a 
Tel. 101 Joliet. Ill 

J. P. KING 
obyeietou Lesni 

??trgovec. 
Clinton in Desplaines Sts. Joliet 

skriva ostali del karavane! Tudi Idris 
je tako razumel in, ko je prišel k za-
vesti, je pritekel k Stanku, obraz mu 
je bil od strahu bled kakor pepel in 
pokleknil je k njegovim nogam, ter 
pričel ponavljati z zasopljenim gla-
som: 

Gospod ,jaz sem bil za vas dober! 
bil sem dober za malo bint — pomni 
t o . . . " 

Stanko je mehanično potegnil na-
boje iz puške — in gledal. Jezdeci so 
gnali, kolikor so konji in velblodi mo-
gli dihati, kričali veselja in metali 
kvišku dolge arabske puške", katere fco 
lovili spet v begu z izvanredno spret-
nostjo. V jasnem prozornem zraku so 
se natančno videle njihove postave. V 
sredi, na čelu sta jahala oba beduina, 
mahala okrog z rokama in burnosomaj 
kot norca. 

Čez nekaj minut je cela banda do-
spela do karavane. Nekateri izmed 
jezdecev s oposkakali iz konj in vel-
blodov, drugi so ostali na sedlih, vsi 
BO pa neprenehoma kričali, da se je 
razlegalo do neba. 

" H a r t u m ! Gordon! Gordon! Har -
tum! . . . " 

Slednjič je eden izmed beduinov, ta, 
katerega je tovariš imenoval Abu-An-
ga, skočil k Idrisu, ki se je krivil pri 
Stankovih nogah in pričel kričati: 

"Har tum je vzel! Gordon ubit! Mah-
di zmagovalec!" 

Idris je vstal, toda še ni verjel uše-
som. 

A ti l judje?" vprašal je s t repetom 
na ustnicah. 

"Ti l judje bi nas imeli prijeti, sedaj 
pojdejo pa z nami k preroku." 

Stanku se je stemnilo v o č e h . . . 
XIV. 

In v resnici je ugasnila zadnja nada, 
da bi bilo mogoče zbežati med potom. 
Stanko je sedaj vedel, da niti njegovi 
načrti n imajo nobenega pomena, niti 
zasledovalci jih ne doženejo in ako bi 
vzdržali težave potovanja, prišli bodo 
k Mahdiju in bodo izročeni v roke 
Smainu. Edina njegova nada je bila 
sedaj misel, da so ju uropali radi tega, 
da bi ju Smain vrnil v zameno za svoie 
otroke. Toda kdaj bo to in kaj jih po-
prej še lahko doleti. Kako strašna u-
soda ju čaka sredi divje, krvi pijane 
horde. Ali bo Nelka zamogla vzdrža-
ti težave in pomanjkanja — na to ni 
nikdo mogel odgovoriti. Na drugo 
stran je bilo pa znano, da Mahdi in 
njegovi derviši sovražijo krist jane in 
sploh vse Evropejce, torej je v duši 
dečka nastal strah, če bo Smainov 
vpliv dovolj velik, da bi obvaroval nju 
oba pred grdim ravnanjem, pred mu-
čenjem, okru tnos t jo in s teklost jo Mah-
dijevih spoznavalcev, ki so morili vladi 
zveste Mohame^ance? Prvič, odkar 
sta bila uropana, se je polastil Stanka 
obup. Obenem pa tudi praznoverska 
domneva, da ju preganja nesrečna uso-
da. Saj je bila vendar že sama misel, 
uropati jih iz Fayuma in pripeljati v 
Har tum naravnost blazna in izvršiti 
so jo mogli samo tako divji in nevedni 
ljudje, kakor Idris in Gebhr, ki nista 
razumela, da morata preiti tisoče kilo-
metrov po deželi, ki je podložna egip-
čanski vladi ali pravzaprav Angležem. 
Ako bi šlo naravno, bi jih morali ujeti 
že drugega dne, vendar se je vse tako 
zlagalo, da so 'sedaj že blizu druge ka-
tarakte — in niso jih dobili nobeni po-
prejšnj i zasledovalci, zadnji pa, ki bi 
jih, mogli zadržati, so se ž njimi zdru-
žili in bodo odslej njihovi pomagači. K 
Stankovemu obupu, k njegovi bojazni 
za usodo Nelke, se je še pridružilo ču-
stvo ponižanja, ker ni mogel ničesar 
pomagati , kajt i ako bi mu sedaj tudi 
izročili puško in naboje, vendar ne bi 
mogel postrel jat i vseh Arabcev, ki so 
se pridružili karavani. 

Take misli so ga grizle toliko boli, 

E. H. STEP ANO VICH 
edini hrvatsko-slovenski pogrebnik, 

9251 E. 92 St., S. Chicago, 111. 
Tel. S. Chicago 1423. 

Rent. tel. S. Chicago 1606. 
Ambulanci in kočije, ter avtomobili 

za vsako prigodo in vreme. 

F I R E I N S U R A N C E . 
Kadar zavarujete svoja poslopja zoprn 

ogenj pojdite k 
A N T O N U S C H A G E R 

North Chicagi Street 
v novi hiši Joliet National Baaba. 

N. W. Phone 420. 

MARTIN ŽAGAR 
Gostilna 

Moen Ave. :: Rockdale, I1L 
Vljudno vabi vse rojake, Slovence i* 

Hrvate, v svojo gostilno sredi 
Rockdala. 

VSI DOBRO D O Š L I I 

W . G . M O O ] \ E Y 
P R A V D N I K - A D V O K A T . 

4th fl. Joliet N a t Bank Bldg., 

Ko imate kaj opraviti s todi i j« 
oglasite se pri meni. 

Farme v Wisconsinu. 
Prodajem dobro in rodovitno zem-

ljo v državi Wisconsin (Forest okraj) 
blizu mesta in dobrih trgov, cerkve im 
šole. Fina zemlja in jamčeni pridelki 
vsako leto. Samo $15 aker. Vsak*, 
mu naseljencu dobim delo po $1.75 u 
dan in več; tudi naredim hišo, če hoče. 

M. PIKLOR, 
prodajalec fa rm, 

1526 W. 21st St. Chicago, Illinois. 

Vsem Slovencem in Hrvatom pripo< 
ročam mojo gostilno 

Radi tega gremo sedaj z vami k pre-
roku, mesto da bi vas prijeli in izročili 
vladi." 

"Tore j je prišlo povelje nas prijeti?" 
"Na vse vasi, na vse šejke, na vse 

vojaške posadke. -Kjer kovinska žica, 
po kateri pr ihajajo povelja iz Kaire, ne 
pelje, t ja so prišli zabdiji (žandarj i) s 
poročilom, da kdor vas vjame, dobi 
tisoč funtov nagrade. Maša l l ah ! . . . 
T o je veliko bogastvo! Veliko!" 

Idris je sumljivo pogledal na govor-
nika: 

"Toda vi imate raje Mahdijev blago-
slov?" 

"Seveda. Poleg tega si je on prido-
bil tudi ogromno plena in toliko de-
narja v Hartumu, da meri egipčanske 
funte z vrečami za oves in jih razdaja 
na svoje v e r n i k e . . . " 

"Toda, ako so egipčanski vojaki še 
v Vadi-Halfa in dalje, mogli bi nas 
med po t jo prijeti." 

"Ne, treba je samo hiteti, dokler se 
ne opomorejo. Sedaj, po odhodu An-
gležev, 'so zgubili popolnoma glave; 
šejki, ki so ostali verni vladi, ravno 
tako, kakor vojaki in zabdiji. Vsi mi-
slijo, da pride Mahdi vsak trenotek 
nad nje, radi tega beže oni izmed na-
ših, ki so doslej v srcu bili naklonjeni 
Mahdiju, k njemu brez strahu — in 
nikdo jih ne preganja, kajti v teh prvih 
trenotkih ni nikogar, ki bi dajal pove-
lja in nikdo ne ve, koga naj posluša." 

"Da," odvrnil je Idris, toda prav 
imaš, da moramo hiteti, kajti Har tum 
je še d a l e č . . . " 

Stanku, ki je pazljivo poslušal ta 
pogovor, je za hip spet zabliščal žarek 
upanja. Ako so egipčanski vojaki še 
na svojih posadkah v raznih pobrežnih 
krajih v Nubiji, morali se bodo pred 
Mahdijevimi hordami umikati po su-
hem, ker so jim Angleži vzeli vse lad-
je. V takem slučaju se pa lahko zgo-
di, da pride karavana v roke ateremu 
koli izmed umikajočih se oddelkov in 
bo vjet. Tudi je preračunal Stanko 
da je moralo brez dvoma preteči mno-
go časa, preden se je novica o vzetju 
Har tuma raznesla med arabskimi ple-
meni, ki prebivajo na severu od Vadi-
Halfa, toliko bolj, ker so jo egipčan-
ska vlada in Angleži skrivali. Sklepal 
je torej, da je tudi nered, ki je v prvem 
trenotku moral zavladati med Egipča-
ni, že prenehal. Neizkušenemu dečku 
pa ni prišlo na misel, da je moral pa-
dec Har tuma in Gordonovo smrt po-
vzročiti ,da so l judje pozabili na vse 
drugo in šejki, ki so zvesti svoji vladi 
in ondotni predstavitelji egipčanske 
vlade bodo imeli sedaj drugega dela 
dovolj, kakor da bi mislili na rešitev 
dveh belih otrok. 

In v resnici se Arabci, ki so se pri 
družili karavani, niso zelo bali zasle-
dovanja. Res so jahali z veliko nagli-
co in niso se jim smilili velblodi, toda 
držali so se blizu Nila in ponoči so 
velikokrat krenili k reki, da bi napojili 
živali in usnjate mehe napolnili z vo-
do. Včasih so se celo po dnevu drzni-

Chi. Phone: Office 65«, Re*. 3704 

Uradne ure: 
»—IS a. m. 1—5 and 7 - 8 p. m. 

Ob nedeljah od 10. do 11 

Dr. S.Gasparovich 
Dentist Z c b o i d r a r n i k 

Joliet National Bank Buildiag 
4tk Floor, R o o a 499. 

JOLIET, ILLINOIS. 

HOTEL FLAJNIK" 
3329 P E N N A V E N U E 

v kateri točim vedno sveže 
PIVO, ŽGANJE, V I N A I N RAZNO-

V R S T N E D R U G E PIJAČE. 
Priporočam se cenjenemu občinstvu v 

najobilnejši obisk. — Vsi znanci 
in neznanci vedno dobrodošli I 

NA S V I D E N J E ! 
P. & A. Phone 351-W. 

i m m m m m n m n 
» » » » G E R M A N * » * » 

f L o a n čt S a v i n g s B a n k * 
MARTIN WKSTPHAL 

• t l i M. Bluff Str«*t JOLIET. I L L . 9 

m Urada telefon Chicago 100 m 
Stanovanja telefon Chicago 3247 2 

f J O S I P K L E P E C 
JAVNI NOTAR 

iaoe N. Chicago St. JOLIKT, ILL. 

Joliet Steem Dye loose 
*C${«wIom1 Cleaners u d Dye*« 

8TRAKA * CO. 
Office and Works. 642-644 Case 
Chicago Phone 4444, N. W. 488. 

Z.A. 
P I S M E N I PAPIR, 

KUVERTE, 

NAKAZNICE, 

B O L N I Š K E L I S T E 

I N PRAVILA 

v slovenskem in angleškem je-
ziku, ter vse vrste tiskovine, ogla-
se in knjige piiite na največjo 
slovensko u n i j s k o tiskarno v 
Ameriki: 

i t i 

Amerikanski Slovenec 
JOLIET, :: I L L I N O I S 

D E L O J A M Č I M O . 

TR0ST & KRET7 
— izdelovalci — 

H A V A N A IN DOMAČIH SM0DK 
Posebnost so naše 

"The U. S." 10c in "Meerschaum" 5c. 

Na drobno se prodajajo povsod, 
na debelo pa na 

108 Jefferson Street. Joliet. i a 

Geo. Flajnik, lastnik 
3329 Pen na Ave. Pittsburg, Pa. 

John Grahek 
...Gostilničar... 

Točim vedno sveže pivo, lino kali-
fornijsko vino, dobro žganje in tržim 
najboljše smodke. 

Prodajam tudi trdi in mehki premos 

T E L E F O N 7612. 

1012 N. Broadway JOLIET, I L L 

P o z o r , r o j a k i ! 
Dobil sem iz Washin-
tona za svoje zdravila 
serialuo Številko k te rt 
jamči, d u so zdravila 
prava in koristna. 

Po dolgem času se 
>ni je posrečilo iznajt i 
pravo Alpen t inkture 
lu Pomado proti izpa-
dan ju in za rast las, 
kakorgue ftedosedaj na 
svetu ni bilo, od katera 
mogklm in ženskim go-
sti lu dolgi lasje resni-
čno popolnoma zraste-
jo iu ue boJo več izpa-
dali ter ue osiveli. 

Ravno tu ko zraste jo 
moSkim v 6. tednih 
krasni brki popolnoma. 
Reviuatlzem v rokah in 
nogah lu kri2;cah v 8 
dneh popolnoma ozdra-
vim, kur ja očesa, bra-
davice, potne noge iu 
ozebline se popolnoma 
odstranijo l)a je to 
rasnica jamčim s (500. 
P i i i te po cenik katere-
ga poSljem zastonj. 

JAKOB WAHCIC, 

1092 E. 64th St. Cleveland, Ohio. 

R. F. K0MPARE 
S L O V E N S K I P R A V N I K 

ADVOKAT 
J m 

V So. Chicago, Ills.: 
Soba 218 — 9206 Commercial Ave. 

Telefon: South Chicago 579. 

IHIGHAEL CONWAY* 
106 Loughran Bldg. ( 

Cass and Chicago Sts. JOLIET 

Pcsojnje denar na zemljišča. 
Insurance v u h vrst. 

Surety Bonds. 
Steam Ship Agent. 
Both Phones 500. 



ŽENITVENA PONUDBA. 
Humoreska. Spisal Iv. Baloh. 

Gospod Pivnik je bil davčni kontro-
lor. Kot uradnik je bil vesten, da so 
bili njegovi predstojniki ž njim zelo 
zadovoljni, kot človek je bil pa sam 
zase, ki se ni brigal za ves svet ne, 
svet pa za njega ne. Njegov dnevni 
red je bil vedno enak. Po uradnih 
svojih urah je zavžil doma skromno 
kosilo, katero mu je pripravila njegova 
kuharica in gospodinja Barbka, ki je 
pri njem služila že nad petindvajset 
let, po kosilu je šel v kavarno, tam 
prebral tiste časopise, katerih sam ni 
imel naročenih, potem šel spet v pi-
sarno, potem pa redoma dobro uro na 
sprehod, če je bilo lepo vreme, če ne, 
je pa čital doma časopise z inserati 
vred, četudi jih je že dva- ali trikrat 
prebral. Zvečer ob sedmih je bila ve-
čerja , potem je šel pa vsak večer kma-
lu k počitku. Tako je bilo življenje 
gospoda Pivnika. Z nikomur ni obče-
val, ljudi je pustil pri miru, najrajše je 
bil sam, še kadil ni. Zdelo se mu je 
tako življenje čisto naravno in če bi bi-
lo drugače, bi gotovo ne bilo zanj. 

Njegova gospodinja je dobro pozna-
la vse lastnosti svojega gospoda. BiH 
so dnevi, ko ni niti ene besedice spre-
govorila z gospodom, a je mislila, da 
it mora tako biti. Še, če je vprašala, 
ka j naj skuha, včasih ni dobila odgo-
vora. Kar je skuhala, je bilo dobro 
Zato ji je bilo včasih zelo dolgčas, ve-
činoma se je pa udala v svojo usodo. 

Letošnjo pomlad pa je začutil v 
svojem srcu gospod kontrolor nekaj, 
kar mu je bilo doslej neznano. Same-
ga se je čutil. Spočetka mu je bila 
ta misel nekako zoprna, a kar odkri-
žati se je ni mogel. Čudno se mu je 
zdelo, da je sploh prišel na to misel, 
saj mu je Barbka stregla kot lastnemu 
možu. A nehote mu je vedno priha-
jalo na um: žena je le žena. Barbka 
na j zboli ali umrje, kje bo drugo do-
bil? Ali če on zboli, kdo mu bo tako 
vestno stregel, kakor soproga? Sicer 
pa Barbka lahko ostane pri njem, po-
magala bo gospej soprogi pri tem in 
onem delu. Kar videl je že naprej, 
kako prijetno bo tako življenje. Barb-
ka bo doma kuhala in pospravljala, on 
se bo pa lepo sprehajal s svojo sopro-
go po senčnatih drevoredih. Nič več 
ne bo sam, nič več ne bo tako pust in 
dolgočasen, kot so mu očitali njegovi 
tovariši v uradu. 

In postavil se je gospod kontrolor 
pred ogledalo kakor ni imel nikoli na-
vade, premeril se je od nog do glave 
ter djal polglasno: lep nisem, mlad 
tudi ne, a čeden in pošten. 

Tore j sklep je bil storjen, da naj bo 
iconec tega dolgočasnega življenja; to-
da — kako! To je bilo sedaj pogla-
vitno vprašanje. Kje naj dobi neve-
sto, ko polovico ljudi v trgu niti ne 
pozna, razun tistih, s katerim, ima o-
praviti v pisarni. Njegovi tovariši so 
tnu večkrat to ali ono gospico očitali, 
ali on se je vedno in redno izgovarja!, 
da je niti ne pozna. To je bila skrb 
za gospoda kontrolorja. In ko je ta-
ko premišljeval dolgo časa to sitno 
zadevo, tedaj ' mu je prišla rešilna mi-
sel: V časopis bom dal! 

Dobro, izvrstna misel! Nobeden ne 
bo zvedel, če se mi ne posreči, nobe-
den mi-'ne bo očital, sram me ne bo, 
pa izberem si lahko, kar hočem. 

In vsedel se je gospod kontrolor ter 
napisal tele besede: Ženitovanjska po-
nudba. Uradnik v najlepši možki do-
bi z nekaj premoženja išče znanja z 
gospico srednje starosti. Na denar 
se ne gleda, glavna stvar je: poštenje. 
Odgovor naj se pošlje na naslov : "Sre-
ča št. 1000" na ta list. 

Pismo je bilo spisano in sam ga je 
oddal na postaji, da bi poštarica, o 
kateri je slišal, da vse prebere, nič ne 
slutila. 

Nemirni so bili tisti dnevi in tiste 
noči za gospoda kontrolorja. List je 
prišel in prinesel inserat celo trikrat. 
To je bil vesel gospod kontrolor! Pre-
bral ga je vsaki dan najmanj deset-
krat. Nervozno je čakal en teden, ker 
potem mu je obljubilo upravništvo do-
poslati odgovore. 

Njegova postrežnica Barbka je ime-
la navado, da je popoldan, ko je go-
spod odšel v pisarno, brala časopise, 
ki jih je gospod pustil na mizi. Kaj 
je pa druzega hotela delati? Brala je< 
najrajše podlistke, novice iu pregleda-
la je vse inserate. Kaj čuda, če je 
brala tudi: Zenitovanjsko ponudbo?— 
Brala je enkrat, dvakrat in nehote ji 
je prišla misel: Kaj, ko.bi —? 

Kar ustrašila -.e je spočetka te misli. 
Saj ni nič hudega! Kaj če gospod umr-
jejo, kam bo šla? In brala je zopet 
drugi in tretji dan — pa tega ni mo-
gla pozabiti. Živi duši ni tega pove-
dala, tudi učiteljici ne, dasi sta bili naj-
boljši prijateljici in skoro vsaki dan 
skupaj. In ko je brala že tretji dan 
neštetokrat tistp ponudbo, tedaj se je 
že sprijaznila z mislijo: Kaj ko bi po-
skusila? Zvedel ne bo nobeden. Sicer 
se pa še lahko skesam in gospod ne 
bo zvedel nikoli, če mi ne bo všeč. In 
modrovala je tako naprej: Ravno prav 
bi bilo zame. Uradnika sem navajena, 
mlad ni več, na denar se ne gledx, si-
cer ga pa nekaj imam, poštena sem 
pa .— ravno zame bi bilo to. Če umr-
je, imam pokojnino, pa v miru živim 
-— in gospa b o m . . . 

In vstala je Barbka in se pogledala 
v ogledalo. 

Lepa nisem, mlada tudi ne, ampakj 
čedna in poštena — tako je rekla na 

tihem, da se še muc ni zbudil, ki je 
spal na njeni postelji. 

Toda kako? — Barbka ni imela le-
pe pisave, tudi je le malo pisala, raz-
ven svoji sestri nikomur na svetu. Tu 
se je spomnila učiteljice. Nerada ji je 
razodela to srčno zadevo, toda druge 
pomoči ni bilo. Sicer ji bo pa še lah-
ko svetovala, ker sama takih reči ni 
vajena. In šla je Barbka v nedetj-o po-
poldne kot ponavadi k gospici učitelji-
ci ter ji po dolgem obotavljanju po-
časi razodela, kaj bi rada. Nekoliko 
sram jo je bilo, pa je le šlo. 

Učiteljica se ji je spočetka nekoliko 
nasmehnila, a nazadnje ji je prav dala. 
Morda boste še srečni — le škoda, da 
zgubim tako dobro prijateljico. In 
po dolgem posvetovanju sta sklenili 
odgovoriti, da se ponudba sprejme, da 
se ima tudi nekaj premoženja, a da se 
želi osebnega pogovora. Odgovor naj 
se pošlje poste restante Ljubljana pod 
naslov: Tiha sreča št. 1000. Gospica 
je imela že itak lepo pisavo, a to pis-
mo je pisala, kolikor je mogla lepo. 

Barbka je oddala pismo na postaji, 
da ne bi na pošti brali. 

Prav lepo sta se poslovili in seveda 
zatrdili, da ostane to tajno med njima 
na veke. Barbka je pisala svoji sestri, 
naj čez en teden dvigne pismo s takim 
naslovom ter ga ji pošlje. Rekla je, 
da se gre za neko zadevo. 

In mirno so tekli dnevi naprej v 
hiši gospoda kontrolorja. Čakal je on, 
čakala je Barbka. Oba sta bila včasih 
vesela, včasih molčeča. 

Minul je teden, dolgi so bili dnevi. 
Gospod kontrolor je pisal po odgovo-
re in prejel je — tri pisma. Dvoje je 
bilo tako otročje pisanih, da jih go-
spod ni smatral resnim. Mislil je celo, 
da se je kdo iz njega ponorčeval, a eno 
je bilo pisano pa tako lepo, da mu je 
bilo na hip všeč. A žal, ni bilo ne 
podpisa, ne slike, le oseben pogovor 
se želi. Kaj sedaj? "Še bolje", je djal 
gospod kontrolor. Slika včasih člo-
veka vara, če pa nevesto osebno vidim 
in spoznam, jo lahko sprejmem ali 
pa odklonim. 

In napisal je pismo, da se želi po-
govor prihodnji ponedeljek v Ljublja-
ni v hotelu X. Y. na št. 33 ob 3. uri 
popoldne. Pismo je bilo spisano in 
na postaji oddano. 

Za ponedeljek je prosil gospod kon-
trolor dopusta, da ima v mestu važen 
opravek. 

Barbka je po svoji sestri pismo do-
bila. Torej v ponedeljek mora v Lju-
bljano, tedaj se odloči njena usoda. A 
kako bo dobila dopust, ali naj gospoda 
samega pusti, ali naj ga prosi, da naj 
za en dan potrpi in v gostilni obeduje? 
Vedela je, da ji bo gospod to prošnjo 
uslišal, ker je tako dobrega srca. 

V nedeljo opoldne pa naznani go-
spod kontrolor Barbki, da za ponede-
ljek ni treba mesa naročiti, ker ima 
v Ljubljani važne opravke. 

/To je bila Barbka vesela! "Ravno 
prav, to me je že skrbelo — jaz pa 
grem obiskat svojo bolno sestro", to 
je bil odgovor. 

Ponedeljek je prišel. Gospod se je 
oblekel v črno salonsko obleko, se po-
gledal parkrat "v ogledalo, se vsedel.na 
pošto in se odpeljal na kolodvor. Barb-
ka pa je oblekla najlepšo svojo obleko, 
se skrbno počesala, par sivih las na 
sencih izrula, vzela solnčnik in šla peš 
na kolodvor. Ona se je peljala v tre-
tjem, on pa v drugem razredu; nič se 
nista videla. V Ljubljani se nista sre-
čala, v>ak je imel svoje opravke. On 
je obedoval v hotelu, ona pa pri sestri. 
Po obedu je šel on kot po navadi 
kavarno, potem pa k brivcu, da ga je 
napravil mlajšega vsaj za par let, ona 
je pa kupila nov šavl, da je bila lepa, 
kot takrat, ko je bila pri birmi za bo 
tro hčerki svoje sestre. Sestri je re 
kla, da se gre slikat, da bo tudi ona 
eno dobila. In res se je šla. 

Bližala se je ui-a tri. popoldne. Go-
spod kontrolor je prišel od brivca čisto 
pomlajen, kupil je čez dolgo let zopet 
nekaj smodk in šel v hotel v sobo št 
33, katero je že preje naročil. 

Nažgal je smodko ter hodil nemirno 
doli in gori. Sedaj se odloči, noben 
človek ne ve, nobed.en ne bo zvedel, 
če mi ne bo všeč. Zvečer pridem do 
mu, v par tednih bo poroka — in zače-
lo se bo novo življenje. 

Nestrpno je čakal, srce mu je bilo 
hitreje. Zdelo se mu je, da take težke 
ure še ni imel v svojem življenju. 

Gospod kontrolor je pogledal goto-
vo že desetkrat na uro, a zdelo se mu 
je, da kar ni hotela iti naprej. V hiši 
je vladal popoln mir. Nobenega ko-
raka ni bilo slišati. 

Odbila je ura tri v zvoniku. Postal 
je in zdelo se mu je, da sliši korake. 
Nič ni bilo. 

Minulo je že pet minut in gospodu 
kontrolorju je bilo srce tako močno, 
da se je skoraj silšalo. 

Tedaj nekdo na rahlo potrka. 
"Notri" — zakliče z močnim glasom 

gospod kontrolor. 
Vrata se odpro in 
Ko sta se spogledala, ni bilo par se-

kund slišati nobene besede. 
Na tleh je ležal pri njej solnčnik, pri 

njem smodka. 
"Ali ste vi?" vpraša trepetaje Barb-

ka. 
"Ali si ti?" — je bil njegov odgo-

doli po stopnjicah, kot še nikoli v svo-
jem življenju. 

Hitela je po ulicah, šla od ene cer-
kve do druge, pa ni bilo nikjer mogoče 
najti miru, dokler ni prišla do kolo-
dvora. 

Gospod kontrolor se je vrgel na di-
van. Celo uro je gledal pred se. Sam 
ni vedel, ali je bil sen ali resnica. Čud 
no se mu je zdelo, da sta se drug dru-
zega tako prestrašila, ko sta se vendar 
popreje videla stokrat na dan. 

Šel je v kavarno, bral časopise; 
četudi je bral eno novico petkrat, ni 
vedel, kaj je čital. 

In zopet sta se peljala nazaj, on 
drugem, ona v tretjem razredu. 

Tisti večer je Barbka pripravila go-
spodu mrzlo večerjo v njegovi obed-
nki ; videla se pa tisti dan nista. 

In z drugim dnem je teklo obema 
življenje zopet mirno naprej kot preje 
leta in leta. 

Kaj se je zgodilo na številki 33 ob 
3. popoldne, tega pa ni zvedel nihče, 
tudi učiteljica ne. 

Inseratov pa od tedaj ni čital nobe-
den več, ne on ne Barbka. 

V pojasnilo. 

Hitro je pobrala svoj solnčnik, za-
prla vrata in šla, ne, tekla tako hitro 

V glasilu K. S. K. J. se čita med za-
pisnikom sej gl. odbora sledeče: 

"Tajnik prečita račun g. Josipa Kle-
pec za vsoto $25.00 in isicer za notar-
sko delo ali potrditev in zaprisego 
podpisov bratov nadzornikov za leto 
1912, 1913 in 1914. Sklene se, da brat 
tajnik zahteva od g. Klepca specifici-
ran račun, na kar se bode isti še le 
vpošteval." 

To je prav, le izpuščeno je, da je to 
račun za "vse delo zadnjih treh let' 
ne pa samo za "zaprisego nadzorni-
kov," pa tudi tega ni zapisano v zapis-
niku, da sem koj v računu omenil, da 
to darujem Jednoti in ne zahtevam no 
benega plačila. 

"Šenkanemu konju 'se ne gleda zob," 
pravi slovenski pregovor. 

Jos. Klepec. 

Dasi je že skoro preteklo deset dni 
odk^r sem pisal na Jednoto in zahte-
val, da odbor prekine svoj sklep, ker 
ne pove katero točko pravil sem kr 
šil, glede moje izločitve, dozdaj še ni 
sem prejel nobenega odgovora in ne 
pojasnila. 

Spodobilo bi se vendar omeniti vsaj 
točko pravil, katero me "se sumi", da 
sem kršil. J. K. 

Zadnje poglavje romana. 

Neki nemški častnik piše s severne-
ga bojišča: Končno smo še naselili v 
vasi, kjer sem bil priča zadnjega po-
glavja pravega in žalostnega romana. 
Ravno sem hotel odpreti vrata neke 
kmečke hiše. V tem mi pride naspro-
ti podčastnik in mi veselega lica na-
znani, da je malo prej v gozdu z neko-
liko vojak ideloma razpršil, a deloma 
ujel polovico neke ruske stotnije. Sko-
zi nizka vrata smo stopili v slabo raz-
svetljeno sobo in takoj sem zagledal 
otročje lice mladega ruskega vojaka 
Ležal je na slami s smeškom na ustih 
kakor da spi in sanja kaj lepega. Sto-
pili smo bližje in jaz sam sem položil 
roko na njegovo čelo — bilo je hlad-
no. Mrtev! Vojaki stoje v polkrogu 
— naenkrat nekaj mrmrajo — zdi se, 
da jih stresa groza, te hrabre fante, ki 
se drugače ne boje ničesar. Eden od 
njih stopi naprej: "Ponižno nazna-
njam, da je ta ruski vojak — dekle! Iz-
vedeli smo, da je to bila zaročenka ne-
kega ruskega častnika, s katerim se je 
ramo ob rami borila v vseh bitkah in 
nazadnje padla, zadeta v prsS, dočim 
je njen zaročenec ujet." Še • tisti dan 
sem jo dal pokopati — drugače mo-
rajo mrtvi sovražniki čakati, da dobi 
mo toliko časa, da jih moremo poko-
pati in jim postaviti križe na grobove. 

Ubogi imajo srce na pravem kraju. 

V neko trgovino v Brnu je stopila 
revna žena in si je izbrala tri volnene 
ostanke baje za otroke. Ko ji je me-
rila trgovka blago, je žena pripovedo-
vala, da so pri nji doma begunci s 
Poljskega, in da imajo troje otrok. 
"Sirotke se mi smilijo", je pravila rev-
na žena, "skoraj nagi so, a mraz že 
pritiska. Pa sem rekla, sama pri sebi: 
še za sol nimam skoraj pa vendar poj-
dem tem sirotam kupit nekaj krilec." 
In dobra ženica je med tem neokretno 
štela novce, zavite v cunjo. Ali kaj — 
ko ji je nedostajala desetica. In zdaj 
se je zgodilo nekaj karakterističnega. 
Trgovka, splošno znana kakor jako 
premožna brnska meščanka, ji ni hote 
la odnehati tistih fickov — češ, kaj so 
ji mar otroci beguncev. 

Nepotrebna. 
Hrana, ki jc telo ne more prebaviti, 

je nepotrebna, ker ne redi. Če taka 
neprebavljena hrana ostane v drobu, 
je slabša nego nepotrebna — je skraj-
no nevarna, je strupena. V mnogih 
slučajih ljudje ne opazijo te nevarno-
sti. Take slučaje je treba takoj zdra-
viti s Trinerjevim ameriškim zdravil-
nim grenkim vinom, ki brzo izčisti 
drob in ga okrepi, tako da lahko o-̂  
pravlja svoje naravno delo brez vsake 
pomoči. To zdravilo povečava slast, 
podpira prebavo, krepi telo. Izbirajte 
tečne hrane in bržko se pojavi kaka 
neprilika, uživajte Trinerjevo ameri-
ško zdravilno grenko vino. Cena $1. 
V lekarnah. Jos. Triner .tvorničar, 
1333-1339 S. Ashland ave., Chicago, IH. » * * 

Za olajšanje bolečin v mišicah ali 
sklepih je Triner's Liniment priporoč-
ljiv. Cena 25 ali 50c, po pošti 35 ali 
60c. — Adv. 

5.50 URA ^ .14 karat Gold Filled ^ URA C .50 
SAMO | 1 5 - D A R I L POLEG U R E Z A S T O N J - - 1 5 | ^ SAMO 

Ako kupite ure naravnost iz tovarne, prihranite najmanj $19.00 ker pri vsakemu trgovcu z urami morali bi P!a" 
čati za isto uro do $25.00. Ali naše posebne tovarniške cene za take ure so samo $5.50, in poleg tega dobi vsak 
kateri kupi uro pri nas 15 zgoraj naslikanih daril popolnoma zastonj, 1-2. verižica in obešek, 3. britev, 4. pas za 

brušenje britve, 5-6. posoda za milo in čopič, 7. polnilno pero, 8. žepni nož, 9. verižica, 10. zrcalo, 11. krtača za la-
se, 12. naprsno iglo, 13-14. zapestne. (jumbe, 15. 32 cal. Model revolver. Ako torej želite kupiti to krasno $25-(*' 
uro za svoto $5.50, in poleg tega 15 zgoraj omenjenih daril popolnoma zastonj, odrežite ta celi oglas, ter pošlji'e 

ga nam z 25c v znamkah, tako da bodemo zagotovljeni da nameravate kupiti uro. Nato vam takoj odpošljemo kra" 
sno uro s 15stim idarili. Po sprejemu ure in daril, ko se bodete prepričali da je v resnici 14 karat Gold Fill^ 
Factoray, Gauranteed for 20 Years, z najboljšim kolesjem na svetu, ter da omenjenih 15 komadov so popolnoma 
najboljše vrste, potem plačate svoto $5.25, ter nekaj malenkosti za vožnjo. V slučaju pa da niste zadovoljni, vam 
pošljemo nazaj svoto 25c v znamkah. S tem je povedano da če kupite pri nas uro, ne riskirate popolnoma nič, l<er 

naše ure so jamčene za 20 let, in v slučaju da se ura pokvari, jo damo popraviti ali pa zamenjamo za samo v pokrit)' 
poštnine 25c. 

Ako nam pišete iz Kanade, potem mora biti cela svota poslana naprej. POZOR! Mnogi ljudje nam pišejo, >n 

se pritožujejo, da so naročili stvari pri drugih tvrdkah, in da niso dobili kar so mislili; in s tem je krivda naročnik3' 
kateri ne pazi na oglase, če so pošteni ali ne. Moramo vam povedati da naša 'KRISTIJANSKA TVRDKA ni v 

zvezi z drugimi tvrdkami katere oglašajo, in pri nas dobite točno vse kar mi oglašamo. O tem se lahko prepričal 
če si naročite moško, ali žensko uro, ter naslovite edino na: ."'i. 
NATIONAL COMMERCIAL COMPANY, :: 90 W. Broadway, Dept. X. 53, New York, N. Y' 

W. H. KEEGAN 
POGREBNIK. 

Slovenci v La Salle in okolici: K»-
dar potrebujete pogrebnika *e obrafee 
na to tvrdko in prepričani bodite, da 
boste najbolje postreženi, ker ta zavod 
je najboljši ter mnogo cenejši kot 
drugi. 

V slučaj« potrebe rešilnega vosa 
(ambulance) pokličite nas po telefo-
nu, ker smo vedno pripravljeai — p* 
dnevi in ponoči. 

Vse delo jemčeno. 

POSTREŽBA TOČNA VSAK CAS 

W. H. KEEOAN, 
Telefona i t 100 — vsak čas. 

C or. 2nd u d Joliet I t , La Salta, DL 

POZOR, ROJAKINJE! 

Ali veste, kje jc dobiti najboljše me 
so p« aajaiiji ceni? Gotovo I V mesašo 

J. & A. Pasdertž 
se dobijo najboljše sveie ia prek* 
jene klobase in najokasnejše aieeo 
Vse po najnižji ceni Pridite torej h 
poskusite aaše meso. 

Niske cene ia dobra postreiba 
naše geslo. 

Ne pozabite torej"obiskati nas v 
našej mesnici in greeeriji na voga-
lu Broadway and Granite Streets. 

Chic. Phone 27M. N. W. Phone 1113 

JOLIET, ILL. 

PIVO V STEKLENICAH. 
Cor. Scott aad Clay S«s. Both Telephones M JOLIET, I L L l t f 0 * 

Oba telefona 215. 

WERDEN BUCK 
511-13 Webster Street, 

JOLIET, ILL. 
Tu dobite najboljši cement, apno, SS 
Tu dobite najboljši CEMENT, AP 

NO, ZMLET KAMEN, OPEKO. 
V O D O T O Č N E ŽLEBOVE , ter 
vse kar spada v gradivo. 

MEHAK IN TRD PREMOO. 
Chicago Phone 225. 

DENAR SE VLAGA NAJBOLJE IN 
NAJSIGURNEJE V 

Prvo Hrvatsko Stedionico 
U ZAGREBU, 

CROATIA. EUROPE, 
in nje podružnice v: Belavaru, Brodti 
na S. Crkvenici, Delnicama, Djakovu, 
Kraljeviči, Novem Vinodolu, Osijeka, 
Požegi, Rieki, Sisku, Varaždinn, Veliki 
Gorici, Virovitici, Zemunu i Sen j ti. 

Delniška glavnica in pričuve 
K 16.250.000. 

Nasvete in navodila pošljemo zastoaj 

Geo. SvetlecicB 
S A W » S » i S S S » S ? * 

a PRVI SALUN m 
ifi ONKRAJ MOSTA S* ̂  

WWWSfiUiSiiSiSfiaiUiSliiff1' 

Chicago Telephone 386®. 

107 RUBY STREET, JOLIET, *** 

DOBRODOŠLII 

Chi. tel. 33». N. W. 

L o u i s WIS* 
JW Jackson S t JOLIBT & 

gostilničar 
VINO, ŽGANJE IN 8«0l>**' 

Sobe v no i era in Lunch 

Naročite zaboj steklenic 
novega piva, ki se imenuje | 

MIJLGLAE EXPORT 
, 1'- —I 

ter je najboljša pijača 

E. Porter Brewing Company 
o i l telefona 405, S. Bluff St., Joliet, % 


