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XXXV. 

Tako so minile ena ali dve uri; pričelo se 

je svitati, dan je napočil. Van Rensselaer je 
še vedno tulil, akoravno je bil tako opešan, da 

je komaj stal na nogah. Vrata kajute so se 

zopet odprla in notri je planil kapitan, bled, z 

stisnjenimi zobmi ter rekel: ''Sedaj je konča- 

no, zgubljeni smo!" 
Oči lastnika so žarele kakor blazneža. "Kaj 

mislite s tem reči?" je vriščal. 
"Pridite gori in poglejte sami", se je gla- 

sil odgovor, na kar je van Rensselaer slepo pla- 
nil proti vratom. Z obema rokama se je opri- 
jemal ograje pri stopnjicah, ter strmel pred se. 

V začetku je bil kakor omamljen, ter si ni mo- 

gel drugo pojasniti, kakor svoj blazni strah. 

Divja zmešnjava ga je obdajala; ladja je švi- 

gala kakor kroglja med velikanskimi valovi ter 

jo obkroževali kakor mogočne gore. Sedaj je 
zginila v globoko dolino, vedno globokejše — 

vedno bolj v globočino, da si van Rensselaer 
ni npal niti dihati od groznega strahu. Po tem 

je zopet planilo na njo velikansko vodeno go- 

rovje — dvigala se je vedno višje, do najskraj- 
nejšega grebena, ter divjala z hitrostjo brzovla- 
ka, med tem ko jo je obdajalo morje, sikajoč, 
divjajoč, tuleč in grmeč. 

Od tega gorskega vrha je pogledal okoli 
sebe, — krik mu je zamrl na ustnicah. Komaj 
pol milje oddaljeno, — čisto pred njimi, kakor 
se mu je zdelo — je ležalo obrežje — divje, za- 

puščeno, strašno obrežje — obrežje z svojimi 
razpokanimi skalami in neusmiljenimi, mogoč- 
nimi pečinami. Pred njim je toraj zijala po- 
guba in smrt, kateri se ni bilo na noben način 
mogoče izogniti. 

Ta pogled je oropal Robert van Rensse- 
laerja zadnji ostanek duše, katerega je še imel. 
Pričel je javkati, tarnati, ter bi se bil pričel va- 

ljati po tleh kakor neumna žival, da se .ni in- 
stinktivno držal z obema rokama za ograjo. — 

Kako grozno je, tukaj stati živ in varen in se 

vendar pomikati eolo za colo smrti v žrelo! Ka- 
ko grozno je biti brez moči proti neizprosnim 
naravnim močem! Ah, to je bilo preveč, pre- 

več! Postal je enak histerični ženski, — žival 
— plašljivi norec. Vpil je, se smejal, jokal, 
ampak njegove besede niso imele od. sedaj na- 

prej nobenega pomena več. 
Njegove oči so bile vprte v črne pečine, 

katere so se dvigale pred njim; ko so prišli 
bližje je slišal šum, katerega so provzroeevali 
naskakujoči valovi — bil je to daleč se razlega- 
joči, elementarni, svetoven glas! Samo enkrat 
se je obrnil, da vidi kako je moštvo vrglo si- 
dro, kot zadnji obupni rešilni poskus; da vidi 
kako se je ladja pričela vrteti, ko je sidro pri- 
šlo na dno, — da vidi kako so valovi dvignili 
ladjo ter jo odnesli sebo.i. pri čemur je bila pre- 
trgana ogromna vrv sidra, kakor drobne nitke. 

Potem je videl, kako si je moštvo prizade- 
valo spustiti čoln v vodo,, planil je tja ter čakal. 
Pomagal ni nič, temveč se krčevito držal za dvi- 
galnik. Kakor hitro se je čoln dotaknil vode, 
je sunil moža na stran, ter skočil v njega. Sle- 
dilo mu je še več drugih, nekdo je zakričal: 
"Dovolj!" Odrinili so, ter bili kmalu ločeni od 
jahte. V naslednjem trenotku je čoln zagr*abil 
velikanski val, ter ga prevrnil. 

"Van Rensselaer je prišel zopet na površ- 
je, stokajoč, na pol zadušen, še vedno nezave- 

sten od strahu. Čoln se je zibal v bližini, pla- 
val je do njega, ter se prijel za rob. Tesno po- 
leg njega se je pojavil drugi mož iz vode ter 

stegnil roke proti njemu. Ko so jih valovi me- 

tali sem in tja, se je dotaknil van Rensselaer- 
jeve noge, ter se iste trdno prijel, ta pa je v 

svoji besnosti začel brcati okoli sebe, ter ga su- 

nil v globočino. Sedaj se je sam držal pleseče- 
ga rešilnega čolna. 

Bil ie strahovit boj; valovi so ga dušili, o- 

mamljali, ter bi ga bili kmalu potopili, ampak 
držal se je krčevito čolna, ter se trudil obdržati 
glavo nad vodo. Med tem so ga valovi nosili 
vedno bližje proti mogočnemu obrežju. Z div- 
jim pogledom je strmel proti pečinam — na ta 

sovražni nestvor z odprtim žrelom, ter velikan- 
skimi rogljatimi zobmi, kateri so hlastali po 
njem. Sedaj so štrleli ti zobovi čez njegovo 
glavo; tuljenje morskih valov mu je donelo na 

ušesa, v duši, ga omamljalo, ter napolnjevalo 
z grozo njega, kateri je bil sedaj samo malo in 
tresoče se bitje. Potem je naenkrat začutil da 
pada, — doli — vedno globokeje, v globoko do- 
lino; potem se je dvigal — višje, — vedno vi- 
šje, gori do penečega se grebena. Pričel je 
vpiti, kriviti se; bilo je kakor grozen sen, kate- 

ri je napolnjeval dušo z grozo in vstrahom. Am- 

pak valovi so ga zgrabili — čutil je, da so ga 

zgrabili — potem se je začel gibati — počasi — 

potem hitreje, vedno hitreje — z hitrostjo to- 

pove kroglje — vrglo ga je tja, ter zagnalo ob 
pečine. Razbile so mu obraz, polomile mu ude, 
ter zdrobile glavo, kakor orehovo lupino. Ta- 
ko je odletel zadnji ostanek življenja iz njego- 
vega telesa. 

XXXVI. 

Jaz se strinjam z Ruskinovim nezaupanjem 
proti "patetičnim omamljivim sklepom", ter 
nočem dati bralcem razumeti, da so gojili valovi 
kakoršne si bodi simpatije do Robert van Rens- 
selaerja. To je bil naraven slueaj, da ga niso 
izpustili, temveč so ga celi dan metali proti pe- 
činam. Sledili so eden drugemu, da ga zgrabi- 
jo, razbijejo semljejo, dokler ne zgubi vsako po- 
dobnost človeškega bitja. Šele ko se je storila 
noč, ter se polegel vihar, so ga splavili na o- 

brežje, poiskali mu mali zaliv, ter ga vrgli na 

obrežni pesek. 
To je bil oddaljen prostor, kjer se ni slišalo 

drugega glasu, kakor šumenje morja. Celo noč 
so si šepetali valovi, v tem ko so truplo Rob- 
bie-a zibali v srebrnem mesečnem svitu. Ko je 
napočilo jutro je že bil splavljen, ter ležal mo- 

dro-rudeč na pol zakopan v pesku. 
Solnee je lezlo vedno višje in še vedno je 

ležal v pesku; nikdo ga ni opazil razun morskih 

rakov, kateri so sicer nerodno prišli a so seboj 
prinesli svoje dolgo orožje. Eden teh je brž 
splezal na obraz, ter zasadil mrtvecu svoje 
kremplje v ustnice, drugi so se mu hitro pri- 
družili, saj je bil to redki in zbrani plen. 

Ali ni resnica, da se je več kot štirideset 
let preiskovalo zemljo, da najdejo sredstva ka- 
tera so pripomogla da se je truplo Robert van 

Rensselaer-ja sestavilo? Pomislimo samo na 

plemenita vina, katera je povžil velike množi- 
ne. Zabojčke dragocenih smodk, katere so ga 
sladile! Želve, perutnina, race — okusno na- 

pravljene omake, — množine telečjega mleka 
— roza — svilnate jedilne listke z elegantnimi 
francoskimi zaznamovanji! Ali se ni mučilo ti- 
soč ljudi, da so dan za dnevom te stvari pre- 
skrbljevale in pripravljale, ter jih potem v kri- 
stalnih posodah predlagali temu dragocenemu 
truplu? Ali ga niso oblačili, dali mu krasna 
stanovanja ter mu gladili steze njegovega živ- 

Ijenja? Sedaj leži tu v pesku, obdan od cele 
trume lačnih žepnih rakov, kateri ga bodo v 

kratkem razmesarili in požrli! 
Zopet je napočil dan. Popoldne sta mimo 

veslala dva ribička čolna; eden izmed ribičev je 
veslal z svojim tovarišem proti truplu, katerega 
je bil opazil, ter zaklical drugemu čolnu, da se 

naj poda naprej, kjer se je baje nahajala potop- 
ljena ladja. 

Potem se je bližal truplu, oziroma ostan- 
kom istega. Obleka je bila še nepoškodovana, 
preiskal je žepe, ter izvlekel krasno zlato uro, 
katera je stala v Ženevi osemnajststo dolarjev. 
To ga je seveda zanimalo in iskal je dalje; trud 
ni bil zastonj, kajti našel je denarnico z veliko 
svoto denarja, ter nekaj vizitk, katere so bile 
sicer nekoliko pomazane, vendar se je še lahko 
čitalo ime. Ribič je nekaj časa čital ter vsklik- 
nil: "Bog nebeški! Tu stoji Robert van Rens- 
selaer!" 

"Kdo je ta Robert van Rensselaer?" je 
vprašal drugi ribič ves začuden. 

"Ali nisi nikoli slišal o njem? To je ven- 

dar najbogatejši mož v celi deželi!" 
Ko je mož to izrekel je strmel z spoštljivo 

plašijivostjo na truplo, toda njegov tovariš je 
stopil par korakov na stran, ter rekel: "Zdaj 
vsekakor smrdi, kakor hudič!" 

XXXVII. 
Ni dolgo trajalo, ko se je vrnil drugi čoln, 

ter poročal da se je "Komet" v resnici pone- 
srečil in da so našli več. mrtvecev. Čez nekaj 
ur je ta novica dospela v New York, provzro- 
čila v Wall Streetu grozno paniko ter neizreče- 
no žalost v družinah ponesrečenega milijonar- 
ja. Še isti večer so poročali časniki, da so pri- 
peljali zemeljske "ostanke" (njihove lastne 
besede) Robert van Rensselaer-ja z posebnim 
vlakom v New York. 

Ti "ostanki" so bili seveda sprejeti z veli- 
kimi slavnostmi in častmi. Dva dni pozneje se 

je vršil veličastni m impozantni pogreb, koje- 
ga bi rad popisal, ako bi ne bila ta povest itak 
že predolga. Zadovoljen sem z opazko, da se 

je vršila slavnost v veliki Fifth Avenue-cerkvi, 
kateri je prisostvoval ves bogati in elegantni 
svet mesta New York. Ob tej priliki je držal 
slavni govornik Rev. Dr. Lettuce Spray pridi- 
go s sledečem tekstom : "Blaženi so milijonar- 
ji, kajti oni posedujejo zemljo, katero jim ne 

more nihče ugrabiti!" 
(KONEC.) 

JOS. HOCKING. 

BABILONSKA ŽENA. 
Poslovenil —c. 

4'Da", je zopet nadaljevala nuna, 
'1 ni mu 

bilo težko pozabiti te in se zaljubiti v drugo. 
Še vee, tudi svoja načela je hitro spremenil. 
Povedalo se mi je, da si je pridobil ime tenipe- 
rečnika in da agitira proti lastnikom stanovanj 
na vzhodni strani Londona. To dela poleg svo- 

jega opravila kot barister. Povedalo se mi je 
nadalje tudi, da je postal svetla zvezda med 

temperenčniki, da je v javnih govorih napadal 
lastnike stanovanj, da so največje zlo na svetu 
in za pivovarne pa sploh ne more najti do- 

volj trpkih izrazov, da bi jih zadostno oblatil 
pred občinstvom. On je rekel, da je denar, ka- 

terega napravijo pivovarne in kremarji, krvav 

denar, medtem ko bi se moralo posestnike hiš 
zapreti kot največje zločince. Mogoče si ga na 

lastna ušesa slišala kaj takega omenitif" 
"Vem, da je bil jako usmiljenega srca in 

da ni bil pijanec in da je sovražil opojno pija- 
čo," je odgovorila Joyce, kakor če bi govorila 
v sanjah. 

"Da, njegova nova ljubica je edina hči zelo 
bogatega pivovarja, ki lasti mnogo hiš na vzho- 
dni strani Londona. Povedalo se mi je, da so 

te hiše v jako slabem stanu in da je on najel ne- 

kega Žida za agenta in nadzornika, ki brez vsa- 

kega usmiljenja izžema zadnji šiling iz ubozega 
ljudstva. Toda vidiš, mlada gospodična ven- 

dar ni kriva, da je njen oče tak, to vendar ni 

njen zločin? Poleg tega, da je jako bogata je 
tudi splošno znana lepotica — krasna, zabavo 

ljnbeča in jako družabna." 
Za trenutek je nastala smrtna tišina. Opa- 

tinja je stala pri oknu in nepremično zrla ven 

na polje, medtem ko je Joyce gledala pred se, 
ne vedoč kaj bi počela. Dozdevalo se ji je, ka- 

kor da kruta roka stiska njeno srce, da bo vsak 
£as konec trpljenja. Saj vendar ni imela sedaj 
več nobenega upa, zakaj bi še živela to mučno 

življenje; nenadna smrt, bi končala to srčno 

trpljenje. Molčala je, niti ni spregovorila be- 
sedice in tudi jokati ni mogla, dasi bi rada. — 

Glas ji je zastajal v grlu, srce jo je bolelo. Vsi 

upi so prošli po vodi. Njen oče se je razjezil 
nad njo in ne mara o njej nič vedeti; mož pa 
kateremu je darovala svoje srce in obljubila 
roko, se ji je izneveril in ne misli več na njo. 
Po preteku kratkih šestih mesecev se je že za- 

ročil z drugo." 
"Svet je jako zloben, jako krut, moj o- 

trok." 
"Da, da." 
"Bodive potem hvaležne bogu, da sve tu- 

kaj, stran od grešnega sveta, ki je poln skuš- 

njav in pregrehe. Ali bi šla še rada nazaj med 
svet, moj otrok?" 

"Oh, ne, ne — nikoli!" 
Celo opatinja jo je simpatetično opazovala. 

Zvok dekletovega glasu je kazal veliko dušno 

trpljenje in zjjledalo ie, kakor če bi njeno srce 

■krvavelo vsled prevelike žalosti. Za trenutek 
so mišice na licu starejše ženske drgetale, ka- 

kor če bi jo veliko trpljenje mladega dekleta 
ganilo, premagala se je in nadaljevala: "Vi- 

diš, on se je hitro potolažil; njegove-rane so 

že zaeeljene.' * 
"Menda je tako zanj najbolje. Jaz — jaz 

mu privoščim in upam, da je vesel." 
"Popolnoma si ga izbriši iz svojega srca, 

moj otrok! Tukaj boš našla mir in pokoj; po- 
stala boš nevesta našega gospoda. Ali nisi iz 
siva vesela, da sem vse preskrbela, da boš spre- 

jela beli pajčolan?" 
"Oh, da, da, veseia sem. Hvala vam, ča- 

stita mati, hvala!" 
"Ti hočeš umreti za zunanji svet, kaj ne 

da? To je tvoja iskrena želja?" 
"Da, hočem. Častita mati, prav ponižno 

vas prosim, ue odlašajte, ker moja duša hrepeni 
po miru in pokoju. Svet sovražim, iz dna srca 

ga sovražim." 
"To je lepo. Vse bo kmalu storjeno,—toda, 

otrok moj, potrpi; potrpljenje je čednost bož- 

ja." 
Joyce je odšla nazaj v svojo celico vsa po- 

trta in zbegana. Dozdevalo se ji je, kakor, da 
bi neka nevidna moč izpodmaknila zemljo iz- 

pod njenih nog — da je vse, kar jo je držalo na- 

vezano na svet, minulo. Oh, kako resnične so 

bile besede nun v Fulham samostanu, ki so ji 
pripovedovale, kako ničev je svet! Mislila je, 
da je zapustila veselje in krasoto sveta; sedaj 
pa je prepričana, da je zapustila za seboj samo 

prevarljivost, zlo, greh in prevaro. Kaj pa je 
dolgočasje, kaj -so skrbi samostanskega življe- 
nja v primeri s grehom sveta? Rajše pretrpi 
vse, kakor pa da bi šla nazaj. Da, namesto da 
bi se bala tistih pokor, ki so naložene na neka- 
tere postulantinje, si je celo želela, da bi tudi 
ona delala tako pokoro. Misel ji je že uhaja- 
la, da bo prosila svojo predstojnico, da ji pu- 

sti, da si izvoli kak strog red, kjer se bičajo 
do krvi in še na drug način trpinčijo pregrešno 
telo. Ko je dospela v svojo celico, so obstale 

njene oči na sliki svete Katarine Sienske, na 

katere telesu pravijo, se nahajajo znamenja 
gospoda Jezusa Kristusa. Toda svetloba je ta- 

ko padala na sliko, da je videla na steklu svoj 
lasten obraz. 

V steklu je opazila svoj obraz in vkljub 
veliki žalosti je še vedno čutila da je še vedno 
ženska z lepim obrazom. Spomnila se je, 
kaj ji je povedala opatinja o Harringtonovi no- 

vi zaročenki. Bogata, krasna dama. Čudila 
se je, kaka je njegova bodoča žena, kako izgle- 
da. Ali je temne polti, ali je blondinka? Bog 
ve, ako se kedaj zmisli nanjo; spomnila se je, 
kako laskavo je Harrington govoril o njej. Po- 

vedal ji je, da izmed vseh žensk, ki jih je še 

kedaj videlo njegovo oko, ni imela nobena tako 

krasnega, čistega, nedolžnega obraza, kot je 
ravno njen. Spominjala se je tudi, kako so jo 
vzveselile njegove laskave besede. Radovala 

se je svoje lepote, ne že radi sebe, temveč ker 

se je njena lepota dopadala njemu in ker je ti- 

pala, da bo on ponosen na svojo ženo. In celo 

ona sama je čutila, da ji je povedal resnico. 0- 

braz, ki se je odbijal v steklu je bil bled in ža- 

losten, toda bil je še vedno krasen. 
Ta krasni obraz mora uničiti, bičala in tr- 

pinčila se bo, dokler ne izgine zadnja sled lepo- 
te iz njenega obličja. Njeni dolgi, .svetli, ko- 

stanjevi lasi, na katere je bila tako ponosna, 

bodo postriženi, ona pa bo postala suha, košče- 

na, in upadla. O, da; njen edini up je bil v 

bičanju in krotenju svojega grešnega telesa. 
Njen oče se je nanjo tako razsrdil, da bi ji za- 

prl vrata, ko bi skušala priti domov; medtem t 

ko se je Harrington brez dvoma pripravljal za 

svatbo. Mogoče bo nekega dne zabaval svojo 
razkošno krasotico s pripovedkami o neumnem 

dekletu, s katerim se je šalil in ki je šlo v kato- 
liški samostan. 

Nič ni bilo v tem trenutku tako težko, da 
ne bi mogla pretrpeti. Svet ni imel za njo no- 

benega zanimanja več. V par dnevih bo preje- 
la beli pajčolan m tako nastopila drugi del svo- 

je poskušnje. In tako se je pripetilo, da je že 

pri prihodnji spovedi povedala svojemu spoved- 
niku, da je njena želja posvetiti se edino veri 
in pozabiti ta grešni svet. 

Potekli so dnevi in prišel je predvečer pri- 
pravljanja za novicijat. Vestno je čitala knji- 
ge, katere so ji dali in ubogljivo se j-e držala 
vsakega nasveta, ki ga je dobila v spovednici a- 

li pa od opatinje. Eno knjigo je še posebno na- 

tančno prečitala. Naslov te knjige je bil: 'Ne- 
vesta Kristusova', posebno še, ker se ji je po- 
vedalo, da je ta knjiga najboljši voditelj nun. 

In v tej knjigi je čitala neko dogodbo svete 
Katarine iz Siene, ko se ji je prikazal njen ne- 

beški ženin in rekel: "Redovniki in redovni- 
ce, se ne bodo rabile zagovarjati pred menoj za 

pregrehe in stvari, ki so jih storili iz pokorščine 
do svojih predpostavljenih; ker za to bom za- 

hteval odgovor od njihovih predpostavljenih... 
Kedar toraj kak redovnik ali redovnica dobi 
kako povelje od prelata, spovednika ali katere- 

gakoli druzega predpostavljenega, mora isto 

brezpogojno izvršiti, ne radi tega, da se njim 
ugaja, temveč bogu samemu, kajti njegovo vo- 

ljo razodevajo nižjim od njega izbrani predpo- 
stavljeni. In kedar pokorno ubogajo njihove 
zapovedi, tedaj so si lahko v svesti, da je to 

božja volja, kajti isto je ravno tako, kakor če 
bi sam angelj prišel doli na svet in prinesel 
božja povelja." 

Čitala je tudi: "Na podlagi izjav vseh moj- 
strov duševnega življenja, mora tisti, ki hoče 

hoditi po stezi popolnosti, bežati od svojih so- 

rodnikov, popolnoma pozabiti na njihove zade- 
ve in stvari in ko so enkrat stran od njih, ne 

smejo niti po njih povpraševati." Citala je 
nadalje v tej knjigi,, da pobožne nune celo re- 

čejo svojim starišem, bratom in sestram, da jih 
ne poznajo, kajti Kristova nevesta nima nobe- 
nih zemskih sorodnikov. "Nuna, ki popolnoma 
pozabi na svoje sorodnike, bo prejela veličast-. 
no plačilo v nebesih in stokratno plačilo že tudi 
na tem svetu." 

Vse to je dekle prečitalo. Celo tedaj se ji 
je dozdevalo kaj takega skoro nemogoče, toda 

njeno srce se ni dvignilo, ostalo je molčeče, za- 

krknjeno. Gotova je bila, da samo tedaj bo 
vživala blagodejen mir, če postane nuna; ker 
edino tedaj, če zapusti svet, lahko doseže večno 
življenje. In zgodilo se je, da ni bila samo pri- 
pravljena ubogati svoje predpostavljene, tem- 
več je celo želela, da se ji dajo zapovedi., da jih 
hitro-in natančno izvrši, kajti ako je ubogala 
te, potem je ubogala Boga samega. Tn ali ni 

potem njena največja dolžnost, da pade na ko- 
lena in se brezpogojno podvrže volji predpo- 
stavljenih? Poleg tega pa je bilo jako težko 

zanjo vedeti, kaj je božja volja in zato se je 
treba vedno obrniti do svojih predpostavljenih 
in do spovednika. 

Za nekaj časa je postala Joyce skoro fana- 
tično navdušena za cerkev. Nobena pokora ni 

bila prehuda, nobeno delo ni bilo prenizkotno. 
En dan predno je vzela beli pajčolan, je 

videla dekle, s katero so jako grdo postopali. 
Opazila je, da dekle drugače izgleda; bila je 
skoro razposajena in nagajiva. 

Dasiravno se je Joyce zapovedalo, da se ne 

sme pogovarjati z drugimi postulantinjami, se 

je tako daleč spozabila, da je vprašalo to dekle, 
ako se je kaj nenavadnega pripetilo, ker je ta- 

ko vesela. 
"Da," je odgovorilo dekle, "ta samostan 

kmalu zapustim." 
"Greš iz samostana? Zakaj?" 

(Dalje prihodnjič). 

PROF. OWEN, M. D. 
je zdravnik in specijalist, ki ima več kot 37 let zdravniške prakse. — On vspešno 
zdravi najrazličnejše akutne in zastarele bolezni. Mnogo bolnikov trpi vsled ka- 

ke bolezni in ne more najti nobene pomoči, dasi trosijo po nepotrebnem denar za 

zdravila in to največ radi tega, ker ne razumejo angleškega jezika. Zakaj pa 

je Prof. Owen, M. D. več tisoč ljudi ozdravil? Zato ker je on v mnogoletni 
zdraviliški praksi proučaval vsako poedino bolezen, dokler ni našel pomoči in 

/ah a v nu. 

Ako še niste prečitali njegove knjige "SAMARITAN ALI VODJA ZDRAVJA", poš- 
ljite 25c v znamkah po en ali dva centa, in poslal bo vam eno knjigo. V isti boste našli mno- 

go, kar vas bo zanimalo. 

Ako trpite vsled katerekoli bolezni in če se še niste ozdravili, tedaj ga vprašajte za svet, 

ker to vas nič ne stane. Boste zvedeli, ako je za vas še kaka pomoč ali ne. 

Ne odlašajte, temveč pridite ali natančno popišite svojo bolezen v domačem jeziku na 

sledeči naslov: 

Prof. Owen, M. D. 
221 East 17th St. Dept. 18 New York, N. Y. 


