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ki nsti. 
BOLEH*. 

Tsft mora straiiti 
na odredbo zdraviti 

Potovanje v Rich-
bi imel nastopiti kot 
kongresu za deželne 

jdi odloieiu>. Toft se je 
hudo prehladil. 

pane v jc Taftu strogo 
da ne sme iz hiše. Sta 
rmirljivo in poročilo, 
ft pijnčnico. se v Ueli 

'I udi prezidentov taj 
1 lilies se je močno 
se nahaja v. postelji. 

USKI POSLANIK. 

fknetrieff, novo imeno 
i poslanik za Združene 
ospel v nedeljo v New 

takoj odpeljal v \Va-
Poslanikov prihod je 

to zanimanja j>oseb-
vršil ravno sedaj, ko 

države. protestirajo 
I, ,*ara<li ameriških pot 
|idov, katere Rusija ne 

Misli se. da je posla 
prinese! pooblastilo 

pogodbe iz leta 1*3;? 
je je poslanik odgovo 
svtvari ne more izja 
se ne pogovori 
clku. 

razne dijaške ustanove, $.j<>OOiKi 
muzeju. $#*>.»»( m filharmonične-
tau društvu v New Yorku, $100, 
»HK» svojemu služabniku in $100.-
o»H> se razdeli med njegove urad-

*•*. • v* , 

ZGORELO 18.000 SODOV 

AQANJA, 

Owensboro. Kv. 19. nov. V po 
slopju Davis Country Distilling 
družbe je nastal ogenj, ki je uni
čil vse blago in jx>s!opje. Zgore
lo je tudi skladišče, v katerem se 
ie nahajalo p>.(Mio sodov žganja. 
Skoda znaša 400.000 dolarjev, Iti 
je pa pokrita s zavarovalnino. 

MLADA KONJSKA TATICA 

Boise. Idaho. . nov. Tu 
zaprli kletno Morion K irk pa-
trick tn *icer zaradi tega. ker jfc-
kradla konje, V bližini se je na 
'tajala četa divjih konj, ki so bi
li last neke družbe. Najlepšega 
in najbolj dragocenega konja, je 
ona vjela, ter ga prodala za $l-V 
ki ie pa bil vreden več sto doiar-
js*. •" * > 

OSEMNAJST RUDARJEV 

[OVINO ZNAfiLI 

ordon French, slavno 
k. ki je iznašel platin-

! je v \Vinipegu /naše* 
daj ne/nano kovini-, 

kenoval "Kanadium". 
^e nahaja v obilici i ti 

*vttll * 
;"vina spada k platin 

j m se jo bortetabilo v 
II. 

[KANJE FARMER-

DELAVCSV 

hlruženih državah po-
Ibilo delavcev je goto-
[v četrtek se ie v kon-

državo in naselniški-
, Washingtonu o 

|a\a!>. Govorilo se je 
sredstvu kako prido 

<e za farmerski posel, 
lerenci so bili zastop-
fžav. Poljedelski mini 

ie izjavil, 4a štiri pe 
farmerjev potrebuje 

tcev. 

POŽAR. 

Ijskl del mesta f 
je |x>žar upepeltt, 

na milijo« dinarjev. 
Btal v neki kleti in se 

liril. 
tgasca sta bila smrt-

kViviau, \V. Va. 18. nov. 
mož je bilo ubitih vsled slabil 1 

rb> v ki so se n žgal i in se raz 
elili v Bat ton Creek rudniku 

a časa razstrelbe je bilo v rud„ 
l.V» mož. ki no vs*^xešf*i 

en l^ Največ ubitih 'Je črn
cev m tujcev. 

Ta rudnik so imeli, da je popol 
noma varen, da »e v njemu ne na 
birajo pHni in da delavcem ne 
preti nobena nevarnost. 

*. »* 

\w$r 
IZ STOLICE. 

— Kbmisar zvezinega urada 
za patente je v svojem letnem 
poročilu zahteval, da se za urad 
napravi novo |x*d«>pje, ker sed.v 
nje ne nudi dosti varnosti za stro 
je in listine. Tekom lanskega le 
ta se jc i/, urada vzelo :H. t'?8 pa
tentov. 

— Kontre admiral John Tay
lor, nekdanji višji zdravnik zvezi 
ne mornarice in eden najboljših 
zdravnikov v deželi, se je v če
trtek v VVashingtonu z revolver 
jeni ustrelil. Pc&ojm je bil star 
s? let. Bolezen in otoinost »ta ga 
spravile v smrt. 

IEBE ZMRZNILE. 

|IV C. 18. Štiri oseb« 
|in sicer John Keefer. 

May Reefer in J. 
|re-cncčeni so bili od 

viharja in v tem 
tnznili. Po dolgem iz-
i!i .mrznjena trupla 
tli v awiifjuako. 

CRJEVA ZAPUi* 

CINA. 

ner;«RK IttiNKNrftrja 
dprli jiffd ucw-
*'ri. Kako je veli-

premoženje ne j>ove. 
1 >>gromm), z 07.1-

<« dobrodelne na-

zapustil $ltmw <MK> 
"io. $5t.»<»,(HM) za 

Gilifornia. 

—• Nkemu vrtnarju se je po 
srečilo v San Bernardino, vzgoji 
ti limono, ki nima nobenih pešk. 

— VAnburnu je bilo vposlje-
itih 200 mož pri zgradbi m>veg* 
it»>stu. Nenadoma se udere del 
mostu in "'<» niož je padlo v globo 
m», o<l katerih je prišlo 11. ol 

voje življenj«. 

— Neka gospa Stocker iz Co 
lorado Springs mora gotovo biti 
dobrega srca. kajti sedaj je dala 
napraviti vsim svojem kokošem 
obleko, da je ubrani zmrzline. 
Se<la) pravi, <i» ji kokoši ukazu
jejo hvaležnost S tem, da ji ae-
sejo več jajc. 

Oeorgia. 
Otivertt'Sr Smith b. He-

orgie je v sredo odložil svoj urad. 
ker bode nastopil pri zvezinem 
kongresu kot član senata. 

John M. ilaton. president dr
žavnega senata bode -wlstopivse 
ft nadomestov*!, d&ki«r «« bode 
drugi izvoljen. 

IUinoia. 

mm V kon*truk( ijsfcefl) skladiš
ču TtTgin. Joliet in Eastern žetvr 
nu-e v Jolietu se ie razstrelil di 
namit in štiri «.»jiej>e s*o bile hu
do ranjene, '"»oreti je pričel neki 
šotor v katerem ie bilo raz*(re~ 
Ijivo, vkled pre»>biK» zakurjene 
p«ii-

— Goapft Mw? i* 
oria *e je pri napravi tv^tija z ga 
•urinom tako hudo o^>ekla. da so 

l<> ni<»rali prei»e!tali v Imlnioo. 

kjer pa nimajo upanja jo obrani
ti pri življenju. Nesrečna žena ;c 
prdivaia ognju ga sol m ki jc eks-4 
plodir«! m ji t»«gad obleko 

Indiana. 

Pcmiožni inženir (lu^uenard 
*fr> me«trie plinove ilružbe v Fort 
Wayne je bil na mestu ubit, ko 
se razletela turbina. Kos železa 
mu je prebil glavo in ostal je mr
tev na mestu. 

— Porotniki so Etlo !.arson. 
ki je bila obtožena, da je svojega 

•»četa hotela zastrupiti, po 21 ur 
aem posvetovanju enoglasna o-
prosti« in spoznali nekrivu. ' 

Iowa. 

— V'Ek* Moines sq it tapo-
mv pmti fioroJcini •Hrpusi,i 
li J. C. NIabray, v<.Klia neke švir 
dlerske banke, proti kateri je vlo 
žeiiih 2.1 obtožb. Malrav pravi, 
da si bode poiskal najsil>ode ka-
koršnekoli delo. t  

Iz Evnue. 
AVSTRIJA. 

V avstrijski zbornici. 

V 
sei<-

poslanski zbornici se vršijo 
zelo burno in viharno. \ e-

lik tumult ie nastal, ko je nov ;  

ministerski predsednik gro: 
Stutrgkh. pri razgovarjanju se 
dan j' draginje omenil, da ogrska 
vlada ugovarja uvoz argentinr  

jikega ntesa. ('gorčenic je na 
*talo tudi v si cd tega. da je Ogr-
šlca. kljub prošnji A \ stri je odkl« • 
nila tozadevni predlog. Prišlo Iki 
de do nadaljnih tumultov ko se 
bode šlo za razpravo obdačeuja. 

Vovi davki na žganje, pivo. vi 
no m de<ls» Mi bodo znašali 145, 

fcnjB 

treni.i 

ka.Mij«u 
aiMP^iieniih \ 

.'.'t stra- :  

it H< po'x 
je p«-r« 

Zopet v je! i 

Minnesota. 

NEMČIJA 

lesni 
Antb. >i 
afK>lisa, f 
ni starosti 
let |Kivi-Iit 

Stetsofi. lx>gat 
ustanovitelj St. 
sedanjega Mine-

e+c umrl v ? 1 let 
5*)By!st*i je bil dolgo 

j^žamih tiramb v 
MinneapoIi.su. 

- • 111 i z o KinC^- sta imela lov 
ca Ninvič i« Ui5?>r.da dosti o 
pravka z dveq^a medvedoma. Ko 
s'a jima metlvicda prišla nasproti 
sta streljala, in sta ol>e zveri V 
ranila, /.veri sta potem napadle 
lovca, kjjyti'ui s« je komaj po 
sreči^»^Lkkinim kofuioiu )>'•> 
pobiilt •" jf '.' 
' ' * ' •  rj • r- ^ 

tU** fitotttatf' " 

-^tirit isoč turških ^armerjes 
v M«irtnn Count v, vsled t eg::, 
ker Italijani v 1 ripolisu njih ro
jake morijo na nečuvem* načine, 
sklenili, da se ixnlajo v svojo do 
movino, da se podo bojevali pro
ti Italijanom. 

Roparski napad. 
V Hajduboezzemegv je vdrla 

v hišo trgovca Angvala o pohio 
či roparska tolpa > krinkami na 
obrazu in je izsilila iz njega več 
sto kron. Roparji s tem niso bili 
zadovoljni in so ukradli (KH* K 
važne dragocenosti in vrednostne 
papirje. Prišlo je do boja in so 
roparji Angvala težko ranili ,nje* 
irovega *-ina pa umorili. 

DULUTH SOUTH SHORE IN 
ATLANTIC ŽELEZNICA. 

Potniki ix Minnesote in dn^zih 
zapadnih držav kakor Dakota, 
MotUana, Washington, Oregon 
in zapadne Kanade, so že dolgo 
spoznali veliko udobnost te želez
nice, zatoraj &e pridno posiužuje-
ri jim jamči »plošno zadovolj-
nost. 

Naš vlak zapusti Duluth ob 
rf.15 vsako večer proti New Yor 

Odstop Španske Guincj« 

Nemčiji 

NemšJd j.n>slanik v Španiji, 
ftrinc Ratilior ie imel v Madridu 

ši>anskim niinistTOm konferen 
k; se ie tikala odstopa šp;m 

%ke Guifieje Nemčiji, ^{»ansii te
ritorij se razteza od Rio Mtini do 
C?tT>i>o reke in do nemškega Ka-
meruna. Ima 15J.000 kvadratnih 
milj vsebine in SSOOjflOO prebival
cev. « 

()l>režje je nizko in ima veli 
kanske goizdove. Sfianija je izja 
vila. tla ima Francoska predkup
no pravico. 

Obsojena Ofleduhinja 

Državno smlišče v Lipskem ua 
Nemškem je ol>s«xlilo got.podič-
fi>* Ciermaine T1iirioti, uvitiljic«.-
JPr.iiu-oštine, ki so j<i sumili za o-
^leduhin^> v ii i§ts(čmi ječo ušte 
jLii ji štirimes<^J^_ preciakovalni 

«r. i>r/a\r.i pf;:Vmtffc ft"te prr 
dt\eti''c-1- no ječo. v svo 

jem govoru pa je iziavil. da Thi-
rion ni prišla v Nemčijo špijoni-
rati. Neki stotnik se je celo z 
njo zaroči! da hi od nje zvedel, 
če je res ogleduliinja. 

Sodišče jo ie radi tega fcazno 
vato, ker jc Thirioo v nekem pi
smu se izjavila, da bi se bila ude 
težila, spumaže, da se pa ista ni 
izvršila in prečila 

Prfnc v arestu. 
Is Londona se brzojavlj«, da 

je iw«ški cesar Viljehi ktt«TK»val 
svoiega sina prestolonaslednika 
Friderik Viljema v enomesečni 
"Zimmerarest" ker je pri parla
mentarnih razpravah, tik-aje se 
francoski »-nemškega <k»govora 
Maroku, aplaudiral protiugovo
rom in se nepravilno izrazil. 

RUSKO. 

Lakota na Ruskem. 

ku in vzhodu, kateri je popolno-! 
ma j>reskrbljen z vsemi potreb 
ščinami. 

Naša proga ima direktno zve
zo z vsemi drugimi, tako da se ne 
rabite prevažati iz postaje na po
stajo nikjer, vozove premenite sa
mo dvakrat do New Yorka in to 
samo na tisti postaji na katero 
pridete. 

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

Kadar pridete v Duluth, obrni
te se na naš urad. ako pa kupite 
listke na severozapadu ali od dru 
zih agentov, zahtevajte, da vam 
železniški listek čila preko Du 
luth, South Shore A Atlantic Ry 
do New '/urita. 

V ruski dumi je ministerski 
prezident Kokovsov izjavil, da je 
vsled slabe žetve nastala v dvaj 
setih okrajih huda lakota in da 
potrebuje takojšne pomoči za H 
milijonov prebivalcev, ki strada^ 
jo. Minister je povedal, da v os
mih okrajih niso čisto nič pride 

"Mali. 
Za takojšno jvmKič je zahteval 

•1 mdiionuv dolarjev, od katerih 
jim primanktije 14 milijonov 

K lakoti se pa pridružujejo še 
razne boezni. kar položaj Se otež 
ktije. 

BOLGARSKO. 

Wapad^ na bolgarskega vladarja. 
I« Sofije se* šele zdaj poroča, 

da je bil ob otvoritvi bolgarskega 
sobranja nameravan napad na 
bolgarskega čara. Ruski arnabist 
(»rigorij Bagarin je jw>izkušal d<> 
'•iti vstopnico k seji sobranja, a 
ga je kontmla o<lklonila. Ko *e 
ie pelial c^r k otvoritveni spjj, »e 
je prijavil Bagarin. kf> so gromeH 
topovi čaru na čast, za vojaškim 
Mxdirjetn. Koko je držal na revol 
\ irskem žepu. a ker s»« krili cara 
Konjeniki, je uvide I, da bi cara nc 
mogel zadeti. v»ed česar tu<ti ni 
streljal, marveč pobegnil v Ru 

'M: 

r\ iUllljO, 

vssf '4 ASs 
• •ti' • 

^ A'" 

•IsmmamLi. 

Vojna Turčije 
in Italije. 

Poročila is bojišča pred Tri{>o ; 
tisom, so si v nasprotju. Nekate
ra javljajo .ugoden jw»!ožaj itnli-
jatiskih čet in razdor med Turk' 
in Arabci. z<»j)et druga popolm> 
ma drugače, t »otovo je, da se ima 
jo vršiti v kratkem novi boji ii: 
o tem ie bilo obveščeno italijat • 
sko poslaništvo v Washrngtontt. :  

Poročilo pravi, da so se Turki In 
Arabci združili v močnih skupi
nah in da se bodo ptwtaviH Ita
lijanom v bran. 

Vidi «e toraj že iz tega da po
ročila o razdoru med Arabci i<i 
Turki je tieosnovano. pač pa je 
gotovo da Italijani ne bodo imeh 
lahkega opravka. 

Sed.aj jc seve<la za Italijane 
lahko braniti se v utrdbah in i 
majo dosti jx>moči iz ukrcanih 
h«»jn»h Isd.ij, vodar če pride ita!i 
iarska vojska s^svojim nasprotni 
kom na odprto |>oIje. takrat l»odo 
Italijani najbr?e tepeni. 

Častniki ameriške križark. 
"Che«wsr»;,,-|fi je došla iz Tripoli-
sa v M arseiKe i* >nw"-ajo enoglič
no, da tujci v Tripoliau niso v ne 
varnosti. Nadalje, da turško top
ništvo uspešno obstreljuje zasi
drano italijansko brodovje 

V mestu so Itaiijani sicer go 
spodarji in se pripravljajo m 
boj izve« mesta. 

Pred Trtpobsem se Turki shi
rajo in imajo močno artfleriin 
/:e pa zadostilo streljiva. Arabci 
so zalotili dve kompaniji italiian 
»kih grenadirjev m jih [H>tf>ikli. 

— Iz Rima piše neki avstrijski 
časnikar: 

Lahi pošiljajo v Tripol!« vedno 
več vojakov, kar dokazuje, da 
jim ne godi tako dobro, kakor to 
slikajo laški listi in uradna poro
čila. Značilno je. da ljudstvo ni 
prav nič več navdušeno in da ne 
pozdravlja več vojaških transpov 
tov, namenjenih v Tripoli* -V«wk 
dan se vozijo iz Kima vojaki v 
Tripolis. skozi Rim vozijo vlaki 
s yevera. a prebivalstvo je hladno 
tn pomiluje "utroge vojake", k' 
morajo iti v Tripoli«. I>ne 9. no
vembra se morajo oglasiti vsi vo 
iaki letnika 1*8!» pri svojih četa!i 
Merodajni vojaški kn»gi namer:« 
vajo jvovišati afričansko laško ar 
mado na K5«u.Wh» mož. \' Trijiolis 
odnošliejo še šest aeroplatiov in 
več zrakoplovov. Laško časopi 
sic nafKtda avstrijsko in nemški 
•*asopiMe, če«, da objavlja zgxdj pravi parlament, prepove* 
turška poročila, m grozi, da te,;a|.{; | t i  ,>ro«|ajatlje opia in|. t,K) mi-
'a H i ne b'xlo^ pozabili m da bodo, l j jon<>v za,t<)p311ih v tem 

z a v e z n i k i  t o  s« i.'-'till. 1 poskusnem parlamentu in sicer 
A n g. e sko časopisje objavlja K»|je «k delegatov deželnih zborov, 

pet .altse članke o gnizovitostib,^jan<)V. ki jih je imenoval oe* 
urrizor,o,„ii po I a h ill. \ ec ame jMr in 66 viaduih zast^mikov. Pa 
nkarwkih dopisnikov je bilo tako;j,tca j l4.rjamenta sc  nahaja v ai» 
ogorčenih radi laskih Krozm-.to-j |MK,(Jr!„ tlelu tatarske.ga mesta $A 
»ti, da so *ntili Canevi svoje pot . jc rirraiena v znanem kitajskem 
ne lis'te. ker niso hoteli več | zunaj je okrašena « 
ti laškega klanja. Anglesku | nrajxtri t. olvičajnimi zmaji, 
ptsie pi.-e. da so bile vse "laske j ^ je  hrez (lkra! ikl)V. p0 ,|va i„ 
zmage porazi m da se je moralop(W,anfa sc(!.ta pri  

umakniti 85 tin>č Italijanov ima v predalčku — pliuvalnik. 
! Preils«-dnik je cesarski princ Pa-
j lun. Za njega in za celo vrsto nj« 
; govih tajnikov, državnih svetni-
j kov,' ministrov, vladnih zastupiri-
j kov i;<). «*> pripravljena )»oseIma 
j sedišča. Za časnikarje tn občin-
| sjw» so najrravljene posebne tri-

. . .  .  .  . .  I ' m  n e .  V a  v s t o p n i c a h  v  p a r t e -
Stindese!/Kllocnih hmdonskih; j ment tudj  na tigtih> kj  w iz<taia. 

sufragetk je prišlo v palačo k nr {-}  <Jip!omatnm čitamo" Domena 
nisterskemu prezideutu Asqintlnt | t fh?el.a (kfeU)(1li  ^.y] l  ^ 
in »o ga sknsale prisiliti da b frei.nj_ < s^boj tie smete imeti tli 
jim old,ubil. da odobn postsvoj^^ zav„;a M fcf> klt>tke s  A, 

Ustaja v Kini. 
Strašno postopanje v Nankingu. 

r'°(l „ 
M-hanjensbun se v K; 
grozovito jKtstopa. Vse Kitajce 
k! nimajo kit, jih postrelijo. Re 
beli se močno prizadevajo. NapH 
k.-"J napasti in zbirajo proHftš« 

katerih naloga bi bila, 4*» 
si^f'ti ^changsa. 

i t se vladi ne bode posrečilo 
rt!>«!e pomiriti je gotovo, da se 
b-.-do vršili odločilni boji sedanje 
revolucije v Nankingu. 

Mesto je veliko tal>ori«če. Ge
neral £chang inra 1.1.(MKi vojakov, 
ki so dol.ro izrežbani. Izven ime 
sta je t«HK» rebelov, <xl katerih je 
za boje izvežbanih le kakih 2<XKi. 
i'riliHja pa vsak dan več rebelov 
katerim ne primanjkuje nc on>-
zja(  ne streljiva. 

Mornarica rebelov obstoji iz 
sedemnajst ladij. Ves brzojavni 
in telefonski promet je razdejan 

Cesarske čete odpadajo. 
Vsled konzularnih poročil, ki 

*o dospele v Peking *« jKwnen>a 
da jc H«.00'/ vojakov cesarskih 
čet odpadlo in se pridružilo ribe 
io n. 'i j vojaki so pa že napodit 
čete, ki so ostale monarhiji zve 
ste in jih potolkli. 

. ;korai cela južna stran v pwi-
vinciji Fokin je v revoluciji in v 
notranjosti dežele se vrše veli
kanski nemiri. 

Iz Tutschau sc pa poroča 
se je posrečilo pnovizoričlti vladi 
napraviti mir in da ljudstvo, ki ie 
i>obei;nilo, se zopet vrača v svoj«: 
naselbine. 

Cesar sa odpove. 
Tajnik zunanjega ura<la je br-

zojavil ameriškemu poslaniku v 
Peking, da bi Združene države 
na prestol upljivale, da bi se ce-
.•^ar «'x'i)ovedal. 

Razlaga se z brzojavko^ d<kie 
prolivanie krvi nepotrebno mm 

ce«irjn ne egtMli-wic zalega 
sf (><!|y)ve. 

Sa sedanjega kitajskega parla

menta. 
Kitajska ima ž« zdaj tieteak po

skusni par'ament. takozvani "dr-
?Iavni odbor", ki se je prvikrat se 
šel preti letom dni. Od tega časa 
je privolil celi vrsti reform. «>d ka 
terih je bila pa le maloktera iz
vedena. Tako so sklenili, odstra
niti kito. stiskanje ženskih nog, 

milj nazaj. 

ANGLEŠKA. 

Londonske sufragetke. 

po kateri bi bile ženske tudi opra 
vičene do volitev. 

Minister jim je pa odgowril, 
da smatra žensko viulilno pravico 

cent. Nevarno orožje ne sntete 
meti pri >ebi. P.lazniki in pijanci 
nimajo vstopa." Poleg predsedai 
ka visi črna deska, na kateri je «» 

za škodoželjno in da je i«no j .,jsan dnevni red seje. Posla«ei 
— 1 —  *  a l i * 1  -  *  prilnajajo tiho, skromno vsak I-otl |>arlamenta. če io sprejme 

P a  ,  ,  .  , ,  I m a  n a  p r s i h  m a l o  o k r o g l o  k o l s j -
v ufragetke so takoj sklicale; n(> — znak jx klanske časti. V 

mnogih sejah ie j>ri>lo do hnmifi shod m napove<lsle boj preziden 
tn. 

IKTEV DIVJAKOV. 

nastopov, predvsem iw> zaslugi 
izvoljenih delegatov. Predsedni
ka princa Puhtna so že jjarkrai* 
odvedli iz sejnice bajnega vsled 
jtrevelikega hrušča. Ce naj po-

Stotnik llrttepter, nemški razt- sjauci gtwore. tedaj se jih ne kli^ 
skovalec je bil umorjen in mož- če po imenu, temveč po številki 
tvo njegove ekspe licije je prišlo J njihovega sedeža. Cdasmjejo p 
ob življenje v divjajočem orkanu j sianci s tem. da vstanejo s svuje-
Stotnik je šel s »tirimi belok<». ;ci I »a sedeža Kitajci radi g*jvnre in 
in dva jset divjaki, da bi jiretska' sicer z veliko sigurnost jo. V d*C 
Kriderik Viljenii»vo i>brežje. rani nastane kmalu nemir, na-

Ko se je nahajal t. enim *j»rem Uprotniki imtij » g»>vonnka i 
Sevalcev v čolnu «o ga diviaki na j mnlVIiri. tovariši mu pntriute^*. 
padb in ga raniti s zastrupljeno le vladni zastofiniki « pre<h»e«im> 
mtsico. njegov emu sf>renilieval<'u j k«»m molče in t* »potwoma laiw 
*e je j)* ^ »I>e^ jx>srecil. i na Hv>i|di m« »tih 
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