
• Spla.šcci konj in težka nesreča. V so-

ooto krog devete ure predpoldne se je peljal 

preko glavnega mosta v Maribor posestniški 

sin Pugl in njegova žena Marija s težko kmeč-

ke kobilo na težjih saneh. Kobila se je spla-

šila na Glavnem trgu mestnega avtoomnibusa, 

ki jc pripeljal /a njo, in zbežala proti troto-

aiju. Pugl je kobilo držal trdno, a pri sunku 

ob trotoar je padel s sani in se tako pol i l , 

da je zgubil za nekaj časa zavest, ter spustil 

vajeti. Kobila je galopirala z na smrt prepla-

šeno ženo po Glavnem trgu, ki je bi1 na soboto 

pred Novim letom poln liudi. Množice so se 

izogibale v vsej naglici preplašene živali, pa 

ta jc še treščila s sanmi ob sani g. Reiben-

schuh iz Pobrcžja in jih razbila. Nato jc šlo 

pc Koroški cesti in tukaj jc podrla kobila 

7<1 letno Marijo Petek iz Nove vasi pri Mari-

boru. 2enu je prišla pod kobilo ter sani, Pri 

padcu si je prebi l i lobanjo in močno pretresla 

živce. Rešilni oddelek jo je odp ljal v bolnico, 

kjer bo težko prebolela vse notranje poškod-

be. Podivjano kobilo so ustavili šele na Vod-

nikovem trgu. 

• Radi suma udeležbe pri vlomu v bol-

niško blagajno aretiran. Mariborska policija je 

aretirala v petek znanega vlomilca I, M., ki je 

izgnan iz Maribora. I. M . sc jc klatil po Mari-

boru 2 dni pred vlomom v bolniško blagajno 

in ga je izsledila policija skritega v stanovanju. 

O rezultatu preiskave proti omenjenemu bomo 

š« poročali. 

• Prvi mrlič v Novem letu. Danes, na 

Novega leta popoldne, bo pokopana 76 letna 

Pavla Obradovič, vdova po sodnem kance-

listu. 

• Pazburje&jc v noči. V pctclc krog pol-

noči so padli na dvorišču hiše štev. 14 na 

Aleksandrovi cesti trije ostri streli. Pasanti 

tudi v noči obljudene ulice so leteli proti ome-

njeni hiši v veri, da gre za napad ali samo-

mor. V resnici pa sc jc zatekel na dvorišče 

stekline osumljeni pes, last izdelovatel; t vozov 

Perg!erja in tega ro stražarji ustrelili. Toliko 

v pojasrilo, ker so govorili v soboto veliko 

po Mariboru o samomoru na Aleksandrovi 

cesti. 

• Dve nesreči. V petek popoldne so 

spravljali premog za Veliko kavarno v klet. 

Spravljači premoga so po neprevidnosti ubili 

izložbeno okno na trgovini veletrgovca Mar-

tina Gajšek. Ko jc bilo ubito okno, so pozabili 

zapreti odprtino, skozi katero so metali pre-

mog v klet. Po trotoarju krog Velike kavarne 

je prišl i 59 letna Prcgnr Antonija z Ruške 

ceste. Padla je v luknjo tako nesrečno, da sc 

je možno poškodovala in jo je moral prepeljati 

rešilni oddelek v bolnico. 

• Poskusen samonmor. V soboto ob 11 

predpoldne jc skočila v Dravo v Melju Ivana 

Mastnak, žena skladiščnika v slaboumnosti. 

Še živo so potegnili iz Drave in jo je prepeljal 

rešilni oddelek v bolnico. 

• O božičnici Podpornega društva za rev-

ne učence, ki se jc vršila za osnovne šole 

skupno, za tri meščanske in zavetišče posebej, 

sc je revnim otrokom razdelilo: 330 gotovih 

oblek, in sicer 153 deških in 177 dekliških, 

293 parov čevljev, in siccr 126 deških, 167 

dekliških; 2 П komadov perila, 89 za dečke, 

123 deklicam. Nadalje 73 kom. volnenih ple-

tenin in 680 zavitkov pjciva. Bogato obdari-

tev so omogočili velikodušni dobrotniki, ki se 

jim še tem potom izreka najiskrenejša zahvala. 

Poklonili so: A. Skuiek, 13 deških oblek, tvrd-

ka Duriava je izdelala 52 kom. perila, blago 

tvrdke: P'ajer, Šegula, Vcrhunc. Pecivo: Scher-

baitm, Witlazcil, Čebokl, Robaus, Mislej, Scho-

ber, Delavski pekarna, Kosser, Tllich, Duhck. 

V denarju so prispevali doNrotniki: Vzajem-

nost 200, po 100 Din pa dr. Ravnik, Pivovarna 

Union, Nar. b- nka, Tscheligi, Lud. Franz in 

Sinovi, K. Pfrimer, Dervvuschek, J . Plcmelj, 

dr. Orosel, dr. Blanke, F F. Po 50 Din: dr. 

Posina, M. Lochert, dr. Marin, A . Halbaerth, 

I. Spašič, Podliessnigg, po 10 Din: P!oj, Soss, 

po 30 Din: dr. Čcrnič, dr Kartin, dr. Ipavic, 

25 Din dr. .Tančič. Gojenke drž. žen. učitelji-

šča so izdelale pod vodstvom g. Ašičeve 48 

oblek in 35 kom, perila. Vesna — obrtna šola 

15 oblek, gospe in ;^dč. 73 dekl. oblek, Ker 

še niso vsi stroški pokriti, potrkamo na vsa 

srca mladinoljubov, naj nam pomagajo z da-

rovi v denarju in za vse, ki smo jih morali 

odkloniti, hvaležno .'.prejmemo blago, da jih 

naknadno oblečemo in obujemo. Ev. darove 

sprejema ravnateljstvo dekl. mešč. šole, Can-

karjeva ulica. — Odbor. 

C e l / e 
Vsem krajevnim organizacijam SLS v 

celjsko-vranskem okraju! Vsem odborom in 

vrlemu članstvu srečno in blagoslovljeno novo 

leto! Prošlo leto je bilo leto boja in uspehov, 

novo leto naj bo lelo mirne ;n intenzivne no-

tranje konsolidacije. Pozdravljeni! — Tajni-

štvo SLS v Celju. 

& Ambulalori j tovarne A. Westen v Ga-

berju pri Celju. Or 'o žn i urad za zavarovanje 

delavcev v Ljubljani je v prostorih tovarne 

A. Westen v Gaberju pri Celju ustanovil po-

seben ambulatorij, namenjen predvsem za za-

varovane člane — uslužbence tovarne A. We-

sten. V tem ambulaloriju prične ordinirati z 

današnjim dnem uradov zdravnik g, dr. Prem-

schak Franjo. Ordinacije se bodo vršile vsak 

delavnik od 9. do 11. ure dopoldne — V 

splošnem anibulatoriju ekspoziture OUZD v 

Celju v Vodnikovi ulici št. 1 pa bosta ordi-

nirala uradova zdravnika od 1. januarja 1923 

dalje za člane-uslužbence in njih svojcev osla-

„Družinska praiika" 
Ker je popo l noma pošel prv i nat is »Dru-

ž inske p ra t i ke« za le to 1928. in še vedno 

dohaja jo naroč i la od s irani t rgovcev š irom 

Sloveni je, je za ložn iš tvo poskrbe lo /& po-

natis in je v po l jubn i množ i n i 

že zopet na razpolago 
lih delodajalcev / Celin in okolici Celja vsak 

deiavnik od 9. do 12. ure dopoldne. 

& Savinjska podružnica SPD v Celju na-

znanja, da je na livadah in pod Celjsko kočo 

vsled liovozapadlega pršiča izborna smuka. 

Za Novo leto je Celjska koča kot tudi sicer 

vedno z vsemi potrebšč lami izvrstno oskr-

bovana Smučarji bodo Novo lelo brez dvoma 

pozdravili v buli naravi. Idealna smuka je na 

Mozirski planini. Mozirska koča nudi smu-

čarjem dobro in udobno tudi večdnevno pre-

bivališče. Ključe Mozirske koče dobite v Mo-

zirju. Pravljična >e pokrajina od Ljubnega, 

Luč, Solčave do Logarske doline, Piskerni-

kovo zavetišče v Logarski dolini je s pripro-

stimi jedili in izvrstno pijačo dobro preskrb-

ljeno in vse leto odprto. Prostori se lahko 

dobro in toplo kurijo. Saninec od Ljubnega 

ozir. Luč dalje je izboren. 

•0" Nočno lekarniško službo v š i do 

vključno petka 6. januarja lekarna j-Pri Orlu« 

na Glavnem trgu. 

S r e č n o en v e s e l o n o v o l e t o 
želi conj. odjemalcem 
F . in I . 6 o s i C a r ( L f u b l f a n a 

Vodovod na Viču. 
Občinski odbor je v svoji zadnji seji sklenil, 

da začne graditi vodovod spomladi 1928 ter je vo-
tiral v ta namen znesek pol milijona dinarjev. 
Proti vodovodu pa je bila na oblastni odbor odpo-
slana pritožba, katera je nad vse smešna. Г)а se pa 
prebivalci Viča, Gline in Kožne doline ne bodo po 

I nepotrebnem razburjali, odgovarjamo na kratko: 
I 1. Potreba: Izjava okrajnega fizika, ki smatra vo-
I dovod z;i nujno potreben, W visok odstotek slu-

čajev trebušnega tifusa. 2. Amortizacija: 20 let z 
doklado na alkoholne pijače (vino 0.17 Din ali 
17 par). 3. Plebiscit: 20% proti. 4. Doklado so v 
občini razen n i alkohol zelo nizke (l'<0%). Vič tudi 
ni zakotna vas, temveč predmestje Ljubljane. 5. 
Stanovanjska zaščita: Neokusna demagogija, s ka-
tero je g. J. in S. pridobi! par podpisov. 6. Kana-
lizacija se bo vkljub protestom g. J. izvršila. 7. 
Voda mc.sfpoga vodovoda: Lepo prosimo oblastni 
odbor, ila no pokaže pritožbe nekaterih duševno 
revnih Vičanov Ljubljančanom, fcor v tf-m slučaju 
magistrat lahko svojo >budo« zapre. Ubogi Ljub-
ljančani, kaj vse z ljubljansko vodo popijete! Toda 
Milo proč Voda mestnega vodovoda ie ena najbolj-
ših v Evropi ter nikakor ni najdražja v vsej Ev-
ropi. kot si to domišljuje 83 podpisnikov na pro-
testni vlogi (Vič ima 6000 prebivalcev). 8. For-
malno pa je tudi protest nepravilen, ker se na-
hajajo na protestni vlogi podpisi občanov, katerih 
v občini Vič ni, drugič pa ker se niso proti red-
nemu občinskemu proračunu pritožili, čeprav je za 
vodovod postavljena visoka vsota. Demngoško pa 
je od občinskega odbornika, ki jo pri občinski seji 
za vodovod glasoval, da potem leta okrog ljudi ter 
pobira podpise proti vodovdu. Pa še naprodnjak 
P > /'mi. Poudarjamo zadnjikrat, da je vodovod na 
Viču življenska potrebščina 5027 prebivalcev, ter si 
bomo to demagogijo od napredne strani za vedno 
zapomnili. — K. K. 

Tržič 
Občinski proračun za leto 1928. 

Skupnih izdatkov kaže proračun 757.402 Din. 
Kritje: rednih duhodkov 155.132.50 Din, prosto-
voljni prispevek predilnice in tkalnice Glanzmann 
et Gassner 825.000 Din 200% naklada na vino 
85.000 Din, naklada na žganje in likerje 35.000 Din, 
naklada na meso 25.000 Din, 250% doklada na dr-
žavne davke, izvzemši hino r.ajmarino 114.800 Din, 
preostanek iz leta 1927. 5000 Din. — Proračunska 
debata je bila še dokaj mirna in dostojna, le pri 
par tičkah je prišlo v vrstah demokratsko-sociali-
stične koalicijo do razburjenja. — Klub SLS je 
predvsem nastopil proii županovi plači v letnem 
znesku 15.000 Din in proti prevelikem potninam 
v znesku 10.000 Din. Do sedaj so vsi iržiški žu-
pani upravljali svoje posle brezplačno, sedanji žu-
pani bo pa dobival po zaslugi socialistov in demo-
kratov lotno 15.000 Din, poleg tega ima brezplačno 
še občinski lov, ki je tudi vreden lepe tisočake in 
Se potnine. Vsekakor je 10.000 Din na leto preveč 
dijet za občinsko upravo, če pomislimo, da za iz-
redna pot i prispevajo radi tudi naši industrijci. Mi 
bi o.zadevi ne pisali, ko bi nas no bil zopet obla-
jal dičiii Jutrov« dopisnik in temu naj se g žu-
pan Lončar zahvali za ta dopis. Svoj čas je župan 
Lončar poslnl račun našim industrijcem za eno 
samo pot v Belgrad v znesku 25.000 Din. beri: pot 
in dvajset tisoč dinarjev! Sicer mu industrijci niso 
hoteli dati vse zahtevane vsote, ampak so naklo-
nili 15.000 Din zn občinske reveže in brezposelne, 
županu pa 10.000 Din, kar je pa tudi jal<o lepa 
vsota za navadne Zemljane. — Mestna občina je 
vstavila v proračun tudi 100.000 Din za ureditev 
zdravstvenega doma in ureditev bolnice. Jutrovt 
dopisnik tu po slari navadi zopet zavija. Za ta zne-
sek -o glasovali vsi klubi. Predlagal pa je pri tej 
priliki g. župnik Skerbec, da naj »lopi mestna ob-
čina v stik z Vincencijevo konferenco in nuj skup-

no z njo uredi vprašanje tavoda za dojenčke in 
bolniSnice. Sama občina tega ne bo zmogla, ker 
bi tak zdravstveni doni — mula bolnlSnlca — in 
ambulatorij toliko stal ybČlno, da bi potrošil vse 
občinske dohodke. Poleg tega je pri takih zavodih, 
če jih vodijo občino aH državne oblasti, ves aparat 
predrag in hi ga občina ne zmogla. Le v skupnem 
delu s privatno dobrodelnostjo bi se dalo res kaj 
dobrega ustvariti. Predlog v tem smislu ni bil od-
klonjen, kakor poroča »Jutro«, pat pa je bilo skle-
njeno, da o tem razmišlja za to že Izvoljeni odbor. 
Iz vsega tona v »Jutru«, pa vidimo, du je tudi tu 
nekatorim le za politiko, ne pa za to, da bi se res 
nekaj dobrega naredilo. Prepričani smo, da so bili 
i demokratski i socialistični g. odborniki v večini 
prepričani, da je g- župnik popolnoma pravilno 
poudarjal potrebo skupnega delu. — Zanimiv je 
bil tudi predlog kluba SLS, da občina odstopi 
vStavbeni Zadrugi« stavbeni prostor »na Fabrikl«, 
kjer zadruga namerava zidati delavske hiše. Pred-
log je bil sprejet: prostor se odstopi pod istimi 
pogoji kakor »pri peščenku«. V Jutru« je moral 
dični dopisnik oblajati tudi ta predlog našega klu-
ba. Iz vsegrt tona vidimo, da mu je delo SLS za 
zidavo novih delavskih hiš zelo neprijetno. Na-
mesto da bi to delo pozdravljal, ga pa smeši! 

Trbovlje 
Prevzem trgovine. Počekovo trgovino je 

prevzel g. Tone Dominik in jo opremil z vsem po-
trebnim in svežim blagom. Ker je g. Dominik naš 
domačin, g« toplo priporočamo. 

Pritožba delavcov iz dnevnega kopa »No-
ža«. Etaže so od 40—80 m visoko, \ vznožju etaž 
je ogenj, ki že gori deseiletja v premogovnih slo-
jih ter je kopanje na etažah, kakor tudi nakladanje 
premoga in materijala nevarno. Streljati se -ne da. 
Vozički se ne mažejo dovoljno, drobilnik je večkrat 
potrt, promet stoji, domov se pa ne sme iti, ker 
potem ni šihtn. Deževne ure so se pod rudniškim 
obratom dodelile, sedaj pod Dukičem lie. Ena elek-
trična svetiljka je potrebna od Pasetija do hori-
zonta »Neže c. 

Ц 1 Ш Ш Ш Ш 9 1 Ellf 

P " Q l l r u d e e i m r o k a m 

pomaga NIVEA-CUVMA. Nama-
lite si kolo po umivanju teme-
ljilo s to cretno, posebno predno 
ležete k počitku. Ako hotele 
doseii bele, negovane roke, ni 
nič boljšega kot 
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Avto-družba v Trbovljah preneha z novim 

letom z osebnim prometom od lolodvora do Tr-
bovelj. Hoče se reorganizirati ter pričeti z vožnjo 
oseb na kakem drugem kraju Slovenije. Vsekakor 
je obžalovati, da se to solidno )>odjetje, kojega 
glavni družbenik in ustanovitelj in organizator 
avto-prjmeta je g. Miloš Kozin, od nas preseli. Zo-
pet en dokument našt gospodarske krize. 

Nassnanila 
Dožičnica bo v Rokodelskem domu na praz^ 

nik s*.'. Treh kraljev 6. januarja in v nedeljo 8. ja-
nuarja, obakrat ob 5 popoldne. Kat. diušlvo roko-
delskih pomočnikov bo uprizorilo novo božično 
igro »Mesija«. V igri nastopi nad 20 oseb. 

Rokodelski dom. Pevski zbor v Rokodelskem 
domu ima pevsko vajo danes ob 11, tamburaški 
zbor ima svojo vajo v četrtek ob 8 zvečer. 

Mladinski ilom Kodeljovo. V nedeljo, dne 1. 
januarja 1928 se ponovi komedija »Dober frak«, 
Začetek točnt ob 8 zvečer. Predprodaja vstopnic 
v Mladinskem domu. 

Ноч slučaj krvavanfa In stigem 
Zdaj ima tudi Berlin svojo senzacijo. Na 

odru v >Wintergartuu« nastopa rudar Paul 

D i e b e 1 iz šlezijskega revirja \Valcienburg. 

Mož je mlad, vesel in simpatičen. Bil je v 

vojski ter potem v ruskem ujetništvu, kjer je 

odkril na se l i čudovite lastnosti. On je nam-

reč v stanu s pomočjo napete koncentracije 

vodje poljubno ustaviti delovanje katerega-

koli čuta, povzročiti krvavenje i? katerega-

koli dela telesa in se pustiti prebosti, ne da 

bi čutil bolečino ali prelil eno samo kapljo 

krvi. 

Diebel se je pred&tavil zdravnikom in 

zastopnikom tiska. Na odru dne 29. t. m. je na-

stopil gol samo v kratkih žametastih hlačah. 

Najprej je pokazal eks periment krvavega sol-

zenja. Po 15 minutah sta se očesni odprtini 

pobarvali krvavordeče in kmalu nato je pa-

dla prva krvava kaplja iz oči na prsi. Potem 

je po še krajšem naporu pustil na prsih po-

javiti se krvavo podtečeno rano aH znamenje 

(stigmo) v obilici križa. Potem so mu zabili 

v roko, ki jo je položil na mizo, dolg že-

belj, ko so ga potegnili vun, se n i poznalo 

nič. Po nekolikih minutah transa (neke vr-

ste sna) sc mu je tudi vdrla kri iz noge. 

Kaj je na stvari, more seveda dognati 

samo dolgotrajno zdravniško opazovanje in 

kontrola. Ako bi se obistinila pristrost teh 

pojavov, bi se pokazala bistvena istovetnost 

ali vsaj velika podobnost s slučajem Tereze 

N e u m a n n v Konnersreuthu glede krvave-

nja, ostale bi pa velike razlike, n. pr. 1. da 

Tereza krvavi in je dobila prav izrecne in 

neizginjajoče stigme po ekstazi, v kateri vi-

di Kristusovo trpljenje, to pa vedno gotovi 

dan in 2. da od svetega večera .1922 ničesar 

ne použije ne trdega ne tekočega razen sv. 

hostije. Tudi v tem je razlika, da jo Tereza 

bolj boleime narave, vsaj od 1918, ko jo do-

bila strašen nervni šok ali podobno, nato pa 

več otrpnjenj itd. Poudarili je tudi, da jo je 

komisija 15 dni noč in dan neprestano opa-

zovala, pa na- domu. 

Kakor znano, se Cerkev o tem slučaju 

ni nič izrekla in se bržčas tudi ne bo. Cer-

kev je v tem oziru skrajno previdna. Tako n. 

рач je Sveti officij glede oči vid ni h stigem 

O. Pija. kapueina v Pietreleini, že trikrat izr 
rekel, da >njihov nadnaravni značaj ni v ni-

čemer dokazan«. Magdalena od Križa, fran-

čiškanka iz Cordove, ki je živela v prvi polo-

vici 16. stoletja, je s podobnimi pojavi celih 

38 let svet varala. Pri Terezi je varanje seveda 

absolutno izključeno, vsaj kar se tiče zamak-

njenja, krvavenja in stigem, glodo nadn-rav 

netrn značaja teh stigem in ostalega pa mo-

ramo biti skrajno previdni in ne smemo iz-

ključiti naravne razlage, dokler nasprojno ni 

popolnoma in brezdvonmo dokaz .no. Sicer bi 

pa bilo vseeno dobro, če bi starši Tereze Neu-

mann dovolili, da se iz očetovega doma pre-

vede v kliniko na stalno opazovanje in kon-

trolo. Krvavenja in stigme so pri tem slučaju 

veliko manj izrednega značaja nego to, da 

Tereza že peto leto ne jemlje ničesar k sebi, 

ne da bi znatno trpela njena telesna teža, ki 

se ob ekstazah za gotov odstotek spreminja. 

ObSegarm postavitve 
Bivši bolgarski generalni konzul na Du-

naju Ličev, se je bil oženil z adoptirano hčerjo 

ogrskega grofa Zichyja, Frančiško Schad, od 

katere ima 2 otroka, fanta in punčko. Zakonca 

sta se ločila in dunajsko sodišče jc oba otroka 

priznalo očetu. Nato je mati otroka skrivaj 

odpeljala v Budimpešto. 

V Budimpešti se je Frančiška Schad obr-

nila na tamošnje sirotinsko sodišče, ki jc pa 

otroka prisodilo njej. Nato je oče odpotoval 

v Budimpešto in otroka materi skrivaj odnesel. 

Zdaj se jc doznalo, da se oče z otroci vred 

nahaja v palači bolgarskega poslaništva, in 

sicer z vednostjo poslanika samega. Ogrska 

policija v poslaništvo ne sme, zato pa oblega 

vse vhode, oziroma izhode in patrulira po bliž-

njih ulicah. Mati je seveda islotnko ves čas 

na nogah. Telegrafirali so tudi kralju in mini-

strskemu predsedniku v Sofijo, pa niso dobili 

nobenega odgovora. 

70,000,000 davka 
na leto 

Včeraj smo objavili sliko indijskega maha-

radže, ki plačuje Angliji največ davka. Ta 

maharadža »vlada« nad provincijo Burdvan. 

Nedavno je pripotoval v London, kamor se 

je podal baš zato, da uredi neke davčne za-

deve. Iz njegove davčne knjižice se razvidi, 

da plačuje angleškemu finančnemu ministru 

raznih vrst davkov na leto 300.000 funtov ali 

70,000.000 dinarjev! (približno kolikor znaša 

proračun ljubljanske oblasti). Kakšni so ti 

davki, ni znano, najbrž pa bo tu všteta kon-

tribucija, ki jo maharadže plačujejo za to, da 

jmejo igrati »vladarje«. 

SREČNO NOVO LETO 1928 
ŽELI 

SVOJIM CENDEW:M ODJEMALCEM 
UDANI 

DRAGO SCHWA&, LJUBLJANA 

»Pneumakol« dr. Frieflricha 
so jemlje s p o p o l n i m uspehom pri bronhitisu, 
prehladu, mučnem kašlju in dušljivem kaSlfu, hripi 
in njenih nevarnih posledicah, posebno pri tuber-
kuloznih procesih; je prijetnega okusa, dviga tek, 
okrcpljujc in daje telesu izgubljeno moč. »Prieu-
mokol« priporočajo svetovne kapaci.'cte in se do-
biva v vseh lekarnah steklenica pJ P'n 37.50, i!i 
ga naročite naravnost iz Laboratorija >.Pncumo-
kol« dr. Fricdrich, Brčko. — "o pošti najmanj 
3 steklenice franko Din 112,50 po povzetju, 8717 

Otrok si f£ sam 
končati živlfeme 

Včeraj smo poročali, da so na Dunaju za-

prli Židinjo Ester Kašovi, ker da je polila svo-

jega 10 letnega nezakonskega sina Pavla s 

solno kislino. 

Zdaj se jc izkazalo, da je mati nedolžna, 

pač pa se je Pavel sam polil s kislino, ki jo 

jc vzel s seboj, ko sta z materjo šla iz hotela, 

kjer sta imela sestanek, na cesto. 

Kaj je otroka gnalo v obup? Otrok jc pač 

dolgo trpel radi dejstva, da ga mati noče, ozi-

roma ne more vzeti k sebi, da mora biti pri 

tujih ljudeh, oziroma se potikati po zavetiščih. 

Ko je izvedel, da se hoče mati omožiti z mo-

žem, ki nikoli ne bi smel izvedeti, da ic on 

na svetu, je popolnoma obupal. 


