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ENAJSTO POGLAVJE. 

Floriza« 

III. 

Volkovi zunaj gozda. 

(Nadaljevanje.) 

4'Ljubi te! Hoče te imeti! Da te dobi, me je pripravljen po- 

slati na morišče, ako treba, in če bi vedel, da se dam podkupiti, bi mi 

dal prestol zate! On hoče, da postaneš njegova ljubica! Ti! Ti! 

Moja hči! Ta človek hoče, da postaneš nizko orodje njegove po- 

hote! On kani še to novo sramoto! Kaj pa je njemu do tega? Ali 

ti ni namenil slave, da ti dovoli sedeti nekaj thii ob strani Diane Poi- 

tierske? O hči, ibeživa, ker se braniš moža, ki bi te otel onečašče- 

nja! " 
I 

Roneherolles je plakal! Roneherolles je vil roke! 

Nato je zavladalo mrklo molčanje. Z nečloveškim naporom je 

veliki profos ukrotil bol in gnev, ki sta rjula v njegovih prsih nalik 

viharju. 
"Zdaj veš vse," je povzel iz ubitim glasom. "Nikoli vee ne bo-| 

va .govorila o tem. Pripravi se, kakor se pripravim jaz. Jutri za- 

rana pobegneva.'' 
Tedaj pa se je Floriza odmaknila. Sklonila je glavo in zamrm- 

rala: 
4'Ne, oče." 
Roneherolles se je zdrznil. Iz njegovih prsi je planil vzdih, ka- 

kšen se izvije ranjencu, ki čuti, da mu prodira jeklo v živo meso. 

Hčerina beseda ga je zadela v srce. Z grozo je zaslutil, da vse, kar- 

koli sta govorila doslej, še ne pouiem ničesar v primeri s tem, kar se 

bliža. Naglo je stopil k hčeri, prijel jo za roke in vprašal z glasom, 
ki ni bil več človeški: 

"Ne, praviš? Ne? " 

Omahujoč od srčne tesnobe in vsa osupla nad svojo drznostj-o je 
ponovila Floriza: 

"Ne. Pariza nočem ostaviti " 

"Zakaj ne?" 
"Sama ne vem." 
"Ne veš?" je reked veliki prof os z jedva slišnim glasom. "Ho- 

češ li, da ti jaz povem?" 
Ta čudna beseda je bila prekrasna v svoji jasni, deviški odkri- 

tosti: Floriza ni vedela, zakaj noče ostaviti Pariza. Vedela je le, 
da bi umrla, ako bi morala odtod. A Floriza ni hotela umreti! Vsa 

njena solnčna mladost, vse sile njenega bistva, njeno srce in njena 
misel — vse to je cvelo življenju, ljubezni •naproti!..— Roneherolles 

je škrtnil z zobmi— Oči so se mu zalile s krvjo; njegovo lice je do- 

bilo tisti izraz, ki ga je imelo, kadar je stal sredi svojih vojnikov na 

morišču in dajal krvniku smrtonosno znamenje. 
"Boli me, oče " 

Roneherolles je ni slišal. Kakor z jeklenimi kleščami je stiskal 

njene roke. Jel jo je tresti. Se hip, in nič več ni mogel obvladati 

besnega viharja, ki se je dvigal v njegovem srcu. , 

"Povem ti!" je zalhropel, kakor bi 'bruhnil kletvico. 

"Povejte, oče!—" 

In Roncherodles je zarjul: 
"Da ve«, izgubljenka, zakaj nočeš ostaviti Pariza: zato, ker je 

Pariz kraljestvo razbojnikov!" 
"Oče!" je viknila devojka in prebledela kakor smrt. 

"Zato," je grmel Roncherolles, "ker živi tu rokovnjač, ki nosiš 

v srcu njegovo sliko! Ker si zaljubljena, prekletnica! Ker si za- 

ljubljena, prekletniea! Ker ljubiš — in koga? — oh, zblaznel bi Ovl 

sramote! Ker ljubiš Royala de Beaureversa!'' 
Floriza je vzkriknila in se zrušila na kolena. Bleščeča svetloba 

je preplavila njeno srce; in nasmehnila se je, kakor se more smehljati 
samo angel ljubezni — dočim je njen oče rjul: 

"Prav! Pa ostanem! Uprem se kralju! Ubijem ga, ako ne 

.pojde drugače! Toda sramota ne bo dosegla mojega čela. In tvoje- 
ga razbojnika primern, magari če umreš od tega, nesrečni otrok, im bi 

moral sam poginiti od kesanja, ker sem te umoril — p rime m ga, da 

veš, zakaj moji ljudje so mu za petami! Držim ga! In kakor hitro 

bo v mojih rokah, iga dam obesiti na Greyskem trgu! Glej, Floriza, 
poglej! Ali vidiš svojega ljubimca, kako se ziblje na vrvi, 'katero 

mu je položil tvoj oče lastnoročno okrog vratu?! " 

Roncherolles je pobegnil, ves iz uma, peneči se od besnega raz- 

burjenja-. V predsobi je izdrl bodalo in ga vrgel od sebe: da se ne 

bi vrnil in ne bi zaklal svojega lastnega otroka! 

IV. 

PriTid. 

Ob znožju dvorca, tik pod Horizrnim oknom, je stal tisto minuto 

tujec nalik nepremičnemu kipu. Njegove oči so se upirale v okno, 
njegova desnica se je iztezala kvišku v skrivnostni zarotbe>ni gesti. 
Senca mu je zakrivala obraz. Kdo je bil ta človek? Česa je iskal? 

Koga je zaklinjal? Kakšnim neznanim silam je ukazoval? 
In v hipu, ko je veliki profos ves blazen od gneva in bolečine o- 

stavil hčerino sobo, je aamrmrai ta mož z usmevom strahotne brid- 

kosti: 
V Vse gre po sreči. Oče in hči sta se odkrila drug drugemu. .Še 

malo, in kralj, tat ženske časti mora priti. Vse kakor treba. \NTo, 
jaz hočem, da se tu, pod oknom Florize Roncherollske prvič v življe- 
nju srečata in spoprimeta oba razbojnika, kralj in rokovnjač — ti, 
Henri II., in tvoj sin!— Dajano, lotimo se otroka; napolnimo ji srce 

z gTozo, ki je zahteva moj načrt! Naj vzlju!bi razbojnika tako, da 
se ne bo plašila niti zločina, ako bi bil potreben 

In mož je okamenel v svoji zarotbeni gesti, kakor bi pošiljal tja 
gori mogočno strujo nevidne magnet iške sile Ta mož je bil No- 
siraaainus: 

Floriza je slonela nekaj časa kakor brez življenja. Visa njena 
duša je zamirala od sijaja litči, ki jo je bil vrgel v njeno srce. Nato 

se je zdrznila v nekakšni osuplosti, s katero se je združila skrivnost- 
na radost. Vse njeno bitje je vriskalo, da ljubi! In rahlo je izgo- 
vorila ime, ki je zdajci zazvenela v njenih prsih z dotlej neznanim 
pomenom: 

"Royal de Beaurevers—" 
Se tisti hip pa so zagrmele vmes strašne besede : 
"Glej Floriza, poglej! Ali vidiš svojega ljubimca, ikako se zi- 

blje na vrvi, katero mu je položil tvoj oče lastnoročno okrog vra- 

tu?-" 
"Kdo je govoril?" je vzkriknila Floriza in planila kvišku. 

Pogledala je okrog sebe in je videla, da je sama. Bas v tej sobi 
je malo poprej Roncherolles zaslišal glas, ki mu je rekel: "Tvoje 
srce bo strto!" in tudi on je kriknil: "Kdo govori?" In kakor o- 

če, je zdaj tudi Floriza zmajala z glavo. Kakor on, je .pomislila tudi 

njegova hčerka: 
"Očetova grožnja me bega! Nikogar oi tu! Nihče ni govo- 

ril! " 

Ni še dobro izgovorila teh besed, ko je okameaiela od brezdamje- 
ga strmenja. Njene oči so se uprle v okno. In v okvirju tega okna, 

pred nebom čudne, pošastnoblede barve, so se dvigala ogromna ve- 

sala..— 
Brez giba in brez glasu je buljila v strašno prikazen. In glej, 

barva neba se je zdajci izpremenila; postala je temno višnjeva. Orja- 
ška vešala so štrlela visoko nad Parizom. Morizi so se zdela višja 
od Louvra, višje od stolpov Naše Gospe— Bila so surova vešala od 

jedva obtesasiih brun. Na prečnem tramu je bila privezana vrv! 

In vrv se je jela pomikati kvišku.—. Florizi se je zdoLo, da traja 
to pomikanje celo večnost: kakor bi minevale ure, preden — preden 
se je pokazala človeška glava glava obešenca, z zanko okrog vra- 

tu. in nato ramena, prsi, noge, roke, ki so bile zvezane na hrbtu! 

In spet je začula devojka RoncheroHesove besede: 

"Glej, Floriza, poglej! Ali vidiš svojega ljubimca, kako se zib- 

lje na vrvi, katero mu je zadrgnil tvoj oče lastnoročno okrog vra- 

tU!—" 

Tedaj se je iztrgal Florizinim ustnicam presunljiv krik obupa: 
"Royal de Beaurevers!—" 
Z blaznim skokom se je pognala k oknu in ga odprla ria ste&aj. 

Tisti hip pa je izginilo vse: vrv, obešenec in vešala 

Dokaj močni veter, ki je podil velike bele cunje preko luninega 
obličja, je bušil v sobo in upihnil voščenke na svečniku. Floriza ni 

opazila, da je poslala tema. Se dolgo je slonela na dknu v tistem 

vzhičenem stanju, M sledi srečno prebiti smrtni nevarnosti. 

4'Moči nebeške!" je zamrmrala s strastno radostjo, "tedaj je bilo 

vse zgolj prazen privid, ki so ga povzročile očetove besede? Kako 

sem se mogla tako prestrašiti!.-. Oh, bila je samo prikazen, ki je 
zrasla iz moje lastne zbegane duše!" 

Z naslado je ponujala čelo božanju hladnega vetra. Čutila je, 
da se preraja srebala je življenje v dolgih ,požirkih a zdajci se 

je sklonil ai npogledala nizdoli. Videla je, kako se spušča z okna so- 

sednje sobe dolga svilena lestvica, ki se je s spodnjim koncem že bli- 

žala tlom. In hkrati je zagledala dvoje mož, ki sta priskočila k lesi- 

vici; eden jo je porabil Slutnja ji ga j-e pokazala razločneje od 

mesečine. Planila je nazaj in kriknila z neizmerno grozo: 

"KraljU." 
(Dalje prihodnjič.) 

Boj nalezljivim boleznim. 

OPISI VAŽNIH KUŽNIH BOLEZNI Z NAVODILI ZA 
NEGO BOLNIKOV. 

Spisal dr. Josip Tičar 

Knjiga obsega 155 strani in je opremljena deloma s tiskanimi in 

deloma z barvaninii slikami. Knjigo se lahko dobi pri Glasu Svobo- 

de; stane 80c. 
Ker je sedanji čas posebno nevaren radi prehlada in iz tega iz- 

virajočih raznih nalezljivih bolezni, smo se odločili ponatisniti nekaj 
najnavadnejših in najnevarnejših nalezljivih bolezni obenem z navo- 

dili, kako postopati v slučaju obolenja. 

DAVICA. 

(Nadaljevanje). 

Negovanje in zdravljenje. 

Skrb za srce je ena največjih in najvažnejših zdravnikovih na- 

log, žal, prepogosto tudi ena najnehvaležnejših. Strežništvo je dolž- 

no, da ogleda na otrokov vsestranski mir, da ga vzdiguje in podpira 
pri vstajanju in dviganju, da ga pomirjuje, da s primerno lahko hra- 

no (mlekom,, kavo, jajčki, juho, sadežnimi sokovi, želatmami, snegi, 
ledenimi smetanami, kavami, dalje z narastki) — obdrži otroika pri 
moči. 

Posebne omejitve je treba v prehrani, če se pokažejo .znaki vne- 

tja ledvic. Z juhami treba prenehati, istotako s sol jen jem, in omeji- 
ti se po možnosti na mlečno prehrano. 

j&e dve besedi o operacijah, ki so večkrat neizogibne. Če je ne- 

varnost zadušitve velika, če postaja otrok omotem, višnjevkast in ni 
pričakovati od injekcije popolne ali pravočasne pomoči, tedaj more 

rešiti otroka eventualno le še prerez sapnika in vstavitev cevke, ki 

pelje iz vrata v sapnik in tako olajša dihanje. Traheotomijo imenu- 
jemo to operacijo. Izvršiti se more povsod. Otrok, ki je operiran, 
rabi posebne nege po zdravnikovih odredbah. 

Samo v bolnicah je porabljiv drugi pripomoček: intubaeija, kjer 
se pri ustih vstavi v sapnik kovinska cevka, ki olajša dihanje. 

Na koncu naj mi bo dovoljen še enkraten poziv materam: Hi- 
tra pomoč ni nikjer tako važna kot pri difteriji. Ne poznamo nobene 
bolezni, ki bi imela tako izvrstno in zanesljivo zdravilo kot je serum 

proti difteriji Da .postanejo v slučaju potrebe vaši otroci lahko de- 
ležni te dobrote, morate se nekoliko spoznati v golti vaših malčkov. 
Učite se gledati v igolto, učite vašo deco, da vam v vsaki nejasni obo- 
lelosti rada poikaže široko odprta usta in žrelo. S pogostim gleda- 
njem pridete do razlike med zdravo in bolno golt jo, in otrok dobi va- 

jo in voljo pokazati jo dobro zdravniku. Zgodnja pazljivost poveča- 
va sigurnost rešitve 1 

PEGA VEG. 

Bolezen v naših krajih pred svetovno vojsko ni bila poznana. — 

Dobro pa so .jo poznali v Srbiji in Bosni ter na Balkanu. Zelo raz- 

širjena je bila na Ruskem, na Poljskem, v Galiciji in na Madžarskem + 
.ter Irskem. Španska, severna Afrika, Kitajska ravnotako dobro po- 
znajo bolezen, ki je po pegastih izpuščajih na koži dobila svoje nazi- 
vanje. 

Pegavec pa so kot težko, nalezljivo bolezen vsled omračitve za- 

vesti in bledeža, ki jo na vrhuncu obolenja vedno spremlja, dolgo ča- 
sa bili zamenjali s trebušnim tifusom Imenujemo ga pa še danes, 
.udi pegasti tifus. — Ni je tudi vojske, kjer ne bi bil pegavec zahte- 
val ogromnih žrtev. Tudi zadnja svetovna vojska bi mogla navesti 
velikanske številke. (V spominu so nam še vsem grozne vesti iz tabo- 
rišč ujetnikov, kjer so cepali tza to morilino boleznijo bolniki in zdrav- 
nikir Še strašnejše je razsajala po Srbiji. Kako velikanske žrtve- 
so zahtevale tifuzne bolezni v vojskah, razvidimo iz številk rusko- 
turške vojske leta 1877—78, kjer je bilo za njimi obolelo okoli 200,- 
000 vojakov in umrlo blizu 40,000; na pegaveu samem čez 10,000. Kaj 
čuda, da je bolezen dobila naziv: vojni tifus. 

Bolezen se drži pred vsem revnih, sestradanih slojev in se poja- 
vi v krajih, kjer je udomačena, v večji meri po težkih gospodarskih 
krizah in pod slabimi socijalnimi razmerami. Po neki angleški šta- 
istiki je nastopil pegavec epideanieno po trgovski krizi leta 1862, ki 
je imela za posledico obubožanje ljudstva. Od obolelih jih je pripa- 

,J.alo 96 od sto revnim slojem. Pegavcu so zato nadeli tudi ime: la- 
kotni tifus. 

Omembe vred'no je, da tpcgavca ne dobimo v tropični Afriki irt 
Avstraliji, da se v Indiji in Mehiki najde le na visokih planotah, hi. 
da po ladijah nagi zamorci pegavca po navadi niso nalezli. 

(Dalje prihodnjič.) 

TUDI PUŠENJA SE ODVADI. 

• 

Kadilec zabava prste in duh. S 

prsti mota svalčico, a pri pogledu 
na dim sanja najlepše sanje. Zato 
se-kadilec zelo težko odreče tej na- 

vadi. Vendar prinašajo angleški 
časopisi en tak nenavaden slučaj. 
Grof Ane aster je prekadii cel dati 
in še dobršen del noči. Nekdaj j< 
zelo opasno zbolel in tedaj so mu 

zdravniki najstrožje prepovedali 
kaditi. Ker pa se grof kajenja ni 
kakor ni mogel odvaditi, mu j' 
neki iznajdljivi higijenik svotoval. 

Slovenski sokolski dom v Dolnjem Logatcu. 
t" 

I 

Rojaki! Morda ni še znano vsa- 

komur, da je bil Logatec poltret- 
je leto v rokah zločinskih Italija- 
nov. Koliko je Logatec v omenje- 
nem času prestal, se ne da popisa- 
ti. Karkoli je bilo kulturnega in 
naprednega, so vse Lahi uničili in 

razdejali. Ali prišel pa je čas, ko 
so morali laški lopovi pobrati šila 
in kopita, ali to pa samo z ozem- 

lja treh kilometrov, ter imajo v 

Gornjem Logatcu na Kalcih zase- 

dene še tri hiše. 
Ker je laška sodrga tik pred 

vrati, je bilo potrebno, nujno po- 
trebno zgraditi trdnjavo naših 
slovenskih svetinj, ki ščiti in pod- 
žiga slovensko zavednost od roda 
do roda. 

Zastrantega so plemeniti Ijutije 
sklenili postaviti "Sokolski dom" 
in te ideje se je razen klerikalcev 
seveda oprijelo vse ljudstvo z naj- 
večjim navdušenjem. Bilo je veso- 

lje gledati, kako so celo ponoči 
kopali stavbin temelj ter dovažali 

grom oz. 

Sokolski odfbor je zgradbo pove- 
ril "Slovenski gradbeni in indu- 
strijski družbi "SIograd" v Ljub- 
ljani, ki bo dogotovila veličastno 
zgradbo še letos. 

Gornja slika nam predočuje 
stavbo se ve v pomanjšani oibliki, 
in njena dejanska velikost in ob- 
sežnost je naslednja: 

Stavbina dolgost in širjava je v 

metrih 28.35x24.80. — Notranji 
prostori so: Telovadnica 10x20 

m, glediški oder 7x10 m, čitalnica 
6.5x5 m. Polegtega je zborovahia 

soiba, kuhinja, kopalna soba in po 
dve garderobi za moške in ženske. 
Vse je dobro preudarjeno in pri- 
pravno. • 

Cena stavbišču je preraeunjena 
približno na 3 milijone kron. Po- 

drobne načrte si lahko ogledate v 

našem upravnistvu. 
Sedanje razmere v Dolnjem Lo- 

gatcu bi prav težko omogočile po- 
kriti velikanske stavbine izdatke. 
Zato apeliramo na visa svobodomi- 
selna in napredna društva pa ena- 

ko tudi na vsakega posameznika 
in vsako posameznico, naj poma- 

ga vsak po svojih močeh z denar- 
nimi prispevki pokriti vsoto I 

treh milijonov kron. 

Prispevke sprejema naše uprav- 
ništvo, ki bo priobčilo v "Glasu 
Svobode*' imena vseh darovalcev 
in darovatk in darovane zneske 
ter tako javno potrdilo prejem ti- 
stega denarja. O Novem letu pa bo 
naibrani denar odposlalo odboru 
"Sokola'' v Doljnem Logatcu v 

Jugoslaviji. 
Upravnižtve 

"Glasa Svobode". 

•naj začne plesti nogavice, pri če- 
mer bodo 'njegovi prsti bolje zapo- 
sleni nego pri cigaretih. Grof se je 
poprijel tega dela in se v krat- 
kem času tako priučil pletenju 
nogavic, ,da .ga sedaj občuduje 
vsa visoka londonska družba. 

IV. IZKAZ 

o prispevkih za Sokolski Dom v 

Dol. Logatcu, Jugoslavia: 
Dr. Trdnjava, št. 80 S. S. P. Z_ 

v Hermrnie, Pa., $5.00. 
A. M. Bradley, nabiratelj in taj- 

nik dr. št. 157 S. N. P. J., Brow- 
der, Ky. Darovali so: John Lam- 
pe iz Logatca $2.00, Mike Smrdelj, 
Nerin 50c; Frank Vičič, Trnovo,. 
50c; Jos. Biščak, Buje, 50c; Johi^ 
Miheleič, sv. Križ, 50c in A. M? 
Bradley, Trnovo, 50c. — Skupaj 
$4.50. 
Skupaj IV. izkaz 4>9.50 
Že izkazano 68.05- 

Skupaj $77.55 
Uprarništvo 

"•las Srobode" ( 

MUJA&DA. 

V današnjih časih se mnogo čita 
o miljardih. Ta država je dolžna 
toliko miljard,, a druga zopet toli- 
ko itd. Miljarde in miljarde, bese- 

de ki se izgovarjajo 'ne, da bi vsa- 

kdo imel določen pojem, kaj ozna- 

či s tem, če reče miljarda. Ako re- 

čemo, da 1000 miljonov je ena mi- 

ljarda, se nimamo pravega pojma, 
koliko to pomeni ali koliko «bi u- 

tegnilo to biti. » 

Da to številko 1,000,000,000 (mi- 
ljarda) nekoliko bolj zapopademo, 
naj služi sledeči primer: 

Zdravemu človeku srce utripno 
vsako minuto 75krat, torej na uro 

4500krat m na dam 108,000krat. 
Tedaj 108,000kra/t 365 dni je toč- 

no 40 miljonov. Ker je 1000 miljo- 
nov ena miljarda, je srce v šele 
25 letih en miljardokrat utripnilo. 
Ena miljarda! Ogromna Številka. 
Človek mora 25 let živeti in šteti 

noč in dan od 1 do 1000, od 1000 
do enega miljona in v 25 letih bi 

šel-e naštel eno miljardo. Kdor ne 

veruje, naj poizkusi, saj mu je pro- 

sto. 

To ni prav. 

Jeear: "Melhijor Hudodelič, 
pripravite se, jutri boste obešcai." 

Melhijor: "Že jutri? Po zaj.tr-, 
'ku?" 

Ječar: "Ne, že ob petih zjutraj.' 
Melhijor: "Ob petih zjutraj, in 

kar na prazen želodec?" 


