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Četrtek

Država: Slovenija
Doseg: 314.000
Stran: 6
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Površina: 308 cm2

Mariji iz Žirov skupaj praznovali 204 leta
Gospa Stanovnik dopolnila 100
let, gospa Saksida kar 104
Starejša slavljenka se nikoli
v življenju ni naličila
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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lani hrani, nikdar se ni ličila
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Stoletnici
se znata tudi poveseliti in uživati v življenju,
kar sta dokazali na zabavi
ob rojstnem
dnevu. Teh bo,
še veliko. »Seveda
obljubljata,

čisto malo,
tega sem se

vedno držala.

Slavljenkama so v domu pripravili
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