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Iz neodrešene GorišKe: Pogled na Krn iz doline Soče pri Anhovem 



Albert Thomas (x), generalni tajnik međn. delovnega urada v ienevl 
ki se je pred kratkim mudil tudi v Jugoslaviji. Na desuo od njega je videti njegovega tajnika 

Donana (2) ia nemškega zastopnika v tej korporaciji Bästleina (3). 

Ml. Semgal 
novi predsednik letske republike. 

Pog led na berlinslcl parlament 3 ntsmarcu. spomenUcom 
v ospredju. Zadnjo taso j i ' opažati veduo večje zliližovanje med Jugoslavijo iu Neuièijo, 

katero vodi danes katolifan dr. Mar.v. 

Leva slika; Maaaryìc v apremaivu egipÉovalcega Kralja Fuada I. za
pušča fe ik i konzulat v ('airi (Musaryk se mudi v svrhe zdravljenja že več tednov v Ej^iptu). 

Malo čudo moderne ie§nUce 
je pi.salni .stroj za kitajšMuo, ki ima za vsako besedo poseben znak 

in je treba torej zanj neštetih li[ik. 

„Vagonarfi" na WUriembersRem 
katere so nastanili, kakor nam kaže naša slika, pač precej udobneje 

nego so jih pri nas. 



Anton Mrkun 
župnik na Homcu \tr, Kamniku, ki je pred 

kratkim izdal veleziinimivo knjigo o alko
holnem vprašanju. 

VeJesanlmiva slovesnosi v Cfublfanl 
Na velikonočni ponedeljek je podelil naš knezoškot goapej T.>uiieko SkuJ-ek ( / ) , rojeni Komlo-
Kavase na Japonskem, s^oproiji bivšega inoinariJkcsa kapitana Ivana Skuška (XX) i sedaj 
bančnega uradnika v Ljubljani, štiri zakr.iini'ntc: krst, birmo, poroko in sv, obhajilo. — Slika 

nam kaže udeležence pri tej redki in genljivi slovesnosti. 

Knegtiita Violeta In knex Veter Črnogorakt 
Kakor znano je bilo bivši črnogors^ki dinastiji ob prevratu odvzeto 
vse imetje, zaradi česar je živela v jako skromnih razmerah; se

daj ji je bila pa za to imetje priznana primerna odškodnina. 

O. Globofnik: 

Poriretiia grafika M. Maleša 
M. Males: 

Portret gdč. Jelene Murkove 
Maleš in Globočnik , odlična ndada slovenska umetnika, doslej edina 
slovenska člana češke „UniMecke besede", sta danes otvorila v praškem 

reprezentančnem domu svojo razstavo. 

Slike k Slovenskemu biografsRemu leRsiRonu 

(iruden Igo (• 1893), pesnik. Bele Večeslav (• 1887), pisatelj. Golar Cvetko (• 1879), pesnik. 
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K letošnjemu prvomajskemu delavskemu prazniku 

Valentin Ballar 
eden izmed prvih poliretašev krščanskega 

socialnega gibanja aa Slovenskem. 

Z Izleta Zvese papirntšKcga delavstva Vevče-Presica 
na Holmec leta 1925. 

Ob tej priliki se je vršil tam velik tabor kršcansk. socialnega delavstva, na katerem so govoril i 
Gosar, Smodej in Oostinčar. 

KreUova mladina ob priliki lanskega 
1. mafa na Sv. Joštu 

Slika je posneta o b priliki govora prof. Jarca. 

Podporno društvo čevlfarskl^ pomočnikov 
v Tritču ob priliki blagoslovitve društvene zastave; v sredini dolgo

letni društveni predsednik G. Uk (X)-

l/deleiencl I. strokovnega tečafa „Krekove 
mladine" 

ki se je vršil dne 19. in 20. marca t. 1. v Ljubljani. 

l>rvl nastop zaloške „Krekove 
mladine" 

(uprizoritev Igre ..Miklova Zala") . 
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Odbor Xvese slovenski^ If^atol. rudarski^ društev 
t bivšim priljubljenim našim gener. konzulom v HUaaeldorfu Bodijem (1) v sreilini; na sliki 
je videli še podkonzula, trboveljskega rojaka Vodovška (2), zvezinega podpredsednika Konciljo (3) 

in tajnika Kotarja (4). 

Alojzi j Kovač 
eden izmed ustanoviteljev Kat. del.društva 
v Prevaljah (14.XII . 1894), prvega na Koro
škem, in še danes delaven član društva. 

Saši wealfalaRt ro/akl prt aprevođu J j cericve 
o b priliki neke društvene slavnosti. Westfalski Slovenci imajo jako 

razvito katol. društveno življenje, zlasti odkar deluje med njimi 
g. svetnik J. Kalan. 

tx itvlfenfa alovenaKlö Ixaelfencev v Franclft 
Ob pogrebu ponesrečenega A. Prijatlja (doma iz Turjaka) v Freyming-
Merlebachu lani meseca avgusta ; pogreba sta se udeležili dve tamošnji 

slov. rudarski društvi z zastavama. 

Saši prekmuraHI polfaM delavci v Vofvodtnl j 
pri mlačvi. — Prekmurci so že od nekdaj navezani na sezonsko d e l o ; 

v tujini, a danes žal ni nikogar več, ki bi to de lo organiziral. 

Helavaka atanovanfa drugod 
Pogled na novozgrajeno delavsko kolonijo v ru<lar8kl koloniji 

d'Anzin v severni Franciji. 



Faksimile prvega natisa Prešernovega sonetnega 
venca 

Prvi natis Prešernovega sonetnega venca je izšel meseca februarja l f t« |1834 . kot priloga ljul)ljanskemu „Illyrisches 
Blatt-u". V evidenci so danes le 4 izvodi še: nam ga jo iz prijaznosti Brepuslil msgr . \ ' . Šteska. Ko j e pripravljal 

Prešeren izdajo svoj ih poezij, j e tudi tu v e n e M n e k o l i k o pri-delal. 



Križem Slovenije 

Vinko Kopač 
voditelj „I)oniai'iii vaj" in duša literarnega 
krožka v šentvidski gimnaziji, katerega je 

pred letom dni ugrabila kruta smrt. 

ObčinsRi odbor občine Šmartno pri CUifi 
z županom Leoj)oldom Hostnikom v sredini, ki obhaja letos 25letnico svojega marljivega 

županovanja. 

ŠVGđsko vojno letalo v CerKnici 
Nedavno je pristal pri Cerknici švedski zrafni orjak (premer na krilih 
32 m), ki je baje izgrešil smer. Po kratkem odmoru je zopet odplul . 

Udeleženci 11. tečaja xa vodje patrulj 
K. orožniškega polka, ki se je vršil letošnjo pomlad v Ljubljani. 
Od 61 udeležencev jih je končalo tečaj 42 z odličnim uspehom. 

Miran Jarc 
eden najagilnejših književnikov iz najmlajše 
generacije, ki je pred kratkim izdal uspelo 

pesniško zbirko „Clovek in noč". 
Nova meščansRa šola v Meiici — eno najlepši^ 

šolsRi^ poslopij v Sloveniji. •. 



M u s s o l i n i : „Kaša je še prevroča — počakajmo, 
da se ohladi !" 

"PofasnHo. 
Na v e č vprašanj, zakaj ni i i r i n c s e l naš l ist nobene 

slike i/, uprizoritve Sattuerjeve «-lajde«, ki je v zadnjih 
sezonah oilina slovenska operna n t ivos t , odgovarja pod-
p i - ano uredništvo, _da se je takoj v pritetku sezone po
n o v n o obrnilo kakor na gledališko upravo tako tudi na 
ravnateljstvo drame in opere, d a se mu nudi prilika f o t o 
grafirati posamezne prizore važnejših gledaliških del, ker 
se uredništvo zaveda, da bi te slike zanimale stotine n a 
ših i)0(!e/elskili diletantov. Č e p r a v b i bile te sliki^ jako 
Icf ia reklanm z a nnše narodno gledališče, k i venomer t o ž i 
zaradi padanja obiska in dohodkov, \ e n < l a r prizadeta 
ravnateljstva ;n o č e j o v e č ustrezati našim prošnjam. 

Uredništvo ..Ilustr. Slovenca". 

Načrt xa prcxMavo stolpa 
prt cerlwict sv. Andreja na koncu mestnega trga 

v Tritču 
Načrt je izdel.-»! pod vodstvom prof. Vurnik.i stud. arch. Jože Plalner 
iz Ljubljane. Stolp b i bil kot nekak cilj, koiifna točka mestnega trga. 
Spodnji del bi bil okrašen v stuco. Pokrit bi bi l z bakreno pločevino. 
Ozadje kazalcem pri uri bi bila bela stekleua plošča, ki bi ponoči ža
rela, če bi bila v stolpu luč. Kazalci in številko bi bile pozlačene. 

Bakrotlsk Jugoslovanske tiskarne v Cfubl/ant. 


