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POZOR!
Sveže filme in plošče kupite ori

FOTO * MATERIAL 
JANKO POGAČNIK
Ljubljana, Tyrševa (Dunajska) 20 
(nasproti kavarne .Evropa-) 

Razvijamo in kopiramo v 4 urah

Kmetijska družba
v Ljubljani, r. z. z o. z.
ima v zalogi po najnižjih cenah razna umetna gnojila, iravna in druga 
semena, krmila (zlasii koruzo, otrobi, tropine), dalje razna sredstva za 
zatiranje bolezni in škodljivcev, velika zaloga modre galice, žvepla in 
žveplenih preparatov, tobačnega izvlečka i. f. d. Velika izbira sadjarskega, 
vrtnarskega in vinogradniškega orodja in potrebščin ter živinorejskih in 
mlekarskih predmetov. Dalje poljedelske stroje in orodje, kakor Sackove 
Dluge, kultivatorje, brane, slamoreznice, mlatilnice, vitlje i. 1. d. Nakupuje 
od svojih članov razne kmetijske pridelke, 1. j. fižol, krompir, sadje, razna 
semena in živino, njene proizvode i. t. d.

Samo z zaščitnim znakom

Ustanov.
1823

vtisnjenim na vsaki Spili so prave znano prvovrstne

KRANJSKE KLOBASE
priznane kot »SPECIALITETA« lastnega izdelka 

od starorenomirane tvrdke

M. URBAS
lasfnik: Miroslav Urbas

LJUBLJANA Slomškova ulica 13
Telefon št. 33-22 poleg Mestne elektrarne

B r z o j a v:
»UEBAS LJUBLJANA«

Eazpošilja na malo in veliko, po pošli in železnici proli povzetju po naj
nižji dnevni ceni. — Prodajni paviljon na z 1 e t i š t u pri južno-zapadnem 
vhodu za južno tribuno in pa na veseličnem prostoru velesejma med raz- 

stavnima paviljonoma O — H



MIROSLAV ZUPAN, STAVBENIK
LJUBLJANA-
_________________GRADBENO PODJETJE IN TEHNIČNA PISARNA

Beton (železobetonske vodne zgradbe), arhitektura 
tor vsakovrstne visoke zgradbe itd. Sprejemanje v 
izvršitev vseh načrtov stavbene stroke. — Tehnična 
mnenja. — Zastopstvo strank v tehničnih zadevah.

TELEFON ŠTEV. 2103
POŠTNO ČEKOVNI RAČUN ŠTEV. 12.834

VELEZALOGA STEKLA IN PORCELANA

mann
V LJUBLJANI, MESTNI TRG 16

PINTAR-LENARD
GOVINA Z ŽELEZNINO

MARIBOR, ALEKSANDROVA 34



»DINAV«
ZAVAROVALNA DELNIŠKA 

DRUŽBA V ZAGREBU 

PODRUŽNICA LJUBLJANA 

ALEKSANDROVA CESTA 6

Zavaruje po najugodnejših pogojih 

proii škodam: zaradi požara, vlom- 

ske tatvine, razbitju stekla, transporta, 

nezgod in zakonitega jamstva. — 

Prevzema tudi zavarovanja avlotak- 

sa, avto-jamstva ter sklepa življenjska 

zavarovanja vseh vrst z in brez 

zdravniške preiskave za primer doži

vetja in smrti, otroška in Sledilna za

varovanja po najmodernejših kombi

nacijah In cenih tarifih. — Police naše 

družbe sprejema ministrstvo vojne 

In mornarice kot kavcijo pri ženitvi 

gg. oficirjev. — Vsa potrebna pojasni

la so na razpolago pri vseh naših 

glavnih In krajevnih zastopstvih. —

TELEFON ŠTEV. 34-05



Ustanovljena leta 1886

A. ŠARABON
LJUBLJANA

______Velelrgovinas špecerijskim in kolonijalnim bla-
gom. Glavna zaloga vedno svežih rudninskih voda. 
Velika pražama za kavo in mlini za dišave z 
eleklričnim obratom. Izvoz deželnih pridelkov. —

Izdeluje: ----------------------------------------------

karbid, ogljikovo kislino, kisik, dissous- 

plin za avtogeno varenje in razsvetljavo. 

Umetna gnojila:

apneni dušik, oljeni, neoljeni apneni du

šik za uničevanje plevela.

Mešano umetno gnojilo

»NITROFOSKAL-RUŠE«

Aleksandrova cesta 4 (palača »Viktoria«)



služi za uzdrža- 
vanje zdravog i 
lijepog teinta. 

Prodire u kožu ali ne zatvara pore. Izvršno se 
pokazuje kod sunčanja, kupanja te zimskog 
športa. Osobito svojstvo posjeduje prije i po 
brijanju. Puder se prihvača po uporabi polmasne 
kreme čvrsto teinta i drži cijeli dan. Odstranjuje 
odmah lišajeve. Majke neguj u svoju nježnu 
ljubimčad Ura-
novom kremom.

PARFUMERIJA
LJUBLJANA



POSETITE KAVARNO S TERASO

»NEBOTIČNIK«
LJUBLJANA, GAJ EVA ULICA 1 (DVIGALO)

Krasen razgled po ljubljanski okolici in na planine 

Vsak dan koncert
Razna izbrana vina, odprta in v steklenicah 

Mrzla in topla jedila



ZA I. POKRAJINSKI ZLET 
SAVEZA SOKOLA KRALJEVINE 
JUGOSLAVIJE V LJUBLJANI 1933 

OB PRILIKI

70 LETNICE »LJUBLJANSKEGA SOKOLA.

IZDAL IN ZALOŽIL ZLETNI ODBOR





Našdi zemlja - dom Sokoltov

Od severa na jug, od vzhoda na za' 
pad — koder se glasi slovenska govorica 
—• tamkaj je naš dom — dom slovenskih 
Sokolov!

Te besede sem napisal dne 4. junija 
1914., ko smo se pripravljali na III. slo' 
venski vsesokolski zlet v Ljubljani, ki pa 
nam ga je prepovedala policijska oblast 
v bivši avstrijskoiogrski monarhiji.

Takrat in danes — kako vse druga' 
če! — Okvir je večji, širji, mogočnejši, v 
daljine razmaknjen, v Jugoslavijo razpro' 
strt, a v naših dušah isti ideali, ista misel, 
ista radost in ista bolečina...

Naše so gore in doline, polja in bre* 
govi, naše je morje s skalovitim in solm 
čnim pobrežjem. In ni več kotička na 
vsem jugoslovenskem ozemlju, kamor bi 
se ne popenjal naš sokolski prapor: vse 
je naše!

Tako odmeva beseda iz onih črnih 
dni v svetlobo današnjega časa ...

In tudi tam, koder zamira naš glas, 
za mejami — blizu in daleč od nas — 
poznajo nas Sokole. Ponekod se zamejni 
naši bratje in sestre svobodno družijo 
pod sokolskimi prapori, drugod hrepene 
z ljubezni polnimi pogledi semkaj med 
nas, ki čuvamo svojo last, dvigajoč moči 
telesa in duha svojega naroda!



Kako vse isto — kako vse drugače!
Tujci hodijo gledat našo zemljo; pa 

bi ne prihajali med nas naši slovanski 
bratje? Naša je in njihova je, kakor je 
njihova zemlja njihova in naša. Potrkaj 
brat na bratova vrata in se mu odpro: 
Dobro došel med svojci!

Knjige in slike govore o lepoti naše 
zemlje, a mi Sokoli kažemo na lepoto svo? 
jega živega naroda. V njem je samozavest 
in krepost, da zna, kaj je, da vidi, kaj 
ima, da zna in vidi, kaj hoče, more in 
mora.

Hočemo naprej, moramo navzgor —
In bele ceste prožijo se v daljo, 
kot k srcu žilam tek jim je zravnan 
k Ljubljani, da zavit v kraljevsko haljo 
naš Samo pride, naš plačilni dan!

Kako vse drugače in kako vse isto! 
Kako vse isto — ker je živelo v nas, živi 
sedaj in bo živelo na veke v naših bodo* 
čih pokolenjih.

Živelo bo lepše, veličastneje, razlito 
v silne daljave novega Slovanstva!

Ljubljana, 1. junija 1933.

E. GANGL



'sem
ipokrajimskega zleta o Ljubljani

Sokolski zleti večjega obsega so v 
organizatornem pogledu jako podobni 
strojem s sestavljenim kolesjem.

Ako se v sestavljenem kolesju po- 
kvari ali ako odpade eno kolo, je v okvar? 
jen stroj, ki se ustavi ali ne deluje več 
pravilno. Podobna nesreča se zgodi sokol- 
skemu zletu, če odločilni voditelji ali so- 
delujoči odseki s posebnimi nalogami ali 
pa nastopajoče in udeleženo članstvo ne 
vzdržuje skrajno disciplinirano vselej in 
dosledno vsa poprej izdana navodila ter 
greši proti točnosti.

Disciplinirano mora biti vodstvo pro? 
ti ostalim udeležencem zleta in disciplini? 
rani morajo biti udeleženci proti vodstvu.

To je pogoj uspeha.
Ako bomo vsi, kar nas bo na 

zletu, povsod točni; ako se bo? 
mo držali izdanih navodil, ki 
jih moramo poznati že pred 
zletom; ako bomo vzdrževali 
vsestransko železno discipli? 
no — potem je zagotovljen 
uspeh zleta in so nam zagotovljene vse 
koristi, ki jih od tega zleta pričakujemo v 
prid Sokolstva, naroda in domovine.

MIROSLAV AMBROŽIČ 
načelnik SSKJ.





SPORED PRIREDITEV:
5. junija: nastop dijaštva.

18. junija: nastop vojaštva in naraščaja.
Ob 6. uri zbor naraščaja za skušnje.
Ob 7. uri skušnje vojaštva in naraščaja.
Ob 10. uri zbor za povorko na Bleiiweisovi

cesti.
Ob 11. uri povorka po ljubljanskih ulicah. 
Popoldne ob 15. uri javni nastop na zleti- 

šču. — Gledališke predstave: ob 18. uri v 
letnem gledališču v Tivoliju »Pri belem 
konjičku« in ob 20. uri »Okence« v drami.

21. junija: Svečana otvoritev jubilejne raz
stave »Ljubljanskega Sokola« ob 1/2 11. uri 
na velesejmu v paviljonu »N«.

25., 26. in 27. junija: I. medzletne tekme Sa- 
veza Sokola kraljevine Jugoslavije na zle- 
tišču;

Veselični prostor na velesejmu je odprt vsak 
dan od 16. ure dalje. Vstopnina Din 2’— 
z zletnim znakom, za ostale Din 4'—.

26. junija ob 20. uri v drami »Izpreobrnitev 
Ferdiša Pištore«.

27. junija: sprejem gostov.
Ob 16. uri v letnem gledališču v Tivoliju: 

»Prodana nevesta«.
Ob 20. uri v dramskem gledališču: »Celjski 

grofje«, v operi: opereta »Jim in Jill«.
Ob 20. uri oficielni

pozdravni večer Sokolstva
v vseh prostorih Sokolskega doma na Ta
boru. Na sporedu: govori, pevske točke,
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godba, ples. Vstop z zletnim znakom 
prost, za ostale Din 3‘—.

Od 20. do 24. ure narodna veselica na vele
sejmu.

28. junija: I. glavni zletni dan.
Ob 6. uri skušnje članov in članic na zleti- 

šču.
Ob 148. uri zbirališče delegacij Slovanskih 

Sokolskih Zvez za pohod na grob pokoj
nega prvega Saveznega staroste brata dr. 
Ivana Oražna.

Ob 10. uri slavnostni občni zbor »Ljubljan
skega Sokola« v telovadnici v Narodnem 
domu;

Ob H12. promenadni koncert pred »Narod
nim domom«.

Ob 20. uri v drami »Hamlet«, v operi »Ko- 
štana«.

Ob 15. uri prva javna telovadba in razvitje 
novega prapora »Ljubljanskega Sokola«, 
ki ga je darovalo Njegovo Vel. kralj 
Aleksander. Nastopijo vsi oddelki s pro
stimi vajami in z vajami na orodju. Med 
drugim izvajajo vsi oddelki (okrog 500 
oseb) novo veliko telovadno skladbo br. 
dr. Viktorja Murnika.

Ob 20. uri slavnostna akademija »Ljubljan
skega Sokola« na zletišču. Nastop vseh 
oddelkov z raznimi prostimi vajami in 
vajami na orodju.

Po akademiji veselica na velesejmu.

29. junija: II. glavni zletni dan.
Ob 9. uri zbor Sokolstva za povorko.
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Ob 10. uri povorka, stik na Kongresnem 
trgu, pozdravi; Sokolstvo zapoje »Hej 
Slovani« in državno himno;

Ob 16. uri II. javna telovadba.
Ob 20. uri v opernem gledališču opereta 

»Mala Floramy«, v drami »Tartuffe«.
Na velesejmu velika narodna veselica.

30. junija: Zaključek zleta in začetek izletov 
po dravski banovini in vsej Jugoslaviji.

Točni vzporedi vseh telovadnih nastopov 
bodo tiskani posebe in na razpolago pred 
vsakim nastopom.

Priporočamo
pri nakupu raznega oblačil
nega in perilnega blaga že 
nad 50 let obstoječo tvrdko

A. A E. SKABERNE
LJUBLJANA / MESTNI TRG ŠT. 10

Zaloga sukna, volnenega 
blaga, platna itd. Nogavice, 
srajce, športno perilo
Prodaja vseh 
vrst sokolskega sukna 
Linolej
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PRIREDITVENI ODSEK

Bela Ljubljana, kulturno in gospodarsko 
središče zapadnih pokrajin kraljevine Jugo
slavije, bo v velikih sokolskih dneh slavno
stno odeta. Ljubljana in njeno prebivalstvo 
pričakujeta z odprtim srcem sokolske goste 
in prebivalstvo tekmuje med seboj, da na
pravi milim bratom bivanje v Ljubljani v 
slavnostnih dneh čim prijetnejše in udob
nejše.

Prireditveni odsek je poskrbel, da se bo
do posetniki I. pokrajinskega zleta, izven ofi- 
cijelnega programa, lahko seznanili s kultur
nimi in umetnostnimi zanimivostmi Ljublja
ne ter našli, koderkoli bodo hoteli, prijetno 
zabavo in razvedrilo.

Posetnik pokrajinskega zleta, ki se za
nima za umetnost in kulturo naj obišče Na
rodno galerijo (brezplačen vstop dnevno 
od 9. do 13. ure), ki predstavlja zbirko naših 
najlepših domačih slik in Narodni muzej 
(brezplačen vstop dnevno od 9. do 13. ure), 
ki nudi popolen pregled vse zgodovine naše 
pokrajine tja v prazgodovinsko dobo nazaj 
in je po delu svojih zbirk znamenitost v 
Evropi. Narodna galerija in Narodni muzej 
bosta odprta 18., 28. in 29. junija.

Uprava Narodnega gledališča je vestno 
poskrbela, da bo v slavnostnih dneh podala 
na treh odrih, t. j. v opernem, dramskem in 
letnem gledališču v Tivoliju pri Turnškem 
gradu niz najboljših del iz svojega reperto
arja.



V slavnostnih dneh se bodo v vseh večjih 
restavracijah Ljubljane vršili opoldanski in 
večerni koncerti.

Svoje prostore nam bo odprl tudi vese
lični oddelek Ljubljanskega velesejma, kjer 
bo vsak, komur se bo zaželela prisrčna za
bava, našel popoldne in zvečer naj udobnejše 
in najprijetnejše razvedrilo. Vstopnina za 
enkratni vstop na veselični prostor: z zletnim 
znakom Din 2'—, za ostale Din 4'—.

Na veseličnem prostoru Ljubljanskega 
velesejma se bo dopoldne in opoldne do
bilo v številnih paviljonih vsakovrstno okrep
čilo in je do 16. ure prost vstop.

Glavni vhod na veselični prostor je iz 
Gosposvetske ceste nasproti pivovarne 
»Union«, postaja cestne železnice.

Prireditve v okviru sokolskih slavnostnih 
dni se dele v oficijelne in neoficijelne. Na vse 
oficijelne prireditve je z zletnim zna
kom brezplačen vstop.

Renomirano podjetje v strogem centrumu, nasproti glavne pošte. Izborna 
restavracija, kosilo 12 — 20 Din. Parna in kadna kopel ter kopel na 
vroči zrak. Maser, pediker in brivec v hiši. — Velika <avarna — shajališče 
trgovcev in turistov. — Cene današnjim razmeram primerne.



ZGODOVINSKA RAZSTAVA
»LJUBLJANSKEGA SOKOLA«

bo nameščena v paviljonu »N« Ljubljanskega 
velesejma.

Slovesna otvoritev bo v sredo, 21. junija 
ob Išll. uri dopoldne; za splošni obisk pa bo 
odprta takoj po otvoritvi in vsak naslednji 
dan od 9. do 18. ure.

Razstava bo zgodovinska pregledna slika 
delovanja »Ljubljanskega Sokola« na nacio
nalnem in telesno-lkulturnem polju v 70 letih 
njegovega obstoja, kar bo skušal razstavni 
odsek pokazati z raznimi zgodovinsko važni
mi predmeti, z grafikoni in diagrami.

Za boljše razumevanje pripravlja razstav
ni odsek poseben katalog, ki bo dober vodnik 
po razstavi in tolmač razstavljenih predme
tov. Cena kataloga je 2 Din.

Razstava se bo zaključila predvidoma v 
soboto, 8. julija 1933.

Vstopnina: članstvo z zletnim znakom 
2 Din, za drugo občinstvo 3 Din.

Dohod na razstavo je skozi glavni vele- 
sejmski vhod (naspr. kopališča »S. K. Ilirije«).

Splošno vzajemno
PODPORNO in KREDITNO DRUŠTVO

R. Z. Z O. Z.

V MARIBORU
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navodila za vožnjo ———-
PO ŽELEZNICAH IN PAROBRODIH V DRŽAVNI 
eksploataciji

Z odlokom gospoda Ministra Saobračaja 
M. S. št. 6539 od 29. marca t. 1. so za udele
žence I. pokrajinskega zleta SSKJ v Ljubljani 
odobreni sledeči popusti:

1) brezplačni prevoz za vse telovadce (sod
nike, vodnike in godbenike, ako so telovadci) 
in sicer tudi za one iz inozemstva, na osnovi 
osebne sokolske legitimacije in legitimacije 
zletnega odbora, na kateri bo označeno, da je 
telovadec. Za povratek veljajo iste legitima
cije, toda potrjene od zletnega odbora, da so 
imetniki sodelovali na zletu.

2) četrtinska vožnja vsem ostalim članom 
sokolskih društev, tuzemskih kakor tudi ino
zemskih, ki posedujejo člansko legitimacijo 
(društveno) in legitimacijo zletnega odbora, 
s tem, da oni v tuzemstvu kupijo za prihod 
na zlet polovične vozne karte, s katerimi imajo 
pri povratku brezplačni prevoz, morajo pa 
imeti potrjene od zletnega odbora, da so so
delovali na zletu. Oni iz inozemstva bodo ku
pili četrtinske vozne karte za prihod, za po
vratek pa kupijo s potrdilom, da so na zletu 
sodelovali, zopet četrtinsko karto za prehodno 
mejno postajo.

3) polovično vožnjo imajo vsi posetniki 
zleta, ki niso člani sokolskih društev (dva 
otroka, v starosti od dovršenega četrtega do 
desetega leta, se smatrata kot en otrok) z 
legitimacijo zletnega odbora kupijo celo karto, 
katera bo veljala tudi za povratek, morajo pa
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imeti potrjeno, da so resnično prisostvovali 
zletu.

4) polovično vožnjo za vse izletnike dveh 
izletov, katerih bo eventualno eden v Drav. 
banovini, drugi pa na Jadransko morje.

Izletniki naj za prihod kupijo z legitima
cijo zletnega odbora celo karto, katera jim bo 
veljala za brezplačni povratek. Morali po bodo 
imeti potrjeno, da so sodelovali na zletu.

Vsi popusti veljajo za vse razrede brzih 
in potniških vlakov, brezplačen prevoz pa sa
mo v tretjem razredu potniških vlakov. Ako 
se želi kdo peljati z brzovlakom, mora plačati 
četrtinsko karto.

Popusti k točki 1, 2, in 3 veljajo od 
21. junija do 10. julija, za izlete pa od 29. ju
nija do 31. julija t. 1.

TOVARNA
JOS. REICH

LJUBLJANA
POLJANSKI NASIP ŠTEV. 4 — 6

Barva in kemično čisli damske in moške obleke. 
Kemično čisli ludi kužuhovino, rokavice, klobuke, 
preproge, zavese itd. / Sveilolika in pere srajce, 
ovratnike, zapestnice itd. v neprekosljivi izvršitvi. 
Pere, suši, monga in lika vsakovrstno domače pe
rilo. / Izdeluje najnovejše preoblečene gumbe. 

Entla, ažurira in plisira 
Čisti posteljno perje in puh



Vsa potrebna navodila, ¡katerih se je treba 
točno držati, so natiskana na železniških legi
timacijah.

Potrdila o sodelovanju na zletu se bodo 
izdajala 28. in 29. junija na odrejenem mestu 
v bližini zletišča.

Detajlna navodila za izkoriščanje popu
stov za izlete (glej točko 4) dobe izletniki pri 
železniškem odseku zletnega odbora, ki bo 
na dokaz sodelovanja na zletu, izdajal po
sebne legitimacije za izlete skupno s progra
mom izleta po ceni Din 6‘—.

Jadranska plovidba d. d. Sušak je dovolila 
na svojih parobrodih sledeče ugodnosti:

66% popust na redne tarife vsemu član
stvu, ki se izkaže z zletno in društveno sokol
sko legitimacijo.

50% popust na otroške cene za deco in 
naraščaj, ki se izkaže z zletno in društveno 
sokolsko legitimacijo ali pa potrdilom doma
čega društva.

50% popust vsem ostalim udeležnikom 
zleta, ki niso člani sokolskih društev, ako se 
izkažejo z zletno legitimacijo.

Vozne karte s popustom se morajo na
baviti pri odpotovanju tudi za povratek, ve
ljavne pa bodo le s potrjeno zletno legitima
cijo, da se je lastnik udeležil zleta.

Popusti veljajo za odhod na zlet 5 dni 
pred pričetkom zleta, za povratek pa 5 dni 
po zaključku zleta.

Brodarsko akcijsko društvo »Boka« v Ko- 
toru je dovolilo vsem udeležencem zleta na 
svojih parobrodih 50% popust na vozne cene.



UGODNOSTI Z ZLETNIM ZNAKOM s

Vsak imetnik članskega oz. naraščajskega 
zletnega znaka ima sledeče ugodnosti:

1. brezplačno stojišče na članski tribuni;
2. brezplačni vstop k medzletnim tek

mam;
3. brezplačni vstop na akademijo »Ljub

ljanskega Sokola« dne 28. junija zvečer;
4. brezplačno prenočišče na skupnih le

žiščih;
5. znižano vstopnino na sokolsko raz

stavo;
6. brezplačen vstop v Nar. galerijo in 

Nar. muzej;
7. znižano vstopnino na veselični prostor 

na velesejmu;
8. nezgodno zavarovanje za Din 10.000 za 

slučaj smrti in za Din 20.000 za slučaj trajne 
invaliditete.

Nezgodno zavarovanje bo trajalo ves čas 
zleta, t. j. od 25. do vštetega 29. junija 1933. 
za nezgode, ki se utegnejo pripetiti ob nasto
pih, pri tekmah, na telovadnih akademijah in 
pri izprevodu, pa tudi s kakršnimkoli javnim 
prometnim vozilom, od trenutka vstopa na 
domovinski postaji do Ljubljane in na po
vratku na izhodno postajo po isti poti.

Vodniki posameznih edinic morajo takoj 
ob prihodu v Ljubljano predložiti zletni pi
sarni poimenski seznam vseh udeležencev, 
članstva, naraščaja in ostalega občinstva, ki so 
pri društvu nabavili članski znak. Ti poimen
ski seznami so za zavarovalnice, kdor ne bo 
vpisan, ne bo zavarovan!
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priporoča v svoji detajlni trgovini

Pred Škofijo št. 21
(poleg magistrata)

TOVARNA

FRANC ZORN

družba z omejeno zavezo

SPECIALNA TRGOVINA 
KOR SETOV (STEZNIKOV) 
ZA DAME V NAJFINEJŠIH 
VRSTAH

Pasovi že od Din 65-- 
dalje vedno v zalogi 
Grudnjaki že od Din 11-- 
dalje

ADELA
BESEDNIK
LJUB LJANA
ŠELENBUHGOVA ULICA S





Vrvarske lastne izdelke
kupite najceneje in najbolje 
v novi povečani trgovini

PRVE KRANJSKE VRVARNE IN 
TRGOVINE S KONOPNINO

v/

Motvoz, 
žima, vol

na, afrik, 
platno (gradi)

bičevniki, biči, 
juta (Hessian), 

predpražniki, ne
premočljive konjske

plahte, ribje in gugal- 
ne mreže, konopne in 

gumijaste cevi vseh vrst 
itd. Na drobno, na debelo

LJUBLJANA
SV. PETRA CESTA 31 
Telefon št. 2441 
podružnici
MARIBOR 
Vetrinjska ul. 20 
Telefon 2454
CELJE 
Kr. Petra 33



I NaJslarejSi, najbolj znani in dobro vpeljani' I I edini popoldanski dnevnik v Dravski banovini |

»SLOVENSKI NAROD«
Mesečna naročnina samo 12 Din
NajboljSi insercijski organ
Mali oglasi vsaka beseda 50 par

Naklada 15.000 
Uprava: Ljubljana, Knafljeva ulica. 5

LJUBLJANSNE ONOLIC
R. Z. Z N. Z.

Ustanovljeno 1881

V LJUBLJANI
TYRŠEVA CESTA 18
(Dunajska cesta)

Najcenejša 
in higienska 
kuha je na

= Koks =

plin
zato se je vsaka moderna go
spodinja z veseljem poslužuje. 
Vse brezplačne informacije pri
Mestni plinarni



Ljubljana, Mestni trg štev. 24
Ustanovljena I e f a 1835.

Mannfabliima trgovina ra debelo in 
drobno

Telefon 3407



Popolnoma nov, najbližji kolodvora 
V vsef) sobafj tekoča mrzla in topla 
voda. — Restavracija, kavarna 
Vsak dan koncert

Cene najnižje

LIST NASE ŽENE JE

Izhaja v Ljubljani enkrat na mesec, prinaša poleg bogate in 
zanimive vsebine praktično gospodinjsko prilogo, krojno polo in 
risbe za ročna dela. ,,Stane letno Din 64-—, 

polletno . . Din 32-—, 
četrtletno . Din 16-—.

Naroča se v Ljubljani, Tavčarjeva ul. 12/H.

hranilnica v Maiibora
Stanje hranilnih vlog Din 130,000.000 
Obrestuje vloge na hranilne knjižice 
in v tekočem računu po 5%, večje in 
na trimesečno odpoved vezane pa 
po — Hranilnica je pupilarno
varen zavod, za katerega jamči 
mestna občina Mariborska 
z vsem svojim premoženjem 
in z vso davčno močjo. Zaradi tega 
nalagajo pri njej sodišča denar 
mladoletnih otrok in varovancev 
v obče, oblastva svoje depozite 
In cerkve svoj cerkveni denar

Posojila daje najugodnejše



STANOVANJSKI ODSEK 

Pred odhodom na vlak naj vsak brat (se
stra) natančno pregleda svoj k o v - 
čeg, oziroma prtljago, ako ima 
vse potrebno za potovanje in bi
vanje v Ljubljani v redu. Stanovanj
ski odsek opozarja posebno na sledeče: Legi
timacijo, perilo, brisačo, milo, glavnik, zobno 
ščetko, krtačo, kozarec itd. Bratom in se
stram, ki prenočujejo v skupnih prenočiščih, 
se priporoča, da vzamejo s seboj tudi 
rjuho oziroma odejo.

Prihod vlaka, s katerim pride oficielno 
naznanjena sokolska župa ali sokolsko dru
štvo, bodo pričakovali vsi bratje 
in sestre stanovanjskega p o d o d- 
seka, v čigar stanovanjskem okolišu bo 
župa ali društvo nastanjeno.

Člani stanovanjskega odseka bodo nosili 
na levi roki zelen trak z napisom: 
»Stanovanjski o d s e k«.

Bratje župni stanovanjski de
legati, ki pridejo nekaj dni pred prihodom 
župe ali društva v Ljubljano, morajo biti 
brezpogojno pri sprejemu njih župe oz. 
društva na kolodvoru navzoči in se jim bo 
strogo držati navodil brata načelnika stano
vanjskega pododseka. Prihod vlakov se bo 
izvedel pravočasno v centralni pisarni stano
vanjskega odseka, ki bo poslovala v perma- 
nenci (noč in dan) od 24. junija 1933. dalje 
na glavnem kolodvoru (tel. št. 2720).

Bratje in sestre, člani stanovanjskih pod- 
odsekov, sprejemni odsek, rediteljski odsek, 
železniški odsek in prtljažni-, odsek delajo na
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kolodvorih sporazumno z g. načelnikom glav
nega kolodvora po natančnem na
črtu, sestavljenim pred prihodom 
vlakov. Določeno bo, kako se bo izvršil 
izstop iz železniških vozov, izvršil na
stop v dvorede, oddajalo prtljago, na
kar bo takojšen odhod iz notranjih pro
storov kolodvorskega poslopja. Po izstopu iz 
vlaka naj bratje in sestre, ki so javljene za 
skupna prenočišča, oddajo svojo prt
ljago na doldčena mesta. Prtljaga naj ima 
točno označbo lastnika in se je brezpogojno 
ravnati po navodilih prtljažnega odseka, ki 
bo zavrnil prevzem in prevoz vsake prtljage, 
ki bi ne bila opremljena s predpisanim prt
ljažnim listkom. Centralni stanovanjski od
sek bo pravočasno obvestil vse župe oziroma 
društva, v katerih poslopjih bodo njihovi 
člani skupno nastanjeni.

Privatniki, ki se bodo pravočasno 
oglasili pri stanovanjskem odseku za skup
na prenočišča, naj se pri prihodu vlaka 
takoj javijo v pisarni stanovanj, odseka.

Privatniki iz istega kraja, ki 
žele prenočiti na skupnih pre
nočiščih, naj zahtevajo skupno 
stanovanjsko nakaznico. S tem 
znatno olajšajo poslovanje stanovanjskega 
odseka. Poudarja se, da se bo ozi
ralo samo na ono število oseb, 
ki je bilo pravočasno naznanje
no v seznamih, poslanih po sokolskih 
društvih stanovanjskemu odseku.

Člani in članice ne plačajo za skupna pre
nočišča nikake pristojbine. Ostali reflektanti 
za skupna prenočišča pa plačajo za vsako noč
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prenočnino Din 3’— in prejmejo istočasno 
stanovanjsko nakaznico. Te pristojbine se 
plačujejo v pisarni stanovanjskega odseka.

Bratje, sestre in drugi, ki so 
pravočasno naročili pri sokolskih 
društvih privatna stanovanja, dobe sta
novanjske nakaznice v pisarni stanovanjskega 
odseka na glavnem kolodvoru. Prenočni
no plača vsak stranki ob priho
du v privatno stanovanje.

Grupacije članstva in privatnih ude
ležencev v neposredni bližini kolodvorov so 
za branjene in naj se izvrše vsaj 100 m 
od glavnega kolodvorskega poslopja. Tam naj 
se tudi pogovore vse podrobnosti z župnim 
starešinstvom, oziroma odborniki posameznih 
društev. Nato se skupno odkoraka z 
načelnikom stanovanjskega pododseka, člani

Cenjenim

obiskovalcem

I. pokrajinskega

zleta SK3

v Ljubljani
priporoča
VELETRGOVINA

TELEFON 22-52 UUBUANA-MESTN,TCG5T-21 

svojo veliko zalogo galanterijskega in 
norimberškega blaga, raznih potrebščin 
za potnike in turiste, damskega in mo
škega perila, nogavic in pletenin, lepih 
daril, igrač, parfumerije in razglednice

Ob predložitvi »Navodil« dobite gotov popust
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stanovanjskega pododseka in delegati župne
ga stanovanjskega pododseka do poslopij, ki 
so določena za skupno nastanitev.

Telovadci ozir. telovadke se 
podajo prvi v poslopje in si iz
berejo svoje sobe v pritličju, 
ker morajo biti po odredbi Tehničnega od
bora od netelovadcev oz. netelovadk ločeno 
nastanjeni. Paziti je, da se sobe povsem iz
rabijo in da ne bo primanjkovalo prostora dru
gim, ker je vsako poslopje natančno premer
jeno in mora v vsakem poslopju imeti v na
prej določeno število prenočevalcev prostora.

Brat načelnik stanovanjskega pododseka 
naj pazi, da se člani njegovega stanovanjskega 
pododseka in delegatje župnega stanovanj
skega pododseka ne odstranijo iz po
slopja prej, dokler ni sprejem prtljage v redu 
izvršen in niso vsi nastanjeni.

Vsi v eni sobi nastanjeni določijo svo
jega sobnega nadzornika (brata ali 
sestro), ki je odgovoren za red v sobi. 
Priporoča se, da so sobni nadzorniki društve
ni odborniki. Sobni nadzornik napiše na li
stek, ki bo pritrjen na zunanji strani vrat, 
naslov društva (ako jih je več, naj se vsa 
navede), število nastanjencev in ime nadzira- 
telja sobe. Sobni nadziratelji naj prečitajo na- 
stanjencem hišni red, ki bo nabit v vsaki sobi.

Važno je, da se ne poškodujejo poslopja 
ali predmeti v sobah in po hodnikih. Poslopja 
za skupna prenočišča so nam odstopili last
niki brezplačno in zletni odbor jamči, da 
ostanejo nepoškodovana. Pazi naj se, da ne 
bo pritožb in s tem zvezanih nepotrebnih 
stroškov.
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Naloga in skrb sobnih n a d - 
z i r a t e 1 j e v je, da takoj, ko opa
zijo kako poškodbo, u g o t o v e 
krivca, ki bo moral plačati stro
ške popravil. V primeru, da se 
krivca ne ugotovi, bodo solidar
no odgovorni za poškodbo vsi 
prenočevalci dotične sobe.

Sobni nadziratelji naj tudi vpišejo imena 
vseh v sobah se nahajajočih in oddajo se
zname nadzorniku poslopja.

V poslopjih bodo za vzdrževanje sploš
nega reda in nadzorstva še posebni nad
zorniki, na katere se bo obračati za vsa 
potrebna pojasnila. Navodilom in od
redbam teh nadzornikov se je 
strogo in brezpogojno pokora
vati. Privatniki, ki bodo prenočili na 
skupnih prenočiščih, morajo takoj, ko si 
urede svoje prenočišče, predložiti nadzor
niku stanovanjsko nakaznico. Nadzorniki mo
rajo imeti tudi vse privatnike v skup
nih prenočiščih poimensko zabe
ležene v posebnem seznamu.

V primeru, da bo privatnik prenočil v 
skupnem prenočišču kako noč več, kakor je 
plačal v pisarni stanovanjskega odseka na 
glavnem kolodvoru, mora doplačati pre
nočnino a Din 3'— za vsako noč pri nad
zorniku poslopja.

Prenočevalci — Sokoli v skupnih preno
čiščih se opozarjajo, da brez nakaznice 
ki se bodo razdeljevale pri prihodu na glav
nem kolodvoru, ne bo dovoljen vstop 
v poslopja, kjer bodo skupna prenočišča.



Pazite, da teh nakaznic ne iz
gubite! V nujnih in izrednih primerih naj 
se naprosi vojaka, ki bo stražil pri vhodu, da 
pokliče nadzornika poslopja, ki ima edini 
pravico dovoliti nepoklicanim vstop v po
slopje.

V poslopju mora vladati mir, 
posebno p a bo paziti, da bo vladal 
zvečer in ponoči pred poslopjem, 
v veži, po hodnikih in sobah abso
lutno p op o 1 en mir!

Oni, ki bi prihajali pozno ponoči domov, 
naj ne bude z glasnim govorjenjem ali celo 
vpitjem svojih sostanovalcev. Sobni nadzi- 
ratelji naj vse, ki bi se ne pokorili tem 
odredbam, takoj opomnijo na red; v primeru 
neposlušnosti naj povzročitelja naznanijo 
svojemu odboru.

Paziti je na strogo snago v so
bah, hodnikih, posebno p a n a s t ra- 
tt i š č i h .

Kajenje v prostorih skupnega 
prenočišča je strogo zabranj eno!

Ob 10. uri zvečer naj se ugasnejo po so
bah vse luči razen ene, na hodnikih in stra
niščih morajo pa goreti luči vso noč. Umi
vanje pri vodovodu in na hodni
kih je prepovedano. Za umivanje se 
je posluževati umivalnih naprav, ako so v po
slopju, sicer pa primitivnih umivalnih naprav, 
ki bodo nameščene na dvoriščih.

V primeru kakega nenadnega obolenja 
naj se obvesti nadzornika poslopja, ki bo 
preskrbel vse potrebno za prvo pomoč in 
tudi za eventualno zdravniško intervencijo.
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VSTOPNICE
ZA DAVNE TELOVADNE NASTOPE
IN MEDZLETNE TEKME

Naraščaj ski odnosno članski zletni znak 
opravičujeta k brezplačnemu vstopu na telo
vadišče in prisostvovanju medzletnim tek
mam, javnim telovadbam in akademiji 
»Ljubljanskega Sokola« dne 28. junija zvečer, 
na članski tribuni (stojišča na severni tri
buni — vhod I) in sicer 18 junija odnosno od 
25. do 29. junija 1933.

Sedeže za javne nastope 18., 28. in 
29. junija je treba posebej nabaviti in so cene 
sledeče:

Tribuna Označba Vrsta
18.

junija
28. in 29. 
junija

Din Din

Glavna
Severni in 
južni del A 
(sredina)

15-17
11-14
6-10
1-5

60-— 
40 — 
30-- 
25’—

80’— 
80’- 
60- 
40 —

Glavna
Severni in 
južni del B 
(stranska dela)

11-17
6-10
1-5

40 — 
30 — 
20’—

60- 
45 — 
30’-

Južna 1-3 25’- 40’-
Severna 1-3 20- 30--

Sedeži pred god
benim paviljonom 1-3 10’- 15’—

Stojišča, kjer ni z naraščajskim oz. 
članskim zletnim znakom brezplačen vstop, 
stanejo 18. junija Din 6'—, v dneh 28. in 29. 
junija Din 10’— (vhod II in III).
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Za prisostvovanje m e d z let
nim tekmam stanejo sedeži enotno po 
Din 10'—, stojišča (brez zletnega znaka) Din 
5—; za dijaštvo in naraščaj Din 2’—.

Vstopnina na akademijo »Ljubljanskega 
Sokola«, ki se bo vršila 28. junija zvečer:

Sedeži na glavni tribuni A (srednji del) 
Din 15’—, B (stranska dela) Din 10'—, na 
severni in južni tribuni in pred godbenim 
paviljonom Din 6'—, stojišča Din 3’—.

Vstopnina k skušnjam dne 28. junija do
poldne: sedeži Din 5'—, stojišča Din 2'—. 
Z zletnim znakom vstop prost.

Vhodi na zletni prostor (telo
vadišče);

Vhod I, dohod z Gosposvetske ceste, 
poleg kopališča Športnega kluba »Ilirije«, je 
določen za zelene in modre vstopnice sede
žev in za članska stojišča (z zletnim znakom).

Vhod II, dohod iz Lattermanovega 
drevoreda, je določen za roza vstopnice in 
del rumenih in belih vstopnic.

Vhod III, dohod z Bleiweisove ceste 
(prehod čez železnico ob bivšem kino »Ti
voli«) je določen za rumene in bele vstopnice. 
— (Glej načrt zletnega prostora in dohodov!)

Vsaka vstopnica ima z rimsko 
številko označen vhod I, II, odnosno III. V 
glavnih dveh zletnih dneh imajo vstopnice, 
da se razlikujejo, 28. junija črn tisk, 29. ju
nija pa rdeč tisk.

Vsi sedeži in vrste so numerirani s teko
čimi številkami in sicer vrste od spodaj na
vzgor.
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Nabava sedežev in stojišč: 
Nujno priporočamo nabavo sedežev in sto
jišč v predprodaji, tako si vsakdo za
gotovi prostor, ki si ga želi, kar zaradi event. 
razprodaje kasneje ne bo več mogoče. Na
dalje s tem preprečimo prevelik naval ob 
zletnih dneh na zletno pisarno odnosno na 
blagajne na telovadišču.

Pismena naročila za sedeže s točno 
označbo dneva prireditve naj se 
pošljejo takoj finančnemu odseku 
zletnega odbora. Denar naj se nakaže 
ob naročilu na čekovni račun zletnega odbora 
pri Poštni hranilnici kraljevine Jugoslavije, 
podružnici v Ljubljani, št. 11.820.

Rezerviranje sedežev brez 
istočasnega nakazila odpadajo
čega zneska, je nemogoče.

Vstopnice, ki bodo rezervirane in pla
čane, se bodo po pošti pravočasno poslale 
naročnikom. V interesu vsakega naročnika je, 
da svoje želje v naročilu točno in čitljivo na
vede, ker se na reklamacije ne bo moglo ozi
rati; želje se bodo po možnosti upošte
vale. Za prodane vstopnice se ne vrača denar.

Ob glavnih zletnih dneh poslujejo blagaj
ne na zletišču tudi dopoldne, zato priporoča
mo nabavo vstopnic v dopoldanskih urah.

Predprodajo vstopnic sta prevzela tudi 
Kreditni zavod za trgovino in industrijo v 
Ljubljani in Ljubljanska kreditna banka v 
Ljubljani.

Naročila za vstopnice proti plačilu v na
prej pa sprejemajo podružnice Ljubljanske 
kreditne banke v Celju, Kranju, Mariboru, 
Novem Sadu, Ptuju, Splitu in Zagrebu.
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ZDRAVSTVENI ODSEK

NAVODILA UDELEŽENCEM ZLETA:

Doma. Priporoča se vsem edinicam, da 
pridobe zdravnika, člana društva ali vsaj iz 
istega okraja, da se udeleži primerno oprem
ljen zleta in opravlja zdravniško službo do
ma, v vlaku, in event. še v Ljubljani, v skup
nem stanovanju. Pri povorki koraka zdravnik 
s svojim oddelkom.

Bratje in sestre, ki bodo telovadili ali 
se bodo udeležili sprevoda v kroju, morajo 
biti zdravi. Izključeni od udeležbe na zletu 
so predvsem bratje in sestre, ki imajo kako 
nalezljivo bolezen, ki so bolni na pljučih ali 
na srcu, posebno v taki meri, da grozi nevar
nost, da se bolezen zaradi vožnje ali napora 
na zletu poslabša. Tekmovati ne sme nihče, 
ki boluje na težki srčni napaki, na vnetju 
ledvic, na kili ali na drugi težji bolezni. Pred 
zletom je treba izvesti natančno zdravniško 
preiskavo in izločiti vse, ki so iz zdravstve
nih razlogov nesposobni.

Zvočne aparature za kino

Ojačevalne naprave

Radio aparate , , .
—■——i—__ dobavlja najkulanrneje

RADIOVAL, LJUBLJANA
Popravila in zamenjava Dalmatinova ulica 13
radio aparatov!

s 32



Bratu zdravniku naj se dodelita še dva 
brata in dve sestri, ki so izučeni za prvo 
pomoč.

Vsaka edinica mora sedem dni pred od
hodom naznaniti zdravniškemu odseku v 
Ljubljani, v kaki meri je te dolžnosti izpol
nila in javiti, če se je pojavila v kraju kaka 
nalezljiva bolezen, ki bi se mogla prenesti. 
Zdravniškemu odseku naj se sporoči tudi 
ime zdravnika, ki bo spremljal edinico.

Pred odhodom edinice naj br. načelnik 
skupno z br. zdravnikom in s pomožnim 
osebjem ugotovi, da li so bratje in sestre 
zadostno in primerno opremljeni s potreb
nim perilom (več parov nogavic, brisača itd.), 
obleko, obutvijo, odejo za ležišče, toaletnimi 
potrebščinami (milo, zobna ščetka, glavnik, 
riževa moka, vaselina).

Br. zdravnik naj pred odhodom pouči 
članstvo o važnosti higiene med vožnjo in 
zletom.

Bivanje v Ljubljani.
Živi trezno in vzdržno.
Skrbi za čistočo telesa.
Prenočišče je prostor za počitek! Zato 

pojdi tiho in mirno na ležišče in ne moti 
spečih bratov - sester.

V prenočišču ne kadi in ne pljuvaj na tla.
Vsako prenočišče ima svojega določene

ga zdravnika; ako je to zdravnik došle edi
nice, tedaj stanuje v istem poslopju z edi
nico; ako pa ne, je naslov zdravnika, ki vrši 
zdravniško službo in stanuje v bližini, ozna
čen na vidnem mestu. Tega zdravnika pozovi 
le v potrebi in ako ne moreš sam do njega.
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Društveni in rajonski zdravniki opravijo 
pregled vsako jutro pred odhodom edinic 
iz prenočišča.

Med povorko bodo postavljene na do
ločenih mestih zdravniške postaje, ki bodo 
nudile prvo pomoč. Na zletišču bo stalna 
zdravniška služba, mesta zdravniških ambu- 
lanc pa vidno označena z belo zastavo z 
rdečim križem.

Vsak sum na eventualno pokvarjeno 
hrano ali pijačo naj se javi rajonskemu zdrav
niku oziroma centrali v Mestnem domu, te
lefon št. 22-09, kjer 'bo poslovala v mestni 
reševalni postaji centralna permanentna (po 
dnevi in ponoči) zdravniška služba.

po meri, športne obleke in vsako

vrstno manufakturno blago - tudi na 

večmesečni kredit - pri manufakturi

LJUBLJANA 

ALEKSANDROVA CESTA $TEV. 8
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REDITELJSKI ODSEK

Pri mnogobrojni udeležbi na zletu je 
brezpogojni red in disciplina povsod in ve
dno edino sredstvo, da .se ne dogodijo ne
sreče in se vrše vse prireditve v najlepšem 
redu. Vsakdo, predvsem pa člani in članice, 
se morajo brez ugovora pokoravati navodi
lom rediteljev, ki vzdržujejo red in pazijo na 
pravilno izvrševanje naredb zletnega odbora.

Reditelji, člani Sokola, nosijo na levem 
rokavu rdeč trak z napisom »Reditelj« in te
kočo številko. Vsi trakovi so žigosani z zlet- 
no štampiljko in so obenem izkaznica. No
sijo se samo v izvrševanju službe.

Rediteljski odsek je deljen na tri pod- 
odseke: policijski in sprevodni, rediteljstvo 
na tribunah in rediteljstvo na telovadišču.

Policijski odsek ima nalogo vzdr
ževati red pri sprevodih in drugih večjih zbi
ranjih članstva, dajati vsa zaželena pojasnila, 
nadzirati cene v javnih lokalih in paziti na 
dostojno obnašanje članstva. Bodite zmerni 
pri zauživanju alkohola in v kroju ne osta
jajte zunaj prenočišč preko 2. ure ponoči. 
Kogar dobe reditelji na ulici po tej uri 
ali kdor se bo nečastno ali nedostojno obna
šal, temu se bo brez obzirnosti odvzelo znak 
in izkaznico.

Rediteljstvo na tribunah je 
odgovorno, da dobi vsak svoje mesto, zato 
ne bodite nestrpni in pridite raje pol ure prej 
na telovadišče, kakor da bi se prerivali zadnji 
trenutek. Važno je, da si vsak nabavi potreb
no vstopnico že v predprodaji. Kdor nima
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vstopnice za tribune, naj ne sili na sedeže, 
ker se s tem izpostavlja neprilikam, redite
ljem pa povzroča nepotrebne težkoče. Ne 
nadlegujte z vprašanji po sedežih drugih 
funkcionarjev ampak samo reditelje na svoji 
tribuni. Kajenje je zlasti na tribunah in v 
oblačilnicah najstrožje zabranjeno.

Reditelj s t v o na telovadišču 
nadzira predvsem vhode. Kdor nima zletnega 
znaka, mora imeti vstopnico.

Več o podrobnostih rediteljske službe ni 
mogoče povedati. Pojem sam pove, da vzdr
žuje red, zato se mora vsak pokoravati danim 
navodilom. Obračajte se pa tudi v vseh pri
merih, kjer rabite pomoči (zdravniške in dru
ge) na rediteljstvo, ki bo vedno uslužno na 
razpolago z vsemi informacijami.

Pisarna rediteljstva se nahaja v zida
nem poslopju (bivši kino »Tivoli«) ob 
zletnem prostoru.

Upamo, da bo služba rediteljev lahka, 
če se bo vsak zavedal, da je prišel na I. po
krajinski zlet kot Sokol. Prej pa naj vsak še 
prečita vsa navodila odsekov, da ne bo po 
nepotrebnem vpraševal stvari, ki so že pojas
njene in objavljene.

»LJUDSKA SAMOPOMOČ«
reg. pomožna blagajna, MARIBOR, Grajski irg 7 

LJUBLJANA, TYEŠEVA 34

sprejme vse zdrave osebe od 1. do 80. leta za primer smrfi 
Število članov 38.000. Izplačane podpore nad 8,000.000 Din 

Ustanovljena leta 1927
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PRTUAZNi ODSEK

Pred prihodom vsakega vlaka se sestane
jo na kolodvorih tudi člani prtljažnega od
seka.

Takoj po prihodu vlaka se mora oddati 
prtljago na določeno mesto.

Vsaka župa oziroma društvo mora ime
novati po dva člana ozir. članici, ki ostaneta 
pri prtljagi, jo spremljata in sta navzoča pri 
oddaji oz. prevzemu.

Prtljaga se mora po načrtu nastanitve 
razvrstiti tako, da pride na eno skupino prt
ljaga le za one člane, ki bodo nastanjeni 
skupaj v istem poslopju.

Prtljaga naj ima na močni vrvici pri
trjen listek v usnjatem okvirju ali pa karton, 
na katerem je označena župa, društvo, last
nikovo ime in stalno bivališče ter naslov 
skupnega prenočišča v Ljubljani.

Listki na prtljagi naj bodo pisani raz
ločno z barvastim ali navadnim svinčnikom 
in ne s črnilom ali kopirnim svinčnikom.

Prtljažni listki morajo biti na vsakem 
kosu prtljage.

STROJNO PODJETJE---------------------------------------------------

R. WILLMANN, LJUBLJANA
Telefon 20-55 SLOMŠKOVA ULICA ŠT. 3

Izdeluje različne vrste slrojev za lesno 
industrijo, transmisijske naprave, tovorna 
dvigala vseh vrst, rebraste cevi iz ko
vanega železa.
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Priporočajo se prtljažni list
ki po naslednjem vzorcu:

I. pokrajinski zlet Saveza Sokola 
kraljevine Jugoslavije v Ljubljani

Zupa: _________________________________
Društvo: ..............................................................
Brat (sestra): ..................................................
Stalno bivališče: .............................................
Prenočišče v Ljubljani: .................................

Prtljažne listke po navedenem vzorcu naj 
vsako društvo preskrbi za svoje člane v last
nem delokrogu.

Prtljage, ki ne bo tako opremljena, prt
ljažni odsek ne bo prevzel.

Pri prihodu do poslopij, kjer bo skupno 
prenočišče, naj članstvo in privatniki takoj 
poiščejo svojo prtljago, ki <bo med 
tem pripeljana pred poslopje, oziroma bo že 
razvrščena po hodnikih pritličja. Župna ozir. 
društvena spremljevalca prtljage naj ostaneta 
toliko časa pri vozu, da pride članstvo do 
odkazanih prostorov. V primeru, da bi kak 
del prtljage ne bil na mestu, bil izgubljen, za
menjan ali drugam peljan, naj se dotični, ki 
ga pogreša, zglasi v p i s arni stanovanj - 
skega odseka na glavnem kolodvoru, 
kjer se bodo vlagale reklamacije za 
pogrešano oziroma zamenjano prtljago.

Člani prtljažnega odseka bodo imeli na 
levem rokavu vijoličast trak z napisom »Prt
ljažni odsek«.





Gosiilna DOLŽAN, Radovljica' 
PRI LECTARJU
Priznano dobra kuhinja 
Vina vseh vrsiz vedno sveže pivo 
Sobe na razpolago

Se priporoča
FRANC DOLŽAN

LESNA INDUSTRIJA, PARNA ŽAOA,
III TESARSTVO IN STAVBENO MIZARSTVO

IVAN RAVNIKAR, LJUBLJANA
lil LINHARTOVA UL. 25
| Specialni oddelek za tovarniško izdelavo modernih lesenih hiš
| Modemi predalčni nosilci za velike razpeline po laslnem patentu -Pas« 
|| Račun Poštne hranilnice podr. Ljubljana, šl. 11.428. — Telefon 24-15

Posluje po vsej Jugoslaviji. Ustanovljena leta 1913.

SPLOŠNA ZAVAROVALNA DRUŽBA

Ravnateljstvo za Dravsko banovino v Ljubljani

Sklepa:
1. požarna zavarovanja
2. življenjska zavarovanja,
3. nezgodna in jamstvena 

zavarovanja,
4. zavarovanja proti škodam 

zaradi tatinskega vloma,
5. transportna zavarovanja,
6. zavarovanja proti škodam 

zaradi razbitja stekla.

Največji tu delujoči zavod 
Družba je prevzela od „Graške 
vzajemne zavarovalnice“ in od 
zavarovalnih družb „Feniks“ (po
žarni oddelek) in „Franko-Hon- 
groise“ ves njih kupčij ski obstoj 
v naši državi. - Najnižie tarife. 

Takojšnja izplačila škod.
Po n are d bi ministrstva 

za vojsko in mornarico nadome
ščajo police splošne zavarovalne 
družbe „JUGOSLAVIJE“ 
ženitvene kavcije za častnike

Telefon 25-71 PISARNA: TYRŠEVA CESTA 15 Telefon 25-71







PREHRANJEVALNI ODSEK

Prehranjevalni odsek je razposlal vsem 
edinicam okrožnico, v kateri je bilo navede
no, da se bo hrana delila članstvu, naraščaju 
in deci v neposredni bližini telovadišča iz 
skupnih kuhinj. Zaradi tehničnih za
prek ne bo mogoče organizirati 
skupno prehrano vsega t e 1 o v a d e- 
čega članstva, naraščaja in dec e, 
ampak bo prehrana pripravljena 
po raznih restavracijah.

Za prehrano veljajo izključno samo na
slednja navodila:

Članstvo in naraščaj, ki bo pri telovadbi 
nastopilo, je obvezano na skupno kosilo. Na
raščaj 18. junija, članstvo pa 28. in 29. junija. 
Kosilo bo pripravljeno po raznih restavra
cijah.

Za II. predzletni dan dne 18. junija — 
nastop naraščaja in dece — se bo prehrana 
preskrbela samo za oni naraščaj in deco, za 
katere se bo prehrana, t. j. kosilo po Din 6’50, 
plačala v naprej zletnemu odboru. Vsi udele
ženci morajo prinesti skodelico (priporočajo 
se vojaške skodelice s pokrovom) in jedilni 
pribor s seboj. Prijave za skupno kosilo nara
ščaja in dece morajo biti vposlane prehra
njevalnemu odseku najkasneje do 12. 
junija, iker se bodo kasnejša naročila 
brezpogojno zavrnila. Za ostale 
udeležence naraščaj skega dneva, ki bi se za 
prehrano do 12. junija ne prijavili in prehrane 
ne plačali v naprej — odklanja prehranjevalni 
odsek vsako odgovornost.
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Obenem naj vse bratske edinice prijavijo 
zletnemu odboru tudi vse one naraščajnike 
(-niče) ter deco, ki reflektirajo na zajtrk in 
večerjo. Cena izdatnemu zajtrku bo Din 2'50, 
večerja pa Din 6’—, tedaj skupno Din 8’50. 
Opozarjamo brat. edinice, da pri prijavah in 
nakazilih za zajtrk in večerjo natančno ozna
čijo za kateri dan naročajo zajtrk in večerjo. 
Kakor mora biti kosilo v naprej plačano, talko 
morata biti v naprej plačana tudi zajtrk in 
večerja, ker se na naročila brez plačila v na
prej pod nobenim ipogojem ne bo oziralo. Ker 
je pričakovati po dosedanjih prijavah — pri
javljeno je nad 9000 sokolske mladine —silen 
naval, priporočamo bratskim edinicam, da 
takoj zasigurajo prehrano za svoj naraščaj 
in deco. Mladina bo dobila hrano le v sprem
stvu svojih vodnikov.

Nakaznice za prehrano se posameznikom 
ne bodo izdajale, prejmejo jih samo vodniki 
žup ali njihovi namestniki, ki naj jih pre
vzamejo takoj, ko pridejo v Ljubljano ali pa 
vsaj tekoči dan do 10. ure dopoldne v pisarni 
prehranjevalnega odseka, ki se bo nahajala 
na Miklošičevi cesti 13. Izkaznice se bo iz
dajalo samo onim edinicam, ki so hrano 
plačale v naprej in na podlagi seznamov, iz 

POZOR!
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katerih bo razvidno za katere dni in koliko 
porcij je edinica naročila in plačala.

Vsaka župa naj se ustroji v oddelke po 
prilično 100 članov, zadnji oddelek je lahko 
manjši, nikakor pa ne večji. (Primer: župa na
roči 212 porcij, ustroji se v dva oddelka po 100 
članov, tretji oddelek pa šteje 12 članov.) Tako 
ustrojene čete pripeljejo župni vodniki k re
stavracijam, ¡ki bodo označene na nakaznici za 
prehrano. Pri drugi restavraciji in drugi dan, 
kakor bo na nakaznici označeno, se ne bo do
bilo kosila pod nobenim pogojem. Čas razde
ljevanja kosila se bo naznanil članstvu po žup
nih nadzornikih. Kdor bo prišel k razdeljeva
nju prepozno, bo izgubil pravico do porcije, 
zato naj se vsak brez izjeme drži svoje sku
pine in upošteva predpise.

Župni nadzorniki so odgovorni za vzoren 
red v nadzorstvo' določenega članstva in si 
imajo preskrbeti pri prehranjevalnem odseku 
vsak dan potrebne informacije.

Kakor naraščaj in deca je dolžan vsak 
član(ica), telovadec(ka) prinesti ® seboj sko
delico za juho, krožnik za prikuhe in jedilni 
pribor, kljub temu, da bo prehrana v restav
racijah. Za umivanje skodelic in jedilnega pri
bora bo pripravljena v restavr. topla voda.

Društva, ki so za glavne zletne dni že 
plačala prehrano, pa niso zadostno označila 
za katere dneve so plačala, naj najkasneje do 
18. t. m. ponovno pošljejo točne prijave. 
Posebno naj bo navedeno, za vsak dan loče
no, koliko zajtrkov, kosil in večerij so na
ročili in plačali.

Vse bratske edinice ponovno opozarjamo 
na zgoraj navedena navodila, zato naj takoj
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brez odlašanja do 12. junija pošljejo pri
jave za prehrano. Kar velja za naraščaj velja 
tudi za članstvo, s to razliko, da stane kosilo 
za članstvo Din 8'50, zajtrk Din 2’50, ve
čerja pa Din 6’—. Prijave članstva glede pre
hrane morajo biti poslane prehranjevalnemu 
odseku najkasneje do 18. junija in 
se na kasnejše prijave ne bo oziralo.

Ostalo članstvo (netelovadci) in drugi 
udeležniki zleta.

Za ostalo članstvo (netelovadce) in dru
ge udeležnike zleta, ki ise prijavijo po dru
štvih oz. župah, se bo skušalo preskrbeti 
prehrano in naj vsaka župa določi, kot za te
lovadce, na vsakih 100 po enega nadzornika. 
Cena kosila za skupine bo znašala od Din 9'— 
do Din 12'—. Nadzorniki za prehrano telo- 
vadečega članstva ne smejo biti obenem nad
zorniki prehrane za članstvo, ki ne bo telo
vadilo.

Ceniki jedil in pijač bodo v vseh gostil
niških obratih vidno izobešeni.

Pretiranje cen naj se javi prehranjevalne
mu odseku, ki bo prijavil obrat mestnemu 
tržnemu nadzorstvu.

Pisarna prehranjevalnega odseka se na
haja v Ljubljani, Miklošičeva cesta 13 (blizu 
glavnega kolodvora), kjer se bodo dobile vse 
informacije.

Člani in pomožni organi prehranjevalnega 
odseka bodo imeli na levem rolkavu olivno 
zelen trak.



IZLETNI ODSEK

Izletni odsek po priredil večje število iz
letov po Sloveniji, Dalmaciji, Bosni itd. Opisi 
posameznih izletov in tur bodo zbrani v po
sebni lični brošuri, ki jo bo izdal zletni od
bor. Brošura bo opremljena s ponatisi foto
grafij vseh pomembnejših krajev Slovenije 
in Dalmacije ter bo obenem lep spomin na 
našo domovino.

Z nakupom izletne legitimacije (cena 
Din 6’—), ki bo edina upravičevala do vseh 
ugodnosti po železnicah in zlasti planinskih 
postojankah (kjer imajo izletniki iste ugod
nosti kakor člani planinskih društev) bo bro
šuro vsakdo brezplačno prejel.

Razdelitev izletov in tur je sledeča:
a) Avtobusni izleti:

1) Ljubljana—Jezersko'—Ljubljana (1 dnevni 
izlet)

2) Ljubljana—Bohinj—Ljubljana (1 dnevni 
izlet)

3) Ljubljana—Kranjska gora—Ljubljana (2 
dnevni izlet)

4) Ljubljana—Novo mesto—Brežice—Ljublja
na (2 dnevni izlet)

5) Ljubljana — Maribor — Logarska dolina —
Ljubljana (3 dnevni izlet)
b) Izleti z vlaki in avtobusi:

1) Ljubljana—Rogaška Slatina—Ljubljana (po
ljubno)

2) Ljubljana — Maribor—Gornja Radgona —
Ljubljana (2 dnevni izlet)



c) Lažji izleti in ture:
1) Ljubljana—Kamniška Bistrica—Ljubljana 

(2 dnevni izlet)
2) Ljubljana — Vintgar — Bled — Ljubljana (1 

dnevni izlet)
3) Ljubljana—Črna prst—Boh. jezero—Ljub

ljana (2 dnevni izlet)
4) Ljubljana — Planica — Ljubljana (1 dnevni 

izlet)
5) Ljubljana — Kranjska gora — Ljubljana (1 

dnevni izlet)
6) Ljubljana—Kranjska gora—Vršič—Planica 

—Ljubljana (2 dnevni izlet)
7) L j ubij ana—Mojstrana—V rata—L j ubij ana 

(1 dnevni izlet)
8) Ljubljana—Gozd-Martul j ek—Kranjska go

ra—Ljubljana (1 dnevni izlet)
č) Težje ture:

1) Ljubljana—Kamniška Bistrica—Kamniško 
sedlo—Okrešelj—Češka koča—Jezersko— 
Ljubljana (2 dnevna tura)

2) Ljubljana—Kamniška Bistrica—vsi vrhovi 
Kamniških planin od Ojstrice do Kočne— 
Jezersko—Ljubljana (II. varijanta: sestop 
preko Krvavca v Kamnik) (4 oziroma 5 
dnevna tura)

3) Ljubljana — Kranjska gora — Prisojnik — 
Mojstrovka—Planica—Ljubljana (3 dnevna 
tura)

4) L j ubij ana—Moj strana—Triglav—Triglavska 
jezera—Bohinj—Ljubljana (4 dnevna tura)

5) Ljubljana—Kranjska gora—Križka stena— 
Škrlatica—Vrata—Ljubljana (3 dnevna tura)

6) Ljubljana—Rateče—Jalovec—Ljubljana (2 
dnevna tura)
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d) Izleti na Jadran:
1) Ljubljana—Zagreb—Sušak—Split in nazaj 

(3 dnevni izlet)
2) Ljubi j ana—Zagreb—Sušak—Split—Plitvička

jezera—Zagreb—Ljubljana (6 dnevni izlet)
3) Ljubljana—Zagreb—Sušak—Split—Dubrov

nik—Kotor—Cetinj e—Mostar—Saraj evo— 
Beograd—Ljubljana (11 dnevni izlet)
30. junija bo vozil tudi posebni vlak iz

Ljubljane v Bohinj in na Bled. Prireditev se je 
odstopila potovalni pis. »Putnik« v Ljubljani

V zletnih dneh bo poslovala posebna pi
sarna v avli »Narodnega doma«, kjer se bodo 
izdajale izletne legitimacije. Ker se pričakuje 
veliko prijav za posamezne izlete, se prosi, da 
se vsakdo čimpreje prijavi, ker se na pozne 
prijave ne bo moglo ozirati. To' velja zlasti za 
avtobusne izlete.

Poleg talkse za izletno legitimacijo se 
mora v naprej položiti tudi znesek, ki bo za 
vsak izlet označen v »Seznamu izletov«.

Za izlete po Jadranu, katere bo priredila 
potovalna pisarna »Putnik« v Beogradu, se 
mora vsakdo prijaviti na zletno pisarno za 
I. pokrajinski zlet Sokola kraljevine Jugosla
vije v Ljubljani najpozneje do 20. junija ter 
istočasno nakazati določeni znesek in sicer:

1) za trodnevni izlet Din 420‘— za III. raz
red, Din 530’— za II. razred.

2) za šestdnevni izlet Din 925'— za III. 
razred, Din 1120’— za II. razred.

3) za enajstdnevni izlet Din 1840’— za III. 
razred, Din 2120'— za II. razred.

V vseh cenah je vračunana vsa oskrba 
in vožnja.
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SOBOTA, 17,
Drama:

Miad. predstava 
SRCE IGRAČK

Otroška igra v 4 
dejanjih.

Zač. ob H16. uri.
Cene od Din 15'— navz.

TARTUFFE 
Komedija v 5 dej. 
Začetek ob 20. uri.

Cene od Din 30'— navz.

JUNIJA:
Opera:

(Letno gledališče v 
Tivoliju)

GORENJSKI
SLAVČEK

Komična opera v 
3 dej.

Začetek ob 18,uri. 
Cene od Din 20 —

navzdol.

NEDELJA, 18. JUNIJA:
Drama:

OKENCE 
Veseloigra v 4 de

janjih.
Začetek ob 20. uri. 
Cene od Din 26'—

navzdol.

Opera :
(Letno gledališče v 

Tivoliju)
PRI BELEM 
KONJIČKU

Spevoigra v 3 dej. 
Začetek ob 18 uri.

Cene od Din 30'— navz.

PONEDELJEK, 26. JUN.:
Drama:

IZPREOBRNITEV
FERDIŠAPIŠTORE

Komedija v 3 dej.

Začetek ob 20. uri. 
Cene od Din 26'—

navzdol.
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TOREK, 27. JUNIJA:
D rama:

CELJSKI GROFJE 
Drama v 5 dej. 
Začetek ob 20. uri. 
Cene od Din 26'—•

navzdol.

Opera:
(Letno gledališče v 

Tivoliju)
PRODANA
NEVESTA

Komična opera v 
3 dej.

Začetelkob 16. uri. 
Cene od Din 30’— navz.

Začetek ob 20. uri. 
Cene od Din 30’— 

navzdol.

JUNIJA:
Opera:

KOŠTANA 
Opera v 5 slikah. 
Začetek ob 20. uri. 
Cene od Din 30’— 

navzdol.

29. JUNIJA:
Opera:

MALA FLORAMT 
Opereta v 3 dej. 
Začetek ob 20.uri. 
Cene od Din 30’-— 

navzdol.

V operi opereta

JIM IN JILL

SREDA, 28.
Drama: 

HAMLET 
Tragedija v 5 dej. 
Začetek ob 20. uri. 
Cene od Din 26’—

navzdol.

ČETRTEK, :
Drama: 

TARTUFFE 
Komedija v 5 dej. 
Začetek ob 20. uri. 
Cene od Din 26'—

navzdol.



ZLETNE PISARNE:

Glavna zletna pisarna:
Narodni dom (vhod z Bleiweisove ceste). 

Stanovanjski odsek:
Glavni kolodvor.

Prehranjevalni odsek:
Miklošičeva cesta 13.

Gospodarski odsek:
Narodni dom (vhod z Bleiweisove ceste).

Žigosanje legitimacij:
Narodni dom (avla, vhod z Aleksandrove 
ceste), za telovadce s potrdilom načelnika 
v garderobah na velesejmu.

Tehnični odbor:
(pisarna na velesejmu).

Izletni odsek:
Narodni dom (avla, vhod z Aleksandrove 
ceste).

Rediteljski odsek:
Ob zletišču (bivši kino »Tivoli«).

Zdravstveni odsek:
Mestni dom.

JOSIP KREGAR
MESTNI TESARSKI MOJSTER

KODELJEVO 19, LJUBLJANA
Izvršuje vsa v to stroko spadajoča 
dela, kakor ostrešja za male In ve
like razpetlne, lesene hiše, stop

nice i. t. d.
TELEF. 26-96 TELEF. 26 96
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ODZNAKI 
FUNKCIONARJEV ZLETNIH ODSEKOV

Člani poedinih odsekov zletnega odbora 
bodo nosili na levi roki trak z označbo odse
ka, in sicer:

Zletni odbor: državno trobojnico.
Tehnični odbor: moder trak.
Finančni odsek: belo-rdeč trak.
Gospodarski odsek: rožnat trak.
Stanovanjski odsek: zelen trak.
Železniški odsek: rumen trak.
Prehranjevalni odsek: olivno zelen trak.
Prireditveni odsek: bel trak.
Zdravstveni odsek: bel trak z rdečim kri

žem.
Rediteljski odsek; rdeč trak.
Prtljažni odsek: vijoličast trak.
Izletni odsek: belo-zelen trak.

Za vsako priliko se oblečete najugodneje 
pri znani domači tvrdki
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BELEŽKE:

GOSPOSKA ULICA ŠT. 4

NATISNILA UČITELJSKA TISKARNA V LJUBLJANI 
(PREDSTAVNIK FRANCE ŠTRUKELJ)
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ZOBNI ATELJE
Telefon 32=96 ORDINACIJA Telefon 32=96

Deniisi Bevc j.ožko
LJUBLJANA, GOSPOSVETSKA C. 4/1.

V hiši Iger je lekarna Kuralf 

ORDINIRA OD 9. DO V2I. URE IN OD 2. DO V26. URE 

Ob sobotah se sprejema le do 4. ure 

Po dogovoru tudi izven določenih ur

NAJMODERNEJE UREJENA LEKARNA

LJUBLJANA, TYRSEVA C. ŠTEV. 6
(DUNAJSKA CESTA) 
NASPROTI -NEBOTIČNIKA-

Velika zaloga tuzemskih in inozemskih 
specialitet. Oddajajo se zdravila na 
recepte za vse bolniške blagajne.
Priporoča MALINOVEC 
pristen, naraven, na malo in veliko.
NORVEŠKO RIBJE OLJE
najfinejše, sveže, vedno v zalogi. 

Naročila točno proti povzetju.

I





VSE TISKOVINE
za sokolska druživa,

VSE POTREBNE KNJIGE
za sokolske knjižnice,

VSA VABILA, LETAKE, LEPAKE
za sokolske prireditve

Vam nalisne

Tiska šolske, mladinske, 
leposlovne in znan» 
sfvene knjige. Ilustrira 
knjige v enobarvnem 
in večbarvnem tisku.

Tiska časopise, revije, 
vizitke, bloke, kataloge 
in mladinske liste.

Lastna tvornica šolskih 
zvezkov. Knjigoveznica

Oddelek za učila z 
veliko zalogo slik 
naših velmož. 
KNJIGARNA V LJUBLJANI

PODRUŽNICA V MARIBORU 
Tyrševa ulica šle v. 44

UČITELJSKA TISKARNA

V LJUBLJANI, FRANČIŠKANSKA 6

I*



Mehanična tvornica svilenih izdelkov

MARIBOR, Mlinska br. 23
T.l,|,„ b,. 21-77|

Tvornica proizvoda svih vrsta svilenih rubaca 

kao i polusvilenih te isto tako brokate za postave 

ženskih kaputa kao i sve vrste (futera) postava. 
Proizvoda svih vrsta crepdešina kao i sve vrste 
svilenih štofova za kravate. — Industrija poseduje 
vlastite tvornice u Cehoslovačkoj (Lanškroun) kao 

i stovarišta u Beču. — Tvornica radi na naj-

_______moderniji osnovi sa električnim pogonom

IVAN BONAČ
LJUBLJANA, ŠELENBURGOVA ULICA ŠT. 5

priporoča: razglednice, pisemski papir, 
darila za vse prilike. - Oglejte si izložbe 
v Šelenburgovi ulici, nasproti glavne pošte

Pri nakupu blaga za moške in ženske obleke 
priporočamo 
veliko zalogo tvrdke

R. MIKLAUC »Pri škofu«
LJUBLJANA - Lingarjeva ulica - Pred škofijo

Za ugoden nakup Vam jamči preko 60 lelni obstoj Ivrdke I



Plelenine
rokavice
nogavice
trikotažo
samoveznice
moško perilo
damsko perilo
steklo
porcelan
kuhinjsko posodo 
potne kovčeke 
toaletne potrebščine 
turistovske potrebščine 
damske torbice 
damske plašče 
damsko konfekcijo 
predpasnike 
damske svilene bluze 
telovadne Qlače 
telovadne majce 
potrebščine za šivilje 
otroške igrače

Čevlji vseh vrst iz lastne tovarne

TRGOVSKA HIŠA

ANT. KRISPER
LJUBLJANA

MESTNI TRG 26 • STRITARJEVA 1-3



Engelbert Erancgelti
friseur za gospode in dame
Djubljana, Dunajska cesta št. 20
nasproti kavarne »Evropa«
se priporoča za vsa v to
stroko spadajoča dela

PRIPOROČA SE
DOBRA KUHINJA 
I N GOSTI DNA

C
POD ROŽNIKOM

»STRELIŠČE«
Dobra ljutomerska 
In dolenjska vina 
po najnižjih cenah

KRISTINA ANTONOVIC

LJUBLJANA 
Hnafljeva ul. 9
Telefon 2483 

MARIBOR
Telefon št. 2281

CELJE

Telefon št. 93

Hranilnice Dravske banovine so pupilarnd 
varni denarni zavodi Dravske banovine, ki 
jamči za vse obveznosti hranilnic z vsem 
svojim premoženjem in vso davčno močjo. 
Sprejemajo vloge na knjižice in na tekoči 
račun, vrše vse kontokorentne in žirovne posle 
ter posredujejo vse vrste denarnih transakcij. 
Na razpolago tudi domači hranilniki za deco. 

Popolnoma varna in iz
vrstna naložba prihrankov



NA VIŠKU
V VSEH PANOGAH TISKA IN 
REPRODUKCIJSKE TEHNIKE JE

V

D. D.

V LJUBLJANI I 
MIKLOŠIČEVA 1 
CESTA ŠT. 16 j 

TELEFON ŠTEV. 21-32 h

ZA FOTOGRAFIJE 
IN RAZGLEDNICE

PO OBLIKI, PO 
LIČNOSTI IN 
PO CENI BREZ 
KONKURENCE
IZDELUJE IN RAZPOŠILJA

KNJIGOVEZNICA
DELNIŠKE TISKARNE

D. D.
V LJUBLJANI, MIKLOŠIČEVA CESTA 16 

TELEFON ŠT. 21-32



V dnevih sokolskega zleta, se vsem cenj. gostom najbolje 
priporoča

Velesejmska restavracija 
»DOLNIČAR & PRESKER«

v neposredni bližini zletnega telovadišča

Topla In mrzla kuhinja, prvovrstna 
vina, Unionsko pivo In brezalkoholne 
pijače. Kavarna v paviljonu. Večerne 
zabave z godbo In plesom na pro
stem In v Danclngu

Pod istim vodstvom renomirana kavarna in restavracija 
»EMONA«



A. ŽIBERT
TRGOVINA S ČEVLJI
LJUBLJANA / PREŠERNOVA ULICA

nudi c e n j. o b č i nst vu svojo veliko 
zalogo čevljev domačega in tuje

ga izdelka najboljših svetov, znamk. 
Velika izbira po najnižjih cenah

TOVARNA IN ZALOGA 
KLAVIRJEV, PRVOVRSTNIH 
INSTRUMENTOV RAZLIČNIH 
TVRDK, KAKOR TUDI 
LASTNIH IZDELKOV

Poseben oddelek za popravila, skrajšanje 
dolgih starih klavirjev. Uglaševanje in 
popravila za Kr. konservatorij, Glasbeno 
Malico in druge institute izgotavlja moja 
tvrdka. Gre tudi na deželo. Točna postrežba 
in zmerne cene - tudi na obroke. 
Izdelovalec klavirjev

WARBINEK RUDOLF
Ljubljana, Gregorčičeva ul. S



SLAŠČIČARNA IN KAVARNA »PETRI ČEK« 
LJUBLJANA
ALEKSANDROVA CESTA 0

Najmodemeje urejena slaščicama in
kavama nudi cenj. izletnikom najfi»
nejše pecivo, prvovrslni sladoled itd.

Na zlelnem prostoru in velesejmu
PAVILJONI

Tik ob železniški postaji. Postanek 
brzovlakov, telefon, brzojav. Radio
aktivna termalna voda 37*5° C.Leči 
revmatizem,živčne bolezni, arterio
sklerozo, ženske bolezni, znižuje 
krvni tlak itd. — Zdravnik stalno v 
zdravilišču. Elektroterapija. Prvo
razredna kuhinja, zmerne cene. 
Prijetna okolica za izlete, milo 
podnebje. Zdraviliški park ob reki 
Savinji. V času od 15. IX. do 30. V. 
popolna oskrba za 20 dni za pav
šalno ceno 1100 Din oz. za 10 dni 
za 600 Din. Prospekte in informa
cije dobite od uprave zdravilišča

3ADRANSKO-POSAVSKA ČEVLJARNA
DRUŽBA Z O. Z.

K RAN D, Dravska banovina

Ogiejle si pred nakupom zaloao čevljev znamke

»JADRAN«
Prodajalne:

Kranj, Gl. trg / Ljubljana, Sv, Petra c. 25 / Jesenice
Kamnik / Št. Vid



Knjigama L. Schweniner
Ljubljana, Prešernova ulica štev. 3
Bogata zaloga knjig in muzikali] 
Trgovina s papirjem. — Pisalne, 
risalne in šolske potrebščine

I. KETTE
LJUBLJANA
ALEKSANDROVA C. 3

Perilo po meri, kravate, klobuki in 
vse ostale specialitete moške mode

»LANA«
TEKSTILNA TOVARNA, DRUŽBA Z O. Z.

LJUBLJANA
RIMSKA CESTA ŠTEV. 2
GREGORČIČEVA UL. 5

izdeluje sokolske srajce, telovadne hlače, 

specialno triko perilo »Riplana - Interlock«, 

pletenine iz najfinejše angleške volne, otro

ške obleke »Bly«, kopalne obleke itd. itd. 
Točna in solidna postrežba zajamčena

TELEFON ŠTEV. 33-51

















PRVA JUGOSL. TOVARNA 
DEŽNIKOV IN NOGAVIC

JOSIP
VIDMAR
Lastnik: STANE VIDMAR

nudi v svojih ljub

ljanskih trgovi nah 

PRED ŠKOFIJO 19 

PREŠERNOVA 20

DEŽNIKE IN 
NOGAVICE

izdelane v lastni 

tovarni iz najbolj

šega materiala po 

najnižjih cenah! 

Svoji k svojim!
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