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Kaiididatje slovenskegrai naroda 
za volitve v narodno skupščino dne 8. februarja l. 1925. 

NOSILEC LISTE V UUBUANSKO-NOVOMEŠKEM IN MARIBORSKEM 
VOLIVNBM OKROŽJU: 

V boj za 
poUtieno^ 

kulturno in 
gospodarsko 

svobodo 

slovenskega 
naroda 

In 
zedinjene 
Slovenije 

DR. ANTON KOROŠEC, 
I>odpređsedmk ministrskega sveta n. r.̂  predsednik »Jugoslovanskega 

kluba^ T narodni skupščini in načelnik ^ l̂orenske ljudske stranke«. 
(Slika, edina iz zadnjih let, predstavlja dr. Korošca kot ministra ver v njef^vem kabinetu.) 

Volivni okraj Ljubljana-okoliea. 
Kandidat: Namestnik: Kandidat: 

Volivni okraj Kranj, 
Namestnik: 

Franc Smodej, 
glavni urednik >Slovenca« v Ljubljani. 

Evgen Jarc, 
gimnazijski profesor v Ljubljani. 

Janez Brodar, 
posestnik v Hrastju pri Kranju. 

Dr. Jakob Mohorič,! 
odvetnik v Ljubljanu' 

Kandidat: 

Voliyni okraj Kamnik. 

Namestnik; 

Volivna okraja Logatec in Radovljica 

Kandidat: Namestnik: 

Jaaez Sfrcin, 
posestnik v Kaplji pri Komendi. 

Dr. Valentin Rožič, 
profesor na tehniški srednji šoli v Ljubljani. 

Dušan Semee, 
docent na tehniški fakulteti v Ljubljani. 

Dr. Marko Natlačen, 
odvetnik v Ljubljani. 



Volivni okraj Krško. 

Kandidat: 

Anton Sušnik, 
minister n. r. in profesor v Ljubljani. 

Namestnik; 

LudOTik Bajee, 
župnik v St. Janžu pri Mokronogu. 

Volivni okraj Litija. 

Kandidat: 

Franc Kremžar, 
urednik v Ljubljani. 

Namestnik: 

Lovro Jevnikar, 
učitelj v š t Vidu pri Stični. 

Iz n a š e g a Ri^turnega življenja. 

Pogled v prostore >?Narodne galerije« v Ljubljani, . 
najvažnejšega in najbt^atejš^a hrama upodabljajoč« umetnosti. 

Najnovejša pridobitev Nar. galerije. 
o. španielov portret znamenitega slov. arhitekta 
Jožefa Plečnika, profesorja na ljubljanski tehniki. 

Dr. Alojzij Remec, 
pisatelj >Magde€, ki so jo dne 20. dec. 1924 z veli
kim uspehom prvič igrali na ljubljanskem odru. 

K najnovejšim dogodkom evropske politike. 
AngL zunanji minister Chamberlain (1) je na svojem 
potu v Rim obiskal zunanjega ministra Keniota (2). 

Nemški ministrski predsednik dr. Marx, 
ki je po zadnjih volitvah podal demisijo svojega 

kabineta. 

Samuel Gompers, 
znani voditelj ameriške delavske stranke (>Ame-
rican Federation of Labour«) je pred kratkim umri. 

Iz mlake italijansk^a »nacijonaIizma< 
Vrhovni poveljnik fašistične milice, I t a l o B a 
b o , ki je pri zadnjih odkritjih fašističnih t 

činstev med najbolj kompromitiranimi. 

K krizi španskega fašizma. 
Kralj Alfonz (1) sredi svoje generalske vlade. Na 
kraljevi desnici Primo de Rivera (2), na levici 

general Cavalcanti (3). 

Jean Janres v Pantheonu. 
Ministrski predsednik Harriot govori po prepeljavi 
Jauresoyega trupla v Pantheonu spominski govor. 

Velika vaja požarne brambe v Londonu. 
Za londonske gasilce so zgradiU posebno poslopje, na katerem se redno vadijo v gašenju 

gorečih hiš. 



Čudai moderne tehnike« 

Avto brez šoferja, 
ki je vozil pred kratkim po najbolj prometmh londonskih uiicali, ne da bi se pripetila 

kaka nevarnost. Vzbujal je povsod silno pozornost. 

Največja tovarna aeroplanov v Evropi 
je >N. V. Nederlandsche Vliegtuigeniabrik< v Amsterdamu. Slika nam kaže vrsto 

ifokkerjevi med gradnjo. 

Z otokov FidžI. 

Stan rodovnega poglavarja. Svečan sprejem gosta. 

Palma-'pahljača, pod njo dva vojaka-domačina. 

Otočje Fidži, angleška kolonija, leži 
vzhodno od Avstralijske celine in sestoji 
iz preko 250 večjih in manjših otokov, ki 
so vsi vulkanskega izvora. Podnebje je 
tropično, rastlinstvo izredno bujno (zlasti 
mn<^o je kokosa, banan, vanilje in slad
kornega trsa), živalstvo je pa zelo bogato 
prekrasnih metuljev in papig. Prebivalci 
so melanezijskega p iemia in sorodni Pa-
puancem. Misipnarji jih slikajo kot silno 
divje in neusmiljene, brez vsakega čuta za 
hvaležnost in spoštovanje. Starce in šib
kejše novorojence kratkomalo pobijajo, 
zato se njih število stahio krči (danes jih 
cenijo komaj še na 90.000). Ujete sovraž
nike najprej epitajo, potem pa spečejo in 

pojedo in tudi sicer stoje na najnižji stopnji 
morale. Gospodarji otokov, Angleži, so na
seljeni le ob obalah, ki so že nekoliko kul
tivirane, docim je notranjščina otokov še 
popolnoma divja. 

Prva slika nam kaže notranjščino hiše 
rodovnega p<^lavarja, ki je spletena iz po
barvanega ličja in kokosovih vlaken; druga 
nam predstavlja sprejem gosta, ki je zdru
žen z mnogimi slavnostmi in verskimi 
obredi, tretja nam pa kaže znamenito pal-
mo-pahljačo z dvema domačima vojakoma. 
Te so namreč uniformirali Angleži tako, 
da imajo gornji del telesa oblečen v evrop
ski vojaški kroj, spodnjega pa v domačo 
nošo. 

Kralj ameriških zidarjev. 
je J . H. MaUy, M je po l (^ kratkim 27 mili
jonsko opeko, za kar je prejel v dar zlato knmo. 

Najdebelejši ameriški šofer, 
ki telita 457 funtov. Nedavno je moral plakati 
1 dolar globe, ker je na cesti ležeč popravljal svoj 

avto in s tem >oviral< promet. 

»Izobražena ;̂ psa. 

Pes kot šofer, 
last ameriškega finančnega ministra. 

Najinteligentnejši pes sveta 
je baje Cliquot, l a^ ameriške pcdicije. Ima le eno 
slabost, da namreč rad puši in ker gospodarjem to 
ni všeč, se jim ob taki priliki umakne i^red oči. 

Naročajte „SlOVeilCa" 



IsE športnegai življenja. 

Pogled v telovadnico 
ženskega telovadnega mojstra E. Rahna v NemCiji. 

Marki kot boksar. 
Marki Clydasdale, ki si je priboril nedavno mojstrstvo med boksarji amaterji 

pri vaji z amerikanskim prvakom T. Gibbonsom (na levi). 

Iz ženskega sveta 
Modemi ženski zimski plašM. 

Modne norosti. 
Zimski plašS, ki napravlja sliko pajka. 

Enajstletna pridigarica, 
Uldine Utley iz Kalifornije, ki jo tisoči hodijo redno 

poslušat 

Odgovor slovenskega ljudstva na vsilje
vanje PP2. 

»Jaz sem z malim zadovoljen«, je rekel 
tat, pričakujoč obsodbo. 

« 

S i n ^ : >Oce, danes sva pa znala sar 
mo dva odgovoriti na učiteljevo vprašanje.« 

Oče: >No, kaj je pa vprašal?« 
Sinžek: >Kdo je razbil šipo.< 

A.: >Zfd£a] neki otroci vedno klepe-
oejo?« 

B.: >Ker govorijo materin jezik.< 

Katehet: >Kaj moramo storiti, da pri
demo v nebesa?« 

Solaréek: >Umretì!< 
.* 

^Gospodična, ali je vaša gospa mati 
imela kaj otrok?« 

» 

Orožnik: >Kje imate potni list?« 
Tihotapec: >Potujem incognito.« 

Naročajte „SlOVCllCa" 
ki )e edini slovenski dnevnik 
s tedensko ilustrirano prilogo! 

Fotolito in offsettisk Jugoslovanske tiskarne v Ljubljani. 


