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ZDAR

VÝSTAVĚ!

Již skoro tři týdny jest otevřena Severo
česká výstava v Lounech a za tuto dobu
dokázala nejen svou oprávněnost, ale stala
se velmi populární a to nejen v Lounech,
ale v celých severních a severozápadních
Čechách. Měl-li kdo pochybnosti o úspěchu
výstavy a zájmu veřejnosti na jejím vy
budování, tedy pozornost, které se výstava
těší z řad veřejnosti i oficielních kruhů, pře
svědčila každého o účelnosti, prospěšnosti a
potřebě výstavy.
Neuplynulo ani celých 14 dní a již na
výstavu se dostavil 100.000. návštěvník a
těsně po 6. červenci je očekáván 150.000.
návštěvník.
Výstavě dostalo se plného uznání z nejvyšších oficielních míst.
Jménem vlády zahájil výstavu ministr
obchodu dr. Matoušek, který vyslovil přání,
aby výstava stala se ukazovatelem a výcho
diskem k oživení hospodářského, kulturního
a národního podnikání.
Velký svátek prožila výstava a město
Louny dne 23. června, kdy výstavní podnik
poctil návštěvou pan president v průvodu
Dr. Alice Masarykové a osob. taj. Dr. Schenka. Pan
president prohlédl si podrobně veškeré exposice na
hlavním výstavišti a o uspořádání výstavy vyslovil se
velmi pochvalně. Kromě toho navštívil v chlapeckých
školách exposice zahraničního odboje a Červ. kříže.
V rámci zemědělského dne navštívil výstavu ministr
zemědělství Bradáč a řada představitelů zemědělského
hnutí. Z dalších oficielních osobností navštívili vý
stavu předsedové obou komor Národního shromáž
dění, poslanci a senátoři lounské župy a pod.

Tyto skutečnosti dokazují, že výstavní podnik je
dobře oceňován na rozhodujících místech a stoupající
návštěva a zájem veřejnosti zajišťuje výstavě velmi
významné místo ve vývoji hospodářském, kulturním
a národním, zvláště s ohledem na účinnou propagaci
práce našich menšin.
Výstava však plní svůj úkol i po stránce oživení
podnikání a obchodního ruchu, neboť řada vystavova
telů učinila již značné uzávěrky a objednávky pro
vystavované exponáty a zajistila si tak úspěšný chod
svých závodů a živností.

V ý s ta v n í p ocho d.
Na výstavu rádi jdeme,
co tam bude, vidět chceme,
něco si i odvezeme,
komu by se zachtělo.
Za večera při měsíčku
chodí se tam do trávníčku,
nebo třeba na lodičku,
kdyby to být muselo.

Proto do Loun, lidičky,
prožít hezké chviličky,
od těch hezkých lounských dívek
dostat lze i hubičky;
každá se tak umí smát,
umí prý i milovat,
ten, kdo přijde na výstavu,
dlouho bude vzpomínat.

V překrásném místě na výstavišti, v ohybu řeky Ohře a v moři zeleně u lípové
aleje, je umístěna výstavní světelná vodní
fontána. Je dílem ředitele státní průmyslové
školy v Mladé Boleslavi, ing. Krause, a vrhá
proudy vody do výše 13 metrů a tyto
proudy vody jsou barveny světlem do pěti
základních a 2 kombinovaných barev. Bar
vení proudů obstarává 850 žárovek a 525
reflektorů. Denně jest spouštěna o 9. hod.
večer a budí stále obdiv všech návštěvníků
a je opravdu skvělou výstavní atrakcí.
Výstavní fontána.

Podniky pořádané v rámci výstavy ve dnech 4.-9. července.
Oslava Mistra Jana Husa.
Městský Osvětový sbor a Ústřední výstavní výbor
v Lounech pořádají společně oslavu Mistra Jana Husa.
V neděli 5. července koná se o 11. hod. dopolední
u Husova pomníku přednáška Kostnické Jednoty, kde
promluví českobratrský farář Jan V. Šebesta. Téhož
dne o 8. hod. večerní u Husova pomníku proslov odb.
učitele K. Sottnera a po seřazení účastníků průvodem
na výstaviště, kde bude provedeno slavnostní osvět
lení celého výstaviště a nábřeží řeky. Po celý večer
koncertuje hudba pěš. pl. 46 a po spuštění světelné
vodní fontány bude před fontánou vypuštěn

manifestační projev odborů Krušnohorské župy, na
němž promluví delegát Ústředního výboru Klubu čsl.
turistů. Odpoledne sraz o 14. hod. na Masarykově
náměstí před Městskou spořitelnou a prohlídka výstavy.
Dopoledne 6. července provedou účastníci prohlídku
výstavních exposic ve školních budovách, Sokolovně
a reálce.
f
Odpoledne výlet do Ejemovy chaty na Stříbrníku.
Sraz o 14. hod. u hotelu „Koruna".

velkolepý ohňostroj,
který daleko předčí veškeré podniky toho druhu v Lou
nech pořádané a poskytne účastníkům nádhernou po
dívanou. Pro účastníky průvodu na výstaviště je ve
černí vstupné 2 Kč jako1 ve všední den.

Manifestace hraničářů.
Nár. Jedn. Severočeská (Ústřední výbor v Praze)
pořádá v pondělí 6. července manifesíační hraničářský
sjezd II. a líí. Sboru N. J. S. u příležitosti severo
české výstavy v- Lounech. O půl 10. hod. dopol. sraz
všech účastníků, delegací, spolků a korporací před
hlavním nádražím v Lounech. O 10. hod. dopol. koná
se průvod městem od nádraží na náměstí a před po
mníkem Mistra Jana Husa manifestační tábor hrani
čářského lidu, na kterém promluví senátor Em. Hrubý,
starosta N. J. S., Svazu Jednot a Matic a Klubu čsl.
turistů, Dr. Jar. Kubista, místostarosta N. J. S. a
přísedící Zemského' výboru, JUDr. Jan Vaněček, advo
kát v Mostě a Fr. Kadeřábek, nájemce statku Vikletice
u Žatce. Odpoledne prohlédnou si účastníci výstavu.
V případě nepříznivého' počasí koná se manifestační
projev v sále Sokolovny.

Turistické dny.
Krušnohorská župa Klubu čsl. turistů pořádá ve
dnech 4. — 6. července v Lounech turistické výstavní
dny. Dne 4. července od 18. do 20. hod. na Masary
kově náměstí budou podávány informace účastníkům.
O 21. hod. sejdou se účastníci k přátelskému ve
čírku na výstavišti. V neděli 5. července od 8. do 10.
hod. dopol. koná se prohlídka města a historických pa
mátek. Sraz o 8. hod. před Městskou spořitelnou. Od 11.
do 11.45. hod. koná se ve dvoraně Městské spořitelny

Ejemova turistická chata na Stříbrníku u Loun.

Skautské dny.
Svaz Junáků skautů R. Č. S., Menšinová župa
„Přemysla Orače“ přijede na výstavu ve dnech 4 . - 6 .
července. Je hlášena účast 300 skautů a skautek, kteří
budou tábořit! na výstavišti, kdež zbudují vzorný župní
tábor. V neděli 5. července bude uspořádán průvod
městem k pomníku pana presidenta, kde bude vzdán hold.

velmi pochvalně. Skutečný obdiv vyslovil nad uspořá
dáním městského sadu, o němž prohlásil, že se může
řaditi k světovým anglickým sadům.

V pondělí dne 29. června večer
přišel na výstavu 100.000. návštěvník
• a byl jím p. Josef Hanzl, laborant
Státního^ báňského úřadu v Mostě, bytem v Lounech,
,Den sociální demokracie.
Poděbradova třída. Dostavil se o 14 9. hod. večer a
V rámci výstavy pořádá sociál, demokratická strana byl přivítán ředitelem výstavy K- Jilmou, který mu
dělnická dne 5. července velký Den sociální demokracie,
gratuloval a požádal jej o podpis do pamětní knihy
spojený s krajským zájezdem Dělnických tělocvičných výstavy. Po té byl odveden k hudebnímu pavilonu a
jednot. Dopoledne o 10. hod. je sraz účastníků u hlav tam po zahrání fanfár byly mu odevzdány četné dary
ního nádraží a odtud průvod na Masarykovo náměstí, od vystavovatelů. Příchod 100.000 návštěvníka během
kde se koná manifestační projev za účasti předsedy
14 dnů trvání výstavy je jistě v e l k ý m ú s p ě c h e m
senátu N. S. Dr. Fr. Soukupa, poslance Dr. Wintra,
v ý s t a v y a dokazuje, že naše severočeská výstava
poslance Biňovce, člena zemského zastupitelstva Hlad se stala p o p u l á r n í a to nejen v Lounech, ale v ce
kého a j. Po projevu prohlídka výstavy.
lých severních a severozápadních Cechách. — 150.000
návštěvník je očekáván po 6. červenci a bude rovněž
Další sjezdy a zájezdy konají:
hojně obdarován.
4.
—5. července: Sjezd Svazu skupin techniků, ab
solventů průmyslových škol.
5.
—6. července: Sjezd Jednoty Mládeže čsl. církve.Pěšky z Podkrkonoší na výstavu do Loun.
Dne 27. června vydal se člen Klubu čsl. turistů, pan
— Sjezd Spolků pro okrašlování a ochranu domoviny
A. Salač, ředitel Okres, nemoc. pojišťovn\y z Úpice
v Praze.
5. července: Sjezd Ústřední jednoty dílovedoucích a v Podkrkonoší, pěšky na severočeskou výstavu do Loun.
S turistickými zacházkami měří trať asi 250 km a tuto
úředníků kovoprůmyslu v Praze.
cestu koná jmenovaný 5 8 1 e t ý člen Klubu čsl. turistů
6. července: Zájezd XI. župy sdružených obcí Batak,
aby v turistické dny, t. j. 5. července dorazil na
ráčníků „Sever“ v Mostě.
7. —8. července: Sjezd Federace strojvůdců v ČSR. výstavu do Loun. Pan ředitel Salač má sebou pra
porek v barvách města Loun s odznakem Klubu čsl.
8. července: Sjezd cukrářů.
turistů a je jisté, že jeho cesta bude d o b r o u p r o 9. července: Sjezd hostinských.
p a g a c í naší výstavy.
Pan ředitel Salač dorazí do Loun 5. července do
•Výstavní katalog.
poledne o 10. hodině k pivovaru u Cernčic; kde bude
Výstavní katalog a památník vyšel ihned při za uvítán zástupci Klubu čsl. turistů a výstavy.
hájení výstavy a obsahuje řadu informačních článků
o jednotlivých okresech z výstavní oblasti a o hospo
dářských, kulturních a národních poměrech celého
okruhu výstavy. Kromě toho obsahuje seznam všech
vystavovatelů a seznam členů Ústředního výstavního
výboru a jeho odborů.
budí na v ý s ta v ě exposice nábytku
Výstavní katalog je nyní prodáván za sníženou cenu
2 Kč za kus.

Velkou pozornost

Výstavní pochod.
Velmi populárním se stal výstavní pochod severo
české výstavy, který složil a zhudebnil dirigent praporčík A. Štěpánek. Pochod byl vydán tiskem a lze
jej zakoupiti na výstavišti a ve městě za 1 Kč.

Výstavní odznaky.
Všichni návštěvníci výstavy si jistě rádi zakoupí na
památku výstavní odznak, který jest vkusně proveden
a představuje nejcharakterističtější silhuetu města Loun
a vpředu odznaky všech odvětví, která jsou zastoupena
na samotné výstavě. Je prodáván pouze za 1 Kč.

Koncerty na výstavišti.
Hudba pěšího' pluku 46 je zajištěna na celou dobu
trvání výstavy a denně koncertuje na hlavním výsta
višti. Mimořádné pozornosti se těší zejména večerní
koncerty, spojené se spouštěním světelné fontány. —
Večery na výstavišti jsou velmi příjemné a i zábavní
koutek je navštěvován četným obecenstvem.

Vyslanec Kybal na výstavě.
Dne 1. července o 6. hod. večerní navštívil Vý
stavu vyslanec Československé republiky v Madridě,
V l a s t i m i l K y b a l , rodák z Černochova u Peruce.
Přijel na výstavu se dvěma syny - studenty a v dopro
vodu místopředsedy výstavního výboru stavitele Grunera; prohlédl si jednotlivé exposice, o nichž se vyjádřil

Vilémo Doublio,
strojní nábytkářství,

L lH illC E .
Pavilon živnosti. Navštivte nás!

EXPOSICI FIGUR

pro módní závody

BlISty pro kadeřníky, modistky a kožešníky
OtáCecf řekl. strojky a jiné reklamní novinky
vystavuje na lounské výstavě

F. V. GRUNCL, TEREZÍN,
(PRŮMYSLOVÝ PAVILON).

M istro v sk é h u d e b n í n á stro je

A. ZMiTKO, LOUNY.
Dílny a sklad proti kostelu. Založeno 1894. Telefon 107.
Piana nejlepšich světových značek.

Na výstavě v hlavním paviloně.

Navštivte nás!

Pro osvěžení a zdraví
jen ušlechtilé

M ělnické zám ecké
vlno lobkovické
a lahodný sekt

Chateau M ělník
lze obdržeti
v ochutnáváme

Miroslava Stočesa,
LOUNY,
mezi hlavním a zeměděl
ským pavilonem.

Romno. o i m . M o v á dlažbo,

Václav Dvořák,

záood kamnářský,

Louny i 130.

Do všech vrstev lidu vniká
mýdlo OTTA z Rakovníka.
Navštivte výstavní
exposici firmy

OTTA Rnkouník
v P rflnysM n pntílonu.
knihtiskárna fint.

Strom bacha v

Tt legionářů
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VÝSTAVNÍ RUCH.
Přes to, že počasí bylo v minulých dnech ne
jisté, možno minulou neděli a pondělí a i následující
všední dny počítati k nejsilnějším výstavním dnům.
Byl to především m a n i f e s t a č n í s j e z d h r a 
n i č á ř ů , který soustředil do Loun a na výstavu ně
kolik tisíc našich hraničářů z českého severu a severo
západu, kteří sem přišli na manifestaci, uspořádanou
Národní Jednotou Severočeskou. U nádraží seřadil se
o půl 10. hod. mohutný průvod a kráčel za zvuků

Věže kostela sv. Mikuláše.

sokolských sborů hudebních na hlavní náměstí, kde se
konal manifestační tábor lidu. Po uvítacím projevu
starosty města J. Fouska promluvil jako hlavní řečník
starosta N. J. S., senátor Hrubý, jenž nastínil ve svém
nadšeně přijatém projevu požadavky hraničářů čes

kého severu. Dále promluvili: člen zemského výboru
Dr. Kubista, advokát Dr. Vaněček z Mostu a statkář
Kadeřábek ze Žatecka, který se dovolával účinné po
moci pro české kolonisty. Hraničářský den v rámci vý
stavy vyzněl velmi mohutně a znamená další posílení
české národnosti ve smíšeném území severozápadních
Čech.
Velmi dobře se vydařily T u r i s t i c k é v ý s t a v n í
d n y za účasti zástupce ústředního výboru Klubu čsl.
turistů, Jana Kamenického, který učinil významný pro
jev na manifestační schůzi odborů ve dvoraně Spoři
telny. Turisté prohlédli si se zájmem město, výstavu
a okolí. Spontánně a srdečně byl přivítán pan ředitel
Salač, který 5. července dorazil pěšky z Podkrkonoší
do Loun na výstavu a iač 581etý, urazil dráhu v délce
as 250 km. Jeho výkon je opravdu obdivuhodný a
dostalo se mu srdečného přijetí a uvítání. Turistických
dnů zúčastnily se odbory župy Krušnohorské a Pražské.
S k a u t i z našich menšin hostovali na výstavišti
plné tři dny a jejich vzorný župní tábor těšil se velké
pozornosti obecenstva, které se rádo dívalo na ukázky
skautské výchovy, her, písní a pod.
Četně byl obeslán D e n S o c i á l , d e m o k r a c i e
za účasti parlamentních zástupců lounské župy a před
sedy senátu Dr. Františka Soukupa. — Na Masarykově
náměstí byl konán manifestační tábor lidu a po něm
odebrali se účastníci k prohlídce města a výstavy.
Zdařilý průběh měly i další sjezdy a zájezdy, a to:
Svazu skupin techniků absol. prům. škol, Spolku pro
okrašlování a ochranu domoviny, Ústřední Jednoty dí
lovedoucích a úředníků kovoprůmyslu, absolventů loun
ské reálky a Župy sdružených obcí Baráčníků „Sever“
v Mostě.
V úterý konal se manifestační sjezd F e d e r a c e
s t r o j v ů d c ů v Č. S. R., jehož se zúčastnilo přes
500 strojvůdců, kteří z velké části dříve v Lounech pů
sobili. — Pozoruhodná byla účast strojvůdců německé
národnosti, kteří s nevšedním zájmem prohlíželi vý
stavní exposice.
Pořadatelé s j e z d u c u k r á ř ů , který se konal ve
středu, postarali se o originelní po darování dítek. —
Upekli velkou perníkovou chaloupku, kterou po manifestačním projevu na náměstí rozdali četně shromáž
děným dítkám. Že bylo při tom veselo, není třeba podotýkati.

Ve velkých rozměrech konal se ve čtvrtek D e n
h o s t i n s k ý c h , kteří v průvodu sokolské hudby prošli
městem a po svém projevu odebrali se opět v průvodu
odpoledne na výstaviště, kde koncertovala upíná so
kolská hudba.
Nedělní a pondělní večery přivábily na výstaviště
tisíce návštěvníků. Zvláště v předvečer Husova svátku

Železniční exposice ředitelství

Koupě

všeho druhu

Roubal

o b ili
O
Couny,

Komenského nám. 287, u býv. kasáren.
Pytle upotřebené kupuji.

VÝSTAVNÍ

HUMOR.

ÚVO DN Í.
Je humor zdravě kořeni

a radost k žiti nutná,
jim žal, hněv v ples se prom ění,
lip práce jd e, lip chutná.
Bez něj’ je smutno na světě
a dny tak prázdně, chudé . . .
Nuž, ať již také rozkvete
na výstavní nám půdě.
Zatčení novináři. Jak se proslýchá, byli poslední ne
děli zatčeni na výstavě dva novináři. První, že tam u
řeky střelil novinářskou kachnu, druhý, že z basénu

přišlo mnoho obecenstva shlédnouti v e l k o l e p ý o h ň o s t r o j , který byl v rámci Husových oslav na
výstavišti uspořádán. Spolu s vodní světelnou fontánou
stal se skvělou atrakcí, která se dobře líbila. Popu
lární koncert hudby pěš. pl. 46 vhodně doplnil program
zdařilého večera a dlouho setrvali návštěvníci na vý
stavišti,

stát. drah Praha-Sever.

THONETOVY

zahradní židle
se po výstavě levně odprodají. Záznamy zájemců se již
nyní přijímají ve výstavní kanceláři.

rybářské exposice vylovil sólokapra, ač neměl žádný
z .nich ani honební, ani rybářský lístek. Byli odvedeni
k výslechu do Stočesova pavilonu, kde dobré víno pů
sobilo lna pachatele tak mocně, že se oba kajícně a
úplně přiznali ke své vině.

Co dva občané o výstavě vyprávěli: P r v n í : „Tak
tam mají dva stánky, které nazývají Globusy. Jeden je
Globus smrti a druhý nejspíš Globus života. Když
jsem šel*po výstavě, potkal jsem několik fešáků, kteří
si povídali, že je tam moc příjemné posezení. Tak
jsem si tam šel sednout taky. A měli pravdu. To ví
nečko' tam tak jiskřilo a přivádělo do příjemného roz
položení, ty dámy byly tak přívětivé, že jsem za
pomněl na všechno zemědělství, hospodářské stroje i
průmysl a věnoval se jen studiu vinařství na jeho vý
robcích. Všecky starosti jako když se mě spadnou.
Když jsem pak odcházel, nevěděl jsem ani kolik je
hodin, ani kolik platím. A kdyby mě nebyl komár tam
blízko u té vody pořádně štípl do nosu, ani bych byl
neuvěřil, že by mohly býti na světě také nějaké ne-

Otevření exposice výtvarných umění.
Dne 1. července byla v budově reálky otevřena
exposice výtvarných umění za přítomnosti pozvaných
hostí. Slavnostní proslov přednesl prof. J. Marik, který
stručně vylíčil vznik a význam umělecké výstavy, tvo
řící součást severočeské výstavy v Lounech. Výstava
má býti dokumentem, že umělci rádii do Loun jdou
a na druhé straně, že v Lounech a okolí je dosti mi
lovníků umění, kteří se rádi obklopují dobrými umě
leckými díly. S díky kvitoval ochotu majitelů originálů,
kteří je propůjčili pro výstavu a tím umožnili snésti
opravdu pěkná díla. Starosta města a úřadující místo
předseda Ústředního výstavního výboru J. Fousek, uvítal zařazení umělecké exposice do rámce severočeské
výstavy a poděkoval všem, kteří se o toto dílo zaslou
žili, zejména jednotlivým mistrům, ředitelství reálky,

prof. Maříkovi a všem jeho spolupracovníkům. Prohlá
sil výstavu výtvarných umění za otevřenu a předal ji
do rukou veřejnosti. Oficielní hosté provedli pak pro
hlídku uměleckých exposic.
Výstava výtvarných umění obsahuje velmi cenná
díla a. vystavují zde mistři a korporace: Sdružení
výtvarníků v Praze (Charvát F., Fučík J., Urban B. S.,
Jindřich R., Kalous A., Sagner A., Mařík J., Nastoupil,
Urbanov A. S.). Brázda Oskar vystavuje soubornou
výstavu skvělých obrazů, Jan Novopacký, Emil Holárek, Z. Zentner K. (plastika), Janovský J. K., JanovskáKleinmondová, Hůrka O., Sdružení výtvarných umělců
„Purkyně" (Jan Benda, Eman. Farním a Josef Olexa).
Vystavovaná díla jsou opravdu cenná a zaslouží plné
pozornosti veřejnosti a zájemců.

Podniky pořádané v rámci výstavy ve dnech 11.-12. července.
Velkolepý ohňostroj.
V sobotu 11. července večer o půl 10. hod. bude
na výstavišti vypálen velký ohňostroj „Českého slova".
Rozsah ohňostroje předčí posledně vypálený ohňostroj
na výstavišti a vyrobila jej pyrotechnická továrna Hájek
z Prahy. Současně s ohňostrojem bude předvedena
světelná vodní fontána, která stále je skvělou vý
stavní atrakcí. Sobotní večer slibuje býti pro návštěvníky
výstavy skutečným překvapením.

Den čsl. strany národně-socialistické.
V rámci výstavy pořádá 12. července čsl. strana
národně socialistická a Jednota zaměstnanců čsl. stát.
drah m a ;n i f e s t a č n í s j e z d za účasti poslanců Zemínové, Tučného, Špatného, Procházky, Hatiny, Sla
víčka, Laňce a senátora Vaněčka. V předvečer sjezdu
koná se pracovní schůze delegátů v Národním domě.
V neděli dopoledne bude uspořádán průvod od ná
draží do Národního domu a po obědě o 13. hod. je
odchod se sokolskou hudbou na hlavní výstaviště. —
O 14. hod. koná se projev representantů strany a pro
hlídka výstavy.

Ovocnický den.
Odbočka čsl. Ovooiiícké Jednoty v Lounech pořádá
v neděli 12. července v rámci severočeské výstavy
v Lounech, za podpory ministra zemědělství a sou
příjemnosti." — D r u h ý : „Viděl jsem tam tele s dvouma hlavama, kozu se šesti nohama, mořskou pannu
s dřevěnou hlavou. Zvířata vycpaná i živá, krotká i
dravá. Hmatáci s pěti prsty jsou tam velice krotcí.
Můžeš je třeba i za ruku chytit, když ti ji strčí do
kapsy."
Láce na výstavě. Jistý občan informoval takto své
krajany: „Na lounské výstavě jsou některé věci velice
laciné, anebo dokonce i zadarmo. Párek s křenem a
houskou stojí jenom 1 Kč 50 haléřů. Kávu černou a
bílou dostanete u Francků i Glasrů zadarmo, také po
lévku od firmy Ilsa. Procházet se můžete rovněž za
darmo, jen za sezení se platí. Kdo tam ale něco šlohne,
ten může zadarmo^ i sedět.
Odborné vyznání lásky. U pavilonku, kde řízný
mok roznášela hezká blondýnka, seděl muž stižený trá
pením věčné žízně, takto povoláním chemik. Na tácku
se mu to už černalo. Když mu dívka přinesla čerstvou
a na okamžik si přisedla, hladil ji něžně ruku a říkal:

činnosti Ovocnické Jednotyl v Praze O v o c n i c k ý d e n,
spojený s výstavou ovoce.

Zájezdy.
Dne 12. července koná Český akademický klub
v L i t o m ě ř i c í c h hromadný zájezd autocarem na
severočeskou výstavu. — Téhož dne pořádá zájezd
Společenstvo stavebních a spoj. živností v R o u d n i c i
velkým autobusem na výstavu. — Spolek zahradníků
Podhazmburských v Libochovicích koná zájezd na vý
stavu 12. července.
návštěvník prošel branou výstaviště
10. července večer a byla jím sleč.
Emka Hrunková z Loun. — Byla
srdečně uvítána a obdarována výstavním výborem.

150.000

Prodloužení výstavy.
Severočeská výstava v Lounech bude na všeobec
nou žádost prodloužena do 2. srpna. V neděli 2. srpna
připravuje se ve velkých rozměrech Dětský den, který
bude uspořádán na všech prostorách hlavního vý
staviště.

„Slečno, vy jste tak nekonečně dobrá, že bych vás
chtěl převést ve stav tekutý a vypít na jeden ráz."

U napajedel. Jeden rolník v den ‘agrárního sjezdu
prohlížel si v Lounech na výstavě hospodářské strojeKdyž přišel k napajedlům, všiml si kolem rozestave
ných zelených palem. I řekl šibalským tónem: „Vida,
napajedla — a hned taky „futr".
Záhadná exposice. Dva návštěvníci výstavy šli podle
řeky, kde na sarném břehu stála budka známého* typu
a přes ní vedl drát. Ptal se první druhého: „Co je to
za exposici?" — „N o", odpověděl druhý, „jestli tam
není napsáno „Zde", může to být i telefonní budka".
Prodavač mandlí. Jednomu kupci sypal prodavač
do kornoutku mandle, při čemž, aniž to zpozoroval,
spadlo mu jich několik na zem. Kluk, stojící blízko,
vykřikl: „Pane, spadly vám mandle". Prodavač se chytil
za krk. „I kde pak tam, tadyhle se stolu!", dodal
kluk a směje se, utekl.

Co soudí tisk o naší výstavě.
Tisk věnuje Severočeské výstavě značnou pozornost
a (citujeme jen v kratičkých výtazích, co soudil o
Lounech a naší výstavě:
„AmeričafcťS Cleveland, U. S. A. — 10. června
1931: „Ale přes nepřízeň, jež se kolem města nakupila,
vrhly se Louny v zápjas s enthusiasmem, jenž již sám
o sobě dobrou věc vždy napolovic vyhrává. A tak po
dvou letech vyrostl v nejkrásnějším místě, které měly
Louny k disposici, u městského parku, shluk roztomi
lých budov, pestrých, živých barev . . . "
„České Slovo", Praha (večerní vydání), 24. června:
„V živém městě Lounech mají letos pěknou krajinskou
severočeskou výstavu, která se stala dostaveníčkem obyvátelstva celého průmyslového a hospodářského
k ra je. . . Pestrost výstavy zvyšuje starobylý ráz města
a jeho bohatá historická minulost.. . "

cích podniků a setrvali při znamenité hudbě do pozd
ních hodin, kdy pokochati se mohli ještě pohledem na
působivé osvětlení výstavy."

„Venkov", Praha, 16. června: „Krásné toto dílo
je samo o sobě symbolem svorné spolupráce českého
živlu na severozápadě zem ě. . . "
„Národní Listy", Praha,, 18. června: „Zejména nutno
upozorniti na exposice kulturní, spolkové a sportovní,
které se nacházejí v budově chlapeckých škol a na
sokolskou výstavku v Sokolovně. Velmi významnou je
školská exposice, která je umístěna v budově dívčích
škol."
„Reforma", Praha, 20. června: „Všeobecná vý
stava v Lounech budí svým moderním, účelným uspořádáním právem zájem celé veřejn osti.. ."
„Český Deník", Plzeň, 16. června: „Lounský k r a j..
snesl na výstavu vše, čím může se pochlubiti a čím
může se k další činnosti povzbuditi. Jeďte shlédnout!"
Kromě citovaných posudků čelných listů zabývá
se denní tisk neustále naší výstavou, neskrblí obdivem
a doporučuje vřele je jí návštěvu.

Den národní brannosti.
Dne 26. července koná se v rámci severočeské vý
stavy v Lounech „ D e n n á r o d n í b r a n n o s t i " pod
protektorátem ministra Národní obrany dr. Viškovského.
Manifestace zúčastní se důstojnický sbor, rotmistři a
vojáci 2. pěší brigády, kteří přijedou zvláštním vla
kem z Chomutova přes Most do Loun. — Dopoledne
koná se oslava pětiletého výročí odevzdání praporu
městem Louny, pěšímu pluku 46 a defilé. — Odpoledne
ukázky vojenské tělovýchovy a sportovní zápasy. —
Večer veselice na výstavišti a rozloučení s vojskem.

„Národní Osvobození", Praha, 15. června: „Loun
ská výstava je po stránce vnějšího svého architekto
nického řešení, ladného uspořádání a vkusného vy
zdobení vhodným protějškem k jejím bohatým expo
sicím."
„Právo Lidu", Praha (večerní vydání), 15. června:
„V Lounech byla slavnostně otevřena krajinská vý
stava, hrdé a zdařilé dílo severočeského k ra je . . . Loun
ští občané vším právem mohou býti na své dílo hrdi."
„Národní Politika", Praha, 15. června: „Účastníci
pochvalovali si vkusné rozvržení výstavy, uspořádání,
bohatství exposic, i dostatek zábavních i občerstvují
Krása fontány. U fontány seběhli se lidé. Někteří
usedli na židle a jiní stáli. Před jedním pánem stál vý
rostek a když světelný proud se objevil, začal ustupovati dozadu, aby lépe viděl. Při tom zvolal: „Jé, to
je krása!" „Já ti dám krásu", rozkřikl se na něj pán,
„vždyť mně šlapeš na kuří oka".
Ztracené věci. — ( L e g i t i m a c e . ) — Kterýsi přistárlý mládenec potkal známou svoji dámu a prochá
zel se s ní po výstavě. Byla k němu velice roztomilá
a tak není divu, že v záchvatu kavaiírství kupoval také
něco u cukráře. Při tom vypadla mu z tašky stálá
výstavní legitimace. Když mu ji později obchodník
odevzdával, řekl si mládenec s velkým uspokojením
„Při vší smůle mám přece jen také dost štěstí. Jiný
by s tou ženskou ztratil nejmíň hlavu i srdce a já —
jenom legitimaci. — ( T c h ý n ě . ) Jistému občanu
z Roudnická ztratila se na výstavě zlá tchýně. Šlechet
nému nálezci slíbil velikou odměnu, v tom případě,
když si ji nechá.
Lpa.

Co si koupím na výstavě v Lounech?
Výstavní katalog a památník, který obsahuje popis
celé výstavní oblasti a informace o výstavě.
Výstavní odznak, který je vkusnou a trvalou upo
mínkou na severočeskou výstavu.

NÁBYTEK
MENZL
LOUNY.
Býti v Counech na výstavě
a nenavštivifi

RESTAURACI
LOUNSKÉHO PIVOVARU,
znamená, nebýti na
výstavě vůbec.----Prvotřídní kuchyně.

Zvláštní výstavní pivo.

Rybářské potřeby

KNIHKUPECTVÍ

zbraně - střelivo

Má Cl.K o z á K , L o u n y
(u dívčích škol).

pětinová síň
LepíK - Louny.
TRVALOU ONDULACI
nejlépe provádí

Fr. MoleK,
dámské kadeřnictví, LOUNY, Pražská ul. 84.

Koupací vany a
vodovody u fy

Fr.L Živný
V

Lounech,

Vrchlického třída čís. 781.

Velkou pozornost
bu d í na v ý sta v ě exposice nábytku

Vilémo Doubku,
strojní nábytkářství,

LENESlCE.

A OBCHOD PAPÍREM

Oáclao Chlouba,
LOUNY,
PROTI DÍVČÍM ŠKOLÁM.

P

Pobočný záood v

S tará léK á rn a
v Lounech
Ph. Mr. L U D V Í K M A T O U Š
doporučuje své, na III. pharmaceutické výstavě ve
Vídni vyznamenané přípravky:

„MENTHOCAPSOL"
bolesti tišící mazání na rheuma,
ischias a p.

„BABYLAN"
universální zásyp
s lanolinem.

„VIRUSYL"
lidem a domácím zvířatům neškodný krysosmrtič.
Zákonem chráněno.

REHLAHV
i ní US) f HEN

Pavilon Ilvnoiti. Navltivte n ii!
na plátně, dřevě atd. pro kraj.
výstavu v Lounech přijímá a
odborně provádí

KAVA
LAHŮDKY
LIKÉRY
Brožek,

ČEHER PROCHÁZKA,
lakýrník a malíř písma

„Z
LOUNY.

V LOUNECH.
Návrhy a rozpočty zdarma!

GRAND
HOTEL
„U N IO N “
LOUNY

IL RULOVÁ
LOUNY

Jediný a největší hotel v místě,
vybavený vším komfortem.

NOSIČE
CEMENT
KOVÁNÍ
PLETIVO

P a d e s á t pokojů, koupelny,
autogaráže a umývárna. —
Prvotřídní restaurace.
Vyleželá p iv a: Plzeňský pra
zdroj a Rakovar.

TANEČNÍ BAR.
Vlastní hudba. - Bio v domě.

J. MAŠIN,
LOUNY.
dámské
módní látky

Z ařizo v án í

vodovodů,

koupelen, domácích vo
koupíte výhodně u fy

dáren, horkovodní cirku
lace, parních topení a ka-

František David

nalisací.
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Význační hosté na lounské výstavě.
Ministerský předseda F. Udržal návštěvou na se
veročeské výstavě v Lounech.

Ministr zemědělství Bradáč na zemědělském
výstavním dnu.

Dne 15. července o 4. hod. odpoledne přijel shlédnouti (severočeskou výstavu v Lounech ministerský
předseda F. Udržal s chotí. Bvl uvítán zástupci vý
stavního výboru a vykonal podrobnou prohlídku všech
výstavních pavilonů a zajímal se o všecky exposice,
zvláště o exportní firmy a dal se všude důkladně
informovati o prosperitě jednotlivých závodů. Se zá
jmem prohlédl si exposici rybářství a při té příležitosti
vzpomenul, že před 30 lety byl také členem lounského
rybářského spolku. O výstavě vyslovil se velmi po
chvalně a zejména se mu líbilo ideální umístění hlav
ního výstaviště. Pana ministerského předsedu prová
zeli jednotlivými exposicemi pp. starosta města Jos.
Fousek, finanční referent Tschorn, stavitel Grúner a
zvěrolékař Hromádko.
Teprve o 6. hodině večer opustil p. minist. před
seda hlavní výstaviště, prohlédl si krásný městský
sad a ve městě navštívil palác městské spořitelny.
Návštěvou pana ministerského předsedy dostalo
se znovu severočeské výstavě skvělého oficielního
uznání.

Ministr Dr. Franke na severočeské výstavě.
V pondělí 13. července navštívil severočeskou vý
stavu ministr pošt a telegrafů dr. E. Franke. Ministra
doprovázel poslanec Hatina a odborový rada a osobní
tajemník E. Vojáček. Dopoledne prohlédl si pan mi
nistr exposice na hlavním výstavišti a palác městské
spořitelny. Se zájmem navštívil význačné památky města
Loun, zejména chrám sv. Mikuláše, z jehož věže shlédl
jedinečný pohled celého lounského okolí. Pak pro
hlédl si ještě novou budovu poštovního úřadu. Výstava
se p. ministru velmi líbila. Pana ministra provázel
starosta města p. J. Fousek a finanční referent výstavy
p. A. Tschorn.

Ministr Bradáč mluví na manifestačním táboru
zemědělském na náměstí v Lounech.

V Ý S T A V N Í RUCH.
Výstava je stále středem pozornosti a zájmu čet
ných návštěvníků, kteří s obdivem prohlížejí si jednot
livé exposice a chválí nejen ideální polohu, uspořádání
.výstaviště a pavilonů, ale zejména o školských a kultur
ních exposicích vyjadřují se v superlativech. Školské
exposice jsou opravdu jedinečné a snesený materiál
svou bohatostí a rozsáhlostí překvapuje i odborníky.
Velkým úspěchem je účast našeho menšinového škol

ství, jehož exposice patří k nejlepším. Značnému zájmu
těší se i exposice výtvarných umění, umístěná v reálce,
kde se podařilo shromáždit cenná díla a originály.
Radostným zjevem je, že i lounské obecenstvo
si výstavu oblíbilo, takže zvláště večery na výstavišti
jsou denně dostaveníčkem téměř všech Louňáků, kteří
po celodenní práci rádi přijdou si oddechnouti, pobaviti

se a dlouho se zájmem poslouchají populární kon
certy vojenské hudby.
Čilo je na výstavišti, když mimořádně velké p
skvělé večerní atrakce přilákají na výstavu tisíce ná
vštěvníků. K takovým večerům patřil 11. červenec, kdy
návštěvníci obdivovali velkolepý ohňostroj. Svým roz
sahem a uspořádáním byla to atrakce, jaké Louny
dosud neviděly. Po skončení ohňostroje spuštěna vodní
světelná fontána, která stále těší se velké pozornosti
obecenstva.

V neděli dopoledne navštívili výstaviště v četném
množství účastníci župního manifestačního sjezdu čsl.
strany národně socialistické, kteří přišli na výstaviště
průvodem se třemi hudebními sbory. Po manifestačním
projevu na výstavišti prohlédli si účastníci jednotlivé
výstavní exposice.
Velkému zájmu se v neděli těšila v zemědělském
paviloně umístěná krásná výstava ovoce, která byla
četně obeslána a vzorně vypravena.
Téhož dne navštívili hromadně výstavu účastníci
zájezdů z Litoměřic, Roudnice, Libochovic a Peruce.

Železniční exposice.

v

r

Zajímavá exposice železnic na výstavě v Lounech je
umístěna v paviloně pro ministerstva. Celá exposice
je vypravena ředitelstvím státních drah Praha-Sever a
je rozdělena na všecka odvětví železniční služby a to:
dopravní hned při vchodu, dále dílenská, vozební, služ
ba udržovací a nově se tvořící služba autobusová. Ne
schází ani přehlídka sportovních a výletních vlaků,
vypravených ředitelstvím Praha-Sever. V exposici jsou
obrazy a diagramy, znázorňující vývoj lokomotivy za
100 let a model nejnovější čsl. lokomotivy „Mikádo".
Názorně je vyjádřena přeprava veškerého zboží v oblasti
celého ředitelství. Pozornost budí model první lokomo
tivy Kralupsko-Turnovsko-Pražské železnice, na níž od
vezl roku 1866 dělmistr Macan před pruskými vojsky
české korunovační klenoty do Budapešti. Kromě toho
je zde mnoho pěkně zpracovaných modelů lokomotiv,
jejich součástí, záchranného vozu, motorového vozu.
ukázky učednických prací, tvary kolejnic a j. Výstižně
jsou zpracovány diagramy o přehledu počtu zaměst
nanců dle služebních odvětví, přehled spotřeby hinotin,
stav zaměstnanců a jejich výkon a pod. Ředitelství
státních drah Praha-Sever hned při vstupu pro exposice
upozorňuje velmi působivě vhodnými hesly na svoje
exponáty, které svým vkusným uspořádáním a hojností
materiálu vykonávají dobrou propagaci pro státní dráhy.
Celou exposici uspořádali pp, vrch. rada K. Maýr a
insp. A. Kopecký.
Po dobu severočeské výstavy je možno si prohlédnouti státní železniční dílny v Lounech, které svým
rozsahem jsou největší v oblasti ředitelství Praha-Sever.

Výstava prodloužena.

j

Severočeská výstava v Lounech, která měla býti
uzavřena 31. července, bude prodloužena až včetně do
2. srpna. Na neděli 2. srpna se připravuje velký d ě t 
s k ý d e n.

Památný kostelík sv. Petra.

Květy

z výstavního
Za výstavní branou.

luhu.

Večerního šera v taji
listí lip se vánkem chví,
stromy tiše naslouchají,
co jim řeka vypráví.

Za výstavy naší branou
pestřejší je jiný svět,
vzácnou krásou, nevídanou
vyrůstá tam modrý květ.

Světel sta tu rázem vzplane*
fontány i bájný zjev,
letí proud výš — nazpět kane
modrý, žlut i jako krev.

Prapory po větru vlají
s žerdí štíhlých, vysokých,
koldokola zaznívají
živý hovor, šum i smích.

Živá je tu promenáda
uprostřed, kde hudba hrá,
mnohý román se tu spřádá,
v zraků mluvě láska zrá.

Kolem řeka v dáli běží,
půvabný je tolik kraj,
nad ním město s štíhlou věží
v zelený se dívá ráj.

Těžko my se loučit budem,
výstavo, v tvůj slední den,
vzpomínkou nám v žití chudém
zářit budeš jako sen.

Podniky pořádané v rámci výstavy ve dnech 18.-26. července.
Sobota na výstavišti:
V sobotu 18. července o půl 9. hod. večer bude
před hlavním pavilonem na výstavišti provedena po
pulární hra se zpěvy: „C. k. p o l n í m a r š á l e k ".
Účinkuje kralupský ochotnický spolek, který již s úspěchem v Lounech hostoval.

I V ' li neděli den LouónRů!
V neděli 19. července bude na hlavním vý
stavišti uspořádán DEN LOUŇÁKO, v jehož
rámci bude provedena

volbu královny lounská vistovy.
P o ř a d : Od 11—12 hodin a od 15 do 17
hodin promenádní koncert. Volbu královny
rozhodne obecenstvo hlasovacím lístkem, kte
rý bude ke každé vstupence (i permanentce)
zdarma u pokladny vydán.
Volba se provede od 18—19 hodin na
hlavním výstavišti a výsledek volby krá
lovny a 3 královniček bude prohlášen o
20. hodině.
i
V s t u p n é pro tuto slavnost s n í ž e n o
od 18 hodin na 3 Kč, studentské a dětské
lístky polovic.
Večer koncert od 19 hodin, tanec při
zvláštní hudbě a světelná vodní fontána.

sále „U zastávky" přátelský večírek. V neděli dopo
ledne uvítání hostí a přednášky universitního docenta
dra Schónfelda a V. Jakše ve velkém sále „U zastávky".
Odpoledne návštěva výstavy.
V neděli bude r ozš í řena exposi ce vče
l a ř s t v í o z v l á š t ě c e n n é e x p o n á t y ze S t á t 
n í h o v č e l a ř s k é h o ú s t a v u v D o l e u Prahy.
Včelařský spolek ve Mšeně u Mělníka uspořádá
v neděli společný zájezd autobusem na výstavu do
Loun.

Sjezd filatelistů.
K l u b ne o d v i s l ý c h f i l a t e l i s t ů v L o u 
n e c h koná sjezd v neděli 19. t. m., k němuž pozval
všecky spřátelené kluby z výstavní oblasti a okolí.
V rámci tohoto sjezdu budou členové lounského klubu
vystavovati ukázky svých nejlepších sbírek. Mimo to
budou vystaveny medaile První čsl. vlády a Národ
ního výboru, které jsou málo známy. Budou vystaveny
i mileniové medaile svatováclavské. Výstava nachází
se v chlapeckých školách ve II. poschodí, číslo dveří 14.
Návštěvníkům naskytne se možnost shlédnouti některé
velice cenné známky klasické, jako: známky Sicilie,
Velké Britanie, Staroněmecké, Belgie a j. V sobotu
večer koná se na výstavišti přátelská schůzka všech
sběratelů.
Sjezd mistrů klempířských.
Jednota mistrů klempířských Čsl. republiky svolává
v rámci výstavy svůj manifestační sjezd na 19. července.

Den národní brannosti.

Dne 19. července koná se manifestační sjezd vče
lařů z Čech. V předvečer isjezdu koná se v malém

Odbočka svazu čsl. důstojnictva a Jednota čsl. obce
legionářské v Lounech pořádají u příležitosti severo
české výstavy v Lounech ve dnech 25.—2£>. července
Den národní brannosti pod protektorátem pana mi
nistra Národní obrany Dra Viškovského a za čestného
předsednictví významných činitelů vojenských a veřej
ných, za . oficielní účasti vojska 2. pěší brigády a
jiných zbraní, za účasti spolků, korporací a jednotlivců
V sobotu 25. července koná se na výstavišti kon
cert vojenské hudby pěšího pluku čís. 46 a akademie
při reflektorovém osvětlení. Současně bude vypálen
ohňostroj a spuštěna světelná vodní fontána. V neděli
o 7. hodině ráno budíček vojenské hudby městem. O
8. hodině ráno příjezd a uvítání vojska na hlavním
nádraží. Od 8 . - 9 . hodiny koná se koncert hudebního

Děvčátkům z promenády.

Vyzvání.

Sjezdy a zájezdy:
Sjezd kovářů a kolářů.
V rámci výstavy koná se 19. července sjezd Spole
čenstev kovářů a kolářů. Dopoledne o 10. hodině je
uvítání hostí na hlavním nádraží ,a odchod průvodem
s hudbou Sokola v Lounech na Masarykovo náměstí.
Po průvodu konají se pracovní sjezdy: kovářů v hotelu
„Koruna" a kolářů v sále „Rokoka". Odpoledne o 2.
hodině prohlídka výstavy.

Sjezd včelařů z Čech.

Děvčátka, co se tu
procházíte,
starost mně velikou
působíte.

Netrap ty, děvenko,
moji hlavu,
přijď večer dneska zas
na výstavu.

Jedna
hezká
nožky
zraky

jste přes druhou
tu víc,
i tílka ta,
i líc.

K tanci chci v náručí
s tebou spěti,
všechno, co v srdci mám,
pověděti.

Těžko je vybrati
z tolika vnad . . .
Které z Vás v soutěži
hlas svůj mám dát?

Až bude hudba nám
naši hráti,
chci ti, jak mám tě rád,
pošeptati.

Lpai.

Inertní, Iníormoínf a n y M kanccliiř Louny Pivovarská 31.

t Majitel Fr. Mžitka.

odboru hasičské župy lounské na Masarykově náměstí,
po němž budou předvedena hasičská nejnovější zařízeni.
O 9. hodině bude oficielně přivítán protektor slav
nosti a čestné předsednictvo. O 9.30 hod. koná se
pochod vojska do města a manifestační průvod všech
účastníků z nádraží na Masarykovo náměstí, kde mi
nistr národní obrany vykoná přehlídku čestných rot. O
10. hodině bude uspořádána oslava 5. výročí odevzdání
plukovního praporu městem Louny pěšímu pluku čís.
46 v Chomutově a po té bude vzdán hold nejvyššímu
veliteli a statní vlajce. O 11. hodině koná se defilé
vojska a promenádní koncert vojenské hudby pěšího
pluku čís. 9 KHB. Odpoledne prohlédnou si hosté vý
stavu a o 15. hodině 'koná se slavnostní akademie
vojska, o 17. hodině ukázky nejnovějších zařízení signa™
lisačních. Kromě toho konají se odpoledne footballové
zápasy a tenisové závody mužstev 2. pěší brigády
s místními kluby. O 19. hodině přátelský večer na výsta
višti.

Hasičský den.
Hasičské sbory města Loun a dílen čsl. státních
drah v Lounech pořádají v rámci severočeské výstavy
26. července hasičský den.

Sjezd obuvniků.
Společenstvo obuvníků, sedlářů, řemenářů a čalou
níků v Lounech svolává u příležitosti severočeské vý
stavy manifestační sjezd.
Účastníci prohlédnou si
výstavu.

Denně konají se ip výstavišti večerní Koneeriy.
V Ý S T a r N Í

H U M O R .

Orientální prvky na naší výstavě.
Věhlasný orientalista zavítal prý inkognito na naši
výstavu, aby vyšetřil, jak jsou v ní zastoupeny prvky
orientální. Prohlédl střed výstavy i nejtemnější krajinu
pobřežní a ve svém elaborátu sdělil pak veřejnosti, že
nejsilnějším prvkem orientálním na naší výstavě shle
dal: turecký med.

Pohřešovaný.
Od psí divadelní společnosti, hostující na naší
výstavě, zmizel prý jeden z členů, slyšící na jméno
Azor. Měl mokrý čumáček a černou štětičku na špičce
ocásku. Při poslední divadelní zkoušce hodil prý panu
režisérovi úlohu pod nohy a nečině se na něho rozštěknuv, že mu dává jen úlohy psů — zmizel. A tak,
jako když se nad ním země slehne. Proslýchá se také,
že byl zamilován do první milovnice společnosti —
sličné panny Belinky, která však lásku jeho neopěto
vala, pohrdajíc jím pro nízké jeho postavení u di
vadla. Má se za to, že spáchal buď sebevraždu, nebo
si našel nějakou jinou „kosť“ .

Láska a zmrzlina.

Fortna.

Dlouho hledaný „černý“ návštěvník dopaden.
Od 2. červénce zdržoval se na výstavišti „černýíť
návštěvník. Bylo po něm úsilovně pátráno. Policejní
komisař zalarmoval celou pohotovost jen proto, aby
zachoval svou reputaci. Ale teprve v sobotu 11. čer
vence o 10. hodině zvláštní náhodou byla zadržena
v hlavní výstavní bráně žena, nesoucí těžké břímě, za
doprovodu celé společnosti. Zastavena zřízencem vý
stavy prohlásila, že odchází k významnému aktu — ke
křtu nového světoobčana. Tím se celá záhada teprve
vysvětlila. Celý týden skrýval se tento malý občan
v zábavním koutku a svým přirozeným křikem tvrdil
muziku. Výstavní výbor nejen, že vystavil propustku
novému „výstavnímu** příslušníku čsl. národa, ale při
návratu jej vřele přivítal „Černý“ návštěvník — Kar
líček Hausdorf — obdržel od Městské spořitelny vkladní
knížku s vkladem a o jeho výbavu se postaraly fa
Rousová a fa R. Novák „U města Paříže**.

N á b y íe K
I I

|

Pojď si, děvče, sednout v trávu
ke mně do stínu
a nechoď mně ustavičně
na tu zmrzlinu!

.S K le n á ž

L o u n y.

Odborné napodobení dřev
a veškeré lakýrnické práce provádí

Bojím já se tuze toho,
zmrzlinu když jíš,
že i tu svou lásku ke mně
hodně ochladíš!

JOSEF VAIC, LOUNY.
Lpa.

lakýrník.

Lipanská ul. 1267.

Rybářské potřeby
zbraně - střelivo

Velkou oozornost

y á c l KozáK, Louny
(u dívčích škol).

pětinová siň
LepíK * Louny.
T R V A L O U

O N D U ItA e i !

nejlépe provádí

Fr; MoleK,
dámské kadeřnictví, LOUNY, Pražská ul. 84.

Koupací vany g
vodovody u fy

budí na výstavě exposice nábytku

Vilémo Doubím,
strojní nábytkářství,

L E N E ilC E .
Pavilon živnosti. Navštivte nás!

KÁVA
LAHŮDKY
LIKÉRY

*Brožek,

(LOUNY.

F r .l.íív n f
V

Lounech, Vrchlického třída čís. 781.

KNIHKUPECTVÍ

NÁBYTEK
MENZL

A OBCHOD PAPÍREM

LOUNY,
Reklamy a nápisy firem
Jos. Mašek, ™ákýS ahouny,
Návrhy a rozpočty zdarma.

v

,

.L
X
KO L A Ř ÍK ,
knihařství a papírnictví v Lounech.
—

—

-------------—

—
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-----------—

-----

Doporučuje se nový závod!
Pánské a dámské kadeřnictví

.v

.

S í a i á lé K á r n a
v Lounech
Ph . Mr. L U D V Í K MAT OU Š
doporučuje své, na III. pharmaceutické výstavě ve
Vídni vyznamenané přípravky:
„MENTHOCAPSOL"

(u mostu).

T n ra lé a v o d o v é o n d u l a c e ,

U

Pobočný závod v Poděbradově

bolesti tišící mazání na rheuma,
ischias a p.

Josef BuláneK, Louny
E

LOUNY,

Jatečn í ul. 756.

Solidně, dobře a levně obslouží Vás
firma

Gáclao Chlouba,
PROTI DÍVČÍM ŠKOLÁM.

provádí odborně

—

„Z

„BABYLAN*
universální zásyp
s lanolinem.

„VIRUSYL“
lidem a domácím zvířatům neškodný krysosmrtič.
Zákonem chráněno.

GRAND

HOTEL
„UNION“

H. BULOVA
LOUNY

LOUNY

Jediný a největší hotel v místě,
vybavený vším komfortem.

NOSIČE
CEMENT
KOVÁNÍ
PLETIVO

P a d e s á t pokojů, koupelny,
autogaráže a umývárna. —
Prvotřídní restaurace.
Vyleželá p iv a: Plzeňský pra
zdroj a Rakovar.

TANEČNÍ BAR.
Vlastní hudba. - Bio v domě.

%

i. MAŠIN,
LOUNY.
dámské
módní látky

Z ařizován í

vodovodů,

koupelen, domácích vo
koupíte výhodně u fy

František David

dáren, horkovodní cirku
lace, parních topení a kanalisací.

v
Knihtiskárna fint. Štrom hacha v
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Pan president
na Severočeské výstavě.

Dne 23. m. m. odpoledne přijel president Masaryk
v doprovodu dr. Alice Masarykové a osob. tajemníka
dra Schenka do Loun, aby si prohlédl exposice severo
české výstavy. Na našem obrázku jest pan president za
chycen při východu ze zemědělského pavilonu.

Královna a královničky
severočeské výstavy.
V neděli prožila výstava důležitou událost. Od 6 hod.
večer prováděla se volba královny a tří královniček
severočeské výstavy a tato přitažlivá atrakce přilákala na
výstaviště velké množství obecenstva, zvláště Louňáků.
Volba prováděla se tak, že každý návštěvník obdržel
ke vstupence zdarma hlasovací lístek, který pak ode
vzdal dámě, kterou si sám zvolil. O 8. hodině večerní
byl na terase hlavního pavilonu prohlášen výsledek
volby a zvoleny byly:: královnou severočeské výstavy
slečna V ě r a P o d p ě r o vá z Loun a královničkami
slečny: M á ň a M r á z k o v á , H a n a H á k o v á a
M a r t a J e d l a n o v á — vesměs z Loun. Byly dekoro
vány šerpami v barvách města Loun, obdarovány kyti
cemi a královna slečna Podpěrová obdržela krásný
skleněný pohár. Kromě toho obdržely všechny upomín
kové výstavní předměty. Výsledek voleb byl četným
obecenstvem uvítán potleskem.

Den národní brannosti.
V sobotu a v neděli budou Louny hostit vojsko
2. p ěší. brigády, které přijede do našeho města, aby
společně s občanstvem manifestovalo pro brannost ná
roda. Tato slavnost je tím významnější, že koná se
v rámci severočeské výstavy, jejíž oblast zaujímá i
okresy národnostně smíšené a pohraniční, v nichž iredentistické živly, zejména v poslední době, štvou proti
státu a republice. Jsme jisti, že veškeré státotvorné
obyvatelstvo chápe potřebu zvýšiti brannost národa
a do služeb této myšlenky dá všechny své síly. Zejména
mládež má býti zainteresována do otázky brannosti
národa a správně pochopili svou vznešenou a čestnou
povinnost — obranu republiky proti všem jejím ne
přátelům.
Den národní brannosti je jednou z nejvýznačnějších
akcí, pořádaných v rámci severočeské výstavy, svým
rozsahem přesahuje daleko rámec místní akce a zaslouží
plné pozornosti a podpory veškerého obyvatelstva.
jsm e přesvědčeni, že občanstvo města Loun ra
dostně a spontánně uvítá své vojsko ve svých zdech
a učiní vše, aby naši vojáci na svůj krátký pobyt
u nás odnesli si vzpomínky co nejlepší!
Zdar zvýšené brannosti našeho národa!
T.

O. M a s a r y k :

„Každý z nás, každý opravdový muž m m l
býti chrabrý, udatný a k obraně vždy při
p rav en ý ... Máme mravní povinnost brániti
sebe i jiné — brániti národ, brániti repu
bliku!44 N

Bývalý ministr posl. Staněk
na výstavě.
V úterý 21. t. m. přijel si prohlédmouti severočeskou
výstavu býv. ministr poslanec Fr. Staněk v průvodu
taj. dra Pluhaře a dra Crhy. U výstavní brány byl uví
tán starostou města J. Fouskem, který vítal posl. Staňka
za výstavní výbor a za město jako čestného občana
města Loun. Dále jej uvítal za zemědělský výstavní
odbor dr. Hromádka.
.Posl. Staněk prohlédl si všechny výstavní exposice
a vyslovil se s obdivem o výstavě, která svým uspo
řádáním a rozsahem zasluhuje největšího uznání. Posl.
Staněk prohlédl si ještě budovu Městské spořitelny *a
navštívil lounské hospodářské družstvo.

Hlavní
výstavi ště.

Pohled na promenádu výstaviště. V pozadí
hlavní železobetonový pavilon, který zůstane
trvale zachován. Po levé straně jsou pavi
lony zemědělství, samosprávy a ministerstev.
Po pravé straně vzadu stojí průmyslový pa
vilon

a vpředu

pavilon

spořitelnictví.

V Ý S T A V N Í RUCH.
Výstavní výbor stará se pečlivě o to, aby návštěv
níci severočeské výstavy po shlédnutí pozoruhodných
exposic nalezli na výstavišti i dostatek zábavy a poba
vení. Denně jsou pořádány polední a večerní koncerty
vojenské hudby a stále je obdivována světelná fontána.
Minulou sobotu a neděli připravil výstavní výbor
návštěvníkům výstavy mimořádné atrakce, které přilá
kaly na výstaviště velké množství obecenstva.
V sobotu večer sehráli kralupští ochotníci na terase
před hlavním pavilonem populární hru se zpěvy „C. k.
polní maršálek". Kralupští ochotníci, kteří s úspěchem
již tuto* hru na různých scénách provozovali, zhostili se
svého úkolu opravdu skvěle. Bezvadná souhra, originelní předvedení jednotlivých osob a rychlý spád děje
zajistil jim uznání a velký úspěch u obecenstva. —
Opravdu jedinečné bylo předvedení titulní role a úlohy
sluhy Sepla. Vzdor tomu, že při posledním jednání za
čalo pršeti, vytrvalo obecenstvo až do konce a odměnilo
kralupské ochotníky hojným potleskem. „C. k. polní
maršálek" se návštěvníkům výstaviště velmi líbil a
pořadatelstvo i s velikou návštěvou bylo jistě spokojeno.
V neděli navštívili výstaviště účastníci sjezdu ko
vářů a kolářů, klempířů a včelařů z Čech. Zejména
sjezd kovářů a kolářů shromáždil značný počet účast
níků, kteří dopoledne šli průvodem s hudbou od nádraží
na hlavní náměstí a během dopoledne konali své sjezdy.
Včelaři po odborných přednáškách navštívili společně
výstaviště a zejména pěknou včelařskou exposici, která
pro jejich sjezd byla zvláště rozšířena a vybavena

vzácnými exponáty Státního včelařského ústavu v Dole
u Prahy.
V pondělí odpoledne prohlédli si výstavu v počtu
40 osob členové Župního sdružení hospodářských druž
stev v čele s předsedou Kooperativy p. Václ. Udržalem,
ředitelem kooperativy Dr. J. Trčkou, členem ředitelství
Ústřední jednoty hospodářských družstev v Praze p. J.
Pražákem a předsedou Župního sdružení hosp. družstev
p. Jos. Mockreim
V úterý odpoledne navštívilo výstavu učitelstvo škol
inspektorátu v Příbrami v čele s inspektorem p. Ku
čerou. Velmi podrobně prohlédli všechny výstavní ex
posice.

Na jeden podnik v našem zábavním koutku
výstavním
chtěli bychom upozorniti naše obecenstvo a zejména
rodiče, pp. učitele a průvodce školní mládeže. Jest
v něm viděti mnoho cizokrajných zvířátek i ptáků a
hadů, jejich výcvik a šprýmy. Je to podnik pí. Vavrouchové z Berouna, který program svůj v poslední době
rozšířil o čísla varietní i komická. Jistě za to, co uvi
díte, nebudete litovat nepatrného vstupného. Majitelka
je vdova, v poslední době těžce pronásledovaná osudem.
Její podnik znal do nedávná lepší časy, ale vše se změ
nilo. Ona však se tomu nepodává, ale všemožně se
snaží, aby podnik aspoň poznenáhlu přivedla zase na
lepší výši a vyživila svoji rodinu. Podpořte ji, zaslu
huje toho.

Odkaz jejich chránit
úkol Váš i cíl,
volnost, jíž si národ
posléz vydobyl.

V řetěz, jímž je národ,
pojte se též v kruh,
pro lepší nás příští
sdružuj jeden duch.

Vojáci! Jste naší
republiky květ,
s radostí Vás vítá
v klín svůj ten náš svět!

Slyším Vaše řady:,
duní krok — zní zpěv . . .
Národa jste mládí
síla jeho, krev.

A jak voják musí
za vojny se bít,
má zas v míru právo
též se veselit.

Větve českých rodin,
bratří, synové,
pod vlídné Vás střechy
kraj náš, město zve.

Střežte Vy nám uvnitř
vlasti pokoj, mír,
braňte, až ji válka
strhne ve svůj vír.

Nechať hudba rušná
k potěše Vám z ní . . .
V boji, jako v lásce
buďte stateční!

Na půdě jste slavné
bojů o vlast zlých,
napojené krví
dávných předků svých.

V prostřed u nás díla
ukažte svůj cvik,
k pracovníku připoj
se též bojovník.

Pobuďte tu u nás,
milý každý hos t . . .
Radost dnes a — zítra?
Zase povinnost.

Našemu vojsku.

Podniky pořádané v rámci výstavy ve dnech 24,-26. července.
Den národní brannosti.
Odbočka svazu čsl. důstojnictva a Jednota čsl obce
legionářské v Lounech pořádají u příležitosti severo
české výstavy dne 25. a 26, července Den národní bran
nosti pod protektorátem p. ministra Národní obrany
dra Viškovského a za čestného předsednictví představi
telů vojenského a veřejného života a za oficielní účasti
vojska 2 . pěší brigády a to čestných rot pěšího pluku
46 a pěšího pluku 9 „Karla Havlíčka Borovského^,
dělostřelecké baterie IÍ./51, letectva, za účasti bývalých
vojínů a důstojníků, Sokola, střelectva, hasičstva, spolků
a korporací, jakož i všech jednotlivců, majících zájem
o dobro našeho státu.
V pátek 24. července budou večer v Bio Soko.l
předvedeny propagační vojenské filmy. V sobotu 25.
července koná se na výstavišti o 19.30 hod. koncert
vojenské hudby pěš. pluku čís. 46 s vybraným pro
gramem, v němž jest zařazen od Jos. Malého „Hudební
obraz z doby válečné 1914—1918“ . O 20.30 hod. koná
se před výstavní fontánou akademie s velmi bohatým
pořadem za účinkování družstev pěšího pluku č. 46,
pěšího pluku č. 9, Tělocvičné jednoty Sokol v Lounech,
Střelecké jednoty v Lounech a Divadelního okrsku
Vrchlického^. Proslov o brannosti přednese major v zál.
p. Mayer, úřadující místopředseda Svazu čsl. důstoj
nictva. Po akademii bude vypálen ohňostroj a slav
nostní osvětlení fontány.
V neděli 26. července o 7. hod. ráno je slavnostní
budíček hudby pěš. pluku č. 46. O 7.45 hod. položí
zástupci záložních důstojníků a legionářů kytice k
pomníku p. presidenta, jako nejvyššího velitele českoslo
venských vojsk. O S. hodině ráno přijede na hlavní
nádraží vojsko, kde bude oficielně uvítáno. Od 8—9
hodin koná se koncert hudebního odboru hasičské župy
lounské na Masarykově náměstí. Po uvítání protektora
slavnosti a čestného předsednictva uspořádán bude manifestační průvod všech účastníků v čele s vojskem od
nádraží na Masarykovo náměstí. O 10. hodině pře
hlídka čestných rot a účastníků protektorem Dne bran
nosti a oslava 5. výročí odevzdání plukovního praporu
městem Louny pěšímu pluku 46. O 10.40 hod. hold
nejvyššímu veliteli a státní vlajce a defilé vojska.
O 11.15 hod. promenádní koncert hudby pěš. pluku
9 „K. H. B .“ . Po prohlídce výstavy koná se v 13.15
hod. na výstavišti slavnostní vojenská akademie s bo
hatým pořadem. Odpoledne konají se též footballové
zápasy a tennisový turnaj vojenských mužstev s S. K.

Dva ohně.
(Hasičstvu.)
Ať kde člověk ohrožen je,
oheň zhoubný nad ním vzplane,
bezodkladně, obětavě
spějete mu ku ochraně!
Jest však jiný ještě oheň,
který v našich srdcích sálá,
ten ať živý udržuje
vaše péče neustálá.
Oheň lásky k zemi rodné,
k všemu, co v ní trpí, strádá,
ten nechť stálým žárem hoří,
v srdcích českých nevychládá.

Čechií, S, K. Louny a V. K. Ohří. O 19. hodině jest
přátelský večer na výstavišti. Večer o 20.30 hod. bude
opakován celý program ze dne 25. července.

DNY HUMORU
NA VÝSTAVIŠTI.
V pondělí

Rychlostní

27.července 1931:

závod s trakaři.
Zatížení: 10 kg písku. Start u dívčích škol.
Trať Pražskou ulicí, náměstím, Pivovarskou
ulicí, Žateckou branou a přes most parkem
na hlavní výstaviště. Cíl u hudebního pavi
lonu. Přihlášky na tento závod přijímá knih
kupec O. Mužíček nejdéle v den konání zá
vodu do 6. hod. odpolední.
Start o 7. hodině večer. Pro vítěze I.,
II. a III. cena.

V úterý 28. července 1931:
Vzhledem k projevené nespokojenosti z
řad jinochů a mužů, že nebyla provedena též
i volba krále výstavy, uvážil pořadatelský
odbor tyto oprávněné stesky a vypisuje
soutěž

nejhezčího fešáka
na v ý stav ě.
Volba bude provedena hlasovacími lístky,
jež budou zdarma ke každé vstupence (i
permanentce) vydány. Vyplněný lístek se
jménem nejhezčího fešáka odevzdá každý
volič neb volička do volební urny. Odevzdá
vání hlasovacích lístků od 7 —8 hodin večer.
O 9. hodině večer prohlášení vítěze.
Čestné dary připraveny!

Varujte se, děvčátka.
Varujte se, děvčátka,
mladých, smělých očí,
jimiž švarní vojáci
střílí z podobočí!
Zvláště ale hvězdiček,
které s ramen svítí,
od nichž vaše srdéčka
snadno prý tak chytí!
Jejich střel pod útokem
zatočí se hlava . ..
A tvrz mnohá přepevná
vítězi se vzdává . . .

2^

Lpa.

Exposice

\'

Pavilon
s p o ř i t el ni ct ví .
spořitelnictví jest instalována ve

zvláštním pavilonu Svazu spořitelen, v němž
je snesen opravdu zajímavý a cenný mate
riál. Velmi účinně je zde propagována spo
řivost. Pozoruhodné jsou statistické přehledy
vkladů, zápůjček a fondů. Je zde také umístěna velká mapa Čsl. republiky s ozna
čením všech českých a německých spořitelen.

Den národní brannosti v Lounech bude velkou
manifestací pro brannost národa všech upřímných pří
slušníků našeho státu. Aby výraz manifestace byl nále
žitě vyjádřen a zpestřen, přijdou naše ženy v národních
krojích a nechť není jediného příslušníka krojovaných
korporací a spolků, který by se této manifestace v kroji
nezúčastnil.

Den hasičstva.
Hasičské sbory města Loun a dílen čsl. státních
drah v Lounech pořádají v rámci severočeské výstavy
dne 26. července hasičský den. Dopoledne zúčastní se
manifestanti hasičského dne průvodu vojska a korpo
rací. Od 8—9 hodin koná se koncert hudebního odboru
hasičské župy lounské, řízením kapelníka bra Schránila
na Masarykově náměstí. Současně budou předvedena
nejnovější hasičská zařízení. Odpoledne prohlédnou si
účastníci výstavu.

Sjezd obuvniků.
Společenstvo obuvníků, sedlářů, řemenářů a čalou
níků v Lounech svolává u příležitosti severočeské vý
stavy manifestační sjezd 11a den 26. července. Účast
níci prohlédnou si výstavu.

Podniky pořádané 2. s rp n a :
Dětský den.
V neděli 2. srpna bude na výstavišti uspořádán
D ě t s k ý de n, který slibuje býti velikým překvapenímPro děti připravuje se mnoho efektních atrakcí a zá
bavních podniků. Kromě toho budou uspořádány i
různé dětské závody.

Den Národní ligy.
V neděli 2. srpna uspořádá Národní liga zájezd na
severočeskou výstavu do Loun. Účastníci z Prahy při
jedou autobusy. Dopoledne o 10. hodině koná se
sjezd Národní ligy v hotelu „LI zastávky^. Dne Národní
ligy zúčastní se posl. Stříbrný a sen. Trnobranský.
Účastníci manifestace prohlédnou si výstavu.

Výstavní exposice.
Exposice průmyslová.
Tato exposice je umístěna v hlavním pavilonu a pa
vilonu průmyslu a jsou zde zastoupeny opravdu význač
né domácí závody a podniky ze všech odvětví. Je dů
kazem, že náš domácí průmysl může s úspěchem konku

rovali s kterýmkoliv zahraničním průmyslem a to nejen
kvalitou, ale i po stránce ceny. Z největších závodů
vystavují:
Českomoravská-Kolben-Daněki řada zná
mých velkých továren na hospodářské stroje, četné stro
jírny, slévárny a továrny na stroje, přístroje, nástroje a
strojové součástky, chemické závody, velká továrna na
porculán pro elektrotechn. potřeby, pivovarnictví a p. Z
dalších oborů je zde četně zastoupen dřevoprúmysl,
výroba nábytku, hudeb, nástrojů, umělecký průmysl,
jablonecký průmysl a ostatní. Hojně je obeslána expo
sice živností a obchodu, v níž jsou zastoupeny téměř
všecky důležitá živnosti a obchody. Část těchto exposic
je umístěna ve Švýcarských stanech.

Exposice zemědělství.
Střed zemědělského pavilonu zaujaly Státní výzkum
né ústavy a ústav účetnicko-správovědný, který vhod
nými exponáty vyjádřil příčiny dnešních zemědělských
poměrů. Zde má umístěnu i exposici ministerstvo ze
mědělství. V zadní části pavilonu jsou exposice Druž
stevní mlékárny v Lounech, exposice řepařů a chmelařů.
Význam zemědělského peněžnictví je vyjádřen v sou
borné exposici hospodářských záložen celého kraje. Vý
stava zemědělského školství vyjadřuje činnost žáků a
profesorů. Ostatní exposice: Zemědělské jednoty, Pokusnického sdružení, Ústřední jednoty hospodářských
družstev, Čsl. zemědělské akademie, spolku Péče o
blaho venkova a klubu zemědělských inženýrů ukazují
názorně na diagramech a mapách výsledky svých prací-

Exposice kulturní a školské.
Tyto exposice jsou umístěny ve školních budovách
ve městě a sokolská výstavka v Sokolovně. Kulturních
exposic účastní se: Okresní a městský osvětový sbor
v Lounech, Okresní osvětové sbory v Postoloprtech,
Žatci, Teplicích-šanově, Chomutově, Kadani, Bílině,
Mostě, Roudnici, Kralupech, Slaném a Rakovníku. Vedle
toho jsou zde zastoupeny exposice Čsl. Červeného kříže,
legionářů, Masarykovy ligy proti tuberkulose a ostatních
kulturních korporací a spolků.
Velmi rozsáhlou je exposice n á r o d n í h o š k o l 
s t v í , která zaujala 22 místností v budově dívčích škol
v Lounech, z čehož pět místností je vyhraženo menšino
vému školství. Kromě toho mají zde své exposice
Ústřední Matice Školská, Národní Jednota Severočeská,
Státní nakladatelství v Praze a Ústřední nakladatelství
čsl. učitelstva. Opravdu velký obdiv budí skvěle vypra
vené exposice menšinových škol, které svou úpravou a
rázovitým uspořádáním tvoří nejkrásnější oddíl škol
ských exposic.

....................................................... ........... ........lili.............Illlllllllll... Illlllllll

PřútelsKfi veselice nu rozloučenou.
V neděli 2. srpna večer bude uzavřena severo
česká krajinská výstava v Lounech. Ústřední výstavní
výbor (pořadatelský odbor) připravuje přátelské roz
loučení výstavních pracovníků, vystavovatelů, vojenské
hudby a všech, kteří výstavu spolubudovali a pomáhali
udržovati, a uspořádá je v pondělí 3. srpna večer na
hlavním výstavišti. Při této příležitosti rozloučí se se
svojí výstavou i všichni Louňáci.
Pořadatelský odbor připravuje pro tento večer na
rozloučenou rozsáhlý a pestrý program. Po oficielních
projevech, koncertě, ohňostroji a pod. koná se velká
lidová veselice. Podrobný program na plakátech.
|ÍIIH||||MII||||nil||||ll|||j||HH||||!ll||||ll||||ll||||llj|||IMI||||ll||||ll||||ll||||ll||||ll||||ll||||ll|||||ll|||||HI|||
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zahradní židle
se po výstavě levně odprodají. Záznamy zájemců se již
nyní přijímají ve výstavní kanceláři.
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K Á VA
LAHŮDKY
LIKÉRY

Brožek, „Zádruha“,
LOUNY.
KNIHKUPECTVÍ

A OBCHOD PAPÍREM

Oáclao Chlouba,
LOUNY,
PROTI DÍVČÍM ŠKOLÁM.
P obočn ý z á v o d v

dámské kadeřnictví, LOUNY, Pražská ul. í14.

S ta r á l é k á r n a
v Lounech
P h . M r. L U D V Í K M A T O U Š

1

w L o u n e d l , Vrchlického třída čís. 781.

NÁBYTEK
M ENZL
LO U N Y b-.
1

doporučuje své, na III. pharmaceutické výstavě ve
Vídni vyznamenané přípravky:
„MENTHOCAPSOL"
„BABYLAN"
bolesti tišící mazání na rheuma,
universální zásyp
ischias a p.
s lanolinem.
„VIRUSYL"
lidem a domácím zvířatům neškodný krysosmrtič.
Zákonem chráněno.

Pt ř íd ě .

GRAND
HOTEL
„UNIO N11
LOUNY

H. B l i l M
LOUNY

Jediný a největší hotel v místě,
vybavený vším komfortem.

NOSIČE
CEMENT
KOVÁNÍ
PLETIVO

P a d e s á t pokojů, koupelny,
autogaráže a umývárna. —
Prvotřídní restaurace.
Vyleželá p iv a: Plzeňský pra
zdroj a Rakovar.

TANEČNÍ BAR.
Vlastní hudba. - Bio v domě.

i. MAŠIN
LOUNY.
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I 1I
Z ařizov án í

vodovodů,

koupelen, domácích vo
koupíte

výhodně u fy

lace, parních topení a ka-

František

nalisací

v Counech.
Knihtiskárna

dáren, horkovodní cirku

ml
O ;
ri\

o!i

pH

</)
NH i
>U

dl

51
Oji
ti
H!

n
tif. Strom bacha v Counech, Tř. legionářů

Vydavatel Ústřední výstavní výbor Severočeské výstavy v Lounech.
Odpovědný redaktor K. JILMA. - Knihtiskárna Antonína Štrombacha
v Lounech, Třída legionářů. — Redakce a administrace : Výstavní
kancelář Louny.

Minister. předseda
František U d r ža I
na severoč. výstavě

Přinášíme]; obrázek pana
předsedy vlády Udržala
s chotí, kteří navštívili
krajinskou výstavu seve
ročeskou v Lounech.
Snímek vzat je ve dvoraně
Spořitelny města, kterou
pan předseda vlády též
navštívil.
O výstavě vyjádřil se p.
předseda vlády velice po
chvalně.

;• !■ :

Čtvrtmiliontý návštěvník.

Naše bilance.
V neděli 2. srpna bude oficielně ukončena V še
obecná krajinská výstava severočeská v Lounech. Pto
sedmi týdnech trvání výstavy loučíme se s významným
podnikem města Loun, lounského kraje a celého čes
kého severozápadu.
A při této příležitosti nutno zcela objektivně konstatovati, že severočeská výstava s p l n i l a s v é p o 
s l á n í ,a d o s á h l a m i m o ř á d n ý c h ú s p ě c h ů a
u z n á n í . Byla nejen opravdu jedinečnou a velkolepou
přehlídkou celého hospodářského, průmyslového, země
dělského, živnostenského, finančního a obchodního pod
nikání, ale přinesla také dokonalý obraz veřejného,
kulturního, školského a národního života celé výstavní
oblasti a zvláště našich menšin. Svornou prací 24
okresů podařilo se uskutečniti grandiosní dílo, jaké
dosud český sever neviděl a jistě v dohledné době ne
uvidí.
Mnoho úsilí a práce bylo vynaloženo, než byly pře
konány všechny obtíže a překážky, které se výstavnímu
podniku stavěly v cestu a než podařilo se získati roz-

Dne 29. července večer prošel branou hlav. vý
staviště 250.000 návštěvník severočeské výstavy a byl
jím p. okres, soudce dr. Ant. P i c e l z Loun. Byl
vřele uvítán zástupci výstavního' výboru a obdržel četné
dary a sice: krásnou broušenou křišťálovou vázu od
firmy Invald, velký dort od fy Juliš, hodiny lounské
Spořitelny a upomínkové výstavní předměty.
Je jistě velkým úspěchem, že severočeská výstava
dosáhla tak veliké návštěvy.
hodující část veřejnosti pro výstavu. Byla to mravenčí
a vysilující práce, ale spoluprací všech činitelů a vrstev
občanstva dosáhla skvělých výsledků. Je přirozeno, že
bez podpory oficielních míst nebylo možno vybudovati
tak veliké a ,rozsáhlé dílo a je naší povinností na tomto
místě s největším uznáním a díky kvitovati vydatnou
podporu, které se dostalo severočeské výstavě se strany
vlády, jednotlivých ministerstev, úřadů, samosprávných
svazků, důchodních a živnostenských institucí.
Důležitou podmínkou zdaru a úspěchu výstavy byla
nutnost vzbuditi zájem co nejširšího kruhu vystavova
telů, A po této stránce snaha výstavního výboru našla

plné porozumění. Projektovaná výstavní plocha byla
nejen zastavena, ale musela býti stále rozšiřována, aby
tak mohlo býti vyhověno všem zájemcům. A je ne
sporné, že veliká většina vystavovatelů svou účastí na
výstavě zajistila si v nynější těžké hospodářské krisi
další úspěšný chod svých závodů. A t a t o o k o l n o s t
je velké aktivum 'výstavní bilance.
Veškeré výstavní exposice svým uspořádáním a
kvalitou důstojně representovaly celou výstavní oblast
a budily obdiv všech návštěvníků. Zvláště nutno zdůrazniti význam školských exposic, které svým rozsahem
a spoluúčastí menšin byly opravdu jedinečné. Rovněž
i exposice kulturní a umělecké byly na výši doby a
svým významem tvořily důležitou součást severočeské
výstavy.
Výstava těšila se veliké pozornosti veřejnosti. —
Množství sjezdů, zájezdů a manifestací je toho nespor
ným důkazem. Více nez čtvrt milionu návštěvníků do
kumentuje jasně, že v ý s t a v a s e l í b i l a i a byla
důležitou složkou našeho hospodářského, kulturního
a národního života.

Oficielního a vysokého uznání dostalo se výstavě
návštěvou pana presidenta republiky. Rada návštěv jed
notlivých ministrů a čelných představitelů našeho ve
řejného života je důkazem, že severočeská výstava
a její význam byl vysoko oceněn a všeobecně uznáván.
Severočeskou výstavou v e l m i z í s k a l o s í d l o
v ý s t a v y — m ě s t o L o u n y . Po stránce úpravy
doznalo město velikých změn k svému prospěchu a
dnes řadí se důstojně mezi nejkrásnější města našeho
severu. Silně oživeny cizinecký a obchodní ruch při
nesl jistě dobré výsledky a to nejen po stránce hospo
dářské, ale i pokud jde o propagaci našeho kraje a
města.
Uvážíme-li veškeré okolnosti, musíme zcela objek
tivně dojiti k názoru, ž e b i l a n c e n a š í v ý s t a v y
j e a k t i v n í . Výstava význačně přispěla k oživení
hospodářského podnikání a ukázala ve všech směrech
nové cesty k všeobecnému pokroku. Svým rozsahem a
významem byla jednou z největších událostí českého
severu.

*

VÝSTAVNÍ RUCH.
Velké manifestace pro brannost národa na severočeské výstavě.
V sobotu a v neděli uspořádaly Odbočka svazu
zájožních důstojníků a Jednota čsl. obce legionářské
v Lounech „Den národní brannosti**. Manifestace konala
se pod protektorátem ministra Národní obrany a v
rámci severočeské výstavy a oficielně se jí zúčastnila
vojska 2 . pěší brigády, Dlouho Louny neviděly tak
mohutné a spontánní akce, jako ve dny národní bran
nosti, které byly velmi pečlivě pořadatelstvem při
praveny.
V pátek večer byly v Bio Sokol předvedeny pěkné
propagační vojenské filmy a ukázky ze života naší
mladé armády.
V sobotu večer dostavilo se na výstaviště na 6000
návštěvníků, kteří přišli shlédnout! velkolepou akade
mii, za účinkování družstev pěš. pl. 46. a 9. „Karla
Havlíčka Borovského**, Sokola, střelců a členů Divadel
okrsku Vrchlického. Akademii zahajovalo družstvo pěš.
pluku 46 pěkným cvičením s puškami. Po té následoval
proslov majora v záloze K. Mayera, úřadujícího místo
předsedy Svazu čsl. důstojínictva na thema: Brannost.
Po slavnostním proslovu byla bezvadně provedena
i další čísla družstev Sokola, pěš. pl. 9., střelců a impo-
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santně působily symbolické historické obrazy (Blaník,
Doba husitská, Bílá Hora, V cizích službách, Vítězství
svobody), provedené v režii a členy Divadelního okrsku
Vrchlického. Zdařilá akademie byla zakončena mohut
ným obrazem „Branná pohotovost** za přítomnosti všech
účinkujících v režii Divadelního okrsku Vrchlického.
Program večera byl zakončen ohňostrojem. Je nesporné,
že po předvedení vodní světelné fontány a celého večer
ního programu odnášeli si návštěvníci nezapomenu
telné dojmy.
V neděli ráno již o půl sedmé hodině provedla útočný nálet na město letka leteckého pluku 1. z Prahy.
O půl 8. hodině položilo pořadatelstvo spolu se zástupci
záložních důstojníků, legionářů, Sokolů a důstojnických
delegací kytice k pomníkům pana presidenta, Mistra
Jana Husa a Dr. Rašína. O 8. hod. ráno přijelo
zvláštním vlakem na hlavní nádraží vojsko 2 . pěší bri
gády a sice čestné roty pěšího pluku 46. a 9. s plu
kovními prapory a hudebními sbory. Současně dostavili
se na nádraží: velitel pěš. pluku 46. plukovník Pschorn,
velitel p. pl. 9. plukovník Menšík a velitel dělostřelec.
oddílu 251. podpluk. Dvořák a členové důstojnických

P O C H O D .

(Dokončení.)

Z večera jdem na fontánu,
domů kráčíme až k ránu.
Než výstava bude v pánu,
tak si ještě popřejem.

Smutným se nám bude zdáti,
až budem jen vzpomínati,
to že už se nenavrátí,
jak bývalo veselo.

Obhlédnem ji z každé strany,
než nám zavřou všechny brány.
Až pak zazní její hrany,
neradi se rozejdem.

Trávníčkem se zas přikrylo,
kde bývalo všechněm milo.
A ticho se rozložilo,
kde to kdysi hlučelo.

Proto do Loun, lidičky,
prožít hezké chviličky,
od těch hezkých lounských dívek
dostat lze i hubičky;
každá se tak umí smát,
umí prý i milovat,
ten, kdo přijde na výstavu,
dlouho bude vzpomínat.

Proto do Loun, lidičky,
prožít hezké chviličky,
od těch hezkých lounských dívek
dostat lze i hubičky;
každá se tak umí smát,
umí prý i milovat,
ten, kdo přijde na výstavu,
dlouho bude vzpomínat.

a rotmistrovských sborů. Po krátkém pohoštění vojska
na nádraží seřadil se v Husově! třídě obrovský průvod,
v jehož čele kráčely čestné roty pěš. pluku 46. a 9. s
plukovními prapory. Ihned za nimi utvořily pestrou
skupinu dámy v národních krojích a pak následovali
Sokolové, řezníci, hasiči, legionáři a byv. vojáci. —
V průvodu nacházelo se 5 hudebních sborů a průvod
čítal ina 3000 účastníků. Prošel od nádraží městem na
Masarykovo náměstí.

Hlavní slavnost.
Hlavní slavnost konala se na Masarykově! nám.,
které bylo v pravém slova smyslu zaplaveno mnohotisícovou masou manifestantů. Uprostřed náměstí byly
umístěny dvě tribuny, na nichž zaujali místo pozvaní
hosté. Od 10.15 hodin vykonal zástupce protektora
pana min. N. O., generál K u t l v a š r , přehlídku vojska
a zúčastněných krojovaných organisací.
Jménem míěsta a Ústředního výstavního výboru
učinil zahajovací projev starosta města J. F o u s e k .
Uvítal zástupce protektora gen. Kutlvašra, velitele pluků,
důstojnické a rotmistrovské sbory, četnictvo', maj. v zál.
Mayera, red. Dýmu, delegace Národních gard, legio
náře, Sokoly, střelce, řezníky, hasiče a všecko občan
stvo, které společně přišlo demostrovati píro brannost
národa. Velitel p. pl. 46, plukovník P s e h o r u , vzpo
mněl, že před pěti lety na náměstí v Lounech přijal
pluk z rukou lounského občanstva svůj plukovní prapor.
Lounské občanstvo tehdy dokumentovalo, že hluboko
cítí s armádou a zvláště s pěším plukem 46, v jehož
řadách se nacházeli a nacházejí otcové a synové z
lounského kraje. Radostně uvítal spolupráci občanstva
s armádou a této spolupráci provolal zdar. Po plu
kovníku Pschornovi vystoupil na tribunu generál K u t l 
v a š r , který v podstatě pravil:
„Vojáci a občané! Jménem protektora slavnosti,
pana ministra Národní obrany, omlouvám jeho- nepří
tomnost. Pan ministr váží si velice Vašeho projevu,
jímž mě,sto Louny manifestuje pro brannost národa.
Vaše město má za sebou slavnou tradici. V dobách hu
sitských se zbraní v rukou pečlivě jste střežili své
brány. Lounští rodáci splnili čestně svůj úkol v řa-

výstavní

humor

Chytrý opičák.
Když zoologický podnik dostal od výstavního vý
boru účet za místo, stál právě vedoucí jeho, který účet
četl, vedle opičí klece. Ještě se ani nedočetl celkové
sumy, když opičák z klece vytáhl ruku, účet mu
vytrhl a sežral. Nebyl ale dotýčnému muži takový vý
cvik opic nic platný, neboť za krátko dostal účet nový.
„Kdyby takový opičák uměl žrát dluhy, nebyl by k za
placení", povídal jeden pán . . .

Falešný vlk?
Když tentýž podnik z města odjížděl, nedostávalo se
mu něco na Cestu. I vypůjčil si tedy a dal prý do
zástavy vlka, kterého míval v bedně před stanem. Bylo
to zvíře vychrtlé jako sedm hubených let, při tom
velice krotké a bojácné tak, že vzbuzovalo všeobecně
pochybnost o své vlčí přirozenosti. Když k bedně přišla
komise znalců a vyslovila své mínění v tentýž smysl,
že to bude asi jen pes-vlčák, vyrazilo zvíře náhle
z dvířek a pelášilo k řece, kde se chtělo vrhnout do
vody, ale bylo mu v tom Zabráněno. Učinilo prý tak
z hanby nad ztrátou své vlčí slávy a prozrazením psího
ineognita.

V sobotu 1. srpna večer:
V E L K É P Ř E K V A P E N Í PRO L O U N Y :

VARIETNÍ PROGRAM
Pořad:
Účinkují pražští umělci. Salonní jazzový orchestr.
Produkce budou prováděny na zvlášť vysokém
pódiu, umístěném na terase hlavního pavilonu.
Vstupné pro tento večer od 18 hodin 3.— Kč.
Permanentky vstup volný.

Poslední výstavní

neděle.

Odpoledne 2. srpna:

V E S E L I C E dětí a dospělých
Pořad:
O půl 2 . hod. odpol. sraz krojovaných i nekrojovaných dítek u Národního domu a odtud odchod
na výstaviště.
Od 15—17 hodin koncert. Humoristické dětské zá
vody (skok na párky, kousání koláče, přetahování
lanem, závod v pytli s překážkami atd.) —
Zvláštní varietní program pro dítky.

Večer 2. srpna:

'+

Večerní promenádní koncert a nový skvělý va
rietní program. — Jednotné denní vstupné až do
18 hodin 5.— Kč, děti 1.— Kč, večerní vstupné
3.— Kč. Permanentky vstup volný.
dách legionářů a Vaši rodáci na všech frontách svojí
Ikrví a zbraněmi bojovali o (obnovení naší samostatnosti.
Vzpomínám onoho okamžiku, kdy po převratu na tomto
náměstí dali se staří dvaadevadesátníci s radostí ihned

Exposice krejčovských modelů, čili urazená mravnost.
Jedna krátkozraká sousedka vyprávěla druhé: „Paní
zlatá, to je jim teď spoušť na světě, jaká nikdy nebý
vala. Tak jsem jim byla minulou neděli na té lounské
výstavě a tam v jednom pavilonu jsem viděla takové
— fuj — že je mně to hanba p o v íd a t... Jedna měla
na sobě jen rukávy a ty druhé docela nic. A ani isei ty
necudy nezačervenaly, když se na ně někdo podíval."

Nepřítel mikád.
Dáma s čerstvě naondulovaným mikádem vyšla
z výstavního kadeřnictví právě v tom okamžiku, když
šel kolem kuřák s lulkou, který hledal, čím by si ji
protáhl, když mu nechtěla hořet. Spatřiv dámu, zaklel:
„Zatracená mikáda! Dokud nosily ženské drdoly, našel
člověk každou chvíli ňákou „hornodli", ale teď aby už
ani nekouřil.

Ztracená tužka redaktorova.
Jeden redaktor ztratil na výstavě tužku a marně ji
hledal, když si chtěl něco zapsat. I řekl si pesimisticky:
„Hochu, tohle je horší, než kdybys ztratil hlavu. V tom
případě napsal bys ještě aspoň nějakou bezhlavost, ale
takhle už nic !"
Lpa.

V pondělí 3. srpna večer od 18 hodin

NA ROZLOUČENOU:

PŘÁTELSKÁ BESEDA
všech vystavovatelů a věrných návštěvníků vý
stavy, ústředního výstavního výboru a všech jeho
odborů a všech těch, kteří naši výstavu měli rádi
a o její zdar se Zasloužili.
Při této příležitosti rozloučíme se slavnostním
způsobem! s milou hudbou našeho domácího plukui,
která nám všem zpříjemňovala život na výstavě.
V pondělí zůstane výstava až do 18 hodin
uzavřena a její brány se otevřou naposledy v 18
hodin "k této přátelské besedě.

LOUŇÁCI,

NA S H L E D A N O U !

Večer vstupné 2 Kč. Jelikož je již po výstavě,
musí vstupné pro tento večer zaplatiti i majitelé
permanentek.

V Ý S T A V N Í

Severočeská výstava bude oficielně uzavřena v ne
děli 2. srpna večer a to* všecky exposice. Využijte
ještě posledních dnů k prohlídce výstavních exposic a
zejména neděle 2. srpna, kdy denní vstupné je sníženo
aia 5 Kč a pro dejfci 1 Kč.
Zaopařte si včas „Výstavní památník", „Výstavní
pochod" a výstavní odznak, které jsou trvalými upo
mínkami na velkou lounskou výstavu.
Z Á J E Z D Y .
V neděli 2. srpna
severočeskou výstavu
jedou autobusy a o
hotelu „U zastávky"
stavních exposic.

Delegace býv. 92níků z Jirkova.
Dnu národní brannosti zúčastnila se oficielně tří
členná deputace býv. dvaadevadesátníků z města Jir
kova, jejíž členové byli všichni německé národnosti.
Prohlásili však, že považují za svou povinnost se ofi
cielně manifestace býv. dvaadevadesátníků zúčastniti. —
Členové této delegace podepsali se také do pamětní
knihy výstavy.

uspořádá Národní liga zájezd na
do Loun. Účastníci z Prahy při
10. hod. dopolední koná se v
sjezd. Odpoledne prohlídka vý
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Tanec v hlavním paviloně. Jazz-band hudby z výstavy.
do služeb republiky a ihned šli znovu do boje a
pracovali ochotně, obětavě a s láskou. Dnes stojí před
námi Vaši synové a bratří, kteří mají pokračovati ve
Vaší slavné tradici. Oni snášejí veškeré obtíže vojen
ského povolání. Slouží s chutí a svým povinnostem
jistě dostojí. V roce 1926 na-tomto místě mluvil básník
Medek a líčil popadení pirvního pluku v Rusku, při
němž utrpěl tento pluk těžké ztráty. Rozhodovalo* se,
zda mají naši legionáři a ranění opustili vlak a prapor.
Neučinili tak, hrdinně vytrvali a dodnes zdobí tento
prapor první pluk. Tento slavný příklad musí nám být
vzorem. Naše brannost nemá na mysli výboj, ale řídí
se heslem našeho nejvyššího velitele presidenta Masa
ryka: „Po cizím netoužíme, ale svého si dovedeme vždy
ubránit." Republice a vrchnímu veliteli presidentu Ma
sarykovi volám zdar!" — Mohutné zdar zahřímalo ce
lým náměstím. — Za Čsl. Obec legionářskou učinil
projev redaktor Dýmá.
Jménem pořadatelstva vzdal hold státní vlajce arch.
V o s á t k a a po jeho proslovu za zvuků státních hy
men vztýčena státní vlajka. Hold panu presidentu, jako
nej vyššímu veliteli vzdal legionář H a m o u z. Po všech
projevech defilovalo vojsko a účastníci průvodu před
generálem Kutlvašrem.
Odpoledne konala se na výstavišti za obrovské
účasti slavnostní vojenská akademie za účinkování druž
stev p. pl. 46. a 9. a mimo jiné byla provedena ukázka
útoku a zteče pěší čety s podporou lehkého kulometu.
Průběh akademie byl velmi pěkný a byl sledován čet
ným obecenstvem. Večer opakována byla akademie,
která byla uspořádána v sobotu večer.
Den národní brannosti, pořádaný v rámci severo
české výstavy, se skvěle vydařil a splnil svůj úkol —
propagaci národní brannosti. Pořadatelstvo v čele s
maj. v zál. S n o p k e m vykonalo skvělý a záslužný
čin.

z p r a v o d a j

THONETOVY

zahradní židle

se po výstavě levně odprodají. Záznamy zájemců se již
nyní přijímají ve výstavní kanceláři.
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Zastoupení
pro okres Louny:

Cuisa Kohoutová, Couny.

|

1|

Velkou pozornost

PUM PY

budí na výstavě exposice nábytku

VODOVODY
opravy hospodářských strojů
provádí odborně firma

Oiiém o Doubiia,
strojní nábytkářství,

LENEilCE.

VÓClflV SílllllIlL Kralupy».m.

Pavilon živnosti. Navštivte nás!

Oční optika
Č. Nykodým,

KÁVA

LOUNY, Pražská ulice.

N a b y l eK
X[. SKlenář
L o u n y.

LAH ŮDKY

LIKÉRY
Brožek, „Zádruha“,
LOUNY.

, A & , Květinová síň
Lepil í * Louny.

KNIHKUPECTVÍ
A OBCHOD PAPÍREM

! TRVALOU ONDULACI

LOUNY,

nejlépe provádí

Fr. MoleK,
dámské kadeřnictví,

LOUNY,

Oáclao Chlouba,
PROTI DÍVČÍM ŠKOLÁM.

Pobočný závod v Poděbradově třídě.

Pražská ul. 84.

S ía iá lé k á r n a
v Lounech
h.Mr.
P

V LOUIiech, Vn;hlického třída čís. 781.

NÁBYTEK
MENZL
LOUNY.

L U D V Í K M A T OU Š

doporučuje své, na III. pharmaceutické výstavě ve 1
Vídni vyznamenané přípravky:

„MENTHOCAPSOL"

„BABYLAN*

bolesti tišící mazání na rheuma,
ischias a p.

universální zásyp
s lanolinem.

„VIRUSYL"
lidem a domácím zvířatům neškodný krysosmrtič.
Zákonem chráněno.

GRAND
HOTEL
„UNION"
LOUNY

IL BULOVA
LOUNY

Jediný a největší hotel v místě,
vybavený vším komfortem.

NOSIČE
CEMENT
KOVÁNÍ
PLETIVO

P a d e s á t pokojů, koupelny,
autogaráže a umývárna. —
Prvotřídní restaurace.
Vyleželá p iv a: Plzeňský pra
zdroj a Rakovar.

TANEČNÍ BAR.
Vlastní hudba. - Bio v domě.

J

AŠÍN,

LOUNY.
dámské
módní látky

Z ařizován í

vodovodů,

koupelen, domácích vo
koupíte výhodně u fy

František David
o

dáren, horkovodní cirku
lace, parních topení a kanalisací.

