
Ulra tikums
Latviešiem ir jauks un pareizs sa-

kāmvārds: bērns rāda, kāds vīram būs
tikums. Ar to gribēts teikt, ka tie rak-
stura panti, kas cilvēku veido, parādās
jau bērnībā, ka jau tad sākams audzi-
nāšanas darbs un dotību izkopšana vē-
lama virzienā. Ikvienu vecāku mērķis
taču ir — audzināt savu dēlu par vīru
šī vārda celakā nozīmē: audzināt to
garīgi krietnu. Ja tas ne vienmēr izdo-
das, tad vainīgas vai nu bērna iedzim-
tās īpašības, yai arī nemākulīgā audzi-
nāšana. Pirmā gadījumā, ja bērnam nav
bijušas dotas spējas, audzināšana tikai
mazā mērā var lietu labot. Bet tādu
bērnu, kam nav nekādu rakstura dotī-
bu, ir ļoti maz. Lielākai tiesai tās ir,
un audzināšanas uzdevums ir atrast

piemērotus paņēmienus, kā tās visla-
bāk attīstīt. Šeit nu ļoti lielā mērā grē-
ko tie, kuru uzdevums bērnu audzināt:
vecāki, skola, apkārtne. Sevišķi vecāki,
jo uz viņiem vispirms gulstas bērna
audzināšanas pienākums. Viņi veido un
dod to pamatu, no kura reiz izaugs
virs. Vēlāk skolai un apkārtnei ļoti
grūti šajā pamatā kaut ko labot. Tās
spēj tikai to tālāk celt, bet ja tas nav
bijis pareizs, visa tālākā celtne iznāk
greiza, neglīta un dažkārt tik nestipra,
ka sabrūk līdz ar pirmo pārbaudījumu.

Par šo patiesību mūsu senči pārlie-
cinājušies paaudžu paaudzēs un neno-
vēršamo likumību izteikuši koncentrētā
teikumā: bērns rāda, kāds vīram būs
tikums. Tādēļ vienmēr un visos laikos
tik liela vērība veltīta audzināšanas
jautājumiem. Primitīvās tautas audzina
savus bērnus tikpat rūpīgi kā augstās
kultūras tautas. Protams, ideāli, kādam
vīram jabut, ir dažādi un dažādas ir
ari metodes, bet pati audzināšana no-
tiekka pie tām, tā pie mums jau no
agram bērnu dienām. Bērnam jāizaug
par vīru, īstu un krietnu vīru. To grib
vecāki, grib valsts, grib sabiedrība, grib
skola. Nupat vel izglītībasministrs, proī.
Dr. A. Tentels, dziesmu svētkos Rū-
jiena šo ideālu pasvītroja: «Tautai un
valstij vajadzīgi vīri ar krietnu raksturu un
stingru mugurkaulu, ar noteiktām zināšanām
un mākām, vajadzīgi vīri ar vīra drosmi un
vira dūšu — lepni uz savu darbu, uz savu
tautu, uz savu kultūru». Audzināšanai vīra
tikumos jāsākas agri. Tad, kad bērns
sak iet skola un mācīties zinības, viņš
jau ir baudījis zināmu rakstura un gri-
bas audzināšanu savu vecāku mājās.
Ja ta bijusi pareiza, tad tas jau ir pus-
ceļš uz sekmēm. Šajā laikā var jau no-
jaust, kāds vīram būs tikums.

Vīra tikums nebalstās uz zināšanām
Cilvēks var beigt vidusskolu, var beigt
augstskolu, bet

^
tas vēl nenozīmē, ka

tad jau viņš būtu īsts vīrs.Vīra tikumi
balstās uz rakstura īpašībām. Drosme,
neatlaidība, patiesības mīlestība, apzi-
nības un atbildības sajūta, — tās visas
ir īsta vīra nepieciešamas īpašības,
dzīve un sabiedrībā tik vērtīgas. Visas
šīs īpašības novērojamas pie bērna tā-
da vecuma, kad viņš skolu nemaz ne-
apmeklē, tad, kad viņš vēl ir galvenā
kārta vecāku ietekmē. Ja vecāki pa-
reiziprot tas attīstīt, viņi bērnam dod
dzīve līdzi vērtīgāko pūru, daudz vēr-
tīgāku, neka manta un pat zināšanas.
Raksturs un griba — bez šīm īpašībām
pilnvērtīgs cilvēks nemaz nav iedomā-
jams.

Bernu dienas, jaunekļa gadi — viss
šis laiks domāts cilvēka sagatavošanai
viņa nākošai, lielai dzīvei. Tā ir lielās
dzīves pamatskola, kurā zinību piesa-
vināšanas ir tikai viena daļa no prog-
rammas. Zināšanas vēl nav viss, jo tās
nav vienīgas, kas mūsu dzīvi vada un
nosaka. Dzīve ir daudzu šķēršļu pār-
varēšana un tajā ir daudz tādu šķēršļu,kuras ar zinībām vien nevar pārvarēt!
Dzīve mums uz katra soļa jāsastopas
ar grūtam problēmām, kas prasa no-
pietnu sagatavošanos un kuru veikša-
nai vajadzīgi vīri ar krietnu raksturu,
stingru mugurkaulu, vīri ar vīra drosmi
un vīra dūšu, vardu sakot — vīri ar
vīra tikumiem.

cenšas attīstīt vīra tikumus. Tā tiek
sekmēta vienpusība, kas vēlāk bērnam
pašam visvairāk kaitē. Bet ne tikai
bērnam vien — arī tautai un valstij.
Uz zināšanām vien valsts nevar pa-
stāvēt. Viņai vajadzīgi enerģiski, neat-
laidīgi ļaudis, īsti vīri, kam vienlīdz
skaidra ir teorija un prakse, jo valsts
ir daudzpusīgs organisms, kurā visam
jārit harmoniski, saskanīgi. Tādēļ arī
mūsu atjaunotā valsts tagad tik lielu vērību
veltī jaunās paaudzes rakstura un gribas iz-
kopšanai. Bet — jau bērns rāda, kāds
vīram būs tikums. Tādēļ šeit pašiem
vecākiem pirmā kārtā jānāk talkā un
jācenšas izkopt bērna rakstura īpašī-
bas, jāuzstāda par ideālu — krietnu
vīru.

Vēl nesen audzināšanas valdošais
ideāls bija — zināšanas. Zināšanu, sko-
las zināšanu iegūšanai tika veltīta gal-
venā vērība, bet gribas un rakstura
audzināšanu uzlūkoja par mazvērtīgu
blakus lietu. Vecais ideāls tomēr vēl
aizvien ietekmē daudzus vecākus, kas
raugās tikai uz to, lai viņu bērni ie-
gūtu pēc iespējas vairāk zināšanu, bet
necenšas audzināt viņu raksturu, ne-

Darbs un zināšanas
— tas turpmāk bus valsts ierēdņu stingras izlases noteikums

Saskaņā ar ministru kabineta lēmu-
mu, tautas labklājības ministrija stāju-
sies pie likumprojekta izstrādāšanas

par valsts darbinieku sagatavošanu un pie
ņemšanu valsts dienestā. Pašlaik vāc va
jadzīgos materiālus, un tautas labklājī

bas ministrs V. Rubuls uzaicinājis fi-
nanču, satiksmes un zemkopības mi-
nistrus, valsts kontrolieri un valsts
kanclejas direktoru iecelt savus pār-
stāvjus kommisijā, kura tuvāk apsprie-
dīs projekta pamatprincipus. Tautas
labklājības ministrija likumprojektam
jau izstrādājusi vairākas tēzes, kuras
ņems par pamatu komisijas darbībai.
Dienestam vajadzīgās sagatavošanās
ziņa amatus projektē sadalīt piecās
pakāpēs, ik pa četrām kategorijām
katrā. Sadalot ņems vērā amata izpil-
dītāja vispārējo izglītību un attiecīgā no-
zarē nostrādāto laiku. Iestāšanās dienestā
un pāreja uz citu dienesta nozari vai
no vienas pakāpes otrā saistīta ar kan-
didātu objektīvu atestēšanu vai pārbaudi. Uz-
ņemšana augstāku pakāpju amatos principā
saistāma ar iepriekšējā dienesta stāžu attie-
cīgas nozares zemākos amatos, neizslēdzot
tomēr sacensības iespēju arī personām
no ārienes. Attiecīga amata reflektantu
reģistrēšana būtu koncentrējama speci-
ālā iestādē vai komisijā.

Sūdskfirtējfis kara flotes zelēšanas sacīkstes Ventspili
14. un 15. augusta notiks

Pilsētas galva A. Sniķeris saņēmis
mušu kara flotes eskadras komandiera
jūras kāpt. T. Spādes paziņojumu, ka
kara flotes lielas zeģelēšanas sacīkstes
Ventspilī šogad notiks 14. un 15. augu-
sta. Kā zināms, sacīkšu viduspunktā ir
Ventspils pilsētas un sabiedrības dāvā-
tā ceļojošā kausa izcīņa. Pirmo gadu
to ieguva mīnu diviziona komanda ltn.
V. Cirkes vadībā, bet pag. gadā — k./k.
»Virsaiša« komanda kāpt. K. Turovska
vadībā. Ir zināms, ka priekšā stāvošām
sacīkstēm kara jūrnieki gatavojas ar
sevišķu centību, kāpēc arī šogad cīņa
par skaisto, latviskā stilā darināto sud-
raba kausu būs visai sīva un saistoša
Programma, kā parasts, būs ari vēl ci-
tas sacensības, par kurām ziņosim sav-
laik. Lielās flotes sacīkstes ir viens no

vislielakiem sesonas notikumiem Vents-
pilī, kāpēc 14. un 15. augustu ventspi-
lieši gaidīs ar nepacietību. Tā kā ap to

laiku notiks arī lielā Ventspils izstāde,
tad kara jūrniekiem reizē būs dota ie-
spēja apmeklēt arī mūsu izstādi.

Veic Lecu nometnes priekšdarbus
Vakar Ventspilī ieradās novada

mazpulku inspektors N. Cīrulis, lai
veiktu atlikušos priekšdarbus mazpulku
nometnei Lecos. Nometne, kā jau ziņo-
jam, notiks no 31. jūlija līdz 3. augu-
stam.

Inspekt. N. Cīrulim piedalīts arī
Tukuma apriņķis, sakarā ar ko pārkār-
tojusēs viņa darbība tanī ziņā, ka
Ventspilī turpmāk viņš ieradīsies katra
mēneša trešajā otrdienā, kad no pīkst.
12—15 būs runājams lauksaimniecības
kameras agronomiskajā birojā, Raiņa
ielā 10.

Popes baznīca pošas
150 gadu jubilejas svētkiem

Pašlaik aizvērusies Popes baznīcas
vārti dievlūdzējiem, — tomēr ne uz ilgu
laiku. 6. septembrī no jauna tie atvēr-
sies_ un aicinās draudzi pulcēties atjau-
notā un izdaiļotā dievnamā. Jau tagad
torņa jumts dabūjis jaunu krāsojumu un
krusts virs tā mirdz daudz spožāks.Arī
baltās baznīcas sienas, kas jau no tā-
lienes cauri biezo koku lapām pievelk

apmeklētāju skatus, cer drīzi gaišāki
mirdzēt. Popes baltais dievnams augsta-
jā baznīcas kalniņā labi pazīstams arī
visiem tiem, kas Popes krāšņajā dabā,
tās kalnos un lejās, vēsajā koku ēnā
un meža klusumā meklē atpūtu un jau-
nus spēkus
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Un negribēdama palikt at-

pakaļ jaunā laikmeta garam, kas spē-
cīgi izpaužas lielajā rosībā celtniecības
laukā visā mūsu valstī, Popes draudzes
valde nolēmusi netaupīt nedz līdzekļus,
nedz spēkus, bet ziedot visu dievnama
atjaunošanai un izdaiļošanai latviskā
garā mākslinieka vadībā, lai dievnams
cienīgā un jaukā tērpā varētu 6. sep-
tembrī atskatīties uz 150 gadu ilgu mūžu.

Tomēr lielo darbu veikšana mazajai
Popes draudzei vienai nav pa spēkam
un tā cer, ka meteriālu atbalstu tai
sniegs ir vietējā sabiedrība, ir Popes
dabas mīļotāji, ir tie, kas Popi saucot
par savu dzimteni, gan citur atraduši
sev tagad dzīves vietu. Lai tautas va-
doņa mūsu sirdī modinātais palīdzības,
līdzdarbības un ziedošanas gars palīdz
arī Popes baznīcu izveidot par cienīgu
jaunlaiku ticības dzīves norises vietu.
Ziedotāji, kas vēlētos atbalstīt savām
dāvanām cēlo pasākumu, tiek lūgti ie-
sūtīt tās Popes dr. priekšniekam Fr.
Krautmanim, Popes Meža muiža, vai
draudzes mācītājam Rinda. Svētdien, 2.
augustā, pīkst. 10 rītāPopes jaunajos
kapos svētīs kapu svētkus, kuros ienā-
kušos ziedojumus un atlikumu no dzie-
smu lapiņām arī izlietos Popes baznī-
cas izdaiļošanas izdevumu segšanai.

Dzelzceļa sabraukts zirgs.
Ventspils-Tukuma dzelzceļa līnijas

4. kilometri uzbēruma malā ganījies
zirgs. Pusdienas vilcienam tuvojoties,
tas pēkšņi uzgājis uz sliedēm. Mašīnists
īsā attāluma dēļ vairs nespējis vilcienu
apturēt un tas uzbraucis zirgam, to no-
galinādams. Zirga īpašnieks nav pietei-
cies. Cik izdibināts, zirgs piederējis či-
gāniem, ar kuru vaļā palaistiem zir-
giem uz dzelzceļa tā darbiniekiembieži
iznāk «darīšanas*.

Valdība spriež par
Ķeguma spēkstacijas būvi
Ministru kabineta sēde 28. jūlijā

Finanču ministrs L. Eķis ziņoja par
tālākām sarunām ar zviedru firmām
Ķeguma spēkstacijas būves lietā. Nāko-
šāministru kabineta sēde notiks 30. jū-
lijā, kad turpinās apspriest Ķeguma
spēkstacijas būves jautājumu.

Saimnieciskās dzīves uzplaukums,ko
Latvijai devusi nacionālās valdības
mērķsakarīga politika pēdējos 2 gados,
novedis pie gandrīz pilnīgas bezdarba
izbeigšanās. Tautas labklājības ministri-

jas darba apgādē uz 15. jūliju bija re-
ģistrēti tikai 520 bezdarbnieki, to star-
pa 241 sieviete.

Tuvāka nākotnē Dzelzceļu virsvalde
paredz izveidot ērtu pasažieru satiksmi
starp Stendi-Dundagu-Valdemārpili un tālāk.
Dzelzceļu virsvalde, saskaņā ar valdī-
bas norādījumu, centīsies šeit izveidot
dzelzceļu autobusu satiksmi, kas dos
vietējiem iedzīvotājiem ātru un ērtu sa-
tiksmi ar platsliežu dzelzceļu stacijām.

Uzlabos satiksmes ērtības.

Bezdarbs gandrīz pilnīgi izbeidzies.

Ievedīs sugas aitas

Latvijas lauksaimniecības kameras
lopkopības nodaļa vēl šoruden ievedīs
no ārzemēm šropšīru un oksfordšīru
aitas. Lauksaimniekiem, kuri vēlas ie-
gūt ievestos tīrsugas dzīvniekus, jāpie-
teicas vai nu personīgi kameras lopko-
pības nodaļā, Rīgā, vai arī rakstiski vai
pa tālruni 26669, vēlākais līdz 10. au-
gustam. Importētie dzīvnieki bus 7—8
mēn. veci un maksas apmēram — teķī-
tis 120 ls un aitiņa 110 ls. Uz katru
dzīvnieku Latvijas lauksaimniecības ka-
mera izsniegs pabalstu 30 ls.

Pagasti uzpos savas ēkas
Ventspils apriņķa vairākas pagastu

pašvaldības noturējušas izso-
les dažādu pagastam piederošu ēku
remontdarbu izdošanai. Tā Sarkanmui-
žas pagasta valde izdevusi pagastnama
ārējās fasādes nobalsināšanas un krā-
sošanas darbus, Dundagas pag. valde
nolēmusi izvest pils, nespējnieku pat-
versmes un skolu remontēšanas un iz-
daiļošanas darbus, tāpat Ances pag.
valde gatavojas savas skolas remontē-
šanas darbiem.

ParL ttviju nacionālu, vienotu un stipru!
Abonēšanas maksa: ar piesūtīšanu 90 sant. mēnesī, par 3 mēnešiem
Ls2.50, uz ārzemēm Ls 1.80mēn.Parakstīšanospieņem visospastakantoros
Sludinājumu maksa: priekšpuse 30sant.,teksta20santimi,sludinājumu
daļā 10santimi + 5proc. sludinājumu nodokļa par petitrindiņu vai tas vietu. Iznāk Ventspili - otrdienas, ceturtdienas un sestdienās.

Redakcija un kantoris: Ventspilī, Tirgus ielā JVs 6. Pasta kaste J^Ts34.
Tālruņi : Redakcija un kantorī JVs 101, redaktora dzīvoklī JVs 333.



Ventspils izstādes lieta
Luaums sabiedrībai

Eksponātu pieteikumu _ pieņemšana
Ventspils izstādei turpināsies līdz 6.
augustam. Līdz šim ienākušie pieteiku-
mi uzrāda iepriecinošu ainu, daža ziņa
pat tālu pārsniedzot cerēto. Tomēr, jā-
atzīstas, radušās ari dažas_ grūtības.
Gribētos uz pāra tādiem apstākļiem no-
rādīt. Kā zināms, organizējas ari divas
izstādēs diezgan neparastas nodaļas: 1)
apriņķa raksturojuma un 2) mežsaim-
niecības-medniecības nodaļa. Eksponātu
priekš tam ienācis diezgan daudz,_ to-
mēr ir vēl trūkumi, uz kuriem gribētos
norādīt un izlūgties sabiedrības pretim-
nākšanu to novēršanai. Tā apriņķa rak-
sturojuma nodaļā, starp citu, tiks ievie-
totas ari veclaiku mantas: dažādi darba
rīki, mēbeles un cits inventārs, mūzikas
instrumenti, apģērba gabali u.t.t. Šādu
veclaiku mantu pieteikumi ir ienākuši
it daudz, bet tikai no atsevišķām ap-
riņķa vietām. Ja gribam runātpar visa
apriņķa raksturojumu, tad_ jāuzmeklē
šie veclaiku liecinieki tiešām par visu
apriņķi. Tāpēc lūdzu ikvienu, kam tā-
das ir, pieteikt tās izstādei vai nu vie-
tējām izstādes organizēšanas komite-
jām, vai arī manā birojā Ventspilī,Rai-
ņa ielā 10. Par šīm mantām lūdzu zi-
ņot nekavējoši, kaut gan to pieteikša-
na līdz ar to būs iespējama ari līdz pat
izstāde^ Šādas mantas uzglabājušāsap-
robežotā daudzumā un vēl mūsu die-

nas dzirdam, kā te vienā, te citā vietā
kāds veco laiku liecinieks atkal iznīci-
nāts. Lai iedzīvotājus ar šīm mantām
iepazīstinātu, noskaidrotu to nozīmi un
vērtību, domāts tās sakopot un izstādīt.
Lai par šiem priekšmetiem izstādes ap-
meklētāji varētu saņemt paskaidroju-
mus,_rīkotāji lūgs lietpratējus izstādes
dienas tādus sniegt.

Mežsaimniecības-medniecībasnoviet-
nē savukārt paredzēts ievietot dzīvus
zvērus un putnus, tāpat ari rāpuļus. Grū-
tības ir ar viņu sadabūšanu. Lai pēc
iespējas izstādāmo zvēru skaits būtu

lielāks, laipni lūdzu sabiedrību nākt
pretim izstādes rīkotajiem un par meža
dzīvniekiem, kam tādi būtu, nekavējoši
ziņot vietējiem mežziņiem vai arī man.
Izstādes apmeklētāji sirsnīgi pateiksies
par šīm pulem.

Visiem citiem eksponātiem pieteik-
šanās termiņš notek 6. augusta. Veclai-
ku mantas un meža dzīvniekus turpre-
tim varēs pieteikt līdz izstādes sarīko-
šanas dienai. Agr. Fr. Gailītis.

Ventspils juras skauti
ciemos pie juras skautiem Jelgavā

25. un 26. jūlijā Jelgavā notika Vis-
latvijas jūras skautu gadskārtējā sacen-
sību nometne. Šai nometnē piedalījās
ari Ventspils jūras skauti Liljes vadībā.
Par saviem iespaidiem nometnē Vents-
pils jūras skauti stāsta: «Jelgavas no-
metnē bija ieradušies 200 mazo jūrnie-
ku* no visām Latvijas malām. Nomet-
nes teltis bija uzceltas Lielupes pļavās,
aiz Jelgavas pils, uz salas. Nometnes
atklāšanā piedalījās skautu prezidents
ģenerālis K. Goppers, jūras skautu inspek-
tors eskadras komandieris T. Spāde, Jel-
gavas pilsētas galva u. c. Nometnes at-
klāšanai sekoja Jelgavas jūras skautu
jauno laivu iesvētīšana. Tai pašā vaka-
ra bija lielais ugunskurs, kur katra vie-
nība piedalījās ar priekšnesumiem. Pie
lielā ugunskura bez skautiem bija pul-
cējušies ari jelgavnieki. Vakarā skauti
ar lapām devas pie Atbrīvošanas pie-
minekļa, kur jūras skautu vārdā nolika

vaiņagu flotes komandieris T. Spāde.
Otrā dienā notika sacensības peldēšanā,
airēšanā, zēģelēšanas veiklības un at-
jautības rotaļās. Labākajām vienībām
izsniedza balvas. Tās vienības, kas ne-
dabūja balvas, tomēr nenoskuma, bet
sirdī apņēmās citu gadu vairāk saņem-
ties un tad parādīt savas spējas. Brī-
vos brīžus skauti izmantoja peldēda-
mies Lielupē. Ventspils skauti lielākus
panākumus šai nometnē neguva mazā
dalībnieku skaita dēļ. Mazs šis dalīb-
nieku skaits bija līdzekļu trūkuma dēļ,
jo jūras skauti nāk pa lielākai daļaino
mazturīgām aprindām. Divi bija patkā-
jām devušies uz nometni un kājām no
Jelgavas nāca uz mājām. Jāatzīmē flo-
tes komandiera T. Spādes lielā interese
par Ventspils jūras skautiem. Mūsu teltī
viņš tuvāk aprunājās ar Ventspils «jūr-
niekiem», apvaicājās kā kuru sauc, kas
ir vecāki u. t. t.«

Likteņa spriedums
Otuela Binsa romu

Viņš_ devās projām bledas virzienā
un jautāja, cik tālu līdz Tameslona oā-
zei. Un tā viņš aizceļoja, aizvezdams
sev līdzi sievieti. Tas viss, ko es zinu.

— Ar to pietiek, — un samaksājis
vecim, Varboro atgriezās pilsētā.

Viņš visu izstāstīja savam draugam
no politiskā biroja.

Tas vērīgi izklausīja viņu un tad
teica:

— Nevar būt nekādu šaubu par to,
ka viņš devies kalnos. Viņš acīmredzot
labi nepazīst šo Marokas daļu.

— Ja gan. Viņš pazaudēs daudz lai-
ka maldīdamies, un es viņu sadzīšos.

Virsnieks iesmējās.
— - Bez tam dāmas klātbūtne stipri

aizkavēs viņa gaitu, un nelūkojoties uz
to, ka viņš izgājis pirms trim dienām,
jūs nešaubāmi panāksat viņu.

— Es drīzi došos ceļā. Man pietiks
stundas laika, lai sagatavotos ceļam.
Ņemšu sev līdzi ari Žaķu, kas man būs
labs atbalsts ceļojumā.

— Kādā tērpā jūs nodomājuši doties
ceļojuma ?

— Atlasa iedzīvotāju tērpā. Man ne-
pieciešami ari ieroči. Cits tērps ceļoju-
mā pa kalniem neder, jo kalnieši uz-
brūk tirgoņiem un nežēlo pat sīktirgo-
tājus.

Virsnieks iesmejas:
— Goda vārds, jums ir apbrīnojams

repertuārs. Es apskaužu jūs ar gaidā-
miem piedzīvojumiem. Man nav iespē-

. [45. turpinājums].

jams atrauties no sava rakstāmgalda.
Atgādājat man šo nolādēto dumpinieku,
mazākais tas man noderēs par ieprie-
cinājumu.

— Atgādāšu viņu jums, kaut ari
man naktos izcelt viņu no paša Abdel-
krima pils,

Pēc pāris stundām, īsi pirms vārtu
slēgšanas, Marakešu atstāja divi kal-
nieši, atšķirībā no pārējiem kalniešiem
ar modernam šautenēm bruņojušies.

Pec nedēļas atrazdamies vienkāršā
būdiņa, Varboro pārliecinājās, ka viņš
ne tikai izvēlējies pareizo virzienu, bet
ka seko savam medījumam tieši pa pē-
dām. Lielāka daļa šī ciemā vīrieši pat-
laban atradās sirojuma, to viņampastā-
stīja kāds piedzīvojis cilvēks, kas bija
zaudējis spēju kustēties.

_ — Nepazīstamais un sieviete šeit
pārnakšņoja pirms divi dienām un tad
devas taļak.

— Viņi bija vieni ?
— Nē. Viņi paņēma sev līdzi ceļve-

di, kalnieti, laupītāju un laupītāja dēlu.
— Un kāda virziena viņi devās tā-

lāk?
— Viņi izvelēja teku, kuru parasti

iet sals tirgotāji. Viņi ļoti steidzās.
_ — Mes ari ļoti steidzamies, — atbil-

dēja Varboro un, samaksājis iedzimta-
jam par sniegtam ziņām, devās tālāk.
Tekā bija šaura un gāja stāvu kalnā.
Abas puses tekai_ auga zemi, grubuļai-
ni koki un krūmāji. Reiz ceļā viņi sa-

stapa nastām apkrautu mūļu karavāni,
un viņiem nacas savus zirgus piesliet
cieši sienai, lai karavānei būtu iespēja
tikt garam.

Pēc tam viņi sasniedza pāreju, kur
nebija neka no augu valsts. Varboro iz-
ņēma līdz šim noslēpto tālskatu un uz-
manīgi pārlūkoja apkārtni.

Viņa priekšā pacēlās klinšaini kal-
nāji. Tekā vijas augšuppa nogāzēm, un
turpmāka virzīšanas uz priekšu bija sa-
vienota ar dzīvības apdraudēšanu. Pašā
kalna augstienebija redzams ciems.

Varboro noradīja Žakam uz to.
— Varbūt tur? — viņš vaicāja.
— Viņi_ pavirzījušies tālāk, kapitan,

un šeit mes nevaram palikt pārnakšņo-
šanai, jo tad mes nosaltu. Pēc saules
noiešanas šeitpaliek ļoti auksts.

Viņi turpināja ceļu augšup, un kad
satumsa, Zaks ierunājas:

— Mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem
un jātur ieroči gatavībā.

Pec divdesmit minūtēm viņi jau tu-
vojas kalna ciemam, kas likās pavisamizmiris.

Viņi pieplaka aiz paslēptuves un re-dzēja, ka atveras malējas būdas durvisun parādās vecene. Laternas gaismā
viņi vel ieraudzīja divus apsedlotus
mūļus.

— Tie ir tie paši mūļi, kurus mēsmeklējam, — pačukstēja Žaks.
Pēkšņi nakts klusumā atskanēja me-žonīgi kliedzieni. Ciemā kaut kas no-tika.
— Cerēsim, ka cilvēks, kuram mēssekojam, nokļuvis lapseņu perēklī —teica Zaks. '
— Ar viņu tie var rīkoties, kā vientiem patīk, bet sieviete mums ir jāglābj

— Bet ko jus domājat darīt, kapi-
tan? Es saskaitīju būdas, to pavisam
desmit Ta tad var rēķināt, ka salasī-
sies kāds ducis vīriešu. Mēs atrodamies
kalnos, un tas nav mazs pretinieku
skaits.

_ Viņi iegāja ciemā un troksni izdzir-
dējusi, no malējas būdas izskrēja sie-
viete. Ieraudzījusi jātniekus, viņa skaļi
bļaudama, devas vislielākajā būdā.

Uz viņas kliedzienu parādījās divi
vīrieši, pie kam viens no tiem turēja
roka laternu. Varboro apsveica tos, un
ka tas piederas ticīgam musulmānietim,
lūdza atļauju šepārnakšņot. Vienam no
arābiem uz krūtīm bija redzama meda-ļa, kas noradīja, ka tas kalpojis franču
iedzimto karaspēka. Aprunājies ar savu
biedri, tas pec brīža pārdomām veda
Varboro un leģionāru būdā.

— Te jūs varat pārnakšņot līdz ri-
tam, — viņš teica, — ja samaksāsat,
varat dabūt salmus priekš zirgiem.

Varboro centās nopirkt priekš zir-
giem auzas, bet viņa pūlēm nebija pa-
nākumu.

Tad viņš jautāja:
— Vai pie jums uzturas vēl kādi ce-ļotāji ?
— Lai pats Allah sūta sodu pār tiem,

— izsaucas arābs. — Še uzturas kāds
klaidonis un viena sieviete; šisnekriet-
nais iedrošinājās pabarot savus mūļus
ar auzām, kas izaugušas pie marabuta
kapa.

Varboro izteica savu sašutumu.
— Kāds smējējs! — Pie sevis viņš

nodomāja, ka Johansens izdarījis lielu
kļūdu, kas tam sagadās ne mazums ka-
vēkļu. Arābs pa tam turpināja:

[Turpinājums sekos.]

Valsts prezidents apskata
Ventspils strādnieka godalgoto darbu

Strādnieku ražojumu izstādē Rīga
valsts prezidents Dr. K. Ulmanis ar dzi-
ļu interesi apskatīja arī ventspiliešu
darbus. Uzņēmumā — valsts prezi-
dents iepazīstas ar J. Maļinovska iz-
gatavoto Bērmaņa zāģētavas mašīnu
modeli.

Vadonim un Latvijai
Strādnieku uzticība

Par darba kameras atklāšanas svi-
nībām un otriem Vislatvijas strādnieku
svētkiem ministrs A. Bērziņš preses pār-
stāvjiem izteicās:

»25. un 26. jūlijs strādnieku dzīvē
un atmiņā paliks kā gaiša lapas puse.
25. jūlijā strādnieki saņēma lielo dāva-

nu — darba kameru, kura sinī_ dienā
uzsāka savu oficiālo darbību. Jāuzsver
tā lielā interese, kādu paši strādnieki
izrādīja par šīs savas pārstāvniecības
organizēšanu. Jau tas vien, ka sest-
dien, neraugoties uzto, ka darbu vie-
tās darbi nebija pārtraukti, un agro
stundu, vairāk kā 1000 strādnieku de-
vās uz Brāļu kapiem, tāpat aktīvā
strādnieku līdzdalība un lielā interese
abos lielajos notikumos liecina par to
garu, kāds valda strādniekos. Pavisam
kas neredzēts dalībnieku skaita ziņā
bija strādnieku svētki Juglas ezera
krastā. Piedalījās tuvu pie 20.000 strād-
nieku bērnu un vairāk kā 100.000 strād-
nieki un viņu ģimenes locekļi. No jauna
apstiprinājās strādnieku savstarpējā saticība,
uzticība tautas vadonim un Latvijai. Nerau-
goties uz lielo dalībnieku skaitu, svētku
dalībnieku noskaņa un izturēšanās bi-
jusi viscaur nevainojama».

Asiņains brāļu karš Spānijā
Kritušo skaitu jaurēķina ap 25.000

No Spānijas pienāk satricinošas zi-
ņas par asiņainu pilsoņu karu, kas tur
plosās starp kreiso »tautas fronti«,kura
liela loma piekrītas komunistiem, un
nacionālistiem, kurus vada ģenerālis
Franko, Spāņu Marokas armijas pavēl-
nieks. Nacionālisti sacēlušies pret «tau-
tas fronti«, kas patreiz ir pie valsts va-
ras un ved ļoti kreisu un pret citādi
domājošiem neiecietīgu politiku. Nesen
kreisie noslepkavoja spāņu nacionālistu

vadoni Sorello. Tas bija viens no sig-
nāliem sacelšanas kustības sākumam,
kas tagad pārņēmusi visu zemi.

»Journal« speciālkorespondents, kas
atgriezies no Spānijas, aprēķina nogali-
nāto skaitu uz vairāk ka 25.000. Pilso-
ņu karš notiek vislielākā kaislība un
mežonībā. Nacionālistu karaspēks labāk
apbruņots un viņu rindas valda ari lie-
lāka disciplīna. Turpretim kreisas val-
dības karaspēks ir skaitliski stiprāks.
Bet ja ģenerālim Franko izdotos pār-
vest no spāņu Marokas uz Spāniju vēl
15.000 leģionāru, tad viņa uzvaras gā-
jienam vairs nekas nestātos ceļā.

Nacionālistu galvenie spēki atrodas
netālu no Madrides. Te gaidāma izšķi-
roša kauja.

Zirgam trakojot gandrīz nosists

_ Otrdien Piltenē iebraucis Ermans, no
Zūru Adģeru mājām. Braucot pa Lielo
ielu, zirgs pēkšņi izbijies no preču au-
to, kas stāvējis uz ielas pie Hiršsona
veikala un sācis trakot, uzskrejot ar
ratiem uz trotuāra. Pie nama M 35. ka-
pēm rati aizķērušies un pārlūzuši, pie
kam Ermans, līdz ar divi citiem iekšā
sēdētajiem, izsviests uz ielas. Kritienā
E. vārīgi sadauzīta galva un kāja. Pā-
rējie tikušicauri ar mazākiem belzieniem.

Akota gada sapulce

Vārves - Sarkanmuižas lopkopības
pārraudzības biedrība »Akots« noturēja
savu gada sapulci. Pagājušais darbības
gads bijis rosīgs. Ražots uz biedrības
gada govi 121 kg sviesta, ieņemot ar
to Ventspils rajonā otro vietu. Ie-
priekšējā gadā gan ražots 125 kg uz
govs, bet šim pazeminājumam sakars
vienīgi ar sliktiem barības apstākļiem.
Biedrības valdē ievēlēja: par priekš-
nieku A. Sīmani no Vārves Pusāniem,
valdes locekļi — K. Galviņš no Katlā-
piem un K. Galviņš no Kalpiņiem. Sa-
pulcē piedalījās ari rajona instruktors
A. Kaimiņš.

Zvejnieku jūras svētki Mazirbē

Mazirbes jūrmalas sabiedriskās or-
ganizācijas 9. augustā rīko Mazirbē lie-
lus zvejnieku jūras svētkus. Pīkst. 11
paredzēts svinīgs dievkalpojums jūras
krastā, piedaloties vairāku draudžu mā-
cītajiem. Pīkst. 13.30 zēģelēšanas sacīk-
stes jūrā un svētku viesu vizināšana.
Pīkst. 17 krastā Raiņa traģēdijas «Indu-
lis un Arija« brīzdabas izrāde. Lugu ie-
studē un Mintauta lomu tēlo Kristaps
Linde, piedaloties Nacionālā teātra ak-
tieriem Rodrigo Kalniņam un Elīzei Mie-
zis. Kostīmus dod Nacionālā Opera.
Pec izrādes balle. Uz svētkiem no Sten-
des, pīkst. 5.27, un Ventspils, pīkst. 6,
aties speciāli svētku vilcieni. Atlikums
— Mazirbes baznīcas izdaiļošanai.

Jauna ,.zemes dalīšana
JānimPrinče no Sarkanmuižas pa-

gasta Ovišu ciema zemes robežas saiet
ar dzelzceļa teritoriju. Viņš ņēmis un
pārcēlis sava īpašuma sētu, iežogojot
arī gabalu dzelzceļu teritorijas un to
izmantojis lauksaimniecībai. Dzelzceļš
tādu jaunu »zemes dalīšanu* nav atzi-
nis, kadeļ pret žoga pārcēlēju sastādīts
protokols.

Divpadsmit govis auzu druvā
Dundagas laukmuižas īpašniekam

Aleksandram Demaram no aploka iz-
kļuvušas brīvībā 12 govis, kas atradu-
šas labas ganības dzelzceļu meistara
A. Cīruļa auzu druva. Lielais govju
bars to pamatīgi noēdis. Ceļa meista-
ram nodarīti 40 ls zaudējumu,ko govju
īpašniekam nāksies atlīdzināt.



baHbas koncerts-tukšā dārzā...

Ventspils baznīcas jauno ērģeļu fon-
dam par labu vakar Atpūtas dārza no-
tika simfoniskā orķestra un kora kon-
certs, kuram bija nolikta neliela ieejas
maksa visiem apmeklētājiem._ Bija sa-
gaidāms, ka koncertam nebūs daudz
mazāk klausītāju, kā parastajos brīv-
koncertos, jo izrīkojuma cēlais mērķis
to prasīja. Taču jākonstatē,ka koncerta
bija, ja daudz, paris simtu apmeklētāju.
Bet Ventspils draudze skaitās 5000 lo-
cekļu . . .

Programma bija no_ orķestra reper-
tuāra izvēlētas iemīļotākās Grīga, Hen-
deļa, Čaikovska un Offenbacha melo-
dijas un Jāņa Mediņa »Daina«. Apvie-
nots Jaunības draugu un Latviešu bied-
rības vīru koris orķestra pavadījumā
nodziedāja A. Sīļa »Ej, saulīte« un a
capella dažas E. Dārziņa un A. Jurjana
populārās dziesmas. Priekšnesumi bija
labi sagatavoti, veidojās labskanīgi un
reizēm pat apgaroti. Tomēr visstasgan
tieši, gan simboliski bija »vējā runāts«,
un nedaudzie klausītāji izklīda vakara
krēslā, domādami par mūsu sabiedrības
kūtro pienākuma apziņu...

Laimētais zirgs joprojām nau savBkts
Kopš Ventspils brīvprātīgo uguns-

dzēsēju biedrības mantu loterijas izlo-
zes jau pagājis vairāk kā mēnesis, bet
galvenais laimests — zirgs, kas krita
numuram 3528, vēl nav savākts. Tā ka
izpārdotas bija visas loterijas biļetes,
tad nepārprotami, ka vienam jaukais
melnis ir kritis, tikai vēl nav skaidrī-
bas, kāpēc viņš kavējās to savākt. Var
pielaist varbūtību, ka laimīgo biļeti no-
pircis kāds svešinieks, kas Ventspilī ne-
dzīvo un par tādu izlozi pavisam aiz-
mirsis. Piemēram ir zināms, ka kāda
jūrnieku grupa nopirkusi 18 loterijas
biļetes, pēc kam viņu kuģis Ventspilī
vairs nav bijis. Tāpat dažos gadījumos
biļetes pirkuši ceļojoši tirdzniecības
aģenti. Vēl paliek iespējamība, ka biļe-

te kādam nozudusi, gājusi kaut kā bojā.
Vēl tomēr laimestu saņemšanai ir vai-
rāk kā divi nedēļas laika, kāpēc nevar
zināt, vai galu galā laimētājs nerodas.
Pēdējais termiņš laimestu izņemšanai ir
12. augusts.

Vietēja dzīve
Aiziet no Ventspils. Vietējā dzelzceļu

iecirkņa eksploatācijas revidents K.
Lejiņš, kā jau ziņojām, pāriet eksploa-
tācijas un finanču revidenta amatā uz
Jelgavu. Savam vietniekam K.Baltiņam
viņš Ventspils iecirkni nodod šodien,
bet Jelgavas iecirkni pieņem rīt. Aize-
jošam darbiniekam Ventspils dzelzceļ-
nieki sestdien rīko atvadīšanās vakaru.

Atgriezies no atvaļinājuma Ventspils te-
lefona kantora priekšnieks P. Dubrovs
un ar aizvakardienu stājies darbā.

Diriģenta A. Sīļa divi pēdējie koncerti.
Aizvakardienas koncerts, kā zināms,
aizlija un nevarēja notikt. Lai tomēr
līdz ar to viens koncerts neietu zudu-
ma, tad šonedēļ vēl notiks divi koncer-
ti: piektdien un sestdien. Piektdien iz-
pildīs otrdienas koncertā paredzēto
simfoniju programmu, bet sestdien būs
populāra muziķa un dziedās zoliste
Paula Brīvkalne. Viņa izpildīs jaukus
operešu dziedājums. Šie divi būs diri-
ģenta Artūra Sīļa pēdējie koncerti, jo
viņš dodas vasaras atpūtā prom no
Ventspils un atlikušos koncertus viņa
vieta vadīs cits diriģents.

Miris pilsētas sekretāra Fr. Oļukalna tēvs.
Aizvakar Puzes Svētes 79 gadu vecumā
miris pilsētas sekretāra Fr. Oļukalna
tēvs Jānis Oļukalns. Pirms kara viņš
ilgus gadus bijis Puzes Modes muižas
stalmeistars. 1903. gadā pārgājis uz Pu-
zes mežkungmuižu par_ arendātoru un
šī muiža, ka Svētes māja, viņam pie-
šķirta par dzimtu. Dažus gadus atpakaļ
viņš to atdevis vidējam dēlam Ansim.
Vairākus gadus bijis arī pagasta viet-
nieku pulka loceklis.

Biškopji gatavojas Ventspils izstādei. Reti
rosīgi uz Ventspils izstādi gatavojas arī
biškopji. Izstādīdami šī gada vērtīgo
medus ražu, viņi cer rast labāku iespē-
ju tas realizēšanai. Pilnīgi ticams, ka
tas ari viņiem izdosies. Biškopības ra-
žojumu eksponātus pieteic arī no Tal-
su apriņķa.

Nežēlīga «darba technika«. Miesnieka
Ciemiņa puiši Juris Figoriņš un Vil-
helms

^
Tunne, abi no Ganību ielas 17,stacija cēluši ratos kādu cūku. Viņiem

piepalīdzējis kads_ trešais, un »darba
technika* bijusi tāda, ka viens cēlis
cūku aiz astes, bet divi katrs aiz auss.
To gadījies redzēt Dzīvnieku aizsardzī-
bas biedrības Ventspils nodaļas priekš-
niekam V. Dzirniekam un puišus sauca
pie atbildības. Vakar 1. iecirkņa mier-

tiesnesis viņus sodīja ar 10 latiem nau-
das soda vai 3 dienām arestā.

Palags ievedis kārdināšanā. Līze Treijs,
no Dzirnavu ielas 60, iegājusi pagalmā
Ganību ielā 54 un nozagusi žāvēšanai
izliktu palagu, tuvāko, kas bijis pie vār-
tiem. Vakar 1. iecirkņa miertiesnesis
viņu sodīja ar 2 nedēļām cietumā, bet
ņemot vērā, ka agrāk tā nav sodīta,
soda izciešanu nosacīti atlika.

Lamā konduktoru, bet pašam nav biļetes.
Rīdzinieks Georgs-Teodors Ulriksons
braucis Ventspils vilcienā ar nederīgu
biļeti. Kad konduktors to ievērojis un
prasījis soda maksu, braucējs viņu no-
lamājis. Pret temperamentīgo braucēju
dzelzceļu policija sastādījusi protokolu
un viņam nāksies atbildēt kā par bez-
biļetes braukšanu, tā konduktora aiz-
skaršanu.

Ventspils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā
līdz 29. jūlijam salaulāti: Jāzeps Drav-
sons-Dravinskis ar Annu Šlakociņš-Šlakrics no
Ventspils. Dzimuši: Māris-Arnis Kundziņš,
Kārlis Pavalis, Alfrēds Litvins, Olga-Rute Ta-
mužs, Ivars Dreimanis. Miruši: Fricis-
Gotfrids Krūklis 26 g. v., Nanija Anševics 2 g.
v., Anna Michelsons 84 g. v., Jete Gedrats 31
g, v., Kārlis Gubernats 32 g. v., Grieta Brikai-
nis 63 g. v., Heinrichs-Tālivaldis Jansons 22 g.
v., Alīde Heine 55 g. v.

Augļu sulas sagatavošanas demonstrē-
šanu savām biedrenēm vietējā mājturības bie-
drība «Atmoda» sarīko 5. augustā, pīkst. 8 vak.,
Pils ielā 45 (Dzirnieka dziv.). Turpat tai pašā
laika notiek biedreņu sapulce, uz kuru biedre-
nēm ierasties obligāti.

Juras skautiem sanāksme rīt, pīkst. 6
vak., mītnē. Vadītājs.

22. skautu vienības skautiem un maz-
skautiem sanāksme piektdien, pīkst. 18.30,
Dzelzceļnieku kluba. Vadītājs.

162. vienības skautiem un mazskau-
tiem, kuri atrodas Ventspilī, neiztrūkstoši jā-
ierodas šovakar, pīkst. 18, VHIJpamatskolā.

48. Ventspils vanagu novada apogiem
sanāksme šodien, pīkst. 16, ligzda. Ierasties vi-
siem neiztrūkstoši. Vienības priekšnieks.

Skautu vienību vecāku un labvēļu ko-
miteju locekļus un skautu vadītājus piektdien,
31. jūlijā, pīkst. 19, Puškina ielā JVl 5, skautu
mītnē, uz apspriedi par novada nometni lūdz
ierasties Novada priekšnieks.

Atrastas mantas. Dzelzceļnieku dārza
pirmdienas rīta atrasts naudas maciņš un vī-
riešu svārki, Tie saņemami dzelzceļu policijā.

Uent jpiliešlpie Kūresares pils lauvu bedres
Angļu-latviešu kluba tūristi noVents-

pils, kas svētdien apmeklēja kaimiņu
igauņu valsti — Samu salu, guvuši
daudz jauku iespaidu un skatījuši daudz
skaistu ainavu.

Pilnvarnieka J. Mendes vadībā eks-
kursanti automašīna izbrauca jau svēt-
dienas pēcpusdienā, pārnakšņojot Maz-
irbes tūristu mītnē. Agri svētdienasrītā,
vizot mierīgajam jūras līmenim, motor-
kuģītis »Kaija« ceļotājus vizināja pāri
juras šaurumam un jau pēc 2 stundām
tie sasniedza Mentu piestātni.Viņus «sa-
gaidīja* lieli, cilvēkiem pieraduši, meža
pīļu bari, jīksmi spurgdami pretī no lī-
ča. Skaistā, lielā tūristu automašīnā, ko
pa gluda ceļa asajām līknēm ļoti izvei-
cīgi vadīja tas šoferis, ventspiliešibrau-
ca gar juras piekrasti uz Kūresari (t. i.
dzērvju salu), vērodami piekrastes ai-
navu daiļumu. Kūresarā viņi satika ag-
rāko Rīgas operas dziedoni Ruigu. Eks-
kursantiem daudz uzmanības parādīja
Kūre sarās vēsturiskās ordeņu pils gids

^Valdemārs Kaljo, interesantā stāstījumā'

attēlojot pils likteņus. Pēc tās savlaik
tīkojuši gan dāņi, gan zviedri, vāci un
krievi, kamēr beidzot valdnieki kļuvuši
igauņi._ Pirms pusotra simta gadu kādā
pils stūrī uzieta slepena telpa, kurā bi-
jis iemūrēts dzīvs bruņinieks. Tas at-
rasts bruņās sēdot pie galda. Uz tā at-
radusies krūze, kur, domājams, bijušas
nāves zāles, un papīra loksne ar izdzi-
sušu rakstu. Cepure ar baltu un sarka-
nu strausa spalvu karājusies pie sienas.
Kad bruņiniekam pieskārusies, tas sa-
brucis. Galda atvilktnē atradušās lūg-
šanas krelles. Teika stāsta, ka bruņi-
nieks bijis iemīlējies tuvumā esošāKar-
inas klostera mūķienē un bieži devies
pie viņas pa 13 km garo, šau-
ro apakšzemes eju, kas savieno pili
ar klosteri. Par šo aizliegto mīlu resp.
ordeņa solījuma laušanu, bruņinieku ķē-
ris drausmīgais sods.

Arensburgas vārdu pilij devuši vā-
ciešL Pils iezīmīgākās daļas visas uz
glabājušas laika neskārtas. Sevišķi bai-
gu iespaidu rada sodīšanas telpas, pa
kuram nokļūst pa līkumotām ejām pils
augšēja stāva. Atklājas neparasta aina:
aiz dzelzs margām 20 metrus dziļa šau-
ra aiza, kur sodītie mesti lauvām un
čuskam. Turpat ari mērdēšanas ala,kur
notiesātie iemesti bada nāvei. Tālāk
moku kambari redzama rata ass ar
gultni, kar nelaimīgie spīdzināti.Pārējie

inkvizīcijas rīki novietoti pils muzejā,
ko 1818. gada dibinājuši igauņi. Šī mu-
zeja vērtīgāka manta ir pārakmeņo-
jies aizvēsturiska cilvēka kauls, kādu
visa pasaule tikai divi. Pasaules slave-
nais Londonas vēsturiskais muzejs par
šo kaulu sasolījis pasakainu summu, to-
mēr igauņi to neatdevuši. Muzejā arī
kāds parakmeņojies vērša galvas kauss.
kadu_ pasaulē tikai seši, jūras vēzis u.t.t.

Samsalieši apmeklējuši ari latviešu
zemi, 1211. gadā 300 kuģos braukdami
pa Gauju līdz Turaidai, lai kautos ar
vāciešiem. No ta laika redzama kāda
paegļu runga ar daudziem robiem, ku-
rus bruņinieki iecirtuši ar dzelzs iero-
čiem. No Kuresaras pils torņa atveras
brīnišķīga panorāma uz apkārtni. Visā
pilsēta tikai_2 privātas celtnes, jaunlai-
ku stīla. Pārejas ir vienstāvu mājiņas
ar salmu jumtiem — īsta senlaicība.
Ventspilieši dabūja pieredzēt ari kādas
saleniešu amatnieku biedrības 50 gadu
jubileju, kura dalībnieki bija tērpušies
nacionālajos kostīmos. Ekskursanti ap-
stājas »Komerca« viesnīcā, kuras īpaš-
nieks Zagorskis arī ir latvietis. Vents-
pilieši salu atstāja svētdienas vakarā.
Jura bija viļņaina, kādēļ atpakaļbrau-
ciens par stundu ieilga. Spirdzinājušies
pie Mazirbes tūristu mītnes pārziņa Šica
klāta vakariņu galda, ventspilieši pirm-
dienas rīta agri atgriezās mājās.

Noslīcināta muca
un iemesta Ventā

27. jūlija rītā plostu strādnieki Ventā
pie Plostnieku brasla (pret Kuldīgu) at-
raduši kādas vecas sievietes līķi.Slī-
konī uzzīmēta 72 gadus vecā Jūle Žulps
no Kuldīgas pilsētas.

Noskaidrots, ka 26. jūlijā viņa uz-
aicināta viesos pie savas pameitas, 37
gadus vecās Grietas Sproģis, Kuldīgā,
Skrundas šosejā, Žulpju mājās. Tur tā
iemānīta kādā piebūvītē, kurā Grieta
Sproģis jau_ iepriekš bijusi sagatavojusi
kubulu ar ūdeni. Kad vecenīte uzsēdu-
sies uz kubula malas un sarunājusies
ar savu pameitu G. Sproģis par saim-
niecības lietām. Sproģis piepeši to sa-
ķērusi aiz rīkles un atmuguriski iegrū-
dusi kubulā. Tikai tad, kad vecenīte
vairs neizrādījusi dzīvības zīmes,tā pa-
laista vaļā. Noslīcinātā kubulā palikusi
vel stundas 7—8, pec kam iebāsta mai-
sa un nonesta pie_Ventas, kur iemesta
dzelme. Šinī pēdējā darbā piedalījiesarī
Grietas Sproģis vīrs. Noziegumam par
pamatubijusi G. Sproģis vēlēšanās āt-
rāk iegūt savā īpašumā Žulpju mājas,
kuras_ līdz nāvei bijušas nodotas noslī-
cinātās Žulps rīcībā un lietošanā. No-
zieguma atklāšana liels nopelns vietē-
jam policijas uzraugam Gruntem.

„MežQ kungs saņēmis sodu
Ances pagasta Miķeļtorņa Klinšu

mājās dzīvojošais Arnolds Vilcmēiers
apkaimē iemantojis »meža kunga« no-
saukumu. Ari policijai bijušas ziņas, ka
viņš piekopj malumedniecību, kāpēc
viņa mājās izdarīta kratīšana. Bise gan
nav atrasta, toties kādā kurvī stirnas
kauli, bet māla traukā - samalta stir-
nas gaļa. Dienu pirms tam mežsargs
Čakovs tuvējā mežā dzirdējis šāvienu
Nopratināšanā Vilcmēiers paskaidrojis,
ka pie stirnas gaļas esot ticis bez šau-
šanas: viņa suns esot izcēlis no krūma
ievainotu buku, viņš to notvēris un ar
nazi pārgriezis bukam rīkli. Ventspils
2. iecirkņa miertiesnesis vakar sodīja
»meža kungu« ar 50 latiem vai 2 nedē-
ļām arestā

.

Vainīgajam nevajag meklēt ..taisnību"
Jau ziņojam, ka par zirga mocīšanu

miertiesnesis tiesas pavēlē ar 20 latiem
vai 6 dienām arestā sodījis Margarietu
Feldmanis no Užavas Ceļarāju mājām.
Feldmane ar sodu nav samierinājusēs
un lūgusi lietu skatīt cauri otrreiz at-
klātā tiesas sēdē. Tur pierādījās, ka zir-
ga sišana ir notikusi un 2. iecirkņa
miertiesnesis pārsūdzētāju sodīja ar 25
latiem vai l nedēļu arestā.

Pati sev noņēmusi a au

Pie J. Gerena, Zūru Priedniekos,
strādājusi K. Kaugere, no Piltenes, Lie-
lās ielas 6. Gērena sieva atradusēs pa
to laiku slimnīcā. Atgriezusēs mājās,
viņa atklājusi dažu mantu iztrūkumu.
Tās atrastas pie Kaugeres. Sakarā ar
to viņai bija jāatbild tiesā par zādzību.
Te Kaugere mēģināja iegalvot, ka man-
tas neesot zagusi, bet tās viņai labprā-
tīgi iedevis pats Gērens »par sievasvie-

tas izpildīšanu». Pierādīt šī apgalvoju-
ma patiesīgumu viņa tomēr nevarēja.
2. iecirkņa miertiesnesis K. sodīja ar 2
nedēļām cietuma.

Ventspils 2. iecirkņa miertiesnesis
skatīja cauri divas lietas, kurās apsū-
dzētie uz neceļiem nokļuvuši jau kā
zēni. Jānis Sproģis, kas reiz jau bijis
Irlavas labošanas iestādē,nozadzis Ēdo-
les Rakšu mājās dzīvojošai nespējnie-
cei dārgu jaunības piemiņu — no krie-
vu sudraba pieckapeikām taisītu brošu,
bez tam kādu drēbes gabalu un vīnu.
Par šo nedarbu miertiesnesis viņu so-
dīja ar 4 nedēļām cietuma.

Otrais, M. Sproģis, kas kalpojis par
puisi Ēdoles Stradžas, kļuvis liels »grā-
matu draugs« un nozadzis Ēdoles lat-
viešu jaunatnes biedrības bibliotēkas 13
grāmatas, kas glabājušās pie Stradžu
saimnieka J. Skaldmaņa kā biedrības
bibliotekāra. «Grāmatu draugu* mier-
tiesnesis nolēma uz 2 gadiem nodot
mazgadīgo noziedznieku labošanas ie-
stādē Irlavā.

Mazgadīgi zagļi

Atjaunojat jenfas Balss" abonementu!

pamākšot visi spēlētāji-dzelzce| nieki no citam
vienībām, kas viņas spējas, šķiet, stipri pacels.

Ko spēj Ventspils pingpongisti.
Valsts komandas loceklis Upmanis, kas pa-

gājuša nedēja uzturējās Ventspilī un trenējās
ar Ventspils labākajiem pingpongistiem, iztei-
cās, ka atsevišķi spēlētāji (Baumanis, Riekstiņš,
Markavs u. c.) ir [oti spējīgi. Lai iegūtu lielāku
spēles prasmi un cīņas veidu dažādību, tiem
nepieciešami rudīties sacīkstēs ar citu pilsētu
spēlētājiem. Vispār piebilstams, ka nav ietei-
cama t. s. aizsargāšanas technika, ko piekopj
atsevišķi spēlētāji. Aktīvais spēles veids dod
daudz labākus panākumusVajadzētu rīkot
turnīrus ar labāko valsts spēlētāju piedalīšanos,
tad ventspiliešu spējas augtu.
Ventspils sastādītās futbola vienības »A«

un »B«
šovakar, pīkst. 19, spēlēs »Spara« laukumā. Ie-
nākums par labu Ventspils aizsargu nama fon-
dam. Uz spēli jāierodas K|aviņam, Rimeiko,
Anuzim, Gailītim, Švanenbergam, Pulķkalnam,
Dālderim, Grīnvaldam, Strazdam, Zeidakam,
Vīksnām, Upītim, Burīkinam, Grosvaldam, Na-
dojskim, Lielšvaģeram, Pīpiķim, S. un J. Sega-
liem, Leviusam, Kreicbergeram, Rolavam, S. un
V. Jakobsoniem, Perlam, Markavam, Butkum un
Liepniekam.

L.A.S. Ventspils nodaļas kanu-laiviņu
sacīkstes,

kuras neparedzētu iemeslu del pag. svētdien
nenotika, tiek sarīkotas svētdien, 2. augusta,
pīkst. 18, uz Ventas rajonā starp Loču torni un
ploškautu tiltu. Sacīkstēs bez L.A.S. sportistiem
piedalīsies kanu sportisti no mūsu osta esoša
bagara »Rīga«. Paredzētas šādas sacensības:

Sports

Dzelzceļu aizsargi — LAS 3:3 (3:3).
Vakarvakara »Spara* laukuma pirmā spēlē

satikās mūsu abas jaunākās, vel ligā neietilp-
stošās, futbola vienības — Dzelzceļa aizsargi un
LAS. Dzelzceļu aizsargu krasas — brūns krekls
ar pelēkām rokām un apkaklīti, melnas biksī-
tes. Spēle no sākuma līdz beigām bija abpu-
sīgi strauja. Kas komandām trūka technika un
spēles izpratnē, to atvietoja centība. Slidena
laukuma dēļ bumba jaunajiem spēlētājiem ne
katru reizi gāja turp, kurp tie velējas, un daža
laba spēlētāja negribēts kūlenis pe|ķe jautri-
nāja skatītājus, cik nu to klāt bija. Pārsvara
abus puslaikus turējās aizsargi, totiesu arod-
niekiem laimīgāki bija atsevišķie izrāvieni, ku-
ros tie guva vārtus. Pirmo vārtu atzīmi dzelz-
ceļu aizsargi guva jau pirmajā minūte. Pus-
laiks beidzās neizšķirti 3:3. Otrajā puslaikā vai-
rākus labus šāvienus uzlasīja LAS vārtsargs.
Rezultāts nemainījās līdz beigu svilpei. Cik
dzirdams, dzelzceļu aizsargu komanda nākošgad

tālrunis 3

Traukus
dažādus, piedāvā

Cerona Karkliņa
tirgotavāVentspilī, Kuldīgas ielā 19,

.

azīsti savu dzimto zemi un fās vēsturi

»Ilustrētā Žurnāla«
pirmos piecu gadu gājumos, 1920.—1924. g. ir vienviet sakrāts vis-
svarīgākais no mušu valsts pirmo piecu gadu politiskās, kul-
turali-sabiedriskās un mākslas dzīves. Tas ir laikmets, kura la-
pas ne vienu vien reizi atšķirs vēsturnieks. Attēli pārliecina vairāk
nekā vardi. Žurnāls bagātīgi ilustrēts.

Iesietie komplekti par pazeminātām cenām
aprobežotā skaita vel dabūjami visos» Letas« dzelzceļu staciju kioskos.
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1) 3000 metru izturības brauciens, 2) 4X1000
metru stafete un 3)1000 metru izturības brau-
ciens kopēja laiviņa kungiem un dāmām.

L.A.S. sportistu pilnsapulce
notiks svētdien, 2. augusta, pīkst. 14, Ventspils
strādnieku arodbiedrības telpas. Sapulcē varēs
piedalīties sportisti tikai uzrādot biedra kārtiņu.

Bibliogrāfija
Redakcijai piesūtītas A-S.Valters un Rapa

izdevuma iznākušas jaunas grāmatas: Zelmas
Lagerlef »Gesta Berlings«, romāns, 2. iespie-
dums; Gustava Frensena romāns »Jerns Uls«;
Zentas Mauriņas apcerējumi un atziņas «Dzī-
ves apliecinātāji»; A. Tamsares liela romāna
«Zeme un mīlestība» otra un treša daļa; liel-
darba »Latvijas zeme, daba, tauta» otrais
sējums, kas apcere Latvijas dabu; Jūlija Lāča
romāns »Muža meža maldi»; Ausekļa rakstu
izlase; V. Lauska »Koku skola» un trīs -Jaunā
Zinātnieka» grāmatiņas: F. Rupeika «Latvijas
zvēri», V.Lamstera »Lielie vēsturiskie ceļo-
jumi» un V.Pelča «Britu pasaules impērija».

Iespiests F. Natina spiestuvē, Ventspilī

Cilvēka mūža iliuins
Nav zinātnes, kas spētu paredzēt,

cik garš būs kāda cilvēka mūžs. Zināt-
ne var vienīgi sastādīt tabeles

^
kas rā-

da, kādu vecumu cilvēki vispār mēdz
sasniegt. Pēc tām tad varam aptuvenis
aprēķināt sava mūža ilgumu. Ja piem.,
kāds cenšas sasniegt bībelē minēto 70
gadu vecumu, tad tabeles rāda, ka tas
iespējams tikai vienam no trim. Dzīvī-
bas apdrošināšanas biedrību statistika
liecina, ka Sav. Valstīs no 100 dzimu-
šiem drusku vairāk kā trešā daļa pie-
dzīvo 72. mūža gadu. Desmit gadus
vēlāk no 100 dzīvi ir vēl tikai apm. 12,
un tikai viens vai divi no 100 var at-
skatīties uz lielāku vecumu par 92 ga-
diem. Ļoti reti ir simts gadus veci cil-
vēki.

Hopkina augstskolas medicīnas fa-
kultātes profesors Pearls vairākus ga-
dus krājis ziņas par personām, kas sa-
sniegušas 95 vai vairāk gadus lielu
vecumu, un no tām pārliecinājies, ka
garā mūža galvenais nosacījums ir
priekšteči, kas piedzīvojuši lielu vecu-
mu. Tāpat kā mantojam no vecākiem
zilas acis un sarkanus matus, tā man-
tojam arī bioloģiskas īpašības, kas sola
garu mūžu. Ja kāda cilvēka priekšteči
miruši jaunībā, viņiem maz izredzes
sasniegt lielu vecumu, ja turpretim
priekšteči nodzīvojuši ilgu mūžu, viņš

laikam zināmā mēra mantojis līdzīgas
bioloģiskas īpašības.

Otro vietu nosacījumos,_ kas nodro-
šina ilgu mūžu, liekas, ieņem tempera-
menta jautājums. Mierīgie, apstākļiem
apmierinātie cilvēki mēdz dzīvot daudz
ilgāki nekā tie, kas viegli uzbudinās,
ātri dusmojas un vienmēr rupju no-
mākti. Tālāk profesors secina no sa-
krātiem materiāliem, ka garāks ir ta
cilvēka mūžs, kas pēc 40. dzīvības ga-
da izvairās no grūta fiziska darba, neka
tā, kas maldīdamies domā, ka varot
vēl mēroties ar jaunekļa miesas spe-
ķiem. Savāktais materiāls pēc profe-
sora pārliecības, neattaisnojot ari plaši
izplatīto pasaciņu, ka garu mūžu no-
drošinot stingri ieturēts barības veids
un atturība no alkohola un tabakas
lietošanas.

Liels skaits profesora novēroto ga-
dījumu attiecas uz cilvēkiem, kuru ve-
selība viņu garā mūža lielākajā daļā
bijusi vāja. Pēc ziņojumiem viņi bijuši
vienmēr »vārgi«, »slimojuši«, dzīvojuši
kā »pusinvalīdi«. Tas sevišķi nepārstei-
dzot, jo »morbiditate« (slimošana) un
»mortalitate« (mirstība) bioloģiski ne-
esot viens un tas pats. Varot pārciest
ļoti daudz slimības, kas ar starpbrīžiem
ilgstot daudzus gadus un tomērsasniegt
lielu vecumu.

Kad Ventspili dzīvas palika litai 7 ģimenes
Visvairāk Kurzemes valsts dzīvi satricināja

17. g. simteņa briesmīgais mēris. Pa lielākai
dajai viņš parādījās pec kara un postīja zemi
vairāk nekā pats karš. 1602. gadā, tūliņ pec
kara, plosījās mēris un bads. 1620. gada zemi,
atkal pēc kara, piemeklēja jauns mēris. Sloka
nomira gandrīz visi iedzīvotāji. 1646. gada plo-
sījās kaut kas līdzīgs mērim. Ar šo slimību sa-
sirga un nomira cilvēki un lopi. Kad pirmajā
Ziemeļu karā 120.000 lielā krievu armija nāca
gar Daugavu uz leju, lai aplenktu Rīgu, viņa
atnesa sev līdzi Sibirijas mēri. Slimība strauji
izplatījās. Visas pulēs slimību ierobežot palika
bez sekmēm. Pat stingrie priekšraksti un her-
corga Jēkaba iekārtotas _ karantīnas nelīdzēja.
No 1657.—1661. gadam mēris bija ārkārtīgi pos-
tošs. Viņu pārspēja tikai 1710. gada mēris.
Jelgavā toreiz nomira iedzīvotāju treša daļa.
Dažās lauku mājas visi iedzīvotāji bija nomiru-
ši. Sevišķi daudz mira zemnieki, jo viņi bez
kungu at|aujas nedrīkstēja no savas vietas aiz-
iet citur, kur varēja izbēgt slimībai. Ventspilī

lielā mēra laika palika tikai 7 ģimenes dzīvas.
Bauskā izmira visi kurpnieku meistari. Palika
dzīvs tikai viens. Grobiņa palika dzīvi 8 cil-
vēki. Piltenē nomira 190. Apmēram puse Kur-
zemes iedzīvotāju — 200.000 cilvēku — nomira.
Pēc lielā mēra Kurzeme no Lietuvas bariem
iece|oja žīdi, kuru ieceļošanu plaši atbalstīja
lielgruntniecība.

Vāciet ārstniecības augus
Tuvojas vairāku ārstniecības augu

ievākšanas laiks, kādēļ šo augu vācē-
jiem, sevišķi mūsu čaklajiem mazpulku
dalībniekiem un dalībniecēm, jāpainte-
resējas par augu ievākšanas, žāvēša-
nas un sagatavošanas paņēmieniem.Lai
šo darbu veicinātu un mazpulku dalīb-
nieki pareizi iemācītos ievākt un saga-
tavot savvaļā sastopamus ārstniecības
augus, tautas labklājības ministrijas ap-
tiekas drogu noliktavas pārzinis Jekab-
sons ar lauksaimniecības kameras maz-
pulku nodaļas gādību piedalās mazpul-
ku sanāksmēs un nometnēs, kur prak-
tiskos darbos iepazīstina mazpulku da-
lībniekus ar jaunajiem uzdevumiem.
Tautas labklājības ministrijas aptiekas
drogu noliktava šogad iepirks neapro-
bežotā daudzumā sekojošus ārstniecī-
bas augus : melnos rudzu graudus,mak-
sājot līdz Ls 5.— kilogramā, melnās
paegļu ogas līdz 95 sant. kg., mežrožu
augļus, bez sēklām, līdz Ls 3.— kg.,
staipekļu sporas pulverī, līdz Ls 4.—
kilogramā, skalbju apakšzemes stumb-
rus, mizotus, līdz 80 sant. kg. un balto
nātru ziedus līdz Ls 10.— kilogramā.

Baltijas jūrasapceļotājiVentspili
Jacbtas nav bieži viesi Ventspils os-

tā. Ja kādām gadās piestātVentas kras-
tam, pulkā sanāk ventspilieši, lai skatī-
tu to slaidos laivu ķermeņus un kautko
uzzinātu par ceļotāju gaitām. Ta aiz-
vakar viņi skatīja Polijas karogu neso-
šo jachtu »Nike 2.«. To apmeklēja arī
mūsu līdzstrādnieks. Viņu ļoti viesmīlīgi
uzņēma jacbtas kapteinis Vielezvnski
Leszck un pie glazēs vīna jacbtas za-
lonā stāstīja sava ceļojuma norisi.

»Mēs visi pieci esam studenti un pie
tam no vienas pilsētas — Ļvovas, pie
kuras gan nav ne upju, ne citu kuģo-
šanai derīgu ūdeņu. Mans priekšmets—
tiesību zinātnes, bet mani divi biedri
būs ūdensbūvju inženieri un divi —
tautsaimnieki. Polijā pēdējā laikā daudz
interesējas par jūras lietām. Studējošā
jaunatne apvienojusies »Akademicki
Zwiazek Morski« — akadēmiskajā jū-
ras biedrībā. Tā nav tikai zēģelēšanas
biedrība, jo viņas locekļi mācas un in-
teresējas par visu, kam sakars ar jūru:
kuģu būvi, jūras tirdzniecību u.t.t. Jū-
ras biedrība dibināta pirms 4 gadiem un
apvieno vairāk simtu locekļu. Helas
pussalā, pie Gdiņas, reizā zvejnieku cie-
mā un kūrortā, klubam ir osta un 4
jacbtas, kuras biedri izlieto zēģelēša-
nas prakses iegūšanai. Mūs nemāca jū-
ras gudrībās profesori-zinātnieki. Teo-
rētiskās zināšanas smeļam no technis-

kās literatūras, ar ko biedrība bagātīgi
apgādāta, bet pirmajos soļos praktiķa
mūs vada vecākie kluba biedri pec tas
pieredzes, ko viņi paši guvušipašmācī-
bas ceļā. Mūsu*brauciens bija draudzī-
bas nodibināšanas brauciens ar citu
valstu studentiem. 7. jūlijā izbraucam
no Gdiņas uz Karlskronu Zviedrija, kur
nodevām oficiālu vizīti zviedru jūrsko-
lai. Apzēģelējām Baltijas jūru, apmek-
lējot Stokholmu, Helsinkus un Tallinu.
Spēcīgais pretvējš atveda mus Vents-
pilī. To atstāsim, tikko vējš bus mušu
atpakaļceļam labvēlīgs*.

Poļu ciemiņiem nebija ilgi uz to jā-
gaida. Jau nākamā naktī tie varēja
izbraukt jūrā, paņemot līdzi atmiņasari
par kluso Ventspili.

Izdevējs: Izdevniecība »Ventas Balss».
Redaktors: Fēlikss NātiņS.

I Šī gada 28jūlijā miris mūsu mīļais
? dēls un brālis

I Heīnrlchs Tālīualdīs Jansons I
Uz klusu izvadīšanu 1.augustā, pīkst. 5 pecpusdienas I

I no 1. pilsētas slimnīcas kapličas uz Meža kapiem lūdz

I Nāks pavasara un puķes plauks, _ '
I Uz kapenēm tās liedēs. SGfOlOŠlCI Mans miteklis būs kluss un jauks ? -
? Un miers tur sāpes dziedēs. piGCfGriCJI©. I

Kas JumsVentas

« patīk,

stāt citiem; kas nepa

tīk - paziņojat mums

Balsī to stā-
-
!

Jo vairāk salīdzināšot dažādu firmu velosipēdus, _
jo labāk Jums patiks fļg5> Jt

LATVELLO^Lfe
HPiedāvājam

arī visus velosipēdu pie- ^^^/k^§v̂Q^ ^f£^^\w§3^derumus, ka: spieķus, gaisa sūkņus, ^^//\\Vjž^ & ^«2/7 \ l£^rokturus, riepas, zarnas, ķēdes, zva- n4flļiw*^ ^kžšž^
nus, stūres, aplokus, lukturus, pēda- Latvello fabrikas pārstāvis
ļus u. 1.1.

^

. "veioremonti ii ļ* u Oppenheims
Kuldīgas iela 24, pašanamā. "

Valsts zemes banha
Rīga,Valdemāra ielā 1-b.

Nodaļas: Banka izsniedz lauksaim-
Jelgava. Akadēmijas iela JVa 23. niecībai ilatermina aizde-Rēzeknē, Pulkv. Kalpaka ielā M 18. vuZ,«r 9 i J?«, ,!«,!*Liepājā, Rožu laukumā M 5/6. Y!fm^sar 2-4 proc. gads-
Valmierā, Rīgas ielā M 62. kārtējiem augļiemun kapi-
Daugavpilī, Vadoņa iela JVa 4. tāla deidejumu 18-41 gados

Ērikai SHrebsrei I
nanaknmiemhfl.irn.tii ri/ivps vpirlii I

Landzes ev.-lut. draudzes pārvalde
pirmdien, šī gada 3. augustā pīkst. 7
vakara, Landzes mācītajā muižā

Izdos mazāksollšanfl
Landzes baznīcas apmešanas, krāsošanas un bai-
sinašanas darbus. Pie solīšanas jāiemaksā Ls 50.—
drošības nauda. Pārvalde patur tiesības darbus izdot
pec sava ieskata. Draudzes pārvalde.

Nozaudēts
zils.strīpajns ziemas metelis,_brau-
cot pa Targales ielu, no »Ergļa«
aptiekas līdz Zaķu ciemam. God.
atradējs tiek lūgts, pret pateicī-
bas algu, to nodot Muitas ielā 29
līdz 1. augustam. No paturēšanas
brīdina, jo persona ievērota.

Ances piensaimnieku
sabiedrības valde paziņo,

ka šī gada 19. jūlijā biedru pilna sapulce no-
lēma biedrību likvidēt. Tāpēc uzaicina kre-
ditorus pieteikt savas prasības biedrības
valdei Ances pagasta Imantas mājās caurVents-
pili, viena mēneša laikā pēc šī sludinājuma ie-
vietošanas «Valdības Vēstnesī». Valde.

Sestdien,!, augusts pīkst. 3 dienā,
Užavas muižā

pārdos vairāksolīšana
bij. muižas kūts koka dalās, ķieģeļus un akmeņus.

Pērtajā
var pieteikties pienu produktu
veikala, Kārļa ielā 4.

Pazaudēta paciņa'
ar veļu, ar iešūtiem burtiem K.O.
God. atradējs tiek lūgts pret pa-
teicības algu paziņot šīs avīzes
kantorī.

Rtjaunojat ..Uenias Balss" abonementu!!!
Uzmanību!

Pērku un pārdodu lietotas drēbes
Biedrības iela_6. Turpat pārdod
polsterētas mēbeles, sienas pulk-
steniun šujmašīnu. A. Vangravs.

1

Izdodami

3 istabu un 4 istabu
(vai 5 istabu) dzīvokļi ar dārzu
Meža iela 55. Apjautāties turpat
apakšēja stāva līdz 2. augustam
no pīkst. 15-18.

2 slaucamas govis
turēšanai, pārdodamas Valmieras
ielā 12.

Lauku māju
veļos mainīt pret namu pilsētā,
tikaipilsētas centra. Adresi atstāt
šīs avīzes kantorī līdz 15. augu-
stam zem »Lauku maja«.

Kas velētos piedalīties

ekskursijā
uz Aizputi, »Makkabi« 10gadu ju-
bilejas svinībās svētdien, 2. augu-
sta, var velpieteikties Pils ielā 21,
pie J. Vulfsona.

Labs namdaris
var pieteikties Kuldīgas iela 47,
pie Kana.

meita
vajadzīga uz laukiem. Pieteikties
šīs avīzes kantorī.

Pazaudēti
28. jūlijā dažādi papīri par lop-
kopību, no koop. »Gaisma« ceļā
uz staciju. God. atradēju lūdz tos
nodot koop. »Gaisma«.
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