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Iznāk reizi nedēļā — ceturtdienās

Redakcija un kantoris Alaksnē, Pils ielā 27-a (Pastalnieka grāmatnīcā).
Tēlefons Alūksne 110.

Atb. red. — izdevējs Reinis Pastalnieks.

lespiests R. Pastalnieka sniestuvē. Alūksnē. Pils iela N 27-a.

Sludinājumu maksa:

Tekßtfl 30 sanL Sludinājumu daļā 14

sant. par vienslejlgu sīku rindiņu.

Sludinājumu da|ā 6 slejas.

Visus maksājumus var kārtot caur Reiņa Pastalnieka. laikrakstu Ziņas" un .Gulbenes Ziņas" izdevēja tekošo rēķiņu pastā 5890.

Ceturtdien, 1936. gada 10. decembrī. 12. gads.Nr. 598.

Alūksnesvirsmežziņa25gadudarbaatcere.
Alūksnes virs-

mežzinis Alek-

sandrs Zvirgz-
dinš atskatījās
uz 25 gadiem,

vienlaicīgi atzī-

mējot ari 15 ga-

du ilgu darba

periodu virs-

mežziņa amata.

Z. 'dzimis

1892. gada 31.

maija Aizkrauk-

lē. Pirmās sko-

las gaitas —

Kokneses pagasta skola, tad Jaunjelgavas

pilsētas skolā, kuŗu beidzis 1909. g. Pēc

tam aizbraucis uz Krieviju, kur 1911. g.

beidzis Kurganas meža skolu un tanī pa-

ša gada sācis strādāt Oloņeckas domēnu

valde, kā mežziņa pailgs. Latvijas pastā-
vēšanas laika sakot ar 1918. g. 30. de-

cembri mežzinis Rucavas virsmežniecībā

un kad 1921. gada tika visā valsti nodi-

binātas virsmežniecības, |Z. minētā gadā
iecelts par virsmežzini Stāmerienas virs-

mežniecība, bet Alūksnē strādā no 1932.

gada.

A. Zvirgzdieņš piedalījies kā pasau-

les karā, tā Latvijas atbrīvošanas karā.

Piedalījies kaujas pie Liepājas 10. Aizpu-
tes kājnieku pulka sastāvā. Z. apbalvots

ar Triju zvaigžņu ordeņa V. šķiru.

Dižākās sekmes ari turpmākās dar-

ba gaitas !

Jaunā celtniecība.
Ne katrreiz jaunais var iet veca pē-

dās un jaunais izaugt vecaja zeme. Kād-

reiz gruvežu novākšana ir pirmais priekš-
noteikums jaunradlšanai. Tā tas bija
ari ar to celtniecības garu, kas iestā-

jas Latvija pec 1934. g. 15. maija. Klusu

un neuzkrītoši nozuda viens otrs vecs

šurku midzenis lekšrlgā, vecas būdas,

pussagruvušās noliktavas un Hanzas laik-

meta pažobeles. Kad tas bija novāktas,

— radās jauni laukumi un telpu perspek-
tīva, aiz kuras lepni izceļas majestātiskais
Doms, Rīgas krāšņumam nekad neatņe-

mamais Pētera baznīcas gailis un citas

pagātnes skaistākās celtnes. So topošo
skaistumu sakuma maz ievēroja, un tikai

pagātnes sargi, izbiedēti saka kladzināt

par Rīgas iznicināšanu,

par vecās Rīgas romantikas zušanu un

tamlīdzīgam lietam. Jauna laika gars vi-

ņus izbiedēja, tie sajuta sava laika boja

eju.

Bet āmuri klaudzēja talak. Kad ga-

dusimtu vecie gruveži bija aizvākti, krūts

uzelpoja vieglāk un acij paveras plašāks
skats. Un raugi — jau otra diena pēc
tam sāka klaudzēt strādnieku āmuri —

viņi ceļ jaunas ēkas, lielas, skaistas, va-

renas. Viņi cels jauno Rīgu un jauno

Latviju.

Pašlaik mes stāvam šis jaunās celt-

niecības darba rītā. Vai uzskaitīt visu

to, kas tagad tiek celts Rīgā un province?

Armijas ekonomiska veikala grandi-

ozā celtne, kas būs lielākais preču nams

Baltijas valstis,' Austrumeiropā, Varena

tiesu pils, kas aizņems veselu kvartālu

Finanču ministrijas jauno namu, ap kuru

tagad veidojas mūsu Litija, jaunā lieliska

Rīgas stacijas ēka, Radiofons, pasts un

telefona centrāles nami, Rīgas latviešu

biedrības nama korpuss. Kara mūzejs.
Uzvaras lauku m s, jauni sko-

lu nami un daudzi citi lerosināti celtnie-

cības pasākumi. Un tie tikai viena paša

Rīgā. Bet lai province neskumst — tur

ir kāds dišdarbs, kas viens pats var at-

svērt daudzas jaunceltnes — tas ir —

Ķeguma speķu stacijas
būves lielais pasākums,
kam līdzīga ari nekā vel nav citās Balti-

jas valstis, un kas an uzlūkojams ka celt-

niecības rekords.

Mēs neesam pieminējuši visus jaunas

celtnes darbus, bet tikai galvenos. Bet

ari pieminēto darbu vērtība būs rēķināma

ne desmitiem, bet simts miljonu latiem.

Cik liels šis jaunradošais darbs ir, un kā-

dās attiecības tas stāv ar agrākā laika

celtniecību, var spriest no tam, ka partiju

laikmetā lielākais darbs šaja laukā bija

Rīgas Centrāltirgus būve. Tā tad piec-

padsmit gados tik maz, bet vadonības lai-

kā liela celtniecības programma paredzēta

jau tuvākiem 3 gadiem. Pec trim gadiem

Ķegums jau dos gaismu un spēku visai

zemei, un gatavas tad nāks jau ari pāre-

jas, še piemetinātās celtnes, no tām dau-

dzas jau vel agrāk. No šī salīdzinājuma

var spriest par jaunā laika garīgo sprai-

gumu un celtniecības dedzību. No tā

dveš liels spēks, kas rada jaunās pilsētas

un lauku dzīvi.

Še vel jāņem vērā, ka tagadējais

peekrizes laiks un agrākas varas sami-

ni došana bija iztukšojusi visas rezerves:

mes ceļam nevis no veca ietaupījuma, bet

00 jauniem līdzekļiem. Pie agrākās ap-

grozības un līdzekļiem bija daudz vieglāk

iespējams veikt grandiozas, moriumenta'as

celtnes, bet tad to nedarīja. Tad nebrū-

vēja pat galvas pilsētās centra ielas, ku-

rati klāj asfalts. Tad lielos līdze-

kļus izputināja neražīgām un nevajadzī-

gam lietām.

Šo lielo celtniecības programmu ap-

lūkojot, jāņem vēra vairāki apstākļi. Pir-

mais ir viņas diža nozīme dzīves pārvei-

došana, .ļauna dzīve top pilnīgāka, gai-

š.ika, labāka un bagātāka par veco dzīvi.

Un tam jāizpaužas pirmā kārta sabiedri-

skas celtnes, kas kalpo visai tautai, ap-

mierina tas pieaugošās vajadzības. Mūsu

vectēvi iztika ar skalu uguni, mūsu tevi

ar eļļas spuldzi, bet mes tagad pie Ķe-

guma rokam gaišāko liesmu par visam.

Nebrīvības laika mums pietik ar Māmuļu,

partiju laiks apmierinājās ar tirgus lau-

kuma mītiņiem un bijušo Bruņniecības
atremontēto namu, bet mums vajadzīgs

Uzvaras laukums — lieliska vieta tautas

svētkiem un karaspēka parādēm. Bijušā

laika varenie itin lâbi sadzīvoja kopa ar

Ģilžu pagrabu žurkām, mēs šos midzeņus

izkvēpinām un radam latvisku garu. Un

latvju tauta to redz, jūt un apzinās, un

sveic Vadoni ka latviešu radošā celtnie-

cības gara atbrīvotāju, kā jaunā laika ve-

dēju, kas nak ar dižiem darbiem.

Mēs stāvam jauna celtniecības laika

darba rīta. Āmuru un cirvju klaudzieni,
inženieru un architektu prasme un visas

tautas dzīva līdzdalība veido jaunās celt-

nes, kas kalpos vēl daudzām latvju pa-

audzēm. Bet še vēl ir otra nozīme —

proti — lieli celtniecības darbi ārkārtīga

mērā paceļ mūsu saimniecisko rosību, vi-

su aprindu labklājību. No šiem desmi-

tiem miljoniem latu viss vairums paliek

šepat mūsu zemē, un tie apgrozās strād-

nieku, tirgotāju, rūpnieku un transporta
darbinieku rokās. Tie dod mūsu saim-

niecībai lielāku dzīvību un veicina nodar-

binātību, tautas labklājību. Ta vadonis

un nacionāla valdība ar lielo celtniecības

programmu dara svētīgu darbu tagadnei
un nākotnei, mums un mūsu bērniem.

Un ar to blakus vadonības laikmeta no-

saukumam tagad cienīgi nostājās ari celt-

niecības laika vārds.

Visskaistākie vārdi daudzreiz tiek

aizmirsti un izgaist bez sekām. Paliekoši

ir tikai darbi — diži, tautai, valstij, vis-

pārībai un nākotnei veikti darbi. Tadi

ir jaunas celtniecības dižie pasākumi, at

kuriem mēs varam attaisnot vēstures

priekšā savus vārdus par tēvuzemes mī-

lestību un par tautas vieprātību.

Gādāsim visiem svētku prieku.
Kad Ziemas svētku prieks ielīst jūsu

smiis, baznīcu zvani vesta — miers virs

zemes un cilvēkiem labs prāts! — vai

tad jums kadureizi nav uznākusi skumja
doma par dzīves grūtdieņiem, va ari tiem

visiem ir priecīgs prāts? Dievamžēl, ir

dzīves likstu vajāti pabērni, kuru acis vel-

ti rneklcl svētku gaišo mirdzumu un prie-
ku. Ja sveiku prieks paiet secen lielajiem,
kas spēj saprast, ka var dzīve būt trūku-

ma un ciešanu brīži, tad to mes vel kaut-

ka varam saprast, bet ja ilgotais Ziemas

svētku vecītis paiet garjm mazo grūtdie-
niešu namdurvīm, un patiesas skumjas

ļ<;;r bālajiem vaidziņiem norit asariņas,

tad nelaimīgs to redzot spēj nebūt tikai

viscietsirdīgākais cilvēks. Gādāsim, lai

šogad svētku prieks būtu ikkatra ģime-

nē, un te pateicīgs darba lauks pašvaldī-
bām, aizsargiem, mazpulkiem un it vi-

siem pilsoņiem. Ja jūs nespiež trūkums,
tad atliciniet dažus latus, vai pat santī-

mus, lai gādātu prieku ari to vecāku bēr-

niem, kuru līdzekļi ir tik aprobežoti ka

paši tie nav spējīgi saviem mīluļiem svēt-

ku prieku sagādāt, tad tiešam miers un

prieks būs virs zemes un visiem cilvē-

kiem labs prāts.



Lauksaimnieku

ievērībai.
LLK lopkopības nodala aizrāda vi-

siem cūkkopjiem, ka viņiem jāgādā, lai

piemērota cūku barība saimniecībās būtu

visu cauru gadu. To prasa mūsu cūkko-

pības attīstība, jo ārzemju tirgos bekona

un cita tipa cūkas jāpiegādā vienmērīgi
visu gada. Tā kā ziemā cūkbarlba ļoti
nabadzīga minerālvielām, lauksaimnie-

kiem jārūpējas par minerālpiedevām pie
cūku barības. Izbarojot cūkām miltus, ba-

rībai jāpieliek pludinātais krīts. Gadījumā,
ja barībā maz miltu, tad jāpiedod ari ba-

rības kaļķis. Vislabāk abus šos barības

līdzekļus pievienot cūku barībai vienlī-

dzīgi.

Alūksne.

Jauns skautu vienības pr-ks.
Alūksnes 6. skautu vienības ilggadīgais,
enerģiskais vienības pr-ks vltn. B c r ģi s

dzīves maiņas dēļ atstājis Alūksnes skau-

tu rindas. Vienības priekšnieka vietu pa-

gaidām izpilda skautu vad. K. A s s c r s.

Paredzams, ka pēdējais ari paliks par
vienības priekšnieku. K. Asseram, kā

ilggadīgam skautam un vadītājam ir lieli

nopelni Alūksnes skautu audzināšana

un vienības uzturēšana. Bija laiks, kad

daudzi no skautiem izstājas no vienības,
bet Assers ir viens no tiem, kas kā stip-
ra klints, palika uzticīgs skautisma idea-

jām un savas 6. vienības godu un cieņu
ir paradījis vairāk kā 10 nepārtrauktus
gadus. Viņš ir piedalījies un ari vadījis
vairākas vienības nometnes, kur skauti ir

mācījušies skautu mākslu, praktiskus dar-

bus un tuvojušies brīnišķai dzimtenes

lauku dabai. Labas sekmes aizejošam
vienības pr-kam vltn. Berģim jaunajā dzī-

ves vietā, un K. Asseram Alūksnes jau-
natnes vadīšana.

— Ilgu laiku Alūksnes 6. skautu vie-

nība bija „bezpajumtniece tt

,
jo viņai trūka

savu kluba telpu, kur noturēt apmācības
un sapulcēties. Tagad šis trūkums no-

vērsts. Jaunās mītnes atrodās Parka

ieā, K. Čēma sētas namā, netālu no teiks-

maina ezera un mācītāja muižas parka,
talak no ielu putekļiem un trokšņa. Klu-

ba telpas sastāv no 3 istabām, kuras

skauti izkrāsojuši pašu spēkiem un pār-
vērtuši par patīkamu un priekšzīmīgu
skautu stūrīti. Atzīmējams rūpnieka R.

Šlossa lielais atbalsts skautiem, kurš klu-

ba apgaismošanai dod elektrību par brīvu.

Nacionālās celtniecības ko-

mitejas atzinumi. Nacionālas celtniecī-
bas komitejas pilsētu būvniecības komi-

sija nolēma, ka būvju pieteikšanas kārtī-

ba turpmāk paredzama sekojoša: Būvi

pirmo reizi jāpieteic darbu sakot, būv-

inspektors to apskata, kad izbūvēti pa-

mati, un trešo reizi obligāti jāpieteic, kad

būve gatava. Komisija atzina ari, ka

grozāmi pastāvošie noteikumi par mūrē-

šanas darbu noliegšanu zināmos ziemas

mēnešos. Turpmāk paredzēts mūrēšanas

darbus atļaut, ja temperatūra nepārsniedz
mīnus 5 grādi. Vel komisija apsprieda

izolācijas lietošanu būves. Atzina, ka ņe-
mot vēra izolācijas lētumu un lielo no-

zīmi, ta būves noteikti lietojama.

Ko darīs tūrisma veicināša-
nai nākošā gadā. [c. M. T. B. \.

ziņo, ka tūristu aģents Alūksne E. Stal-

bovs nākoša gada darbība paredzējis or-

ganizēt pie pilsētas valdes tūrisma veici-

nāšanas komiteju, apgādāt pilsētas tūri-

stu mītni ar gultas ve|u, : , imet ar uz-

rakstiem un attāluma rādītajiem visas vē-

sturiskas vietas Alūksne un tuvāka ap-
kārtnē, gādāt par atj>, I solu novieto-

šanu pilsētas parkos, izdot propogandas
prospektu par Alūksni, pamazām sakt uz-

krāt līdzekļus slēgta tūristu autobusa

iegādei alūksniešu ceļojumiem pa dzimto

zemi. Interesanti vēl, ka tūristu dzimte-

nes ceļinieku nometināšanai, Alūksnes

garnizons, uz aģenta ierosinājumu, aizde-

vis pilsētas valdei 50 nāras, 50 gultas
maisus un galvas spilvenu maisiņus.

Cik personas pārnakšņojušas
Alūksnē. Pēc le. M. T. B. A. ziņām,
Alūksnē šovasar pārnakšņojušas 624 per-
sonas 660 naktis. 1935. g. pārnakšņoju-
mu kopskaits 355 naktis. No šīs vasa-

ras parnakšņojumiem 226 attiecas uz tū-

ristu mītnēm, 332 uz Alūksnes viesnīcām

un 102 pārnakšņojumi uz mēbelētām ista-

bām — iebraucējiem.

Pienākta zirgu zagle. 2. de-
cembri Alūksne iebraucis Mālupes pag.
lauksaimnieks Rūdolfs Jēgers no „Grun-
dāmtt

un savu zirgu ar pajūgu, 350 ls

vērtībā, novietojis Pils ielā No 56 sētā.

Kad lauksaimnieks vēlāk ieradies pie sa-

va zirga, tad izrādījies ka tas nozagts.

Par zadzibu ziņots policijai, kura lietā

ievadījusi izziņu. Pateicoties policijas ātrai

un enerģiskai rīcībai, par zirga zagli pie-
nākta Alvīne Labans, bez noteiktas dzī-

ves vietas. Zagle apcietināta.

Par dziļi glāzē ieskatījies...
Policija sastādījusi protokolu pret Herber-

tu Fuksi, dzīv. Veclaicenes pag. Viņš 2.

decembri piedzērušā stāvokli parādījies
uz ielas.

— 3. decembri būdams piedzeries, Alūk-

snes policijas iecirkni ieradies Ādolfs

Priede no Liepnas pag. „Polsam*\ Ari

pret Priedi sastādīts protokols. Tanī pat
3. decembri uz ielas piedzēries guļam at-

rasts Otto Ezlts no Viestura ielas JSTe 3.

Sākums labs, bet beigas ...

Pagājušā nedēļā kādā no* Alūksnes vies-

nīcām ieradies, un kadu laiku uzturējies.
Igaunijas pavalstnieks Kivi Villen. Kad

pēdīgi viesnīcnieks kungam pasniedzis
rēķinu, tas ar plašu šestu atteicies to

maksāt. Pret kungu, „ar tukšu maku",
policija sastādījusi protokolu.

Reprezentācijas medības, l.

decembri Alūksnes virsmežzinis Ziemeru

mežos bija sarīkojis vietējās reprezentā-
cijas medības provinces tiesas, policijas,
armijas, aizsargu, pašvaldības, citu valsts

un sabiedrisko iestāžu pārstāvjiem un

mednieku biedrību vadošām personām.
Medības rīkotas ar Zemkopības ministra

kga atļauju provinces vadošo personu pa-
godināšanai. Piedalījās Alūksnes garnizo-
na priekšnieks plkv. V. Spandegs,
7. Siguldas kājnieku pulka un aizsargu
pulka ārsts Dr. E. Vanags, mier-
tiesnesis J. Š ne i d c r s, Alūksnes

pilsētas galva K. Magazins, po-

licijas ( priekšnieks V. Kampars,
ģimnāzijas direktors A. Ķ I s i 8, uguns-

dzēsēju priekšnieks J. X re i 1i s, no-

dokļu inspektors G. Pakūlis un

mednieku biedrības valde ar priekšnieku
R. Š 1 o s s v. Nomedītas 6 stirnas un

2 zaķi. Skaistāko stirnu āzi nomedīja
Alūksnes garnizona priekšnieks plkv. V.

Spandegs. Zaķi siltā laika dēļ bija izce-

ļojuši uz tīrumiem un tāpēc meža to bija
samēra maz. Medību diena visuma dalīb-

niekus apmierināja, kaut zaķu medībām

tā nebija piemērota. Mednieki priecājās
par jauko meža dabu un medību starp-
brīžos dalījās gūtos iespaidos. Savstarpē-
ji pārrunāti pareizas medniecības veicina-

lepirks zirņus armijas vajadzībām tieši no

lauksaimniekiem — ražotājiem.
Kara ministrijas apgādes pārvalde

paziņo lauksaimniekiem, ka ta uzsākusi

savas noliktavās: Rīgā, Rumpmuižas ielā

JN? 28 un Daugavpili, Andreja Pumpura
iela JSTe 29 zirņu iepirkšanu tieši no lauk-

saimniekiem — ražotajiem. Pieņems tikai

labus zirņus: ar mitrumu — kaltētiem ne

augstāku par 13,5 proc. un nekaltētiem

ne augstāku par 18 proc, ar tilpuma sva-

ru — kaltētiem un nekaltētiem ne zemā-

ku par 74 kg hektolitrā. Zirņiem jābūt 98

proc. tīriem un vienas šķirnes. Citas

šķirnes zirņu piemaisījums nevar pār-

sniegt 10 proc. No kaitek|iem bojātu zir-

ņu nevar būt vairāk par 10 proc. Par

pieņemtiem zirņiem maksās sekojošas ce-

nas : par baltiem, dzelteniem un zaļga-
niem — kaltētiem — 24 ls kvintalā, ne-

kaltētiem — 22 ls kvintalā; par brūniem

un pelēkiem — kaltētiem — 22 ls kvin-

talā, nekaltētiem — 20 ls. Naudu izmak-

sas tikai zirņu īpašniekiem, bet ne piln-
varotām personām. Pie zirņu nodošanas
lauksaimniekiem jāuzrāda pase un jā-
iesniedz pagasta valdes apliecība, ka no-

dodamie zirņi paša ražoti.

Rudens zemes aršanas propogandas panākumi.
Šoruden LLK caur saviem darbinie-

kiem, presi, radiofonu un pat pasta reso-

ru izveda aicinājumu zemi rude-

ni r Tagad, kad zeme sasalusi, uzsnidzis

jau pirmais sniegs, iespējams konstatēt

šī aicinājuma sekmes. levāktie dati dod

tiešām iepriecinošu ainu. Kādas sekmes

bijušas LLK aicinājumam mūsu rajonā,
rada zemāk esošie skaitļi, kurus sakopo-

jis LLK ģenerālsekretārs agr. K. S a-
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Alūksnes
.

.
.

16.700 16.100 96 38

Apes .... 9.480 8.100 89 10

Lizuma
....

9.000 7.830 87 15

Gulbenes
. . .

9.500 7.600 80 20

Cesvaines
. . .

9.400 7.050 76 25

Elstes .... 5.650 4.550 75 35

Jaunpiebalgas . 5.000 3.750 75 20

Halvu
. . . .

11.450 8.410 73 60

Kacēnu
....

10.800 3.780 35 75

Kā redzams vislielākās sekmes pro-

pogandai bijušas Kacenu rajona, kur ar-

šanas rosība pieaugfufli, salīdzinot st

iepriekšējiem gadiem par 75 proc.

Piedalaties mežaudzētāju sacensībā.
LLK rīko mežaudzetāju sacensību

labākiem 1937. gada pavasara apmežoju-
miem. Paredzētas godalgas un atzinības

raksti. Pirmā godalga ir 300 ls, otrā —

200 ls un trešā — 100 ls. Sacensībā var

piedalīties visi lauksaimnieki un ari maz-

pulki, ja apmežojumus izdara uz lauk-

saimnieku zemēm. Apmežojami izcirtumi

un citas lauksaimniecība nederīgās un

mazvērtīgas zemes, sējot vai stādot. Lauk-

saimniekiem, kas piedalīsies sacensībā,
ieteicams izmantot mežkopības lietpratēju
padomus. Apmežojumi jāpieteic LLK mež-

kopības nozare vai rajonu agronomiem
līdz nākošā gada 15. aprīlim. Apmešoju-
mus apskatīs un godalgos 1940. gadā.

Ievēribai.

Tirdzniecības un rūpniecības zīmes 1937. g.
Latvijas Hanka sāks izsniegt jau ar Š. g. 10. de-

cembri. Banka lodz uzņēmumu īpašniekus neatlikt

zīmju izpirkšanu uz šī mēneša pēdējam dienām,
jo paredzamā publikas pieplūduma dēļ mēneša

beigās bankā nāksies ilgi gaidīt.

M 598.«Malienas Ziņas"
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sanas, zvēru vairošanas, barošanas un

citi mednieku dzīves jautājumi.

Sodīts par parkâpumu labī-

bas tirgu. Par maizes labības tirgus
kārtošanas likuma pārkāpšanu sodīts

maiznīcas īpašnieks J. Mūrnieks ar 35 ls

naudas sodu.

Pamatskolas būvi pilsētas val-

de nodomājusi uzsākt nākošā gada vasa-

ra. Sakarā ar to sākti sagatavot meža

materiāli, kā ari nolemts pasūtīt līdz 1.

janvārim 300.000 ķieģeļu būves vajadzī-
bām.

Balvas bērniem kuri mīl dar-

bu. Pilsētas valde nolēmusi Ziemas svēt-

kos apbalvot to pilsētas robežas dzīvojo-
šo vecāku bērnus, kuri pagājušo vasaru

pavadījuši lauku darbos.

Telpu apskate, 8. decembri pil-
sētas valdes nozīmēta kommisija apskatī-
ja telpas, kūpas pieteiktas nākošam ga-
dam viesnīcu, ēdienu veikalu, konditoreju
un maiznīcu vajadzībām. Dažas telpas at-

zītas par pilnīgi neatbilstošam noteiku-

miem, un šo uzņēmumu īpašniekiem at-

ļaujas netiks izsniegtas. Tuvāk par ap-
skates rezultātiem ziņosim nākoša numu-

rā.

Dāmu k-jas Alūksnes noda|a
rīko 13 decembri plkst. 4p. p. draudzes

maja referātu un priekšnesumu vakaru.

Vakars sāksies ar garīgu ievadu. R< fe

ratus nolasīs skolas pārzinis Stojažs
.Kamdēļ inteliģenti cilvēki ne vienmēr

tikumīgi ', H. Knezs Knezinskis kdze —

«Sieviete garīgās dzīves izkopēja*\ Ar

kora dziesmām un deklamācijam piedalī-
sies Alūksnes pagasta pamatskolas koris.

Pēc priekšnesumiem kopējs tējas galds

leejas kartes pret 50 snt samaksu saņe-

mamas pie nodaļas pr-ces M Pūpols -

Alūksnes Garasimos, darbveža Egles
kdzes Alūksnes pagasta nama uu skolo-

tājai Stojažs kdzes pamatskolā.

Svētku eglīte bērniem. Pirm-

dien, 21. decembri plkst. 18 vak. Alūk-

snes pils Glika pamatskolas padome de-

dzinās eglīti skolēniem Skolēni pieda
llsies ar deklamācijam, uzvedis teātra

izrādi un skolēnu koris dziedas dziesmas.

Skolas padome vāc ziedojumu: loterijai,
• kuŗa notiks tanī pašā diena Saviesīgā

b-bā. Atlikums no loterijas nāks par
labu skolas vajadzībām, Jo mušu skolai

ir tiešam ļoti daudz dažādu vajadzību,
— trūkst mums vēl medikamentu ska-

pīša ar medikamentiem, vajadzīgs jauns
skolēnu bibliotēkas skapis, I ušetes kur

novietot saslimušos bērnus skolā mācī-

bas grāmatas mazturīgiem bērniem, radio

aparāts lai skolēni varētu katru dienu

noklausīties radio pusstundu, kura tiek

veltīta skolām. Cerēsim, ka bērnu ve-

cāki un sabiedrība sapratīs skolēnu un

skolas vajadzības un ziedos par labu sko-

lai un atbalstīs skolas padomes sarīko-

jumu, loteriju un apmeklēs skolēnu eglīti.

Būs jābūvē skaistāki ļogi.
Pilsētas valde saņēmusi no Ie m Būv-

niecības pārvaldes priekšdārzu žogu pro-

jektu zīmējumus Kadā no tuvākam val-

des sēdēm pilsētas valde paredzējusi iz-

lemt žogu būves jautājumu un uzdot

gruntsgabalu īpašniekiem, priekšdārzu

žogus izbūvēt, pieturoties pie izstrādā-

tiem tipiem.

Jäiesniedz Ziņas. Sakot ar 15.

decembri pilsētas valae pieņems paziņo-

jumus par dzīvokļiem, kustoņiem, laivām,

kamanām, izbraucamiem ratiem v t t

Paziņojumi iesniedzami līdz 15 janvārim
1937. gadam.

Apkārtne.
Mārkalne Rīgas dzimtsarakstu

nodaļa ziņo, ka 25. novembri izsludināts

strādnieks Alfrēds Kļaviņš no Lielvārdes

ar Ernu Pūderzellis no Mārkalnes pag. un

5. decembri salaulāts maiznieks Otto Ne-

bēdnieks no Mārkalnes pag. ar Mariju
Gončarovs no Krāslavas.

Liepna. Kadiļa dzertuvē, Truniu-

ļevas ciemā Pēterim Spirkam ar 52 g. v.

Jāni Rižiju dzērumā iznākušas nesaska-

ņas. Atstājot dzertuvi, notikusi
*

izkauša-

nās un Rižijs smagi piekauts. Policija
ievadījusi par notikumu izziņu.

Pededze. Rīgas apgabaltiesa sauc

pie atbildības Pededzes pasta palignoda-

ļas darbinieku R. Rošu par 912 ls piesa-
vināšanos.

Kaceni. Žukovas ciemā 42 g. V.

Vasilijs Grubins, būdams piedzēries, iera-

dies Helēnas Bogdanovas dzīvoklī, un

bez kada iemesla tai uzbrucis, sitis ar

malkas pagali un spārdījis ar kājām. Bog-
danovai nodarīti smagi, dzīvību apdrau-
doši miesas bojājumi, kāpēc Grubins ap-

cietināts nn nodots izmeklēšanas tiesne-

sim.

— 29. novembri Kacenu mazpulkam

bija ražas apskate, svinīgā solījuma no-

došana un jauna, robežsargu dāvināta

karoga iesvēte.

Kalncempji. Rīgas pilsētas dzimt-

sarakstu nod. ziņo, ka 27. novembri izslu-

dināts veikalvedis Jānis Kokle no Kaln-

cempju pag. ar Jusefu Bieļavskis no Rīgas.
— Pag svētdienās, 6. decembrī sarīko-

tais vietējas aizsargu nod. kulturārais va-

kars Kalniena, bij apmeklēts ļoti labi.

Pašu spēkiem sagatavota luga nod. reži-

sora E. Grabaža vadība, publikā guva

piekrišanu un siltu atsaucību. Pēc jaut-
ri un tīkami pavadīta saviesīga vakara,

apmeklētāji šķiras jau rīta gaisma vizo-

šos laukos ar patīkamiem iespaidiem un

apziņu.
— Neskatoties uz vairākkārtējiem brī-

dinājumiem un aizrādījumiem, daudzi

Kalncempju lauksaimnieki šoziem savus

mežus pārdevuši stipri zem pastāvošam
tirgus cenām. Ir ari tadi, kuri nav vēl

izpildījuši pag. gada ar uzpircējiem no-

slēgtos līgumus un tādejādi tiem tiek mak-

sāta ari līguma ievestā cena, kas ir par

kādiem 40 proc. zemāka kā šogad. Dau-

dzi pelnās mežos ar materiālu sagatavo-
šanu. Tāpat cer nopelnīt aizvešana uz

staciju. Visumā, šīs smagais darbs to-

mēr neatbilst, no uzpircējiem maksātām

smieklīgi zemajam algām, un viņu uzņe-

mas tikai tadi, kas pilnīgi nenovērtē sa-

vas pūles.

Balvu pag. Jaunlatgales apr

pr-ks par buļiganismu un sabiedriskā mie"

ra traucēšanu administratīva kārta sodi'

jis 39 g. v. Augustu Tikanoviču ar 1500

ls, vai 3 mēn. cietumu, 28 g. v. Bene-

diktu Lielbārdi ar 500 ls vai 1 mēn. cie-

tumā un 30 g. v. Jāni Apini ar 500 ls

Ko visu neaizmirst un nepazaudē?
Katram dzīvē gadās kautko pazau-

dēt, un tas tad parasti cenšās pazudušo
lietu uzmeklēt. Bet ir an tādi cilvēki, kas

pazaudē savas mantas un pēc tam aiz-

mirst ka viņš ko pazaudējis, un par to

atpakaļ atdabūšanu neliekas ne zinis. To

apliecina garais atrasto mantu saraksts

Alūksnes iecirkņa policijas kancelejā, jo
to īpašnieki nav ieradušies savas mantas

saņemt. Minēsim te tikai dažus raksturī-

gus gadījumus: 1) Kads laulāts paris pa-

zaudējis savus arējos zimbolus — 2 gre-
dzenus. 2) Kādam gadījies visu maku ar

naudu atstāt guļam uz ielas. 3) Viens

pilsonis pazaudējis savu „pūra lādi" (če-

modānu) ar veļu un virsdrēbēm. Kā lie-

kas, tad šādu mantu viņam liels krājums,

jo pec tām pakaļ viņš nenāk. 4) Kāds

lauksaimnieks iegādājies savai saimniecī-

bai jaunu piena seperatoru, bet tad to

gluži vienkārši atkal atstājis uz ceļa. Kā

liekas, tad viņš gluži vienaldzīgas dabas,
un nemaz neuztraucas ka nama mātei jā-

krejo piens ar karoti. . . 5) Lauksaimnie-

ces savus labi nobarotos putnus, tirgus
dienās uz tirgus, nevar savaldīt un tie

aizbēg. Par to atrašanu lauksaimnieces

daudz nerūpējas — sak, lai padzīvo put-
niņš brīvība ticis... Šis un daudz citas

atrastas mantas glabājas Alūksnes iecirk-

ņa policijas kancelejā, kur īpašnieki tas

var apskatīt un saņemt. Pilsoņi, neesat

tik vienaldzīgi, un ierodaties pec savām

mautam, pretējā gadījumā policija būs

spiesta tas pārdot ūtrupē.

Kaŗa dienestā iesaucamo

ierērībai.

Sakaru bataljona komandieris pazi-

ņo, ka 1537. g. februāri iesaucamie pil-

soņi, kam butu speciāla tecbniska izglī-

tība, vai kas strādājuši ka telegrāfisti,

radiotelegrafUti, telegrāfa un telefona

>" dumiķi, elektrotechniķi un elektro-

montieri, kas velētos dienēt sakaru vie-

jiioa, var pieteikties personīgi līdz 18.

rnbrim darbdienās no plkst '8- 12

aru bataljona sakaru rota, Rīgā, Ka-

zaku ielā 8. un 7 Siguldas kājnieku pul-
kfl sakaru rotā Alūksnē, līdzņemot pasi
un dokumentus par vispārējo un techni-

sko izglītību un nodarbošanos.
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Jaunajā mācības gada griežam vecāku un skolotāju vērību uz to,

ka dzelzceļu staciju

„Letas" kioskos
Gulbenes, Alūksnes, Cesvaines,

var pasūtīt visas mācības grāmatas.

Turpat krājumā visas rakstāmlietas par lētākam cenām.

Dāviniet sev un citiem
praktiskas svētku dāvanas, kūpas ari sagādā ikvienam prieku. Vislielāko prieku

damam un kungiem sagādā elegants, moderns, izturīgi pagatavots apģērbs. Un tā-

dus apģērbus Jūs arī dabūsiet, ja pieprasīsiet visur cenas vērtīgos

A. Grobiņa kvalitātes apģērbus.



vai 1 mēn. cietuma. Sodītie apriņķa

pr-ka lēmumu pārsūdzējuši iekšlietu mi-

nistrija, bet ministrs uzlikto sodu apstip-

rinājis.
— Kultūras fonds 30. novembra sēdē

piešķīris 6-kl. pamatskolai radio aparāta
iegādei (ar noteik.) 182,20 ls pabalsta.

Ziemeri. 28. novembri plaša sa-

rīkojumā Ziemera pils zāle Latvijas mež-

kopju un mežu darbinieku biedrības Alūk-

snes nodaļas valdes loceklis inž.-mežk.

Ed. Majevskis nolasīja plašu, vērtīgu re-

ferātu par pakaišu un dedzināmās kūd-

ras ražošanu un izmantošanu lauksaim-

niecībā. Referāts guva klausītājos lielu

piekrišanu. Inž.-mežk. Ed. Majevskis ir

ari Tieslietu ministrijas Kooperatīvu revī-

zijas padomes pilnvarnieks. Veļams bū-

tu, ka ari citur tamlīdzīgi referātu vakari

tiktu sarīkoti.

Veclaicene. Eduards Grintāls,
dzīv. „Grintalos", turējis bez atļaujas ra-

ketu pistoli. Pret viņu policija sastādī-

jusi protokolu.

Alūksnes pag. .Kalnafiķiņķos*
dzīv. Jānis Krūzs, turējis bez atļaujas
ieroci un patronas. Par šādu ieroču tu-

rēšanu pret Krūzs sastādīts protokols.

Alsviķi. Augusts Keivemegi, dzlv.

aprīļa mēnesi atradis re-

volveri un paturējis sev. Par atrastā

ieroča piesavināšanos policija pret viņu
sastādījusi protokolu.

M
— -Augusti! Kodols „Rebanēs

tt

neievē-
rojis pastāvošes noteikumus par trakuma

sērgas apkarošanu. Pret viņu sastādīts

protokols.

Gaujiena. Rīgas pilsētas dzimt-

sarakstu nod. ziņo, ka 5. dcc. izsludināts

Jūlijs Cemuris no Gaujienas pag. ar An-

nu Gruntē no Rīgas.

Baznīcas ziņas.
Alūksnes draudzē. Svētdien, 13. decem-

bri plkst. 10.30 baznīcā dievkalpojums ar dievgal-
du. Plkst. 2 p. p. bērnu dievvārdi mācības mājā.
Plkst. 4 p. p. draudzes mājā dāmu komitejas Alūk-

snes pag. nod. referātu un priekšnesumu vakars ar

kopēju tējas galdu. Piektdien, 11. decembri plkst.
4 p. p. Mārkalnes pamatskolā dāmu komitejas
Mārkalnes nod. biedreņu vakars.

Jaunā kino programma.

Pulka kino trešdien, 9., piektdien, 11. un

svētdien, 13. decembri plkst. 19.30 rāda Anniju
Ondru brīnišķīgā muzikālā komēdijā jau-
nais grāfs". Šī ir pārgalvīgi jautra filmaar

spraigumu, asprātību un dzirkstošu noskaņu. Bez
tam Latvijas skaņu chronika un Paramounta skaņu
nedējas apskats.

— 13. decembrī plkst. 15, turpat, Nacionālās

operas kultarfilma. L „Z i c m c ļ v vara-
d 1 z c", skati no Skandināvijas valstīm 6 daļas.
11. ,B i c d 6 k 1 is' komēdija. leejas maksa:
bērniem 10 sant., pieaugušiem 20 sant. no perso-

nas.

Stars11 sākot no otrdienas 8. decembra de-
monstrē lielāku un jaunāko šis sezonas lielfilmu

,C e| š uz slavu*. Filmā piedalās des-
mitiem tūkstošu dalībnieku. Viņā ir tēlota varo-

nība, pašuzupurēšanās un kaujas ugunī piedzimusi
mīla. Filmā redzama kauja gaisā, virs zemes un

apakš zemes. Šis ir lielisks darbs un aizrauj kat-
ru skatītāju. Programmā vēl Latvijas skaņu kro-

nika, Foksa nedēļas apskats un īsfilma. Seansu

sākums: darbdienās, ari piektdien, pīkst. 19,30,
ceturtdien plkst. 13 un 19,30 un svētdien plkst.
15, 17,15 un 19,30.
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Tas nav daudz!

6 sant. svētku pastkarte
3

„
pastmarka nostltīšanai (uz kartes var

rakstīt, bez adreses, 5 vārdus

Kopā 9 santiml.

Par 9 santīmiem Jūs svētkos varat apsveikt
savus draugus un labvēļus nosūtot

R. Pastalnieka grāmatnīcā
pirktās, jaunākā izdevuma, skaistās svētku

apBv
eikuma kartes.

zgaMßptwstjttwm
I Ziemas svētku piederumus: S

Saldumus,

Spīdumus,

Piparkūkas, 2
tj Šokolādes figūras,

Svecītes v. d. c. lietas

Svētku dāvanām Jās atradīsat j§

| 7. Siguldas kajn. pulka karavīru veikalos *

£, Kolonial preces. Kristais un sudrabs. Galantērijas preces. J|

cenas. Svētku iepirkumus neatlikt uz pēdējām dienam I I
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•I ROBERTS EÎZENŞMIÎS L Visur«panākumiem demonstrēto
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Cels uz slavu
Labākos ūdens zābakus Alūksnē Jūs pašreiz dabūsiet

9Ē 9

tikai pie Roberta Eizenšmita, ka ari no visām Rīgas labākajām apavu fab-

rikām dažādus apavu». Gumijas ražojumu akciju sabiedrības augstvērtīgas
Seansi: ceturtdien pl. 13 (1 diena) ŠOnedel Alūksnē rāda

pedeja izlaiduma ualošas, botes, gumiju darba /.abaku-, sporta kurpes pa-
un piektdien un sestdien *

pēžu taupītājus. Vairumā. Mazuma. Pļ. 19.30, svētdien plkst 15,17.15 IfïnÄ CTADC"
Cenas noteiktas, bet lētākas kā citur ar visu nolaidumu. ■%īiiW |ga* IMKai

Roberts Eizensmits

■■■■■■■■ '^.'ķ'-ş.ŞŞ

A. ZAK ARS i Uzmanību īw!'« *ļ*
...

galantērijas tirgotava Alūksnē ISg „.<N puliGralā i«
" ,1,,m lmim

L. Ezera ielā N° 6-a. I aleaabàprel i ruirerwaii un apt. asist.

pieiel ada un F. Va»»«rmart»

fr Diorfäuä liv cuÄluÎaim I MÔT If U pārpulierē dažādas mēbe- Drogu ,IN parfimērijas

g
HieCiaVa UZ SVetKiem : » » [* ka: ozola, rieksta, ma- tirgotava AI

: : Kungu, damu un bērnu vēju. f n ïîr «■■■•■■".piedāvā"
X rv-Jl_ ~ ..

.' £
In '«er. . p gar., o—B col. I'ieet Marijas ielā .V 2. skaista»

: Dāmām kleitu ziedus, modernas jostas, brokātu un citas kleitu resnus. Pieiet pie koku I otojrrafiiā 1:
i garnitūras. | šķiro». ... Sevr-enko l)arza /IķlljuļNķļ.ll uZVM

Ad,tas I"vo's- I ' no modernākiem kosme-
Logu aizkarus, gultas segas, plecu lakatus un šalles no paša 5 "

tikās ražojumiem.
austuves. ļ- F7l rvl ¥011 * • EalTšu

Hažadas dzijas, diegus un rokdarbu piederumus. % lZgrCZīlOJllllll Izgreznojumus.

Lūdzu pārliecināties! | dabūjami Cepjamos pulverus pa
• - '-i; 'v-i Tr-i nmmm m m n

«'
rs _

Citas garšvielas.
®**tn*>t vvt R Pastalnieka grāmatnīcā n ■

, .rAftMillhii i
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