
Vakar miris cekoslovaku vadonis Masoriks
Vakar visu pasauli aplidoja ziņa,

ka pl. 3,29 no rīta Cekoslovakijas sir-
mais prezidents - atbrīvotājs Dr. To-
mass Hariks Masariks miris. Aizgā-
jusi no dzīves viena no spilgtākām
personībām pēdējo gadu desmitu Ei-
ropas vēsturē un viens no visizcilā-
kiem mūslaiku valstsvīriem. Visa vi-
ņa dzīve bija nenogurstoša cīņa par
savu tautu un viņas valsts patstāvību
un tās atgūšanu. Bet Masariks nav
cīnījies tikai par savas tautas patstā-
vību vien:

ar savu darbu viņš veicinājis un
sekmējis arī citu nebrīvo tautu

patstāvības centienus.
Cik grūta bija viņa dzīve, kas gan-
drīz visa bijusi nepārtraukta cīņa, tik-
pat varonīga bija arī viņa pēdējā cī-
ņa, — cīņa ar nāvi. Diemžēl, šai cīņā
viņš neuzvarēja, un

šodien visa civilizētā pasaule sēro
līdz ar čekoslovaku tautu, kas
Dr. T. Masarika personā zaudē
savas Brīvība*Tēvu un neatkarī-

bas cīņu vadoni.

Zaudējums ir liels un neatsverams, bet
viņa darbi un to rezultāti dzīvos mū-
žīgi, no paaudzes paaudzē pauzdami,
ka

tikai vienota, visas iekšējās ķildas
atmetusi tauta ir spējīga iegūt sev

patstāvību un to paturēt.

Masariks bija ļoti nopietni slims
jau vairākas nedēļas. Ārsti gan vēl
nebija zaudējuši cerību, ka sirmo
valstsvīru, neskatoties uz viņa lielo
vecumu, arī šoreiz vēl izdosies izār-
stēt. Pagājušās nedēļas beigās slimnie-
ka stāvoklis tomēr sāka strauji pa-
sliktināties. Izdotie ārstu biļeteni lie-
cināja, ka slimnieka stāvoklis ir bez
cerībām. Vakar agrā rīta stundā če-
choslovakijas pirmais valsts prezi-
dents mierīgi slēdza savas acis uz mū-
žu. Cechoslovakijas galvaspilsētā Prā-
gā ziņa par Masarika nāvi ir atstājusi
dziļu iespaidu.Visa pilsēta ir kā viens
vienīgs liels sēru nams. Masarika visa
Cechoslovakija saskatīja savu labā-
ko dēlu, lielāko vēsturisko personu,
ievērojamāko valstsvīru, kas veselus
16 gadus bija valsts prezidents.

21. septembri.
LTA. Prāgā, 14. sept, gorīt pl. 10 no-

tika pirmās lielās sēru svinības, ko
prezidenta Masarika piemiņai rīkoja

MASARIKU APBEDĪS

nacionālā padome. Pl. 12 sāka zvanīt
visu Prāgas baznīcu zvani. Pievakarē
prezidenta Masarikamirstīgāsatliekas
novietoja Lanijas pils mūzikas zalonā.
Bēru diena nolikta uz 21. septembri
Mirušo prezidentu pagaidām apbedīs
Lanijas pils parkā blakus viņa sie-
vai. Galīgo atdusas vietu noliks vēlāk.
Sestdien, svētdien un pirmdien Masa-
rika mirstīgās atliekas novietosi uz ka-
tafalka Prāgas pilī.

LTA. Zenevā, 14. sept. Prezidenta
Masarika nāve Tautu Savienības
pilnsapulces aprindās izsaukusi dziļa
saviļņojumu. PriekšsēdētājsAgaKhans
šodien pilnsapulces uzrunā atzīmēja to
izcilo lomu, kādu Masariks spēlējis
kā viņa valsts tā arī starptautiskā dzī-
vē. Priekšsēdētājs uzsvēra Masari-
ka uzticību Tautu Savienības ideā-
liem, kas arvien iedvesmojusiviņa po-
litiku. «Pilnsapulce», teica Aga Khans,
«prezidenta Masarika personā zau-
dējusi Tautu Savienības draugu un
vienu no tiem cēlājiem gariem, uz kā-
diem cilvēce var būt lepna. Tā jūt līdz
Cekoslovakijai viņas sērās». Pilnsapul-
ces dalībnieki piecēlās, godinot lielā
aizgājēja piemiņu ar vienas minūtes-
ilgu klusuma brīdi.

KLUSUMA BRIDIS TAUTU
SAVIENĪBAS PILNSAPULCE

Saspīlēts stāvoklis Perpinjana
VAI KATALONIJA PADOSIES BEZ ClŅAS?

LTA. Parīzē, 14. sept. Havasa spe-
ciālkorespondents Perpinjana ziņo, ka
stāvoklis Perpinjana kļūst tik sa-
spīlēts, ka ģen. Franko varbūt nemaz
vairs nevajadzēs rīkot savas armijas
ofensīvu pret Kataloniju, lai panāktu
tās padošanos. Katalonijas iekšienē
norisinoties cīņa starp komunistiemun
anarķistiem. Trūkst pārtikas un izej-
vielu, rūpniecība esot sabrukusi un
tautas masas ciešot badu un šis apstāk-
lis demoralizējot arī sarkano fronti.

BARSELONA STĀVOKLIS
KĻŪST ARVIEN SLIKTĀKS
LTA. Londonā, 14. sept. «Daily Tele-

graph» ziņo, ka Aragonijas frontē sar-
kanie savilkuši Belčites sektorā mil-
zīgas karaspēka masas, bet viņu ofen-
sīva nedod cerētos panākumus. Stā-
voklis Barselonā jo dienas pasliktinās.
Pārtikas trūkums tur kļūst vienmēr
smagāki sajūtams, un nekad vēl kopš
pilsoņu kara sākuma Barselonā nav
bijis tik grūti dabūt labi paēst, kā ta-
gad.

SAGŪSTĪTA ZEMŪDENE, KAS
RAIDĪJUSI TORPĒDAS PRET

PSRS NAFTAS KUĢI.
LTA. BelfradS, 14. sept. «Politika»

ziņo no Salonikiem, ka šodien kāds
angļu karakuģis netālu no Volo esot
sagūstījis zemūdeni, kas raidījusi tor-
pēdas pret kādu SPRS naftas kuģi.
Angļu lielgaballaivu apdraudēta, zem-
ūdene esot apstājusēs un visa viņas
komanda esot saņemta gūstā. «Politi-
ka» korespondents neko nemin par
zemūdenes piederību.

ANGĻU KARAKUĢI
SAGATAVOJUSIESIZBRAUKŠANAI

UZ VIDUSJŪRU.
LTA. Londonā, 14. sept. Angļu admi-

ralitāte Šodien paziņojusi, ka vieglais
kreisers «Cairo» un 4. iznīcinātāju
flotile, kurā ietilpst lidmašīnu kuģis
un 8 iznīcinātāji, sagatavojušies iz-
braukšanai uz Vidusjūru, lai piedalītos
kontroles dienestā. Šo kuģu izbrauk-
šanas laiks vēl nav noteikts. Kopā ar
šiem iznīcinātājiem Anglijai Vidus-
jūrā tādu būs pavisam 40. Bez tam
angļu flote Vidusjūrā sastāv patlaban
no 2 kaujas kuģiem, 4 bruņu kreise-
riem, 4 kreiseriem, 1 lidmašīnu bāzes
kuģa, 7 zemūdenēm, 6 torpedmotor-
laivām, 7 traleriem, 1 lazaretkuģa un
vairākiem maziem kuģiem.

Palestinas jautājums
Tautu Savienībā

LTA. Zenēvā, 14. sept. Tautu Savienī-
bas padome šodien pēcpusdienā ap-
sprieda mandātkomisijasziņojumu par
Palestinu. Anglijas ārlietu ministrs
Idens garākā runā uzsvēra, ka angļu
valdība neesot saistīta ar Palestinas
dalīšanas plāna detaļām. Viss, ko tā
šimbrīžam prasot, esot prasība stā-
ties pie dalīšanas plāna izstrādāšanas
visos sīkumos, ja iespējams, tad sa-
darbojoties ar žīdu un arābu pārstāv-
jiem. Nevienu plānu neizvedīs dzīvē,
kamēr tas nebūs celts priekšā Tautu
Savienības pilnsapulcei un dabūjis tās
piekrišanu. Zīdu imigrācijas iero-
bežošana, nosakot tuvākos 8 mēnešos
Palestinā ielaižamo imigrantu skaitu
uz 8000, esot pagaidu solis, kuru prasa
pārējas laikmeta ārkārtējie apstākļi.

Sākušas Baltijas valstu boksa sacīkstes
LTARīgā, 14. sept. Šovakar Rīgas

sporta namā sākās Baltijas valstu
boksa sacīkstes. Sacīkstes atklāja fizi-
skas kultūra s un sporta komitejas
priekšsēdētāja biedrs ģen. K1 in -
s o n s. Viņa runai sekoja Latvijas
himna. Pēc tam runāja Igaunijas
un Lietuvas smagatletikas savienību
pārstāvji, kuru runām sekoja Igau-
nijas un Lietuvas himnas.

Sacīkšu pirmā diena bija pulcināju-
si 2000 skatītāju. Sacensību rezultāti
mušai «varā — Gutmania (Igaunija) uzva-

rēja Zemaiti (Lietuva) ar technlsku knock-
outh'u. Gaiļu svarā — Kabi (Igaunija) uz-
varēja Trusi (Latvija) pēc punktiem. Spal-
vas svarā — Seepere (Igaunija) uzvarēja
Smiltiņu (Latvija) pēc punktiem. Vieglā
svarā Stepulovs (Igaunija) uzvarēja Vīme-
ri (Lietuvu) pēc punktiem. Pusvidējā svarā
— Jacunskis (Lietuva) uzvarēja Larentu
(Igaunija) pēc punktiem. Vidējā svarā —
Balodis (Latvija) uzvarēja Ree (Igaunija)
pēc punktiem. Pussmagl svari — LeĀta
(Igaunija) uzvarēja pēc punktiem Smitu
(Latvija). Smagā svarā — Linnamāgi (Igau-
nija) ar knock outh'u pirmā roundā uzva-
rēja Bogdanavifiiuiu (Lietuva).

Par Uzvaras laukuma loterijas biļetēm jau
ieņemts 200,000 latu

lta. Rīgā, 14. sept. Uzvaras lauku-
ma izbūves komitejas loterijas komisi-
ja šodien apsprieda ložu pārdošanas
gaitu. Pārdošana norit strauji un līdz
šodienai izsniegtas lozes organizācijām
tāļākpārdošanai par 1 miljonu latu.
Par pārdotām lozēm no organizācijām
jau saņemti 200,000 latu skaidrā naudā.
Ložu izsniegšanu organizācijām tur-
pinās un tās varēs saņemt visas or-
ganizācijas.

Turpināja apriņķa komisiju noor-

ganizēšanu. Šodien loterijas komisi-
ja izraudzīja komisijasvairākos apriņ-
ķos un lielākās pilsētā». Apspriežot lo-
žu propagandu, komisija nolēma iz-
sūtīt aicinājumu iegādāties loterijas
biļetes plašākām aprindām.

Ķīniešļ turpina
atkāpties

lta. Sanhajs, 14. sept. Ķīniešiem at-
kāpjoties, japāņu karaspēks 1 Sanha-
jas rajonā tagad nodibinājis nepār-
trauktu frontes līniju, kas iet 65 km.
garumā no Liucho (Jangtse upes grī-
va) līdz Jangtsepu kvartālam Sanha-
jas ziemeļos. Ķīnieši, cik vērojams
atkāpjoties pilnīgā kārtībā un esot
pilnīgi atrāvušies no pretinieka, kurš
viņiem seko ļoti uzmanīgi.

AIZSPROSTOTA KANTONAS UPE

LTA. Tokljā, 14. sept. Domei aģentū-
ra ziņo no Honkongas, ka ķīniešu ka-
raspēks Kantonā vakar aizsprostojis
Kantonas upi, nogremdējot liellaivas
un pontonus ar cementa kravu.

«ĢENERĀLIS LIETUS» —
ĶINIEŠU SABIEDROTAIS.

LTA. TokijS, 14. sept. Japāņu ofen-
sīva gar Tientsinas - Pukovas dzelzce-
ļu attīstās diezgan gausi. Ķīniešu gal-
venais sabiedrotais tur ir «ģenerālis
lietus», jo visu apgabalu pārpludināju-
šas ārkārtīgi stipras lietus gāzes, kādas
nav pieredzētas kopš 20 gadiem. Visai
nopietna problēma japāņiem ir arī ķī-
niešu partizāņu darbība, kas spiež tu-
rēt lielus spēkus aizmugurē.

NO VĀCU TVAIKOŅA
NOZUDIS STARPTAUTISKASKONTROLES NOVĒROTĀJS.
LTA. Londonā, 14. sept. Vācu tvaikoņa

«Girgente» kapteinis paziņojis starp-
tautiskās neiejaukšanās komitejas dar-
ba birojam, ka 11. sept. ap pl. 18,30
no kuģa pēkšņi nozudis starptautiskās
kontroles novērotājs — polis Lipin-
skis. Kapteinis ziņojumu iesniedzis ari
Vācijas un Polijas valdībām. Līdz šim
pazudušā novērotāja meklēšana pali-
kusi bez panākumiem.
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Prezidents sava tēva pagasta

Valsts prezidents Dr. K. Ulmanis atstāj svinīgo dievkalpojumu Bērzmuižas baznīcā.



Paliksim uzticīgi savai dzimtajai vietai
Valsts prezident s Dr.K. U 1 m a n i s,

pasniedzot Berzmuižas pamatskolai
jauno karogu, teica sekojošuuzrunu:

«Bērzmuižnieki — pagasta vecākais,
skolas pārzinis, skolotāji, skolnieki, au-
dzinātāji, bērni un vecāki! Jūs saņem-
siet nupat šodien iesvētīto savas Berz-
muižas skolas karogu. Karogs ir vie-
notājs, aicinātājs, kopā saucējs un ko-
pā turētājs.Karogs ir vienībaszīme un
iezīme. Karogs tiek izvēlēts no cilvē-
kiem,kad sasniedzas rokās kopīgam dar-
bam,kopīgiem uzdevumiem.Arī skolas
darbs ir šāda roku sasniegšanās kopī-
gam darbam, kopīgam uzdevumam
mūsu jaunatnes labā. Karogu lieto
biedrības. Karogs ir ari tā vienības
mērķa un kopā iešanas zīme, kura
tiek augsti pacelta kara laukos, kau-
jās un cīņās, kas aicina kopā un satur
kopā visus tos, priekš kuriem Sis ka-
rogs ir pacelts, priekš kuriem viņu
karogs ir goda zīme. Tā ari visiem
karogiem vajaga būt ne tikai vienības
zīmei, bet arī goda zīmei.

Ari šis karogs, ko šodien saņems
Berzmuižas skola, kas tiks nodots no
manām rokām pagasta vecākam un
no pagasta vecākā rokām skolas pār-
zinim, — arī šis karogs ir pelnījis to,
ka vļņš tiek godā turēts. Viņa nesēji,
visi tie, kuriem šiskarogs ies pa priek-
šu, pār kuru galvām šis karogs plīvos
kā viņu karogs, visi tie būs ari aicināti
šī karoga godu un slavu vairot. Pie šī
uzdevuma ir un būs aicināti skolo-
tāji, skolnieki, sabiedrība, pašvaldība
un arī valdība. Katrs savā veidā un
savā vietā lai par to gādā. Mēs va-
ram tai ziņā laimīgi saukties, ka mēs,
ja arī dažkārt caur ciešanām, zinām
no saviem piedzīvojumiem, kā karogs
ir jāgodā un tā slava jāvairo. Kas
zīmējas uz valdību, tad ļaujat man
jums šinī vietā pateikt, ka skolu karo-

gu valdība ir gribējusi godā celt un
viņa slavu vairot vispirms jau ar 1934.
gada jauno skolu likumu. Tālāk mi-
nēšu 1935. gada 28. janvāra Draudzīgo
aicinājumu, kurš arī Berzmuižas sko-
lai ir devis ievērojamus labumus un
vispār palīdzējis skolām pavairot grā-
matu un citu mācības līdzekļu skaitu.
1935. gada pavasari notika pirmie sko-
lu izlaiduma akti ar piemiņas grāma-
tu pasniegšanu visiem skolu beiguša-
jiem. Sie izlaiduma akti tagad ir gā-
juši plašumā un laidusi dziļas saknes
mūsu dzīvē. Te klāt nākusi gādība
par skolu un skolu apkārtnes izdaiļo-
šanu, kam liecība saskatāma arī še
Berzmuižas skolā. Te piedalījusies
valdība, pašvaldības, biedrības, skolu
draugi. Vispār mēvaram teikt, ka

skolas ir atkal sabiedrībā atpakaļ ie-
gājušas, un skolotāji ir atkal kļuvuši
pilntiesīgi sabiedrības locekļu

Bērzes skolai šodien tiek pasniegts
karogs. Lai tad blakus visam citam
šis karogs kalpotu ari tam, ka viņš,
bieži parādīdamies sabiedrībā, bieži
būdams pacelts acu priekšā, visiem
bērzmuižnieknem un viņu draugiem
atgādinātu, ka viņu skola prasa kop-
šanu, sargāšanu un mīlestību no vi-
siem viņas tagadējiem, bijušiem un
nākošiem skolniekiem, prasa gādību,
mīlestību un kopšanu no visas sabie-
drības.

Bērzes skola pieskaitāma pie tām
retajām skolām, kuras ir vecākas pa*
100 gadiem. Viņa atvērta 1824. gadā.
Tagadējais skolas nama celts 1860. ga-

dā. Tagad ir pienācis laiks, kad šis
nams izrādījies jau par Šauru, un viņa
vietā tiks celts jauns.

Lai jaunais karogs būtu ceļa rādī-
tājs, kas dotu cienīgu turpinājumu
tam darbam un virzienam, kādBerz-
muižas skolā valdījis lielākā daļā no
visa viņas pastāvēšanas un darbības
laika. Mēs dosim šim karogam līdzi
vislabākos novēlējumus — lai viņš
patiesi ir vienotājs, aicinātājs un sau-
cējs.

Man šinī brīdī, pasniedzot šo karo-
gu manai pirmajai skolai še Bērzmui-
žā, ir kāds ļoti liels lūgums. Es vē-
los, lai šis karogs tiktu attīt» un iz-
nests un pacelts tajā reizē, kad jūsbū.
siet dalībnieki pēdējā gājienā; lai Sis
karogs būtu klāt, kad tas laiks būt
pienācis un mani izvadīs uz Berzmui-
žas kapsētu. Jo tā ir mana negrozāmā
griba un vēlēšanās, lai es tiktu pagla-
bāts dzimtā kapsētā, lai etiktu pa-
glabāts še no šīs mūsupašuvecās baz-
nīcas — mūsu pašu kapsētā, blakus
tēvam un mātei. Es šo savu vēlēša-
nos un savu gribu pasaku še jum8 vi-
siem dzirdot, lai tas neaizmirstos un
vēlāk patiesi tiktu izpildīts. Mīļie
draugi, es to pasaku, lai sniegtu savai
sirdij mierinājumu; bet mani spiež
arī kas cits. Pēdējos gados mūs sāka
lauzt kopā atkal viens jauns ļaunums,
— ka mēs, runādami gan par dzimte- .
nes saitēm, par ģimenes stiprumu, ār-
dām tomērsavas ģimenes,bēgam prom
dzīvi un pat miruši no savas dzimte-
nes, sava tēva pagasta, no tās kapsē-
tas, kur guļ mūsu tēvi un mātes.
Pavisam jaunicilvēki, padzīvojuši pā-
ris gadus svešā malā, aizmirst, ka vi-
ņu vieta pēc nāve» ir dzimtā kapsētā
blakus tēvam un mātei. Ja mēs
mīlam mūsu zemi, ja mums
ir svēta mūsu pagātne un
nākotne, ja mums ir mīļa
mūsu tauta un mēs gribam
to uzturēt dzivu un stipru,
— tad paliksim uzticīgi sa-
vai dzimtajai vietai, sa-
vam pagastam, savai ģime-
nei un savai dzimtās zemes
kapsētai arī pēc nāves.

Laļ tad šo karogu Berzmuižas paga-
sta vecākais saņem no manām rokām.
Lai šis karogs pilda savu uzdevumu;
un elūdzu jūs neaizmirst, ka lai šis
karogs tiek iznesta un attīts, pavadot
mani uz pēdējo dusas vietu».

„Valdības Vēstnesim"
jauns redaktors

Valsts prezidents Dr. K. Ulmanis
atbrīvojis no amata, skaitot ar 31. ok-
tobri, maksimālo vecumu sasniegušo
Valdības Vēstneša redaktoru Matīsu
Aronu un viņa vietā iecēlis līdzšinējo
Valdības Vēstneša redakcijas locekli
Jāni Ozolu.

Par Valdības Vēstneša redakcijas
locekli valsts kancelejas direktors D.
Rudzītis iecēlis Latvijas Kareivja re-
dakcijas locekli Kārli Eliasu.

PĀRMAIŅAS RĪGAS PILSĒTAS
REVĪZIJAS KOMISIJA.

Iekšlietu ministrs V. Gulbis, sa-
mazinājis Rīgas pilsētas revīzijas ko-
misijas locekļu skaitu no 4 uz 3.

Līdz ar to, iekšlietu ministrs atbrī-
vojis no amata Rīgas pilsētas revīzijas
komisijas priekšsēdētāju Hermani Asa-
ri un viņa vietā par Rīgas pilsētasre-
vīzijas komisijas priekšsēdētāju iecē-
lis Visvaldi Matuzeli un par revīzijas
komisijas priekšsēdētāja biedru — An-
dreju Zaķi.

Bluķa vakars
ALFONSS FRANCIS.

Kas vēlS naktī ugunis kur sniegi
Un aurodami baros nāk pie tām?
Tie bluķi velkot svētvakars liegi
Trauc mieru dziesmSm, skaļSm valodām:

Jo Šonakt sadeg Ildzi liesmu dēlēm
Viss smagums, dzirkstis lidodams kS spiets
Un ļaudis, dzīvi suminot simts mēlēm,

Par gaismas atgriešanos līksmi triec.
Bet saules spožums pāri lielām strēlēm
Ar kāviem plaukst kā noslēpumains zieds.

Klau, ceļaties, kas devušies jau miegS!
Tie sSrtu dedzinot dej apkSrt tam
Un spīguļojot acis gail kS ziegS
No ugunskura liesmSm iesārtām.

Traģēdija
TEODORS KAŽOKS.

(17. turpinfijums).

— Es neesmu jūs redzējusi kopš tā
laika, kad jūs bijāt pie mums. Kopš
tās drausmīgās nakts, kad mēs abi
stāvējām pie mana vīra gultas un gai-
dījām nezināmo... Un tagad... tagad es
atnācu atvadīties.

— Jūs aizbraucat, Mērij?
— Jā. Es jau citādi nevaru. Jūs

jau zināt, ka ar viņa veselību ir slik-
ti. Nu, un ārsti ieteica padzīvot ārze-
mēs... labākā klimatā.

— Un jūtst braucat līdz.

— Vai tas citādi gan būtu domā-
jams. Un bez tam... varbūt tā būs la-
bāk... arī priekš manis. Kā jūs domā-
jat?

— Varbūt... Varbūt tā būs labāk.
— Es ceru.
Viņš noliecās un noskūpstīja viņas

mazo rociņu.
— Piedodiet, ja esmu jums sagādā-

jis, sfipes. Ja es būtu zinājte...
Ak, ko... Tā jau bij tikai — daja.

Un man bij jāsaprot, ka tā var būt ti-
kai deja. Dzīvojat sveiki... Dzīvojat

sveiki... mans mīļais...
Viņš ilgi noskatījās pa logu tai pa-

kaļ, kamēr tā nozuda aiz dārza vārti-
ņiem, un kad viņš atgriezās, lai dotos
kabinetā, viņa pierē bij iegulusies
dziļa sāpīga doma.

Es sēdēju uz mū^a, kad Saulīte
un Saša atgriezās no jūrmalas. Viņi
nāca runādamies, un Saulītei bij tik
skumja sejiņa, ka žēlums man sakāpa
kaklā.

Mani ieraudzījusi, viņa pasmaidī
ja un paskatījās uz augšu.

— Miksīt, Miksīt, atkal tu esi uz-
kāpis uz mūra. Cik reižu tev neesmu
teikusi — nekāp tur augšā. Tevi vēl
var nozagt. Un nenāc uz ielas. Tev
var uzbrukt visādas briesmas. Ej tūlit
lejā!

Ak, Saulīt, velti tu baiļojies manis
dēļ. Man nekas ļauns nevarēja notikt,
kamēr es biju uz mūj-a. Tur neviens
man nevarēja tikt klāt. Bet iziet uz
ielas man nenāca ne prātā. Es nebijos
briesmu — es biju karaļu cilts atvase
un būtu pratis sevi aizstāvēt, bet iz-
aicināt likteni tīšā prātā man arī ne-
bij ne mazākās vēlēšanās.

Te bij mans dārzs ar viņa brīni-
šķīgajām gaismas un ēnu rotaļām —
mana zaļā paradīze, un te biju es pats
— Miksītis, un te bija MOlija. Ko lai
es vēl būtu meklējis uz ielas?

Es varēju noskatīties lejup ar dziļu
mieru, vai saltu vienaldzību, kā pa-
tika, jo turp mani nekas nevilka. Vi-
sas manas interesesbij piesaistītas te-
pat, viņas nesniedzās tālāk par manas
paradīzes robežām, un tā bija labi.

— Ak, Saša, ko lai nu es daru? —
Saulīte pacēla uz viņu saraudītāsacis.

— Jā, mīļā, kā lai es zinu, ko tu
lai dari. Nu šķiriesno viņa.

— Es nevaru.

— Tu viņu vēl mīli?
— Es mīlu viņu vienmēr, vai tad tu

nesaprotil
— Un mani?
— Tevi?... Arī tevi, bet... Bet viņu

vienmēr un vairāk par vilšu. Vairāk.
Tas te bij mulsums... apmātība... Es
gribēju viņu padarīt greizsirdīgu. Bet
nu notika tā.

— Bet viņš tak to nedabūs ninlt.
— Nē, nē, to vains nevar apslēpt.

Nevar. Visu, visu viņš man piedotu,
tik ne to, ka bērns nav viņa.

— Bērns?
— Jā... Nu ja...
Tad vajag mēģināt tikt no tā vaļā.
— Ir jau par vēlu. Es to atskārtas

tik tagad.
— Nu, tad es nezinu, ko darīt
— Tad nekā...
Viņa palika viena ar savām domām.

(Turpmāk baigas).

Valsts zemes bankas darbība

Valsts zemes banka augusta mēnesī
lauksaimniekiem aizdevumus piešķī-
rusi 1786 gadījumos par Ls 704.320.
Eku vajadzībām piešķirti 124 aizde-
vumi par Ls 83,620, meliorācijai 58
aizdevumi par 56,320, zemes pirkša-
nai 52 par Ls 75,590, mantošanas no-
kārtošanai 39 par 58,570, pienotavām
viens aizdevums par 3800 latiem, lau-
ku rūpniecībai 29 par 19,650, dzēša-
mās daļas izmaksai 55 par 18,190, pa-
rāda pārjaunošanai 62 aizdevumi par
110040, izpirkšanas maksām 1256 par
260,780, būvkoku parādu kārtošanai
54 par 10,050, dažādām prasībām 52
aizdevumus par 3,890 un Latvijas ban-
kas, finanču ministrijas un hipotekāro
parādu kārtošanai 4 aizdevumus par
3,820.

Bankas centrālā rūpniecības daļa
augusta mēnesī izsniegusi 30 aizde-
vumus par 62,540 latiem, bet lauk-
saimniecības daļa 155 aizdevumus par
114,830. Laikā no 1. janvāra līdz 1.
septembrim valsts zemes banka pie-
šķīrusi 13,928 aizdevumus par
9,187,380latiem. Noraidījusi 2110 lūgu-
mus.

Koku iepirkšanas cenas no
lauksaimniekiem.

Mežu departaments ziņo:
Ņemot vērā, ka pag. janvāra un ap-

rīļa mēnešos virsmežniecībām izsūtī-
tos priekšrakstospar koka materiālu
iepirkšanu no lauksaimniekiempubli-
cētās cenas, kas bija spēkā līdz š. g.
1. maijam, ir novecojušās un neat-

bilst patreizējiem koku tirgus apstāk-
ļiem, Mežu departaments zemāk pa-
ziņo informācijai patreiz pastāvošās
koku materiālu cenas mūsu ostās fran-
ko laukums jeb ūdensdārzs:

Priedes blokbaļķi ap Ls 70,—m;
priedes baļķi ap Ls 30,— m; egles
baļķi ap Ls 23,— m; bērza baļķi un
kluči ap Ls 42,—m; melnalkšņa baļķi
un kluči ap Ls 38,—m; apses kluči
ap Ls 33,—m; egles gremzdotā pa-
pīrmalka ap Ls 23,— sterā, egles mi-
zota ap Ls 20,— sterā; apses mizota
ap Ls 13,— sterā, skuju koku stut-
malka, mizota ap Le 19,— sterā;
priedes un egles kluči ap Ls 19,— st.

Uzrādītās cenu svārstības atkarīgas
no materiālu kvalitātes.. Augstāk pie-
vestās cenas mežziņi var ņemt vērā,
vērtējot privātmežus, kā arī sniedzot
ziņas ieinteresētiemmežu īpašniekiem.

Drīz sāksies rosība cukurfabrikas
Pēc Valsts cukura monopola pārval-

des cukurbiešu ražas novērtējuma šo-
gad visās cukurfabrikās pievedīs ap
280,000 ton. cukurbiešu. Pa dzelzce-
ļiem fabrikās nogādās ap 217,000 ton.
cukurbiešu.Pa ūdens ceļiem — 32,000,
bet pa zemes ceļiem — 31,000 ton. No
nododamā cukurbiešu vairuma pare-
dzams iegūt ap 42,000 ton. cukura, kas
segs vietējo cukura patēriņu nākošā

gadā.
Cukurbiešu novākšanu, saskaņā ar

līgumiem, var iesākt 27. septembrī,
bet biešu iekraušanu vagonos, pieve-
šanu upju krastos vai cukurfabrikās,
sākot ar 28. septembri. Līdz 1. oktob-
rim cukurbiešu pārvadāšana nav iero-
bežota ar plānu, bet pēc tam tā nori-
tēs pēc plāna, ko izstrādā dzelzceļu
virsvalde.

Ziedojumi Valsts prezidenta
60. dzimšanas dienas gadījuma
Atzīmējot Valstis prezidenta 60.

dzimšanas dienu, sabiedrisko lietu mi-
nistram A. Bērziņam Madonas
pastmeistars ar pasta-tēlegrafa kanto-
na darbiniekiem un Kalvenes pasta-
tēlegrafa kantora darbinieki pieteiku-
ši savus ziedojumus Berzmuižas pa-

raugskolai. Ziedojumus Berzmuižas
paraugskolai un Tēvzemes balvai ie-
maksājis V. Dombrovskis no Zaļenie-
vu valsts saimniecības, izlietošanai pēc
Valsts prezidenta ieskata — Daugav-
pils pasta-tēlegrāfa kantora darbinieki.



FRICIS BRĪVZEMNIEKS
1907. g. - 15. septembri - 1937. g.

šodien paiet 30 gadi no Friča Brīvzemnieka nāves dienas
Brīvzemnieka lielākā nozīme mūsu

kultūras vēsturē ir — latvju tautas
gara mantu krāšanā un tautas sajūs-
mināšanā šim darbam. Maskavas uni-
versitātes, Dabas zinātņu, antropolo-
ģijas un etnogrāfijas biedrības uzde-
vumā viņš 1869. g. vasarā apceļoja
Kurzemi un Vidzemi un skubināja vi-
sus steidzoši vākt tautas gara mantas
— dziesmas, teikas, pasakas, sakām-
vārdus, mīklas, buršanas, zīlēšanasun
pesteļu vārdus. Ar uzsaukumiem laik-
rakstos, personīgā satiksmē un vēstu-
lēm viņš sacēla šai darbā kājās visu
tautu ar tautskolotājiem priekšgalā.
Par krājēju rosību Brīvzemnieks
raksta:

tTautskolotājs, izpildīdams
savu pārmērīgo uzdevumu, prata atli-
cināt šim darbam brīvu brītiņu; ne-
mācītā zemnieka cietā roka svētku
atpūtas brīžos un garos ziemas vaka-
ros ņēma smago zemkopja darba rīku
vietā viņai neparasto spalvu. Pat ār-
pus latviešu tautas robežām radās
līdzstrādnieki, sevišķi līdzstrādnieces,
kuru atmiņa centās atdot dārgajai
dzimtenei laimīgās jaunības dienās
tur noklausītās vecās tradīcijas. Sūtī-
jumi ar latviešu etnogrāfiskiem ma-
teriāliem tika saņemti pat no Nicas,
Parīzes un Berlīnes. Zemnieku pul-
ciņš, kas atsūta ap 50 sīki aprakstītu
lapu gara mantu, aizbildinās, ka sniedz
tik maz, jo kavē darbi un slimības.
Kāda līdzstrādniece atvainojas par
slikto rokrakstu: viņa ar kāju šūpoju-
si bērna šūpuli un ar roku rakstījusi.
Citi pateicas, ka uzmudinājums krāt
materiālus viņiem devis iemeslu no
jauna ievingrināt pusaizmirsto rakstī-
šanas mākslu. Vēl citi maksā naudu,
lai iegūtu kārotās senatnesi mantas».

Tā bija vesela sabiedriska kustība,
tik plaša un aizraujoša, ka deviņdes
mitos gados jaunstrāvnieki to sāka no-
pietni apkarot — kamēr tā nebija ri-
musi, nevarēja domāt par jaunu cen-
tienu un ideju nešanu tautā. So gara

mantu krājumus, iespiestus krievu
burtiem, izdava 1873., 1881. un 1887.
g. Latviešu valodā Brīvzemnieks iz-
deva pasaku krājumu.

Latvju nacionālā raksturā Brīvzem-
nieks centies ieaudzēt lielu pienākuma
apziņu. Nacionālās atmodas vadoņiem

visiem bez izņēmuma ir ārkārtīgi stip-
ri attīstīta pienākuma apziņa, bet
Brīvzemniekam sevišķi.

Viņš pūlējies darīt visu iespējamo
latvju valodas labā. Ka šī iespēja vi-
ņam nebija sevišķi liela, tas ari sa-
protams.

Lauku dzīve
bs. Pieņemti 12 vagoni labībasdienā.

Liepājas apriņķa labībapieņemšanas
komisija 21. septembri uzsāks rudzu
un kviešu pieņemšanu Priekules
stacijā pieņemot labību šādā kārtībā:
21. un 22. septembrī no Priekules pa-
gasta, 23. sept. no Bunkas pag., 24.
sept. no Aizvīķu pag., 25. sept. no Vir-
gas pag., 28. un 29. sept. no Asītes
pag., 30. sept. no Gramzdas pag. un
1. oktobri no Purmsātu pagasta. 2.
oktobri maizes labību pieņems Kalētu
stacijā no Kalētu pagasta. Labības
pievedumi visur apmierinoši. Sevišķi
daudz labības pieveda Vaiņodes staci-
ja, kur pielādēja līdz 12 vagonu® die-
nā. It īpaši lielu labības daudzumu
deva Vaiņodes pagasts. Vaiņodes un
Priekulesrajonos rudzi pagājušās zie-
mas salā bija cietuši daudz mazāk kā
citos apgabalos, kamdēļ tur raža šogad
padevusies teicama. Mazāk labības
pieved Glūdas līnijas stacijās — Vec-
pili, Durbē, Tadaiķos, jo Šejienes ra-
žas daudz jūtamāki cietušas salā un
vārpas bijušas stipri robainas.

nas, lauksaimniekiem, kuriem lopi
būtu samazināmi barības trūkuma dēļ,
izdevīgi pārdošanai nolemtos lopus
pārdot. Lauksaimniekiem ieteicams
sekot laikrakstiem, kuros «Bekona
Eksports» izsludinās lopu iepirkšanas
dienas un vietas. Liepājas rajona
lauksaimniekiem pārdodamie lopi re-
ģistrējami pie rajona lopkopības in-
struktora Liepājā, Raiņa ielā 2 un ar
lopu pieteikšanu ieteicams nekavē-
ties.

kt. Vērgale. Sakropļoji» roku.
Oša mājās ar Jāņa Vernieka zeimerznģi
laukstrādnieks Jānis Bunzāts zāģēja lak-
tas. B. kreiso roku pierāva pie zāģa un vārīgi
ievainoja. Pirmo palīdzību sniedza VSrga-
ļu pagasta raj. firsts. Cietušo Ievietoja
Liepājas pilsētas slimnīcā.

bs. Kur reģistrējami Pad. Krievijas
vajadzībām iepērkam!» lopi. Lauks,
kameras Liepājas rajona lopkopības
instruktors J.Stirna informē:

Akc. sab. «Bekona Eksports» ie-
pirks Pad. Krievijas vajadzībām lo-
pus.Lopus iepirks kā no pārraudzībā
esošām, tā ari ārpus pārraudzības bie-
drībām stāvošām saimniecībām. Ie-
pirks brūnās, melnraibās un sarkanrai-
bās govis. Ievērojot pieņemamās ce-

Tur, kur brīvā daba zied teiksmaina lotosa puķe
Kāds liepājnieks, kas Šoruden apce-

ļojis vairākas Eiropas valstis, par sa-
viem vērojumiem mūsu līdzstrādnie-
kam Izteicās:

«Iebraucot Vācijā uzmanību sai-
sta uzkrītoši tīrās ielas. Pie Vācijas
pilsētām ļoti daudz ģimenes dārziņu
ar vienstāvu ēkām, kurās to īpašnieki
pavada vasaru. Ja minēju, ka Vācijas
ielas ir tīras, tad gluži pretējais jāsaka
par Franciju. Tās galvas pilsēta
— Parīzē, iedzīvotāji papīrus un citus
atkritumus izmet uz ielas. Satiksmes
ziņā pirmo vietu ieņem Parīze. Tur
automobiļi brauc sešās rindās, tram-
vajs izņemts no lietošanas, bet zirgste
ir retums. Parīzē var just, ko nozīmē
lielpilsētas gaiss. Liepāja, Rožu lau-
kumā, tas ir daudz labāks kā Parīzē,
Buloņas mežā. Franči nepazīst rāšu
naidu, tamdēļ arī ielās ļoti bieži var
redzēt ģimeni, kuras galva — vīrs Ir
nēģeris un viņa sieva — francūziete.
Viņu blrnu sejiņas ir dažādāskrāsas,
vienam balta, otram maina. Katrs
ārzemnieks, kas iebraucis Parial, uz-
kāpj augstajā Eifeļa tornī un no tā
skatoties lejup uz miljonu pilsētu,

sajūsminās par redzēto un to ilgi ne-
aizmirst. Kad Parīzē iestājas vakars,
tā tērpjas krāšņā uguņu rotā. Pie
tumšajāmnakts debesīm viena pēc ot-
ras, dažādās krāsās iedegas milzīgās
firmu reklāmas. Visas ievērojamās
celtnes, pieminekļi un strūklakasap-
gaismotas prožektoriem.

Iebraucot Ungārijas galvas pil-
sētā Budapeštā, neviena ceļotāja —
ārzemnieka sirds nepaliks vienaldzīga.
No vagona loga atvedas plaši skati uz
garām slīdošām Ungārijas ainavām.
Zili Donava, aiz viņas kalnu grēdas,
ziedošie magoņu lauki... viss tas saista
katra ārzemnieka uzmanību. Buda-
peštā, kas atrodas Donavas krastā ir
viena no skaistākām pilsētām pasaulē.
Te atrodas lepnā karāļpils, muzeji,
baznīcas. Ungāri lepni, strauji, bet rei-
zē ļoti sirsnīgi un vienkārši. Ungārie-
tes savas tumšās galviņas nes droši
paceltas un viņu drošo acu skats it
mirdzošs un skaidrs. Skaists ir ungā-
rietes nacionālais tirpa. Zeltainu pu-
ķu caurausts, spilgtkrāsalns un īpat-
nējs. Lielisku iespaidu atstāj grezni
ierīkotie peldbaseini uz salām Dona-

vas vidū. Peldbaseinus ietver palmas
un rozes.

Ungāri var lepoties ar Betalonu —
lielāko ezeru Vakareiropfi, kura kra-
stos ierīkotas peldu vietas. Viena no
visskaistākām ir Kesthelr peldētava,
akāciju un tumšzaļo papeļu pakalnē.
Virs Kesthelj līmeņa zied valdzinošā
lotosa puķe. Sī Ir vienīgā vieta visā
Eiropā, kur brīvā dabā plaukst to bur-
vīgieziedi. Rožainas un debeszilaszied
lotosa puķes ūdeni, kura temperatūra
vasarā, tā ziemā ir ap 40' augsta.
Ezera gultnē mūžīgi verd karstie avo-
ti. Pusnakts tumsā, zem dienvidu de-
besīm gulošā metropole skaisti ilumi-
nēta. Pa Donavu slīdošiekuģi un ne-
skaitāmo laivu bars mirdz vienās ugu-
nīs. Kā milzīgas kvēlojošas arkas lie-
cas tilti staru plūsmā.No pils torņa de-
besīs uzšaujas raķete — kā miljoniem
slkas, mirdzošaslāses pārlidodamas
pilsētu, lai atplaiksnītos Donavas spo-
gulī. Vakaros visas pilsētas kafejnīcai
un restorānos skan smeldzošasungāru
vijoles skaņas». R. T.

M senie laimēsi mirušos sadedzināiusi?
Latvijas senatnes pētītāju biedrība

Rīgā, atklājot savu kārtējo darba se-
zonu, pirmo sanāksmi bija veltījusi
jautājumam par seno Tālavu. Kā
zināms, Tālavas apzīmējums figurē ap
12. g. s., un šis novads atradās taga-
dējā Ziemeļ-Vidzemē gar Igaunijas
un Krievijas robežām, līdz tagadējai
Jaunlatgalei. Kādā vēstures doku-
mentā no 1224. gada šī zeme apzīmēta
ar nosaukumu Letia. Šinī dokumen-
tā ir runa par Letias dalīšanu.

Vēsturnieks K. Bregžis, kas šovasar
apceļojis senās Tālavas novadu, savā
priekšlasījumā apskatīja jautājumu
par mirušo apbedīšanu pie senlatvie-
šiem, izvirzot hipotēzes pēc tiem ma-
teriāliem un norādījumiem, kādi vēl
saglabājušies līdz mūsu dienām.

Dziļu noslēpumu sevī glabā tā sau-
camie akmens krāvumu kapi, kas uz-
glabājušies Raunas pagasta Slavēku
māju apkaimē un 2 klm. attālos «Kau-
guros». Akmeņu krāvumu tilpumu
var aplēst vairāk tūkstošoskub. metru.
Kādā ceļā radušies šie milzīgie krā-
vumi, to nav iespējamsnoskaidrot, bet
jāpielaiž, ka vienā paņēmienā tie ne-
būs sanesti, jo tad šāda darba veik-
šanai būtu jānodarbina visi pagasta
iedzīvotāji nepārtraukti vairākus mē-
nešus. Ticamāka šķiet doma, ka šie
akmens krāvumi radušies tādā ceļā,
ka katrs šo kapu apmeklētājs (ari no
tālākiem novadiem) še novietojis vie-
nu vai vairākus akmeņus, tādā veidā
godinot apglabāto personu un darot
nemirstīgu viņas piemiņu. Par to vēl

tagad cirkulē daži nostāsti un teikas.
Jādomā, ka šajos senās Tālavas ka-
pos guldīti latviešu senie valdnieki.

Jautājums par apbedīšana» veidu
pie senlatviešiem grūti noskaidrojams,
jo nav saglabājušies tieši materiāli
un konkrēti norādījumi, kas šinī jau-
tājumā dotu skaidru atbildi. Archeo-
logi pielaiž uzskatu, ka senlatvieši sa-
vus mirušos sadedzinājuši. Bet ja
senkapos atrod apdegušus kaulus un
apdegušu senlietu atliekas, — tad tas
vēl nav pierādījums par mirušo sa-
dedzināšanu. Mirušo sadedzināšana
ir diezgan svarīga lieta, bet paceļas
jautājums, kāpēc par tik svarīgu fak-
toru nekanav minēts mūsu dainās.
Jāpiezīmē, ka dainās vispārinekas nav
teikts par mirušo aizkaršanu. Tā tad
vai nu mirušo dedzināšana nemaz nav

notikusi, vai arī — dainas attiecas uz
citu laikmetu, kad pastāvējis cits ap-
bedīšanasveids. Tomēr šķiet, ka de-
dzināšana, jau pēc cilvēka dabas, nav
cilvēkam pieņemama. Var pacelties
ari jautājums, vai senkapos konstatē-
tie pelni nav savā laikā atnesti no
citas vietas. Tāpat nav vēl īsti izpē-
tīts, vai atrastās apdegušo kaulu atlie-
kas ir no cilvēka vai dzīvnieka skeleta.

Jautājumā par dedzināšanu vēl nav
izpētīts, uz ko pamatots jēdziens par
tā saucamo «pelnu dienu». Vecos lai-
kos šī diena bija diezgan iecienīta un
tika svinēta. Vēl mūsu laikos šī die-
na ir diezgan populāra. Te senatnes
pētītājiem vēl daudz darba, lai celtu
gaismā mūsu senču ieraša». Sinus.

Aizdevumi
lauksaimniekiem

Valsts zemes banka L iep ā ja snodaļa
augusta mēnesī lauksaimniekiem pie-
šķīrusi 71 aizdevumus par 43,330 ls,
noraidot 8 pieprasījumus. Laikā no 1.
janvaj-a līdz 1. septembrim nodaļa pie-
šķīrusi 1488 aizdevumus par 1.151,360
latiem.

Eku vajadzībām augusta mēnesī
piešķirti 17 aizdevumi par 6,920 ls,
zemes pirkšanai 1 aizdevums par
2,850, mantošanas nokārtošanai 2 aiz-
devumi par 2,800 ls, lauku rūpniecībai
2 aizdevumi par 630 ls, parādu pār-
jaunošanai 3 aizdevumi par 5,700 ls,
izpirkšanas maksām 44 aizdevumi par
24,290 ls un būvkoku parādiem 2 aiz-
devumi par 140 ls. Turpretim laikā no
šā gada 1. janvāra līdz 1. septembrim
ēku vajadzībām piešķirti pavisam 574
aizdevumi par 443,760 ls, meliorācijai
132 aizdevumi par 63,800, zemju
pirkšanai 37 aizdevumi par 52,650 ls,
mantošanas kārtošanai 104 aizdevumi
par 139,190 ls, inventāra iegādāša-
nai piešķirts tikai vairs viens aizde-
vums par 2000 ls, lauku rūpniecībai
60 aizdevumi par 41,950 ls, dzēšamās
daļas izmaksai 113 aizdevumi par
68,200, parādu pārjaunošanai 107 aiz-
devumi par 183,020, izpirkšanas mak-
sām 274 aizdevumi par 184,780 ls,
būvkoku parādiem 19 aizdevumi par
2,760 ls, dažādām prasībām 65 aizde-
vumi par 4,890 ls un Latvijas ban-
kas, finanču ministrijas, hipotekāro
parādu kārtošanai 2 aizdevumi par
360 ls.

Preses balle 4. decembri
Latvijas preses biedrības valdes lēmumi

13. sept. notika Latvijas preses bie-
drības valdes sēde biedrības priekšnie-
ka J. Druvas vadībā. Sēdi ievadot
valde godināja mirušo biedru J. Aku-
rateru.

Apskatot biedrības biedru iemaksas
Siguldas pils izbūvei, valde konstatē-
ja, ka biedri ar maz izņēmumiem sa-
vus pienākumus izpilda ļoti kārtīgi un
apzinīgi. Biedriem, kas savu pienāku-
mu sapratuši un pildījuši, valde nolē-
musi dot tiesības baudīt atpūtu Sigul-
das pilī par pazeminātu maksu. Tie,
kas nokārtojuši savas iemaksas, tāpat
tie, kufus valde atzinusi par atbrīvo-
tiem no iemaksām, kā arī goda biedri,
bauda pilī sekojošas priekšrocības:
biedri, ja viņi dzīvo ne mazāk kā 2
nedēļas maksā par istabu ar vienu gul-
tu mūpa ēkā 45 ls un 60 ls mēnesī,bet
par istabu ar divām gultām 80 ls. Ko-
ka ēkā istaba ar vienu gultu maksā 30,
bet ar divām gultām 45 ls mēnesī.Par
atsevišķām dienām koka ēkā biedriem

ari pazeminātas istabu cenas: no 3 uz
2 ls par vienu un no 5 uz 3 ls par di-
vām gultām. Uztura maksa biedriem
un viņu ģimenes locekļiem noteikta
2,70 ls dienā.

Par pienākumu neizpildīšanu valde
uz statūtu 18. un 19. p. pamata vien-
balsīgi izslēdza šādus biedrus: prof. J.
Apsīti, dir. A. Smilgu, drukātavas
īpašnieku K. Poli, E. Bergmani, M.
Kalniņu, O. Liepiņu, A. Puķīti, E.
Stenderu, P. Šķelti un V. Snaci. Kon-

statēja, ka biedru naudas nenomaksā-
šanas dēļ skaitās izstājies J. Seskis un
N. Laivenleks.

Apspriežot turpmāko darbību, nolē-
ma 25. septembrī Siguldas pilī sarī-
kot sadzīvei veltītu biedru vakaru,
kurā piedalīties varēs par lētu maksu
Sākums pl. 7 vakarā.

6. oktobrī pl. 8 vak. universitātes
jaunajā aulā biedrība rīkos koncertu
ar jaunākās paaudzes izcilo māksli-
nieku piedalīšanos.

Tradicionālo preses balli nolēma rī-
kot Virsnieku klubā 4. decembri.

Decembra sākumā iznāks arī Latvi-
jas preses biedrības gada grāmata A.
Krodera, J. Līgotņa un O. Nonāca re-
dakcijā. Manuskriptus gada grāmatai
lūdz nodot līdz 15. oktobrim.

Dibina
putēju orķestri
Liepājas strādnieku arodbiedrība
tuvākā laikā pie biedrības Ir nolēmusi no-
organizēt pūtēja orķestra kopu.

Bl©dri, kal tntWes* ja« par mflkilu un
veltosaugšminētā kopā līdzdarboties,
tiek lūgti pieteikties biedrības kane-
Ieiā — Bāreņu Ielā JA 5. — Var pie-
teikties ari tādi, kam pašam savs
Instruments nav.



Ka pagatavot gaismas bilžu aparātu
Ierīce, ar kuras palīdzību var rādīt

gaismas attēlus un izdarīt foto palie-
linājumus.

Se pievestās šēmasākumā liksies
varbūt maz saprotamas, bet tas lai ne-

atbaida nevienu ķertie s pie šī intere-
santā darba. Šeit nepieciešami tikai
stingri pieturēties pie pievestiem
skaitļiem un aparāta pagatavošana
nekādas grūtības neradīs.

Gaismas kaste

Vispirms jāuzzīmē figūras 1, 2, 3, 4
un 5 uz stīva balta koka kartona, pie
kam no uzdotā lieluma tomēr ne-
drīkst atkāpties ne par vienu milimet-
ru. Bez leņķa mēra un cirkuļa ēo dar-
bu veikt nav iespējams. Uzdotie mē-
ri jāsaprot centimetros.

Fig. 1. uzrāda vairākus riņķus ar
skaitļiem, kufi apzīmē caurmēra lielu-
mu. Šīs figūras četrstūrainais' cau-
rums domāts gaismas kastes ventīlam
skursteņa veidā. Tā lielums ir 5 cm
kvardrātā. Garais šķēlums aiz skur-
steņa ir tikai iegriezts, ja aparātu lie-
to gaismas bildēm. Salīmējamām
malām visur jābūt 2Vi līdz 4 cm pla-
tfim.

Ja atsevišķie gabali ir akurāti iz-
griezti, tos visur, kur tikai atrodas
punktētās līnijas, pa pusei iegriež, lai
liekumi iznāktu glīti. Pēc tam ar labu
līmi salīmē fig. 1. Ar augšējās daļas,
t. i. tās, kurā atrodas skurstenis, uz-
līmēšanu tomēr ieteicams lietderības
labā nesteigties. Fig. 7 rāda gatavo
kartona kasti bez augšdaļas. Abos
stūros ielīmēta figūra 2, lai segtu
apaļos ventilācijas caurumus dibeņsie-
nā. (Figūru 2 tā tad vajaga divreiz uz-
zīmēt un izgriezt). Ja tas ir padarīts,

fig. 3 saloka pusriņķī un ievieto kastē
tā, laļ skārtu dibensienu. Pēc tam
noliec jumta gabalu un to pielīmē.
Fig. 8. Sēma 4 ir cigāru kastītes
vāks, kurš noder kā aizbīdnifig. 4
caurumam. Tādēļ 4 šaurus kartona
vai cigāru kastes gabaliņus uzlīmē fig.
4 šaura cauruma katrā pusē, lai izvei-
dotosgrope, kufā labi iekļaujas fig. 6.
Taisni pārļ fig. 4 atrodas šīs ierīces
profilzīmējums. Pēc tam aizlīmē fig.
4 priekšpusi un gaismas kaste ir pa-
gatavota. Fig. 5 attēlo skursteni, ku-
ļ-u vēl jāsalīmē. Skursteņa iekšienē
atrodas mazi kvadrātveidīgi kartona
gabaliņi, kurus piestiprina ar līmi, kā
tas redzams pāri fig. 5 atrodošāprofi-
la zīmējumā. Šiem kartona gabali-
ņiem jāaizkavē gaismas, ieplūšana caur
skursteni. Pēc tam uzliek skursteni
un to pielīmē.

Ka izdarīt palielinājumus
ar šo aparātu

Sis attēls rāda gatavo aparātu dar-
bojamies. Aparāts atrodas tumšā tel-
pā un foto aparāts ir viņā pareizi no-
vietots. Negatīvs, kuļru vēlas palieli-
nāt, novietots starp divām stikla pla-
tēm un iešauts šķeltnē, abas spuldzes
deg, objektīvs atvērts un uz balta ek-
rāna parādās attēls vēlamā lielumā.
Aparātu nostāda cik asi vien iespē-
jams. Kad vislabākais aparāta nostā-
dījums atrasts, spuldzes izdzēš un
tumšās kameras gaismā uzliek uz ek-
rāna, kur parādījās attēls, gabalu sud-

raba broma papīra.' Tad iededzina at-
kal abas spuldzes, bet tikai uz dažām
sekundēm, t. i. pietiekoši ilgi, lai pa-
reizi apgaismotu pret gaismu jūtīgo
sudraba broma papīru. Pareizo apgai-
smojuma laiku vislabāk iepriekš at-
rast izmēģinājumos ar dažiem šauriem
sudraba broma papīra gabaliņiem.
Pēc apgaismošanas uzņēmumu attīsta,
fiksē un izmazgā.

Ar auto viena stunda no Liepājas
līdz Valmierai

Ja zinām, ka zeme attīsta 100,000
kilometru lielu ātrumu stundā, tad šis
jēdziens mumsnav aptverams,.Ātrākie
pasaules lidaparāti līdz šim sasnieguši
«tikai» 550 km. stundā. Bet zeme ku-
stas 200 reizes ātrāk!

Vēl nesen lasījām laikrakstos, ka
auto sportists Sigreivs braucis ar 130
km. ātrumu... tūliņ tas pārspēts, tad
atkal Sigreivs braucis ar 270 km. ātru-
mu. M. Kempbels ar savu «Zilo put-
nu», kufa motora jauda ir 1000 z. sp.,
sasniedzis 327,6 km. Kempbela rekor-
du labojis Kitsš ar savu «Trīpuku».
Viņa rekords 333,95 km. Arī šim re-
kordam nebija lemts ilgi pastāvēt,
Kempbels kādās sacīkstēs Dienvidu
Āfrikā sasniedza 372,24 km., bet drīzi
pēc tam Sigreivs 400 km. Kāds būs
jaunākais saniegums?

Tie ir ātrumi, kurus mēsikdienišķā,
praktiskā dzīvē nepazīstam, un tie

mums nav iedomājami, kā kaut
kāds braukšanas ātrums vilcienā,
autobusā, vai ar velosipēdu. Mē-
ģināsim to stādītie^ priekšā. Ja
satiksmes autobuss joņotu Sigreiva āt-
ruma rekorda laikā — 400 km. stundā,
tad vienā stundā iespējams nokļūt no
Liepājas līdz Valmierai. Lai izbrauktu
cauri Liepājai vajadzētu nepilnu mi-
nūti.

Ja nu visu to apsver, tad jājautā
kam gan viss tas vajadzīgs? Rekor-
disti grib sasniegt rekordus un tas
tiem arī izdodas. Protams, tie pierāda
drosmi un enerģiju. Stāsta, ka Sigrei-
vam, sasniedzot šo ātrumu, vējš tam
gandrīz norāvis galvu no pleciem, ro-
kas pie stūres piesvilušas, un brem-
zes vairākkārt atteikušāsklausīt, pirms
izdevies Daitonas pludmales smiltīs
apstādināt savu «Zelta bultu». R. 1.

Ka pārraidīt uz ekrāna skatus
šim nolūkam izdara iegriezumu

gaismas kastes augšdaļā. Ja tas vēlāk
vairs nebūtu vajadzīgs, tam uzlīmē
lielāku gabalu biezas drēbes, kas ne-
laiž cauri gaismu (fig. 1.). Fig. 2. re-
dzams, kā no stipra kartona gabala
pagatavot novietni pastkartēm. So
pastkaršu turētāju, kā to rāda fig. 3,
novieto gaismas kastē, kur atstāj tik
ilgi, cik ilgi grib redzēt pastkartes
attēlu. Pie tam vislabāk pārvilkt aug-
stāk minētā drēbes gabala pārkritu-
mu pāri iegriezumam, caur kuru kas-
tē ievieto negatīvu, lai neiekļūtu ne-
pareiza gaisma. Kamēr apskata vie-
nu attēlu, otru pastkarti jaU var sa-
kārtot uz citas novietnes. Jo lielāka
stipruma būs lietojamās spuldzes, jo
skaidrāki būs uz ekrāna pārraidītie at-
tēli. Ar ierīces nostādīšanu tuvāk vai
tālāk ekrānam un kameras izvilkuma ļ

samazināšanu vai palielināšanu, ir
iespējamsdabūt mazākus, vai lielākus
skaidrus un neskaidrus attēlus.

Lēcas tālskats

Fig. 1, kā augstāk pamācīts, uzzī-
mē un izgriež. Ar krusteņiem apzīmē-
to gareno iegriezumu izgriež ar seviš-
ķi asu nazi. Spraugai jābūt tik platai,
ka cauri tai var izšaut divas stikla pla-
tes. Piltuves vidū piestiprina vairā-
ka s šauras kartona vai cigāru kastītes,
koka plāksnītes tā, ka pār viņām slīd
stikla plates, ku^as bāž caur iegriezu-
mu. Fig. 4 rāda šo ierīci šķērsgriezu-
mā. Cigāru kastītes vākā ietaisa cau-
rumu, kā rāda fig. 2, pēc kam kartona
gabalu 1 uzlipina tā, ka re-
dzams fig. 3. Iegriezums zīmējumā
apzīmēts ar diviem krustiņiem.

Tad ņem cigāru kasti un iztaisa cau-
rumu taisni tādā pat lielumā kā pirmo,
pie kam šo caurumu netaisa vis vidū,
bet drusku vairāk uz augšu (fig. 5. un
6.). So cigāru kasti pielīmē piltuves
otrā galā un uztaisa malkas klucīti, uz
kuj-a pielīmēto cigāru kasti var no-
vietot tā, ka kaste un vākatrodas
vienā līnijā. Fig. 7. rāda gatavo pil-
tuvi. Ar punktiem uzzīmēts vaļīgsko-

ka dēlītis, kas cieši iekļaujas cigāru
kastē. Uz šī dēlīša jāstāv foto aparā-
tam, ja ir atņemta dibensiena. Cigāru
kastesiekšienitā izsit ar koka vai kar-
tona gabaliņiem,ka kaste ir galīgipie-
pildīta, ja viņā novieto aparātu. Fig.
8. rāda, kā izskatāsšī ierīce, kad piltu-
ve iebīdīta gaismas kastē. Abos vāka
caurumos iestrādātas novietnesdivām
50 sveču gaismas spuldzēm. — Visu
aparātu nokrāso melnā nespīdīgākrā-
sā un skursteni arī no iekšpuses. Ci-
tādi gaismas kastes iekšiene paliek
baltā krāsā. Saprotams, ka ļoti jāuz-
manās, ka nekur nespiežas cauri gais-
ma. Par to vislabāk pārliecinās, ja
foto aparātu novieto, kur viņam būtu
jāatrodas, iededzina spuldzes un slēdz
objektīvu. Ja visu to izved tumšā is-
tabā, tad nedrīkst redzēt spuldžu gais-
mu. Ja nu tomēr būtu redzami gais-
mas plankumi, attiecīgās vietasrūpīgi
jānoslēdz, vislabāk aizlīmējot ar mel-
nu papīru.

Cilvēkēdāju salas
Angļu pētnieka T. Harisona

Kautkur nakts klusumā atskanēja
dobja bungu dunoņa. Sākumā Hari-
sons ieinteresēts klausījās, bet vēlāk
viņu pārņēma šausmas izdzirdot šīs
vienmuļās skaņaun stieptos saucie-
nus. Viņš tagad zināja, ka šī bungu
rīboņa mežoņiem nozīmē aicinājumu
uz mielastu un mežonīgām dejām, kas
turpinājās gandrīz visu nakti. Sievie-
tes uz sakarsētiem akmpniem gatavoja
sakņu virumu, bet rītausmā, kad viņu
vīri būs nodejojušie* līdz sabruku-
mam, sāksies svētka galvenais posms
— cilvēkgaļas maltīte.

Gada laikā, ko Harisons šajā vietā
pavadīja, pēc viņa aprēķina nozuduši
ap 30 cilvēku, 7 no tiem apēsti šādos
svētkos, bet arī pārējos, droši vien,
nav ķēris labāks liktenis.

Pētnieki mēģina noskaidrot vaļ šai
cilvēku ēšanai piemīt kāds reliģiska
rituāla raksturs, vai tas ir vienkāršs
kanibālisms. Senāk Jaunherbridu sa-
lās nebija zīdītāju dzīvnieku, kas no-
derētu barībai. Bet kad 1608. gadā šo
salu atklāja, uz turieni nogftd&ja cū-

piedzīvojumi Jaunherbridu salās.
kas un daudzus citus Eiropas mājlo-
pus. Neskatoties uz to, kanibālisms
tur pastāv vēl šodien. Cilvēku medī-
šana un to nogalināšana Herbridu sa-
lās ir parasta parādība. Visi, atskai-
tot pašus upurus, šīs medības uzskata
par vislielāko izpriecu. Tādēļ tiek gā-
dāts par to, lai nekad netrūktu iemes-
lu ka^u sākšanai.

Piemēram, ja kādam svešniekam ga-
dās nokļūt sādžā un aizkārt virsaiša
suni, šo svešniekupar šādu «pārkāpu-
mu» nekavējoties nogalina. Ir zināms
ka nogalinātā ciltsbrāļi nāks to atriebi
un tā šī slepkavošana un atriebība tur-
pinās bez gala. Harisons min kādi
ciemu, ar 1000 iedzīvotājiem, kuj-i vis:
ir pastāvīgās dzīvības briesmās un ne-
uzdrošinās vienatnē spert ne soli ār-
pus sava ciema.

Kopš 1887. gada pastāv kāda jaukts
franču-angļu komisija, kurai jāgādā
par drošību šais salās. Tomēr līdz šitf
šos 10.000 iedzimtos nav izdeviea tu-
vināt kultūrai ne par matu.

Bērniem un jaunatnei
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Š. g. 12. septembri miris mūsu darba biedrls

niķelis Ramerovskls. I
Izvadīšana uz pēdējo dusu ceturtdien, 16. septembrī,

1937. g. pīkst. 17,30 no Ziemeļu kapu kapličas uz kapavietu
Viņu piemiņā paturēs

U L.K.O.D. Drāšu fabrikas
Marteņa nod. strādnieki.
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m^^mLiepājas kopējā slimo kase
paziņo, ka kases

Jaun-Llepājas
zobu arslniEEibas ambulance

sākot ar i. g. 14. septembri atradīsies Esperanto
ielā Nr. 13, dz. 2.

Pieņems sekosi zobu firsti:
Rīzenberga no pīkst. 9—12.
Rivele no pīkst. 11—12 un no pīkst. 18—20.
Dolfiļa no pīkst 18—20.
Gordons no pīkst. 16—18.

Ģimenes locekļiem zobu ārstniecības ambulance jāapmeklē priekš-
pusdienās.

Dr.

V. Zandersons,
ārsts — speciālists sie-
viešuslimībāsun dzem-
dēšanas palīdzībā pie-
ņem tagad Rožu lauk.
AI 13, dz. 6, ieeja no

Šaurās ielas.

Radio
4 lamp. Filips līdz- un
maiņstrāvai lēti pār-
dod. Laivinieku ielā 4.
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mŠĒT. 51
ii Vai

Podnieks
meklē darbu, izlabo
un iztīra krāsnis un
plītēs par lētu cenu.
Par darbu atbildīgs.
Pieņemu ari jaunus
darbus. Piepr. Alejas
Ielā Jft 27.

taBflliten
atjauno

slimnieku pieņemšanu
no 1/a8—V9 uo rīta un
no 4—5 p. p. Ullcha

ielā Ai 53.

Grāviračl
var plet. Zaļu Ielā 19,
no pīkst. 1—8 pēc p.
Ozols.
-? ' ?»?>?? ?? --—?? i i i

Sholnlehl-ces
atrod laipnu uzņem-
šanu Komercsk. tuv.
Cietokšņa ielā 5, dz. 11,
pie Šiliņa kga.

matemātikā
uz pamat-, vidus- un

augstskolu gatavo
K. Džonsons

Juliānus iela 24, dz. 3,
otrā stāva no pl. 4—8

pēc pusd.

ilslHvokl.
ar visām ērtlb. izlrēj,
Kungu ielā 5, pie Dr.
Michelsona.

Kalpone
jauna, vārltprat. va-
jadz. pie 2/» g. v.
bērna, mazā saimn.
Toma ielā 47, dz. 1,
sētā. Plet. 10—4 p. p.

Izīrējams
veikals ar maiznīcu
un dzīvokli Ezera ielā
Ai 18.

Brūklenes
Rieksti
Aboji
Sviests
Siers
Kaņepes

un medus
saņemti no Latgales

un piedāvā

Rožu laukuma Jlš 1,
Marauskls.

Kalpone
var pieteikt. Central
tirgus AI 7, ēdienu
veikalā.

Kalpone
vārltprat. vajadzīga
Lielā ielā Ai 2, virvju

veikalā.

Dzīves pārmaiņ. 4ēl
loti izaev. pārdod.

nams
labā stāvokli Kaļķu

ielā 6, pie saimn.

Privatklinika meklē

kalponi,
vācu valod. pratēju.
Pieteikties klīnikā,
Ulicha ielā Ai 39, no
14—16.

Jaunkundze
3 viet. valodu pratēja
vajadz. kā viesu ap-
kalpotāja kafejnīcā —
konditorejā Dirbergs

Graudu Ielā 42.

Namiņš
ar Hip. bankas parā-
du steidzoši pārdod.

Koka ielā M 11.

Meita
vajadzīga pie virtu-
ves darbiem Jūras
ielā Ai 14.

Pārtikas
veikalu

ar vai bez piena vei-
kala meklēju noejošā
vietā. Piedāv. Iesniegt
š. av. k, zem A4 7888.

Meitene
kā pārdevēja var pie-
teikt. Rožu lauk. Ai 1,
pie Marauska.

Meklē pirkt

2 govis
turēšanai, var būt pa-
vasari slauc. Of. nod.
Š. av. kant. zem 7913.

Saimniece
vajadz. provinces klu-
ba bufetē. Tuv. ziņas
Palmu ielā 9, dz. 2, no

4 līdz 5 pēc pusd.

Meklēju pirkt jaunu,
labu, brūnu

piena govi
Piet. Bāriņu iela 21.

setā, Ādolfi.

Pasūtāms zēns
var piet. spalvu tirgo-
tavā Mendelsons Tir-
goņu ielā 2, pretim

Arm. Ekon. vetk.

Auto
„Renault" pilnā brauk-
šanas kārtībā pārdod,
par Ls B00—. Piepr.
Aizputes stao. Šoferim
Prozorovam,

Kurpnieks
labs veca darba pra-
tējs var plet. Peldu

ielā M 88, Auto
Ševrolet flrm. 1Vi ton.,
Izremont. pārdodams
Durbes pag. Ultu mā-

jas, tālr. Padone 82.

Portfeļus
un

rokassomiņai
izlabo Rožu lauk. 11,

J. Podkovka.

Šuvēja
zemrokas, steidz, va-
jadz. Alejas Ielā at),
dz. l,

Krāsu zīmuli
un

Ddenskrāsas hastig.,
krSsas gabali-
ņos un tūbiņas

Lleber Liebermann
Graudu ielā 54, tālr. 9-28

Atklāts priekšnesums

40Homipar dvē-
seles noslēpumiem

(turpinājums.)
Šodien, trešdien, '15.
sept. pīkst. 8 vakarā

Jaunā kristīga baznīca,
Republikas ielā Ai 11,
pretim miertiesai.

Ieeja brīva.

Pārdod
pusaudža rudens mē-
telis Jaunā Ielā Ai 7,
dz. 4. atisk. no 11—8.

Suns
vilku sugas, jauns,
Sieklīdis Salmu ielā
i 23.

Vācu milzu
doga-kuce

pārdod., piepr. Helēnes
ielā 1, piena veikalā.

Rimiis iilisikiii ikilitili llilhku
vakara kursi.

Mācības sākums 28. septembri, pīkst. 18
Čakstes pamatskolas telpās S. stāvā.

a) 3 gad. abltūrlja kursi
ģimnāzijas eksterņiem.

b) 2 gad. svešvalodu (angļu, vācu
un franču) kursi.

c) 3 mēn. komerc kursi (grāmatve-
dība, komercaritmētika un kores-
pondence).
Informācijas un pieteikšanās Valsts

ģimnāzijā otrdienās, trešdienās un piekt-
dienās no pīkst. 18-10.

Vecs solids tirgotājs
un namsaimn. meklē

aizņēmumu

Ls 8000—
pret pirmkl. drošību
uz mēn. proc. 01.nod.
š. av. k. zem Ai 7819.

Pianīno
izīrē Ulicha ielā 77,

i dz. 3. Ipašn. Kr. Val-
demara ielā 51, dz. 3.

Uzmanību I
Katram piemēroju

brilles darbam untā|-
skatlšanal, kā ari sau-
les, putek|u un šofera
brilles, piedāvāju lielā
Izvēlē barometrus,ter-
mometrus, pulkst., mū-
zikas instr., patafonus,
jaunāk. plates, bārdas
dzen. maš., bārdas na-
zīšus un matu griež,
maš. Pērku zeltu un
sudrabu. Pieņemu
visus steldzlg. darbus.

M.Vulfsons
Lielā ielā 3, tālr. 11-41.

1—2

mēb. istab.
saul., siltas Izdodamai
Ulicha Ielā Ai47. otrā
stāvā.

Pārtikas veikals
labi Ievests atdod, dzī-
ves pārmaiņas dēļ,
piepr. Helēnes ielā 1,

piena veikalā.

Lien. pils. drāma u. opera
Teātra ielā AI 4.

Tālr. biroj. u.kasei 293.

Pirmizrāde
Ceturtdien, 16. sept.

pl. 8 vak.

Andželo
(Vara un mīlestība)
Ieejas maksa no Li

0.40 līda Li 2.20. De-
rīgs pirmizrāžu abon.
kup. 3. Puscenai: ka-
ravīriem, aizsargiem,
skolēniem, invalidiem.

Plektdlen7Ī7. iept.
pl. 7 vak.

Skolnieku Izrāda

Sīvs kiktiit san
slOritls zemes

Ieejai maksa ne Li
0.20 līdi Li 0.80.

Sestdien, 18. sept
pl. 8 vak.

Par pazemln. cenām

Meitene Irene
Ieejai maksa no Li

0.80 līda Ls 1.20.

Svētdien, 10. sept.
d1. 7.80 vak.

Andželo
(Vara un mīlestība)
Ieejas maksa ae Ls

0.40 līdi U l.eo. De-
rīgs otro lariSu aben.
kup. 8.

filļelu leprleklpBrd.
Skolu kooperat., Rotu
lauk. 7, teir. 83*un la-
rīdu dieni teltra ka*
I no pl. 18. Svlt-

dlonās un it. dlenti
teltra k&ie atvērta no
pl. II līdi 14.10 aa 40
pl. 18.

V. C. M. P.

Liepājas cukurfabrika
uzaicina

strādniekos.
kas līdz beigām strādājuši 1086./87. g. cukur-
biešu pārstrādāšanas kampaņā, personīgi

pieteikties
darbam priekšā stāvošā kampaņā fabrikas
kantori š. g. 20. septembri no pīkst. 9—12.

Strādniekus, kas personīgi nevar iera-
sties minētā laikā, uzaicinām pieteikties rak-
stiski vai pa tālruni A» 1910 līdz š. g. 20. sep-
tembrim. ^^

Pērku tomātus
miltainus nogatavoju-
šos J. C. Frelmanis,

Pētera ielā 9.

Motorlaiva
„Patriarch" pārdod, i
Apskatīt pēc p. 5vak.
Šteina laivu piestātnē,

Jaunā ostmalā.

Atrasts
maciņš ar naudu.
Saņemt var pret slu-
dināj. samaksu uz Pē-
tera tirgu zivju nod.
pie Vecvagara.

Lietussargus
1 izlabo un apvelk Jū-
' ras ielā 36, (pie Grau-

du ielas) E. Meckers.

Latvja» Sarkanfi Krusta 5 klasi' ^ naudas loteriias Nr. 39
V klase» iz.osr i 30. d ēnas - 11. septembri 1937. *.
vairies y sai»«k un ter. 30.

Saraksts attiecas uz abām serij m: A. un B.

(Beigas.)
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Liepājas pilsētas lombards
Liepājā, Baznīcas Ielā JMi 4

izūtrupēs
1987. a. 28. septembri,pīkst. 3 p. p. Latvijas Lauksaimniecības

Kameras telpās — Raiņa ielā Ai 2 ?-- drēbes, ve|u, apavus, kažo-
ku priekšmetus, šujmašīnas, velosipēdus, dažādus mūzikas Instru-
mentus, patafonus un citas neizpirktas un nepagarinātas mantas,
Ieķīlātas līdz 1987. g. 24. martam ar termiņu 1037. g. 24. jūlijā līdz
Ai 200454 un sudraba un zelta lietas, pulksteņus, dārgakmeņus un
citas neizpirktas un nepagarinātas vērtslietas, Ieķīlātas līdz 1937. g.
24. martam ar termiņu 1937. g, 24. jūlijā līdz M 26268, pārķilājuma
Ai 25034 B.

Ķīlu nokārtošana jāizdara līdz 1937. g. 24. septembrim.
ūtrupes dienā lombards slēgts.

Valde.

Tautas tasenialoriļa
pie Liep. latv. biedrības,
Kūrmājas prosp. .Ni 15.

tiek vēl uzņemti audzēkņi visās klasēs.
Vijoles kl. vada T. Andersons.
klavieru kl. „ B. Ābelīte un Z.lrbīte
dziedāšanas kl. vada Ed. Ruiga.
cello „ n B. Ķuņķis
ērģeļu » „ J. Turss.

Tiek atvērtas ari pūšamo Instrumentu
klases. Tuvākas ziņas kancelejā pēcp. ne
pl. V«6—Vi8.



Vētra pārsteigusi zvejniekus
kt. Otrdienas nakti jūrā atkal pēkš-

ņi saceļas 10—11 balles stipra dienvid-
vakaru vētra. No vakara bija lēns,
pūta 1 balli stiprs ziemeļrītu vējš
Neskatoties, ka bākā bij izkārts vētras
brīdinājuma signāls, zvejnieki izbrau-
ca zvejot mencas un plekstes. Pl. 10vakarā, kad jūra bija izmesta zvejas
spaile, pēkšņi sacēlās vētra. Zvejnie-
ki atstāja jūrā visu izmesto zvejas
spaili, un meklēja glābiņu, kur katrs
varēdams. Dažas motorlaivas naktī
iebēga Pāvilostā, lielākā daļa sasnied-
za Liepājas ostu pašu spēkiem. Ostā
vētra bij_ sadzinusi ļoti daudz ūdeņa,
tā ka prāvākās laivas netika pa tilta
apakšu pie zvejnieku piestātnes. Va-
kar priekšpusdienas vēl iztrūka Svei-
}a motorzvejlaiva ar zvejniekiem brā-
ļiem Jēkabu un Miķeli Koškiniem un
Kārli Dzeni. Zvejnieku piederīgie uz-
traucās par viņu likteni. Pa tālruni
pieprasīja Ventspils, Pāvilostas ostas
priekšniekiemvai tur nav izglābušies
pazudušie.Nevienspar tiem nekā nezi-
nāja pateikt.Piederīgie tamdēļ griezās
pie Liepājas ostas valdes priekšnieka
kāpt. H. Miķelsona sūtīt velkoni mek-
lēt pazudušas. Steidzoši izsūtīja vel-
koni «Austra». Velkonis ceļā sastapa
pazudušo «Varoni», kuri paša spēkiem,
pārcietis stipro vētru, atgriezās osti.
Zvejnieki vētru pārcietuši, guļot uz
enkura. Vētras laikā nevarējuši pacelt
enkuru.

Jūrmalā vētra nodarījusi lielus po-
stījumus: apgāztas un salauztas dažas
peldu būdas, dažām norauti jumti.
Laivinieku sargu būda nogāzta no 21

MĀKSLA
LIEPĀJAS PILS. DRĀMA UN OPERA.

Ceturtdien, 16. sept. pl. 8 vak. pirmizrā-
dē «Andželo» (Vara un mīlestība). Derīgs
1. lzr. abon. 3. kup. Piektdien, 17. sept. pl.
7 vak. skolēnu izrādē «Savs kaktiņš, savs
stūrītis zemes». Sestdien, 18. sept., pl. 8 v.
«Meitene Irene». Svētdien, 19. sept, pl.
7,30 vak. «Andželo». Derīgs II izr. abon. 3.
kup.

SPORTS

Kurzemes apgabala vieglatlētikas mei-
starsacīkstēs sarīko svētdien, pl. 15 pilsētas
stadionā b-ba «Latvju Jaunatne» Liep. no-
daļa. Programmā skriešanas, lēkšanas, me-
šanas un soļošanas sacensības. Sacensībās
aicināti piedalīties visi labākie Kurzemes
vieglatlēti, un ar šo sacensību noslēgsies
šīgada vieglatlētikas sezona. Ieeja Ls 0,50.
Skoln. un karelviem Ls 0,30.

Sp. b-bas «Olimpija» boksa cīkstoņiem,
svaru cēlājiem un grieķu-romiešu cīņas cīk-
stoņiem treniņš notiek trīs reizes nedēļā,
tas ir pirmdienās, trešdienās un piektdienās
no pl. 19 — 21. b-bas laukuma telpās. Tre-
niņa dienās var arī pieteikties jauni b-rl,
kuri vēlas nodarboties ar smagatletikas
sportu.

«OUmpiJas» riteņbraucēju nozare rīko 19.
sept. uz Grobiņas-Kapsēdas - Grlzupes šose-
jas internas sacīkstes apm. 50 klm. distancē
(3 reizes apkārt). Starts un mērķis Mednie-
ka parks. Starts pl. 7. Sapulcēšanās Uguns-
dzēsēju lauk. pl. 6,30.

Latvju Jaunatnes basketbolistiem tre
niņš šodien, pl. pus 6 vak. stadionā.

Liepājas dzīve
kt. Šodien slēdz jūras peldētavas.

Iestājušās rudens vētras ar lietu. Va-
kar jūrā ūdens temperatūra 14 gr. C.
Peldētāju tikpat kā nemaz. Peldas ti-
kai vairāk norūdītie. Vakar vētras
dēļ grūti nācās pat iebrist sabangotā
jūrā. Viļņi pašā pludmalā gāza cil-
vēku gar zemi. Ar šo dienu izbeidzās
oficiālā peldēšanās sezona. Pēc pus-
dienas jūras peldētavas slēgs līdz nā-
košam gadam. Dežūras jūrmalā iz-
beigs pilsētas algotie laivinieki Begis
ar Gebaueru. Noārdīs arī sargu bū-
das, un laivas novietos krastmalā pa-
vēnī. Nozudīs arī lielās «sēnes» —
kioski. Vingrošanas aparāti jau vakar
bija novākti. Sliktā laika un skolu
sākšanās dēļ vingrojumi pārtraukti
jau pirms dažām dienām. Šogad jū-
ras peldētavas apmeklētas daudz vai-
rāk nekā iepriekšējos gados. Bijuši
daudz vairāk peldviesu no ārzemēm.
Pateicoties laivinieku uzmanībai, pel-
dēšanās upuru maz, peldoties noslīcis
tikai viens, bet neuzmanīgi peldētāji
Izglābti vairāki.

x Uz 25 nokalpotiem gadiem Liepā-
jaspilsētas elektrības un gāzes iestā-
dēs šodien atskatās šo iestāžu strāvas
rēķinu nodaļavadītājs (vecākais) F e-
likss Bechštēters, uzsākdams
tanī savu darbību 1907. gada aprīlī kā
kantora māceklis. 1914. gadā ņēmis
dalību pasauleskarā, sabijia 3 gadus
Auatrijaagūatniecībā.Atgrieziesdzim-

tene 1918. g, nokalpojis elektrības ie-
stādē tikai gadu, kad bija atkal jādo-
das atbrīvošanas cīņās. No 1921. g.
bez pārtraukuma kalpo elektrības ie-
stādē, ieņemot dažādus amatus kanto-
ra darbā.

tl. Vecāki, savus bērnus nododiet
krietnās ģimenēs. Pilsētā iebrauc sko-
lu jaunatne, kura nāk no lauku sētām,
lai turpinātu izglītību vidējās mācību
iestādēs. Līdz ar skolu jaunatnes ie-
plūšanu pilsētā, vecākiem lielas rū-
pes sagādā viņu novietošana dzīvok-
ļos. No tam, cik slikti vai labi ir mā-
jas apstākļi, atkarājas arī skolēna
sekmes mācībās, tāpēc vecākiem šai
ziņā jābūt ļoti uzmanīgiem un jārūpē-
jas, lai savu lolojumu nodotu uztica-
mās rokās un uzraudzībā.

kt. Neuzmanīga ielas pārgājēja grib
apturēt tramvaju. 78 g. v. Ernestīne
Rudevice no Kuģinieku ielas gāja pāri
Pētera ielai. Tuvojoties tramvaja vā-
ģim, vecīte apstājās uz sliedēm un
grozījās. Vagona vadītājs gan zvanī-
ja, bet vecīte nelikās ne dzirdot. Lai
vecīti nesabrauktu, tramvaja vadītājs

;yāģi nobremzēja, vecīte tomēr dabūja
vieglu sitienu un pakrita uz sliedēm.
Cietusi tā nav. Policija pret R. sastā-
dīja protokolu par satiksmes noteiku-
mu neievērošanu.

kt. Vakar noilēdzSs policijas grupu lau-
šanas aaclkitea. Sporta biedrības «Olim-
pija» laukumi vakar pl. 1 d. Liepāja*pila.

policijas darbinieku biedrība noturēja pēdē-
jos šī gada rudens sacīkstes grupu šauša-
nā ar automātiskām pistolēm. Uzvarētājs
saņēma policijas darbinieku dāvāto ceļojošo
kausu. Sacīkstes notika ļoti nelabvēlīgos
laika apstākļos, jo trakoja vētra. Ceļojošo
kausu Ieguva 1. policijas iecirkņa vienība ar
138 p., otrā vietā ar 125 p. palika 2. pol.
iecirknis, trešā vietā ar 121 p. palika 3. pol.
iecirknis, kriminālpolicija Ieguva 94 punk-
tus.

x Liepājas strādnieku arodbiedrības ša-
chistiem zibeņturnīrs šodien pl. 8 vak.

X Tautas konservatorijā vēl uzņem au-
dzēkņus visās klasēs ka: vijoles, klavieru,
dziedāšanas, ērģeles, cello un pūšamo in-
strumentu. Tuvākas ziņas kancelejā, Kūr-
mājas prosp. 13 pācp. no pl. pus 9 — pus 8.

X Liep. «Celtrans» sarīko ekskursiju us
Rīgu 18. sept. pl. 6 rītā . Atpakaļ no Rī-
gas 20. sept. pl. 16,30. Braukšanas maksa
turp un atpakaļ Ls 7,20 snt. Pieteikties
līdz piektdienai 17. sept. pl. 16 Lielā ielā
19. Tāļr. 1191.

x Atrasts vīriešu velosipēds, kas sa-
ņemams Liepājas prefektūras 1. lec. kan-
celejā.

Noiaucot analinkrasas fabriku
iegūti 700,000 ķieģeļu

kt. Jau agrāki ziņots, ka Liepājas
pilsētas valde ar izdevīgu pirkumu ie-
guvusi savā īpašumā Kuršu ielā bij.
analina krāsas fabrikas ēkas ar četri
hektāri lielu zemes gabalu. Pilsētas
valdes techniskā nodaļa pavasarī sāka
strādāt pie fabrikanevajadzīgo veco
ēku noārdīšanas. Jaunākās ēkas, kuru
izlabošana neprasa lielus izdevumus,
saveda lietošanas kārtībā. Analina fa-
brikas vienu korpusu izrentēja Šulmn
ņa pogu un ragu priekšmetu izstrādā-
šanas fabrikai, kur pašreiz nodarbina
ap 120 strādnieku. Otru fabrikas kor-
pusu izrentēja šoseju un zemes ceļu
depart. 4. raj. inženiera vajadzībām.
Līdz vakardienai bij noārdītas: ma-
šīntelpas, noliktava, un divi lielākie
fabrikas korpusi. Visām telpām ir
betona griesti, dzelzs sijas, ēkas ir no
mūra. Līdz šim iegūti 700,000 gab.
ķieģeļi un 50—60 to. dzelzs siju. Mi-

Sagrūst analinkrasas fabrikas skurstenis

neto materiālu iebūvē jaunceļamā
28. janvāra pamatskolā. Liela vērtība
bija dzelzssijām, jo tās pilnīgi atvie-
toja no ārzemēm ievedamās. Bez tam
iegūts dažāds cits vērtīgs materiāls.
Fabrikai ir divi skursteņi. Vakar no-
gāza noārdīto mašintelpu 35 metru
augsto un 60 to smago skursteni.
Skursteņa pamatā 2 mtr. no zemes iz-
cirta atvērumu. Lai skurstens nesa-
bruktu pirms nogāšanas, izkaltos at-
vērumu stūros novietoja stutes. Tad
atvērumu turpināja kalt lielāku. Kad
pamati līdz pusei bija izkalti, ap skur-
steņa galu apsēja dzelzs trošu, un asto-
ņi strādnieki ar vinču sāka ievilkt

trošu. Tādā kārtā nolauza ap trīs mtr.
garo skusteņa galu ar zibeņnovedēju.
Krītot tas iedrāzās dziļi zemē. Skur-
steni izdevās galīgi sagraut otru reizi,
izraujot ar vinču, izkaltajos pamatos
ieliktās stutes. Skurstenis gāžoties
pārlūza divās daļās, un gāžotiessacēla
gaisā milzu putekļu un zemes stabu.
Noārdot vecās ēkas atrada ļoti labu,
vēl lietojamu hidrautu ar ūdens re-
zervuāru. Pētot tālāki ārpus fabrikas,
pāri Kuršu ielai atrada vēl nebojātus
ūdens vadus un izsekoja tiem līdz
Klepeņina namam. Pilsētas valde
hidrautu savedīs kārtībā un apgādās
visu Kuršu un apkārtējo namu iedzī-
votājus ar labu dzeramo ūdeni. Hid-
rauts ar ūdeni apgādās arī Ziemeļu
kapsētu un apkārtējo ielu pilsētas
ūdens pumpjus.— Šodien nogāzīs at-
likušo otro skursteni. Kad fabrikas
vecās un nevajadzīgās ēkas būs noār-
dītas un būs palikušas tikai viegli iz-
labojamās, stāsies pie laukuma no-
planēšanas. Atlikušās ēkās laukumā
paredz sarīkot izstādes, Annas tirgu.
Pēdējo nodomāts jau nākošu gadu sa-
rīkot uz atbrīvotā fabrikas laukuma,un
uz vēlēšanos, izstādītāji varēs dabūt arī
slēgtas telpas. Pie ēku nojaukšanas
darbiem strādā lielāks skaits strād-
nieču un strādnieku.

Liepājas pilsētas valdes lēmumi
Vakar pilsētas valde pilsētas galvas

E. Rimbenieka vadībā izlēma se-
kojošas lietas:

Pārrunāja pilsētas saimniecības jau-
tājumus sakarā ar pilsētas pašvaldī-
bas budžeta sastādīšanu nākošam
saimniecības gadam un ņēma vērā
pilsētas galvas norādījumus, ka noda-
ļām, budžetu sastādot, ievērojama liet-
derība un taupība. Nākošāsaimniecī-
bas gadā pabeidzama jauno tranzitceļu
izbūve pilsētā. Budžeta sastādīšana
nodaļām jāveic līdz š. g. 20. septem-
brim.

Sakarā ar skolnieku skaita samazi-
nāšanos pilsētas vācu pamatskolā, no-
lēma atbrīvot no dienesta, skaitot ar
š. g. 16. septembri, sekojošus pils. vā-
cu pamatskolas skolotājus: Arnoldu
Pradervandu un Elzu Buchots.

Pieņēma pilsētas drāmā un operā

par diriģentu O. K a r 1u,baletmeistaru
A. Kozlovski, operas inspicientu
A. Limbaiti; tāpat pieņēma operas ko-
ristus un drāmas un operas baletu.

Atlaida pensijā apstādījumu pārzini
Jaun-Liepājā 71 g. veco dārznieku Fr.
Anderspnu; viņa vietā nolēma pārcelt
pils. dārzniecības siltumnīcas pārzini
Graudu, skaitot ar š. g. 1. oktobri.

Atļāva A. Kuzmickai atvērt pārti-
kas preču veikalu Ausekļa ielā 3: F.
Sicinskim atļāva pārcelt savu frizie-
ra veikalu uz Jūras ielu 20; E. Ka-
minskim atļāva atvērt piena un piena
produktu veikalu Helēnes ielā 1.

Nākošā valdes sēde piektdien, 17.
septembrī. — a.

Divos SB gadu darba atceres
Mūsu pilsēta šodien atzīmē divasdarba jubilejasmūsu tirdzniecības dzī-ve. 50 gadu darba jubileju svin Za-ļas aptiekas pārvaldnieks K. Zor-

g e n f r e i j s. Z. iestājies kā māceklis
Zaļajā aptiekā 1887. gadā 15. sept. tasvisu laiku darbojies šinī vietā, tikai ar
dažu gadu pārtraukumu studiju dēl
Terbatā, kur tas ieguvis provizora
grādu. Te jāpiezīmē interesantais
fakts, ka Zaļā aptieka dibināta 1650
gadā, — tā ir pirmā un tā tad ari vis-
vecākā aptieka Liepājā.

K. Zorgenfreijs.

Otru 50 gadu darba jubilejusvin šo-
dien tirgotājs Ādolfs Bekmanis.
Pirms 50 g. tas iestājies toreizējā Cin-
ka galantērijas veikalā, bet jau 1899.
gadā atver pats savu rotaļlietu veika-
lu, kuram pec neilga laika pievieno
vēl saimniecības lietu nodaļu. Jau
pēc dažiem gadiem Bekmanis savu
veikalu ievērojami paplašinaun ta iz-
veidojas par vienu no lielākiem veika-
liem porcelāna, stikla, saimniecības un
rotaļu lietu tirdzniecībā mūsu pilsētā.
Veikals līdz pat šai dienai bauda pub-
likas cieņu un uzticību. ra.

A. Bekmanli

Postījumi pludmale
mtr. augstiem steķiem. Būda salauz-
ta un steķi aizskaloti jūrā. Laivinieku
glābšanas laivas izceltas no ratiem, ie-
sviestas vītolos. Pirms vētras jūrmalā
bij izskaloti tūkstošiem vezumu jū-
ras mēslu, kurus _ apkārtējie laucinie-
ki ievaķa un nogādāja pie kāpām, lai
vaļas brīžos aizvestu uz druvu. Bet
naktī jūra uzplūduši līdz kāpām un
ievāktos jūras mēslus aizskalojusi at-
pakaļ jūrā. Kādam lauceniekam jūra

aizskalojusi vairāk kā simts vezumu.
Daži laucinieki ieradānakti jūrmalā,
dažus vezumus jūras mēslu aizveda aiz
kāpām. Vakar ostā meklēja glābiņu
vācu motorburenieks «Šarlote». Ku-
ģis atradies ceļā no Elbingas uz So-
miju ar balastu. Bet tam sabojājies
motors un kuģis tikko nav izmests
krasta. Vēl motors sabojājies motor-
kuģim «Polle», tas iebrauca brīvostā.
Vakar vētra trakoja visu dienu. Me-
teoroloģiskais birojs ziņo, ka šodienap
pusdienas laiku vētra rimšoties.

DRAUDŽU ZINAS,
— Jaunā kristīgā baznīca, Republikas

ielā 11, šodien pl. 8 vak. 40 jautājumi par
dzīves noslēpumiem. — _

GAIDĀMAIS LADXS 15. sept
Stipri, vēlāk viegli, galvenā kārtā dien-

vidu vēji. Skaidrosies. Temperatūra ap 12
gr. Dienvidrietumu vētras signāli paliek uz-
vilkti.

Atbildīgais redaktors: K. Grlmatnteks.
Izdevēja: K.-S. tKurzemes VarO«>

Spiestuve «Kurzemes VB T


	Kurzemes Vārds no. 208 15.09.1937�谫䄀�
	Vakar miris cekoslovaku vadonis Masoriks
	Saspīlēts stāvoklis Perpinjana VAI KATALONIJA PADOSIES BEZ ClŅAS?�⣓谫ᄀ�　�쳟席����倶当吰㐰
	Palestinas jautājums Tautu Savienībā����ㄷ㔲Ò谫℀� �䳙席탒
	Sākušas Baltijas valstu boksa sacīkstes�킸席낸席�����
	Par Uzvaras laukuma loterijas biļetēm jau ieņemts 200,000 latu��ェ席悦席炦席ウ席삥席킥席傥
	Ķīniešļ turpina atkāpties�Ā�����倶当倰〶뀁�℀�䃧席ç席ყ
	NO VĀCU TVAIKOŅA NOZUDIS STARPTAUTISKAS KONTROLES NOVĒROTĀJS.���㈱+죒谫℀�怀��席谫က�℀�ᢝ
	Article
	Prezidents sava tēva pagasta�席나席끶
	Paliksim uzticīgi savai dzimtajai vietai�彔䰰〱　
	„Valdības Vēstnesim" jauns redaktors����������
	Bluķa vakars�弭弭�
	Traģēdija�퀀弭弭퀂弭���
	Valsts zemes bankas darbība�퀷弭䀖弭
	Drīz sāksies rosība cukurfabrikas�弭����������Ā�
	Ziedojumi Valsts prezidenta 60. dzimšanas dienas gadījuma��谫Ѐ�
	FRICIS BRĪVZEMNIEKS 1907. g. – 15. septembri – 1937. g. šodien paiet 30 gadi no Friča Brīvzemnieka nāves dienas�ﱦ弭�谫���倶当吰ㄱ〰���却物湧
	Lauku dzīve�Ѐ���
	Tur, kur brīvā daba zied teiksmaina lotosa puķe�簲怭�谫Ѐ���ㄳ㐵2怭��
	M senie laimēsi mirušos sadedzināiusi?��쀘锟灉愭ᄀ�䀀�
	Aizdevumi lauksaimniekiem
	Preses balle 4. decembri
	Article
	Article
	Ka pagatavot gaismas bilžu aparātu�愭끯愭遯
	Gaismas kaste
	Ka izdarīt palielinājumus ar šo aparātu�谫谫Ѐ���㈲㠸u愭ꀂ�
	Ar auto viena stunda no Liepājas līdz Valmierai�〮㤹딀℀���哝
	Ka pārraidīt uz ekrāna skatus����锟9愭;愭耺愭ဿ愭耻愭
	Lēcas tālskats����Ā�����
	Cilvēkēdāju salas�偶席Ā�Ā�†怭뀢怭3愭愭
	Article
	Section
	Vētra pārsteigusi zvejniekus����ㄷ+谫℀�
	MĀKSLA�怭⁰愭䀙
	SPORTS
	Liepājas dzīve�戭A戭ꁿ戭����
	Noiaucot analinkrasas fabriku iegūti 700,000 ķieģeļu����慳瑯屵〱㐶椀က�谫밅戭�　�
	Liepājas pilsētas valdes lēmumi�灺戭ၺ戭����������
	Divos SB gadu darba atceres
	Postījumi pludmale�戭债戭〻
	DRAUDŽU ZINAS,
	GAIDĀMAIS LADXS 15. sept����け
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 5
	Adv. 2 Page 5
	Adv. 3 Page 5
	Adv. 4 Page 5
	Adv. 5 Page 5
	Adv. 6 Page 5
	Adv. 7 Page 5
	Adv. 8 Page 5
	Adv. 9 Page 5
	Adv. 10 Page 5
	Adv. 11 Page 5
	Adv. 12 Page 5
	Adv. 13 Page 5
	Adv. 14 Page 5
	Adv. 15 Page 5
	Adv. 16 Page 5
	Adv. 17 Page 5
	Adv. 18 Page 5
	Adv. 19 Page 5
	Adv. 20 Page 5
	Adv. 21 Page 5
	Adv. 22 Page 5
	Adv. 23 Page 5
	Adv. 24 Page 5
	Adv. 25 Page 5
	Adv. 26 Page 5
	Adv. 27 Page 5
	Adv. 28 Page 5
	Adv. 29 Page 5
	Adv. 30 Page 5
	Adv. 31 Page 5
	Adv. 32 Page 5
	Adv. 33 Page 5
	Adv. 34 Page 5
	Adv. 35 Page 5
	Adv. 36 Page 5
	Adv. 37 Page 5
	Adv. 38 Page 5
	Adv. 39 Page 5
	Adv. 40 Page 5
	Adv. 41 Page 5
	Adv. 42 Page 5
	Adv. 43 Page 5
	Adv. 44 Page 5
	Adv. 45 Page 5
	Adv. 46 Page 5
	Adv. 47 Page 5
	Adv. 48 Page 5
	Adv. 49 Page 5
	Adv. 50 Page 5
	Adv. 51 Page 5

	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


