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Sagaidāma ari Anglijas - Pad.
Krievijas savienība

T ok i j ā, 9. janv. Vadošais japāņu
laikraksts „Asahi" raksta, ka, gadījumā, ja
Londonas flotu konference izjuktu, Anglija
tūlīt ievadīšot jaunu ārpolitisku kursu, kas
būšot vērsts pret Japānu. Anglija tuvinā-
šoties ar Pad. Krieviju, un šī tuvināšanās
movedīšot pat pie aliances starp abām val-
stīm. Krievija un Anglija jau tagad mēģi-
not piedabūt Savienotās Valstis, lai kopīgi
radītu bloku pret Japānu. Japāna no savas
puses tomēr necietīšot klusu, un reaģēšot
uz to.

Kā veicināt ang|u-krievu
tirdznīecimi

Lta. L on d o n ā, 9. janv. Pēc „News
Chronicle" ziņām angļu valdība pašlaik ap-
sver priekšlikumus par angļu - krievu tirdz-

niecības veicināšanu ar īstermiņa kredītiem,
vai aizdevumu. Ministru kabinets izšķiršo-
ties par vienu vai otru metodi savā nākošā
sēdē jaunnedēļ. Laikraksts piebilst, ka var-
būtējais aizdevums, kā Londonas Sitijā do-

mā, varētu sasniegt apm. 20 miljonus mārc.
Sterliņu.

Japāna pastiprina kara-
spēku Ziemeļķīnā

Lta. T o ki j ā, 9. janv. Tokijā un Tient-
sinā vienā laikā notiekošās japāņu militār-
konferences, šķiet, norādām uz japāņu Zie-
meļķīnas politikas pārorientēšanu. Svarīgs
ir abās konferencēs pieņemtais atzinums,
ka jāatbalsta katra autonomistu kustība
bet pilnīga atsevišķu Ķīnas daļu atskaldīša-
na no Nankinas valdības patlaban neiespē-
jama. Japāņu militāristi cenšoties panākt
trīsvalstu bloku. Ievērojot nemierīgos ap-
stākļus, japāņu karaspēku Ziemeļķīnā pa-
stiprināšot.

25.000 ls
kultūras vajadzībām

Kultūras fonda otro Latvijas mākslas
izstādi apmeklējušaspāri par 7500 personu.
Kultūras fonds savām vajadzībām iegādā-
jies64 mākslas darbus par 25.000 ls. No
iegādātiem mākslas darbiem — 6 skulptū-
ras, 9 grafikas un 49 gleznas. Izstāde māk-
slas akadēmijas telpās vēl būs atvērta līdz
12. janvārim katru dienu no pīkst. 10 līdz
5 p. p.

Baltijas valstis saskaņos muitas
nomenklatūru

Lta. Tallinā, 9. janv. Svētdien iz-
brauks uz Rīgu igauņu delegācija sarunām
par Baltijas valstu muitas nomenklatūru
saskaņošanu. Delegācijā ieiet saimniecības
ministrijas pārstāvis Mikvics, muitas de-
partamenta pārstāvis Poms, saimniecības
ministrijas inspektors Michelsons un tirdz-
niecības un rūpniecības kameras direktors
Hurts. Iespējams, ka delegācijai kā liet-
pratējs brauks līdz muitas revidents Mend-
medtss.

īdens pie vēlētājiem
Lta. Londonā, 9. janv. Ārlietu mi-

nistrs Idens izbrauks uz ženēvu 19. janvā-
rī. 17. janvārī viņš savā vēlēšanu iecirknī
Varvikšairā uzstāsies ar runu par politis-
kiem principiem, kādus viņš aizstāvēs že-
nēvā.

Tomēr naftas sankciju
Lta. Londonā, 9. janv. Laikraksts

„Star" apšauba franču flotes kustības vēr-
tību un raksta, ka šis solis neatstāšot nekā-
du iespaidu uz tiem, kas vēloties sankciju
godīgu pielietošanu. Lieta grozoties vienī-
gi ap jaunu Lavala diplomātisku soli, kas
nenozīmējot neko citu, kā tikai to, ka naf-
tas sankcijas attālinājušās vairāk kā jeb-
kad. Lavals piedāvājis Anglijai franču
flotes atbalstu šādā demonstratīvā veidā tā-
dēļ, ka viņš zinot, ka flotes pakalpojumi ne-
būšot vajadzīgi. Tagad ženēvā mazākām
valstīm būšot jānāk ar priekšlikumu, ar
vai bez PSRS atbalsta, aizliegt naftas izve-
šanu uz Itāliju.

Baltijas valstu antante izturējusi
pārbaudījumu

Lta. Parīzē, 9. janv. „Populaire" pār-
skatā par 1935. gada notikumiem starptau-
tiskā politikā konstatē, ka visās trīs Balti-
jas valstīs valdot autoritārs režīms un nā-
kotnē nekādas pārmaiņas viņu režīmā ne-
esot paredzamas. Baltijas valstu antante
1935. gadā esot izturējusi pārbaudījumu,

neskatoties uz vācu un sevišķi poļu intri-
gām. Baltijas antante esot izteikusies par
austrumpaktu, deklarējusi lojālu līdzdarbī-
bu miera nostiprināšanai Austrumeiropā un
apliecinājusi uzticību Tautu Savienības pak-
tam.

Ka noKārioias amatniecības lietas uaciia
Pastāvošo amatnieku biedrību un savienību likvidācija

Vācijā līdz pat pēdējam laikam bija spē-
kā, ar dažiem grozījumiem, 1869. gada li-
kumi par amatniecību. Amatniecības kame-
ras kā publiski - tiesiskas iestādes ievestas
1900. gadā.

Ar autoritāra režīma nodibināšanos
(1933. gadā) vācu valdība piegriezusi izci-
lus uzmanību amatniecības lietām. 1933. g.
29. novembrī izdots likums par vācu amat-
niecības pagaidu uzbūvi, šis likums radi-
kāli pārveido visu amatniecības tiesisko stā-
vokli. Likumu pēc satura varētu iedalīt 4
sadaļās: 1) visiem amatniecības uzņēmu-
miem uzlikts par obligātu pienākumu
sastāvēt jaundibināmās amatniecības bied-
rībās (t. s. „innungos"); 2) amatnieku
biedrībās un biedrību savienībās ievests va-
donības princips: biedrības vada nevis vē-
lētie valdes locekļi, bet gan amatniecības
kameru ieceltie vadoņi (Obermeister);
amatniecības kameras priekšsēdētājus ieceļ
valsts saimniecības ministrs; 3) pašvaldību
un atsevišķu apgabalu pārvalžu tiesības
pārnestas uz valsts saimniecības ministru
un 4) likums piešķir valsts saimniecības
ministram, kopā ar darba ministru, tālejo-
šas pilnvaras amatniecības jaunizbūvei un
organizācijai.

Uz šī likuma pamata valsts saimniecības
un valsts darba ministri izdevuši trīs ļoti
plašus un ārkārtīgi svarīgus noteikumus
par amatniecības pārkārtošanu.

No svara ir atzīmēt, ka jau pats 1933.
gada likums par vācu amatniecības pagai-
du uzbūvi piešķir valsts saimniecības un

valsts darba ministriem likvidēt vai pār-
veidot pastāvošas amatnieka organizācijas.
Likums nosaka arī, ka valsts neatlīdzina ne-
kādus zaudējumus, kas celtos izvedot šo li-
kumu dzīvē.

Pirmie noteikumi par vācu amatniecības
izbūvi paredz, ka atsevišķos apgabalos di-
bināmas jaunas amatnieku biedrības
(Handwerkerinnungen). Katrai amatnie-
cības nozarei zināmā rajonā var pastāvēt
tikai viena biedrība. Radniecīgas amatnie-
cības nozares var apvienot vienā biedrībā.
Biedrības nodibina un to darbību pārrauga
amatniecības kameras. Vācijā pastāv no-
teikums, ka visiem amata meistariem, kas
uz savu vārdu patstāvīgi vēlas atvērt kādu
amatniecības uzņēmumu, jābūt ierakstītiem
t. s. «amatnieku rullī". Tālāk noteikts, ka
visiem amata rullī ierakstītiem amatnie-
kiem uzlikts par obligātu pienākumu
sastāvēt savā amatnieku biedrībā. Līdz jau-
no noteikumu izdošanai pastāvošām brīvām
amatnieku biedrībām un organizācijām jā-
likvidējas.

Interesanti ir norādīt uz noteikumu
§ 97., kas nosaka, ka līdz tam pastāvošo
amatnieku biedrību manta pāriet uz jaundi-
bināmām amatnieka biedrībām un apgabala
savienībām, kā veco organizāciju tiesisko
pēcnācēju. Mantas sadalīšana starp veco
organizācija biedriem ir noliegta. Atseviš
ķo biedrību likvidācijas un mantas nodoša-
nas lietas pārzina amatniecības kameras. Ja
pie agrākām amatnieku biedrībām pastāvē-
jušas palīdzības, vai pabalsta fondi, kases,

vai slimo kases, tad amatniecības kamera
var dot rīkojumu šo fondu un kasu naudas
sumas pārvest uz jaundibināmām biedrī-
bām.

Vācijas noteikumi arī paredz, ka sūdzī-
bas par amatniecības kameni varbūtējo ne-
pareizo rīcību izšķir nevis tiesu ie-
stādes, bet amatnieku kameru centrālā
apvienība, kuras spriedums ir galīgs- un
nepārsūdzams.

Vācijas amatnieku centrālās apvienības
un savienības likvidē kameru centrālā ap-
vienība (Handwerks und Gewerbekammer
tag). šī apvienība pilnvarota izdot sīkākus
noteikumus par agrāk pastāvošo centrālo
amatnieku organizāciju likvidācijas kārtī-
bu un mantas sadalīšanu.

Citi noteikumi par amatniecības izbūvi
ienes svarīgas pārgrozības amatniecībaska-
meru uzbūvē. Amatniecības kameru locek-
ļu vēlēšanas ir atceltas. Kameras vada un
pārstāv uz ārieni valsts saimniecības mi-
nistra iecelts kameras priekšsēdētājs. Valsts
saimniecības ministrs var priekšsēdētāju
katrā laikā atcelt. Valdei un padomei ir
tikai padomdevējas tiesības; locekļus valdei
un padomei izraugās priekšsēdētājs pēc sa-
viem ieskatiem. Amatniecības kameras
pārzina un vada jaundibināmās amatnieku
biedrības, ieceļ un atceļ tām vadītāju?, gro-
za statūtus u. t. t. Valsts saimniecības mi-
nistra pārstāvis var piedalīties visās kame-
ras sēdēs un apspriedēs, var katrā laikā re-
vidēt kameras darbību,kasi un dokumentus.

Kāoredzams no minētiem vācu Sīkumiem,
tad jau 1934. gada beigās un 1935. gada sā-
kumā Vācijā daudz nesaudzīgākā kārtā iz-
vesta veco, nesaskaņoti darbojušos amatnie-
ku biedrību un savienību likvidācija un to
mantas nodošana jaundibināmām organizā-
cijām. .

Ja tagad vācieši ceļ nemieru un protes-
tē par mūsu nacionālās valdības lietderības
labā izdotiem amatniecības un tirdzniecībai
— rūpniecības kameras likumiem, tad ietei-
cam tiem apskatīties, kā šos jautājumus at-
risinājusi vairāk kā gadu atpakaļ Vācijas
valdība. — miņš.
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Ministru prezidents K. Ulmanis starp
citiem pēdējās dienās saņemtiem apsveiku-
miem un telegramām, saņēmis sekojošas te-
legramas:

No Jelgavas amatu meistaru ģil-
des: «Jelgavas amatu meistari savā
ceturkšņa sanāksmē nosūtu Jums, aug.
sti godātais ministru prezidenta kungs, dzi-
ļi izjustu pateicību par Latvijas, amatniecl-

Amatnieku pateiciba ministru prezidentam
bai pasniegto Jaungada dāvanu — amatnie-
cības kameras likumu."

No Mērdzenes pagasta: „Mēs, Mērdzenes
pagasta Dzērvu 6 kl. pamatskolas skolotāji,
un skolnieki un visi sapulcējušiesšīs skolas
jaunā nama iesvētīšanas svinībās sveicinām
Jūs, diženu tautas Vadoni, un apsolāmies
būt paklausīgi katram Jūsu aicinājumam
un no sirds novēlam Jums un Jūsu darbam
Dieva svētību."



LLK kalpos lauksaimniecības un lauku
dzīves pacelšanaiMinistru kabinets vakar pieņēma liku-

mu par Latvijas lauksaimniecības kameru
jaunā redakcijā. Likums paredz, ka

lauksaimniecības veicināšanai un tās
vajadzību pārstāvēšanai, kā arī zem-
nieku pašierosmes, pašdarbības un
pašpalīdzības sekmēšanai un visas
lauku dzīves pacelšanai pastāv Latvi-
jas lauksaimniecības kamera ar sē-

dekli Rīgā.
Lauksaimniecības jēdzienā šā likuma

izpratnē, bez zemkopības un tās speciā-
lām nozarēm —• linkopības, sēklkopības,
pļavkopības, ietupst: govkopība, piensaim-
niecība, cūkkopība, aitkopība, putnkopība,
zirgkopība, dārzkopība, sakņkopiba, biško-
pība, mājturība, mājamatniecība, mežkopī-
ba, zivkopība, zvejniecība, visāda veida ar
lauksaimnieku un lauksaimniecību saistīta
kopdarbība un citas ar zemkopību saistītas
nodarbībasun ražošanas nozares.

Lauksaimniecības kameras
uzdevumi

Likums paredz lauksaimniecības kame-
rai sekojošus uzdevumus un tiesības:

Pārstāvēt lauksaimniecības vaja-
dzības valsts, pašvaldību un citās publiska
rakstura iestādēs, iesniedzot tām ierosinā-
jumusun paskaidrojumus, uz uzaicinājumu
piedaloties šo iestāžu sasauktās apspriedēs
un sūtot pārstāvjus delegācijās un pastāvī-
gās komisijās;

apspriest un izstrādāt ierosinājumus
un priekšlikumus lauksaimniecības veicinā-
šanai un tos izlemt un virzīt pieņemtā liku-
ma paredzētākārtībā;

uz valsts vai pašvaldības iestāžu piepra-
sījuma: dot atsauksmes par liku-
miem, likumprojektiem on rīkojumiem un
svarīgākiem soļiem lauksaimniecības poli-
tikas laukā; līdzdarboties saimniecības, se-
višķi lauksaimniecības likumu sagatavošanā
un apspriešanā;līdzdarboties uz valdības ie-
stāžu uzaicinājumu tirdzniecības un vispār
saimniecisku līgumu sagatavošanas darbos
un piedalīties šādu līgumuslēgšanas delegā-
cijās;

pārstāvēt Latvijas lauksaimniecību
starptautiskā dzīvē, iestājoties un
līdzdarbojoties starptautiska rakstu-
ra saimnieciskas organizācijās un ap-
vienībās, nolūkā sekmēt saimniecis-
ku sakaru nodibināšanu, izveidošanu,

vai nostiprināšanu;
dibināt, uzturēt un pabalstīt iestādes

lauksaimniecības veicināšanai, kā arī šim
mērķim kalpojošās skolas un kursus;

dibināt un pārvaldīt lauksaimnieciskās
un kooperatīvās skološanas fondus un iz-
sniegt pabalstus lauksaimniecības prakti-
kantiem, skolu un kursu apmeklētājiem,
ekskursiju dalībniekiem, kā arī atsevišķiem
cejojumiem;

vākt un piegādāt lauksaimnie-
kiem ziņas par tirgu un cenu stāvokli, kā
arī par saimnieciskiem, sevišķi lauksaim-
nieciskiem apstākļiem iekšzemē un ārze-
mēs;

ierīkot un uzturēt starpniecības birojus
māju pirkšanai un pārdošanai, nomāšanai
un iznomāšanai; vest sarakstus par māju
pāriešanu jaunās rokās, par pārdevējiem un
pircējiem;

uz valsts un pašvaldību iestāžu pieprasī-
jumu, vai privātpersonu lūgumu izsniegt
sugas, šķirņu un citas apliecības lauksaim-
niecības lietās;

ievēlēt lauksaimniecības pārstāvjus
vai ieteikt kandidātus valsts un pašvaldības
iestādēs, kur to paredz likums;

pētīt lauksaimniecības apstākļus, sa-
rīkojot Šajā nolūkā aptaujas, saimniecību,
uzņēmumu un iestāžu apskates un pārbau-
des;

pieprasīt ziņas un paskaidrojumus
no visāda rakstura lauksaimnieku koopera-
tīviem, biedrībām, sabiedrībām un viņu sa-
vienībām par viņu darbību un par lauksaim-
niecības stāvokli ' un vajadzībām viņu darbī-
bas aplokā; izdot un izplatīt rakstus un
grāmatas par lauksaimniecību, kā arī par
aptauju, novērojumu, pētījumu un izmēģi-

nājumu ieguvumiem un pārskatus par savu
darbību;

organizēt lauksaimniecības rakstura
kooperatīvus un biedrības un veicināt
to sadarbību, darboties līdzi lauk-
saimnieciskās statistikas darbos; or-
ganizēt un vadīt mazpulkus un lauku
jaunatnes praksi lauksaimniecībā;

atzīmēt un godalgot priekšzīmīgākos
lauksaimniekus- ces un laukstrādniekus-ces;
organizēt un vadīt lauku saimniecību dažā-
du nozaru agronomisko pārraudzību; izdot
ciltsgrāmatas, pētīt darba spēka jautājumu
un organizēt lauku saimniecību apgādāša-
nu ar strādniekiem, kā arī veicināt raājrūp-
niecibu, sekmējot pārpalikušo ražojumu
pārdošanas atvieglošanu.

Lauksaimniecības kamera padota
zemkopības ministram.

Zemkopības ministrs uz kameras prezi-
dija priekšlikumu var sodīt ar naudas sodu
līdz 500 ls lauku saimniecības, vai uzņēmu-
ma īpašnieku, vai atbildīgo vadītāju, ja
tas uz kameras pieprasījuma noteiktā laikā
nav sniedzis ziņas, vai ir sniedzis tās apzi-
nāti nepareizas.

Agronomiskās palīdzības
darbs

'Agronomiskās palīdzības darbu pēc Šā
likuma spēkā stāšanos veic, bez
valsts iestādēm, tikai lauk-
saimniecības kamera un tās nodi-
binātās iestādes.

Līdzšinējām dažāda veida nosaukuma
agronomiskās palīdzības organizāci-
jām, biedrībām un savienībām, izņe-
mot kooperatīvo organizāciju savie-
nības, jālikvidējas 3 mēneša laikā
pēc pieņemtā likuma spēkā stāšanās.
Likvidācijai zemkopības ministrs vaja-

dzības gadījumā ieceļ savus pilnvarniekus.
Organizācijas, kuras nosacītā laikā nelikvi-

dētos, likvidēs piespiedu kārtā iekšlietumi-
nistrs uz zemkopības ministra ierosinājumu.
Minēto organizāciju nekustamā manta, lī-
dzekļi un saistības pāriet lauksaimniecī-
bas kameras īpašumā un kārtošanā.

Kameras uzdevumu un darbu veikšanas
sekmēšanai

katrā pagastā varēs darboties viena
lauksaimnieciska rakstura biedrība
tiešākameras vadībā un uzraudzībā
Uz kameras izstrādāto normālstatūtu

pamata.

Kameras pārvaldeun darbība
Kamera sastāv no 100 lauksaimniecības

pārstāvjiem un 50 viņu kandidātiem, kurus
zemkopības ministrs ieceļ no kameras pre-
zidija priekšā liktām personām uz 3 ga-
diem.

Lauksaimniecībaskameras prezidijs sa-
stādās no kameras priekšsēdētāja, 5 vice-
priekšsēdētājiem un zemkopības ministra
pārstāvja. Viens no vicepriekšsēdētājiem
ir Latvijas universitātes lauksaimniecības
fakultātes dekāns.

Prezidija darbība turpmāk sadalīsies 13
nodaļās, līdzšinējo 14 vietā. Kā jauna nāk
klāt lauksaimniecības biedrību
nodaļa, kura apvieno un vada lauksaim-
niecības biedrību darbību ar tiesībām, kā-
das paredzētas biedrību savienībā.

Kameras darbība atbilstoši prezidija dar-
bības nodaļām sadalīsies 15 sekcijās. —•
Lauksaimniecības kameras priekšsēdētājs,
prezidiju locekļi un sekciju priekšsēdētāji,
līdzīgi kā tas noteikts citās kamerās, sastā-
da pastāvīgo kameras galveno komi-
siju.

Kameras līdzekļi sastādās no kame-
ras īpašumu ienākumiem, no ienākumiem
par kameras iestāžu pakalpojumiem, no
valsts budžetā paredzētiem līdzekļiem un
no ziedojumiem un dažādiem neparedzētiem
izdevumiem.

Instrukcijas par likumu piemērošanu iz-
strādā kameras prezidijs, bet izdod zemko-
pības ministrs. Likums stājas spēkā tā iz-
sludināšanas dienā.

taiitii Niliieskaita vtt zilufonda—
Pamatojoties uz likumu par bezsaim-

nieku nekustamas mantas ieskaitīšanu
valsts zemju fondā, zemkopības ministra
J. Birznieka rīkojumā vakar fondā ieskai-
tīti zemes gabali:

Rucavas pag. Meirišķes muižas zemes gab., Vir-
bu pag. Skobojevskas un Kļubņikovkas mājas,
Vārves pag. no Striķu mājām atdalītais zemes
gab., Kārzdabas pag. Reideru mājas, Rundēnu pag
Rundēnu, Vijenu pag. Dilmaņa, Bērzgales pag.
Meirānu, Kaunatas pag. Banderu un Kazeiku, Bi-
ķernieku pag. Bramenišķu mājas, Ungurmuiži?
pag. bij. krievu agrārbankas un Odzessalas, kā ari
Vlpes pag. bij. krieivu agrārbankas 4 un Aiviek-
stes pag. 1 bij. agrārbankas viensētu. Krustpils
muižā fondi ieskaitītās Zeļķu mājas, Višķu pag.
Veco - Tokaru sādžas viensēta un gruntsgabalus
Daugavpili, Vecticībnieku ielā 21, Varšavas ielā
24, Aglonas ielā 26 un Tukuma ielā 86. Tāpat
fondā ieskaitīts Salienes pag. zemes gabals «Ja-
nomol", Linavas pag. Umernišu sādžas viensēta un
Augspils pag. Ostrovskajas, kā ari Purmales So-
ročinas »emes gabali. Kacēnu pag. valsts zemes

fondā pavisam ieskaitīti 9 dažādi objekti. Rtga.3
pilsētā fondā ieskaitīti īpašumi, kas atrodas Jēzus-
baznlcas ielā 6, Baložu ielā Nr. 38, L. Palisādu
ielā 41, Kruzesmuižas ielā 14, Purva ielā 7?a,
Maskavas ielā 116, Krasta ielā 75 un Kapu ielā 7.

Ieskaitot šos īpašumus valsts zemes

fondā, ievērojami pieaug objektu skaits,
kurus varēs pieprasīt Latvijas brīvības cl-
nltāji. Ar vakardienasrīkojumu ieskaitī-
to īpašumu vērtība vien sniedzas vairākos
miljonos.

Grīva uzpošas
Grīvas pilsētas galva P. Haselbaum» sa-

runā ar mūsu līdzstrādnieku izteicās:
„Pag. gadā pilsētas valdei lielas rūpes

darļja pilsētas financiālais stāvoklis. Pa-
teicoties enerģiskai rīcībai, tagad stāvoklis
jūtami uzlabojies. Budžets tekošam ga-
dam sabalansēts uz 46.646 ls, ņemta vē-
rā taupība un lietderība. Patreiz notiek
Grīvas pilsētas izmērīšana, pēc kam no-
spraudīs jaunas robežas. Līdz ar jaunām
robežām pilsētai pievienos Kalkānas spir-
ta brūzi, sāls un labības dzirnavas.

Pilsētas valde nolēmusi lūgt zemkopī-
bas ministriju Grīvā pie stacijas celt lopu
eksportkautuvi. No 13. janvāra darbību

uzsāks 3 trūcīgo iedzīvotāju un bērnu
ēdināšanas punkti. Punktus atvērs Grīvā,
Nīderkūņos un Judovkā. Dienā izsniegs
1000 siltas pusdienas. Ev.-lut. draudzes
mājā atvērs bērnu dārzu. Daudz pilsētas
valde tekošā gadā darīs pilsētas izdaiļo-
šanai. Pie stacijas ar kociņiem apstādīs
15. maija ceļu un iedēstīs parkus.

—la.

Pārdēvēta Daugavpils skola
Izglītība ministrs A. Tenteli* pārdēvē-

jis Daugavpils valsts arodu un dzelzceļu
technisko skolu par Daugavpils valsts aro-
du skolu un dzelzceļu technisko vidus-
skolu.

Kursi Latgale
Latvijas lauksaimniecības kamera sarīko 14.

Janvārī Maltas pag. Prezmas 4. kl. pamatsko'ā
priekšlasījumu par zemkopību, lopkopību un biš-
kopību. Rušinās pag. namā lauksaimniecības kursi
notiks 17. un lS. janvāri, bet 24. un 25. janvāri
Siljāņu pag. 6. kl. pamatskolā. Mājturības kur-
tus no 20.—25. janvārim rīko Andzelmuižas 1.
pak, pamatskolā.

Parādu taisīšanas laiks pagājis
Līvānu pilsētas galva J. Zvanītājs par

Līvānu saimniecisko stāvokli izteicās:
„Parādus jau sen netaisām. Pēc liela-

jām pārvērtībām viss iet nesalīdzināmi
labāk uz priekšu: sataisīti trotuāri, uzcel-
ta policijas māja; sāksim celt patreiz arī
lopkautuvi, jo līdzšinējā pieder žīdu drau-
dzei un neatbilst vairs prasībām. Bez tam
jādomā par jaunām telpām komercskolai

kam domājam izmantot dažus kara laikā
nopostītu celtņu mūrus. Budžets pašval-
dībai noslēdzies ar atlikumu arī 1935. g.
Jaunais — 1936. g. budžets par iepriek-
šējā gada budžetu mazāks.

Par Līvānu sabiedrisko dzīvi nevar se-
višķi priecāties. Cik jau darbojas, tik
darbojās aizsargi. Sarīko šo to arī uguns-
dzēsēji un katoļu jaunatne. Pavisam pa-
sīva namsaimnieku biedrība un izglītības
biedrība. Šī pasivitāte meklējama apstāk-

lī, ka Līvānos maz enerģisku sabiedrisku
darbinieku. Kuri darbojas— tiem jādar-
bojam visās organizācijās un ir apkrauti
darbiem un pienākumiem, bet kuri nedar-
bojas — tie nedarbojasnekur. Kaut gan
Līvānos ļoti nevienāds iedzīvotāju sastāvs
tautību un ticību ziņā, saticība tomēr ir
laba un visi cenšas saprasties".

Jauni skolu nami Latgale
Ludzas apr. vecākais J. Roskošs mūsu

līdzstrādniekam izteicās:
Skolu jaunbūvēm un veco skolas na-

mu remontiem apriņķī piegriežam no-
pietnu vērību. Vairākos pagastos ceļ
jaunus, piemērotus skolu namus un pārbū-
vē vecos. Šinīs dienās atklāja Mērdzenes
6 kl. pamatskolu,kura būvi uzsāka pag.
gada vasarā. ' Būvdarbi izmaksāja 37.000
ls. Skolā mācās ap 170 latviešu bērnu un
tā kalpo plašai apkārtnei.

Pēc izremontēšanas šinīs dienās dar-
bību uzsāka arī Šķaunes pag. Dibanovas
6 kl . pamatskola. Arī šī skola ir viena no
plašākām latviešu skolām. — Valdība
skolu lietās nākusi pretī apr. pašvaldībai
un piešķīrusi lielākas sumas arī citu skolu
jaunbūvēm. Skolu namu izlabošana un

pārbūves stipri sekmē skolēnu skaita pa-
vairošanos. —U.

Ierosināts pasta Daugavpilij piegādāt
lidmašīnās

Daugavpils pilsētas galva J. Volonta
sarunā ar „Rita" līdzstrādnieku izteicās:

„Lai paātrinātu daugavpiliešiem pasta
piegādi, Daugavpils pilsētas valde šinīs
dienās griezīsies pie satiksmes ministrijas
ar lūgumu pastu no Rīgas piegādāt ar lid-
mašīnām. Panākta vienošanās ar vietējo
garnizonu par aerodroma izmantošanu.
Ja ministrija lūgumu ievēros, tad daugav-
pilieši „Rītu" saņems 9 no rīta vai agrāk.
Pasta pārvadāšanai lidmašīnās, varētu iz-
mantot abas Daugavpilī būvētās Latvijas
aerokluba lidmašīnas — „Vanagu" un
«Kaija". —la.

Sodiem
pirmā gadu mlmīeņ*em
un nesena paaG*nē

šodien paiet 31 gads no mūsu valsts
himnas teksta un mūzikas autora Bauma-
ņu Kārļa nāves dienas. Himna pirmo rei-
zi dziedāta 1873. gadā sarīkoto dziesmu
svētku koru diriģentu sanāksmē, uzreiz
sizdama augstu patriotisku vilni. Arī pats
Baumaņu Kārlis allaž savam nacionālam
patosam licis parādīties ļoti pārdrošākār-
tā. Pēterburgā kādās galma viesībās, kur
daži latviešu studenti «aizmirsuši" savu
mātes valodu, Baumanis sašutumā iesau-
cies : «Nolādēts lai ir tas putns, kas atstāj
savu ligzdu, nolādēts ir tas cilvēks, kas
aizmirst savu mātes valodu." Baumanis
mira Lambažos 1905. g. 10. janvārī ar
Latvijas vārdu uz lūpām un pag.' gadā vi-
ņam uzcēla pieminekli.

17 gadi šodienpaiet kamēr Amerikas
Savienoto valstu prezidents Vilsons publi-
cēja savus 14 punktus, kuros prasīja tau-
tām pašnoteikšanās tiesības . Prezidenta
Vilsona deklarācija sekmēja arī Latvijas
neatkarības atzīšanu no lielvalstīm.

347 gadi šodien paiet no naudas kalša-
nas tiesību piešķiršanas Rīgai. Citu naudas
vienību apgrozību pēc tam Rīgā noliedza.
Iekšrīgā, Monētu ielā vēl tagad redzams
nams, kurā atradusies Rīgas naudas kal-
tuve.

Sporta laukums Tukuma aizsargiem
Tukuma pilsētas valde piešķīrusi 11.

X»k«Bft»~aizsargu pulka vajadzībām pil-
sētas centrā 800 kv. metru lielu laukumu,
kur pulks nodomājis ierīkot sporta lauku-
mu. Aizsargi jau stājušies pie laukuma
izbūves un paredzams, ka pavasarī jau
varēs nodot lietošanai skrejceļu un futbo-
la laukumu.

Jauna skautu vienība
Latvijas skautu centrālās organizācijas

pārvalde reģistrējusi jaunu skautu vienību
pie Lašu pag. aizsargu nodaļas. Par vienī-
bas priekšnieku iecelts G. Puvāns.

Jauns inspektors
Izglītības ministrs A. Tentelis atbrīvojis

Hercoga Pētera ģimnāzijasinspektoru R.
Kurtu no amata un viņa vietā iecēlis tās
pašas skolas skolotāju J. Kalniņu.
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MAN JĀKĻŪST TRAKAM
Noldens, pieņēmi» konsula Harta

piedāvāto vietu viņa haciendi, dodat
ceļā un driz vien pagūst iepazītie* ar
Meksikas īpatnējiem ceļojuma ap-
stākļiem.

"I ^JJ* Braucu aizvien tālāk un
tālāk,

lOsj uz Klusā okeāna pusi, līdz bei-
dzot, kādā pusdienā iebraucu

Jalisko, Tonālas departamentā.
Pēdējā ceļa posmā es biju darījis glu-

ži tāpat, kā indiāņi — gulējis dienā.
Vienalga, vilcienā vai stacijās. Naktīs
man bija jāizcīna drausmīgas cīņas ar da-
žādiem kukaiņiem. Bet tagad es biju Ja-
lisko. Man bija jāpērk mūlis, kuram va-
jadzēja mani aiznest pārSierra Madre uz
Čiapu de Corso.

Meksikāņu koka sedliem ir viena
priekšrocība. No viņiem nevar izkrist, jo
jātnieks viņos sēd kā krēslā. Bet viņiem
arī ir viena slikta īpašība. Tie ir tik cieti,
kā pēc divu stundu jāšanasāda gluži no-
berzta un tad vajaga tik daudz brūču pū-
dera, ka šim nolūkam gandrīz nepiecie-
šams speciāls nastu nesējs ēzelis. Tikai
pēc ilgāka laika var pietiekoši norūdīties.

Valsts uzceltā šoseja no Jalisko uz
čiapa de Corso savieno zemes vidieņu ai
okeānu, dzelzceļu, civilizāciju. Simtiem
tā saukto karetu, vecmodīgu vēršu pajūgu
uz augstiemriteņiem, lēni velkas pa ceļu.
Pār galvām nežēlīgā saule izgāž savu
svelmi. Cilvēkus un dzīvniekus pārkālj
putekļi, balti putekļi.

Es pārnakšņoju indiāņu būdiņās un
rančās, gulēju uz lūku paklājiem' vai šū-
puļtīklos. Apgabala diženums nav pārspē-
jams. Pastāvīgi mainās tropi ar subtro-
piem. Ceļš stiepjas pār stepēm, caur
džungļiem, mūža mežiem, klinšu aizām.
Kalnup, lejup. Pār upēm, kuras zirgam
jāpārbrienun kur viņš dažreiz iestieg līdz
vēderam. Tā tas iet simts piecdesmit ki-
lometrus no vietas. Un es vientuļš jāju
caur šo paradīzi l Tā ir tiešām atpūta.

Jāju lejup pa Sierra Dadres nokarēm.
Dziļi lejā, caur milzīgo līdzenumu, vij5s

Rio Grmalva. Tā vien likās, ka tur ir
krietni karsts. Jau no šejienes, no augšas,
likās, ka var saskatīt drudža izplatītāju
barus, šeit bija vissvelmainākie tropi.

Uz upes čum un mudž indiāņu vienkoči
un motorlaivas. Tālumā mirdz galvas pil-
sētas Guteriecas baltās mājas. Visu ieleju
sedz brīnišķa augu valsts. Spilgtajās mū-
ža mežu krāsās baltās pilsētas izskatās
pēc pasakām. Neviļus jāizberž acis, lai
pārliecinātos, vai nesapņo. Kā tas gan
iespējams? Tik daudz krāšņuma tik tālā
nomaļu zemē?

Iejāju čiapā de Corso, vecajā indiāņu
galvas pilsētā, un mani tūdaļ ielenc vesels
bars indiāņu, kuri piedāvā ganības, kuku-
rūzu, naktsmājas. Viens otru pārspēj ne
tikai kliegšanā, bet ari cenu nosišanā:

«Divdesmit centavus, piepadsmit cen-
tavus, desmit centavus, senjor!"

šeit var dabūt ēst zemi, īstu zemi. Tas
ir viens no iedzimto gardumiem,kā stāsta,
ļoti barojošs.

Divi indiāņi izspraucas priekšā.
«Jūs dodieties uz San — Huānu, sen-

jor?"

,,Jā."
«Mēs jau divi dienas gaidām jūs iero-

damies. Jūsu bagāža jau pienākusi. Mū-
su laiva stāv krastmalā."

Sekoju viņiem. Viņi pārdod manu
zirgu gandrīz par to pašu cenu, par kādu
es viņu pirku Jalisko. Mani paēdina, un
drīz vien mēs mazajā laiviņā dodamies
ceļā.

Uznāk vakars, un mēs pieliekam visas
pūles, lai sameklētu krastā kādu vietu,
kur piestāt pa nakti. Visur aug māža
mežs, džungļi aug upē iekšā, un tas ap-
grūtina meklēšanu.

Kad beidzot gribam doties pie miera,
mums uzbrūk moskitu bari. Miljoniem
viņi džinkst pār ūdeni, un tas ir tik baigi,
neprātīgi baigi. Tur perinās drudzis,
katrs sevī nodomā, un pat zem moskitu
tīkla var gulēt tikai pa pusei, jo moca bai-
les par savu sīko dzīvībiņu, kuru moskiti
var saindēt ar drudzi.

Divi dienas mēs pavadām uz upes, tad
esam San — Huānā.

Izdzirdis laivas troksni, no haciendas

iznāca dīvains stāvs — vīrs baltos cimdos
un baltu plīvuri pār galvu. Seja zem plī-
vura nebija saskatāma. Uz kreisā pleca
tupēja mazs pērtiķitis.

«Esiet sveicināts mūsu mājā," viņi uz-
runāja.

Tā tad ,tas laikam, bija pats pārvald-
nieks.

Viņš mani ieveda mājā caur plašu
priekštelpu, kuru šeit sauc par portiku.
Mēs nosēdāmies tumšā istabā, kurā stā-
vēja dažas drebulīgas istabas lietas, un ti-
kai tad pārvaldnieks noņēma savu plī-
vuri.

Es tīri vai pārbijos, šim cilvēkam bija
velnišķīga līdzība ar mazo pērtiķīti. Tikai
viņa acis bija citādas— zilas ģermāņu
acis ar dīvainu mirdzumu, gandrīz baigas.
Tādas acis es esmu redzējis tikai vājprā-
tīgiem.

Tad viņš sāka smaidīt, īstu plānprāti-
ņa smaidu. Unkad viņšsāka runāt, jauk-
dams veselu virkni kādas indiāņu valodas
vārdu ar savu mātes valodu, tad man klu-
sībā viss kļuva skaidrs.

To bija paveikuši tropi. Tas bija tropu
trakums.

Pēkšņi pārvaldnieks izrāva pistoli un
ar baigi — nopietnu sejas izteiksmi pie-
bāza man to pie paša deguna:

«Jūs jauksieties manās darīšanās, he?
Ko konsuls jums teica, kāds būs šeit jūsu
uzdevums?"

Galīgi apstulbu, steigā izstostīju:
„Nē!" un norāvu viņa roku lejup.
Tikpat pēkšņi viņš atkal kļuva laipns,

un atkal sāka smaidīt. Tad viņšmani ie-
veda manā istabā, kura atradās līdzās vi-
ņa mājoklim.Pēc viņa aiziešanases varēju
atkal brīvāk uzelpot.

Tad tāda bija tā lieta! Konsulam va-
jadzēja šo trako atvietot, un šim nolūkam
viņš bija izraudzījis mani. Ar laiku arī
man bija jākļūst trakam! Mani saistīja
līgums uz divi gadiem — laika bija pil-
nīgi pietiekoši.

llolorese slariē
P. Mekera romāns par jaunam sirdīm un likteņa ironiju

(9. turpinājums.)

Iepriekšējā satura atstāstījums.
Tautsaimniecības (tudentu Dolore

sa Šolcs, trūkuma spiesta, strādā pai
kalponi Petrikeitu ģimenē, kur viņi'
sauc par Minnu. Darba gaitās Dolo-
resa iepazīstas ar simpātisku kalponi
Matildi un kādu jaunu strādnieku
Kārli Dēringu, kas Minnu ielūdzis uz
satikšanos. Doloresa pēc asas saru-
nas ar jauno studentu Teo Benevicu,
kuram viņa pārmet pielabināšanoi
bagātajai Holeina kundzei, sarūgti'
nāta dodas uz satikšanos.

*
Petrikeitu mājā lielu uztraukumu rada

Rozes un Eida iesvētīšana. Tai gatavojas
ar drudžainu rosību. Bērnistabā jau vai-
rākas nedēļas sēž šuvēja, un Minnai ra-
dies jauns pienākums — palīdzēt šūšanas
darbā. Rozi kā līgavu no galvas līdz kā-
jām ietērpj jaunās drēbēs. Par melno un
balto iesvētīšanasuzvalku Rozei maza bē-
da. Bet par pirmo balles tērpu, ko paga-
tavo pēc jaunākāsParīzes piegrieznes, uz-
traukums nav mazais. Roze apgalvo: ja
grib, lai kleita tiešām būtu moderna, tad
muguras izgriezumam jābūt vēl daudz
dziļākam.

Eidis dabū savu pirmo smokingu. Ie-
svētīšanas dāvanas izstādītas salonā radu
nu draugu apskatei. Citkārt tik skopie
Petrikeiti tagad parāda, ko viņu naudas
maks spēj. Petrikeita kungs, lai gan sten
un vaid par grūtiem laikiem, koku tirdz
niecībā ierausis labu grasi un var izp.!dīt
visas savu bērnu iegribas. Tur ir zelta
v.'.iksteņi, briljanta kravates adata, bril-
jantu aproce, gredzeni un kakla rotas.
Galvenais, protams, ir materiāls, nevis
mākslinieciskais, izstrādājums.

Visas mājaskalpones sapulcējušās ap-
brīno šo krāšņumu. Pēc tam virtuvē dzh-
dami dažādi spriedumi.

Resnā virtuves Anna, vienā rokā turē-
dama kakao krūzi, otrā maizi ar desu,
stāsta:

«Man bija četrpadsmit gadu,kad mani
iesvētīja, un mans pūrs bija kara laika
prece. Mana māte slimoja ar ģikti un
vairs nevarēja veļu mazgāt. Mēs izīrējām

divas istabas — vienu kādam aģentam,
otru studentam. Pašas gulējām virtuvē.
Tāda bija mana goda diena."

Pāris kalpones ieķērcās. Citas apklu-
sušasun nopietnas atstāj virtuvi.

Doloresa jutas satriekta. Līdz šim vi-
ņa pret šo resno, laisko, trulo virtuveni,
kas nepārtraukti gremoja, bija sajutusi
tādu kā naidu. Nu viņai Annas bija žēl.

*
Svētku programa bija plaša. Pēc baz-

nīcas — apsveikumi un lieliska dineja.
Daudz radu. Pēcpusdienas kafiju dzēra
pie šmitleinakundzes. Tikai Petrikeita
kungs paskaidro, ka turp viņu neaizvilk-
šot ne ar desmit zirgiem, jo viņš šmitlei-
na kundzi nevar ieredzēt. Arī uz balli va-
karā viņš neiešot.

Minna un Anna steidzas nomazgāt
pusdienas traukus, jo tūlīt jāiet pie šmit-
leina kundzes palīdzēt. Anna ļoti puko-
jas, jo šī ir viņas brīvā svētdiena, un Šmit-
leina kundze neatalgo palīgus ar naudu,
bet ar grāmatām.

Grūti iedomāties lielāku kontrastu kā
Petrikeitu un šmitleinu ģimenes. Mazā
jaukā, gudrā Frīdele līdzās lielpilsētas
kroplajam stādam Rozei! Pie Petrikoi-
tiem galvenais ir bagātīgi klāts galds, —
šmitleini vairāk vērības veltī jaukam lai-
ka kavēklim, sevišķi mūzikai. Spēlē Bēt-
hoveni!, kāds aktieris deklamē Fausta mo-
nologu, un tad šmitleina kundze dzied
šūberta dziesmas.

Minnai pašlaik rokās paplāte ar tējas
traukiem. Lai varētu palikt istabā un
klausīties mūziku, viņa izliekas, it kā bai-
dītos sacelt troksni ar traukiem un, noli-
kusi tos, atslējās pret sienu.

Petrikeitu mājā vakarā, šķiet, trako
pats nelabais. Māte ar bērniem gatavojas
ballei, bet tēvs, iekāpis rīta kurpēs, skais-
tas par to, ka viņam jāgarlaikojas. Arī
uz Minnu krīt dažas dusmu dzirksteles
Tikko ballenieki aizbraukuši, PetriKeits
pasaucKlenki. Minnai jāgādā alus. „Un

taisāties, kā tiekat," Petrikeits uzsauc,
„man riebj jūsu uz/pūtīgaseja".

Jā, vastlāvju otrdienā Petrikeita kungs
bija kļuvis uzbāzīgs. Doloresa viņu bija
varējusi atvairīt tikai ar pļauku. Tā bija
gadījusies ļoti spēcīga. Petrikeita kunga
dusmas bija neaprakstāmas. Govju meita
— tas bija maigākais vārds, ar ko viņš
Minnu apbalvoja . Bet ko bija darīt Min-
nai? Vai lūgt kundzes palīdzību? Taisni
nākošā rītā kundze viņai bija paaugstinā-
jusi algu. Varbūt kaut kas bija nonācis
nama mātes dzirdīgajām ausīm?

Bet slepenais rūķītis vairs neslēpj nau-
das zīmes zem Doloresas pagalvja.

Pēc deviņiem vakarā Doloresa, ieslēgu-
sies savā istabā, raksta dienas grāmatā.
Pie durvīm zvana. Vai tā būtu Matilde?

Nē, — ārā stāv šolcs.

Vecajam kungam pēdējā laikā nav
klājies lāgi. Viņšizskatās pavisam noplu-
cis. Trīs dienas viņš nav skuvies. Un pa-
kausis kļuvis sidrabains, šolcs vairs ne-
krāso matus.

..Bads." viņš norīstīdamies saka.

Doloresa tuvu izmisumam. Viņa vir-
tuvē nevar pieņemt ciemiņus un barot tos
ar pieliekamā kambara krājumiem. Ve-
cais kungs jāapslēpj. Kur? Viņas istabā.
Viņiem jāizrunājas.

Nu šolcs sēd bērnistabā un izsalcis ēd.
Klubā viņu kāds esot aprunājis, tur viņu
vairs neuzņemot. Visur slēgtas durvis.
Neviens arī vairs negribot apdrošināt dzī-
vību. Jo biedrība viņu iesūdzējusi, Ūņēc
ka . .. bet tas esot pārāk garšstāsts. Tik-
ko šolcs paēdis un izdzēris pudeli alus, vi-
ņa lielība aug augumā. «Un ja nu es ie-
domājos, ka mana miesīgā meita, par )*u-

ru es visu ," viņšatkal norīstās, — «par
kuru es visu — kā pelikāns "

' «Ak, lai paliek," Doloresa lūdzas.
«Un tagad — kalpone. Pie tam stu-

dējusi."
«Es turpinu studijas. Sarakstā vēl ne-

esmu svītrota. Vasarā es likšu eksāme-
nus."

«Ko tu studē šeit?"
Viņa atslēdz atvilktni un parāda zilās

burtnīciņas. — «Lielpilsētas dzīvi. Sociā-
lo stāvokli — no kalpones perspektīvas".

«Interesanti. Jā, to tu esi mantojusi no
manis, meitēn!"

«Es tev varu dot tikai to, kas man vēl
atlicis no algas. Nesen samaksāju studiju
naudu. Un vakar liku' pazolēt kurpes.
Tās briesmīgi plīst."

«Paldies, bērns. Protams, tu to dabūsi
atpakaļ ar procentēm, tiklīdz . . ."

Nošķind zvans. Doloresa aizskrien.
Kungiem vajadzīgs alus. Lai paņemot lie-
lokannu un aizskrejot uz restorānu.

šolcsarvien vēl ēd. Doloresa viņu ie-
slēdz bērnistabā. Kad viņa atgriežas,
viņš savu izsalkumu beidzot apmierinājis
Doloresa viņu pavada līdz virtuves dur-
vīm. Bet tur viņi sastop Petrikeita kun-
gu. «Kur jūs paliekat, Minna? Kas jums
par viesi?"

«Tas ir šolca kungs. Viņš man prasīja
Postulāta kundzes adresi. Es gribēju jūs
lūgt atļaut paskatīties cienītās kundzes
tālruņa grāmatā".

Doloresai grūti melot. Ja Petrikeita
kungs nebūtu iedzēris, viņš to manītu. Bet
tagad viņš tikai redz, kā svešais vīrs sasit
kopā papēžus un saka:

«Virsleitenants šolcs."
(Turpmāk vēl.)'

Vistas Kontrabandistu loma
šinīs dienās vācu iestādes atklājušas

kontrabandistu veikalu, kurā pie atbildības
sauks 8 vistu fermu īpašniekus, bet īstās
kontrabandistes bijušas 1000 vistas. Vistu
fermas atradušās pie pašas Vācijas un Ho-
landes robežas, — viena daļa Vācijā, otra
Holandē. Fermu īpašnieki gribējuši olas
pārdot Vācijā, kur cenas ir daudz augstā-

kas. Vistu barība savukārt ir daudz lētāka
Holandē. Tāpēc vistu īpašniekiem radās
lieliska ideja — viņi putnus pabaroja Holan-
des pusē un tad pārbaidīja tos pāri robežai
tā, lai tās savas olas izdētu Vācijā. Muit-
nieki aprēķinājuši, ka nabaga vistas tādā
veidā pārnesušas pāri robežai 2 milj. olu.

NJAflONAI Ā<i fiPFDAC 1) Jaunākā Latvijas chronika, tf) pirmo reizi
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KULlUKrlLlTlA reizi gaismas skaņu filma brauciens pa Harcu,

Sestd., 11. janv. pl. 5.30 p p., svētd., 4) Komēdija,
12. janv. pl. 11 pr. p. un 5.30 p. p. ?— — —

Ieejas maksa 20, 30, 50 sant. un 1 lats. Kases
atvērtas stundu pirms izrāžu sākuma. Bērniem
ieeja atļauta.
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Luga par skatuves zvaigzni
Reti gadās, ka skatuves māksliniekiem jātēlo

pašiem sevi. Tāda izdevība tagad dota Nacionālā
teātri Lilijai Štengelei ungāru rakstnieka L. Zi=
lahi lugā. Lilija Štengele tēlo slavenu skatuves
zvaigzni, kas velti mēģina saraut saites ar skatuvi
un ar mīļoto cilvēku, kamēr galu galā ... nu, tas
jāredz pašiem.

L. Zilahi luga „Viņas pēdējā loma" Nacionālā teātri. — Tēlotāji 3. cēliena ainā: L. Štengele —
Klementīne nn K. LagzdiņS — prof. Kāda.

«Viņas pēdējā loma" ir psīcholoģiska drāma.
Ārējo efektu te maz, viss balstās uz tēlojumu un
darbību. Kā tādu viņu ari iestudējis režisors Amt-
manis - Briedītis . Modernas, jaunas dekorācijas
darinājis A. Cimermants. Iegādāti ari jauni kostī-
mi.

Blakus Lilijai štengelei un Žanim Katlapam uz

skatuves gan nopietnās, gan komiskās lomās re<
dzam vēl pārējos teātra spēkus. R. Parņickis glu-
di matus sasukājis, runādams kustina asu ķīļa bār-
diņu un pastāvīgi klanās — viņš ir viesnīcas īpaš-
itfeks. Lagzdiņl kļuvis sirms profesors, L. šmits
saucas par vecu padomnieku, bet patiesībā ir gal»
vēnām kārtām savas sievas vīrs. — Sievu tēlo M.
āmitchene. Vēl lugā piedalās Berta Rūmniece, J.
Ģermānis, slēpju kostīmā redzama Irma Graudiņa,
ūsas un smokingu dabūjis R. Baltaisvilks.

Visu šo personu sastapšanās rada spraigu dar-
bību, kurā netrūkst arī komisku situāciju. Beigas
iznāk citādas, kā skatītāji varētu to sagaidīt.

Pirmizrāde rītvakar.

MĀKSLA
JANA SABĒRTA 25 GADU SKATUVES DAR

BĪBAS ATCERE Nacionālā teātri notiks 27. feb-
ruārī. Šāberta beneficei lugu izraudzīs tuvākajās
dienās.

VLADIMIRA AVOTIŅA 25 gadu akatuves dar-
bības atceres izrāde 23. janvāri Zemnieku Drāmai
teātrī. Izrādis J. Jaika komēdiju „Senču zelts".

Daugavpils latviešu dramatiskā teātri
12. janvāri „Vara kāzas", 26. janvāri režisora J.
Kļavas beneficē .(Karalis". —1*

Prof. P. Sakša angļu dziesmu vakars
22. janvārī konservatorijā.

Magdalēnas Sepes dziesmu vakar.
19. janvāri Melngalvju zālē.

OPERA UN TEĀTROS.
ŠODIEN:

Nacionālā operā — „Aida".
Nacionālā teātri — „Dullais barons Bundulis".
Dailes teātrī — „PļāpIgās sievas".

R I Ts
Nacionālā operā — „Korsārs".
Nacionālā teātri — pirmo reizi — „Viņas pē-

dējā loma".
KINO:

Forumā — „Ungāriete". AT — «Prāgas stu-
dents". Palladiumā — „Marieta". Splendid Pa-
lace — «Viktorija". Ainā — „Sarkanais jāt-
nieks". Metropolē — «Dzīšanās pēc miljoniem"
Kazino — «Kasta Diva" un «Tracis Jolantas dēļ".
Monā — «Barkarolla" un «Brauciens jaunībā".
Progress — „Frankenšteina līgava" un «Pēteris".
Ausmā — «Epizode" un «Mičmanis Džeks". —
Maskā — «Orlaka rokas" un «Lifta zēns Nr. 14".
Astrā — «Mūmija" un «Stradivārijs". Liesmā —
«Mīlas mikla" un «4 ar pus muskatieri". Fortūnā
— «Tava dziesma man visu teic" un «Pigmalions" .
Kristai - Palace — «Svētā un viņas nerrs" un
«Salonvagona noslēpums".

SPORTS ™
10 VIENĪBAS KORPORĀCIJU VOLEJBOLA

TURNĪRĀ.
Korporāciju volejbola turnīrā pieteikušās 10

vienības. Turnīra vadība, pārrunājot sacīkšu rīko-
šanu, nolēma vienības sadalīt 2 grupās. No katras
grupas 2 labākās tālāk sacentīsies katra ar katru
un savā starpā sadalīs pirmās 4 vietas.

1. grupā — Fr. Livonicai, Fr. Letticai, Lettc-
niai, Selonijai un Beveronijai.

2. grupā — Fr. Metropolitanai, Talavijai, Lett»
gallijai, Pairiai un Fr. Lataviensis. Volejbola sa-
censības sāksies 22 . janvāri.

Basketbola turnīra pēdējā kārtā, 15. janvāri,
sacentīsies — Lečtgallia — Fr. Lataviensis (Ozols,
Poltraks), Tervetia — Fr. Metropolitana (Ander-
sons, Rūja), Selonija — Beveronija (Tiltiņš,
Celms), Lettonia— Talavija (Sātiņš, Auziņš).

22. janvārī izcīnīs atliktās spēles basketbolā —
Selonija —? Fr. Metropolitana (Cerbulis, Ozols)
un Tervetia — Beveronija (Rūja, Sātiņš).

Volejbola turnīra ievadījumā sacentīsies — Fr.
Lettica — Fr. Livonica (Fricsons, Bērziņš) un
Lettgallia — Talavija (Elmūts, Cīrulis). ?

Turnīra vienību pārstāvju apspriedes turpmāV
notiks ceturtdienās pīkst. 5 p. p. universitātes vecā
Ski.

Latvija uz Berlīni sūtīs 30 vieglatlētus.

LVS valde vakar pārrunāja Latvijas vieglatlētu
piedalīšanos Berlīnes olimpiādē. Valde atzina, ka
uz olimpiādi būtu sūtāmi 25 vieglatlēti un 5 viegl-
atlētes.

Maratona skrējējiem no 21.—27. maijam no»
lēma rikot pārbaudes sacīkstes 25 klmtr. distancē,
bet no 5.—12. jūlijam pilnā distancē.

Soļotājiem — olimpiādes kandidātiem maija
notiks pārbaudes sacīkstes 30 klmtr. distancē, bet
jūlijā — pilnā 50 klmtr. distancē.

Biedrībām līdz 1. martam jāpaziņo savienība'
sacīkšu termiņi, lai tos saskaņotu. Biedrībām, ku-
ru biedri nodomājuši startēt ārzemēs, savienībai
par to jāziņo vismaz mēnesi iepriekš. Ziemas pe-
riodā V. Rinnes vadībā notiks vieglatlētikas in-
struktoru kursi.

SPORTS ĀRZEMES
Norvēģijas ātrslidotāji Garmisck « Partenkirchenai

Norvēģijas slidskri ēšanas savienība caur olim-
pisko komiteju, pamatojoties uz meistarsacīkstēs
sasniegtiem rezultātiem, izraudzījusi savus repre-
zentantus Garmisch - Partenkirchenai. Bez-jaunā
Norvēģijas ātrslidošanas meistara Ivara Ballagruda
un pagājušā gada pasaules meistara Staksruda,
Norvēģija pieteikusi vēl sešus ātrslidotājus: Eng*
r.estangenu, Mathisenu, Haraldsenu, Krogh'u un
Vanbergu. Bez pazīstamiem Norvēģijas ātrslido-
tājiem Garmisch - Partenkirchenā redzēsim ari
jaunās paaudzes reprezentantus — Krogh'u un
Vanbergu.

,.Eiropas kausa" izcīņa ledus hokejā.
Sevišķi spēcīgas ir izveidojušās Anglijas ledus

hokeja vienības, kuru rindās saskatāmi gandrīz ti-
kai kanādieši. Ari pagājušā gadā «Eiropas kausa"
izcīņā uzvarēja Anglijas reprezentants — Streat-
ļiam. šogad kausa izcīņa risinās 2 grupās. Pirmā
«grupā ietilpst — Anglijas, Francijas, Šveices un
Cechoslovakijas vienības. Otrā grupā — Austri-
jas, Ungārijas, Rumānijas un Čechoslovakijas HC
'Rapid vienība.

Budapeštā os revanšcīņu ieradāe Vjum EK

un sacentās ar BKE Budapešta. Sacīkste beidzās
— 1:1 (0:0, 1:0, 0:1). Sacīkstē cīņas dalībnieki
tā aizrāvās «cīņā", ka vairāki spēlētāji atstāja lau-
kumu savainoti. Sāpīgāki cieta vīnieši, kuru sa-
stāvā beigās «iztrūka" trīs spēlētāji.

Londonā risinājās vairākas sacīkstes. Pagāju-
šā gada uzvarētāja Streatham vienība pēc intriģē-
jošas cīņas pieveica Vemblejas Kanadians repre
zentantus — 4:3 (1;1, 2:2, 1:0). Uzvara izšķī-
rās tikai pēdējā spēles trešdaļā, pateicoties lie-
liskai Streatham uzbrucēju sadarbībai. Richmond
Hawks — Kensington Korinthians — 4:4 (1:2,
2:1, 1:1) un Vemblejas Lions — Kensimgtonas
Korinthians — 8:4 (3;0, 2:0, 3:4).

Stokholma — Hamburga — 2:1.
Atgriežoties no sacensībām Parīzē Zviedrija

tenisisti — jaunais Parīzes meistars Šrēders ar ga-

vu tautieti Nvstumu apstājās Hamburga, kur sa-
centās slēgtās telpās tenisā pilsētu sacīkstē StoK-
betona — Hamburga. Vienspēlēs vācietis Vutfs
pieveica Nvstumu — 8:6, 6:1, 4 ;6, 6:2 un šrēders
— Dr. Bessartu — 6:4, 6:4, 6:4. Dubultspēlē —
Šrēders - Nvstums pārliecinoši pieveica Dr. Des-
sartu = Ebersteinu — 4:6, 6:2, 6:3, 6:4. Lielisku
spēli demonstrēja šrēders, kuru speciālisti uzskata
par spēcīgāko tenisistu slēgtās telpās.

Sachs
Igaunijas nacionālā turnīrā uzvarējis Šmits.
Igaunijā noslēdzies nacionālais šacha turnīrs,

kurā piedalījās visi stiprākie sadilsti — izņemot
vienīgi meistaru Paulu Kerresu. Turnīrā uzvarē-
ja 19 gadus vecais Pauls šmits, iegūstot 8 punk-

tus (no iespējamiem 10 pnkt.), seko — 2. vietā
J. Rauds — 6,5 pnkt. 3. vietā G. Frīdemans —?
5,5 pnkt. 4. vietā V. Ūlbergs — 4,5 pnkt. 5.—G.
v. J. Tīrns un J. Lorups, katrs ar 4 pnkt. Līdz
ar uzvaru, šmits iegūst tiesību cīnīties mačā (7
partijas) ar Kerresu, dēļ Igaunijas meistara titula.
Neizšķirta mača gadījumā, meistara nosaukumu
patura Kerres.

Prāgas «Maršali" jubilejas turnīrā uzvarējis
Opočinjkis.

Prāgā noslēdzies šacha kluba «Maršali" jubile*
jas turnīrs, kurā 1. vietu ieguva meist. Opočinskis
ar 13,5 pnkt., seko — 2. vietā Citta ar 12,5 pnkt.
3. vietā Hofmans ar 12 pnkt. 4. vietā Hromadka
ar 11,5 pnkt. 5.—6. v. Bodeslavs un Petkievičs,
katrs ar 10 pnkt,

Ko šodien lems Latvijas Ziemas Sporta Savie-
nības valdei, ir jautājums, uz kuru atbildi gaida
visi Latvijas sportisti. Pēc vairāku stundu garām
debatēm LZSS valde trešdien nevarēja vienoties
par kandidātiem, kuri piesakāmi ziemas sporta
olimpiskai rīcības komitejai un atlika jautājuma
galīgu izlemšanu uz šīsdienas sēdi. Lai izšķirtu
jautājumu, kādus sportistus pieteikt olimpiskām
sacensībām, LZSS jāatrisina ari jautājums, ko da-
rīt, ja atkusnis vēl turpināsies ilgāku laiku? Vai

arī tad mūsu reprezentanti dažādo», principā iz*
lemtos, sporta veidos startēs Garmisch - Partenkir-
chenā? Jautājumu atrisināšana ir ļoti sarežģīta
un LZSS būs jāapsver visas iespējamības, iekams
pieņemt lēmumus. Pieteikšanas termiņš izbeidzas
15. janvārī — tā tad laika visai maz. Laika biļe-
tena lasām vēl vienmēr — «atkusnis turpināsies.. ."

LZSS valdei izraugot kandidātus, būtu jāvadās
no principa — kādu formu sportisti sasnieguši īsa*
jā šīgada sacensību posmā. Ja sportistus nav bi-

jis iespējams pārbaudīt, tad arī viņu sūtīšana līe-»
kama zem jautājuma zīmes.

Pie noteiktiem slēdzieiem LZSS nonāca savā
pēdējā sēdē — daiļslidošanā, ātrslidošanā un ledus-
hokeja. Valdes locekļi principā atzina piedalīša*
nās vēlamību un pārrunāja arī tuvākos kandidātus.
Ātrslidošanā mums ir vairāki spējīgi kandidāti un,
domājams, ka savienības valde sūtīs — Bērziņa,
Andriksonu, Lejnieku, Strodu un Iesalu. Noteikt s
un pilnīgi dibināts ir LZSS valdes ieskats par daiļ-
slidošanas kandidātu izraudzīšanu. Saprotami, ka
Alise Dzeguze būs vienīgā Latvijas reprezentanta
daiļslidošanā. Tuvāk gribētos pieskarties jautā-
jumam pie ledushokeja kandidātu izraudzīšanas.
Lai varētu spriest par ledushokejistu spējām,
mums jāņem vērā, kādus panākumus guvusi vienī-
ba, kupā spēlētājs līdzdarbojas. To, piem., re*
dzam pie basketbolistu nozīmēšanas, jo no US kā
meistarvienības valsts komandas kandidātos ieda-
līti visi 5 pirmās komandas spēlētāji. Tas pats re-
dzams arī futbolā , jo arī šeit valsts komandas pa-
matsastāvs komplektējas no RFK. Paraugoties uz
LZSS valdes izraudzītiem noteiktiem kandidātiem,
mēs saskatām tur 4 — US spēlētājus un 2 — ASK
reprezentantus . Bet pagājušā sezonā pārāka par
visiem konkurentiem bija Armijas Sporta Kluba
ledushokeja vienība, kura izcīnīja Latvijas meistar»
nosaukumu . Olimpiskā meistara nosaukumu un au
Rigas meistarībā pierādīja savu pārākumu. Negri-
bot uzmācas jautājums, vai tad ASK Paegle, Kuš-
ķis, Pakalns R. un Dāle ir tik vāji?

Mūsu sporta vadošās personas cenšas vienmēr
komandu panākumus nostādīt kā mērauklu, jo tie
ir fakti, uz kuriem jābalstās valsts komandas pa-
matsastāvam. Kura no ledushokeja vienībām, sa*
sniegumu ziņā, var līdzināties ASK? — Taisnības
sajūta ari prasa, lai LZSS šim jautājumam pie-
skartos vēl reiz!

Par piedalīšanos slēpošanas sacensībās Gar-
misch - Partenkirchenā LZSS valde principā pie*
krita, bet — nolēma noturēt vēl pārbaudes sa-
cīkstes, kuras izšķirs sūtāmos kandidātus.

Cerēsim, ka šīsdienas valdes sēdē, beidzot, no-
skaidrosies šie svarīgie jautājumi visā pilnībā un
Latvijas izraudzītie reprezentanti pieliks visas pū*
Ies, lai atlikušās nedaudzās dienas izmantotu liet-
derīgam sagatavošanās darbam. Atbalstīsim un
veicināsim, cik spēdami, mūsu olimpisko kandidāta
gatavošanos.
1 ?

Ari Garmiš-Partenkirchenā nav ziemas nn slepotāju treniņiem nācās izlīdzēties ar „importētu"
sniegn no tuvākās apkārtnes .

Svētdien atklās pieminekli
J. Rozentālam

Uz gleznotāja K. Eglīša ierosinājumu J. Rozen-
tāla bijušā darbnīcā, Saldū, ierīkots mākslas
muzejs, kas nosaukts lielā mākslinieka vārdā.

Muzejam jau ziedoti ap 50 darbu.

Rīgā, pie pilsētas mākslas muzeja, svēt-
dien, 12. janvārī, pīkst. 11 dienā, atklās pie-
minekli gleznotājam J. Rozentālam. Pīkst.
10 no rīta J. Rozentāla piemiņas komitejas
locekļi ieradīsies Meža kapos un uz Rozen-
tāla kapa noliks ziedus. Pieminekli atklās
izglītības ministrs prof. A. Tentelis.

Dāvinājums mākslas akadēmijai
Mākslas akadēmija saņēmusi dāvināju-

mu no mirušā prof. K. Rončevska dzīves
biedres marmorā kaltu Kr. Barona krūšu
tēlu. Par dāvanu mākslas akadēmijas va-
dība izsaka dziļāko pateicību.

Nacionālās operas kultūrfilmā sestdien un svēts
dien — jaunākā Latvijas chronika; „Pirmo reizi
šķērsām Ziemeļamerikai"; ^Brauciens pa Harcu"
un komēdija.

P. Putniņa kosm. laboratorija» iludinajum».
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Tiešām, P. Putniņa kosmēt. laboratorijas NEO
SIRMOL's atdod pat galīgi sirmiem matiem viņu
agrāko dabisko krāsu un košumu, līdz ar ko ari
seja kļūst jaunāka, pievilcīgāka.

Par to īsā laikā varat pārliecināties ari jūs, pie
kam to nemanīs pat tuvākā apkārtne, jo NEO
SIRMOL's, kaut gan iedarbojas ātri, tomēr pakā-
penisku

Tikai NEO SIRMOL's jāpielieto tā, kā tas aiz-
rādīts katrā klātpieliktā pamācībā un mati pirms
NEO SIRMOL'a pielietošanas rūpīgi jāattauko ar
speciālo šamponu NEO SIRMOL.

NEO SIRMOL's nav ne ar ko citu atvietojams,
kāpēc, pērkot raugaties uz to, lai jums tiešām
pasniegtu P. Putniņa firmas NEO SIRMOL'u ori-
ģinālflakonā un ar aizsargplombu.



Vācijas ārlietu ministrijas oficiozs
par mūsu jaunajiem likumiemVācijas ārlietu ministrijas oficiozs

„Deutsche diplomatisch - politische Kor-
respondenz" ievietojis plašāku rakstu par
mūsu jaunajiem likumiem, sevišķi piegrie-
žoties amatniecības kameras likumam. Rak-
stam virsrakstā likts «īsredzīga rīcība" un
tanī izteiktas šādas domas un vērtējums:

Latvijas valdība izdevusi veselu virkni
saimniecisku likumu, kuri tūdaļ stājas spē-
kā un kuriem ir ļoti svarīga nozīme ne tikai
saimnieciski - politiskā ziņā vien. Monopola
stāvoklis, kādu iegūst valdības jaundibinā-
tajās tirdzniecības un rūpniecības, kā arī
amatniecības kameras, izsauc biedrību lik-
vidāciju. Bez tam, šīs organizācijas būs
piespiestas nodot savus īpašumus jaundibi-
nātajām kamerām, šo soju sekas pilnos ap-
mēros vēl nemaz nav pārredzamas. Tomēr
šī likumdošanas akta garam un nolūkam
raksturīgs tas apstāklis, ka Latvijas laik-
raksti jau vispirms pasvītro faktu, ka „kat-
rā gadījumā" jālikvidējas veselai virknei
vecu vācu tautas grupas organizāciju, starp
citu, arī vācu tirgotāju un amatnieku ģil-
dēm; pat Rīgas amatnieku biedrībai, vienai
no lielākajām vācietības organizācijām Lat-
vijā, zināmos apstākļos jākrīt par upuri
jaunajiem likumiem, kaut gan tās nozīme
vairāk ir kulturālā, nekā amatniecības
laukā.

Tiešām, nav nekāds brīnums, ka vācu
tautas grupa Latvijā ir nopietnās bažāspar
šiem soļiem, kuri sniedzas tālu pāri saim-
nieciskajām robežām un dod tālāko smago
triecienu vācietībai un vācu biedrību dzīvei.
Vācietībai atkal nākas gausties nevien par
ievērojamu materiālu vērtību zaudējumu.
Gandrīz vēl svarīgāks ir apstāklis, ka tagad
jānozūd organizācijām, ar kurām vācietī-
bas kulturālā dzīve saaugusi kopš seniem
laikiem un kuras bijušas tautiskās apziņas
izkopšanas centrs un balsts. Fakts, ka jau-
nie saimnieciskie likumi dod iespēju, lai
ar ģilžu likvidēšanu novāktu pie malas sen
pastāvošās organizācijas, kuras šodien pir-
mā kārtā kalpo vācietības kultūras kopša-
nai, nostāda Latvijas valdības soļus īpatnē-
jā gaismā. Nepatīkamo iespaidu, kā aiz

saimnieciski - politiskiem argumentiem slēp-
jas gluži citi nolūki, vēl pastiprina šo soļu
izskaidrošana un apgaismošana Latvijas
presē. Tā gandrīz pat nepūlas noslēpt se-
višķu apmierinātību par smago triecienu,
kuru atkal saņēmusi vācietība. šī apmieri-
nātība un kāda laikraksta zīmīgā atzīšanās,
ka «koks nekrīt no pirmā cirtiena", izpauž
noskaņojumu, kurš nekādā gadījumā nav
piemērots modināt izpratni, vai pat simpā-
tijas par Latvijas valdības spertajiem so-
ļiem, kā tas valstij neapšaubāmi būtu vē-
lams. Jo tā taču ir atzīšanās bez aplhv
kiem, ka šie saimnieciskie likumi ir noteikti
cīņas soļi pret vācietību, un tieši tāpēc tos
tik sirsnīgi apsveic. '

Nevarētu sacīt, ka šādi komentāri pa-
celtu Latvijas, kā tiesību valsts, cieņu,

valsts, kura savas valdības soļus atklāti un
piekrītoši raksturo kā nomākšanas un ap-
spiešanas politiku pret valsts pilsoņiem, ku-
ri ne tikai pierāda izcilus lojalitāti, bet arī
ievērojami piedalās valsts attīstībā. Ar to
noteikti nebūs pakalpots ne iekšējai apmie-
rinātībai, ne saskaņai attiecībās ar ārpa-
sauli, ja daļai valsts pilsoņu patvaļīgi aiz-
vien vairāk apgraiza tiesības, kuru vārdā,
galu galā, arī Latvijas tauta kļuvusi par
valsti. Nesen kādas lielas valsts galva sūdzē-
jāspar miera trūkumu pasaulē. Tas būtu
ātrāk novēršams, ja bagātīgi apvienojošo
spriedumu vietā ar nicināšanu zināmās dok-
trīnās, kuras kādreiz sludinātas kā atbrī-
vojošas atziņas, apzīmogotu par vienu no
tiem traucējošiem faktoriem, kuri vainīgi,
ka valstu kopībā vēl aizvien nepastāv ap-
mierinošas starptautiskas attiecības.

*
Redakcijas piezīme, šorakstu sniedzam

nesaīsinātā veidā, lai iepazīstinātu mūsu la-
sītājus, kādas domas un valodu lieto par
mūsu jaunajiem likumiem vācu oficiozā
prese. Kā pašā Vācijā pārveidotas
amatniecības organizācijas un kā tas kār-
tots, ar to mūsu lasītāji var iepazīties no
šodienas numura pirmā lapas pusē ievieto-
tā raksta.Igauņi meklē jaunu

satversmi
Tallinā, 9. janv. Igaunijas valdība

savā vakardienas sēdē nolēmusi, ka tautas
nobalsošana par nacionālsapulces sasaukša-
nu, kuras kompetencē būtu grozīt Igaunijas
satversmi, notiks 23., 24. un 25. februārī.
— Kā zināms, pāri gadus atpakaļ igauņu
tautas nobalsošanā jau grozīja satversmi,
bet steigā pieņemtie grozījumi, kā redzams,
nav attaisnojušies. Jaunā pamatlikuma do-
šana prasa nopietnāku dzīves apstākļu ap-
svēršanu un pārbaudīšanu, kam vajadzīga
ilgāka novērošana un sekošana jaunā laifia
dzīves gaitai un prasībām.

Zemnieku kūdītāju prāva Lietuva
Lta. Kaunā, 9. janv. Vakar Lietuvas

karatiesā sākās prāva pret zemnieku nemie-
ru cēlējiem Grašiškos, kur galvenie apsū-
dzētie nakts laikā bija sacēlušikājās ,vj,sus
pagasta vīriešus, skaitā ap 300 cilvēku un
uzaicinājuši viņus iet atsvabināt arestētos
3 zemnieku kūdītājus. Tiesa vakar nopra-
tināja 20 lieciniekus. Tiesas sēde turpinā-
jās arī šodien.

Ko lēmusi pilsētu savienības
valde

Pilsētu savienības valde vakar par sa-
vienības pārstāviLatvijas tirdzniecības un
rūpniecības kameras galvenā nodokļu ko-
misijā iecēla Jelgavas. pilsētas galvu H.
štolcu un par viņa vietnieku savienības
sekretāru E.Patvaldnieku. Delegācijā, ku-
ra sarunāsies ar Latvijas kredītbanku par
pilsētu pašvaldību "kreditēšanu, ievēlēja
A. Kacēnu, E. Rimbenieku un H. štolcu.

Nolēma ierosināt pārgrozījumu akcī-
zes noteikumos, šie noteikumi paredz, ka
tuvāk par 100 metriem no skolām vai paš-
valdību iestādēm nedrīkst atrasties resto-
rāni, vai reibinošu dzērienu tirgotavas,
šos noteikumus būtu vēlams pārgrozīt tā,
lai turpmāk jau pastāvoši uzņēmumi gadī-
jumā, ja viņu tuvumā uzceltu skolu vai
novietotu pašvaldību iestādi, varētu darbī-
bu turpināt. Nolēma ierosināt notariāta
nolikuma grozīšanutā, lai turpmāk arī uz
pašvaldību pieprasījumu zemes grāmatu
nodaļas izsniegtu ziņas. Pašvaldībām ne-
pieciešamas ziņas par nekustamiem īpa-
šumiem. Vēl nolēma atbalstīt Varakļānu
pilsētas lūgumu paplašināt tās administra-
tīvās robežas.

Moderna labības kalte Kuldīgas apriņķī
Lauku pašvaldību fonda pārvaldes sē-

dē nolemts Kuldīgas apr. Padures kalti
pārdot lauksaimniecības b-bai „Arājs" ar
noteikumu, ka biedrībai tur jāizbūvē mo-
derna labības kalte visiem apkārtnes
lauksaimniekiem. Vairākas pag. pašvaldī-
bas lūgušas dzēst vai atlaist parādus lik-
vidētām apriņķu pašvaldībām, bet fonda
pārvalde lūgumus noraidīja. Nolēma pār-
dot izglītības ministrijai valsts pamatsko-
las vajadzībām Grīvā bij. semināra ēku,
nodot Laucesas pag. pašvaldībai pret bij.
apr. pašvaldības ieguldīto līdzekļu atmak-
su īpašumu Grīvā, Aptiekas ielā 16 un
atteikties no līguma ar zemkopības mi-
nistriju par Aknistes biezi apdzīvotās vie-
tas zemes gabala nomāšanas tirgus vaja-
dzībām. Daugavpils skolotāju semināra
vajadzībām arī uz priekšu izīrēs līdzšinē-
jās telpas.

Cik lauksaimniekiem maksās ķieģeli
Valdība.lauku būvniecības vajadzībām

šogad paredzējusi iegādāt ap 50 milj. ķie-
ģeļu. Piedāvājumus ķieģeļu iegādei, pa-
redzams, iesniegs visi Latvijas ķieģeļu cep-
ļi, starp tiem arī mazākie ķieģeļu rūpniecī-
bas uzņēmumi, kas līdz šim nemaz nestrā-
dāja, vai strādāja sašaurinātos apmēros.
Caurmēra cena būvķieģeļiem nākošā darba
periodā svārstīsies no 24 līdz 25 ls par 1.000
gabaliem. Tā, ka valdība lauku būvniecī-
bai segs līdz 50 proc. no ķieģeļu cenas, tad
lauksaimniekiem būs jāmaksā 12 līdz 13 ls
par 1.000 ķieģeļiem. Ja šogad lauku būv-
niecībai patērēs' ap 50 milj. ķieģeļu un pil-
sētu būvniecības patēriņš paliks līdzšinē-
jais, tad ķieģeļrūpniecības kopraža un dar-
ba apmēri šogad pieaugs par 60 "līdz 70
proc, vai par 30 līdz 40 milj. ķieģeļu. Līdz
šim Latvijas ķieģeļu rūpniecība gadā izga-

tavoja ap 60 milj. ķieģeļu, no kuriem lau-
ku pašvaldības savām būvēm patērēja ap
10 milj.

Pieauguši ārzemju valūtas krājumi.
Latvijas bankas padome vakar pieņēma

pēdējās nedēļas pārskatu. Ārzemju valūta
Latvijas bankā pēdējā nedēļā pieaugusi par
1.135.000 ls. Ārzemju valūtas pieaugums
izskaidrojams ar rosību eksporta darīju-
mos, pie kam sevišķi rosīgs bijis Latvijas
koku eksports. Ārzemju valūtas kopsuma
Latvijas bankā uz 6. janvāri bija apmēram
6,9 milj. latu.

Vekseļu diskonts Latvijas bankā pēdējā
nedēļā pieaudzis par 326.000 ls, bet nogul-
dījumi par 179.000 ls. Valsts rēķini un de-
pozīti pieauguši par apmēram 5 milj. latu,
ko devušas iemaksas no nodokļiem un ci-

tiem valsts ieņēmumiem pagājušā gada pē-
dējās dienās.

Latvijas bankas bilances kopsuma uz 6.
janvāribija 217.519.160 latu. Bez tam Lat-
vijas bankas padome izlēma tekošo kredītu
pieprasījumus.

Kam izmaksā noguldījumus.
Latvijas kreditbankas vadība paskaid-

ro, ka ar 7. janvāri iesāktas izmaksas nevis
Rīgas kreditbankas noguldītājiem un kredi-
toriem, bet gan Rīgas komercbankas kredi-
toriem un noguldītājiem.

Rīgas kreditbankas noguldītāju un kre-
ditoru prasības Latvijas kredītbanka varēs
sākt apmierināt vēlāk.

Liepājas cukurfabrika izbeiguši darbus.

Liepājas cukurfabrika izbeiguši cukurbiešu
pārstrādāšanu. Pagājušā darba sezonā fabrika
pārstrādājusi pavisam 102.450 tonnas cukur-
biešu.

Līdz ar cukurbiešu pārstrādāšanas izbeigša-
nos svaigi cukurbiešu graizfjumi Liepājas cukur-
fabrikā vairs nav dabūjami.

Krustpils cukurfabrika darbus izbeigs ap 20.
janvārī, bet Jelgavas fabrrka paredzams strādās
līdz janvāra beigām vai februāra sākumam.

Pārmaiņas kooperatīvos.
Tieslietu ministrs H. Apsitis Salonajas krāj-

aizdevu s-bā no valdes locekļa amata atcēlis Ņ.
Agurjānovu un viņa vietā iecēlis P. Bērtulsonu-
Martinsonu. Varakļānu centra piensaimn. s-bā
atcelts valdes priekšsēdētājs A. Seržāns un val-
des loc. D. Salenieks un J. Svilāns, par valdes
priekšsēdētāju iecelts G. Plato un par valdes loc.
A. Justs un K. Kakars. Reizē ar to sabiedrība
atbrīvota no pilnvarnieka uzraudzības. Zeltiņa
savstarp. ugunsapdr. b-bā atcelti taksācijas ko-
misijas loc. J. Galviņš, A. Galviņš un A. Zvied-
Egfc

Noteiktas cenas eksporta olām
Zemkopības ministrs J. Birznieks va-

kar izdeva rīkojumu par olu cenām, kā-
das sabiedrība «Centrālais sviesta ek
sports" maksās līdz š. g. 1. martam. Nā-
košos divos mēnešos olu cena noteikta uz
2,40 ls par kilogramu. Reizē ar šo rīko-
jumu izdota arī attiecīga instrukcija. Tā
paredz, ka sabiedrība ,.Centrālais sviesta
eksports" olas iepirks no zemkopības mi-
nistrijas atļautiem iepirkšanas punktiem,
maksājot vienādas cietas cenas visā valstī,
Sabiedrībām un firmām, kas vēlas nodar
boties ar eksportolu savākšanu un izvērtē-
šanu, jāpieprasa īpaša zemkopības minis-
trijas atļauja. Par eksportam derīgām
olām atzīst tikai pirmā labuma preci, pie
kam ola nedrīkst būt vieglāka par 50 gra-
miem.

Vīnogas būs pieejamas plašām patērētāju
masām

Ministru kabinets pieņēmis pārgrozīju-
mus muitas tarifos. Grozīta vīnogu muito-
šanas kārtība. Līdz šim vīnogas muitoja
pēc brutto svara. Vīnogas, lai tās aizsargā-
tu ceļā no bojājumiem, pienāk ļoti smagos
iesaiņojumos un iesaiņojuma svars bieži lī-
dzinās 40—50 proc. no vīnogu brutto sva-
ra, kāpēc muitojot pēc brutto svara, tās ļefc
sadārdzinājās, nepanākot pēdējo muitas ta-
rifa pazeminājumu sprausto nolūku — da-
rīt vīnogas pieejamas plašām patērētāju
masām. Tāpēc turpmāk vīnogas muitos pēc
netto svara. Bez tam pazemināta muita
ari kafijai.

Austrija negrib saistīties
ar Vāciju

„Manchester Guardian" raksta, ka Vā-
cija mēģinot panākt vienošanos ar Austriju.
Vācijas sūtnis Vīnē fon Papens, jau pirms
kāda laika esot iesniedzis Austrijas ārlietu
ministram Berger - Valdenegam memoran-
du par abu valstu attiecību uzlabošanās ie-
spējamībām. Vācija liekot priekšā preses
pamieru starp Vāciju un Austriju, amnes-
tēt visus Austrijas leģionāruss un emigran-
tus, kas uzturas Vācijā, nozīmēt Austrijas
ministru kabineta sastāvā vismaz vienu na-
cionālsociālistu, uzlabot saimnieciskās at-
tiecības un atcelt tūrisma ierobežoju-
mus starp abām valstīm; bez tam Vāci-
ja Uekot priekšāAustrijai piekopt pretžīdu
politiku. — Austrijas valdība pēc angļu
laikraksta ziņām, tomēr negribot saistī-
ties ar Vāciju, bet tuvināšoties Mazai an-
tantei un Francijai, jo uz Itālijas atbalstu
viņa vairs nevarot rēķināt

Vācijā pieaug bezdarbs
Lta. B er 1ī nē, 9. janv. (Reuters). Bez

darbnieku skaits Vācijā decembripieaudzis
par vairāk kā 500.000 un patlaban sasniedz
2.500.000.Itāļu tanku novietne (pie Aksumas) ar komandas maskoti — cūku.

ŠOSEJU UN ZEMESCEĻU D-TA IZDEVUMI;

1) Latvijas cefu un pagastu robežu karte.
Ar valsts mežiem. Otrs papild. izdevumi. Mērogs 1:3OOO00. Ar vāku, salokāma Ls 4.25

2) Tā pati,
bez vāka, salokāma .?? ????«.?? ? ? Ls 4.—

3) Latvijas karte tūrismam.
Mērogs 1:300000. Cietos vākos, uz 29 du bultlapām ? ?? Ls 6.—

Krājuma pie
VALTERA un RĀPĀS.



vinnestu saraksts.
Ls 1.000,-

1931. g. iekšējā ceļu aizņēmuma
12. prēmiju izlozes 5. dienas — 1936. g. 8. janvārt

Ser. Nr. 55 Obl. Nr. 56
Ser. Nr. 329 ObL Nr. 23
Ser. Nr. 506 Obl. Nr. 4
Ser. Nr. 1875 Obl. Nr. 21
Ser. Nr. 2408 Obl. Nr. 94
Ser. Nr. 4624 Obl. Nr. 30
Ser. Nr. 4978 Obl. Nr. 90

Ls 100,-
Ser. Obl. Ser. ObL Ser. ObL Ser. Obl. Ser.Obl.

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.108 41 262 24 327 45 386 30 949 74
1291 44 1364 6 151454 1597 30 1754 50
1772 23 2151 36 2188 20 2380 62 2599 42
3096 88 3763 7 4023 8 4073 80 4183 42
4242 62 4417 61 508788 5095 70 5275 795301 79 5423 44 542454 5428 96 5444 28
5894 74 6015 39 6121 8 6302 36 6333 62
6745 15 7364 93 7472 94 7496 17 7650 118107 39 8418 57 864355 9294 60 9523 23
9566 7 9571 54 9596 99 9635 66 9719 709842 20 9971 32

Ls30r-
Ser. Obl. Ser. Obl. Ser. ObL Ser. ObL Ser. ObL

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
1 40 34 100 58 29 70 63 73 100184 80 215 89 240 48 245 63 265 20

276 6 2S5 12 316 54 321 50 344 33
345 62 347 81 359 69 372 42 450 81
461 45 507 78 579 50 643 98 663 14
678 17 678 23 678 84 709 4 742 62781 96 786 19 817 38 878 38 936 10
957 80 1002 71 100756 1U16 85 102791

103071 103598 104843 1074 91 1111271186 98 1197 50 1252 42 1271 27 1294 48
1353 19 137720 1396 31 1405 51 143273
145655 1480 11 149586 1503 95 1517 50
1543 7 154653 158898 1623 81 1638 12
1659 47 1660 15 168536 1705 99 1721 57
1769 91 183530 1867 13 186822 1883 100
1916 25 1919 33 194595 1951 62 1961 62
1973 2 198091 2002 57 2059 11 2102 21
2147 58 2210 71 2230 42 2250 76 2259 1
2265 53 2278 9 2302 23 2359 84 2395 9
2415 9 2419 81 2421 39 2443 92 2449 26
2512 75 2534 48 2537 39 2577 95 2588 78
2621 73 2626 74 2675 71 2692 4 2778 822780 78 2824 34 2824 85 2838 10 2841 91

2854 31 2903 98 290459 2959 39 2984 283013 74 305547 3103 100 3128 98 3177 94
3185 19 3191 91 3267 28 3272 79 3289 68
3313 78 3343 15 3352 1 3372 79 3424 58
3447 24 3483 12 3510 37 3530 64 3535 4
3569 18 370852 3734 53 3734 84 3735 43
3751 70 3781 60 380427 3838 77 3859 72
3868 82 395069 3958 2 3972 19 3992 32
4010 3 401750 4022 45 4102 27 4116 224124 17 4155 22 4162 74 4171 9 4182 9
4186 50 4193 70 4229 57 4236 33 4246 75
4292 80 4310 16 4340 48 4370 26 4378 56
4395 20 4426 26 4427 60 4429 9 4445 52
4512 68 4544 36 4550 17 4568 79 4579 874604 15 4623 67 4631 90 4635 39 4640 67
4642 15 469262 4704 62 4725 89 4757 29
4757 68 4763 9 4786 70 480453 4820 14838 62 4863 3 4865 51 4888 98 4892 84
4908 39 4915 85 4931 49 4931 96 4946 32
4948 60 4966 99 4983 98 4986 55 4992 46
5042 13 5064 67 513342 5145 4 5197 47
5256 5 5277 10 5323 75 5337 21 5350 905396 77 5399 4 5408 51 5414 19 5443 30
5463 36 5465 31 5473 41 5476 85 5492 16
5496 48 5501 2 5509 84 5519 91 5519 975539 73 556768 5576 27 5609 48 5621 43
5632 35 5634 53 5643 42 5705 82 5705 85
5775 64 5781 75 5792 23 580971 5860 17
5860 75 5862 76 5866 72 5875 55 5904 85
5932 15 5959 70 6014 98 6017 38 6032 55
6032 68 6042 66 6090 57 6122 28 6186 266211 23 6227 87 6241 1 6270 16 6311 566329 25 6335 97 6353 26 6354 28 6357 44

6463 47 6478 68 6539 55 6564 63 6591 756638 37 6643 89 6671 66 6753 75 6774 47
6801 58 6842 32 6866 75 6868 84 6869 22
6910 29 6980 89 6990 100 7011 4 7074 47
7144 70 7162 57 7169 16 7181 51 7194 60
7205 81 7211 18 7244 81 7261 68 7290 63
7335 45 7335 82 7340 60 7385 17 740268
7413 77 7416 63 7422 47 7429.26 7449 60
7464 84 7476 6 7488 49 7490 91 7529 41
7545 99 7546 81 7573 73 7576 2 7577 39
7603 98 7728 10 7739 10 7759 40 7782 91
7797 41 7799 78 7825 42 7842 23 7856 13
7899 92 7908 75 7917 61 7918 76 7956 54
7990 32 7991 64 8008 52 8023 12 8058 40
8078 69 808028 8087 1 8098 77 8109 42
8113 26 8117 95 8143 90 8145 53 8164 59
8211 42 8217 13 8229 89 8251 87 8273 17
8289 67 8378 89 8400 99 8419 50 8448 30
8452 51 850041 8579 63 8595 31 8601 53
8642 83 864683 8701 12 8704 69 8721 41
8761 54 879076 8801 75 8823 57 8827 568849 37 886250 8901 97 8909 91 8913 28
8922 37 894469 900423 9040 57 9065 28
9080 49 9110 91 9151 87 9171 98 9186 11
9209 91 9222 47 9244 11 9260 72 9279 3
933475 934988 9374 69 9391 78 9398 20
9486 30 9517 12 954467 9546 26 9574 5
9574 68 9592 91 9598 58 9607 51 9629 91
965345 9702 1 9709 13 9731 96 9787 77
9809 18 9810 95 9842 100 9875 37 9961 21
9973 63

llllliillllllllllllllll

BILANCE uz 1935. g. 1. novembri

1. Kase, tekoši rēķini un no-
guhEjural 4.328.207,92

2. Nekustama manta, Inven-
tftrs un bankas īpašumi , . 2.359.188,63

3. Vērtspapīri ......16.548.125,20

4. Ilctermina aizdevumi, īs-
termiņa aizdevumi un daļu
izsniegumi 87.793.978,57

5. Terminu maksājumi un pie-
maksao 6.911.028,21

6. Pirmst. dzēšamās un depo-
nētās ķīlu zīmes , , , . . 15.032.124,—

7. Dažādi aktīvi.,,... 564.845,97

Ls 133.535.49850

1. Bankas

2. Pilsētu
kapitāli un fondi . 10.907.638,07

apbūves un kugnie-
čības aizdev. līdzekļi . . , 5.710.152,05

3. iplu zlmes apgrozība . , , 80.840.400,—
4 Procentu fonds, deldēšanas

fondi, kuponi un tiražētās
ķīlu zīmes ....... 9.842.914,35

5 Dažādas pērs. un iestādes . 9.014.083,45

6. ^irmst
aizdev.

7- Dažādi

ķīlu zīmēs dzēstie
un deponenti . , , 15.032.124,—
pasīvi , ,, 2.188.185,68

Ls 133.535.498,50

Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes gadā nes
obligācijām uz nekustamu mantu pilsētās un

6% augļu un tās ir nodrošinātas ar pirmām
biezi apdzīvotās vietās un ar valsts garantiju.

Laluiios lotibanhas
Ls Ls

.

,

_^ .

Latvijas Sarkanā Krusta 3-kIasIgfis naudas loterijas Nr. 35

III. klases izlozes 1
vinnestu

dienas — 7, janvārī 1936. g

saraksts Mr.

Saraksts attiecas uz abām

Ls «*OOOa—
31270

L» 1BOO.«
,„«0BM0

i La SOO.—
.ZTJT.T.^120969 135422

k Iji īsu —* **? «»w-—
72558 77929

serijlm: A nn B

239 325 705 803 852 889 909950 955 24438 561 70879925141 511 26°85 193264 332 340 527 638 675 702 27112
451605 656 687 713 720 816 285S

924 967 29024 306 440 581 605 908

521 618 674 839 31092 196274 304

898 32030 15134M1 239 284 33100 24735017 64573 688

, 37169
802 936 38158

488 538 39095
495 649 42134322848 859 41032

880 904 906 43239 259 358 405 444 544937 44°'S 225 523 578 657 801 45114
x «mma Ls lBBr- 46008 219 356 568 853 856 999 47079 155 542

57795 61571 63907 106711 106999 118430 14058?

4 Ls 70i-
9i*n san» ?iOfi« «*nn wa« s«i* iioon»2140 5908 21966 33300 58892 86813 119908

& l . KOa u.* «w.
32351 36321 5679757548 62130 8451287669 115056 143810

. . __a Ls *»».—

870 960 4802S 204 303 333 350 483

752 49096261 280 298 390 465422 478 511 611 755 761 813 903 51405

52093 59 217 m 327 749 806 913 S301
811 82554022343 547 630 652 826 914

s5763 8f)8 56,26 ,67 400 516 702 S7322 391 465 745g75 S80s8 lgfi 2g9 502 g81 p87 59ļ)ļ6 6ļ) 44I 5Ig
60137 185 248 300 382 463 508 561 666 61211 269 507

552 674 830 846 62273 306 447 448 532 643 95863053 148 395 626 649 749 844855 961 64176 353
493 569 593 842 65361 379 474 575 732 783 84266008 294 354 431 850 «7244 510 604 923 985 6867951591 93820 102610 110327 118465 125577 126011

4 Ls 3*».—
1456 1990

mU fm

129157

69073 250 258 359 458846™,2

3̂44

41905 *gjf^^
91269IU2348 110270 13Z469 135696 143981

ā Ls 20.-~

^™™£°^^*

&1Q 6]g m um 3ļ J24 n35ļ m
403 551 78292 401 543 562788 79141

^J%M6£
6440 9982 27822 47829 48848 52056 58382 6556669840 72244 91316 92109 100217 100987 103388

113405 117437 148504 149805
a Ls IO.—

68840109017 £\ ^ Q85554701 799 82083 10 N3 710 768 S

» ^^^i
fiS^Ss

^tS 2»g
692

«g
M024

867853939

86137 257 262 410 924 987 87124222 264 415*^ ""'^°"" *"
6I6 894 m 9Xm

680 2276 4411 5246 8380 9359 13360
%%1
f£Um?™«SS
97731

17569

SiL-8,% rokLI
98888

105177
109437
120495
131168
136585
139532
143231148456

w„i
™5i«"»ty£3S
92007
99656
S05540
111828
122741
131843
13708.
140045943594

«21?
«li.Ss&
94200

%w ?r9% t£l? ™-l
S !?!5S £\\ ™i4*l fi £*Z S lini 1™ s ™£ 74™»KS!32K
94549 95957 96523 96554

100189 101737 102993 103690 104758
106475 107073 107496 108500 108849
112665 112853 112950 116887 118839
126161 126452 127837 130193 130765
132766 133808 135346 135438 135726
137183 137404 138265 138403 139393
141184 141251 142367 142420 142624145503 145604 147194 147889 147987

fnlSo!£JSSsSS?
98785

71 m m m m

25l 257 570 606 93214 314 36l15 199̂ 9S0SO,38 !8537824p 53? 87s 97i9s 2K 2ri so4
? %1

92227

m9697 i6p
"

.^^.^ ^^^M^^m32 f ? l flS JnfK 372 M «K

™ «,« i™ oĀ S -o «« S««»W »M»»209 255
^

IOaOM
200 409<JB9tt6 751 TCT 769 885 106071 164
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Lai saraksts būtu mazāks, vinnējušo ļožn n»«
murl Iespiesti susnUs.veida, neatkārtojot tuk-
stošniekus. Katrā nodalījumā ietilpst pārskats par
10.000 lozēm.

m 374 501 513 594 624 822 864
894 2135 635 806 3141 608 617
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Rīgas pilsētas slimnīcām
vajadzīgi:

liellopu, teļa, jēra no cūkai gaļa, 1. lab. iāv. cū-
kas spēķii, 1. lab. kantāti cūku tauki, 2. »ķ. ekspor-
ta un lauku galda «viesta, Edames un krējuma
siers.
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs iesniedzami līdz ar
paraugiem līdz š. g. 16. janvārim pīkst. 10, vese-
lības valdei, šķūņu ielā 11, iemaksājot drošības
naudu 10% apmērā no piedāvājuma vērtības.
Turpat saņemami sacensības — piegādes note'.-
kumi. L 4415

OPERAS
KAFEJNĪCA
VS...CH JORGENSONOTTO SCHWA»Z«

RlgS. Aspazijai bulv. I.

SALONA ORĶESTRA KONCERTS
B. ČUŅČIŅA VADĪBĀ.

PIEKTDIEN, 10. JANVĀRI PLKST 9 VAKARĀ:
Kelera ^Romantiska uvertīra", Poppera „Ungāru
rspsodija" (čello solo), Vāgnera operas fantāzija
„Tanheizers", Temmerssemana „Svētki Aranhue»
zā", P. Līcītea'aVaisis", Lera „Pelnrušķītes deju"
u. c.

Rīgas pilsētas
I slimnīcā
pārdodami:

1) vecas dzelzis, čuguns,
skārds, tērauds un
kapars;

2) lupatas, stiklu gabali
un gumijas priekš*
meti;

3) lietotas kamanas un
daži citi sīki nolietoti
priekšmeti.

Tuvākas ziņas saņema-
mas un ofertes iesniedz>
mas līdz š. g. 20. janvā-
rim Rīgas pilsētas 1.
slimnīcā, ist. Nr. 25, Aiz*
sargu ielā Nr. 5, tālru-
nis 942%.

Tālruņi:
Kase: ' . . . 23959
Direktors: ? . 34145
Administrācija: 21331

Janvāra programma

lielisks
piedzlvofums

Sākums ikdienas pL 8 v.

DAILES TEilTlIS!
Piektdien, 10. janvāri

pīkst. 7.30 vak.
lētā izrādē

,.PĻĀPIGĀS SIEVAS"
Sestdien, 11. janvārī

pīkst. 7.30 vak.
tautas izrādē

,.TĀLAIS CEĻŠ"
Svētdien, 12. janvārī

pīkst. 11 rītā
tautas izrādē

„PAUKS UN ŠMAUKS
—ZAĶĒNU NEDARB!'«

Pīkst. 2.30 dienā
lētā izrādē

„VISS PA GAISU"
Pīkst. 7.30 vak.

«NAUDA VALDA
PASAULI"

Puscenas.

H/UfOlUtaKTEļtais

Kases tālrunis 22405
Piektdien, 10. janvāri

pīkst. 7.30 vak.
,.DULLAIS BARONS

BUNDULIS"
Parastās puscenas.

Sestdien, 11. janvāri
pīkst . 7.30 vak.

Lilijas Štengeles viesiz-
rādē

pirmo reizi
„VIŅAS PĒDĒJĀ

LOMA"
L. Zilahi luga 3 cēlienos
7 ainas.
Režisors A. Amtmanis «
Briedītis. Dekorators Ai
Cimermanis.
Derīga abonementa 9,

biļete.
Svētdien, 12. janvārī

pīkst. 2 dienā
lētā izrādē

«RUNCIS ZĀBAKOS"
Pīkst. 7,30 vak.

Lilijas Štengeles viesiz-
rādē
,.VIŅAS PĒDĒJĀ

LOMA"

Piektdien, 10. janvāri
pīkst. 7.30 vak.

Čikāgas operas prima-
dennas, nēģeru dziedātā'
jas
KATERINAS JARBORO
atvadizrādē

„AIDA"
Bij. no Ls 1.— līdz 5.—;
parketā un 1. balkonā
parastās puscenas.

Sestdien, 11. janvārī
pīkst. 7.30 vak.

«KORSĀRS"
Bij. no Ls 0.30—3.—;
parastās puscenas.

Svētdien, 12. janvārī
pīkst. 1.30 dienā

tautas izrādē
ar V. Kadiki-Ančārovu
,.GRĀFIENE MĀRICA*
Bil. no Ls 0.25—2.—;
katrs pieaudzis var ņemt
1 bērnu līdz, 2 bērni ai
1 biļeti.

Pīkst. 7.30 vak.
ar M. Vētru un A. Kak"
tinu

,.LOHENGRINS"
Bij. no Ls 0.3O—3.—ļ
parastās puscenas.



Par ko aizlūdz Rīgas vācieši
Latvijas ev. - luterānisko vācu draudžu

bīskaps D. Pelchaus pavisam neparastā lai-
kā, parastas darba dienas vakarā, — Pēte-
ra baznīcā vakar bija aicinājis pulcēties vi-
sus vācu draudžu piederīgos. Savā uzsau-
kumā vācu draudzēm bīskaps, paziņojot par
dievkalpojumu, izteicis cerību, ka draudzes
lūdzot un klausot nāks pie Dieva, lai no vi-
ņa rokām smeltos drosmi, spēku un ticību,
kas tām nepieciešami. Dievkalpojuma ne-
parastais laiks, bīskapa uzsaukuma veids
un to ļoti daudzo baznīcēnu izturēšanās,
kas vakar piepildīja Pētera baznīcu, liecinā-
ja, ka Rīgas vāciešus uz šo dievkalpojumu
sanākuši amatniecības kameras likuma dēļ.

To apstiprināja bīskapa gandrīz stundu
ilgā svētruna. Pēc dažiem ievada vārdiem
bīskaps Pelchaus uzsvēra, ka īsi pirms jau-
nā gada ,.Latvijas vācieši dziļi satricināti".
Viņiem «atņemtas vecas tradīcijas, vēstu-
riskas vērtības". Šis trieciens esot bijis tik
spēcīgs, ka varot apdraudēt pat tautas dzī-
vību ... Tomēr, lai cik dziļi šie notikumi
būtu, baznīca neesot vieta politiskām pār-
runām. Baznīcā jārunājot tikai par vienu
vēstījumu — „Dieva vēstījumu" . Kristus
mīlestība bieži uzliekot pārbaudījumus.
Dievs iznīcinot cerības, padarot mūs naba-
gus, lai padarītu lielus ticībā, drosmē, uzti-
cībā — lielus, kā Dieva bērnus. Jo zemāk
kādu notrieca, jo augstāk viņš celsies. Bet

Dievs to nedarot ar vienu atsevišķu cilvēku
vien, — viņš pārbaudot arī veselu draudzi.
Arī vācieši tagad tiekot pārbaudīti. Un viņi
kļuvuši it kā tuvāki. Viņi ciešot vienādi,
jūtot vienādi, nerunājot vairs dažādu valo-
du, viņi nojaušot kopēju likteni, šis liktenis
vēl neesot beigas, bet sākums. Zem šīs
likteņa kopības jāizaugot pardzīves kopību.
Liktenis viņus saķēdējis un ar katiu dienu
stiprāk saķēdēšot. Tāpēc jālūdzot spēki būt
vienotiem kā vienam vīram. Piedzīvojumi
mācot, ka bez Dieva palīdzības tas nav ie-
spējams. Bet Dieva mīlestība nekā nedarot
tikai līdz pusei. Tā neatstāšot cieša-

nās. Rūgtā dzīves īstenība dažkārt apēnojot
Dieva mīlestības īstenību, un, ja Dieva mī-
lestību neprotot paturēt, tā varot arī pazust.
Tāpēc jāpaliekot pie Dieva, tad viņš dos
mūžīgu spēku. Un tad, neskatoties uz bē-
dām, arī vācu draudzei būšot ko dot, — kā
vēl šodientas varēs ko nozīmēt.

Svētrunu baznīcā sapulcējušies vācieši
noklausījās ļoti uzmanīgi, un tās nozīme
nebija pārprotama. Jautājums paliek vienī-
gi par to, vai vācu bīskaps apmierināsies ar
šo sanāksmi un no līdzīgu dievkalpojumu
rīkošanas, kuri robežo ar demonstrāciju,
turpmāk atturēsies, vai gribēs iet vēl tālāk .

Galvas pilsēta
Jauns ārlietu ministrijas pārstāvis

valūtas komisijā.
Ministru kabinets atbrīvojis ārlietu mi-

nistrijas Rietumnodaļas bijušo vadītāju R.
štēgmaninoārlietu ministrijas pārstāv-
ja pienākumiem valūtas komisijā un viņa
vietā iecēlis ārlietu ministrijas juridiskās
nodaļas vadītāju A. Kampi.

Atcelts fideikomiss.
Ministru kabinets pieņēmis likamu pai

fideikomisa atcelšanu uz «Brūveru" mājām,
lai šo nekustamo mantu varētu apgrūtināt
un atsavināt parādu kārtošanai.

Jau 1.320.000.
Ziedojumi kara aviācijas fondam jopro-

jām ienāk ļoti kuplā skaitā. No lielākiem
ziedojumiem pēdējā laikā atzīmējami Zem-
gales kredītbiedrības 2000 ls, Rīgas pils.
lombarda 1000 ls, akc. .sab. F. Grauds —
1000 ls, u. c. Uz š. g. 1. janvāri fonda kapi-
tāli sasnieguši 1.320.501 ls 86 snt.

Iekšlietu ministra V. Gulbja
vadītā starpresoru apspriedē resoru pār-
stāvji, iepazīstoties ar Latvijas pilsētu
1936. gada budžetiem, devuši pie tiem at-
sevišķo resoru vēlējumus un norādījumus.

Jauna Rīgas namīpašnieku biedrības
vadība.

Iekšlietu viceministrs A. Bērziņš iecē-
lis Rīgas namīpašnieku biedrībai, dib.
1903- %valdi un revīzijas komisiju. Vai-
clē ieiet J. Kērpe, P. Miezis, K. Dreifelds,
M. Upīte,F. Bērziņš, V. Lazdiņš, F. Esva-
rinš, J. Nadziņš, F. Nārums, E. Ozoliņš, H.
Liepiņš, E. Purgale, P. fLielais, L. Nei-
burgs, A. Krieviņš, M. Studāns, J. Dzilna,
M. Lapiņš, E. Kalniņš.

Latvijas bankas galvenais direktors
K. Vanags

jau ilgāku laiku ārstējas Rīgas pilsētas 1.
slimnīcā. Tagad viņa veselības stāvoklis ie-
vērojami uzlabojies un direktors K. Vanags
drīzumā varēs slimnīcu atstāt.

Vajadzīgi skolotāji.

Tautskolu direkcija ziņo, ka pašreiz
brīvas 50 papildskolotāju vietas. Lielākais
skolotāju trūkums Latgalē. Papildskolo-
lājiem, kas vēlētos vietas ieņemt, jāpietei-
cas tautskolu direkcijā, izglītības minis-
trijā.

Kad uzņēmumiem jāmaksā nodokļi.

Tiem uzņēmumiem, kam jādod pārskats par
darbību, un kuriem darbības gads nesakrīt ar
kalendāra gadu, 1935. gada kapitāla, procentuā-
lā pelņas un ienākumu nodokļu nomaksai, fi-
nanču ministrs L. Ēķis noteicis sekojošus termi-
ņus: pirmai nodokju trešdaļai līdz 1936. gada
31. martam, otrai trešdaļai — līdz 30. jūnijam,
bet trešai trešdaļai — līdz 30. septembrim.

Pateicība.
Izsaku pateicību Aleksandra Augstumu slimnī»

cas darbinieku teātra pulciņam par 4. janvārī sa-
rīkoto izrādi valsts Rīgas leprozorijā.

Direktors Dr. J. Ludzenieks.
Atgādinājums.

Veselības departaments atgādina, ka katrā jau-
nā kalendāra gadā, ari — 1936. gadā — tie ar tu»
berkulozi slimie, kurus kāda iestāde vai ārsts jau
agrāk pieteicis un kas joprojāmirapdraudētāji, jā-
pieteic no jauna 24 stundu laikā pēc pirmās vizī-
tes, kurā diagnoze uzstādīta.

Jauns žurnāls.
Latvijas lauksaimniecības kameras izdevumā

vakar iznāca „Dārzkopības un biškopības žurnāla"

pirmais numurs. Žurnāla uzdevums būs mūsu
dārzkopjus un biškopjus iepazīstināt ar jaunākieir
zinātnes atradumiem šo nozaru kopšanā un izvei-
došanā. Mēnešrakstu vada doc. J. Sudrabs.

Kas redzams Abesinijā.
Latvijas preses biedrība sarīko bied-

riem un to viesiem pirmdien, 13. janvārī,
pl. 7 vak. priekšlasījumu vakaru, kura
žurnālists Anrī Grī stāstīs ko redzējis
Abesinijas frontē. Anrī Grī ir vienīgais
Baltijas valstu žurnālists, kam itālieši at-
ļāvuši ieceļot Eritrejā un iepazīties ar ka-
ra darbību Abesinijas frontē.

Priekšlasījums notiks „Brivās Zemes"
zālē, Blaumaņa ielā 38-40. Ieeja pret lab-
prātīgiem ziedojumiem, sākot no 50 sant.

Trešās dienas vinnesti.
Latvijas Sarkanā Krusta naudas loterijā vakar

1000 Ls krita numuram 133128; 700 ls — 2894,
62475, 104710; 600 ls — 48043; 400 ls —
134726; 300 ls — 3433, 5936, 114600; 200 ls
— 68551, 85238, 148338; 150 ls — 10298,
125292, 127341, 145273; 100 ls — 930, 30444,
57466, un 125086.

Ielaušanās.
Nezināmi ļaundari ielauzušies Esteres Birn-

tautns dzīvoklī, Dzirnavu ielā 113, un tās prom-
būtnes laikā nozaguši dažādas mantas par 773 ls.

Pašnāvību skaits samazinājies
Rīgas prefekts T. Grinvalds par poli

cijas darbību pagājušā gadā mūsu līdz-
strādniekam izteicās:

Miera un kārtības pārkāpumi pag. ga-
dā Rīgas prefektūras robežās samazināju-
šies par 25—30 proc. Dažādi pārkāpumi
vēl arvien turpina samazināties. Par žūpī-
bas apkarošanas likuma pārkāpumiem sa
stādīti 4518 prokoli, kas ir par 5 proc. ma-
zāk kā 1S34. gadā. Par kārtības un mie-
ra traucēšanu sastādīti 2942 protokoli, arī
mazāk kā 1934. gadā. Par dažādu saisto-
šo noteikumu neievērošanu sastādīti 4841
protokols, kas ir par 30 proc. mazāk kā
iepriekšējā gadā. Mazinājies arī parkā-
pumu skaits par satiksmes noteikumu ne-

ievērošanu, par ko sastādīti 2924 proto-
koli. Tāpat bērnu izlikšana samazināju-
sies par 7 proc, kas rāda, ka vecāki pali-
kuši apzinigāki.

1935. gadā Rīgā bijuši 199 pašnāvību
gadījumi, bet iepriekšējā gadā 238. Noti-
kušas 123 autokatastrofas un sadursmes,
par 25 proc. mazāk kā 1934. g. Visvai-
rāk autokatastrofās vainojama šoferu ne-
uzmanība un piedzeršanās, tāpat kājnie-
ku un zjrdzinieku izklaidība. Atrasts 31
līķis, noslīkušas 38 personas. Dienesta
pienākumus izpildot ievainoti 3 policisti.
Reģistrēti 293 ugunsgrēki, bet iepriekšējā
gadā — 324. Zaudējumi no ugunsgrē-
kiem samazinājušies par 50 proc.

iii valsis Mi mi .Mis li no irta"
Rīgas apgabaltiesa vakar iztiesāja lielu valsts

naudas piesavināšanās prāvu. Uz apsūdzēto sola
Jānis Krieviņš un Apolinārs Zujāns. Prāva iz-
saukti 22 liecinieki un eksperti. Apsūdsētos aiz-
stāvēja divi advokāti, bet tautas labklājības mi-
nistrijas civilprasību uzturēja zv. adv. parl. Ullis.

1933. g. Krieviņš bijis tautas labklājības mi-
nistrijas sabiedrisko mežu darbu Lipnas rajo-
na pārzinis, bet Zujāns — darbvedis. Revīzijā
konstatēts, ka Krieviņa darbvedībā iztrūkst
5396,43 ls. Apsūdzētie inkriminētā noziegumā
par vainīgiem neatzinās. Lieciniekus sāka pra-
tināt pēcpusdienā. Liecinieki stāsta, ka Krievi-
ņa darbvedību trīs reizes revidējusi valsts kont-
role. Revīzijas sāktas 1933. g. mafijā. Aprīli
Krieviņš dabūjis zināt par revīzijām citos meža
darbos. Tad viņš tautas labklājības ministrijai
zvanījis pa tālruni, un teicis, ka ieradies valsts
kontroles revidents, kurš lūdzis, cik lielas suinas
atrodoties uz Krieviņa konta. īstie apstākļi bi-

juši tādi, ka Krieviņš līdz tam laikam nemaz
uevedis kases grāmatas un pats nezinājis, cik
lielas sumas viņš saņēmis no ministrijas un par
kādām sumām norēķinājies. Pēc grāmatu «sa-
kārtošanas" maijā notikusi pirmā revīzija. K.
vajadzējis norēķināties par 19.400 ls. Noslēdzot
grāmatas, kasē atlikuši 198 ls. Priekšsēdētājs
jautā: „Kā jums kasē radās atlikums?"

— Tas radās no cūkām — atbild apsūdzētais.
Nopirku strādniekiem cūkas un tās nebija ie-
grāmatotas.

Otrā revīzijā, 22. jūlijā, Krieviņam vajadzē-
jis norēķināties par 28.000 ls, bet šoreiz iztrū-
cis vairāk kā 5000 ls. K. lūdzis triju dienu lai-
ka iztrūkuma segšanai. Tad Krieviņš lūdzis
strādniekus parakstīt kvītus par naudassaņemša-
nu uz priekšu un šādu fiktīvu kvitu paka par
600 ls iesniedzis kontrolei, bez tam viņš izplē-
sis no vecām aktīm algu sarakstu par 973 ls,
ko ari iesniedzis kontrolei, bet šie «dokumenti"

neatzīti. Tiesā atklājās, ka Krieviņa. kanceleJS
bieži sarīkota žūpošana.

— Kā bija ar dzeršanu? — jautā priekšsē
dētājs.

— Nekāda žūpošana nenotika — atbild Krie-
viņš. — Dažreiz «sastiķējām" un rēķinus mak-
sājām uz galviņām. — Iztrūkums nav cēlies ma-
nas vainas dēļ. Kad dabūju to zināt, tad biju
kā no jumta nokritis. Es savu galvu varu likt
uz altāra, ka neesmu vainīgs, — viņš vēl pie-
zīmē.

Prāva ieilga līdz vēlam vakaram.
īsi pirms pusnakts tiesa pasludināja spriedu-

mu, ar kuru apsūdzētais JānisKrieviņš sodīts ar
ieslodzīšana pārmācības namā uz 2 gadiem, bet
apsūdzētais Zujāns ar ieslodzīšana pārmācības
namā ni l gadu, apmierinot ari tautas labklājī-
bas ministrijas civilprasību par 5396 ls. Abus
notiesātos turpat tiesas zālē apcietināja.

N. Falka lieta tiesa palātā
Tiesu palātas krimināldepartamenta vakar-

dienas rīcības sēdē nolēma N. Falka, J. Danči-
ka un L. Blūma lielo valūtas lietu nolikt 24.
janvāra sēdē.

Vēlreiz Galiņa lieta
Rīgas apgabaltiesa attaisnoja Kārli Galiņu

ģimnāzistes Dz. Šuriņas noslepkavošanas lietā,
apgabaltiesas prokurors iesniedza tiesu palātā
apelācijas protestu un vakardienas rīcības sēdē
*o lietu nolēma nolikt 4. februāra tiesas sēdē.

Zemgales artilērijas
pulka gadasvētki

Zemgales artilērijas pulks svētdien at.
zīmē 16. gada svētkus. Pulks uzsākts for-
mēt Liepājā pēc Kurzemes atbrīvošanas.
Par pirmajām pulka vienībām uzskatāmas
8. un 10. artilērijas rezerves baterijas.
1919. gadā 20. decembrī šīs baterijas apvie-
no 10. artilērijas divizionā un par diviziona
komandieri ieceļ kāpt. Marovski. Par dibi-
nāšanas dienu pulks skaita 12. janvāri. Pēc
saformēšanaspulks austrumu frontē pieda-
lās vairākās kaujās. 1924. gadā Zemgales
pilsētu un apriņķu pašvaldības pulkam dā-
vina sudraba taures. Tagad pulku komandē
plkv. Andersons.

Baidījies par saviem 11.000 ls
Kriminālpolicija enerģiski strādā pie

ugunsgrēka noskaidrošanas, kurā mīklai-
nos apstākļos sadega 66 g. vecais Lielpulks.
Vakar izdarīta Lielpulka līķa sekcija, kurā
neesot atrastas zīmes, kas liecinātu par
slepkavību. Konstatēts gan, ka Lielpulks
lietojis alkoholu. Lietā turpina nopratināt
vēl dažus lieciniekus. Lielpulks ar sievu
iekrājuši ap 11.000 ls un uz kopīgas grāma-
tiņas ar tās noguldījuši pasta krājkasē. Da-
žas dienas atpakaļ, Lielpulks minēto sumu
pārrakstījis vienīgi uz sava vārda, pēc kam
viņam ar sievu iznācis strīdus un sieva aiz-
gājusi projām, paņemdama līdz arī uz vīra
vārda izrakstīto noguldījumu grāmatiņu.
Lielpulks par sievas rīcību bijis stipri uz-
traukts, jo baidījies, ka sieva grāmatiņu
vairs neatdos. Pie sievas aizturēšanas at-
rasta arī noguldījumu grāmatiņa. Līdz lie-
tas apstākļu noskaidrošanai Lielpulka sie-
va Zelma un tās trijās māsas aizturētas.

Jaungada ziedojumi Brāļu kapu izbūveiun koašanai
Ed. Rozīts — 25 ls, akc. sab. V. Ķuze — 50

ls, V. Ķuze — 10 ls, O. Ķuze — 10 la, R. Veid*
manis — 10 ls, J. Muške — 5 ls, prof. Dr. Ba-
rons —• 10 la, Dzelzceļu virsvaldes 17 darbinieki
— 25 ls. Prefekts T. Grinvalds — 5 ls, P. Pom-
mers — 3 ls, A. Blanka — 3 ls, A. Uijerts — 2
ls, O. Lagzdiņš — 1 ls, K. Verners — 1 ls, M.
Deigels — 2 ls, J. Zankevics — 2 Ls, K. Vintens
— 2 ls, K. Zommers — 2 ls, K. Alksnis — 2 's,
B. Urdevics — 2 ls, K. Ziediņš — 2 ls, O. Viļum-
sons — 2 ls, A. Artum * Hartmanis ?— 2 ls, K..
Brože — 2 ls, Z. Zīds — 2 ls, V. Ilziņš — 2 Ls,
P. Jākabsons — 2 ls, J. Vedējs — 2 Ls, N. Jan-
sons — 2 ls, A. Liepiņš — 1 ls, 2. Ventspils kāj-
nieku pulka virsnieki un virsdienesta karavīri —

70.45 ls, Zemgales artilērijas pulka virsnieki —
50 lS j8. Daugavpils kājnieku pulka virsnieki un
virsdienesta karavīri — 49 ls, Vird'zemes artilēri-
jas pulka virsnieki un virsdiemeeta karavīri —
46,75 ls, 1. Liepājas kājnieku pulka virsnieki un
Instruktori— 40 ls, 12 Bauskas kājnieku pulka
karavīri — 30.60 ls.

Brāļu kapu komiteja izsaka visiem ziedotājiem
sirsnīgāko pateicību. Ziedojumus turpina pieņemt
komitejas birojā, Valdemāra ielā 10*12, dz. 3, bez
tam Fr. Masmaņa sēklu tirgotavā, Brīvības bulv.
Nr. 1, Kukura grāmatu veikalā, Aspazijas bulv.
Nr. 10 un J. Rozes grāmatu veikalā, Kr. Barona
ielā Nr. 5. Brāļu kapu komiteja.

t

Ko vakar lēma arodbiedrību valdes
Latvijas strādnieku arodorganizāciju

valžu kopsēde notika vakar vakarā. Vis-
pirms pārrunāja arodbiedrību un amatnie-
cības kameras sadarbību. Noskaidrojās, ka
divām arodbiedrībām — zobu techniķu un
apavu piegādātāju — būs jāpāriet pie amat-
niecības kameras, šī jautājuma izlemšana
nodeva arodorganizāciju vadītājam V.
Feldmanim un amatniecības kameras
priekšsēdētājam Ozolam. Tālāk nolēma sa-
stādīt arodu sarakstus, pie kam katrs no-
zarojums dos savu pārstāvi, kas vajadzības
gadījumā piedalīsies plašākās sēdēs un
sniegs par savu arodu vajadzīgo informā
ciju.

Visas pastāvošās 43 arodbiedrības jau
iesniegušas savus budžetus 380.000 ls kop-
suma. Budžetus gan pārrunāja, bet galīgo
pieņemšanu atstāja nākošai sēdei.

Nākošā svētdienā sākās arodorganizāci
ju pirmais šacha komandu turnīrs. Pie-
teiktas pavisam 18 komandas, katrā 6 da-
lībnieki. Turnīram ministrs A. Bērziņš
ziedojis vērtīgu balvu — kausu.

Nolēma griezties pie Rīgas pilsētas vai
des un lūgt piešķirt strādnieku arodbiedrī-
bu sakarniekiem tiesības braukt tramvajos
par puscenu. Beigās arodbiedrību darbinie.
ki konstatēja, ka izdotai strādnieku gada
grāmatai bijuši neparedzēti lieli panākumi,
Jau tagad no 20.000 eksempl. neizplatītipa-
likuši vairs tikai2000.

>KAS <?V Pieprasiet visur mušu

izturētas ķilavas

Arnoids ferensens, Rīgā
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ABESINI VIRZĀS UZ ADUJU
un draud pārraut itāļu aizmugures ceļus?

Lta. Romā, 9. janv. Maršals Badoljo
telegrafē: „Uz dienvidiem no Makales ar-
tilērijas uguns izklaidēja lielas abesiņu gru-
pas, kas tuvojas Gabatai. Aviācija bom-
bardēja uz ziemeļiem no Zellemti ievērotos
abesiņus. Pārējā Eritrejas un arī Somali-
frontē nekā jauna nav."

Itālijas valdība oficiāli atsauc ziņas, it-
kā itāļu lidotāji būtu bombardējuši ēģiptie-
šu Sarkanā Krusta ambulanci, tāpat arī zi-
ņu par armijā iesaucamo Tiroles jaunka-
reivju dezertēšanu lielā skaitā uz Bavāriju,
Austriju un Dienvidslāviju.

No kompetentas itāļu puses
atsauc ari ziņu, it kā abesiņi būtu iz-
spieduši itāļus no Tembienas pro-
vinces. Ar patiesību nesaskanot arī
informācija, ka itāļu armija Abesinijā

būtu uzsākusi gāzu karu.
No Adisabebas oficiāli ziņo, ka Bāli

provinces gubernatora karaspēks uzbrucis
itāļu nodaļai Kerelē, nogalinot daudzus itā-
ļus un iedzimto karavīrus. Abesiņi ieguvu-
ši bezdrāts telegrāfa staciju.

Kerele atrodas pie Gebi - šebeli upes, uz
dienvidaustrumiem no Dananas, par kuras
ieņemšanu itāļi nesen ziņoja, šebeli apga-
balam ir svarīga nozīme karaspēka apgādā-
šanāar ūdeni.

Romas oficiālās aprindas paskaidro, ka

tām par abesiņu uzbrukumu Kerelei nekas
nav zināms.

No abesiņu avotiem ziņo, ka
abesiņu pretofensīva ziemeļu fronte,
kur viņu uzbrukumsVemb'enā nācis
itāļiem pilnīgi negaidot, jo lietusgā-
žu dēļ itāļu armijas vadība bija rē-
ķinājusies ar pretinieka pasīvitāti,

joprojām turpinoties.
Abesiņu priekšpulki virzoties tālāk no

Kačamo uz A d u j a s pusi un no Abi-Adl
pret Abaro aizu. Tai pašā laikā ievēroja-
mi abesiņu spēki ziemeļaustrumos no Ma-
kales apdraudot Geraltas novadu, lai arī no
austrumiem pārrautu itāļu aizmugures
satiksmes ceļus.

Pretrunīgas ziņas
Lta. Londonā, 9. janv. Reuters ziņo

no Abesinijas: „Vakar uznākušās lietusgā-
zes kavē nevien itāļus, bet arī abesiņus.
Pēdējiem šimbrīžam tikai ar lielām grūtī-
bām iespējams sūtīt pastiprinājumus savai
ziemeļarmijai. Ziņas par militārām operā-
cijām Tembienā ir absolūti pretrunī-
gas. Ja patiesi abesiņu apgalvojumi, ka

tie esot atguvuši visu Tembienas kalnāju
rietumos no Makales, tad tas nozīmētu, ka
viņiem izdevies sekmīgi pabeigt pirmo uz-
brukuma operāciju nolūkā apiet Makali un
tādā kārtā piespiest itāļus atkāpties zieme-
ļu virzienā. Turpretim itāļi ziņo,

ka esot piespieduši atkāpties abesiņu
karaspēka grupas, kas bija pavirzī-
jušāsuz priekšu līdz Amba Arada-
mas kalnam, 20 klm. dienvidos no
Makales, un tur mēģinājušasnocieti-
nāties. Lai neļautu abesiņiem ierī-
kot Am Aradamā ložmetēju ligzdas
un novietot lielgabalus, kas varētu
apdraudēt itāļu priekšējās pozicijas,

itāļu artilērija stipri apšaudījusi
šokalnu.

Lidotāju koriģētā uguns esot izpostījusi
abesiņu ierakumus un piespiedusi viņus at-
kāpties uz dienvidiem. Itāļu aviācija at-
tīsta lielu rosību visā Tigres frontē."

Abesiņu karaspēks evakuējis Hararu.

A s m a r ā, 9. janv. „La Stampa" ziņo,
ka abesiņu karaspēka nodaļas pilnīgi eva-
kuējušas Hararu. Rass Nasibu nodomājis
pilsētu uzticēt Sarkanā Krusta apsardzībai.

Hararā tomēr vēl strodoties lieli municiju,
ieroču un barības krājumi. Laikraksts vēs-
ta, ka arī Dēsijā Sarkano Krustu izmanto-
jot karaspēku nometņu apsargāšanai. To
pierāda itāļu lidotāju izdarītie uzņēmumi.
Lidotāji ar nolūku Sarkanā Krusta apzīmē-
tās nometnes nebombardē, jo šādu rīcību
ienaidnieki izlietotu naidīgai propagandai.
Kā „La Stampa" raksta, lidotājiem esot
grūti atturēties no bombardēšanas, jo ar
Sarkano Krustu apzīmētas kareivju nomet-
nes.

LoHarnas līgums lauzts?
Lta. Parīzē, 9. janv. «Journal" Ber-

līnes korespondents ziņo, ka vācu noteico-
šās aprindas uzskatot angļu un franču ģe-
nerālštābu nolīgumus par Lokāmas līguma
laušanu. Sakarāar to korespondents uzstā-
da jautājumu: „Kā Vācija reaģēs? Vai tā
ievedīs savu karaspēku Reinas demilitārizē-
tā joslā, kas nozīmētu līguma uzteikšanu
un draudētu izsaukt nopietnus sarežģīju-
mus, vai ari tā aprobežosies ar to, ka pie-
prasīs paskaidrojumus no Parīzes un Lon-
donas valdībām? Mums šķiet, ka Berlīne sā-
kumā ies pēdējo ceļu".

Pnias aizsargi orpii
Aizsargu pr-ks plkv.-ltn.K. Prauls atbrīvojis

no amata pensijā aizejošo 1. Talsu aizsargu pul-
ka 1. bataljona k-ri F. Hermansonu. Par 5.
Rīgas aizs. p. vec. veterinārārstu iecelts K. Sa-
praša, par jātnieku diviziona l. eskadr. veteri-
nārārstu — A. Vītums, par jātnieku div. veteri-
nārārstu — M. Lagzdiņš, par 2. eskdr. veteri-
nārārstu — A. Mārtiņsons, 3. eskdr. — V. Šmits,
par pulka veterinārārstu rezervē — A. Antons.
Atbrīvots no amata pēc paša lūguma 5. Rīgas
aizs. p. 6. rotas k-ris R. Lauva. Atcelts no ama-
ta 2. bat. k-ris A. Jansons, viņa vietā ieceļot J.
Vītolu. Par 10. Cēsu aizs. pulka 4. bat. ārstu ie-
celts Dr. A. Buševics. 11. Tukuma aizs. pulka
gāzu virsnieks J. Kronbergs atbrīvots no amata.
Par 17. Rēzeknes aizs. p. tieslietu pārzini iecelts
J. Klucis, par 18. Daugavpils aizs. p. vec. aiz-
sardzi — E. Lulle. Par 19. Jaunlatgales p. mā-
cītāju — E. Bērziņš. Aizsargu aviācijas 1. eskad-
riļas k-ris Valeika un 3. eskadriļas k-ris Pēter-
sons dienesta labā pārskaitīti viens otra vietā.
Par 5. Rīgas aizsargu p. 2. bat. ārstu iecelts Dr.
med. J. Vilde, F.Pētersons, P. Nikanorovs, K.
Goldenbergs un A. Cdris. Revīzijas komisijā ie-
iet — E. Jiraensons, O. Sevišķo un E. Mežits.

Skotu jaunatne valsts aizsardzības
darbā

Jelgavas apr. priekšnieka Ausmaņa va-
dībā vakar notika apspriede, kurā piedalījās
Jelgavas vidusskolu pārstāvji, lai apspries-

tu jautājumu, kādā veidā vidusskolas pie-
dalīsies valsts aizsardzības darbā. Nolēma
sarīkot vairākus izrīkojumus un skaidro
ienākumu no tiem ziedot — pusi kara aviā-
cijai un pusi Jelgavas aizsargu pulkam. Rī-
cības komitejā ievēlēja Jelgavas ģimnāzijas
direktoru K. Līkumu un skolbtāju institū-
ta pārstāvi J. Mediņu. Savu pārstāvi dos
ari valsts lauksaimniecības vidusskola.

Ciešas draudzības saites
Jelgavas organizāciju apspriedē no-

lemts, ka Lietuvas valsts svētku ga-
dījumā 16. februāri Jelgavā sarīko-
jams svinīgs dievkalpojums katoļu baznī-
cā un svinīga teātra izrāde Latviešu bied-
rībā. Uzvedīs kādu no lietuviešu populā-
rām lugām kāda lietuviešu režisora vadī-
bā

Plūdu aina Anglijā: mājup ar iepirkumiem Mai-
deuhedā, Dienvidanglijā.

Eoģikct
Ginas Kauss n o v eIe t e

Veselu nedēļu viņa ar viņu bija cīnīju-
sies. Nopratināšanu, pierādījumus, psīcho-
loģiskus slēdzienus un visādus citādus lī-
dzekļus viņa bija izmēģinājusi. Bet bez pa-
nākumiem. Tagad jau viņa gribēja atmest
ar roku, kad viņš pēkšņi padevās un atzi-
nās:

— Jā, tev taisnība. Es zināmā mērā
esmu viņā iemīlējies.

Tā tad viņa bija uzvarējusi. Viņš bei-
dzot atzinās. Bet ak! Kā tas smeldza. Viņa
stāvēja nokārtu galviņu un nespēja nekā iz-
runāt. Viņš to redzēja un gribēja viņu mie-
rināt. Un lai savu atzīšanos mīkstinātu,
viņš teica:

— Bet es mīlu viņu pavisam citādi, kā
tevi!

Brītiņu viņa pārdomāja, vai šis «pavi-
sam citādi" varētu būt mierinājums un
tad jautāja:

— Vai tu mīli viņu tikpat daudz, cik
mani?

Varbūt modernie dabas filosofi intere-
sējās par kvalitātes pārrēķināšanu kvanti-
tātē. Viņu tas neinteresēja. Viņš vispār
par šo problēmu negribēja domāt.

— Kā tu domā — tikpat daudz? Tādas
lietas taču nevar mērīt un svērt? Es jau
teicu, ka mīlu viņu pavisam citādi. Tās ir
pavisam nesalīdzināmas lietas... Es ne-
zinu, vai tu to saproti...

— Protams, saprotu. Bet kāpēc tu iz-
vairies atbildēt noteikti? Katru lietu var

likt svaru kausos. Piemēram: es mīlu bif-
šteku — un es mīlu Bēthovena devīto sim-
foniju. Protams, es mīlu devīto simfoniju
citādi, kā bifšteku, bet tomēr es droši varu
teikta ka simfoniju mīlu daudz, daudz cēlāk
un...

— Muļķības. Pamēģini kādreiz bries-
mīgi izsalkusi ieiet restorānā un pasūtījusi
bifšteku uzzināt, ka bifšteka pašlaik nav,
bet orķestris tūlīt uzspēlēs devīto simfoniju.

— Ja orķestris labi spēlēs, es varēšu aiz-
mirst izsalkumu...

— Cik ilgi? Iedomājies, ka tu divas
stundas vēlāk ar tukšu vēderu, bet Bēthove-
na skaņām ausī, ieiesi citā restorānā un
tur notiks uz mata tas pats! Vai tu vēl ar-
vien dosi mūzikai priekšroku? Un vai tu
tiešām domā, ka tā būtu mākslas apvaino-
šana, ja tu šoreiz papriekš pieprasīsi bif-
šteku...

Viņa aizturēja ausis.
— Tu tikai izrunājies. Protams, ir jā-

ēd, lai vispār varētu dzīvot, tikai pēc tam
var nodoties Bēthovenam. Tas gluži vien-
kārši ir slikts salīdzinājums...

— Es to neesmu izgudrojis!"
— Un ja tu katrā ziņā gribi salīdzināt

— tad es labāk gribu būt bifšteks. Tad e s
būšu sieviete, bez kuras tu nevari iztikt.

— Bet mīļā, vai es ko citu esmu teicis.
Protams, tu esi bifšte...

Viņa iegāza tam pļauku ...

Plūdu aina Anglijā: kādas mājas ēdamistaba,
Ilonā.

Angļu flote Balkānu valstu ostās.
Lta. Belgradē, 9. janv. Kā laik-

raksts „Novosti" ziņo, angļu karakuģu es-
kadra 19 vienību sastāvā, drīzumā no Mal-
tas ieradīšoties Dienvidslāvijā, apmeklējot
starp citu Splitas ostu. — Kā jau agrāk zi-
ņots, lielāks skaits angļu karakuģu ieradu-
šies Grieķijas ūdeņos un Pirejas ostā.

Urugvaja atbild.
Lta. ženēvā, 9. janv. Urugvajas val-

dība piesūtījusi Tautu Savienības sekreta-
riātam atbildes notu uz PSRS sūdzību pret
Urugvajas valdību par diplomātisko sakaru
pārtraukšanu ar Pad. Savienību. Notas
saturu līdz Tautu Savienības padomes sesi-
jas sanākšanai 20. janvārī nepublicēs.

Angļu sūtnis Itālijā apspriežas.
Lta. Londonā, 9. janvāri. Angli-

jas vēstnieks Romā sers Ēriks Drumonds,
kurš patreiz uzturas Anglijā atvaļināju,
mā, apmeklēja šodien ministru prezidentu
Baldvinu un pēc tam ārlietu ministru
īdenu.

Parīzes studenti pret Abesiniju.
Lta. Parīzē, 9. janv. Parīzes univer-

sitātes studenti šodien sarīkoja traci, kad
prof. šesē, kas Abesiniju pārstāvēja Tautu
Savienībā, gribēja atjaunot savus priekšla-
sījumus. Viņš atstāja auditoriju lekcijas
neuzsācis.

204 nāves sodi Pekinā.
Lta . Pekinā, 9. janv. Vienā pašā teko.

šā nedēļāPekinā sodītas ar nāvi 204 perso-
nas un tuvākās dienās gaidāma nāvessodu
izpildīšana pie vēl vairāk cilvēkiem. Lieta
grozās nevien ap kriminālnoziedzniekiem,
bet arī ap dumpiniekiem.

Gandijs saslimis.
Lta. Londonā, 9. janv. No Bombejas

ziņo, ka indiešu nacionālistu vadonis Gan-
dijs nopietni saslimis.

Gaidāmais laiks.
Viegli, vēlāk mēreni austrumu un dienvid-

austrumu ceturkšņa vēji. Lielāko tiesu mākoņains
un miglots. Temperatūra no —2 grādiem valsts
austrumu dajā, Hdz +2 grādiem rietumu daļā. —
Latvijas piekrastē stiprā vēja signāli nolaisti'.

Atb. redaktors A. J. Grīns.
Izdevējs: Sab. „Rīts".

Grāmatspieatuves Akc, Sab. „Rota, Rīga.

Š A C H S
Rīgas šacha meistarībai turnīrā

šorīt beidza izcīnīt Rīgas šacha meistaribas tur-
nīra atliktās partijas. Čemp. V. Petrovs pieveica
T. Meingai'li, meist. Fr. Apšenieks — A. Stabiņu
ttn Indr. Kalniņu, meist. M. Feigins — J. Frīdi un
meist. E. Krūmiņš — A. Melnbārdi, A. Strautma-
ņa — V. Rummeļa un M. Brakmaņa — E. Glze-
partijas beidzās neizšķirti. Turnīrā stāvoklis pēc
11. kārtas izcīņas — priekšgalā čemp. V. Petrovs
ar 9,5 pnkt. (1 partija nepabeigta), seko — meist.
M. Feigins ar 9 pnkt., M. BrakmaniļS ar 8 pnkt.,
meist. Fr. Apženieks ar 6,5 pnkt. (3), T. Bergs
ar 6,5 pnkt. (2), meist. E. Krūmiņš ar 6 pnkt,
(1), A. StrautmaTiis ar 5,5 pnkt. (2), Indr. Kal-
niņš ar 5 pnkt. (1), E. Gīze ar 5 pnkt, T. Me'n*
EtaSlLs ar 4,5 pinkt. (1), K. Ozols un A. Melnbāirds,
katrs ar 4 pnkt. (2), E. Melngailis un M. Modeis,
katrs ar 4 pnkt. (1), A. Kalniņš ar 3,5 pnkt,, V.
Rummels ax 2 pnkt. (1), A. Stabiņš ar 2 pnkt. un
J. Frīde ar 1 pnkt.

Meist. M. Feigins simultān» Krustpilī.
Meist. M. Feigins sacentās simultānspēlē Krust-

pilī, pret 23 spēlētājiem, kurus pēc 4,5 st. ilgas cī-
ņas visus pieveica.

Rīgas organizāciju komandu turnīri
„C kl. Pārdaugavas šacha pulciņš ar Latvijas va-
nagiem saspēlēja neizšķirti — 3 ;3 pnkt.

Atriebība aiz romantiskiem
iemesliem

Kapiņu pag. Rušonā Ed. Smana dzī-
voklī atriebības nolūkā aiz romantiskiem
iemesliem 30 g. v. Leonora Babušonoks ar
bārdas nazi uzbrukusi Pēterim Kalvānam,
sagriežot viņam seju. Notikuma brīdī is-
tabā ienākusi Smana sieva Valērija, kurai
arī uzbrukusi Babušonoks un ievainojusi
to sejā. Cietušie ievietoti Daugavpils ap-
riņķa slimnīcā.
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