


Dr. VANADZIŅŠ
Cēsīs, Rīgas ielā 15, taļr. 39.

Pieņem no 9—12 un no 4—5.

Izdara kuņģa un plaušu caurskatīšanu

ar rentgena stariem.

Darbojas: kalna saule, diatermija, diatermija-faradi-
zacija, sviedru kastes, sāls, ogļu skābes un skuju

vannas nervu slimniekiem un reimatiķiem.

Pārbūvēta un pec jaunākam
ārstniecības prasībām iekārtota

Cēsu pilsētas slimnīca

Cēsīs, Dārza ielā 16. Tālrunis 64.

Slimnīcā darbojas 4 ārsti.

Vietas 60 slimniekiem.

Izdara visas operācijas*
Iekārtota laboratorija: asins, kuņģa sulas,

mīzalu, - izkārnījumu u. t. t. izmeklēšanai

kā pilsētas, tā lauku iedzīvotājiem par mērenu

atlidzibu.

Slimnīcā darbojas: rentgena kabinets, kalna

saule, diatermija, elektrizacija u. t. t.



Cēsu un apkārtnes

VADONIS
ar Cēsu pilsētas plānu

Cēsīs, 1928. g.

Cēsu pilsētas valdes izdevums.



Dr. Elizabete Krūms.

Bērnu un iekšķīgās slimībās.

Cēsīs, Rīgas ielā Ns 18.

Kalna saule un diatermija.

Es apdrošināju savu īpašumu

Cēsu Savstarpējā Uguns-

apdrošināšanas Biedrībā

jo viņa ņem viszemāku prēmiju un, kā Sav-

starpējās Ugunsapdrošināš. Centrālās Savienības

biedrene, ir visdrošākā apdrošināšanas biedrība.

Apdrošina priekš Latvijas Hipotēku Bankas un

Valsts zemes Bankas.

Fotogrāfs P. Paukšēns
Cēsīs, L.Kalēju ielā 5-a. Firm. Andersona

Sniedz saviem klientiem visjaunāko un moder-

nāko, kas līdz šim sasniegts fotogrāfijā. Izdara

visus uz fotogrāfiju attiecošos darbus, kā bilžu

palielinās., uzņemšanu pie mākslīg. gaismas u.t.t.

Uz vēlēšanos arī izbrauc. Cenas mērenas.



Cēsis.

Cēsis — apriņķa pilsēta, atrodas uz

59°19' ziemeļa platumā un uz 25°l6' austru-

ma garumā (no Grinvičas), 93 klm. ziemeļu
austrumos no Rīgas, pie Rīgas-Valkas dzelz-

ceļa, 3 klm. no Gaujas kreisā krasta (skaitot
no pilsētas centra pie Jāņa baznīcas, pa
Cēsu-Raiskuma lielceļu), 100 m. virs Baltijas
jūras līmeņa un 78 m. virs Gaujas upes lī-

meņa pie pilsētas.

Īsa Cēsu pilsētas vēsture.

D. Sostes.

13. gadu simteņa sākumā tagadējo Cēsu pils-

drupu tuvumā (uz Riekstu kalna) atradusies koka

pils, kurā mituši vendi. Daži vēsturnieki domā, ka

šī Vendu pils bijusi Āraišos.

1208. g., dalot Vidzemi starp ordeni un bīskapu,
Cēsis nāca ordeņa rokās. Ordeņa mestrs Venno ķē-
rās pie mūra pils celšanas. Darbus pabeidza nāka-

mais ordeņa mestrs Volkvins. 1218. g. tiek minēta

ordeņa pils Cēsis, kurā ordeņa mestri bieži vien uz-

turas. Tamdēļ arī pili pastāvīgi paplašināja un iz-

greznoja. Cēsu pilī ordeņa valdības laikā mājojuši

ap 44 ordeņa mestru galmi.
Pie Cēsu bruņenieku pils jau 1224. gadā tiek

minēts miestiņš, kurš arī uzskatāms kā Cēsu pilsētas
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sākums. Šo 1224. gadu vēsturnieki Arndts, Richters,
G. Siverss u. c. atzīmē kā gadu, kad vārda tiešā no-

zīmē sāka izveidoties Cēsu pilsēta.

Krievu kronikās, runājot par latgaļiem, kuŗi
maksājuši meslus krieviem jau pirms vāciešu ienāk-

šanas, — sastopam vietu ar nosaukumu «Kecb», no

kūja vārda pēc vēsturnieku domām esot cēlies no-

saukums «Cēsis». Šo nosaukumu piesavinājušies vie-

tējie iedzīvotāji, bet ienācēji vācieši sākuši lietot no-

saukumu «Venden».

1225. g. pāvesta sūtnis virsbīskaps Modenas

Vijums ziņo, ka Cēsīs dzīvojot vācieši, latvieši un tā

saucamie vendi.

Pēc zobenbrāļu ordeņa savienošanās (1237. g.)
ar vācu ordeni, ordeņa mestrs Hermans Balks izrauga
Cēsis par savu dzīves vietu. No tā laika Cēsu no-

zīme Māras valstī pakāpeniski aug. Apmēram 40 g.

vēlāk (1283. —1287.) tiek uzbūvēta Cēsu Domas baz-

nīca. (Sv. Jāņa baznīcas nosaukums parādās tikai

vēlāk.)
1280. gadā Zemgales virsaitis Namejs uzbrūk

Rīgai. Bruņeniekiem palīgā uz Rīgu atnāk 100 ze-

mes sargi ar karogu sarkanā krāsā baltu strīpu pa
vidu. Kronists piezīmē, ka tas esot latviešu karogs.
Te sākums mūsu nacionālam karogam.

Turpmākos gados Cēsis tiek minētas kā ordeņa
komtura un fogta sēdeklis, un bieži vien arī kā or-

deņa mestra rezidence. Kādā 1271. g. 27. augusta
senrakstā redzams šāds Cēsu komtura zīmogs: Sv.

Katriņa ar kroni galvā un ar palmu zaru labā rokā

un vīksni kreisā rokā. Senrakstā no 1306. g, 6. jūlija
(un arī 1349. g.) redzam šādu zīmogu: Sv. Katriņa

ar kroni galvā un vienā rokā ratu, otrā palmu zaru.

Pieaugot ordeņa varai, Cēsis top arī par ievē-

rojamu tirdzniecības centru. Kādā mācītāja Baumaņa
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kronikā zem 1479. g. lasāms: «Ap šo laiku krieviem

bija ierīkotas preču noliktavas arī Cēsīs, tāpat kā

Rīgā, Rēvelē, Tērbatā.» To liecina arī citi senraksti.

Toreizējais lielais tirdzniecības ceļš veda no Rīgas
gar Siguldu uz Cēsīm, un no Cēsīm uz Trikati, Gau-

jeni, Alūksni un Pliskavu; otrs ceļš gāja uz Valmieru

un tālāk uz Tērbatu. Ordeņa laikā (1471. g.) krie-

viem (Pliskavas un Novgorodas tirgotājiem) Cēsīs

bija ierīkotas plašas preču noliktavas.

Ordeņa mestra Valtera Pletenberga laikā (1494. —

1535.) Cēsu pilsēta redzami uzplauka, jo Pletenbergs
to izvēlējās par savu rezidenci un sakarā ar to pa-

plašināja Cēsu pili. Šai laikā sāka izplatīties refor-

mācija Cēsīs. 1524. gadā Berends Brigemans uzstājās
kā pirmais luteranizma sludinātājs Cēsu baznīcā.

Livonijas karš iesākās 1558. g. Ordeņa mestrs

Gotards Ketlers 1561. g. 28. novembrī paraksta Viļ-

ņas līgumu, ar kuru Cēsis līdz ar Vidzemi nāk pie
Polijas. Polijas karalis Zigismunds 1561. g. izdod

Cēsīm, citām pilsētām un muižniecībai sevišķu žēla-

stibas grāmatu, kā atmaksu par padošanās līgumu.
Slēdzot Viļņas līgumu, no Cēsu pilsētas piedalījās

birģermeisters Bastjāns Dētaars unMelkiors Grotuzens.

Tālāk norisinās Vidzemē karš starp Krieviju un

Poliju. Pēc jau minētā Viļņas līguma nelieli apgabali
Vidzemē un Kurzemē atradās dāņu hercoga Magnusa
piederumā. Šis Magnuss pazīstams vēsturē zem no-

saukuma «Vidzemes ķēniņš» un viņš skaitījās par Mas-

kavas cara Jāņa Briesmīgā vasali, bet slepeni nodi-

bināja arī sakarus ar Poliju, kas caram nāca zināms.

1577. g. arī Cēsis nāca Magnusa varā. 1577. g. 31.

augustā krievu kara pulki ar pašu caru Jāni Bries-

mīgo priekšgalā aplenca Cēsis. Magnusam, kuŗš at-

radās Cēsīs, draudēja cara sods. Magnuss ieradās

pie cara izteikt padevību, bet tika aizturēts gūstā.
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Pilsēta tiek ieņemta, pils apšaudīta ar lielgabaliem.
Kad pilij neizbēgami vajadzēja krist, tad pils garni-
zons zem Heinricha Boismaņa vadības kopā ar sie-

vām, jaunavām un bērniem (kopā ap 300 cilvēku

uzspridzinājās kādā pils daļā un tā gāja bojā. Atstājis
Cēsīs garnizonu, Jānis Briesmīgais dodas uz Raunu.

Maskavas varā Cēsis paliek tikai līdz 1577. g. de-

cembram, kad Turaidas pils pārvaldnieks Jānis Bīriņš
ar 100 vāciešiem, 80 poļiem un 200 latviešiem kādā

naktī ielauzās Cēsīs un iznīcināja krievu garnizonu.
Vēlāk vēl krievi mēģināja iekaŗot Cēsis, bet tas vi-

ņiem neizdevās.

1582. g. 15. janvāri miera derībā starp krieviem

un poļiem Cēsis palika pie Polijas. Vidzemē iestājās
uz ilgāku laiku miers. Polija pretēji saviem solīju-
miem cenšas atkal izplatīt katolicizmu. Cēsis top
par Polijas vojevoda mitekli kurš pārvaldīja daļu
no Vidzemes un Latgali. Lai veicinātu katoiizāciju,
Cēsīs nodibina bīskapību. Kā pirmo poļu bīskapu
min. A. Milinski, pēc tā nāk Joh. Patricius Nideckis

un Otto fon Šenkings, kuŗi apglabāti Cēsu Jāņa baz-

nīcā. Jāna baznīca tad nāk atkal katoļu rokās, bet

luterāņiem paliek Katriņas baznīca, kura atradusies

tur, kur tagad stāv pareizticīgo baznīca.

17. gadu simteņa sākumā iesākās zviedru-poļu
kaŗš; tad Cēsis atkal pieredzēja kara briesmas. Tikai

kad zviedru karalis Gustavs Ādolfs 1621. g. ieņēma
Rīgu, Cēsis nāca zviedru varā. 1622. gadā karalis

Cēsu bīskapību, pie kuras piederēja daudz muižu,

atdāvināja kancleram Akselam Oksenstjernam, kura

pārvaldnieki bieži vien centās ierobežot pilsētas tie-

sības; šai laikā Cēsīs pastāv arī skola. Zviedru

valdība piešķir pilsētai Jurģu muižu priekš nabagiem

un skolas.

1667. g. minēta arī nevācu, t. i. latviešu skola.
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1671. gadā Cēsis gandrīz pilnīgi nodega.

1692. gadā Cēsīs noturētais muižniecības land-

tāgs sanāca asā konfliktā ar zviedŗn valdību, un drīz

pēc tam Vidzemes satversme tika atcelta.

Ziemeļa kara laikā Cēsis atkal daudz cieta.

1700. g. tās ieņem zakšu kara spēks. 1701. g. Cēsis

nāk atkal zviedru rokās. Karalis Kārlis XII. 1701.g.
28. jūlijā, jādams caur Cēsīm, apsēdies uz pilsētas
akas malas un uzteicis veselīgo Cēsu ūdeni.

1703. gadā Cēsis ieņem krievu kaŗa spēks un

izposta. No tā laika pils un pilsētas mūri vairs ne-

tiek izlaboti un pamazām sadrūp. 1730. g. Krievijas
ķeizariene Anna Joanovna Cēsu pili atdāvināja
Ernestam Bironam. Pēc Birona aizsūtīšanas uz Si-

bīriju 1747. g. ķeizariene Elizabete Petrovna piešķir.
Cēsu pili valsts kancleram grafam Bestuževam -Ru-

minam. 1748. g. Cēsis līdz ar baznīcu un pili pilnīgi
nodeg. Bestuževs-Rumins skaitīja pilsētu par savu

īpašumu, kamdēļ ielas lika izart un apsēt auzām,

kuras, piedraudot nāves sodu, neviens nedrīkstēja
bojāt. 11 gadus vilkās process, pēc kura Cēsu pil-
sēta atkal atdabūja savas pilsētas tiesības 1759. g. —

1755. g. Cēsu pils muižu nopirka barons Volfs, bet

1777. g. tā nāca grāfu Sivērsu familijas rokās, kurai

piederēja līdz Latvijas agrarlikuma izdošanai. 19. g.

simteņa sākumā grāfs Kārlis Siverss ierīkoja tagadējo
pils parku ar dīķi, kufš tagad atrodas pilsētas lieto-

šanā. 1816. gadā visa Cēsu pilsēta bija 900 olektis

gaia un 300 olektis plata ar 295 vīriešu un 311 sie-

viešu dzimuma iedzīvotājiem. Par apriņķa pilsētu
Cēsis noteiktas 1785. g.

1889. g. atklāja Rīgas-Valkas dzelzceļu, kurš

atvēra ceļu diezgan rosīgai tirdzniecībai ar apkārtē-
jiem lauku iedzīvotājiem. Pie Gaujas izcēlās vasar-

nīcas, kuras pievilka zaļumniekus ne tikai no Rīgas,
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bet ari no Krievijas. 1921. g. Cēsīs bija 7403 iedzī-

votāji (3260 vīrieši un 4113 sievietes).

Cēsis ir viena no vislatviskākām pilsētām, jo
1920. g. no 6315 pilsētas iedzīvotājiem 5608 bija
latvji, 272 vāci, 240 ebreji, bet pārējo tautību bija
mazāk nekā 100.

Cēsīs jau pirms pasaules kaŗa (1914.—1918.)
bija elektriska apgaismošana, pa daļai kanalizācija,
ūdensvads un lopkautuve. Tagad pilsētā atrodas

slimnīca, telefons, telegrāfs, 2 baznīcas, vairāki lūg-
šanas nami, dažādas biedrības, bibliotēka ar lasītavu,

1 vidus skola, 1 arodu skola, 3 pamatskolas un 1

pirmskola, no kurām vecākās ir I. pilsētas pamatskola
un arodu skola, agrāk (1886. —1918.) pilsētas un

(1805. -1886.) apriņķa skola, to sākums sniedzas

zviedŗu laikos. 1910. g. 17,1% no visiem iedzīvo-

tājiem apmeklēja skolas. No biedrību namiem vis-

staltākais ir Cēsu Viesīgās biedrības nams, kūjā
notiek pastāvīgas teātra izrādes. Šo namu 1919. g.

jūnijā vācu kaŗa spēks nodedzināja. Tagad tas at-

jaunots.
Līdz 1879. g. Cēsis pārvaldīja rāte, kuras vietā

minētā gadā nāca pēc Krievijas likumiem vēlētā pil-
sētas dome, kurā jau 1897. g. latvieši ieguva vairā-

kumu, bet 1906. gadā pilsētas valdē nāca arī tikai

latvieši.

1908.
g. Cēsu pilsētai piederēja 782 desetiņas

zemes 164.000 zelta rubļu vērtībā un 22 nami 164.500

zelta rubļu vērtībā un 9200 rbļ. liels kapitāls. 1910. g.

pilsētas ienākumi un izdevumi bija 46.160 zelta rubļu

un pilsētas parādi 61.700 rubļu lieli.

Pasaules kara notikumi sasniedza arī Cēsis. Pil-

sēta tieši no šā kāja necieta, bet gan iedzīvotāji šai

laikā sajuta, kā smagu nastu, lielo kareivju un kara

iestāžu skaitu, kas uzturējās Cēsis, kā frontes tuvākā



9

aizmugurē. Kara spēks deva pilsētniekiem arī labus

pelnās avotus. Visvairāk Cēsis cieta 1919. g. jūnija

kaujās starp vācu un Ziemeļlatvijas un Igaunijasarmijām.

Tagad Cēsu pilsētai piederošie īpašumi novēr-

tēti uz pāri par 1.000.000 lat.

Pilsēta 1927. gadā atklāja elektrisko spēka sta-

ciju uz Amatas upes pie Kārļu muižas.

levērojamākās vietas.

1. Ordeņa pils drupas.
2. Pils parks ar dīķi, senču pilskalnu (Riekstu kalnu)

un devona smilšakmena alu.

3. Sv. Jāņa baznīca (uzcelta 1283.—1287. g.).

4. Uzvaras piemineklis konventa laukumā (atklāts
1924. g.).

5. Brāļu kapi ar pieminekli (atklāts 1927. g.).
6. Senlietu muzejs M. Kalēju ielā.

Uz Gauju ekskursantiem ieteicams ceļš pa Dārza

ielu, caur Bērzaini uz Gaujas (Siļķes) dzirnavām. Šai

ceļā vairākas romantiskas gravas. Pa Gaujas kreiso

krastu, vietām gar gravas malu, vietām pa kalna no-

gāzi iet ceļš ar jaukiem skatiem (Peldu iela) uz Gaujas
dzelzs tiltu. Netāļu no Cēsu-Raiskuma šosejas Gau-

jas kreisā krastā atrodas tā sauktais «Ķeizara krēsls»,

no kura plašs skats uz Gauju. Tāļāk pa Gaujas krei-

so
krastu uz leju atrodas bij. Meijera muižas parks

Gaujas un vairāku strautu krastos. Te dziļas gravas

un tā sauktā «Sarkanā» (Brūtes) ala.

Pie Cēsu-Raiskuma šosejas Gaujas lejas sākumā,
atrodas 1877.—1878. g. kara Cēsis mirušo turku gū-

stēkņu kapi.
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Netāļu no turku kapiem pie Kalna-Viesišu mā-

jām gravā ala ar «Svēto» avotu, kujam pēc {aužu
nostāstiem dziedinošas spējas. Tuvāk pie Cēsīm Vin-

tergŗavā devona smilšakmena ala — vislielākā Cēsu

apkārtnē.

levērību pelna ari «Dukura birzs» apm. 1 klm.

no pilsētas centra uz Valmieras pusi, kurā grava de-

vona dolomitā ar avotiem. No šejienes ieteicams no-

iet arī līdz Niniera ezeram, no kura Cēsu dzelzceļa

stacija dabū ūdeni.

levērojamākās vasarnīcu vietas Gaujas krastos

ir starp Siļķes dzirnavām un Meijera muižu, Vāverītēs,

Piparos un t. t.

Cēsu apkārtne ar saviem kalniem un gravām
ir skaista, tā stāv diezgan augstu virs jūras līmeņa,
šeit nav purvu un klimats te veselīgs. Tamdēļ arī

Cēsis ar savu apkārtni ieteicamas lielpilsētniekiem,
kā atpūtas vieta.
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Valsts un pašvaldības iestādes.

Apriņķa priekšnieks, Pils ielā 12.

Apriņķa pr-ka palīgs I. iecirknī, Pils ielā 12.

Apriņķa valde, Pils iela 7.

Apriņķa mērnieks, Pils ielā 7.

Apriņķa pamatskolu inspektors, Raunas ielā 10,
dz. 13.

Apriņķa ceļu inženiers, Dārza ielā 4-b.

Apriņķa cietums, Gaujas ielā 23.

Dzelzceļu 111. ceļu iecirknis, Ruckas muižā.

Izmeklēšanas tiesnesis I. iecirknī, Raunas

Izmeklēšanas tiesnesis 11. iecirknī, ielā 14.

Kara apriņķa pārvalde, Palasta ielā 13.

Latvijas bankas Cēsu nodaļa, Raunas ielā 1.

Miertiesa, Raunas ielā 14.

Nodokļu inspektors, Vaļņu ielā 15.

Pasta-telegrafa kantoris, Palasta ielā 19.

Pilsētas valde, Rīgas ielā 7.

Pilsētas slimnīca, Dārza ielā 16.

Slimo kase, Dārza ielā 5.
Sarkanā krusta sanatorija pie Cēsu-Raiskuma

šosejas, Gaujmalā.
Telefona centrāle, M. Līvu ielā 1.

Tiesu izpildītājs, Raunas ielā 13.
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Skolas.

Cēsu valsts vidusskola, Bērzainē.

Skolas ielā 6.
Cēsu valsts arodu skola,) Gaujas ielā 20.

I. pilsētas pamatskola, Gaujas ielā 17.

II. pilsētas pamatskola, Raunas ielā 7.

Pilsētas vācu pamatskola, Dārza ielā 4.

Pilsētas pirmskola, Valdemāra ielā 1.

Ārsti.

Akermans, Eduards, apriņķa ārsts, Gaujas ielā 5.

Akerman, Verēna, Gaujas ielā 5.

Anšmidts, Ernests, ķirurgs, L. Katrīnas ielā 22.

Bēcis, Kārlis, dzelzceļa ārsts, Raunas ielā 1.

Bruttans, Augusts, Rīgas ielā 4.

Goldrings, Hermans, Raunas ielā 15.

Kalniņ, Milda, Sarkanā krusta sanatorijā.

Kivuls, Ernsts, Pils ielā 5.

Krūms, Elizabete, bērnu un iekšķīgās, Rīgas ielā 18.

Lenčs, Vilhelms, Gaujas ielā 16.

Valters, Richards, Gaujas ielā 26.

Vanadziņš, Kārlis, Rīgas ielā 15, rentgena kabinets

un elektr. ārstniecība.
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lelu nosaukumi.

AboluiH-2-3.J

Ausekļa F-G-2

Amatnieku C-3-4

Annas C-3-4

Avotu C-3-4

Bērzu C-2

Beverinas D-3
Bišu D-3

Birzs F-l-2

Blaumaņa bulv. F-G-2

Briežu F-4

Bumbieru H-2
Caunes F-4

Cepļa B-3 4

Dārtas C-3

Dārza C-D-3

Dubinskas E-3-4

Dzegužu B-4

Dzirnavu B-2-3, C-3

Dzelzceļa F-2

Egļu C-2-3

Gaujas B-C-3-4, D-3-4

Glūdas C-D-2-3

Irbes G-3

Izstādes E-3

Jāņa D-3

Jaunā E-3, F-4

Jēkaba C-3

Jurģumuižas D-4-5

Kaļķu E-4, F-3

Kalna D-4

Kanāla D-3

Kalēju L. E-3

Katrīnas L. E-3

Katrinas M. E-3

Klints B-3

Kovārņu B-4

Krasta D-2

Kronvalda G-2, F-3-4

Kungu D-4

Lāču F-G-4

Lakstīgalas F-4

Lauku C-D-4

Lapsas F-3-4

Lenču D-E-2

Līgates B-5, C-4-5, D-4

Marijas C-4

Martas C-4

Medņu E-4

Meža F-5

Miera D-E-4

Niniera E-2

Noliktavas F-3

Nomaļu B-C-4

Palasta E-3

Palejas D-4

Palmu H-2-3

Patversmes E-4, F-4-5

Peldu B-3

Pētera C-4-5

Pils E-3

Pļavas E-3

Poruka F-2-3, G-H-3

Priedes C-2

Priekuļu G-H-3

Puķu G-3
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Pumpura G-3

Raunas E-F-3

Rīgas E-3-4-5

Robežu G-l, H-2

Rūpniecības G-H-2

Skolas E-3

Strautu E-F-2

Tālavas D-2

Tīruma E-2

Torņa E-3

Uzvaras bulv. E-3, F-2-3

Vaives F-3, G-H-4
Valdemāra E-3, 4

Valmieras E-3, F-2, G-2

Vaļņu E-3

Vanagu G-3

Vārnas E-4

Vāveres F-4

Veidenbauma G-2-3

Vilku F-G-4

Viesīšu B-4

Viestura D 2

Vītolu B-3

Zaļā D-E-3

Zirņu E 4

Zvaigžņu G-3

Zvārguju G-2

Zvirbuļu E-4
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Cēsu Savstarpējā Kredītbiedrība
Cēsīs, Rīgas iela Ns 18, pašas namā.

Maksā par noguldījumiem un tekošiem rēķiniem
visaugstākās % % un ņem par aizdevumiem

viszemākās procentes.

Iznomā Ugunsdrošos skapīšus dokumentu uz-

glabāšanai no Ls 6.
- līdz Ls 15. — gadā.

Izglītīb. koop. „KULTURAS BALSS"

„Kulturas Balss" apvieno vairāk par 2500biedru.

„Kulturas Balss" izdod vērtīgas skolu, daiļliterā-
turas, zinātniskas un lētas sēriju grāmatas. Grāmatu

katalogi, prospekti un statūti dabūjami visos koop.
veikalos. Dod augstāko rabatu biedriem, koope-
rativiem un sabiedriskām organizācijām.

„Kulturas Balss" veikali: Rīgā, Tērbatas ielā 4.

Tālrunis 28756. Cēsīs, Rīgas ielā 5.

„Kulturas Balss" centrālā valde, grāmatvedība un

birojs Rīgā, Mērķēja ielā 1, dz. 3. Tālrunis 20620.

Pasta kaste 342.

Dārzkopju Sabiedrība

„RŪĶIS" kokaudzētava.
Pasta adr. Cesīs-Lauciņos. $ Telegr. adr. Cēsis, Rūķis.

Latv. Bankas Cēsu nod. tek. rēķ .N» 2189.

Tek. rēķ. pastā
" N

2780.

Dzelzceļa stac: Cēsis. Tālrunis 2-0-4.

Dabūj. pirmā labuma stādi: ābeles, bumbieres,

ķirši, plūmes, zemenes, avenes, ērkšogas, melnās

un sarkanās jāņogas. Tikai izmēģinātas tirdzniec.

un rūpniecības šķirnes. Pieprasiet cenu rādītāju.
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V. GALVIŅŠCēsīs,Rīgasielā10
Jaunākā literatūra. Lētās grāmatas.
Mācības un cita satura grāmatas.

Rakstāmpapīri, kantoru grāmatas, tintnīcas, tintes, spalvas,

spalvu kāti, zīmuļi, pastpapīri, aploksnes, burtnīcas, klades.

Zīmēšanas papīri, zīmēšanas bloki, tuša. zīmēšanas krāsas,
krāsainie zīmuļi, pindzelītes, rasētnes, trīsstūri, lineāli un

citi zīmēšanas piederumi.
Pastkaršu ALBUMI, Cēsu skati u. c. pastkartes lielā izvēlē.

A. JAKOBSONA
Caurumotu skārdu, drāšu audumu un

pinumu fabrika

Rīgā, Āgenskalnā, Švarcmuižas ielā 14, tālrunis 93265.

Pilsētas kant. un nolikt.: m. Moņetu ielā 7, tālrunis 21348.

Specialitātes: Drāšu un skārdu sieti visdažādākā
lauksaimniecības, dzirnavniecības un rūpniecības vajadzībām.

Drāšu pinumi dārzu un vasarnīcu sētām, putnu dār-

ziem, tennisa laukumiem, braucamiem krēsliem u. t. t., u.t. t.

Krietns darbs. Mērenas cenas.

Augļu kokus, ogu krūmus

Rozes, stādus, dārzāju u. puķu
sēklas
bagāti izvēlē piedāvā

S-ba A. Rudzīts un T. Fogels
Rīgā, dārzkopības nodaļa.

Galvenais kantoris L. Smilšu ielā 4, Dārzniecība un nolikt.:

L. Maskavas iela, pie dzelztilta. Cenu rādītāji par brīvu.

Iespiests K. Dūņa tipogrāfijā, Cēsīs, Rīgas ielā 37.



Cēsīs,Rīgasiela15,taļr.39.

Pieņemno9—12unno4—5.

Izdarakuņģaunplaušucaurskatīšanu

arrentgenastariem.

Darbojastkalnasaule,dlatermija,diatermija-faradl-
zaclja,sviedrukastes,sals,ogļuskābesunskuju

vannasnervuslimniekiemunreimatikiem.

Pārbūvētaunpēcjaunākām
ārstniecībasprasībāmiekārtota

Cēsupilsētasslimnīca

Cēsīs,Dārzaielā16.Tāļrunis64.

Slimnīcādarbojas4ārsti.

Vietas60slimniekiem.

Izdaravisasoperācijas.

Iekārtotalaboratorija:asins,kuņģasulas,

mīzalu,izkārnījumuu.t.t.izmeklēšanai

kāpilsētas,tālaukuiedzīvotājiemparmērenu

atlidzibu.

Slimnīcādarbojas:rentgenakabinets,kalna

saule,diatermija,elektrizacijau.t.t.



C. V. Šochs Rīgā
īpašnieks P. BALODIS.

L. Smilšu ielā 8/10.
Pasta kast. Ka 43. Tālrunis Nr 23521.

Piedāvā iz paša koku audzētavas Stopiņos

augļu kokus,
ogulājus, krāšņuma kokus u. krūmus,
skuju kokus, rozesu.ziemciešu stādus,

visbagātīgākā šķirņu izvēlē, tāpat ari:

sakņu-, puķu-, un lopbarības augu-

=sēklas,=
labi dīgstošas, īstas šķirnes.

Cenu rādītājus izsūta uz pieprasījumu.

(Cēsu pilsētas bibliotēka
Tālrunis 104. Pils ielā 6. Tāļrunis 104.

Atvērta darba dienās no 12—1 un no 4—7.

Grāmatas latviešu, krievu, vācu un citās valodās.

Bagātīga jaunāko latviešu izdevumu izvēle.

Pāri par 15.000 sējumu.
Abonēšanas maksa 60 sant. mēn., skolniekiem un kareivjiem

40 sant. mēn. Mazturīgie abonēšanas naudu nemaksā.
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