
Savstarpēji Ugunsapdrošināšanas Centrālā Savienība
Rīgā, Tērbatas ielā 15/17, p. k. N* 499. Tālrunis 26422

Tek. rēķini: Latvijas Bankā 2341, Latvijas TautasBankā 240, pastā 285
.

Savienība apdfOlina dažādām kooperativfim organizācijām,
kā patērētāju biedrībām, piensaimnieku sabiedrībāmv. c piede-
rošos īpašumus un pieņem risku pirapdrošinājumus no savstar-

pējām ugunsapdrošināšanas biedrībām. Bez atsevišķas atlīdzības
sniedz instruktoru palīdzību un paskaidrojumus savstarpējām
apdrošināšanas biedrībām.

Līdz 1930. g. 1. janvārim savienībā apvienojušās 533 kooperativas
organizācijas, no tām 320 savstarpējās ugunsapdrošināšanas biedilbas.
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Liepājas pilsētas peldu iestāde
Tāļrunis 23o

Iestāde darbojas cauru gadu.
Peldu sezona no 1. jūnija līdz 30. zept.

Dūņu vannas. Dūņu sēžu vannas. Dūņu

iepakojumi. Ogļskābas vannas. Siltas

jūras vannas.Udensdziedniecība. Elek-

trisk? dzi^niecJ*"'

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz iestāda '
~

r- »

valde katrā JaikkĢ. !

Pārdod labus augļu kokus, krūmus un rozes

J. DohrouolsKa
dārzniecība

Rīgā, Cēsu ielā jNs 3. Tāļrunis 34438.

Paša koku audzētava Paplakā pie Liepājas.

Pērkat tikai pasaulslavenās zviedru firmas

ERIK ANTON BERG *„,

ēveļu zobus, kaltus, kurpnieka nažus knaib-

|us, skārda šķēres u. t. t.

.11
4r

iii M * dabūjami visos

Ar marku ,

Sitihfa"a*ļi
" labākos veikalos



G. Krūmiņš

Praktisks ilustrēts

VADONIS PA LIEPĀJU
un

DIENVIDUKURZEMI

(Ar 1 karM, 8 plāniem un 25 iluslrācijām)

1930. g. Jēkaba KrOmiņa izdevums, Rīgā

Latv. Zemn. Sav. sp. Riga, Elizabetes iela 14-a



Drāšu pinni fabrika
vasarnīcu sētām, putnu dārziem u. t. t.

Vislētākās sētas.
_

A. JOHANSONS J
Rigā, Reformātu ielā Nr. 12. Vecpilsētā. *ļ

Paraugus izsūta uz pieprasījumu.

OSVALDS MEIJERS
iimiiiiiuiiiiiioiiiii»

DAIĻKRASOSANAS DARBNĪCA

RIGA .VALDEMĀRA IELA\31 TEL.28626

neder Liebermann
Liepājā, Graudu ielā Nr. 54.

Dib. 1885. g. Tāļr. 9-29.

Viss priekš biroju, kancleju un skolu vajadzībām.

Vairumā. Mazumā.
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PRIEKŠVĀRDS.

Ar Vadoni pa Liepāju un Dienvidu Kurzemi turpinājās

vadoņu pa Latviju sērija, kura uzsākta ar 1928. g. iznākušo

„Praktisko ilustrēto Vadoni pa Rīgu". Sniegtās šaī izdevumā

ziņas iegūtas no pirmavotiem, personīgas vietu apskates ceļā,

oficiāliem statistisku ziņu krājumiem un ievērojamākiem vē-

sturiskiem un ģeogrāfiskiem apcerējumiem. Sniegtais mate-

riāls sakopots pa nodaļām un apakšnodaļām, lai katrs šā Va-

doņa lietotājs koncentrētā veidā gūtu pārskatu tieši viņu inte-

resējošā jautājumā. Lai atvieglotu ātru orientēšanos tādos

jautājumos, kuri apskatīti dažādās sakarībās vairākās noda-

ļās, Vadonim ir nosaukumu rādītājs, kurš pasaka, kurās lap-

pusēs atrodamas ziņas par to vai citu jautājumu. Kurzemes

karte, kura ir Vadoņa beigās, sniegta nelielā formātā, lai to

varētu lietot arī ceļā.

Vf' lAA lauksaimir'ecības, dārzāju un

Mk puku, sva'gas. labi dīgstošas
VUI1IUU PIEDĀVĀ:

ūdra sehlu tirgotava

/)A Rigā, Kārļa ielā 23.

I Ffiedrich Preiss, Lieoāia
Helēnes iela 2, Lielās ielas stūrī.

iļ9W ]3ļj Liela izvēle pulksteņi, zelta un sudraba lietas'

W\f\Jvl labošana,apzeltīšana, apsudrabošana. Pērk vecu

W\y£y zeltu un sudrabu. Maksā augstas cenas. Izdara

gravieru darbus.
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Papīra un rakstāmlietu veikals

M. Jakobsort
Liepājā. Graudu ielā 41), Tālrunis 686.

VAIRUMĀ. MAZUMA.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiin

Augļkoku un puķu dārzniecība

R. BIRKHANS
Liepājā, Zaķu ielā 1, Vidusceļa ielas stūrī.

Piedāvā: ābelītes, bumbieres, upenāju, jāņogu, ērkšķogu, vīn-

ogu, zemeņu, rožu un dažādu puķu stādus.

Puķu veikalā: Lielā ielā 24, Tāļr. 1375, lielā izvēlē moderna*

visādu krāsu kombinējuma rozes un dažādākās sezonas

puķes.

Pieņem pasūtījumus uz vaiņagiem un buķetēm.

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiH

Zīdu austuve „Gibar"
Rīgā, Marijas ielā 103.

īpašn. H. Ginsburg un H. 6. Barik.

cepuru «eihals R IY1 i n rt I i n

Liepājā, Graudu ielā 41.

Wilhelm Raeder
== Liepājā==

Dib. 1887. g. Graudu ielā 44. Tāļr. 713

Kristāls, stikls, porcelāns. Apgaismošanas piederumi. Mājas

un saimniecības piederumi. Rotaļlietas. Ceļošanas piemiņas
lietas. Dāvanas katram gadījumam.
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I.VISPĀRĪGS ĢEOGRĀFISKS PĀRSKATS.

(Liepājas, Aizputes un Kuldīgas apriņķi.)

Liepājas tuvākā saimnieciskā aizmugure aptvey Liepājas,

Aizputes un Kuldīgas apriņķus 7796,2 kvadrātkilometru pla-

tībā. No šīs kopplatības Liepājas apriņķis aizņem 3009,2,

Aizputes 1649.4 un Kuldīgas 3137,6 kv. km. Šo apriņķu ko-

pējais iedzīvotāju skaits 1925. g. 10. februārī bij 197.315, no

kuriem Liepājas apr. 114.435, Aizputes 30.887 un Kuldīgas

51.993. Tagad šo apriņķu iedzīvotāju kopskaits ir apm.

210.000.

Šaī Kurzemes daļā iestiepjas Lietavas augstumu turpi-

nājums, kurš sadalās Austrum-Kurzemes un Rie-

tum-Kurzemes augstienēs. Venta ir robeža starp
šīm augstienēm. Austrum-Kurzemes augstākās vietas ir Sal-

dus un Cieceres ezera apvidus, kurš visur atrodas augstāk ne-

kā 120 m virs jūras līmeņa, šo apvidu sauc arī par Saldus

augstieni. Lielākais šā apvidus augstums — Ķirmes
kalns Lutriņu pagastā — paceļas 200 m virs jūras līmeņa

un ir arī visaugstākā galotne Kurzemē, šī augstiene iestiep-

jas Tukuma, Jelgavas un Talsu apriņķos, sasniegdama Zantes

robežās un Auces apvidū 150 m, bet pie Vadakstes 154 m aug-

stumu, un noslēgdamās ziemeļos ar Kandavas-Sabiles-Rendas

apvidus Abavas ielejas joslu, kuru apzīmē par Kurzemes

Šveici. Rietum-Kurzemes augstiene atrodas rietumos no

Ventas. Tās ievērojamākie augstumi ir Embūtes-Bātes apvi-

dū, kur dažu kilometru atstātumā no Embūtes (dienvidu vir-

zienā skaitot) paceļas augstākā šīs augstienes galotne —

Krievu kalns (190 m). Aizputes apvidū augstiene ir

ievērojami zemāka. Tās augstākā galotne — Misiņa kalns

pie Aizputes ir tikai 106 m virs jūras līmeņa. Skaistām ie-

lejām, stāviem uzkalniem un pauguriem veidota Rietum-Kur-

zemes augstienes ziemeļu daļa, kura ieņem Vilgāles-Kurmāles-
Ventas kreisās puses apvidu dienvidos no Kuldīgas. Augstākā
šī apvidus galotne ir Sudraba kalns (140 m) pie Snē-

peles, kaut gan apvidū tas sevišķi neizceļas un lielāku iespai-
du atstāj M a z-S ālijas kalns pie tāda paša nosaukuma

dzirnavām (ceļā no Kuldīgas uz Skrundu). Lielākie šās Kur-

zemes daļas ezeri atrodas Liepājas apriņķī. Tādi ir Liepājas
ezers (40,3 kv. km), Papes ez. (14 kv. km), Durbes un Tos-

mares ezeri, bet Kuldīgas apr.: Viigāles un Cieceres ezeri.

levērojamākā šā apgabala upe — Venta, izceldamās Tel-

šu augstienē, kur upes avoti ir 213 m v. j. līmeņa, tek Lieta-

vas teritorijā 130 un Kurzemes robežās 170 km garumā.
Venta uzņem ūdeņus no 11.200 kv. km. No Lietavas robežas
līdz Kuldīgai Venta laužas caur augstieni, ir strauja un bagāta
krācēm un ūdenskritumiem, nokrizdama caurmērā katrā kilo-

metrā 1,2 m. Sevišķi strauji tā krīt pie Kuldīgas, kur vienā

kilometrā tā no 15 m nokrīt uz 10 m. Upe vietām iegrauzusi
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dziļu gultni, kuras krasti paceļas līdz 2—15 m augstumam.

levērojamāko ainu augstu, stāvu klinšu sienu veidā atsedz

Ventas gultne pie Lēņiem, kur stāvie krasti pārsniedz 15 m

augstumu. Kurzemē Venta 50—150 m plata. Ventu izlieto

kā kuģu ceļu 80 km garumā no Kuldīgas līdz jūrai. Tomēr

kuģniecībai Venta noderīga arī augšpus Kuldīgas, bet to trau-

cē nekārtīga koku pludināšana un vairākās vietās sastopamās
krāces. Lejgalā, 20 kilometru garumā, Ventas dziļums nav

mazāks par 5,5 m, bet grīvā tas ir 7—lo m. Starp Ventas

daudzajām pietekām ievērojamākā ir 123 km garā Abava,

svarīgs koku pludināšanas ceļš. Abava iesākas Tukuma ap-

riņķa Jaunpils pagastā, ļoti līkumaina, vietām dziļa, samērā

rāmi, bet šur tur ar sastopamām krācēm cauru gadu tekoša

ūdens un zivīm bagāta upe, kura savās gaitās sniedz daudz

skaistu dabas ainu. Varenākos, īpatnēji skaistus panorāmvei-

dīgus dabas jaukumus atklāj Abavas ielejas apm. 1 km platā
senlaiku milzu upes gultne starp Kandavu, Sabili un Rendu.

šim apvidum jau labi sen dabas jaukumu cienītāji dovuši

„Kurzemes Šveices" nosaukumu. Pie „Kurzeme:s Šveices" pie-
skaita ari Abavas kreisās puses pietekas: 37 km garo Imulu

un 28 km garo Amulu, kuras ietek Abavā apm. o km atstātu-

mā no Sabiles. Skaistākās šo pieteku vietas ir viņu lejgali,
kur tās tek pa dziļi izgraustām gultnēm. Citas Ventas lie-

lākās pietekas ir: Vadakste, Zaņa, Ciecere, Ede, Nabe, Lei-

tiša, kuras tāpat kā Imula un Amula pavasaros parasti node-

rīgas koku pludināšanai. Rietum-Kurzemes augstienes dien-

vidaustrumu pusē ūdeņu galvenā novadītāja uz jūru ir

Bārta, kura iesākās Telšu augstienē. Bārtai vairākas pie-
tekas: Vārtava, Apšupe, Lube, Erla, Tosila v. c. Bārta

plostojama jau no Skodas ,lejas galā arī kuģojama, jo sa-

sniedz 1,5—2 m. dziļumu un 15—25 m. platumu. Pa

Bārtu un Liepājas ezeru apm. 25—35 km. garš ūdens ceļš,
kuru izlieto lauksaimniecības ražojumu pārvadāšanai ar liel-

laivām (dažreiz arī ar tvaikonīšiem) no Nīcas uz Liepāju.
Kuģniecībai ir noderīga 5 km. garā Sakas jeb Sveķu upe,

kura ir Tebras un Durbes upju turpinājums, šīs pēdējās
ir Embūtes augstienes ūdeņu galvenās novadītājas uz jūru
ziemeļrietumu virzienā, bet Rīve un Užava — no Rietum-

Kurzemes augstienes ziemeļu sektora rietumu puses. Lie-

lākie purvi šaī Kurzemes daļā ir Alsungā, kur tie stiepjās
20 km. garumā un 3 km. platumā. Nīdu purvs, dienvidos

no Papes ezera, ir 7 km. garš un līdz 3 km. plats. Plašāki

purvāji ir starp Lutriņiem un Ošeniekiem un starp Kursī-

šiem_ un Sātiņiem Kuldīgas apriņķī. Apmēram tādu pat
apmēru ir purvāji un purvainas pļavas Durbes ezera dien-

vidos. Dažādu apmēru purvāji atrodās vairākās piejūras
joslas vietās. Klimatu Kurzemē ievērojamā mērā iespaido

jūra. Caurmēra gada temperātūra (+6,5° C.) Liepājā
augstāka un sals (—3,5° C. janvārī) ievērojami mazāks kā
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citos Latvijas apvidos. Pavasars Liepājā siltāks nekā Vents-

pilī, bet vēsāks nekā Rīgā. Turpretī rudenis Liepājā manā-

mi siltāks nekā citos Latvijas apvidos. Nolijumu daudzums

(646 mm. Liepājā un 681 mm. Kuldīgā), pateicoties Kur-

zemes augstienes iespaidam, ir lielāks nekā citos Latvijas

apvidos un ļoti labvēlīgi atsaucas uz augu attīstību. Kur-

zeme ietilpst Vidus Eiropas augu valsts ziemeļu daļā. Te pār-

svarā, kur zemes sastāvs to atļauj, ir lapu koki, bet visur, kur

zeme smilšaina vai ar stipru smilts piejaukumu, ļoti labi

attīstās skuju koki, kuri klāj plašus apgabalus, ieņemdami

apm. 80% no visas mežu platības Kurzemē. Pateicoties

samērā maigai ziemai, še sastopami arī tādi augi, kuri ir

parasti tikai stipri vairāk uz dienvidiem gulošos apgabalos

un nepavisam nav sastopami citos Latvijas apvidos. Tāda,

piem., ir efeja, kura savvaļā aug Rucavas mežos. Kurze-

mes dzīvnieku valsts pieskaitāma Austrumbaltijas faunas

apgabalam, kurš cieši saistās ar Eiropas-Āzijas faunas ap-

gabalu. Te tādēļ sastopami arī tādi dzīvnieki, kuri, kā piem.,
baltais zaķis vai baltā irbe, ir īpatnēji Krievijai, bet nav

sastopami Vācijā. Te uzglabājušies āpši, meža cūkas un

brieži, kuri plašos apmēros sastopami tālākos, ārpus Lat-

vijas, dienvidaustrumos gulošos apgabalos, bet izzuduši Rie-

tumeiropā. Daži agrāko laiku šejienes mežu iemītnieki, kā

sumbri un tauri, jau vairākus gadusimteņus atpakaļ izzu-

duši. Diezgan plašos apmēros še sastopami: pelēkais zaķis,

vāvere, ezis, kurmis, seskis, bet pārējie, pat lapsas, sasto-

pami tikai retumis. No meža putniem vairāk sastopamie
ir irbes, rubeņi un medņi. Meža pīles sastopamas plašos
apmēros. Tās sevišķi iemīļojušas Kurzemes ezerus, kuros
uzturās līdz aizsalšanas laikam, kad pārceļo uz jūrmalu, kur

pārziemo. Tomēr medniecībai te nav nekādas ievērojamas
saimnieciskas nozīmes. Tai ir tādēļ vairāk gadījuma un

sporta raksturs. levērojamāka nozīme ir zvejai. Prāvus

lomus dod lielākie ezeri un upes. Tomēr galvenās zivju
bagātības sniedz jūra. Jūras zvejniecība dod nodarbošanos

un iztiku veseliem ciemiem
. Liepājas un Aizputes jūrmalā

plašos apmēros ķer reņģes, mencas un butes.

Zemes audzēlības ziņā, starp trim apskatāmiem apriņ-
ķiem, neizdevīgākais ir Liepājas apriņķis. Tomēr, pateico-
ties iedzīvotāju uzņēmībai, jau no agrākiem laikiem pastā-
vošām sīkām saimniecībām, zvejai (Liepājas apriņķa ro-

beža ar jūru 83 km.), amatniecībai un rūpniecībai, Liepā-
jas apriņķis ir biežāki apdzīvots nekā Aizputes un Kuldīgas
apriņķi. Aizputes apriņķis, kurš ziemeļos robežo (37 km.)
ar Baltijas jūru, ziemeļaustrumos ar Ventspils un Kuldīgas
apriņķiem, dienvidos ar Lietavu un dienvidrietumos ar Lie

pājas apriņķi, ir veltīts ar auglīgu zemi. Tomēr arī še

meži ieņem plašu teritoriju. Kuldīgas apriņķi dienvidrietu-

mos ierobežo Aizputes apriņķis, ziemeļos Ventspils, austru-
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mos Talsu, Tukuma un Jelgavas apriņķi, bet dienvidos Lie-

tava. No kopējās platības vairāk nekā 2
/3 ieņem aramzeme,

pļavas un ganības Aizputes un Liepājas apriņķos, bet

drusku mazāk nekā 2

ļ3 Kuldīgas apriņķī. Meži ieņem 29%

no kopplatības Lepājas apriņķī, 27% Aizputes un 31% Kul-

dīgas apriņķī. ledzīvotāju galvenā nodarbošanās lauksaim-

niecība, kurā pārsvarā ir graudkopība, bet blakus tai ar

katru gadu pieaugošāku nozīmi iegūst lopkopība, sevišķi
piensaimniecība. Izņemot Liepāju, rūpniecība nav sasnie-

gusi nekādus lielus apmērus citur šo trīs apriņķu robežās.

Neskaitot Liepājas pilsētu, Liepājas apriņķī 1928. g. beigās

bij 52 rūpniecības uzņēmumi ar 320 darbiniekiem, Kuldī-

gas apriņķī 85 uzņēmumi ar 871 darbinieku un Aizputes

apriņķī 46 uzņēmumi ar 239 darbiniekiem. Izņemot Lie-

pājas pilsētu, Liepājas apriņķa rūpniecības uzņēmumos
1928. g. nodarbināja 58 spēka mašīnas ar 1201 HP, 6 elek-

tromotorus ar 31 HP un 10 dinamo mašīnas ar 79 HP.

Taī pašā laikā Aizputes apriņķī rūpniecības uzņēmumos
nodarbināto spēka mašīnu skaits bij 57 ar 857 HP, 10 elek-

tromotori (100 HP) un 10 dinamo mašīnas (214 HP), bet

Kuldīgas apriņķī 101 spēka mašīna (1352 HP), 26 elektro-

motori (91 HP) un 15 dinamo maš. (315 HP).

II. LIEPĀJA.

1. Vispārīgs pārskats.

Liepāja, pec Rīgas Latvijas lielākā pilsēta, uz

20° 39' a. g. un 56° 30' z. pl., pa dzelzceļu 208 km. no

Rīgas, pa lielceļu 125 km. no Ventspils, 90 km. no Kuldī-

gas, 51 km. no Aizputes, ieņem 25 kv. km. platību, neskai-

tot Kara ostas teritoriju, kuras platība apm. 30 kv. km.

(no tiem apm. 20 kv. km. meža), uz 1,8—3 km. plata zemes

šauruma starp Baltijas jūru un Liepājas ezeru, ar (1925. g.)
60.762 iedz., no kuriem 36.651 latv., 6128 vāc, 2446 krievi,
9851 žīds, 2459 poļi, 2637 leiši, 118 igauņi. No kopskaita
5788 ārzemnieki. Pēc policijas 1929. g. 1. sept. ziņām,

iedzīvotāju ir 68.044. Pasaules kara priekšvakarā Liepā-
jas iedzīvotāju skaits pārsniedza 100.000. Bet, karaspēkam
un daļai iedzīvotāju evakuējoties, iedzīvotāju skaits sama-

zinājās vairāk nekā divreiz, jo 1915. g. 30. septembrī L. sa-

skaitīti tikai 43.620 iedz., pret 50.311 iedz. 1920. g. Pilsētas

budžets apm. 4 milj. latu, manta apm. 13lA milj. latu, kas

galvenā kārtā sastāv no nekustamiem īpašumiem. Liepāja
227 ielas, no kurām 145 Vec-Liepājā, 82 Jaun-Liepājā, Kara

ostas rajonu (viņpus Verftes kanāla) neskaitot, apm. 100 km
kopgarumā. Dzīvojamo namu pāri par 5000, no kuriem

3200 mūra, pārējie koka vai jaukta materiāla. Labākie nami
un labāki bruģētās ielas ir Vec-Liepājā, vienkāršākie, pa lielā-
kai daļai koka nami un trūcīgāki bruģētās ielas Jaun-Liepājā.
lelas apgaismotas ar gāzi, pa daļai arī elektrību. lerīkota
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kanalizācija, bet nav ūdensvada, jo pilsētas tuvākā apkaimē

ņav dzeršanai noderīga ūdens. Tādēļ ierīkots liels skaits abe-

sinisku aku, bet pilsētas malienēs arī vienkāršas akas. Vietē-

jo satiksmi uztura elektrisks tramvajs, vieglie važoņi, takso-

motori un arī autobusi. Liepājas darīšanu un finansu nerva

centrs ir Lielā iela. Uz tās vai tās tuvumā atrodas gandrīz

visas naudas iestādes, kā arī liels skaits ievērojamāko tirdz-

niecības kantoru un veikalu. Kā šā nerva spēcīgākie atzaro-

jumi ir Tirgoņu un Graudu ielas Vec-Liepājā un Vakzāles

iela Jaun-Liepājā. Galvienie rūpniecības uzņēmumi atrodas

gar tirdzniecības kanāla ostmalām un pie Aleksandra un Lā-

zareva ielām. Dzīvākā kustība ir uz Lielās, Graudu un Tir-

goņu ielām un ap Rožu laukumu, kā šo trīs ielu sanāksmes

vietu. Par glītākām promenādes artērijām skaita Graudu

ielu, kura pazīstama ar labi iekārtotām kafejnīcām, grezniem
modes un citiem veikaliem, un Kūrmājas prospektu, kurš, ie-

slēgts no abām pusēm ar skaistām turīgāko liepājiešu villām,

labi bruģēts, ar platiem asfaltētiem trotuāriem un greznots

liepu allēju rindām, savieno pilsētas centru ar jūrmalas apstā-

dījumu joslu. Labākais dzīvokļu rajons ir Kūrmājas pro-

spekts un apstādījumu josla līdz Ūlicha ielai austrumos un

Vecājai Jūrmalas ielai dienvidos. Vasaras sezonā, kad liepā-
jieši un sabraukušie peldu viesi traucas uz Kūrmāju, pilsētas
peldu iestādi un jūrmalu, liepājiešu galvenā pastaigāšanās
vieta ir jūrmala un jūrmalas apstādījumi. Kā daudzu mācī-

bas iestāžu un citu kultūrālu attīstību veicinošu dibinājumu
centrs Liepāja tūlīt pēc Rīgas ir ievērojamākā pilsēta Latvijā.

Tas pats sakāms arī attiecībā uz viņas lomu saimnieciskās dar-

bības laukā. Liepājas tirdznieciskie sakari visdzīvāki ir ar

Liepājas, Aizputes un Kuldīgas apriņķiem, kuriem tā ir gal-
venā preču noņēmēja un piegādātāja, šo stāvokli veicina

dzelzceļi, kuri šos apriņķus krusto no Liepājas vairākos vir-

zienos (uz Rucavu, Kalētiem, Vaiņodi, Saldu, Aizputi un, ar

būvē esošo dzelzceļu, arī Alsungu). Kā papildinājums dzelz-

ceļu satiksmei, Liepājai ir kārtēja autobusu satiksme ar: 1)
Bernātiem—Nīcu; 2) Grobiņu—Durbi; 3) Ziemupi—Pāvil-

ostu; 4) Ventspili. Pateicoties savai spēcīgājai rūpniecībai
un pirmklasīgai ostai, Liepājas saimnieciskie sakari stiepjas
ne tikai līdz Latvijas visattālākām vietām, bet arī vēl tāluaiz
tās robežām. Liepāja ir kuģniecības sakaros ne tikai ar vi-
sām Baltijas piejūras zemēm, bet arī visām galvenām Eiropas
Atlantijas okeānam pieslienošamies valstīm, kā: Angliju, Ho-
landi, Beļģiju, Franciju, Spāniju. Kārtīga tvaikoņu preču-pa-
sažieru satiksme Liepājai ir ar: 1) Klaipēdu—Londonu (1
reiz nedēļā); 2) Kopenhāgenu (1 reiz nedēļā); 3) Ventspili—
Rīgu (2 reiz nedēļā). Kā tranzita ostai satiksmē starp Rie-
tumeiropu, Viļņas apgabalu, Baltkrieviju un Ukraini Liepājai
priekšā jaunas varenas saimnieciskas perspektīves nākotnē.
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Latviešu Saustarpiga

Apdrošināšanas B-ba
dibin. 1906. g.

Latviešu Savstarpīgās Apdrošin. Biedrības nams Jelgavā.

Valde: Jelgavā, Uzvaras ielā 13, savā namā.

Tālruņi: valdei— 142, kantorim —
520.

Pieņem visāda veida apdrošinājumus uz vmzdeuigškiem noteikum em

llnilTICanriPnČinarana-
kustamas un nekustamas maatas — ēku, inventāra lauku

UļjlliljOļJUl UalItUdOllil • ražas, fabriku, uzņēmumu un t. t. apdrošināšana.

Mājlopa apdrošinašina: r2
S

Sm

8ērgsm ,limibām

'
nelaime8 8adijumiem

Dzīvības un kapitāla apdrošināšana: ?
adjumicm

Apdrošinājumus pieņem un tuvākus paskaidrojumus sniedz

valde un nodaļas:

Liepājā: Aleksandra ielā 13, J. Zvagulis; Aizputē: Jāņa ielā2,
H.Jakobsons; Alūksnē: Pils ielā 64, J.Brodelis; Blīdienā: pag.

namā K. Valbis; Bauskā: Kalna ielā 7, T. Frišmanis; Cēsis:

Rīgas ielā 12, K. Martinsons; Ezerē: M. Šalme; Jēkabpilī: Pa-

sta ielā 81 R. Jakobsons; Kandavā: Pils ielā 3, Ed. Meija;

Kuldīgā: Liepājas ielā 34, A. Grinbergs; Piltenē: J. Kamin-

skis; Rīgā: Elizabetes ielā 63, H. Gemsts; Saldū: Striķu ielā

11, J. Mateus; Tukumā: Lielājā ielā 3, A. Gailītis un Lielājā
ielā 20, K. Godkalns; Talsos: Rožu ielā 1, J. Beķers; Vents-

pilī: Ganību ielā 18, R. Purviņš; Subat«» Prodes pag. namā,
P. Kalvāns.



11

2. Liepājas vēsture.

Tur, kur tagad atrodas Liepāja, nesenos ģeoloģiskos lai-

kos viļņoja jūra, kuras krasti stiepās gar Kapsēdu, Grobiņu,

Bārtu un Rucavu. Ledus laikmetam beidzoties, jūrā sanestās

smiltis izveidojās par kāpām, kuras ar lielākiem vai mazākiem

pārtraukumiem atšķīra agrāko jūras daļu platākas vai šaurā-

kas jomas veidā no Baltijas jūras. Turpmākos laikos, pateico-

ties jauniem sanesumiem, aizsērējumiem un aizaugšanai, bi-

jusē jūras daļa izveidojās ezeros, kādu vēl 17. g. s. sākumā

bij 5: Tosmares, Liepājas, Tosilas, Mēķes un Papes, kas sav-

starpēji bij savienoti ar notekām. Lielākā no šiem ezeriem —

Liepājas ezerā—ietecēja vairākas upes: Bārta, Otaņke jeb

Purvupe, Alande v. c. No Tosmares ezera Liepājas ezera zie-

meļos ietecēja Ķīšupe. Šie ūdeņi senos laikos un arī vēl 13.

g. simtenī pa Liepas un Pērkones upēm no Liepājas ezera te-

cēja uz jūru. Šīs divas upes sasniedza ievērojamu dziļumu,

radīdamas savās grīvās dabīgas ostas. Par Pērkoni zināms, ka

tā 17. g. s. sasniegusi 12—18 pēdu dziļumu. Pie Liepas upes

grīvas 13. g. s. bij divas ostas: viena ziemeļos, otra dienvidos,

pie kurām (Lyva portus) arī atradās senā Liepāja jeb Lyva,
kā tā apzīmēta Livonijas kronikā.

Kad šī pirmātnējā pilsēta radusies, noteiktu ziņu nav.

Pēc vēsturnieka Hartknocha pievestas teikas, to dibinājis ro-

mietis Publius Libo, kurš savā ziemeļu ceļojumā ar vairākiem

kuģiem piestājies pie kuršu zemes krasta, kur tagad atrodas

Liepāja. Tas to atradis par tik izdevīgu, ka tur dibinājis savā

vārdā pilsētu. Bet kā tas arī nebūtu, Liepāja ir ļoti veca pil-

sēta, kura minēta nolīgumā starp mestru Stuklandu

un Modenas biskapu Viļumu.

Kā archeoloģiski izrakumi (1836. g. pie Kapsēdas, kur

atrastas romiešu monētas no 11. un 111. g. s. pēc Kr., un 1815.

gadā pie Grobiņas, kur atrastas arābu un bicantiešu monētas)

rāda, Liepājas novads atradies dzīvos tirdznieciskos sakaros

ar Romu II.—IV. g. s. pēc Kr., bet pēc kāda pārtraukuma ar

bicantiešiem un arābiem. Lielā tautu staigāšana, kas nozī-

mēja sociālu revolūciju visā Eiropā un sagrāva Romas valsti,

nepagāja secen arī šim apgabalam. Tomēr iespaids, kādu tā

atstāja še, vēsturiski ir maz noskaidrots.

Devītā gadu simtenī pēc Kr. Liepājas kuršiem ir cīņas ar

dāņiem un zviedriem. Kad dāņi, kā Rimberta Ansgara dzīves

aprakstā (Vita Anscarii) teikts, tiem uzbruka ar lielu floti,
kurši, kuriem bij 5 pilsētas, sapulcējās un sakāva dāņus, ie-

gūdami bagātu kara laupījumu 852. g. Bet pēc tam zviedru

karalis Olavs,, sapulcēdams milzīgu jūras kara spēku, uzbruka

kuršu Jūras bilij, kurai bij 7000 vīru liels karaspēks,ieņēma to

un pilnīgi izpostīja. Pēc tam zviedri devās uz 5 dienugājiena
attālumā atrodošos otro kuršu pilsētu — Apūli. To aizstā-

vējis 15.000 vīru liels kara spēks. Cīņa turpinājusies 8 die-
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EIŽENS JONAS
Liepājā, Vītoluielā 4. Tālr. 634.

Speciāls svaru un mēru veikals. Paša mechaniskā darbnīcā

i;:<iara visas svaru un mēru reparatūras. Svaru un mēru

zīmogošana.

Mary Grīīnberg OflilHrfSOlfļa darbnīca
veikals Rīgā, Aspazijas bulv. 2 v^

Lukturi, baznīcas segas, Sm DUS
aizsardžu blūzes, tautas RTgS, LačplēSa ieia NS26

apģērbi, dzintara rotas Pieņem istabu, izkārtņu
r lietas -~ un citus krāsotāju darbus

=J. MF.LKĪS =^

Liepājā, Aleksandra ielā 25.

Autogēniska metinatava (sveisētava) pieņem čuguna, dzelzs,

misiņa metināšanas darbus lauksaimniecības mašīnām. Iz-

brauc uz vietām.

Sargājiet savas acis!

Dažādākās brilles ar unbez

Speciāls bilŽU rāmjU receptes ar tiesību pārmainīt

veikals un darbnīca
M

vie

«

g

,

p e

. -

L
nkAlt-iA

M. Vulfsona
|npnl|C Liepājā, Lielā ielā 3

■ UUUI i|U Lētākā iepirks vieta: pulk-

Liepājā, Tirgoņu Ielā 8 «teņiem, mūzikas instr pa
-

™ tefona koferiem un platēm.
Zelta un sudraba lietas.

Izdara izlabojumus.

Ādolfs BeKmans
Lu pājā, Graudu ielā 46. Dibin. 1899. g.

Porcelāna, fajansa, kristāla un metāla trauki un Saimniecī-

bas piederumi. Ķēķa piederumi. Alumīnija trauki. Petrole-

jas ķēķi. Bērnu rotaļas vislielākā izvēlē un krājumā. Eglīšu

izgreznojumi.
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nas ar lieliem zaudējumiem abās pusēs. Devītā dienā zviedri

sākuši baiļoties par savu un savu kuģu likteni, domādami, ka

labākiatkāpties. Bet, pateicoties kara spēkā atrodošās kristī-

gā bīskapa padomam, tiem izdevās noslēgt bez kaujas mieru

ar Apūles kara spēku, saņemt 30 ķīlniekus, pa pusmārciņai

sudraba no katra Apūles karavīra un visu agrāk dāņiem at-

ņemto kara laupījumu, kā arī piespiest kuršus maksāt zvie-

driem meslus. Pēc citām ziņām zviedri Apūli (Skodas tuvu-

mā, Lietavā) turpretī pilnīgi izpostījuši 853. g. pēc Kr.

Liepājas situācijas plāns 1636. g.

Kur atradusies Jūras pils, par to vēsturnieki ir dažādās

domās. Daži pielaiž mazdomājamo varbūtību, ka ta esot at-

radusies tagadējās Palangas vietā, citi, kā tā meklējama pie
Tosmares ezera, Kapsēdas muižas, uz ko norādot pie Strīķu

mājām esošais 28 asu garais un 22 asu platais pilskalns ar

senču pils mūra atliekām. Prof. Fr. Krūze, kurš apmeklējis
Kapsēdu 1839. g., savā 1842. g. izdotajā Necrolivonica izsa-
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Jakob Rozovskv, Liepājā
EE Zāģeru laukumā Nr. 4. Tāļrunis 1198. =

Cukura un siļķu imports.
Koloniāl- un tabakas lieltirgotava.

Vienīgais priekšstāvis priekš kaimiņvalstīm

E5 Beļģijas logu stikls The Glass Trading,Co.Ltd.,Belgien =

= Sacharins Sacharina koncerns „Hermes" A./S., Cīrichē, =

= Šveicē. =

Tekoši rēķini:
= Latvijas Bankā Nr. 1448. :-: Pasta tek. rēķ. Nr. 3154. =

Dzirnavnieku ievērībai!
Augstākā labuma īstais Šveices dzirnavu cilindra

audums. Visādās numerācijās un dažādākā labuma

vieslielākā izvēlē dabūjams vienīgi pie

H. M. Nachman

Liepājā, Graudu ielā Nr. 49. :-: Dib. 1825. g.

J
TIRGOTAVA

J. FELDMANS

Liepājā, Rožu laukumā 13

Aizputē, Lielā ielā 14

Kuldīgā, Baznīcas ielā 11

Saldū, Upesmuižas ielā 1
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kās, ka 4 klm. no jūras atstātais Tosmares ezers esot kād-

reizēja jūras osta un robežojis ar Kapsēdu. Tur tādēļ pēc

dažu domām arī varējusi atrasties Jūras pils. Par labu šaī

hipotēzei runā archeoloģiskie pie Kapsēdas izdarītie izrakumi

(romiešu monētas no II.—III. g. s.). Tomēr pils apmēri ir

nelieli un nerāda, ka tajā bijis vietas 7000 karavīru. Arī

nav domājams, ka tāds plašs apgabals, kurš šķir Kapsēdu no

jūras, varējis tik lieliski pārveidoties 400 gados, kas pagā-

juši no Jūras pils izpostīšanas līdz Kurzemes dalīšanai 1253.

g., ja turpmākos 700 gados ezers un tā apkārtne pavisam maz

mainījušies.
Ka Jūras pils atradusies apmēram tagadējās Liepājas vie-

tā, tādu uzskatu izteikuši K. F. Vatsons, J. L. Lorčs, Dov-

gunts, Alfr. Šons, G. Sablers v. c. Tas apstāklis, ka Liepājas
tuvumā nav atrasts nekāds senču pilskalns, ne ievērojami ar-

cheoloģiski izrakumi, nenozīmē, ka tur nav atradusies tāda

apcietināta vieta, kuru 9. g. s. saukuši par Jūras pili, kuru

izpostījuši zviedri. Tās atliekas varēja pilnīgi pazust jūras
viļņos, krastiem grūstot, smilšu masām pārvietojoties vai eze-

ra savienojumiem ar jūru pārveidojoties. Jūras pils varēja
būt veidota smilšu vaļņiem aizsargāta cietokšņa veidā un tāds

cietoksnis varēja būt pilnīgi iznīcināts 9.—12. g. s., kā tas

noticis daudz īsākā laikā ar Liepājas pili 1300. g. un zviedru

skanstīm pie Liepājas kanāla.

Pēc 1252. g. notikušās Kurzemes dalīšanas, Liepājas osta

piekrita bīskapam ar Ezertuvas jeb Bihavelankas (t. i. ostas

apkārtējā rajona) ziemeļrietumu daļu: tagadējo Sakas pa-
gastu un Aizputes apr. rietumu pusi ar Razgu, Pērkoni, Du-

nalku, Prūšiem, Kārkliem un Salienu, bet ordenim pārējās
Aizputes draudzes daļas, Durbes un Grobiņas draudzes (1253.
g.) līdz Bārtai.

Kaut gan Bihavelankī sāka dibināt baznīcas (pirmā tur

celtā ir Sakas baznīca Ī252. g. 18. oktobrī), tomēr spēkā pa-
lika arī agrākā ticība. Tā svētā birze pie Pērkones upes, sa-

skaņā ar 1252. g. 18. oktobra vienošanos, nebij aiztiekama.

Tas pats attiecās uz kādu Liepājas ezerā atrodošos salu (ie-

spējams, ka tā ir tagadējā Ciānas sala), kur bij upura vieta

senču dieviem: Pērkonam, Pikolam un Potrimpam. Ezers at-

zīts par brīvezeru. Pie Liepājas ostas 13. g. s. atradušos pili
ordenis izpostīja 1300. g., sagrābdams Liepāju savā varā.

Ordeņa laikā Liepājas ostas nozīme ir niecīga. Ordenis,
kā zināms, visur atcēla privātīpašumu. Tādos apstākļos saim-

nieciskā dzīve, saprotams, nevarēja attīstīties, bet slīdēja uz

leju. Ražošana un tirdzniecība panīka. Osta aizsērēja un

palika kuģniecībai nederīga.

Daļa kuršu gan negribēja samierināties ar radušos stā-

vokli, par ko liecina vairākkārtējā sacelšanās pret ordeņa va-

ru. Vēl 1418. g. daļa kuršu un leiši uzbruka Liepājai un to

nodedzināja, apkaudami visus ordeņa piekritējus un atjauno-



16

Elektrotechniskais un

radio piederumu veikals

Roberts Lazdenieks
Liepājā, Lielā ielā 12. Tāļr. 670.

Izpilda elektrības un radio ierīkošanas darbus pilsētā un uz

laukiem pēc jaunākās technikas prasībām. Moderni uztvērēji,
glītas armatūras.

�����������������������»������������������«

Iepērkoties alpaka apsudrabotas karotes, nažus un dakšiņas,
griežat vērību uz lauvas marku, kura garantē biezu apsudra-

bojumu un izturību lietošanā.

Dabūjami Rīgā pie J. JsICS & KO* Rātslaukumā

un visos labākos juvelieru veikalos.

Liepājā, pie |ļB e Gl3ZQfl3|3|3 zelta un sudraba

kalēju darbnīcā, Graudu ielā 54.

Konfekšu, šokolādes un biskvītu fabrika

«KOSMOS»
Liepājā, Rožu ielā 25. Tāļr. 685.

Labākā iepirkšanās vieta atkalpārdevējiem. Lielā izvēlē un

vienmēr svaigas preces.

Mehāniskamoceļu,dzenripuun

% \ )].iinlio un dēls
Rīgā, Brīvības ielā 163.Tāļr. 91685
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dami agrāko kārtību. Tomēr ne uz ilgu laiku, jo jau 1428. g.

Grobiņas zemes soģis, ierazdamies ar ordeņa spēkiem Liepājā,
noslīcināja Liepas upē garīdzniekus un pilsētas turīgākos pil-
soņus, starp tiem arī no citām pilsētām ieradušos. Pilsēta at-
kal nonāca ordeņa varā.

Tirdzniecība atradās bēdīgā stāvoklī. Preces liepājieši
iepirka kopīgi, tās pēc saņemšanas sadalīdami savā starpā, tā

likdami pamatus tirdzniecības jeb lielājai ģildei.
Ordenis iznīcināja mežus Liepājas ziemeļos, sakarā ar ko

ceļojošā smilts, virzīdamies no ziemeļiem, izsauca Liepas upes

un ostas aizsērēšanu. Jau 15. g. s. Liepājas ziemeļu osta un

Liepas upe pilnīgi tika pienestas ar smiltīm. Dienvidus osta
vēl kādu laiku bij kuģojama. Bet arī šīs ostas aizsērēšana
notika ļoti ātri, jo jau 17. g. s. sākumā Liepāja atradās ko-
pējā tirdzniecībā ar Grobiņu uz Pērkones upes. Un, kad arī

šo ostu ķera tāds pat liktenis, Liepājai vairs nebij nekādas
ostas (1625. g.).

Sakarā ar ceļojošās smilts uzbrukumiem, iedzīvotāji bij
spiesti atstāt agrākās mītnes un apmesties vairāk uz dienvi-
diem, pie vecā tirgus. Pilsoņu pārvietošanās notika katrā zi-
ņā 16. g. s. pirmājā pusē, jo jau 1560. g. par Annas baznīcu
(kura atradās uz bijušās salas, vecājos kapos, starp ziemeļu
un dienvidus ostu), teikts, ka ta tautai par tālu un pārāk dziļi
iegrimusi zemē.

Ordenim sabrūkot, Grobiņas novads, ieskaitot Liepāju,
tika ieķīlāts Prūsijas hercogam Albrechtam par 50.000 gul-
deņu, tā kā no 1560. līdz 1609. gadam Liepāja atradās zem

Prūsijas virskundzības.
Sakarā ar privātīpašuma tiesību atjaunošanos, stāvoklis

saka uzlaboties. Pavairojās ārzemnieku skaits. Nodibināta
pirmā vācu skola, lai kurši iemācītos arī vāciski, bet kā kurši,
ta arī vāci latīņu valodu, lai „tie varētu būt Dievam un cilvē-
kiem derīgi". Pilsoņu sardze nodibināta 1561. g., kad Liepāja
dabūja arī savu sarkano karogu no Polijas karāla. Taī pašā
pdā (pēc Funka vizitācijas) tā dabūja arī pirmo mācītāju,
bet jaunu baznīcu tikai 1597. g.

Septiņdesmitā gadusimtenī Liepāto top par Zviedrijas
bazi kara aperācijām. 1617. g. 17. septembrī tur zviedri iz-
kāpj malā.

Ar Vidzemes pāreju poļu rokās, Latvijas tirdzniecība
koncentrējas Rīgā. Polijai no šīs tirdzniecības atlēca prāva
peļņa muitas nodokļu veidā. Tādēļ polu valdība piešķīra Rī-
gai monopolu eksporta tirdzniecībā, izslēdzot no šīs tirdznie-
cības Kurzemes ostas, šie noteikumi galīgi izbeidzās tikai ar
Rīgas pāreju zviedru rokās 1621. g.

Liepājai pilsētas (tā sauktās Rīgas) tiesības hercogs pie
sķrra 1625. g. 18. martā, bet robežas tai noteiktas tā paša
gada 20. martā. Pēc robežu noteikšanas, Liepāja ieņēma zemi
no Pērkones upes līdz Tosmares ezeram un Ķīžupei,' bet dabī-
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j& Modes preču
i Ķ veikals

Vhozias mau
Liepājā, Lielā ielā 22.

Kungu cepures, trikotāžas, angļu mēteļi.

N. H.ĢRINKERS
Liepājā, Lielā ielā 12, pretī Pēterpils viesnīcai.

Pilksteņi, zelta un sudraba lietas. Labākās tērauda preces.

Bārdas, galda un miesnieku naži, matu griežamie, šķēres no

pasaules slavenās firmas „Haenckels Zwillingswerke". Jaunā-

ko fasonu brilles, auto brilles, barometri, termometri, lūpes,

kompasi u. t. t.

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiHHiitiiiuttHiHiuiiiiiiuiiiiiiiiniiiiHni

Louis Perlmann
Liepājā, Lielā ielā 23, Rožu lauk. stūrī. Tāļr. 900.

Grāmatu tirgotava, laikrakstu pārdošana, pastāvīgi visjaunā-
kais literātūrā, laikrakstu un žurnālu abonementi par izdev-

niecību cenām, fotogrāfiskas skatu kartes.

IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Konditoreja Illllll. blBPĀlā
J. v> 1 JbINiS Sēklu tirgotava

Liepājā, Graudu ielā K° 37
n ,

Di1
?- 1923- g

Pētera ielā JM° 15, paša namā.

Augstākā labuma svaigi Pirmklasīgas sēklas

cepumi, kūkas, tortes U.t.t. SS par Ietām cenām. ■■

Konfektu un šokolādes fabrika un veikals

J. GUZIKAT
Liepājā, Vakzāles iela 1. Tāļr. 883.

Mērenas cenas.

VAIRUMĀ. MAZUMĀ.
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gas robežas tai bij: ezers austrumos un jūra rietumos. Uz šā

apm. 25 kv. klm. lielā zemes gabala radās tā tad noteikta ad-

ministratīva vienība, kurā piedalījās arī tur dzīvojošie lauku

iedzīvotāji. Tomēr no tirdzniecības un amatniecības tie bij

izslēgti, ja nepiederēja pie cunftēm, t. i. mazās vai lielās

ģildes.

Septiņpadsmitā g. s. pirmajā pusē pilsēta grupējās ap

jauno .Annas baznīcu un veco tirgu no Klaipēdas (Mēmeles)
ielas līdz jaunājam tirgum (Rožu laukumam). Pie pēdējā at-

radās gaļas tirgus, pie Zivu ielas — zivu tirgus, bet uz vecā

tirgus noturēja gada un nedēļas tirgus. Pie tā atradās pilsē-
tas skola, iebrauktuves un krogi. Vairumā bij koka celtnes,

tāpat kā baznīca un rātsnams. Ēkas salmu jumtiem. lelas

nebruģētas. 1638. g. Liepājai bij tikai 1000 iedzīvotāju.
Tirdzniecībā piedalījās arī Kurzemes hercogi, kuri bij

lielākie tirgotāji līdz 17. g. s. beigām. Arī jaunradušies muiž-

nieki piekopa tirdzniecību. Pašiem Liepājas tirgotājiem pie-
krita maza daļa ārējā tirdzniecībā. Tie bij galvenā kārtā

muižnieku speditori un ārzemes tirgotāju komisionāri. Ār-

zemju preces tiek iepirktas kopīgi, tieši vai caur pilsētas pa-

domi, sadalot pirkumu pēc tam savā starpā.

Liepāja sāka spēcīgāki uzplaukt 17. g. s. beigās, jo pēc
hercoga Jēkaba nāves gandrīz visa viņa tirdzniecība nāca pil-
sētas rokās. Jauni ģildes noteikumi ievesti 1662.g. 23. martā.

17. g. s. Liepājai bij arī vairāki smagi pārbaudījumi.
1646. g. tur izcēlās mēris. 1659. g. to ieņēma zviedri, uzlik-

dami pilsētai kontribūciju un konfiscēdami hercoga labības

noliktavas. 1661. g. pilsētā no jauna izcēlās mēi*is, bet 1699.

g. liels ugunsgrēks.
1697. g. 26. augustā pilsēta noslēdz līgumu ar hercogu

par ostas būvi, kurai kokus dod par brīvu no valsts mežiem.

Ostas būves darbus uzsāka 1697. g. 1. oktobrī un 1703. g.

ziemas sākumā ostas galvenie darbi bij nobeigti. leskaitot

papildu darbus, līdz 1730. g. ostas būve izmaksāja pāri par

200.000 guldeņu.
1700. g. rudenī Liepāju ieņem zviedri un 1701. g. 12.

septembrī to apmeklē Kārlis XII., pēc tam, kad tas sakāvis

krievus pie Narvas 1700. g. 20. novembrī, krievus un zakšus

pie Rīgas 1701. g. 9. jūlijā, ieņēmis Jelgavu un Bausku.

1701. g. rudenī zviedri uzbūvēja skanstis Liepājā un Pēr-

konē, izdarot to būvēs papildinājumus 1702. g. no 28. maija
līdz 20. jūlijam. Zviedru garnizona lielākā daļa atradās pil-
sētas apkārtnē, bet daļa arī pilsētā.

Pulksteņi, zelts, sudrabs un optika

J. Spektor
Liepājā, Suvorova ielā 1. Tāļr. 222. Dib. 1907. g.
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B. Golouciner
Liepājā, Graudu ielā 46. Tāļr. 950.

lllIlIlllIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIlilllllIllllllllllllllllllllllIllIlIlIlIllUilllllIlUlIltlIllIllllllllllllllllllMII

Rakstāmlietu veiKals
HiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii^

Pastāvīgi jaunumi no interesantākām spēlēm, oriģināliem

jokiem un dažāda veida izklaidēšanās līdzekļi pieaugu-

šiem un bērniem.

Uguņošana, lukturīši, girlandes, karodziņi u. t. t.

Dažādi priekšmeti dārzu un telpu dekorēšanai. Lielā iz-
vēlē maskas un papīra cepures.

Foto veikals C. Rachmans
Liepājā, Graudu ielā 29. Tāļr. 1234.

Foto aparāti un to piederumi par lētām cenām. Pērk un pār-
dod dažādas saimniecības lietas.

��»�»�������»�����������������������»»��»��

Dzīvības, uguns, transporta, stiklu, ielaušanās zādzību un au-

tomobiļu apdrošinājumi.

Apdrošināšanas akciju sabiedrības

,.KURZEME"
ģenerālaģentūra: A. Soerensen, Zāģeru lauk. 18. Tāļr. 36.

�������»�»������»»�������������������»»�»»»

Apavu darbnīca POCtmOnlffOC

.konkurence'
rasunanfas

Pētera iela 3, pie Katoļu bazn ,

pieņem apavus labošanā prieki kolekzijām pērk

un krāsošanā. Pardod UD ma,na

.

Pirmā labuma materiāls. S. MtlFliCS
Izsmalcināts darbs. Liepājā, Helēnes ielā 15
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Kad 1705. g. krievu kara spēks iebruka Kurzemē Pētera

L vadībā, rekvizīcijas tika izdarītas ari Liepājā, kur krievi

konfiscēja ne tikai zviedru kara noliktavas, bet uzlika pilsētai
ari lielus piegādājumus par labu kara spēkam. 1706. g. krievi

izvācās no Kurzemes, jo Kārlis XII. ieradās Lietavā, lai uz-

bruktu krieviem. 1707. g. zviedri atkal ieņem Liepāju, kuru

patura savās rokās līdz 1709. g. beigām. 1710. g. 12. jan-
vārī Liepāju ieņem krievi, kuri pilsētu atstāj pēc 2 nedēļām,
uzlikdami tai nelielu kontribūciju. Zviedru, zakšu un krievu

Liepājai 1700.—1710. gados uzliktās kontribūcijas, neskai-

tot natūrālās nodevas, sastādīja kopsummā pāri par 90.000

guldeņu.

Liepāja 1705. g.

Kā daudzo rekvizīciju sekas Kurzemē izcēlās- bads un

mēris 1710. g., kad puse no Kurzemes iedzīvotājiem krita mē-

rim par upuri. Liepājā no janvāra līdz februāra vidum tad

nomiruši 900 vācu draudzes locekļu. Mēris izbeidzās tikai

1711. g. Liepājas apgabalā mērī mirušo nevācu kopskaits,
kurā vairums bij latvji, bijis apm. 5000.

Kad 1710. g. 13. maijā no ārzemēm Liepājā ieradās her-

cogs Fridrichs Vilhelms, viņš tur dibināja vienīgo Kurzemes

ordeni „Ordre dc la reconnaissance", zelta, baltemaljētu kru-

stu, ar Kurzemes ģērboni,pie sarkanas lentes.

Ja 13.—15. g. s. Liepāja atradās ostas tuvumā, starp Jū-

ras un Sāls ielām (tagadējo Vilhelmīnes ielu no Graudu ie-

las līdz Ludviķa ielai), 16. g. s. vidū ap veco tirgu, tad pēc
Liepājas dienvidus un Pērkones ostu sabojāšanās, 17. g. s.

sākumā notika iedzīvotāju pārvietošanās uz piekrastes un

reida pusi. No Graudu un Sāls ielu nosaukumiem slēdzāms,
ka tur atradušās šo preču noliktavas. Uz austrumiem pilsēta

bij aizvirzījusies vismaz līdz tai vietai, kur Kungu iela kru-

stojās ar Bāriņu ielu. Par to liecina 1699. g. būvētais Meiera

akmeņa nams, iepretī Hoiera viesnīcai, pie Kungu ielas. Nami

toreiz atradās prāvos atstatumos viens no otra starp dārziem,
kuri pat vēl 19. g. s. pirmā pusē bij sastopami plašos apmēros.
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L 705. g. Liepāja stiepās no Siena tirgus dienvidus gala
līdz uzvelkamājam tiltam (pār ostas kanālu), gar abām Lie-

lās ielas pusēm, Zivu ielu, veco tirgu, Siena un Klaipēdas ie-

lām. Liepājas ielām tad bij tikai zemes ceļu rakstūrs, ar ie-

braucamām vietām un krogiem. Liepājas agrākās ostas atlie-

kas uzglabājušās smirdoša dīķa veidā. Tā izgaraiņojumi bo-

jājuši gaisu jūrmalā, no kuras kā neveselīgas liepājieši vairī-

jušies pat līdz 19. g. s. vidum. Tādēļ Liepājas vasaras dārzi

atradās austrumos, kā ,piem., šmedena dārzs, Dārzu ielā.

Ziemeļu kara laikā minētas Liepājā vairākas viesnīcas:

Hildebranta un Dreizera (1701. g.), Berenda Poppinga un

Arenda Grotiņa (1705. g.), V. Varenhorsta (1709. g.) un

Hoiera (1716.'g.).
Par 18. g. s. pirmās puses tirdzniecību ziņas ir no 1739.

g., kad tirdzniecība galvenā kārtā notikusi ar Skandināvijas
zemēm, bet arī Holandi un Vāciju. Liepāja tad izvedusi la-

bību, linsēklas, linus, pakulas, kaņepes, apiņus, zivis, gaļu,

sviestu, sieru, taukus, vasku, spalvas, kokus, ādas, vilnu, dzi-

jas, vadmalu, dzintaru.

. Hercogs arī 18. g. s. pirmājā pusē bij galvenais labības

tirgotājs un eksportiers. Tāds stāvoklis nepatika Liepājas

pilsoņiem, kādēļ tie, sakarā ar sakāpušām augstām labības

cenām, uzlauza un izpostīja hercoga labības noliktavas 1740.

gadā.

1794. g. Kurzemē iebruka poļu konfederāti un 23. maijā

ģenerālmajora Mirbacha vadībā ieņēma Liepāju. 27. jūnijā

poļi izsludināvja Kurzemi par pievienotu konfederācijai, bet

nākošā dienā sekoja sludinājums, ka zemniekiem nodrošinā-

tas privātīpašuma tiesības un brīvība. 28. jūnijā Liepājai

bij jāzvēr uzticība Polijas republikai. Bet tā kā tuvojās krie-

vi, poļi pilsētu atstāja 11. jūlijā. Sakarā ar to palika neiz-

pildīts poļu rīkojums, saskaņā ar kuru Kurzemes muižniekiem

bij 14. jīlijā jāzvēr Polijai, jeb pretējā gadījumā tiem atņem-
tu muižas. 12. jūlijā 1100 krievu un 200 hercoga kareivju

ieņēma Liepāju. Sadursmē pie Gavieznes krievu vadonis tika

ievainots, kādēļ krievi atkāpās. Poļi atkal ieņēma Liepāju,
bet jau 29. augustā to atstāja. 9. septembrī Liepājā ieradās

krievu kājnieku nodaļa un kazāki, bet 11. septembrī atkal no

tās izvācās. Drīz Kurzemes hercogistes dienas bij skaitītas.

Un, kad 1795. g. 17. martā landtāgs un 28. martā hercogs pa-

rakstīja padošanos Krievijai, arī Liepāja nonāca zem krievu

varas. Sakarā ar poļu un krievu iebrukumiem Kurzemē,
saimnieciskais stāvoklis pasliktinājās un 1795. g. Liepāja pār-
dzīvoja badu.

Napoleonakaru laikā Liepājas ostai vērību piegrieza zvie-

dri un krievi. Uz to norāda Aleksandra I. apmeklējums 1808.

g. 13. oktobrī un zviedru karāļa Gustava IV. Ādolfa ieraša-
nās 1810. g., kad tas uzturējās Stobbes jaunājā mājā no 14.

—17. februārim. 1812. g. jūlijā Liepājā ienāca daļa no Mak-



23

Mašīnu un katlu fabrika, metāla un čuguna lietuve

u. F. matisons
Liepājā, Ziemeļrītostmalā Nr. 1. Tāļr. 148.

Zelta medālis 1924. g. un zelta medālis 1925. g.

par visiem pazīstamo

fotogrāfisku plašu „IRIS"
izcilus labumu

JOZEFS POKORNV

Liepājā, Jaunā Jūrmalas ielā Nr. 20. Tāļi\ Nr. 557.

Fotogrāfisku plāšu fabrika, Kartonāžu fabrika un

fotogrāfiju kartiņu un passepartouts izgatavošana.

Lauksaimniecības mašīnu noliktava

„Agronoms"
Liepājā, Aleksandra ielā Nr. 1. :-: Tāļrunis 9-17.

Piedāvā no savas bagātīgās izvēles: Lauksaimniecības un

rūpniecības mašīnas: lokomobiles, kūlējus, labības un

siena pļāvējus, tvaika kūlējus, motoru kūlējus, motorus,

zāģu gaterus, malšanas mašīnas, koku apstrādāšanas

mašīnas, separātorus, piena kannas, spaiņus un t. t.

AMATA LIETAS, DZELZS UN TĒRAUDA LIETAS.

Visas daļas lauksaimniecības mašīnām, kā arī visu, kas

vajadzīgs kā saimniecībā, tā darbnīcā.

Šujmašīnas, velosipēdus, ar viņu piederumiem.

MĀKSLĪGUS MĒSLUS.
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Donalda 20.000 franču un prūšu karaspēka, kurš okupēja Kur-

zemi no 8. jūlija līdz 8. decembrim. 1831. g. poļu-leišu in-

surgenti gatavojās ieņemt pilsētu, bet, baidīdamies no krievu

uzbrukuma, atkāpās. Krimas kara laikā Liepāju 1855. gadā

bloķēja angļu flote, kura piespieda krievu garnizonu izvākties

no pilsētas. Daļa iedzīvotāju aizbēga, tā kā pat vēl 1860. g.

Liepājas iedzīvotāju skaits (9000) bij mazāks nekā 1846. g.,

kad tas bij 10.253, pret 4548 iedz. 1795. g.

Pēc Napoleona karu izbeigšanās, Liepājas tirdzniecība

pieaug. Kad 1830. g. uzbūvēja Rīgas—Jelgavas—Šauļu šo-

Pirmklasīga ādu ģērētava

N. Heidens
Liepājā, Vakzāles ielā 32. Tāļr. 3-86.

Pieņem ģērēšanā visādas ādas. Ķīmiski tīra un mazgā aitu

un citas kažokādas. Pērk jēlādas un maksā visaugst. cenas.

Speciāla elektromotoru, dinamo mašīnu darbnīca un veikals

J. Tigers
Liepājā, Vakzāles ielā 31. Tāļr. 667.

Pastāvīgi krājumā ,.,Osram" spuldzes un Siemens-Scbuckert

elektrotechniskie materiāli un elektromotori.

J. Jankovskis
Gaļas un desu veikals

Liepājā, Suvorova ielā 23. Tāļr. 894.

Gaļas un desu izstrādājumi no paša darbnīcas.

Vairumā Mazumā

„AUTOGENO"
Autogēniska metinātava (šveisētava)

Liepājā, Ziemeļ-Rītu ostmalā 6.

īpašn. F. Paleckis.

Izpilda visādu metālu metināšanas darbus. Labo auto, moto-

cikletu, dažādu motoru, tvaika katlu un mašīnu lūzušās daļas.
Izved hidroforu, ūdens rezervuāru jaunbūvesun labos, darbus.
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seju, daļa Zemgales un Kurzemes tirdzniecības novirzījās pa

sauszemi uz Klaipēdu un Karalaučiem. Tomēr vispārīgi pil-

sētas tirdzniecība paplašinājās, neskatoties uz traucējošiem

17. g. s. ievestiem noteikumiem, kā arī apstākļiem, kuri daļu

preču no Kurzemes un Zemgales novirzīja uz Rīgu vai Prū-

siju caur Šauļiem.

19. g. s. pirmājos 70 gados Liepājas augšana virzījās ti-

kai lēniem soļiem. Vēl 1838. g. Liepājā bij sastopamas ēkas

ar salmu jumtiem. lelu bruģis bijis briesmīgs, pie kam pat
vēl 1860. g. varējuši teikt, ka tas vairāk kavējot nekā

jot kustību. Kūrmājas prospekta vetā 1860. g. atradušās'

riepnieku darbnīcas. Tagadējās kūrmājas vietā tad zvejnieki
žāvējuši zivis, bet Ulicha ielas vietā atradies valnis, lai sar-

gātu pilsētu no ceļojošās smilts.

Apstākļi pēkšņi grozījās ar Liepājas-Romnu dzelzceļa
būvi. 1870. gadā likts pamats dzelzceļa stacijas ēkai. Trīs

gadus vēlāk Liepāja jau nāca satiksmē ar Krievijas centru.

Sākās ātrs preču un kuģu kustības pieaugums, iedzīvotāju

spēcīgs pieplūdums, drudžaina būvēšanās, spēcīgas tirdzniecī-

bas nodibināšanās, augoša labklājība, daudzu labierīcību ra-

šanās. Milzīgo pārmaiņu, kuru izsauca jaunu satiksmes ceļu
atvēršana, vislabāk rakstūro iedzīvotāju pieaugšana. Jau

1881. g. Liepājas iedzīvotāju skaits bij 29.611, 1897. g. —

64.505 un pasaules kara priekšvakarā apm. 100.000.

Pēdējā karā Liepājai iznāca mazāk ciest, nekā citām Lat-

vijas pilsētām. Tās rūpniecība netika aizvākta uz Krieviju.
Tomēr tās iedzīvotāju skaits tūlīņ pēc kara pasludināšanas sā-

ka mazināties. Rūpniecība un sevišķi tirdzniecība sašaurinājās

un gandrīz pilnīgi apstājās. Zem vācu okupācijas varas, kura

sākās 1915. g. 7. maijā un beidzās 1918. g. 18. novembrī, Lie-

pājas tirdzniecība atdzīvojās, tomēr nekādus lielus apmērus
nesasniedza. Vēl mazākā mērā tas sakāms par rūpniecību.
Pasaules karam beidzoties un nodibinotiesLatvijas republikai,

Liepāja, sakarā ar lielinieku iebrukumu Vidzemē, Rīgā, Zem-

galē un Kurzemē, uz kādu laiku (no 6. janvāra līdz 26. ap-

rīlim 1919. g.) bij Latvijas pagaidu valdības rezidence. Pēc

1919. g. 16. aprīlī Liepājā pret pagaidu valdību Andrieva

Niedras izdarītā apvērsuma, pagaidu valdība pārcēlās uz tvai-

koni „Saratov". Liepāja tad nonāca Andrieva Niedras piekri-

tēju un vācu karaspēka apvienotās varas rokās. Pēc vācu

sakaušanas pie Cēsīm (1919. g. 22. jūnijā) vācu karaspēks
izvācās no Liepājas 23. jūnijā, kādēļ jau 27. jūnijā tur at-

jaunojās likumīgā valdība. Tomēr Kurzemē drīz pēc tam iz-

veidojās jauni naidīgi spēki — Andrieva Niedras atbalstītie

Bermonta, no krievu gūstēkņiem un vāciem sastādītie kara

pulki, kuri no jauna vērsās pret Ulmaņa pagaidu valdību.

Tikai pēc Bermonta sakaušanas pie Rīgas (1919. g. 11. no-

vembrī) notika galīga Kurzemes atbrīvošana no svešiem kara

spēkiem.
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Likumīga Latvijas valdība atjaunota Liepājā 1919. g. 15.

novembrī pēc Bermonta pēdējo spēku sakaušanas Liepājas

apkārtnē 4.—14. novembrim. Pēc tam Liepāja bauda pilnīgu
mieru. Rūpniecība un tirdzniecība pakāpeniski atjaunojas.

ledzīvotāju skaits pieaug. Tirdzniecībā Liepājai priekšā spī-
došas izredzes nākotnē, kad atjaunosies tieša dzelzceļu satik-

sme caur Lietavu ar Viļņu, Ukraini un Baltkrieviju.

3. Liepājas ielu saraksts.

(Lielie burti un arābu cipari apzīmē kvadrātu, kurā uz

Jaun- vai Vec-Liepājas plāna atrodas meklējamā vieta. īsā-

kas izteiksmes labad vārds „iela" pēc ielas nosaukuma visur

izlaists.) Jaun-Liepājas plāns 24. lapp., V.-Liepājas 40. lapp.

Vec-Liepājas ielu saraksts.

Ādu C-ly Alejas A-23, Andrēja B-3, Apšu B-2, Arnolda

A-3.

Baložu B-l, Bārenbuša B-3, Bāreņu B-l-2, Baznīcas BC-

-12, Bērzu B-2, Brāļu A-2, Brīvā B-2, Bruņinieku A-2.

Caunu C-2, Cepļu A-l, Cietokšņa A-l, Cietuma B-3,
čakstes laukums A-2, Čauļu C-12.

Dārtas A-3, Dārza BC-2, Dc Boera B-2, Dīķa, Jaunā

A-l, Dīķa, Vecā B-l, Dienvid-Rītu ostmala BC-1, Dienvid-

vakaru ostmala AB-1, Donu B-3, Dzirnavu B-l.

Egļu C-2, Elkoņu A-l, Enkuru B-l, Ērgļu C-2.

Feniksa C-l, Franča B-2.

Ganību BC-123, Ģimnāzijas A-l, Ģintera BC-23, Grau-

du AB-1.

Hagedorna B-l, Helēnes B-l, Hermaņa A-3, Hīka A-12,
Huzāru B-3.

Indriķa A-2.

Jāņa B-l, Jaunā BC-1, Jāzepa A-2, Jēkaba B-l, Joachima

A-2, Jūliannas B-12, Jūras AB-1, Jūrmalas, Jaunā B-23, Jūr-

malas, Vecā A-23.

Kaktu A-l, Kalna A-l, Kalēju A-3, Kaļķu C-12, Katoļu

B-2, Katrīnes B-2, Kaulu B-l, Kazarmu B-23, Klaipēdas A-3,
Kleinenberga C-2, Korsakeviča A-l, Krusta A-l, Kuģinieku
B-l, Kungu BC-2, Kūrmājas prospekts A-l, Ķieģeļu C-2, Ķē-
niņa AB-1.

Laivinieku A-l, Latviešu B-2, Lauku B-3, Lielā B-l, Lie-

pu A-2, Lilienfelda A-23, Lisova A-l, Loču A-l, Lorenča

A-2, Ludviķa AB-2.

Malkas B-2, Mālu C-2, Marijas B-l, Maslova B-3, Matro-

žu A-l, Meiera C-2, Miķeļa A-l, Muitas A-l.

Nikolaja A-2.

Oficieru A-2, Olu B-l, Ostmala, Dienvidrītu (austrumu)
BC-1, Ostmala, Dienvidvakaru (rietumu) AB-1, Ozolu B-3.

Palangas A-3, Palmu B-2, Pasta B-2, Peldu AB-2, Pērko-

nes A-3, Pētera B-2, Pētera tirgus B-2, Pīļu C-2, Pļavu B-23,
Priežu C-2, Pucherta C-2, Pupu B-2, Putekļu B-l.
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Riekstu B-3, Riepu B-3, Robežu A-3, Rozenkranca BC-23,

Rožu AB-2, Rožu laukums B-2.

Salmu B-3, Saules A-l, Siena B-2, Siena tirgus B-2, Sko-

las B-l, Skrīveru B-2, Sofijas B-12, Spīķeru AB-1, Stendera

B-12, Sūnu A-3, škūnu A-2, šmāla B-l.

Tiesu A-l, Tiklo B-2, Tirgoņu B-2, Todes B-l, Toma

A-12.

Ugunsdzēsēju laukums B-2, pie Tirgoņu,Ungera un Lud-

viķa ielām; Ulicha A-123, Ungera B-2.

Vainu B-3, Vecais tirgus, sk. Pētera tirgu, Vēžu B-l,

Vidusceļa B-3, Vītolu A-l, Vilhelmīnes A-23, Vites A-12.

Zāģeru laukums B-l, Zaķu B-3, Zaļā B-3, Zāļu BC-2,

Zirgu B-l, Zirņu C-123, Zivju B-2, Zviedru A-l.

Jaun-Liepājas ielu saraksts.

Akas B-3, Akmeņa B-2, Alberta C-2, Aleksandra BC-23,
Aldaru AB-3, Annas C-2, Annas tirgus B-3, Asara BC-1, At-

slēdznieku A-23, Augustes BC-2, Baseina BC-2, Batarejas

B-3, Bodes B-3, Buru A-2.

Čefkina B-3, Cīruļu AB-1.

Drāšu C-2.

Ēģiptes BC-12, Elizabetes C-l, Eļļas A-3, Emīlijas BC-2,

Emigrantu AB-2.

Fabrikas C-2, Fridricha AB-3.

Grāvju C-2, Grobiņas C-2.

leroču A-l.

Jaunā pasaule (Aspāz, birz. ziem.-austrumos), Jāņa BC-3,
Jura AB-1.

Kaiju AB-3, Kapsētas A-23, Kārļa B-3, Karlīnes B-3,

Ķēžu C-2, Kraukļu B-3, Kroņa B-3, Krūmu B-12.

Lāču AB-3, Laivu A-l, Lazareva A-123, Lielgabalu A-l.

Mastu A-l, Meža B-12, Miltu C-2, Mucenieku B-2.

Namdaru B-2.

Ogļu A-l, Ostas A-2, Ostmala, Ziemeļrītu BC-3, Ostmala,
Ziemeļvakaru AB-3.

Palieveņu B-3, Parka C-2, Paviljona B-23, Posjeta A-3,
Preču BC-23, Puķu B-2, Putnu B-2.

Rīgas BC-2, Riņķa B-12.

Sarkanā A-3, Silku A-l, Sliežu A-2, Skuju B-2, Smilšu

B-2, Stārķu BC-1, Stērstu BC-2, Suvorova AB-23, Šuvālo-

va B-3.

Teodora C-2, Terēzes BC-2, Tīklu A-l, Tirgus BC-23,
Tvaika AB-2.

Ūdens C-2.

Vakzāles B-23, Valujeva B-3, Ventspils BC-12, Viju-

ma C-2.

Ziemeļrītu (Austrumu) ostmala BC-3, Ziemeļvakaru

(Rietumu) ostmala AB-3, Ziemeļu ABC-1, Zvirbuļu B-l, Ža-

gatu B-l.
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Gramafu veikals

Rūdolfs Pūce
Dib. 1876. g. Liepājā, Graudu ielā 56. Dib. 1876. g.

Zinātne — Daiļliteratūra —
Jaunatnes literatūra—Laikraksti.

Iknedēļas grāmatu tirgus jaunumi. Pasūtījumus uz krājumā
neesošām grāmatām un laikrakstiem izpilda visātrākā laikā.

Vācu, franču, angļu un krievu bibliotēka.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiHiiiiiiiiinniiiiiiiiMiiiiMiim

Latuiu mākslas zalons
īpašn. L. Freijs.

Liepājā, Graudu ielā 49.

Latv. Siev. Nacionālās Līgas tautiskie ģērbi, tepiķi, spilveni,
galdauti u. t. t. Dažādi ornamentu zīmējumi un mākslas iz-

šuvumu musturi un rokdarbu materiāli.

lllllllllllllllIllIllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllIlllIllllllllllllinilllllllllllllllllllN

Th. Reichard
===== Liepājā ==

Kūrmājfts prosp. 8. Tāļr. 307.

Grāmatu, rakstāmlietu un mūzikāliju tirgotava. Speciālvei-

kals visiem skolas piederumiem. Vācu, krievu un angļu

bibliotēkas jaunumi. Antikvariāts. Rakstāmlietas lielumā.

Pirmklasīga pansija

A. JAZDOVSKA
Liepājā, Peldu ielā 64.

Ērtas glīti mēbelētas istabas ar pilnu pansiju. Turpat iz-

sniedz arī brokastis, pusdienas un vakariņas.
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4. Peldsezona un dziedniecības līdzekļi.

Jūras peldsezona Liepājā skaitās no 1. jūnija līdz 30. sep-

tembrim. Labākais peldsezonas laiks ir no 15. jūnija līdz 15.

septembrim. Jūnijā caurmēra jūras ūdens temperātūra ir

12—13° C, jūlijā 15—17° C, augustā 19—20° C, septembri
13— 17° C. Taī pašā laikā gaisa caurm. temperātūra ir: jūnijā

13,6° C, jūlijā 16,6° C. augustā 17,4° C. un septembrī 13,9°C.

Labs ūdens sastāvs, ar spēcīgu (0.7%) sāļu saturu; intensīva

viļņu kustība; lieliska, baltām smiltīm klāta pludmala vairāk

nekā 30 km garumā un 35—50 m platumā (sk. nod. „Liepā-

jas jūrmala"); no slimības dīgļiem tīrs gaiss; ērtas apsauļo-
šanās iespējamības; skaisti jūrmalas apstādījumi, —

tās Ir

īpašības, kuras Liepājas jūrmalai ar pilnu tiesību nodrošina

pirmklasīgas peldvietas slavu. Liepājas jūrmalas ievērojamās

īpašības atzītas jau 19. g. s. sākumā, kad vasarās ne tikai no

Krievijas, bet arī citām zemēm Liepājā ieradās pirmie peldu
viesi. Plašākos apmēros Liepāja kļuva pazīstama kā peldu
vieta tikai 1860. g., kad to sāka izlietot Krievijas ķeizars un

viņa dzimtas locekļi. Svarīgi faktori Liepājas balneoloģijas
attīstībā ir 1870. g. atklātā siltu jūras vannu iestāde, saukta

par „Nikolaja peldu iestādi", un 1902. g. lietošanā nodotā

«Liepājas pilsētas peldu iestāde", kuras aprakstītas 66. lapp.
Betblakus labumiem, kurus dod peldēšanās jūrāun peldu

iestādēs sniegtās mākslīgi sagatavotās vannas, Liepājas kūr-

orts pēckara laikā papildināts ar ievērojamu dabīgu vietēju
ārstniecības līdzekli — Liepājas ezera dūņām, par kurām

prof. J. Kupcis izsakās šādi: «Latvijā viena no vietām ar lielu

balneoloģisku nākotni ir Liepāja, jo viņai ir ne tikvien ļūras

ūdens, bet arī dziedniecības dūņas. Liepājas ezera dūņas tiek

barotas ar tādiem sāļiem, kādi atrodas jūras ūdenī, un viņas
satura daudz tādu vielu, kādas ir atrodamas iecienīto Odesas

limānu dūņās. Kombinējot jūras ūdeni un ezera dūņas, Lie-

pājā iespējams ārstēt veselu rindu slimību. Liepāja, atrazda-

mās jaukā vietā, ar daudzām vasarnīcām un labierīcībām,
visai noderīga ne tikvien Latvijas slimniekiem, bet pievilks
arī daudz ārzemniekus". Labākās dziedniecības dūņas atra-

stas Pērkones upē un Saules m-žas robežās. Dūņu vannu saga-

tavošanai pagaidām lieto tikai no Saules m-žas ņemtās dūņas.

Liepājas ezera dūņu vannas sāka izmēģināt 1925. g., kad šo

vannu izsniegti 2500. Šis skaits 1926. gadā pieauga līdz 8300.

1927. g. 12.000, 1928. g. 13.500 un 1929. g. 14.100. Taī pa-

šā 1929. g. vasaras sezonā peldu iestāde izsniedza 352 sēra,
7014 ogļskābās, 17.625 siltas jūras un 2673 dažādas ūdens-

dziedniecības vannas. Kopējais slimnieku skaits bij 2244.

Pilsētas jūras un saules peldētavas taī pašā laikā pārdeva
58.012 ieejas biļetes.

Pateicoties dziedniecības līdzekļu dažādībai: jūras ūde-

nim un jūras gaisam, dūņu, sāls, dzelzs, sēra, priežu ekstrak-

ta, ogļskābo, hidroelektrisku un dažādu citu vannu pielieto-
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Kūrmājas viesnīca
Liepājā.

Istabas ērtas un saulainas izīrē peldviesiem un iebraucējiem
ar jeb bez pilnas pansijas. PILNA BUFETE ar siltiem un auk-

stiem ēdieniem. BROKASTIS, PUSDIENAS, VAKARIŅAS.
Katru vakaru muziķa. Plaša veranda. Ekonoms T. Brensons.

!IIEIIIEIIIEIIIEIIIEI.IEIIIEIIIEIIIEIIIE

Pansija ..RIVIERA"
Liepājā, Peldu ielā 51. Tāļr. 7-86.

Ērtas, labi mēbelētas istabas ar jeb bez pilnas pansijas par

mērenām cenām, tramvaja piestātnes tuvumā.

O. Kozlovskv.

f\ ■2BS5SS* J. Millers & Biedri
K Kantoris Rīgā, Tērbatas ielā Nr. 33/35, tāļr. 2-6-3-9-5

$\ PrivStdzIvoklii Dirta» iell Nr 50, dz 14. lāļr. 3-2-4-3-8.

j& Pašu mechaniskā darbnīcā izgatavo sūkņus (pumpjus)ūdenim un

FļP vircai, triečus, automātiskas dzirdes, stāvvietu noda-

f l«īumus. amerikāniskos piesienamos. Izbrauc uz vje

un ierīko ūdensvadus un seklas kūtis, uzstāda

ļtt Zibeņu novadftājUS, mākslīgus lietus aparātus, ģepelus,
4 *m

motorus, vēja turbines, iesit abesiniskas akas, urbj un

/C i l skalo artēziskas akas, izdara zemes pētTSanas urbumus,
B ļļJj2ļft izdara spridzināšanas darbus, pagatavo plānus un maksas aprēķi-
na'

nu», pirmklasīgs materiāls, zolids darbs pret mērenu atlīdzību

,
- Taupības krāsnis,

OBļ Plītēs un kušetes
Ir dažāda mēra un lieluma lielā izvēlē,

mazturīgiem un jaunsaimniekiem lētāk

H. P. LUTC. Rīgā,

Gertrūfles ielā Hr. 50.

PP|ļi Izpilda visus podnieka rj/ ļvj
i darbus.
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šanai, Liepājā ar sekmēm dziedina sekošas slimības: visādas

nervu kaites; podagru, skrofulozi, saindēšanos ar metāliem;

vēdera orgānu slimības; mazasinību, bāluma kaiti, vispārīgu
nespēku, aptaukošanos; krūšu plēves iekaisuma sekas; sirds

un asinstrauku slimības; dažādas dzimumorgānu slimības.

Ārstēšanos var izdarīt arī ziemā, jo peldu iestāde darbo-

jas cauru gadu. To atļauj arī tas, ka Liepājā ziemas caurmē-

ra temperatūra ir tikai 2° C. zem nulles. Ārstēšanu lielā mē-

rā atvieglo tas, ka Liepājā praktizē ārsti visās speciālitātēs

ar priekšzīmīgi ierīkotiem kabinetiem, ir vairākas slimnīcas

un klīnikas.

Liepājas pilsētas peldu iestāde.

Peldu viesu rīcībā skaisti ierīkotie jūrmalas apstādījumi

un Kūrmāja, kur notiek Filharmorijas simfoniskie koncerti,

tiek sarīkoti viesīgas sadzīves un dejas vakari, atsevišķu soli-

stu koncerti un taml. Peldu viesiem kalpo arī vairāki resto-

rāni, klubi, viesnīcas, pansijas, vasarnīcas, kafejnīcas. Prāvs

skaits sporta biedrību dod iespēju peldu viesiem ātri ieiet

sportistu dzīvē un izmantot visus tos labumus, ko sportam
sniedz Liepāja un tās apkārtne, ezerā vai jūrā, uz klajuma,

sporta laukumos, jūras pludmalē, mežos un citur. Dabas jau-
kumu un senātnes mīļotāji gan Liepājas tuvākā apkārtnē, gan

Liepājas, Aizputes un Kuldīgas apriņķos atradīs daudzas vie-

tas, kuras vasaras sezonā ērti sasniedzamas pa dzelzceļu, ar

automobili vai citādā veidā.

Maksa pilsētas peldu iestādē.
" Peldu iestādē pastāvošā takse ir: 1) ūdensdziedniecības

nodaļā: vannas cena, atkarībā no kvantitātīvā un kvalitātīvā
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sastāva, svārstās starp 50 sant. un Ls 2.50; 2) dūņu nodaļā:

par 10 dūņu vannām Ls 28.—, 10 dūņu iepakojumiem vai 10

sēdvannām Ls 18.—; 3) elektriskās dziedniecības nodaļā: par

kombinētām elektriskām vannām 2—3 lati ,bet elektrisku ap-

starošanu Ls 1.20 — Ls 1.50; 4) vannu nodaļā: par vienu

vannu Ls 1.—, par 10 vannām Ls 9.—, pie kam bērni, 5—15

g. vecumā, lietojot to pašu vannu, piemaksā 40 sant., bet līdz

5 g. vecumam pielaisti bez maksas; 5) garaiņu pirtī: (a) at-

sevišķos numuros: 2 lati no personas, bet par katru turpmāku

(līdz 3 pers.) personu 60 sant; (b) kopnodaļā: Ls I.— no

personas un 40 sant. no bērna.

5. Liepājas osta.

Osta. Liepājas tagadējā osta pirmātnējā veidā ierīkota

1697.—1703. gados. Nodoms uzlabot ostas apstākļus Liepājā

radās 1635. g., kad arī padziļināja agrākās Liepas upes ostas

atliekas un raka uz turieni seklu kanālu no ezera. Bet šo

pasākumu atmeta, jo kanālā nepietiekoša krituma dēļ ūdens

netecēja. Nākošā gadā liepājieši ataicināja holandiešu ūdens-

būvmeistaru Adrianu. Tas ieteica kanālveidīgi padziļināt ag-

rākās Liepas upes atliekas (smirdošo dīķi) un, ievērodams

pilsētas padomes iebildumu, ka kanālu aizputinās smiltis, pēc

vēlreizējas vietas apstākļu pārbaudīšanas, nāca ar priekšliku-
mu Liepājas ezeru no Venterpopes (kur ezers 12 pēdas dziļš)

pa pilsētas ganībām savienot ar 4—5 pēdas dziļu un 5 asis

platu kanālu ar smirdošo dīķi, pēc kam Pērkones upes ieteku

aizdambēt, lai ūdens no ezera tecētu pa kanālu. Šo priekš-
likumu pilsēta naudas trūkuma dēļ tomēr nespēja reālizēt.

Tā paša iemesla dēļ palika neizpildīts 1648. g. projekts, sa-

vienot jūru un ezeru ar kanālu tagadējā ostas kanāla vir-

zienā. Tikai 50 gadus vēlāk radās droša iespēja ķerties pie
Liepājas ostas atjaunošanas. 1697. g. 26. augustā pilsēta no-

slēdza ar hercogu līgumu, ar kuru hercoga pabalsts ostas bū-

vēšanā bij nodrošināts. Saskaņā ar jauno projektu, Liepājas
ezers un jūra savienoti ar 2 km garu 40—80 m platu un 2,7
—3 m dziļu kanālu no Braduma gar smirdošo dīķi. Ostas

kanāla rakšanu uzsāka 1697. g. 1. oktobrī, kad pilsēta tam

nolūkam bij atvēlējusi 25.000 guldeņu. Kanāla krastus no-

stiprināja ar koka pāļiem. Ostu ierīkoja ar divi (vienu zie-

meļos, otru dienvidos) iebrauktuvēm, kuras pastāvēja līdz

1866. g. Ostas ierīkošanas galvenie darbi nobeigti 1703. g.

rudenī. Tie izmaksāja 129.841 guldeni, neskaitot no valsts

mežiem par brīvu dotos kokus. Sekojošos pēc tam 27 gados
ostas izbūvei izlietoti vēl 69.504 guldeņi. Ostas būves dar-

biem un uzturēšanai pilsētai atļāva no visām ievedamām un

izvedamām precēm ņemt 1% nodokli, no kura pusi dabūja

pilsēta, pusi hercogs. Šis nodoklis pastāvēja līdz 1767. g.,

kad ostas pārvaldi hercogs pārņēma savās rokās. Šis nodo-

klis deva ievērojamus ieņēmumus, jo jau 1698. g. Liepājas
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importa un eksporta kopvērtība bij 5.240.000 guldeņu. 1737.

g. osta uzlabota, piebūvējot 35 m garus molus. Laikmetā no

1737.—1769. g. ostu padziļināja līdz 4,3 m, bet molus paga-

rināja: ziemeļu līdz 322 m, bet dienvidu līdz 246 m. Turpmā-

kos vairāk nekā 90 gados osta nav paplašināta: izdarīti tikai

vairākkārtēji izlabošanas darbi un ostas tīrīšana no smiltīm.

Plašus ostas pārbūves darbus nolēma izdarīt 1860. g., atvē-

lot tam nolūkam no valsts līdzekļiem 1.700.000 rubļu. Triju

gadu laikā ostas kanālu paplašināja līdz 85 m, nostiprinot

padziļināja. Ostmalas izbru&ēia ar akmeņiem. Bāka uzbū-

vējot jaunus akmeņu molus 800 m garumā. Ostu iztīrīja un

padziļināja. Ostmalas izbruģēja ar akmeņiem. Bāka uzbū-

vēta 1867./8. g. Osta bij ievērojami uzlabota. Tomēr ar

katru gadu pieaugošā kuģniecība prasīja turpmāku vēl ievē-

rojamāku ostas uzlabošanu, pie kuras arī ķērās 1871. g. Ost-

malas ietērpa granīta krastos. Ostu pamatīgi iztīrīja un pa-

dziļināja. lepretī bākai ierīkoja ziemas ostu, kura pieslienas
ostas kanāla ziemeļu molam. Šos darbus nobeidza 1886. g.

Ostas tālāku izbūvi atjaunoja 1890. g., paplašinot ziemas

ostu līdz tagadējiem apmēriem, izbūvējot krastu nostiprinā-

jumus priekšostā, ierīkojot 4 km garu viļņlauzi ar 3 iebrauk-

tuvēm un pagarinot dienvidus molu līdz 1 km. šos darbus

veica 7 gados. Ar to radīta 6 kv. km lielapriekšostā, kura

ir kopēja tirdzniecības un kara ostai. Ostas papildu izbūves

darbi izdarīti 1901.—1904. gados. No priekšostas, kuru sauc

arī par ārējo reidu, iebrauktuve kara ostā, kura 9,4—10,4 m

dzīļa. No tās iet 3 km garš un apm. 10 m dziļš verftes kanāls

uz verftes iekšostu un Kara ostas darbnīcām. lekšējā tirdz-

niecības ostā no priekšostas ved divas iebrauktuves, šī tirdz-

niecības osta norobežota ziemeļos un rietumos no ārējās ostas

ar vareniem akmeņu vaļņiem, bet dienvidos ar pussalas vei-

dīgu zemes joslu no ziemas ostas. Ostas izbūvēs pavisam ie-

guldīti vairāk nekā 40 miljoni latu. Tagad kuģu braucamais

ceļš priekšostā 7,8 m, reids 7,5 m, jūras kanāls 7,2 m, ziemas

osta 7 m, ostas kanāls līdz tiltam 5,5—6,8 m dziļš. Blakus

Ventspils ostai Liepājas osta starp Latvijas ostām aizsalst

uz visīsāko laiku, jo caurmērā Liepājas ostā kuģniecība ziemā

nav iespējama tikai 2 dienas gadā. Visu molu, dambju, krast-

malu un piestātņu kopgarums tirdzniecības un kara ostā ir

17,6 km.

Tirdzniecības ostai ziemeļos pieslienas kara osta. Tā iz-

būvēta pag. g. s. pēdējos 10 gados. Tajā ierīkota plaša aiz-

sargāta osta kara kuģiem. Taī pašā laikā Liepāju pārvērta

par pirmās šķiras jūras cietoksni, kurš, skaitot no tirdzniecī-

bas ostas kanāla, stiepjas 10 km uz ziemeļiem, 4 km uz dien-

vidiem (līdz Pērkonei) un austrumos līdz Tosmares ezeram.

Kara osta saucās par «Ķeizara Aleksandra 111. ostu". Pēc

krievu-japāņu kara Krievijas kara speciālisti nāca pie slē-

dziena, ka Liepājai kā jūras cietoksnim sagaidamājā karā ar
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Vāciju nebūs praktiskas nozīmes. Tādēļ 1908. g. 1. novem-

brī šo cietoksni likvidēja. Uz cietokšņa vaļņiem un fortiem

uzstādītos lielgabalus aizvāca prom. Pasaules karā Liepājas
cietoksnis tādēļ nespēlēja nekādu lomu. Evakuējoties, krie-

vu garnizons aizveda prom visus kara materiālus un dažus

fortus saspridzināja. Betonēto bijušā cietokšņa aizsargu vaļ-

ņu kazemati pa lielākai daļai bez durvīm. Paši vaļņi bojāti

nelielā mērā, sīksti turēdamies pretī visu graujošam laika

zobam.

6. Kuģniecība, tirdzniecība un rūpniecība.

Kuģniecība. Liepājas kuģniecība ordeņa laikā sa-

bruka. Pirmais gadu simtenis pēcreformācijas laikā liepājie-
šiem pagāja bez kādiem sasniegumiem kuģniecības laukā.

Dzīvāka kuģniecība lesākās ar hercogu Jēkabu, kura kuģi ap-

meklēja arī Liepāju. Jauni kuģniecības uzņēmumi sāka ra-

sties tikai 17. g. s. pēdējā ceturksnī. Tirgotājam Vijumam

Gifenicham tajā laikā piederēja 4 kuģi. Viens no tiem —

„Baltais Jērs" būvēts L. un braucis līdz Rietumindijas salām.

Hercoga kuģu skaitam ar laiku samazinoties, privātiem rēde-

riem atklājās pieaugošas izredzes kuģniecībā. levērojamākais
kuģniecības uzplaukums sākās 1682. g. Bet stingri pamati

sekmīgai kuģniecības attīstībai radās tikai ar ostas ierīkošanu

1703. g. Kamēr 17. g. s. beigās L. apmeklēja tikai viens otrs

desmits kuģu, pēc ostas ierīkošanas tādu kuģu skaits ātri pie-

auga līdz vairākiem desmitiem. 1731. g. jau iebrauca 331

kuģis, bet izbrauca 337. Kara 1755.—59. g. iebraukušo un

izbraukušo kuģu skaits bij tikai 116, bet pēc tam tas atkal

palielinājās, sastādīdams 1780. g. 304. Sakarā ar Kurzemes

pievienošanu Krievijai. Liepājas kuģniecība pirmā laikā cieta,

jo 1796.—1800. g. iebraukušo un izbraukušo kuģu skaits

caurmērā bij tikai 262 gadā. Kaut gan tirdzniecības apstākļi
19. g. s. pirmājā pusē nebij nekādi izdevīgie un ienākušo un

izejošo kuģu skaits bij mazāks nekā iepriekšējā g. s., kuģu
būvniecībā atzīmējams noteikts progress. Laikmetā no 1814.

—39. g. L. uzbūvēti 49 kuģi, no kuriem 40 palika liepājiešu
rokās. Vēl 1860. g. L. uzbūvēti 8 buru kuģi, bet neilgi pēc
tam šī būvniecības nozare pilnīgi izbeigta. Liepājas rēderiem

1859.—65. g. piederēja 30 kuģi. L. kuģniecības lielisko at-

tīstību pēc pag. g. s. sešdesmitiem gadiem izsauca: no vienas

puses, 1871.—73. gados izdarītā Liepājas pieslēgšana ar dzelz-

ceļiem plašai saimnieciskai aizmugurei, no otras — vairāk-

kārtēji ostas paplašināšanas un uzlabošanas darbi. Kamēr

1866. g. L. ienākušo kuģu skaits bij tikai 164, jau 1870. g.

tas bij 270, 1872. g. 378 un 1873. g. 541. Turpmākos 10 ga-

dos tas pavairojās vairāk nekā trīskārtīgi, sastādīdams 1883.

g. 1812, bet maksimumu (2279) sasniedza 1900. g. Pēc tam

tas ar lielākām vai mazākām svārstībām samazinās līdz 1442

(1908. g.), bet pēc tam atkal aug, sastādīdams 1913. g. 1738.
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Kas attiecas uz kuģu kopējo tonnāžu, tad tā visa priekškara
laikmeta pēdējos 40 gados, izņemot atsevišķus svārstību ga-

dus, pastāvīgi augusi. Caurmērā katra kuģa tilpums pēdējos

priekškara 10 gados gandrīz dubultojies. Pēckara gados ie-

nākušo kuģu skaits no 365 (1919. g.) pieaudzis līdz 995

(1923. g.), bet kopējā tonnāža no 183 līdz 456 tūkst, tonnu,

pret 1071 tūkst. 1913. g. Sekojošos pēc tam gados ienākušo

kuģu skaits drusku mazinājies: 1928. g. tas ir 930 ar 387

tūkst, tonnu. Taī pašā gadā izgāja 929 kuģi ar 387 tūkst,

tonnu tilpuma. Uz 1929. g. 1. janvāri pie L. ostas pierakstīti
6 tvaikoņi ar 2298 br. tonn., 3 buru kuģi ar 161 br. tonn. un

1 buru motora laiva ar 20 br. tonn.

Tirdzniecība. Par L. lomu tirdzniecībā iepriekš

ordeņa laikiem noteiktu ziņu nav. Ordeņa laikā L. osta aiz-

gāja bojā un visa apgabala tirdzniecība panīka. Tikai 16. g.

s. otrā pusē, kad atjaunojās privātīpašuma tiesības, apstākļi
tirdzniecībai uzlabojās. Nodibinājās tirdzniecības sakari ar

Brēmeni, Lībeku, Hamburgu un Holandi, kaut gan politiskās
atkarības laiks (1560.—1609. g.) no Prūsijas Liepājas saim-

niecisko aizmuguri pamazināja. Poļi visu Kurzemes tirdznie-

cību centās virzīt caur Rīgu, jo ar to palielinājās viņu muitas

nodokļu ieņēmumi. Stāvoklis uzlabojās pēc Rīgas krišanas

zviedru rokās 1621. g. Polija, kurai bij ņemta iespēja preces

sūtīt caur Rīgu, atļāva izvest caur Liepāju ne tikai Kurzemes,
bet arī Lietavas preces, šaī ieguvumā L. nācās dalīties ar

Ventspili, kurai bij labāka osta nekā Liepājai. Tomēr šis

ieguvums bij pietiekoši liels, lai Liepājā nomestos uz dzīvi arī

svešzemju tirgotāji. Kurzemes hercogs spēlēja ievērojamu
lomu tirdzniecībā. Līdz 17. g. s. beigām hercogs bij lielā-

kais L. tirgotājs, kuram piederēja plašas preču noliktavas. Ar

tirdzniecību nodarbojās arī muižnieki, kaut gan pilsoņi tiem

tādu tiesību neatzina un muižniekus, kas L. tirgojās, pat ap-

cietināja. Sakarā ar to, hercogs 1687. g., uz muižnieku sū-

dzību pamata, izdeva pavēli, ka muižnieki viņu tiesībās un pa-

radumos Liepājā un Ventspilī nav ierobežojami.
Tirdzniecības kārtība, kāda pa gadusimteņiem izveidojās,

visādi ierobežoja personīgu rīcības brīvību. Saskaņā ar 1710.

g. 20. jūlija noteikumiem, ievestas „sāls, siļķes, dzelzs un citas

svešzemju preces, ja tās bij brīva un nepārdota manta", vis-

pirms bij jāpieteic pie pilsētas priekšnieka (birģermeistara),

pēc kam to pārdošana notika visu pilsoņu klātbūtnē. Tirgo-
šanos ar slepeni ievestām precēm sodīja ar 20 dālderiemsoda.

Arī komisijā sūtītas preces bij jāpārdod visu pilsoņu klāt-

būtnē, un tikai taī gadījumā, ja ar svešo preču īpašnieku pil-
soņi nevarēja vienoties, pēdējam atļāva pārdošanu izdarīt ci-
tādā ceļā. Kominisonāru uzdevums bij nokārtot tirdzniecību

starp svešu zemju tirgotājiem un pilsoņiem, bet tiem nebij
tiesības pirkt nekādas citas preces, izņemot sāli vairumā vai,
ja tiem iekšzemes preces ieskaitīja kā samaksu par ārzemju
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precēm. Starpniekiem un sīktirgotājiem tirdzniecība ar iekš-

zemes ražojumiem bij aizliegta. Nevienam L. tirgotājam ne-

bij atļauts stāties tirdzniecības sakaros ārpus pilsētas ar ie-

dzīvotājiem, kuri dzīvo starp Ventu un jūru. Tie arī nedrīk-

stēja sūtīt naudu svešiem tirgotājiem uz Kurzemi un Lietavu.

Lai tirdzniecības labumus nodrošinātu L. pilsoņiem, aizliedza

katru tirgošanos arī Liepājas apkārtnē svešiem tirgotājiem un

vietējiem zemniekiem un katru preču uzpirkšanu ārpus pil-
sētas, uz lauku ceļiem, ezera un jūras krastiem. Tikai pie

tirgus un tilta varēja uzpirkt lauku ražojumus, tomēr ne ci-

tādi, kā „caur saviem ļaudīm". Liepājas tirgotāji sastādīja

sevišķu apvienību, sauktu par „lielo ģildi", kura kā «tirgotāju

cienījama cunfte" pirmo reiz minēta 1646. g. Lieltirgotāji
L. bijuši jau 17. g .s. Tā Indriķis Kloks un Arents Grote

1697. g. aizsūtījuši 21 kuģu kravu ar labību un citām precēm

uz Zviedriju, bet Indriķis Grubs iepirka Krievijā 3000 birka-

vu linu nosūtīšanai uz Angliju. Pēc ostas izbūves L. tirdz-

niecības attīstībai radās cieši pamati. Tirdzniecības apgrozī-

jumi ievērojami palielinājās. Sakarā ar Kurzemes pievieno-

šanu pie Krievijas, Liepājas tirdzniecība cieta, jo visas Zem-

gales eksports sāka iet caur Rīgu. Tomēr, neskatoties uz to,
Liepājas ārējās tirdzniecības apgrozījumi 19. g. pirmājā pusē
izdevīgākos gados sasniedza 2,2 milj. rubļu, bet Krimas kara

laikā (1855. g.) noslīdēja līdz 167 tūkst, rubļu. Lielisks L.

tirdzniecības uzplaukums sākās pēc Liepājas-Romnu dzelz-

ceļa būves nobeigšanas. Jau ar dzelzceļa līnijas atklāšanu

starp Liepāju un Landvarovu 1871. g. ievesto un izvesto preču

kopvērtība sastādīja 2,1 milj. pret tikai apm. 1 milj. rubļu
1866.—69. gados. 1872. g. preču importa un eksporta kop-
vērtība jau pieauga līdz 3,1 milj., 1873. g. 6,5 milj., 1883. g.

64,8 milj., bet sakarā ar neražu, 1892. g., noslīdēja līdz 43,7

milj. rubļu. Pēc tam tā atkal auga, sastādīdama 1903. g.

49,3 milj. un 1913. g. 84 milj. rubļu, maksimumu (106 milj.

rub.) sasniegdama 1912. g. Pasaules kara laikā L. ārējā
tirdzniecība gandrīz pilnīgi apstājās. Pēckara laikā tā rosīgi

attīstās, pie kam 1928. g. importēti 182,9 miljoni kg. preču
par 26,3 milj. latu, bet eksportēti 114,3 milj. kg. par 21 milj.
latu.

Amatniecība. Amatnieki L. sastādīja noslēgtu
šķiru, kopojās „mazājā ģildē", kura pirmo reiz minēta 1662.

g., un, saskaņā ar 1799. g. ziņām, sadalījās 33 amatos. Pa-

zīstamākās amatnieku cunftes bij: miesnieki, maiznieki, ce-

purnieki, skroderi, kurpnieki, mūrnieki, galdnieki, pakavu un

ieroču kalēji, sedlinieki, ratenieki, pulksteņu taisītāji, zeltkaļi,
alus brūveri, bārzddziņi, pogu taisītāji v. c. Amatniekiembij
aizliegts nodarboties ar tirdzniecību. Tie varēja pārdot tikai

savus ražojumus vai izdarīt norunātus darbus, daudzos gadī-

jumos ne citādi, kā par pilsētas padomes noteiktu cenu. Tir-

gotāji, kuri ar šiem noteikumiem tā nebij saistīti, sagādāja
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Foto ateljē L. Bečalis
Liepājā, Kūrmājas prosp. 1. Tāļr. 902.

Veikals atvērts ikdienas no 9 rītā līdz 7 vakarā.

= n šīff =
Liepājā, Graudu ielā 40 (1 trepi). Tāļrunis 931.

Lielā izvēlē visādas spices par dažādām cenām. Lentas rokdar.

biem, puķes, zīda šalles un lakatiņi. Dažādas bantes, sprā-

dzes, pērles, zeķes, cimdi, dāmu un kungu apakšbikses, veļa,

peldu mēteļi, kostīmi, cepures u. t. t.

Dāmu rokdarbi

Izšuvumu materiāli /

Zīmējumi / I f> rj

) Modeļu cepures

W Lielā izvēlē

Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 19. Tāļrunis 3-4-2-7-3.

CEĻOJUMU BIROJS

Baltijas Lloids

Rīgā, Tirgoņu ielā 22, tāļr. 21550 un 32795.

Liepājā, Rožu lauk. 11. Tāļr. 2.

Dzelzceļu biļetes uz visām zemēm par ofi-

ciālām cenām, bez komisijas, Kuģu biļe-
tes uz visām pasaules daļām. Guļamvagoni, •

vietu kartes, biļetes priekš gaisa satiksmes.

Sabiedriski ceļojumi. Vilcienu saraksti,

vadoņi. Bezmaksas izziņas visos ceļojuma
gadījumos.
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Liepājas Kaŗa Ostas darbnīcas.

(Liepājas verfte un mašīnu fabrika.)

Tāļr. 102 un 750. Telegr. „KOD Liepājā"

Liepājas Kaŗa Ostas darbnīcas.

Lielākie sausie doki Baltijas piekrastē Nr. 1 — 600' un

Nr. 2 — 601' garumā.

Peldošais doks līdz 1200 krāvtonnu kuģiem.

Ellings mazāku kuģu uzņemšanai.

Dzelzs un koka kuģu, prāmju, laivu v. t. t. būve un izla-

bošana.

Tvaika katlu, mašīnu, palīgmechanismu un dažādu kuģu

piederumu būve un izlabošana.

Kuģu tērauda achterštevņi un forštevņi.

Kuģu čuguna propelleri līdz 5 ton. svarā.

Ceļamo krānu, tiltu, vagonu, lauksaimniecības mašīnu un

rīku v. t. t. būve.

Čuguna un metāla lietuve, autogēna un elektriska švei-

sēšana.

Koka apstrādās. Smēde maziem un vislielākiem darbiem.

Automobīļu remonts, v. t. t., v. t. t.
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amatniekiem dažreiz lielas grūtības, kas izsauca strīdus starp

amatniekiem un tirgotājiem. Šos strīdus izšķīra pilsētas

padome.

Rūpniecība. Pirmie rūpniecības uzņēmumi L. nodi-

binājušies 19. g. s. trīsdesmitos un četrdesmitos gados. Kāda

ar tvaika spēku darbināta eļļas spiestuve ar krāsu un labības

malšanas ietaisi pastāvējusi jau 1834. g. Pirmās tvaika kau-

lu miltu un labības dzirnavas ierīkotas 1841. g. Dažus gadus
vēlāk pie dzirnamām ierīkota mašīnu fabrika un čuguna lie-

tuve. 1862. g. ierīkotas čuguna lietuve un remontu darbnīca,

kuras galvenā kārtā strādāja ostas izbūves vajadzībām. Līdz

Liepājas-Romnu dzelzceļa atklāšanai rūpniecība L. nekādus

lielus apmērus nesasniedza. Tā vairākos gadījumos darbojās

neveiksmīgi, kam pa daļai par iemeslu bij nepietiekoša til-

puma tirgus, pa daļai kapitāla un piedzīvojumu trūkums. Vis-

pārīgi runājot, arī turpmākos gados uzņēmumu dibinājumi
nebij daudzskaitlīgi. Tomēr, rēķinoties ar plašo aizmuguri,
kāda atklājās pēc Liepājas savienošanas ar dzelzsceļu ar Krie-

vijas melnzemes guberņām, dibinātie uzņēmumi domāti ražoša-

nai galvenā kārtā Krievijas tirgum. Tikai atsevišķos gadīju-

mos, ražojumus, kā tas, piem. bij ar kviešu miltiem, izveda arī

uz ārzemēm. Pa lielākai daļai dibinātie uzņēmumi pārstrā-

dāja no ārzemēm ievestās izejvielas, bet savus ražojumus pār-
deva Krievijā. Vietējām vajadzībām strādāja galvenā kārtā

būv- un mēbeļu galdniecības un dažādas darbnīcas. Lielākā

vai mazākā mērā tikai vietējo vajadzību apmierināšanai radās

gaļas konservu un dzērienu fabrikas. Tomēr viens otrs no

šiem uzņēmumiem ražoja eksportam ne tikai uz Krieviju, bet

arī uz Vakareiropu. Izcilus vieta Liepājas rūpniecībā piekrita
mašīnu un metāla rūpniecībai, šās nozares uzņēmumu lielā-

kais skaits dibināts pag. g. s. astoņdesmitos gados, kurpretī
nedaudzi no tiem radās ari 70. un 90. gados. Šie uzņēmumi
ražoja galvenā kārtā eksportam uz Krieviju, bet prāvos apmē-
ros ari Liepājas cietokšņa, vietējās celtniecības un vispārīgi
tuvāko apvidu vajadzībām. levērojamākais starp šiem uzņē-
mumiem ir 1883. g. dibinātā Bekera un biedru stiepuļu un

naglu fabrika, kura vēlākos gados vairākas reizes paplašinā-
jās, pārvērtās par akciju sabiedrību, turpinādama darbībupēc-
kara laikā kā Ziemeļu-vakaru metālurģiskās, mechāniskās un

kuģu būvētavas fabriku akciju sabiedrība. Pilsētas saimnie-

ciskais uzplaukums izsauca drudžainubūvniecību, kurai vaja-
dzīgo materiālu pieražošanai ierīkotas modernas tvaika ķie-
ģeļnīcas Priekulē, Vaiņodē, Baukšos, Rolovā, Pleiķos, bet Lie-

pājā kaļķu, ģipša un krita ceplis, kā ari baltskārda fabrikas.

Pa daļai vietējo rūpniecības uzņēmumu vajadzību apmierinā-

šanai, bet galvenā kārtā eksportam uz Krieviju strādāja 1880.

g. dibinātā eļļas fabrika. Tāpat galvenā kārtā Krievijas tir-

gum ražoja 1886. g. nodibinātā korķu un 1893. g. uzsāktā

linolēja rūpniecība. Tas pats sakāms par Elmberga un biedru
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Ziemeļ-Vakaru Metalurģiskas, Mechaniskas un Kuģu Būvē-

tavas Fabriku Akciju Sabiedrība.

Uzņēmums 1882. g. nodibinājies kā naglu un drāšu

fabrika, pakāpeniski izveidojies tagadējo fabriku apmēros.
Klāt pie pirmdibinātām Naglu un Drāšu nodaļām ar laiku

pievienojušās: drāts, stieņu un veidu dzelzs velmēšanas noda-

ļas; Simensa-Martena tērauda apstrādāšanas un ķēžu noda-

ļas; dakšu, lāpstu, laktu un asu izstrādāšanas nodaļas.

Ziemeļ-Vakaru Metalurģiskā, Mechāniskā un Kuģu
būvētavas fabrikas.

Fabriku galvenās ražošanas nozares ir:

Dzelzs un tērauda bluķu izgatavošana tālākai apstrādā-

šanai velmēšanas nodaļās; tērauda veidlējumu (apstrādātā un

neapstrādātā veidā) līdz 20 tonnu smagumā, kā arī čuguna

un bronzas lējumu izgatavošana.
Velmēšanas nodaļās vispirms izgatavo vēlmēto drāti, tad

šķiru un veidu dzelzi un tāpat arī tēraudu vietējā tirgus va-

jadzībām.

No drāts stieptuves, drāts tiek ņemta tālākai pārstrādā-
šanai naglās un telegrāfa drātī (kuru pārklāj ar cinku pašu
cinkotavās), kā ari tirdzniecības apgrozībā esošās šķirās un

numuros.

Ķēžu nodaļā izstrādā dažādu profilu un izmēru ķēdes, kā

Patent-ķēdes (rokām un automātiski salaidinātās) un ķēdēm

nepieciešamo armatūru.

Enerģiju fabrikām piegādā pašu elektriskā centrāle, ku-

ras jauda sniedzās līdz 3500 KW.

Fabrikas spēj nodarbināt līdz 3000 strādniekiem un ie-

rēdņiem.



44

Liepājas
ādu

fabrika

„Korona".
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1897. g. nodibināto ādu fabriku, kura vēlākos gados ievēroja-
mi paplašinājās, pārvērzdamās par akciju sabiedrību ar no-

saukumu „Korona". Krievijas teikstilfabriku vajadzībām Lie-

pājā nodibināja: 1884. g. koka krāsu fabriku un 1898. g. ani-

linkrāsu fabriku. Redzamu vietu L. rūpniecībā ieņēma sērko-

ciņu rūpniecība, kuras ražojumi prāvos apmēros izvesti uz

Vakareiropu un Amēriku. Pag. g. s. pēdējā ceturksnī nodibinā-

tas vairākas koku zāģētavas, kuru izstrādātie materiāli galve-
nā kārtā gāja uz ārzemēm. Blakus privātai uzņēmībai kā

ievērojamākais valsts dibinājums atzīmējams 1900. g. dibinā-

tās „Kara ostas darbnīcas", kuru kuģu būvētava un doki pie-
skaitāmi pie ievērojamākiem Baltijas jūras austrumu pie-
krastē.

Pasaules karā rūpniecība Liepājā cietusi mazāk kā jeb-
kurā citā Latvijas apvidū. Rūpniecības mašīnas un fabriku

iekārta L. palika gandrīz pilnīgi neaizskārtā stāvoklī. Tomēr

Krievijas plašais tirgus tai zuda. L. rūpniecības uzņēmumiem
tādēļ pēckara laikā bij jāpiemērojās pilnīgi jauniem tirgus

apstākļiem. Šo uzdevumu tie veikuši ar atzīstami labiem pa-

nākumiem. Vairāki L. rūpniecības uzņēmumi atraduši izde-

vīgu tirgu ārzemēs, pārdodami Latvijā tikai daļu no saviem

ražojumiem. Turpretī tādi uzņēmumi, kuriem nav bijušas

izredzds sacensties ar citzemju ražojumiem, savu darbību pēc
kara nav atjaunojuši. Tomēr tādu uzņēmumu nav daudz, jo
vairums L. fabriku savu darbību ir atjaunojis. Saskaņā ar

1928. g. statistiku, L. ir 101 rūpn. uzņēmums ar 5665 darbi-

niekiem. No tiem 2737 nodarbināti metālrūpniecības 19 uz-

ņēmumos, 1363 kokrūpniecībā (23 uzņēm.), 636 ķīmiskā

rūpn. (5 uzņ.), 294 pārtikas un garšvielu rūpn. (22 uzņ.),
146 ādu rūpniecībā (4 uzņ.), 153 papīra un poligrāfiskā rūp-
niecībā (9 uzņ.), 186 gāzes, elektrīb. un ūdensvadu uzņēm.
(2 uzņ.), 83 tekstīlrūpn. (9 uzņ.), 39 būvdarb. (4 uzņ.) un

28 keramikas, akmeņu un saistošu vielu rūpn. (4 uzņ.). Visu

fabriku darbināšanai lieto 42 spēka mašīnas ar 10017 HP,
489 elektromotorus ar 9159 HP un 32 dinamo mašīnas ar

8109 HP.

7. Satiksmes līdzekļi.

A. Nesēju takse. I. Par rokas somām līdz 50 kg:

a) no važoņa uz vagonu jeb otrādi ... 60 sant.

b) no važoņa vai vagona uz uzgaidāmo
istabu, vai otrādi, vai no viena vilciena

uz otru taī pašā stacijā 50 „

c) par ne vairāk kā trīs biļešu apgādāšanu 50
„

11. Par bagāžu no važoņa līdz bagāžas pieņemšanas vie-

tai kopsvarā līdz 100 kg 50 sant., par katriem turpmākiem
10 kg 10 sant., bet par bagāžas kvītes nodošanu un kvītes sa-

ņemšanu papildinoši 15 sant.
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Andreja Heila mašīnu darbnīca
Liepājā, Aleksandra ielā 54, paša namā.

Dažādu mašīnu un tvaika katlu remonts, metālu liešana, jau-

nu lodīšu gulšņu speciāla izgatavošana dažādos lielumos par

loti mērenām cenām.

■iiM«iMiiiiiiffTnmniii»iiw
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• A. Pūces
velosipēdu darbnīca

Liepājā, Vakzāles ielā 38 (pie Annas tirgus).

Jauni velosipēdi, izgatavoti no labākā zviedru materiāla.

Emaljēšana visādās krāsās. Apzinīga izlabošana.

Galdnieku meistara R. Kitt
Liepājas un apkārtnes vienīgais lielākais un vecākais

es zārku veikalses
Peldu ielā 22, paša namā.

Piedāvā nāves gadījumos no savas bagātīgās noliktavas gata-

vus zārkus un piederumus glītā izstrādājumā, par bezkonku-

rences cenām.

Radio aparāti un visi radio piederumi

B
J|#J iĒk specjāļueīļļaļā

I ļ | Liepājā, Graudu ielā 35.

u m^m m■
B. KrūmiņS
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B. Vieglo važoņu takse:

L Tāluma takse. Braucienu maksas aprēķināša-
nai pilsēta sadalīta 4 iecirkņos: I. iecirknis — Vec-Liepāja,

no ostas kanāla līdz Vecājai un Jaunājai Jūrmalas ielai; 11.

iec. — Jaun-Liepāja, no ostmalas uz ziemeļiem līdz Baseina

ielai; 111. iec. — Vec-Liepāja, no Vecās un Jaunās Jūrmalas

ielas uz dienvidiem, un IV. iec. — uz ziemeļiem no Baseina

ielas.

Par braucienu vienā virzienā bez apstāšanās:
Vien- Div-

jū g ā

Ls Ls

1) vienā iecirknī —,50 —,70

2) no viena iecirkņa otrā —,60 —,80

3) no viena iecirkņa caur otro trešā . . —,70 —,90

4) no viena iecirkņa caur diviem ceturtā . —,80 1,—

5) uz Liepājas-Rīgas dzelzc. st. iepriekš
vilc. atieš. no I. Vec-Liep. iecirkņa . . —,80 1,—

„
111. Vec-Liep. iecirkņa . 1,— 1,20

„
11. Jaun-Liep. iecirkņa . —,70 —,90

„
IV. Jaun-Liep. iecirkņa . —,80 1,—

6) no Liep.-Rīgas dz. stacijas pēc vilc.

pienākšanas uz 4 iecirkņiem braukšanas

maksa ir tāda pat kā attiecīgi uzrādīts

no šiem iecirkņiem uz staciju iepriek-
šējā 5. p-tā.

Piezīme. Braucienus uz Liep.-Aizputes
dz. staciju vai no tās aprēķina pēc ie-

cirkņu takses.

7) uz Centrālo kapsētu no visiem iec. . 1,— 1,20

8) uz „Sachalinu" okeāna tvaikoņu pie-
stāšanās vietā 1,50 2,—

9) uz Kai*a ostu, Aspāzijas birzi un iz-

priecu braucieniem maksa kā vienojas.

10) braucot soļiem vai ar apstāšanos pie-

mērojama laika takse.

11. Laika takse:

Par braucienu darīšanās, ja tas neilgst
vairāk par X stundu —,80 1,—

Par vienu stundu 1,50 2,—

1. piezīme. Maksa par divi pieaugušiem vienjūgā un

četriem pieaugušiem divjūgā. Vienjūgā nevar sē-

dēta vairāk kā trīs un divjūgā vairāk kā sešas per-

sonas. Par trešo personu vienjūgā un par piekto un

sesto braucēju divjūgā jāpiemaksā 10 sant. no perso-

nas un laika braucienos jāpiemaksā 1 1a takses. Viens

par 10 gadiem jaunāks bērns vedams bez maksas,
bet divi par desmit gadiem jaunāki bērni skaitāmi

par vienu pieaugušu.
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2. piezīme. Rokas somas ved bez maksas, bet par

smagām somām maksājami 10 sant. par gabalu.
3. piezīme. Par važoņu izsaukšanu no stāvvietām uz

mājām vai iepriekšēju pasūtīšanu maksājami 20 sant.

Atteikšanās gadījumā jāmaksā par tuvāko attālumu

un par gaidīšanu, kas ilgst vairāk nekā 15 minūtes,

jāmaksā pēc laika takses.

4. piezīme. Likmes derīgas no pīkst. 6 līdz 24, bet

naktī no pīkst. 0 līdz 6 maksa palielinās par vienu

trešdaļu, izņemot braucienus uz vai no dzelzceļu

stacijām vilcienu pienākšanas un atiešanas laikā.

C. Automobīļu takse Liepājas pilsētas administrātīvās robežās.

1) Divvietīgi automobīļi dienā, no pīkst. 7—24 par pir-

mo km 80 sant., par katru turpmāku km 40 sant.

2) Trīs līdz četrvietīgos automobīļos dienā, no pīkst. 7

līdz 24, par pirmo km 80 sant., par katru turpmāko km

50 sant.

3) Piecu līdz sešu sēdvietu automobīļos dienā, no pīkst.
7 līdz 24, maksa par pirmo km Ls 1,20, par katru turpmāko
km 80 sant.

Piezīme. Visos šaīs automobīļu braucienos naktī, kas

skaitās no pīkst. 0 līdz 6, maksa palielinās par 20%.
Maksas aprēķinos, neatkarīgi no braukšanas ilguma,
nobrauktais ceļš, kurš mazāks par puskilometru, skai-

tāms par Vi km, bet, kas lielāks par
Iļ-> km, skaitāms

par veselu kilometru.

4) Sešu un vairāk sēdvietu pasažieru automobīļi pastāv
satiksmei noteiktos virzienos, stundās un dienās par pret biļe-
tēm nokārtojamu samaksu, no kuras 5% ieskaita pilsētai par

labu ielu un tiltu uzturēšanai kārtībā.

I. takse: pieaugušiem vienā virzienā līdz 3 km tālu-

mam 25 sant., bet bērniem, skolniekiem un kareivjiem 15 sant.

no personas.

11. takse: sekošiem virzieniem:

1) no elektriskā ielu dzelzceļa pieturas vietas Aleksandra

ielas galā līdz Aspazijas birzei vai otrādi 25 sant.

2) no elektr. ielu dzelzc. pieturas vietas Aleksandra ielas

galā līdz pamatskolai Kara ostā jeb otrādi 30 sant.

3) no Rožu laukuma līdz Kalpaka tiltam vai līdz pamat-
skolai Kara ostā jeb otrādi 40 sant.

Piezīme. Par gaidīšanu: par katrām 15 minūtēm 50

sant., par katru stundu Ls 2,—. Par bagāžu, kura

Otto Rlohk
Liepājā, Helēnes ielā 2, Tāļr. 669.

EKSPEDĪCIJA, MANTU UN MĒBEĻU PĀRVADĀŠANA.
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ieņem veselu sēdvietu, ņemama maksa kā par vienu

pasažieri, citāda bagāža vedama par brīvu.

D. Elektriskais ielu dzelzceļš.

lelu dzelzceļa līniju kopējais garums 10,5 km.

Pirmā līnija: dzelzceļa darbnīcas, pa Aleksandra

un Rīgas ielām — dzelzc. stacija, pa Vakzāles un Lielo ielām

— Rožu laukums — Siena tirgus.

Otrā līnija: Kara Osta, pa Suvorova, Vakzāles un

ielām — Rožu laukums, pa Graudu ielu un Kūrmājas
prospektu — Kūrmāja — pilsētas peldu iestāde — Peldu un

Ulicha ielu stūris.

vietas no vienas līnijas vagona otras

līnijas vagonā: Vakzāles un Suvorova ielu krustojuma un

Rožu laukuma piestātnēs, pie kam braucošiem no Jaunliepā-
jas uz Vecliepāju pārsēšanās vieta — Rožu laukumā, bet pre-

tējā virzienā braucošiem —minētā ielu krustojumā.
Tarifi braucieniem: 1) pilsētas rajonā pa abām

līnijām, vai arī otrās līnijas ārpilsētas posmā: pieaugušiem
10 sant., kara vīriem un skolniekiem 8 sant.; 2) starp abu

līniju piestātnēm un Kara Ostu: pieaugušiem 12 sant., kara-

vīriem un skolniekiem 10 sant.

Kustība iesākas pīkst. 6un izbeidzas 0,15. Normālā ku-

stība skaitās: no 1. maija līdz 1. oktobrim no pīkst. 8 līdz 23,
bet no 1. oktobra līdz 1. maijam no pīkst. 8 līdz 22. Braucie-

niem rītos līdz pīkst. 7,15 piemēro pustarifu, bet pēc normā-

lās kustības laika dubulttarifu.

8. Dzīvokļi, viesnīcas, pansijas, mēbelētas istabas un

uzturs.

Dzīvokļu L. pārpilnība. Dabūjami tādēļ arī veseli dzīvo-

kļi par mērenu cenu. Mēneša maksa par mēbelētu istabu pri-
vātds dzīvokļos 15—20 latu. Kūrmājā un viesnīcās ir noteik-

Restorāns ,.OLIMPIA" Ipašn. J. Bite

Liepājā, Rožu laukumā 2.

Parocīgākā apstāšanās vieta lauciniekiem.

O Blūms

RESTORACIJA
. Liepājā, Vakzāles ielā 27.

Silti un auksti ēdieni par piemērīgām cenām.

Katrā laikā bagātīga bufete.
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ta takse. Pirmās šķiras viesnīcās (Kūrmājas, Kūrmājas

prosp. 36; Pēterpils viesnīcā, Lielā ielā 15; Romas viesnīcā,

Rožu lauk. 7) tā par istabu ir 2—B lati par 24 stundām. Uz-

turs nav dārgs. Pansijās un ēdienu namos pusdienas, sastā-

vošas no 3 ēdieniem, dabūjamas par 20—30 latiem mēnesī.

Restorānos un viesnīcās cenas mazliet augstākas. Par istabu

un pilnīgu uzturu pansijās (A. Jazdovskas, Peldu ielā 64, un

0. Kozlovska, Peldu ielā 51) ņem: vasaras sezonā 5 latus,

ziemas sezonā 4 latus, bet par mēbelētu istabu vien 1 līdz 2

latus par 24 stundām.

9. Celtniecība.

Kaut gan Liepāja ir veca pilsēta, tomēr ne tikai no vidus,

bet arī jauno laiku pirmiem gadu simteņiem viņā nav uzgla-

bājušās nekādas celtnes. Tas tādēļ, ka pirmos laikos ēkas

bij koka un pilsētu vairākkārt postījuši kari un ugunsgrēki.
Vecākās ēkas atrodas Vecā un Jaunā tirgus (no Tiklo un

Klaipēdas ielām līdz Kungu ielai) rajonā, kurš 16. g. s., kad

osta atradās Barenbušas tuvumā, bij pilsētas centrs. Pēc

vecuma izšķirami septiņi ēku tipi. Pirmais tips ietver 16. un

17. g. s. celtnes. Tās bij zemas, vienstāvu dzīvojamas ēkas,

ar augšistabu, zemu, tikai drusku ielas līmeni pār-
sniedzošu pamatu, bez apakšbūves, stāvu jumtu, un vaiņag-
veidīgu skursteni. Durvis neatradās ēkas vidū un logi nebij
ierīkoti simetriskos atstātumos, bet piemēroti iekštelpu sada-

lījumam. Pa .durvīm ieejot, pirmā telpa bij priekšnams, aiz

tā uz pagalma pusi virtuve. Sienā starp priekšnamu un vir-

tuvi bij skatlodziņš, lai priekšnamā iespīdētu gaisma. No

priekšnama ieeja tieši dzīvojamās istabās, kuras bij mazas, jo
ēkas bij šauras. Rakstūrīga šaīs ēkās bij tā sauktā «augš-
istaba", kura atradās ēkas galā. Tās grīda bij vienu vai divus

kāpienus virs pārējo istabu grīdas. Tā bij glītāki iekārtota

istaba, kura ar laiku izvērtās par kabinetu vai buduāru. Šīs

augšistabas bij gandrīz visās 16. un 17. g. s. celtajās dzīvo-

jamās ēkās. Tajās nebij apakšbūves pagrabiem un tirgota-
vām. Vecākā šā laikmeta ēka ir 1638. g. celtais Demmes

nams, Jūliannas un Helēnes ielu stūrī. Jumta logi tajā ietaisīti

vēlākā laikā, ēkai uzliekot dakstiņu jumtu. Otrais ēku tips
ir līdzīgs pirmajam, bet tajā ir jau augstāks pamats, sevišķa
būve pagrabiem un tirgotavām un jumta istabas. Kā rakstū-

rīgas šā tipa ēkas, kuras pieder 17. g. s. beigām, ir Gorklo

nams (kura pret pilsētas valdes namu vērstais gals celts 1693.

g., bet pretējais gals 1773. g.), Lielā ielā 23, un Stendera

nams (celts 16. g. s.), Kungu ielā 24. Trešais tips ir 18. g. s.

darinājums. Tajā nav augšistabas, bet jumtā uz ielas pusi ir

logi. Citādi tas līdzinās 11. tipam. Ceturtais ēku tips rak-

stūrīgs 1750.—1800. g. Tas ir vienstāvu trešam ēku tipam

līdzīga celtne, bet ar laustu jumtu. Tāds pirmātnējā veidā,

piemēram, bij 1750. g. celtais Meiera, tagadējās pilsētas vai-
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des nams (Lielā ielā 21). Piektā tipa namiem (pēc 1800. g.)

jumtā ir šķērsģēveles ar 3 jeb vairāk logiem. Tāds ir Harm-

sena, tagadējais Muses nams (Ungera ielā 10). Ar 1825. g.

sākās sestā tipa ēku laikmets, kuram raksturīgas ir divstāvu

celtnes (Bāriņu nams, Bāriņu ielā 12). Pie septītā tipa pie-

der pag. g. s. astoņdesmitos gados celtie trīsstāvu un vēlākie

iepriekš pasaules kara radušies nami.

Monumentālākās celtnes pilsētā ir baznīcas, pilsētas,

valsts, sabiedriskas un privātas ēkas, kuras radušās pēdējos

200 gados.

10. Baznīcas.

A. Evaņģ.-luteriskās baznīcas.

Sv. Annas baznīca. Vecākā Sv. Annas baznīca,

pirmo reiz pieminēta 1508. g., atradās Vecājos kapos, uz sa-

las, kuru iežogoja Liepas upes ietekas jūrā. 1560. g. vizitā-

tors Funks to atradis sagruvušā stāvoklī, ar melnu altāra ak-

meni, Sv. Annas tēlu, kuram ļaudis nesuši elku upurus, un

nedaudziem mazvērtīgiem baznīcas piederumiem. Baznīca bi-

jusi iegrimusi dziļi zemē un kapu sēta sapostītā stāvoklī. Uz

Funka ierosinājumu celta jauna baznīca, kura, domājams, bij

pagaidu celtne un atradās tagadējā vietā. Par šo otro baz-

nīcu runā vizitātors Dāvids Gerke 1587. g., aizrādīdams, ka

baznīcā un tās tuvumā apglabāti Liepājas draudzes bagātākie

locekļi, kurpretī pārējie apbedīti Vecājos kapos. Trešā An-

nas baznīca iesvētīta tagadējā vietā 1597. g. 12. jūlijā. Kaut

gan jau 1561. g. Liepājas draudze dabūja savu pirmo lute-

risko mācītāju, tomēr vēl ilgi pēc tam draudzes locekļi turējās
pie pagānu parašām. Pat vēl 1638. g., izdarot baznīcas vizi-

tāciju, atrasts, ka ļaudis nes upurus Sv. Annas tēlam, kādēļ
latviešu mācītājam uzdeva Annas tēlu aizgādāt prom un bez-

dievīgos upurus nepielaist. Baznīca pārbūvēta 1671.—75.

gados, apbūvējot koka sienas ar ķieģeļu sienām. Tās tornis

uzbūvēts 1688.—93. gados, šīs baznīcas garums 24 asis, pla-
tums 10 asis un augstums līdz jumtam 5 asis. Torņa aug-

stums 108 pēdas. Baznīcas velve atbalstījās uz divām rin-

dām apzeltītu koka stabu, pa sešiem katrā rindā. Baznīca

apvienoja (līdz 1758. g.) latvju un vācu draudzes, pie kam

pirmiem dievkalpojumu noturēja no 7—lo rītā, abām drau-

dzēm kopēju vakarēdienu pasniedza no 10—12, pēc kam se-

koja dievkalpojums vācu valodā. Pie latviešu draudzes pie-
derēja deviņi pie Liepājas pilsētas nepiederīgi ciemi. 1786. g.

baznīca atradusies sagruvušā stāvoklī, bet izlabota ar 2000

dālderu. Tomēr drīz tās stāvoklis palika tik ļauns, ka vētras

laikā jumts draudēja nokrist un dienvidrietumu sienā radās

10 collu plata plaisa. 1817./18. g. ziemā sakristejas grīda
bijusi klāta ar sniegu un daļa ērģeļu kora sagāzusies. Pēc tam

savākti ziedojumu ceļā 22.000 rubļu, ar kuriem 1820. g. 25

nedēļu laikā baznīca izlabota, pēc kam baznīca tā paša gada
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29. septembrī iesvētīta. 1798. g. baznīcas tornī iespēra zi-

bens, bet uguni nodzēsa. 1823. g. tornim noņēma spici un tā

vietā uzcēla kupolu. Tornis pārbūvēts 1872./73. gados, pa-

lielinot tā augstumu līdz 196 pēdām. Ar to tornis ir augstākā
celtne pilsētā. Baznīca tagadējā veidā pārbūvēta 1892.—93.

gados gotiskā stilizējumā, ar plašām, gaišām telpām, kur vie-

tas apm. 5000 personu. Baznīcas garums 60, platums 20 un

augstums 14 metri. Baznīcas krustiski velvētie griesti atbal-

Sv. Annas baznīca.

stas uz divām rindām varenu mūra stabu, pa sešiem katrā

rindā. Starp katras puses stabu rindu un ārsienu, sākot no

altāra, plaša galereja, uz kurieni uzeja katrā galā no galvenās
ieejas un no altāra puses. Altāra sienas pusē melna tāpele ar

Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo vārdiem. Ērģeļu koris at-

balstās uz 4 apaļiem akmeņa stabiem. Ērģeles ozola, tagadē-
ja veidā pārbūvētas un paplašinātas no Valkera 1913. g., mo-

dernas, ar tāļskani virs griestiem. Ozolkoka kancele pa kreisi

pie pirmā staba, no altāra skaitot. Baznīcā seši lukturi.

Starp katras puses trešo un ceturto stabu sānu sienās ir dur-

vis. Soli ozola koka. Logi mazāki apakšējā daļā, lielāki augš-
daļā. Baznīcas iekšienē viss jauns, izņemot baroko stila altā-

ru, kurš uzglabājies no 17. g. s., trešās Annas baznīcas.
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Altars ir kokgriezēja, ventspilieša Nikolaja Zefrena darbs.

Altāra platums 5,9 m, augstums 9,7 m. Tas trim stāviem.

Altāra pamata krāsa ir tumša, gadrīz melna. Bet apzeltīti

stabi, stabiņi, vīnogu ķekari, eņģeļu spārni, puķu vītnes un ci-

ti izgreznojumi, starp kuriem bībeles vecās un jaunās derības

krāsoti tēli, dod altāra kopējai ainai krāsainu svētlaimības ap-

garotu dzīvību. Uz melna, 1,5 m. augsta, ar apzeltītām strī-

pām izgreznota pamata paceļas augstākais altāra stāvs ar Mi-

ķeļa Andželo Porta Pia pakaļdarināto portālveidīgo viduci ar

krustā sistā Kristus baltu tēlu, pie kura kājām cilvēka galvas
kauss ar divi rokas stilbiem. Kristus tēla vienā pusē Jēzus

māte, otrā — māceklis Jānis un zemē noliecies eņģelis, kurš

ar drāniņu slauka Kristus asiņainās kājas. Zem krustā sistā

Kristus tēla sekošs paraksts: „Anno 1712. Hat Seel. Varen

Horst zur Ehre Gottes diesen Altar vergiilden lassen". Por-

tālainavai katrā pusē 4 stabi. Portāla labā pusē starp vidē-

jiem stabiem Mozus ar bauslības galdiņiem. Mozum vienā

pusē starp divi stabiem apustulis Pāvils ar šķēpu labā un bī-

beli kreisā rokā, bet otrā pusē apustulis Bērtulis ar grāmatu
labā un zizli kreisā rokā. Portāla kreisā pusē starp vidējiem
divi stabiem Kristus ar staru kroni galvā un krusta koku pār
kreiso plecu. Kristum vienā pusē Pēteris ar atslēgu labā un

bībeli kreisā rokā, bet otrā pusē apustulis Jānis ar biķeri krei-

sā un grāmatu labā rokā. Virs katra staba pa eņģeļa galvai
ar divi spārniem. Uz galējā labās puses staba uzraksts: Hoc

Altare fecit Nicolavs Soffrens Vindaviae A. 1697." Pār

krustā sistā Pestītāja tēlu lidojoša eņģeļa galva ar spārniem,
bet augstāk ir portāla jumts ar altāra dāvinātāja ģērboni

(Liepa, vanags ar divi zvaigznēm un bruņu tērpu.) un sekošu

uzrakstu: „Anno 1697. Seel. Herr Biirger Meister Johann

Plander nebst seine Eheliebste Fravv Elisabeth Wittingk ha-

ben diese Altar zur Ehre Gottes Bauen lassen." Virs portāla

jumta ģērboņa katrā pusē pa gulošam eņģelim ar palmas za-

riem labā rokā. Altāra otrais stāvs ir zemāks par pirmo. Tā

vidū ir ieapaļš ierāmējums, kuram katrā pusē pa trim ar pu-

ķu vītnēm izgreznotiem stabiem. lerāmējumā no krusta koka

noņemtā Kristus līķis, kuru apraud abas Marijas un Jāzeps.
Pa labi un pa kreisi no ierāmējuma, starp katriem divi sta-

biem, pa apustuļa tēlam. Aiz katra malējā staba ornaments,
kurš kreisā pusē ieslēdz uzticības, labā pusē labdarības zim-

bolu. Altāra trešā stāvā ir tikai divi stabi, kuri tāpat kā otrā

stāvā greznoti puķu vītnēm. Starp tiem sevišķā, apaļā lauru

vaiņaga ierāmējumā tēlota Kristus uzbraukšana debesīs: mā-

koņos tītā Kristus zeltītās drēbes, bet apakšā priekā apstaro-
tie apustuļi. lerāmējuma katrā pusē eņģeļa tēls. Tālāk, kā

pa labi, tā pa kreisi, aiz katra staba, pa diviem bībeles tēliem.

Altāra pašā augšā, uz sevišķa postamenta, apstarotais Kri-

stus ar zvaigžņu kroni galvā un krustu kreisā rokā, kā nāves

uzvarētājs un pasaules Pestītājs, pret kuru no abām pusēm
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noliekušies uz lokveidīgiem paaugstinājumiem atrodošies eņ-

ģeļu tēli. Aiz tiem virs katra trešā stāva staba stāv pa eņ-

ģelim, kreisā pusē ar vaiņagu, labā — krustu rokā.

Trejādībns jeb Trīsvienības baznīca,

Lielā ielā, Liepājas vācu cv.-luteriskās draudzes dievnams,

celts no lauku akmeņiem 1742.—58. gados, itāliskā renesan-

ses stilā, pēc nezināma Karalauču celtnieka plāna, 54 m. gara,

20 m. plata, 14 m. augsta līdz jumta velvei un 17,5 m. līdz

vara jumta virsum. Tornis 54,8 m. augsts, sastāv no 5 po-

Trejādības baznīca.

smiem, no kuriem augstākie divi celti 1865./6. gados. Baz-

nīca grieķiska krusta celtne. Krusta galvenās rokas vienādi

garas kā uz torņa, tā altāra pusi. Šķērsrokas tāpat vienādas,
bet ļoti īsas. Baznīcas galvenās ieejas katrā pusē pa vienam

stabam; pie katra no tiem pa statujai: viena no tām izteic

reliģiju, otra mīlu. Katras sānu rokas vidū ieeja, kuras katrā

pusē tāds pat stabs kā pie galvenās ieejas, bet bez statujām.
Baznīcas pirmātnējā ceturtā ieeja atradās baznīcas otrā galā,
pretī galvenai ieejai, bet 1866. g., piebūvējot sakristeju, iz-

nīcināta un tās vietā ierīkota sevišķa ieeja no labās puses sā-

niem, pret sakristeju un altāra telpu. Baznīcas griesti atbal-

stās uz divām rindām baltu mūra stabu, pa 6 katrā rindā, kas

baznīcas telpu sadala trijās daļās: platākā vidējā ar sešiem

krustiskiem griestu velvē jumiem un šaurākās sānu daļās.

Pret katru vidus daļas apaļo stabu četrkantīgs sienu stabs ar
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korintiešu stukatūras izgreznojumu augšā. Baznīcas iekšie-

nes pamatkrāsa ir balta, pār kuru bagātīgi, dažādi labi izde-

vušies zeltīti izgreznojumi. Pa plašiem logiem iespīd daudz

saules gaismas, kādēļ baznīcas telpas gaišas un saulainas. Ro-

koko stila altars bagātīgi izrotāts. Altāra vidū Kristus tēls

pie zeltīta krusta zeltītā ierāmējumā. Šā ierāmējuma katrā

pusē pa divi korintiešu stabiem. Starp šiem stabiem, no Kri-

stus tēla pa labi apustuļi Jānis, virs kura zelta ērglis, un Mar-

kus ar spārnotu lauvu, pa kreisi — Matīss, virs kura galvas

eņģeļa tēls, un Lūkass ar spārnotu briedi. Virs stabiem

grezns baldachīns ar Trīsvienību: Dievu Tēvu, Kristu un Sv.

Garu baloža tēla veidā. Starp Dievu un Kristu zemes lode.

No Trīsvienības pa labi un pa kreisi cherubimi un serafimi

ar zelta spārniem zelta apģērbos. Virs baldachīna, vidū, pe-

likāns, kurš dzirdina savus mazuļus, bet katrā pusē pa eņģe-
lim ar palmu zariem rokā. Uz altāra galda no koka izgriesta

čūska, pie kuras divi sērojoši eņģeļi, no kuriem viens izteic

Ādama grēkos krišanu, otrs
— grēku nožēlošanu. No altāra

pa labi, starp pirmiem divi stabiem, hercoga, vēlāka (no
1795. g.) Liepājas maģistrāta loža, uz kurieni uzeja pa riņķī
grieztām trepēm. Ložu grezno bij. Kurzemes hercogu un Po-

lijas karāļu ģērboņi un ieroču emblēmas. Pa kreisi no altāra

vēl 18. g. s. lietošanā bijušais bikts krēsls tagad glabājas kā

sēdeklis, kurš agrāko uzdevumu zaudējis. Kancele, pa kreisi,

pie otrā staba, no altāra puses skaitot, baltākrāsā ar zeltītiem

izgreznojumiem. Virs kanceles zem baldachīna lidojošs balts

balodis, uz baldachīna 4 pasaules daļas reprezentējoši ģēniji
un virs tiem uzraksts: „Jehova" ebreju valodā ar divi lidojo-
šiem eņģeļiem baroko stilā. Baznīcas ērģeles pirmātnējā vei-

dā cēlis rīdzinieks Koncius. Pēc 1885. g. izdarītās pārbūves,
šīs ērģeles ar 131 skanošu un 21 blakus reģistri, 4 manuāliem

un 7000 stabulēm bij lielākās pasaulē. Ērģeļu koris atbalstās

uz divi lieliem un 4 mazākiem stabiem. Baznīcas sānu gale-

rijas stiepjas no galvenās ieejas gala līdz katras puses 4. vi-

dus un sienu stabiem. Uz tām uzeja kā no galvenās ieejas, tā

no sānu ieejas puses. Baznīcā telpas apm. 1500 personām.

Jaunliepājas baznīca, pie Pāviljona, Aleksan-

dra un šuvālova ielām, būvē esoša celtne, saskaņā ar plānu,
modernizētā ziemeļnieku stilā, 25 asis gara, asis plata
un 7 asis augsta. Torņa augstums 2834 asis. Tās pamatak-
mena iesvētīšana notika 1914. g. 18. maijā, šo baznīcu ceļ
Jaunliepājas latviešu draudze, dib. 1901. g. 21. jūnijā, kad arī

notika tās pirmais dievkalpojums šās būvē esošās celtnes vietā

bijušā koka lūgšanas namā. No 1913. g. Jaunliepājas drau-

dzes dievkalpojumi notiek šuvālova ielā 60, lūgšanas namā,
kur vietas apm. 600 personām. Jaunceļamājā baznīcā vietas

4500 personām. Līdz šim Jaunliepājas baznīcas celtnei izlie-

toti apm. 220.000 latu.
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Garnizona katedrāle, Kara ostā, celta 1902./4.

gados, no ķieģeļiem un akmeņiem, ar akmeņa grīdu, bicantie-

šu stilā, ar zvanu tornī virs galvenās ieejas rietumos, galveno

kupola torni vidū un ar divi sānu torņiem ziemeļu un dien-

vidu pusē. Bez galvenās ieejas ir vēl ieejas kā no ziemeļu, tā

dienvidu puses. Katedrāle celta ar kara ministrijas līdzek-

ļiem un izmaksājusi apm. 2 miljonus latu. K. galvenā telpa
ir pareizs četrstūris, kura platums, no ziemeļiem uz dienvi-

diem skaitot, ir lielāks nekā garums (no kora puses līdz alta-

Garnizona katedrāle.

ram skaitot). Tajā vietas apm. 800 personām, bet iedobu-

mos pa kreisi un pa labi no galvenās ieejas un virs tās 300

personām. Līdz pasaules karam katedrāles iekšpuse bij iz-

greznota daudzām svētbildēm, karogiem un sienu un griestu

gleznojumiem. No visa tā uzglabājušās agrākā veidā altāra

un vissvētākās vietas telpas, ar augstu zeltītu, gleznām izro-

tātu altāru, kurš šķir vissvētāko vietu no dievlūdzēju skatiem.

Vācu okupācijas laikā katedrāli pārvērta par garnizona lute-

rāņu dievnamu, pārkrāsojot visas iekštelpas baltā krāsā, iz-

ņemot altāra un vissvētākās vietas telpas, kuras projektēja

izbūvēt piemērīgi luterticīgu baznīcas altāra un sakristejas
iekārtas prasībām, lai pēc tam zeltīto altāru nodotumuzejam.
Šo karā neaiztikto telpu sienu un griestu gleznojumus un ci-

tus tur esošos priekšmetus tomēr stipri sabojājis laika zobs.
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Tagad katedrāle kalpo garnizona visu kristīgo konfesiju vaja-

dzībām.

B. Citas evaņģēliskas baznīcas, lūgšanas nami un garīgas

organizācijas.
Reformātu baznīca celta 1737. g. no akmeņa,

bez torņa, atradās Vilhelmīnes ielā, iepretī rom.-katoļu ķeste-

ra dzīvoklim, katoļu baznīcas tuvumā. Toreiz ref. draudzei

bij vairāk nekā 100 locekļu. Tā pastāvīgi atradās spaidīgos
naudas apstākļos, saņemdama naudas pabalstus no ieceļojo-
šiem tirgotājiem un kuģiniekiem, Šveices, Dancigas un Brē-

menes. Tā pastāvēja līdz 1830. g., kad viņas baznīca jau bij

nonākusi sagruvušā stāvoklī. No tā laika tās locekļi sāka ap-

meklēt Trejādības baznīcu, kuras draudzētie ar laiku pārgāja,
pie kam gan vēl 1840. g. Liepājā bij 40 reformātu ģimeņu.

2. Baptistu baznīcas. Pirmo reiz b. dievkalpo-

jumus L. sākuši noturēt 1857. g. Pirmā b. draudze L. nodi-

bināta 1860. g. Liepājā baptistiem 3 baznīcas un 2 lūgšanas
nami. Pirmo trīs baznīcu draudzēm kopīgi pieder Nikolaja
ielā 12 trīsstāvu mūra nams, kurš kalpo kā skola.

Pāvila baznīca, Pētera ielā 19, celta no mūra 1895.

g. ar 1100 sēdvietām. Nācaretes baznīca, Suvorova

un Lāču ielu stūrī, celta no mūra 1883. g., ar 600 sēdvietām.

Ciānas baznīca, Meža ielā 16, celta 1906. g. no mūra,

ar 800 sēdv. Liepājas vācu „Z ālom es" lūgša-

nas nams, Palmu ielā 3, celts no koka ap 1900. g., ar 175

sēdvietām. Liepājas 11. draudzes lūgšanas

nams, Vecā Kūrmājas ielā 12, celts no koka gadus 35 atpa-
kaļ, ar 200 sēdvietām.

3. Bīs ka p u-m etodistu baznīca, Aleksandra ie-

lā 25, trīsstāvu ķieģeļu ēka, kuru gadus 25 atpakaļ sāka celt

kā «tautas atturības namu" kuģinieku un strādnieku vajadzī-
bām baptistu mācītājs J. Rumbergs ar no Liepājas kara ostas

komendanta izsniegtiem 8000 z. rubļ. Turpmākos gados ēkas

būvē tika ieguldītas prāvas summas. Tomēr līdzekļu nepie-
tika tās nobeigšanai. Ēka pārgāja citās rokās, un 1922. g.

augustā to ieguva par 5000 dolāru 1921. g. dibinātās Liepā-

jas metodistu draudzes vajadzībām Dr. Geo. Milton Fowles,

apceļodams Baltijas valstis Amērikas metodistu ārējo misiju
pārvaldes uzdevumā. Ēka iekārtota un izbūvēta 1922.-4. ga-

dos, ar 800 sēdvietām. Baznīcas priekšpusē uzraksts „Finis
coronat opus".

4. Pestī šan a s armija, šīs Londonā 1865. g. di-

binātās starptautiskās garīgi-filantropiskās organizācijas dar-

bību Latvijā uzāka 1923. g., kad tā sākusies arī Liepājā. Pest.

armijas Liepājas štābs atrodas Bāreņu ielā 13.

C. Romiešu-katoļu baznīca.

Sv. Jāzepa baznīca, pie Skrīveru, Pētera un Vil-

helmīnes ielām, romāņu bazilikas stilā, celta no ķieģeļiem
1894.—1900. gados, agrākās 1737.—43. g. celtās romiešu-
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katoļu baznīcas vietā. Pēcreformācijas pirmājā laikā kato-

ļiem L. bij. tikai lūgšanas nams, kurš atradās Marijas ielā 10.

Baznīcā apvienotas latviešu, leišu, poļu un vācu katoļu drau-

dzes. Baznīcai apkārt ķieģeļu sēta. Galvenā ieeja no Skrī-

veru ielas puses. Bez tās trīs sānu ieejas. Galvenās ieejas
pusē, virs augsta portāla, divi mazi torņi, pa labi piebūve ar

galveno torni. Baznīcas presbiterijas un galvenā altāra galā

divi vidēja lieluma torņi. Baznīcā 7 brūnas plāksnes par pie-

miņu donatoriemun personām, kurām nopelni tagadējās baz-

nīcas celšanā. No pirmātnējās baznīcas uzglabājusies austru-

mu daļa, kura ietilpst tagadējās plašās celtnes ziemeļaustru-
mu stūrī kā Marijas kapele ar galveno Marijas altāru. leeja
šaī telpā no baznīcas galvenās ieejas un austrumu sānu nāves

pa kreisi, 6 kāpienus lejā. Altāra nišā moderns, balts, pēc
Lurdas Dievmātes izgatavots Marijas tēls, kuram katrā pusē

pa trim stabiem. Virs Dievmātes tēla uzraksts: „Ego sum

immaculata conceptio". Augstāk pār Dievmātes tēlu esošā

glezna — Dievmāte ar Kristus bērniņu — darināta pēc Ra-

faela Sikstinas madonas parauga. Virs gleznas kokgriezuma

zvaigzne, apakšā 2 ceļos nometušies uz altāra stabiem atro-

došies eņģeļi. Pa kreisi sienā iebūvēta agrākās baznīcas kan-

cele zaļā, pelēkā un zelta krāsā ar vairākām sudrabotām avīm

kā draudzes zimbolu, pa labi — Polijas baltais ērglis ar Zak-

sijas un Kurzemes ģerboni kā norādījumu uz līgumu, uz kura

pamata Ernests Birons cēla katoļiem baznīcu L. Marijas kā-

pelē divi logi un divas nišas. No tās griestiem karājas kuģis.
Pie kāpelēs ieejas katrā pusē brūna marmora plāksne ar do-

natoru vārdiem. Otrs Marijas — pastāvīgas palīdzības (Per-

petui succursus beattae Mariae Virginis) altars baznīcas gal-
venās ieejas iekšas kreisā pusē. Šī altāra galvenās daļas ir

Marija ar bērniņu, Kristus ar krustu labā un scepteri kreisā

rokā. Galvenās ieejas iekšā katrā pusē krustā sistā Kristus

tēls ar svētīta ūdens trauku. Baznīcas navē, pa labi no galve-
nās ieejas, pie ziemeļu sienas, iedobumā, baroko stila kokgrie-
zumā Kristus pie krusta koka ar Mariju un Mariju Magdalēnu
no vecās 18. g. s. baznīcas laikiem ar uzrakstu: „Jesus Chri-

stus Deus Homo vivit regnat imperat i/i MCMI". Baznīcas

jaunceltne balstās uz divām rindām stabu, pa 7 katrā rindā,
kas baznīcas telpu sadala 3 daļās: vidējā jeb galvenā un sā-

nu nāvēs. Stabi, sienas un griesti krāsoti un izgreznoti dau-

dziem bībeles skatiem un attēliem. Pie katras sānu nāves

sienas divi bikts krēsli. Sānu nāvēm gar sienām 14 ainas no

Kristus ciešanu vēstures. Sānu nāvēs, virs sānu altāriem,
kreisā pusē Čenstochovas, bet labā — Viļņas Ostrobramas

Dievmātes atdarinājums. Galvenās nāves griestos Mozus ar

bauslības galdiņiem un Sv. Kazimirs. Galvenā navē virs ka-

tra staba pa eņģelim, bet augstāk virs katra eņģeļa pa svētam,

kopā 8 svētie. Virs viena no vidējās nāves kreisās puses staba

uzraksts: «Teiciet to Kungu, visas tautas. Slavējiet viņu,
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visi ļaudis", bet labās puses staba: „Lobet den Herrn aile

Volker. Lobet ihn aile Nationen". Tādi pat uzraksti poļu un

leišu valodā pie galvenās nāves diviem citiem stabiem altāra

pusē. Presbiterija ar baznīcas galveno altāru ieņem celtnes

dienvidu galu. Tās kupolā tēlota svētā ģimene: Jēzus, Marija

un Jāzeps, kuriem katrā pusē divi eņģeļi ar bazūnēm. Aug-
stāk pie vertikālās sienas, ovālā, Sv. Gars baloža veidā, bet

griestos Dievs Tēvs. Presbiterijas vidējā logā gleznota Trīs-

vienība: Dievs Tēvs, Sv. Gars, Jēzus kā bērns, Marija un Jā-

zeps. Vienā no blakus logiem ir evaņģēlists Jānis, otrā Jānis

Kristītājs. Blakus logiem mesiāniskie pravieši: kreisā pusē

Malachija, labā — Jezāja. Galvenais jeb lielais altars ro-

māņu stilā, ar tabernakeli vidū, kurā glabājās svētie sakra-

menti, šī altāra priekšā deg pastāvīga uguns. Pie presbi-

tērijas sienām 4 ģērboņi: archibīskapa Ropa, uz kura ierosmi

baznīca celta; Lietavas bīskapa Palluluona, pie kura diocēzes

baznīcas celšanas laikā piederēja Kurzeme; Miķeļa Plātera

Zvberc, kuram lieli nopelni baznīcas būves atļaujas izgādā-
šanā un materiāla pabalsta sniegšanā, un Liepājas pilsētas,
kā baznīcas labvēles. Pie presbitērijas labās sienas 3 brū-

nas marmora plāksnes ar donatoru vārdiem. Uz vienas no

tām sekošs uzraksts: „Scientia, arte, consilio et labore adju-
tores fuere: L. Melville architector, E. Strandmann orna-

mentorum et architecturae consultor, L. Fritsche pictor,
R. Seidel, Claussohn, Semit, Ahhy, Gross, Saeger fabri,

quibus Deus O. M. praemio remuneretur aeterno". Kreisā

pusē trīs stāvu, labā divu stāvu ložas, uz kurām ieeja no

dienvidu gala torņiem. Zem labās puses ložām ieeja sakri-

stejā. Presbitērijā divas ieejas no galvenās nāves. Pie iee-

jas labā pusē baptistērija ar lidojošu zelta balodi virs tās.

Pie apsīda sienas, pa kreisi no galvenā altāra, Sv. Jāzepa
altars ar svētājiem Jāzepu, Dominiku un Apoloniju, pa labi —

Sv. Antona altars ar svētājiem Antonu (kura rokā bērns),
Francisku un Elīzabeti. Kancele baznīcas labā pusē pie
6. staba, no galvenās ieejas skaitot. Kanceli, kura balstās

uz 9 stabiem, grezno 4 evaņģēlistu tēli. Virs kanceles bal-

dachīns. Ērģeļu un dziedātāju telpas, virs galvenās ieejas,
baznīcas ziemeļu galā. Ērģeles izgatavojis ērģeļu būvētājs,
rīdzinieks Martins. Galvenajam Marijas altaram pretī, baz-

nīcas rietumu pusē, Kristus sirds altars, uz kuru ved trepes
ar 16 kāpieniem. Uz sienas blakus altaram divas gleznas:
grēkos krišana un pestīšana. Pie Kristus sirds altāra divi

brūnas marmora plāksnes ar donatoru vārdiem. Zem Kristus

sirds altāra līķu kapliča ar trešo Marijas altāru — sāpju
mātes altāru, kur tēlota Marija ar no krusta noņemto Kri-

stus līķi. Zem šā altāra ieeja uz baznīcas pagrabu, kur atro-

das agrāku laiku mirušo zārki un kauli. No Kristus sirds

altāra trepes uz galveno torni, kur novietoti zvani. No torņa
plašs skats pār Liepāju uz visām pusēm.



61

D. Grieķu - katoļu baznīcas.

Kad taisni Liepājā ievesta grieķu-katoļu ticība, noteiktu

ziņu nav. Vecākais šās ticības lūgšanas nams 1757. g. atra-

dies pie Vecājiem kapiem, iepriekš 1784. g. pie Jūliannas

ielas un iepriekš 1866. g. Kungu ielā. Tagad Liepājā 4 pa-

reizticīgo un viena vecticībnieku baznīcas. Pirmās 4 ir:

Trīsvienības baznīca, vecākā gr.-kat. baznīca

Liepājā, Bāreņu ielā 9, celta no ķieģeļiem un akmeņiem
1866.—68. gados uz 1861. g. no Vites un Hīkes bāreņu

patversmes iegūta gruntsgabala.
Aleksandra Ņevska baznīca, Ūlicha ielā 61,

celta no koka 1888. g. kā bijušā Cēsu 178. k. pulka baznīca,

pēckara laikā skaitās par Aleksandra Ņevska brālības

baznīcu.

Aļeksēja baznīca, Jaunliepājā, Vakzāles ielā 52,

celta no akmeņiem un ķieģeļiem 1905.—1907.g.

Aleksandra Ņevska katedrāle, Kūrmājas

ielā 28/30, nepabeigta sarkanu ķieģeļu celtne, kurai pamats
likts 1912. g. 30 .septembrī. Tās būvē ieguldīti līdz 1914. g.

novembrim ap 800.000 latu, kas galvenā kārtā nākuši no

valsts līdzekļiem. Vācu okupācijas laikā radās domas to

pārvērst par muzēja ēku. 1921. g. Liepājas pilsētas un val-

dības aprindās bij projekts šo celtni nojaukt un tās vietu

atbrīvot valsts vai pilsētas vajadzībām, bet 1927. g. tā nodota

Latvijas pareizticīgo sinodei.

Vecticībnieku baznīca, Jaunliepājā, Ziemeļu

kapsētas dienvidos, vecticībnieku nodalījumā. Baznīca ir

nelielakoka celtne. leeja pa kapsētas vārtiem, no Tīklu ielas.

E. Ebreju lūgšanas nami.

Žīdu sinagoga, pirmo reiz Liepājā minēta 1802. g.,

Pētera ielā 11, tagadējā veidā celta 1868. g., ar trim kupo-
liem. Tās fasādē likti Jezājas vārdi „Pischu šorim vejove

geeo cadik šomor emunim" (Atveriet vārtus, lai ienāk

taisnā tauta, kura turās pie patiesības). Celtnes garums 30,

platums 20 un augstums 10 m. Sinagogā 300 sēdvietas vīrie-

šiem un galērijā 142 vietas sievietēm. Telpas vidū bima,

iežogots paaugstinājums, no kura baal-kereija lasa toru. Pret

galveno ieeju, sinagogas pretējā galā paaugstinājums, uz

kuru uzeja no labās un kreisās puses. No šā paaugstinājuma
pieeja pie Aron Hakodeš (svētā skapja), kurā glabājas mi-

rušo draudzes locekļu dāvātās uz balta no teļādas izgatavota
pergamenta ruļļiem rakstītas 5 Mozus grāmatas — toras.

Svētajam skapim, kuram priekšā zeltīts zīda priekškars, katrā

pusē trīs stabi, bet virsū 10 baušļu sākuma vārdi. Pirmais

žīdu lūgšanas nams atradies Joachima ielā 5, laikam no

1799. g., kad Kurzemes žīdiem deva atļauju nomesties uz

dzīvi Liepājā. Ebreju lūgšanas nami atrodās: Pētera ielā 13,
Graudu ielā 15, Jāņa ielā 8 un pie Annas tirgus.
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Pilsētas valdes nams, agr. Rātūzis. Lielā

ielā 21, uzcelts 1750. g., kā Meiera dzīvojamā ēka, 1774. g.

pārdots hercogam Pēterim, 1794 .g. lieltirgotājam Stende-

ram, bet 1800. g. pilsētai, kura tur ierīkoja rātūzi jeb pado-

mes namu. Ēka bijusi vienstāvu ar 8 istabām un jumta tel-

pām. Vecākais rātsnams, kurš varbūt celts jau 16. g. s., no

1625.—1760. g. atradās Ugunsdzēsēju laukumā, tagadējā

ugunsdzēsēju torņa tuvumā. Šaī namā 1760. g. ierīkoti pil-
sētas svari. Pēc 1780. g. tur atradušies tiesas kalpotāju dzī-

vokļi, pie kam daļu telpu izlietoja gaļas veikaliem un vēršu

un zirgu staļļiem. 1839. g. tas nojaukts, ierīkojot tā vietā

skārņus. No 1760.—1800. g. rātsnams atradās tagadējās
pilsētas bibliotēkas nama vietā, Kungu un Zivju ielu stūrī.

Tagadējais pilsētas valdes nams pārbūvēts 1832. g., kad tam

uzcelts otrs stāvs ar jumta telpām. Pēc tam vairākreiz pār-
būvēts un ievērojami paplašināts; pēdējo reiz pag. g. s. beigās.

Liepājas birža, Zāģeru laukumā 15, atrodas

1885./7. g. no ķieģeļiem celtā divstāvu namā, kurš izmaksā-

jis 54.000 z. rbļ. Nama pirmā stāvā 100 pēdas gara, 50 p.

plata un 36 p. augsta biržas sapulču zāle, biržas komitējas
archīvs, telpas bufetei, mākleriem, ekspertiem v. t. t., bet

augšstāvā biržas sabiedrības sapulču zāle un biržas komite-

jas sēžu un kancelejas telpas.

Par L. b. priekšteci skaitāma «Liepājas kristīgo tirgo-

tāju korporācijas" (kura pastāvēja jau 18. g. s.) izveidotā

pilsētas «tirdzniecības komiteja", kuras statūtus 1823. g. ap-

stiprināja Kurzemes ģenerālgubernātors. Noteikts nodoms

nodibināt L. biržu radās 1878. g., kad t. 1. pilsētas galva
Ūlichs pēc Orlas biržas statūtu parauga izstrādāja Liepājas
biržas statūtus, kurus Krievijas ķeizars apstiprināja 1880. g.

15. augustā. Biržas sabiedrības dibināšanas sapulce un pir-
mās biržas komitejas ievēlēšana notika 1881. g. 22. janvārī

(v. st.). Biržas regulārās sapulces uzsāka 1885. g. 26. sep-

tembrī, izlietojot daļu no būvē atrodošās nama apakšstāva

telpām. 1926. g. 26. martā L. b. dabūja jaunus statūtus,

kurus uz 1923. g. lik. par biržām apstiprināja finansu mi-

nistris. Par L. b. sabiedrības biedriem var būt tirdzniecības

un kuģniecības uzņēmumi, kredītiestādes, apdrošināšanas bie-

drības, kooperātīvas sabiedrības, kooperātīvi un spedīcijas

kantori, kuri izpirkuši 1., 11. un 111. kategorijas tirdzniecī-

bas zīmi, rūpniecības uzņēmumi, kuri izpirkuši 1., 11., 111.

vai IV. kat. rūpn. zīmi, kuģu īpašnieki ar kopēju tonnāžu

pāri par 300 n. tonnām, kā arī centrālās un rajonu lauk-

saimniecības biedrību savienības un vietējās lauksaimniecī-

bas biedrības, ja pēdējo valdes sēdekļi atrodas Liepājā. Bir-

žas darīšanas vada no 12 locekļiem sastāvoša biržas komi-

teja. Biržas sapulces pieietāmas tikai biržas sabiedrības bie-

11. Dažādas celtnes un iestādes.
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driem, kuri maksā noteiktas biedru naudas, citām personām
tikai izņēmumu gadījumos. Pie biržas pastāv: zvēr. biržas

un kuģu mākleri, labības inspekcija, statistisks un

dzelzsceļu izziņu biroji, zvēr. svērēju un brāķeru institūts,
konsultācijas birojs nodokļu lietās. Biržai savs velkonis —

ledlauzis un pieder vairāki nekustāmi īpašumi.
Liepājas Latviešu Biedrība, Ugunsdzēsēju

laukumā 2, dibināta 1903. g. pēc Rīgas un Jelgavas latviešu

biedrību parauga uz iekšlietu ministra 1903. g. 23. maijā
apstiprinātu statūtu pamata, pēc kam dibinātāju sapulce sa-

nāca tā paša gada 28. novembrī. Tagadējie biedrības statūti

pārgrozītā veidā reģistrēti Liepājas apgabaltiesā 1923. g.

Liepājas latviešu biedrība.

31. janvārī. Biedrības valdes sēdeklis atradās Suvorova

ielā 2, bet ar 1904. g. februāri Kungu ielā 4. 1908. g. bie-

drība atgriezās uz Suvorova ielu 2, iegūstot šo namu savā

īpašumā. Tagadējās telpās biedrība atrodās no 1922. g.

1909. g. 14 .decembrī biedrības namā izcēlās ugunsgrēks,
kurā izdega ēkas iekštelpas. Pēc tam ēkai uzcēla otro stāvu,

telpu izbūvi galīgā veidā nobeidzot 1911. g. 1912. g. biedrība

nopirka vairākus ēku komplektus: Rožu laukumā 5 un 6,
Pasta ielā 2 un 4 un Stendera ielā 12. 1914. g. 26. jūnijā
biedrības pilna sapulce nolēma celt Rožu laukumā iegūto
namu vietā 6-stāvu namu, bet šā plāna realizēšanu izjauca
uznākušais karš. Vācu okupācijas laikā biedrības apakšējā
stāvā ievietojās vācu mazā skatuve, bet augšējā stāvā brīv-

mūrnieku loža. Biedrība no sākta gala attīstījusi rosīgu
darbību, sarīkodama teātra izrādes, jautājumu un priekšla-
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sījumu vakarus un koncertus. Teātra izrādēm, kuras notika

Dramatiskās biedrības vadībā ar Dr. Ekšteinu priekšgalā,

biedrība nodeva savu zāli bez maksas. 1909. g. uz Menteļa
ierosinājumu pie biedrības nodibinājās archeoloģisks, etno-

grāfisks un dabaszinātnisks muzējs. Taī pašā gadā biedrība

izgādājuse no pilsētas 2000 rbl. pabalsta latviešu teātrim; ar

nākošo gadu so summu palielināja līdz 4000 rbļ. Ar to

teātrs nostājās uz drošām kājām. Biedrības līdzekļi un

iespaids vietējā dzīvē ar katru gadu palielinājās, par ko lie-

cina jau augstāk pieminētais namu pirkums 1912. g. Vācu

okupācijas laikā biedrības darbība gandrīz pilnīgi apstājās.
Darbība atjaunojās 1918. g. 22. martā. 1919. g. 4. janvārī

biedrība nodeva savas telpas pagaidu valdības rīcībā, novie-

tojot valdības locekļus biedrības valdes locekļu dzīvokļos.
1922. g. biedrība piedalījās Liepājas operas, Tautas konser-

vatorijas un Brāļu kapu komitejas nodibināšanā. 1924. g.

biedrība Tautas konservātoriju pārņēma pilnīgi savā rīcībā,

izbūvējot tai namu Pasta ielā 4.

Liepājas pilsētas peldu iestāde, jūrma-
las apstādījumos, 100 soļu atstātu no Kūrmājas viesnīcas,pretī
Nikolaja ielai, iespaidīga doriska stila mūra celtne, 60 m gara,

20 m. plata un 6}4 m. augsta, ar kupolveidīgu vidus daļu,

15 apaļiem masīviem akmeņa stabiem priekšpusē. No gal-
venās ēkas aizmugures sienas vidus ir piebūve, kuras garums

29 m., platums 16 m. un augstums 6K m. Galvenā ieeja
ēkas priekšpuses vidū un pa vienai sānu ieejai katrā galā
no stabu ailes. No galvenās ieejas priekštelpas pa kreisi kase,

pa labi garderobē. Pretī galvenai ieejai apaļā zāle ar kupol-
veidīgiem griestiem, kuru vidū apaļš stikla logs. Loga
diametrs apm. 2% m. Pa labi no apaļās zāles siltu jūras
vannu nodaļa dāmām. leeja vannu istabās no koridora, kura

sākumā pa labi atpūtas zāle. No koridora pilsētas pusē 4,
bet jūras pusē 6 vannu istabas. Ēkas ziemeļu galā ārsta

kabinets, kurā ieeja no stabu ailes, uzgaidāmās telpas un

masāžas istaba sievietēm, šaīs telpās arī ieeja no siltu

jūras vannu dāmu nodaļas koridora. No apaļās zāles pa

kreisi- tānat kā pa labi, ir koridors, kuram jūras pusē ir 6,
bet pilsētas pusē 4 vannu istabas un viena atpūtas zāle.

Šaī iestādes daļā ir siltu jūras vannu nodaļa vīriešiem. Pa

šīs nodaļas koridoru ieeja ēkas dienvidus galā atrodošās ogļ-
skābo vannu nodaļā ar 4 vannām un attiecīgiem aparātiem

un masētāju telpas. Ogļskābo vannu nodaļā ieeja arī no

ēkas dienvidu gala sānu ieejas, kura ved uz iestādes pār-
valdnieka kabinetu. Pretī galvenai ieejai, aiz apaļās zāles,
ir koridors rietumu virzienā. Šā koridora sākumā, labā pusē

trīs, bet kreisā pusē divas siltu jūras vannu istabas un viena

istaba ar elektriskās sviedrēšanas kasti ar apstarotāju un

ogļskābo vannu. Tālāk koridora katrā pusē divas ogļskābo

vannu istabas ar hidroelektrisku vannu un romiešu garaiņu
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pirts kombinējumu. Aiz šā nodalījuma koridors neturpinā-

jās un sākās ūdens dziedniecības nodaļa ar 7 kabinēm un

izģērbtuvi garaiņu pirts apmeklētājiem. Garaiņu pirts mo-

derni ierīkota un ieņem 3 telpas. Vidējā, lielākā telpā: 1 tvai-

ka duša, maiņu divstobru duša ar aukstu un karstu strāvu,
1 spiediena 3 atmosfēru duša, 1 mēteļa duša, 3 lietus dušas,
1 sēdu duša, 2 pusvannas un 1 pilnvanna. Pa labi no vidē-

jās telpas ir mazgātavas telpas ar 1 pilnvannu un sviedrē-

tava, pa kreisi — divas romiešu garaiņukastes un iepakājumu

gultas.

lepretī peldu iestādes galvenai ēkai atrodas agrākā
1870. g. celtā Nikolaja peldu iestādes ēka. Tā ir koka celtne.

Tajā no ieejas pa labi atrodas kase. No priekšistabas pa

labi un pa kreisi koridors. Pa labi ir vīriešu dūņu vannu

nodaļa ar 5 dūņu vannām un 1 dūņu iepakājumu kabini,

3 atpūtas un 3 sēra vannu istabām. Ēkas otro galu ieņem
sieviešu dūņu vannu nodaļa ar 4 vannu, 1 iepakājumu, 1 at-

pūtas un 1 masētājas istabām. Aiz šā korpusa ir dūņu saga-

tavošanas šķūnis, kuram seko iestādes otrais korpuss ar 12

dūņu vannu istabām un 2 atpūtas istabām. Nikolaja peldu
iestādes ziemeļu galā ir mūra celtne ar torni, šaīs telpās
atrodas peldu iestādes mašīnu nodaļa. Tās apakšstāvā ir

trīs tvaika katli, kuru kopējā sildvirsme ir 90 kv. metri.

Uzstāda jaunu katlu ar 100 kv. m. sildvirsmi. Saspiesta

gaisa radīšanai uzstādīti 3 hidrofori. Jūras ūdeņa pievadī-
šanu izdara ar 2 sūkņiem. Darbojas divi pumpji: viens priekš

saspiestā gaisa un viens akas ūdens iepumpēšanai. Mašīnu

nodaļas torņa augšgalā 1 rezervuārs akas un 2 rezervuāri

jūras ūdenim. Zem tiem divi slēgti rezervuāri jūras ūdenim

un 1 akas ūdenim.

Galvenā dzelzceļu stacija, agrākā Ljepā-

jas-Romnu, tagadējā Rīgas-Liepājas dzelzceļa gala stacija,

iespaidīga no ķieģeļiem 1871. g. celta divstāvu ēka, elektriskā

ielu dzelzceļa pieturas vieta, pie Vakzāles un Rīgas ielām.

Aizputes stacija, Liepājas-Aizputes šaursliežu

dzelzceļa gala stacija, Ziemeļaustrumu ostmalā,, tirdzniecības

tilta tuvumā, vienstāvu koka 1899. g. celta ēka. Tai iepretī
elektriskā ielu dzelzceļa pieturas vieta.

Apgabaltiesas nams. divstāvu no ķieģeļiem

1888./9. g. celta eka, Rožu ielā 6.

Liepājas Tautas Konservatorija, Liepā-
jas Latv. biedrībai piederošā namā, Pasta ielā 4, dibināta

1922. g. 21. maijā kā «Liepājas Konservatorija", darbību

atklāja tā paša gada 26. novembrī Kūrmājas zālē. No 1924. g.

tā pārorganizēta un pastāv pie Liepājas latviešu biedrības

kā «Liepājas Tautas Konservatorija" ar 2 dziedāšanas, 2 kla-

vieru, 1 vijoļu, 1 čello, 1 ērģeļu un 1 pūšamo instrumentu

klasi.
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Mākslas amatniecības skola, divstāvu

celtnē, čakstes laukumā 18, vienīgā lietišķās mākslas vidus-

skolu tīpa mācības iestāde Latvijā, dibināta 1926. g. pēc

Vakareiropas lietišķo mākslu skolu parauga. Skola sniedz

vispārējas izglītības zināšanas arodvidusskolu kursa apmērā,

sagatavo teorētiski un praktiski darbiniekus patstāvīgam dar-

bam un darba vadītājus sekošās mākslas amatniecības noza-

rēs: 1) koka apstrādāšanā (mākslas galdniecībā, koktēlnie-

cībā, rotāļlietu izgatavošanā) ; 2) šķiedras apstrādāšanā

(mākslas aušanā, izšūšanā, adīšanā, rokdarbos) ; 3) māla

apstrādāšanā (vispār, apstrādāšanā, keramikā, majolikā,
porcelānā); 4) dekorātīvā gleznošanā, dekorēšanā v. t. t.;

5) metālplastikā, mākslin. kalšanā, gravēšanā, fotocinkolito-

grāfijā, klišēju izgatavošanā, dzintāra apstrādāšanā. Mācību

kurss 4—5 gadīgs. lestāties var abēja dzimuma personas.

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

No valdības apstiprināts un ar zalogu nodrošināts nekustāmu

īpašumu pirkšanas un pārdošanas starpniecības birojs

„CENTRBIRO"
Liepājā, Peldu ielā Nr. 38. Tāļr. 12-60.

Uzņemas izpildīt sekošus klientu uzdevumus:

Pārdot, pirkt, izīrēt, pārvaldīt, ieķīlāt visādus nekusta-

mus īpašumus, t. i. namus, fabrikas, gruntsplačus,
lauku mājas, lauku rūpniecības, zemes gabalus, ne-

atsavin. daļas, fondu gab., vasarnīcas, dārzus U. C.

Biroja darba laiks no 9—2 un no 4—6.

Materiāluprecu un tapetu tirgotava

E. Kļavinš
Liepājā, Suvorova ielā 38, Lāču ielas stūrī. Tāļr. 297.

Vienmēr krājumā: logu stikls, dažādi materiāli, krāsotāju
krāsas u. t. t.
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Liepājas Kara Ostas Darbnīcas, sauktas

arī par Liepājas verfti un mašīnu fabriku, apm. 3 klm. uz

ziemeļiem no tirdzniecības ostas kanāla un 2 klm. no jūras,

celtas krievu laikā, Liepājas kara ostu izbūvējot, krievu flo-

tes remontam. 1914. gadā darbnīcu iekārta gandrīz pilnīgi

evakuēta. Pēckara laikā darbnīcas pārvērta mašīnu fabrikā

un verftē vispārīgām vajadzībām. Darbnīcas aptver divus

sausos dokus, lielākos Baltijas jūrā, katru 600 pēdas garu

un vienu mazu peldošo doku, kurā var uzņemt mazākus

kuģus līdz 1200 tonnu tilpuma. Fabrikā vairākas plašas

nodaļas. Smēde ar vairākiem lieliem tvaika saspiesta gaisa
un mechāniskiem āmuriem, kurā pagatavo dzelzs un tērauda

kalumus no vismazākiem līdz lielākajiem. Plaša katlu smēde

katlu pagatavošanai, dzelzs konstrukciju (tiltu, celtņu v. t. t.)

izgatavošanai un kuģu remontiem. Mechaniskā darbnīca ar

daudzām virpām, dzelzs ēvelēšanas un urbjamām mašīnām.

Kokapstrādāšanas darbnīca ar dažādām modernām mašīnām.

Lietuve ar 3 kausējamām krāsnīm. Atsevišķa darbnīca da-

žādu dzelzs masu priekšmetu ražošanai. Plaša nodaļa vagonu
un tiltu būvei. Bez tam lielāks skaits mazāku palīga darb-

nīcu. Agrākā iekārta pēdējos gados vairākkārtīgi papil-
dināta ar jaunām, pilnīgi modernām un speciālām mašīnām.

Strādnieku skaits pēdējos gados sistemātiski pieaudzis un ta-

gad sasniedz 1000. Liela un pastāvīga nozare ir kuģu re-

monti ar jau minēto 3 doku palīdzību un laivu būve. Sau-

sos dokus apkalpo moderns elektrisks braucāms torņa celtnis.

Darbnīcas Latvijas pastāvēšanas laikā veikušas starp pastā-

vīgiem gan remonta, gan jaunbūves darbiem, sekošus lie-

lāka apmēra pasūtījumus: dažādus pasūtījumus kara reso-

ram un pasta-tēlegrafa departamentam, satiksmes ministri-

jas bagāžas un pasažieru vagonu, Rīgas pilsētas tramvaju

vagonu, Rīgas pilsētas elektrības stacijas tvaika katlu, Rīgas
muitas dārza celtņu un Rīgas pontonu tilta būvi, Kalpaka
tilta jaunbūvi Kara Ostā, dažādu kuģu, peldošo līdzekļu,

kopskaitā ap 300 kuģu remontus.

Tilti. Vecākais tilts Liepājā ir tirdzniecības

tilts, kurš pirmatnējā veidā kā koka tilts uzcelts pār ostas

kanālu drusku uz austrumiem no Lielās ielas reizē ar kanāla

rakšanu. Cik ilgi pastāvējis pirmatnējais tilts, ziņas iz-

trūkst. 1810. g. ledus gājienā tilts iznīcināts. Tā vietā

1812. g. ierīkots plosta tilts. Šā tilta vietā 1830. g. uzcelts

stāvošs koka tilts. Tagadējais dzelztilts būvēts Beļģijā un

uzstādīts 1883. g. Tas ir izgriežams un savieno Jaun-Liepāju

ar Vec-Liepāju taisni pretī Lielai ielai. Vācu okupācijas
laikā to pārdēvēja par Hanzas tiltu, bet pēc tam tas atkal

saucas par tirdzniecības tiltu. Dzelzceļa tilts, apm.

Vk klm. uz austrumiem no tirdzniecības tilta, savieno J.-Lie-

pāju ar V.-Liepāju iepretī Bāreņu ielai, 103,6 m. garš un

10,8 m. plats, celts no dzelzs 1878.—80. gados. Evakuējot



68

pilsētu, krievi 1915. g. to mēģināja uzspridzināt, nodarīdami

tam prāvus bojājumus, kuri laboti ar pagaidu kokbūves bal-

stiem. Kalpaka tilts, pret Kalpaka bulvāru, Kara

Ostā, celts agrākā krievu valdības laikā pār verftes kanālu

bijušā tilta vietā. Tas ir no dzelzs, izgriežams tilts, kuru

būvējušas Kara ostas darbnīcas.

Galvenā dzelzceļu stacija.

A. Tiesu iestādes.

Liepājas apgabaltiesa, Rožu ielā 6; Mier-

tiesneši: Liepājas pilsētas I. iecirkņa (11. pref. iec.) —

Nikolaja ielā 14, 11. iecirkņa (111. pref. iec.) — Elkoņu

ielā 5, 111. iecirkņa (I. pref. iec.) — Kaktu ielā 4; Liepājas
lauku iecirkņu miertiesnesis (Aizteres, Bārtas, Durbes, Duni-

kas, Gavieznes, Grobiņas, Medzes, Nīcas, Pērkones, Rāvas,

Rucavas, Tadaiķu, Tāšu.. Vecpils, Vērgaļu un Ziemupes pa-

gastiem) — Ūlicha ielā 65; Izmeklēšanas tiesneši:

Liepājas svarīgu lietu un I. iecirkņa (I. un 111. pref. iec.) —

Rožu ielās 6, 11. iecirkņa (11. pref. iec.) — Šķūņu ielā 16;

Liepājas lauku iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis — Ērgļu ielā 5;

Liepājas-A izputēs zemes grāmatu nodaļa,

Nikolaja ielā 14. Tiesu izpildītāji — apgabaltiesas

namā, Rožu ielā 6.

B. Policijas iestādes.

Prefektūra, Skrīveru ielā 7; Prefektūras I. iecirk-

nis — Vakzāles ielā 23, 11. iec. — Katoļu ielā 3 un 111. iec.—

Kungu ielā 34; Kriminālpolicija, Skrīvēru ielā 7;

Politiskā apsardzība, Kungu ielā 5; Ostas po-

12. Valsts un pilsētas iestādes.
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lici ja, Dienvidrietumu ostmalā 21; Kara ostas po-

licija, Kara ostā; Liepājas-A izputēs apriņķa

pol ic. p r—k a un I. iec.kanc1cja,Vakzāles ielā 11;

Liepājas-Aizputes robežu pol. 111. iec. — Hermaņa ielā 16.

C. Pasts un telegrāfs.

Liepājas pasta kantoris (Jēkaba un Helēnes

ielu stūrī) atvērts: pasta zīmju un zīmogmarku pārdošanai

un ierakstītu sūtījumu pieņemšanai darbdienās no pīkst.

9—20, svētdienās 9—11; ierakstītu, piemaksas un valsts

(dienesta) sūtījumu izsniegšanai un pēdējo pieņemšanai, kā

arī laikrakstu apsūtījumu pieņemšanai un noguldījumu izmak-

sai no pasta krājkases darbd. no 9—14; noguldījumu pie-

ņemšanai pasta krājkasē darbdienās no 9—14 un 16—18.

Piezīme: pasta operācijas neizdara Jaunā gadā, Lielā

lūdzamā dienā, pirmā Lieldienu, Vasarsvētku un Ziemas-

svētku dienā, 24. jūnijā un 18. novembrī.

Telegrāfa kanforis pieņem telegramas: no pīkst. 9—21

pasta kantora telpās, bet pēc pīkst. 21 telegrāfa telpās (ieeja

no Jēkaba ielas 15).
D. Radiostacijas.

Raidošā rādiostacija, Kalpaka bulv., Kara ostā; uztve-

rošā—Ūlicha ielā 44; Tēlegrafa rādio stacija, Jēkaba ielā 15.

E. Telefons.

Visas vajadzīgās ziņas ievietotas telefonu abonentu

grāmatā.
F. Dažādas valsts iestādes.

Akcīzes valde, Vakzāles ielā 63; Cietums (vīr.), Dārza

ielā 14; cietums (sieviešu), Tirzas ielā 5; Darba inspektors

(VI. raj.), Bāreņu ielā 5; Emigrantu māja, Emigrantu ielā 1;
Fabriku inspektors, Toma ielā 49; Kara apriņķa pārvalde,

Kalpaka bulv., Kara ostā; Kara ostas darbnīcas, pie Verftes

kanāla ziemeļu baseina, Kara ostā; Liepājas-Aizputes ceļu

inženiers, Ūlicha ielā 44; Liepājas-Aizputes kara apriņķa
pr—ks, Vakzāles ielā 11; Liepājas apriņķa valde, Vakzāles

ielā 11; Liepājas muitas valde- Dienvidrietumu ostmalā 20;
Liepājas pilsētas komendants, Kara ostā; Liepājas valsts

zemju inspektors, Toma ielā 19; Nodokļu inspektoru kancle-

jas: pilsētas 1., 11. un 111. iecirkņu — Skolas ielā 12, bet

Liepājas apriņķim — Vakzāles ielā 12; Ostas valde, Miķeļa
ielā 2. Skolas (skat. nodaļā «Mācības iestādes). Slimo ka-

ses Liepājai un apkārtnei: 1. — Nikolaja ielā 5, 2. — J.

Dīķa ielā 5.

G. Notāri.

Jozvichs, Ungera ielā 8; F. Hahn, šmāla ielā 1; Ž. Kau-

piņš, Lielā ielā 23; G. Stengrevics, Lielā ielā 20.

J. Pilsētas pašvaldības iestādes.

Pilsētas valde, sekretāriats, finansu, saimnieciskā, izglī-

tības, techniskā, nodokļu, darba apgādības, dzimtssarakstu
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nodaļas, bāreņu tiesa, krājkase, Lielā ielā 21; Sociālās ap-

gādības nodaļa, Pētera tirgū 8; Pilsētas lopkautuve, Zirņu
ielā 101; Pilsētas sabiedrisko darbu adm. birojs, Deboera un

Dārzu ielu stūrī, Sanitārā nodaļa, Baznīcas ielā 62; Elektrī-

bas fabrika un tramvajs, Vakzāles ielā 58; īres valde, Tiklo

ielā 2.

J. Patversmes.

Bērnu patvērsme, Aleksandra ielā 55; Bērnu dienas

patvērsme, Korsakēviča ielā 18; Nespējnieku patvērsme, Tiklo

ielā 3; Vācu bērnu patvērsme, Vilhelmīnes ielā 8; Zēnu

patvērsme, Tiklo ielā 10; Zīdaiņu patvērsme, Deboera ielā 3.

K. Slimnīcas un ambulances.

Pilsētas slimnīca, Dārtas ielā 31. Pilsētas sieviešu slim-

nīca, Sūnu ielā 31. Sarkanais krusts: slimnīca, Korsakēviča

ielā 16; veselības kopšanas punkti — Jaun-Liepājā, Tirgus
ielā 31 un Vec-Liepājā, Kungu ielā 39. Kara slimnīca, Kara

ostā. Liepājas kopējās slimo kases ambulance, Nikolaja ielā 5.

13. Ārzemju konsulāti.

Beļģijas, Lorenča ielā 8; Dānijas, Lielā ielā 18; Franci-

jas, Jūliannas ielā 40; Holandes, Helēnes ielā 2; Igaunijas,
J. Dīķa ielā 10; Itālijas, Graudu ielā 46; Lielbritānijas, Kūr-

mājas prosp. 29; Lietavas, Graudu ielā 48; Norvēģijas, Jūras

ielā 7; Padomju Krievijas, Kūrmājas prosp. 20; Polijas,
Lorenča ielā 17; Somijas, Lazareva ielā 5/7; Spānijas, Lo-

renča ielā 17; Vācijas, Ziemeļaustr. ostmalā 2; Zviedrijas,
Lilienfelda ielā 23.

14. Tirgi.
Liepājā trīs tirgus laukumi. Tirgošanās uz tiem tikai

darbdienās no pīkst. 7—13, izņemot sestdienas, kad tirgoša-
nās atļauta līdz pīkst. 14. Gaļas tirgus paviljons, kurš pie-
der pie vecā tirgus, atrodas pie Pētera ielas, atvērts darb-

dienās no pīkst. 7—13 un 15—17.

Vecais tirgus, pēc Jaunā tirgus pārcelšanas uz

šejieni 1910. g., saukts arī par Pētera tirgu, paplašinot īsto

pie Annas baznīcas atradušos veco tirgu, noplēšot dažas ēkas

pie Pētera ielas un uzceļot tirgus ēkas pie Pētera un Skrī-

veru ielām. Nedēļas un gada tirgi še notikuši jau 16. g. sim-

tenī, bet pēc jaunā tirgus ierīkošanas (1860. g.) tagadējā
Rožu laukumā ua vecā tirgus bij tikai malkas tirgus. Her-

coga laikos te, apm. tagadējā pumpja vietā, atradās „kāķa"
stabs, uz ar lieveņiem iežogota paaugstinājuma, kur smagus

noziedzniekus pēra ar rīkstēm, izraidot no pilsētas. Par ma-

B. STEIN speciāla apavu darbnīca

oli gaudenām un slimām kājām.
Krājumā pilnkāju ielikumi.

Liepājā, Jēkaba ielā 18. Tāļr. 1068. Dib. 1876. g.
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zām zādzībām, krāpšanu un klaidonību vainīgos pa diev-

kalpojuma laiku pieslēdza pie Annas baznīcas taīs laikos at-

radušamies kakla ķēdēm.
Siena tirgus, starp Siena, Pētera un Klaipēdas

ielām, ir mazākais tirgus laukums Liepājā, pastāvējis jau
18. g. s., kad tas ieņēmis arī daļu no Klaipēdas ielas.

Annas tirgus, pie Vakzāles un Tirgus ielām, Jaun-

Liepājā, dienas tirgus, lielākais laukums Liepājā, nosaukumu

dabūjis no 26. jūlijā tur notikušiem gada tirgiem.

Muitas nams.

15. Sporta biedrības un klubi.

1. Sporta biedrība un klubs «Olim-

pi ja" (ar valdes sēdekli Rožu laukumā 3, kluba bufeti

Lielā ielā 1), dibināts 1909. g. 10. apr. Biedru 500. Savs

sporta laukums starp bijušās VI. baterejas betona vaļņiem

un pilsētas rietumu apbūvētās teritorijas perifēriju. leeja

laukumā no Kūrmājas puses. Šaī laukumā trenēšanās un

sacīkstes riteņbraukšanā, viegl- un smagatlētikā, tennisā,

boksā, fūtbolā, groza un volej ballē. Vingrošanai biedrība

izlieto pilsētas «vingrošanas zāli". Pie biedrības šacha no-

daļa, kura spēles notiek Rožu laukumā 8. «Olimpijas" jacht-

klubs, dienvidaustrumu ostmalā 27, ar apm. 60 biedriem,
45 jachtām, būru, motora un airu laivām, pastāv no 1921. g.

kā biedrības nodaļa.
2. Jachtk 1 v b s „N or d" (valdes sēd.: vasarā Atte-

kas salā, ziemā Vilhelmīnes ielā 14) ,dibināts 1883. g. maijā.
Biedru 90. Laivu 44, no kurām 22 būru jachtas, 6 motora

un 16 airu laivas.
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3. Kurzemes jachtklubs (valdes sēd.: vasarā

Attekas salā, ziemā Pēterpils viesnīcā), dib. 1922. g. 17. mai-

jā. Biedru 120. Laivu 40, no kurām 30 būru jachtas,
3 motora un 7 airu laivas.

4. Liepājas jachtklubs (valdes sēd.: vasarā

Attekas salā, ziemā Liepājas latviešu biedrībā), dib. 1924. g.

24. novembrī. Biedru 180. Jachtu 30.

5. Pirmā Liepājas riteņbraucēju un

sporta biedrība (valdes sēd. Stendera ielā 5), dib.

1890. g. 10 .augustā. Biedru 120. Riteņbraukšana, fūtbols,

vieglatlētika, skriešana, hokejs, peldēšanās. Izlieto „Oiimpi-

jas" sporta laukumu, riteņbraukšanai šoseju. Peldēšanos sa-

rīko no tirdzniecības tilta un Attekas salas.

6. Sporta un kultūras biedrība „M a-

kabi" (valdes sēd. Pasta ielā 5), dib. 1921. g. Biedru 200.

Nozares: vingrošana, fūtbols, viegl- un smagatlētika, ping-

pong, plastika. Sporta laukums: Ūlicha ielā 62.

7. Vingrotāju biedrība (ar valdes sēdekli

Rožu lauk. 18), dib. 1871. g. Biedru 70. Izlieto pilsētas

vingrošanas zāli (Kungu ielā 12).
8. Liepājas Valsts Karoga Apvienī-

bas Liepājas Nodaļa (valdes sēd. Rožu laukumā

12), darbību L. uzsākusi 1929. g. janvārī. Biedru 100. No-

zares: vieglatlētika, vingrošana, plastika, motociklisms, riteņ-

braukšana, ping-pong, peldēšanās. Izlieto „01impijas" sporta
laukumu un pilsētas vingrošanas zāli.

9. Strādnieku «Sports un Sargs" (Liepā-

jas nodaļa), ar valdes sēdekli Kroņa ielā 33. Sporta lau-

kums pilsētas jūrmalas apstādījumos, ierīkots 1864. g. kā

vingrošanas laukums.

10. Tennisa klubs „Sarkans-Balts" (val-
des sēd. Graudu ielā 44), dib. pēckara laikā. Biedru 50.

Izlieto jūrmalas apstādījumu pilsētas tennisa 3 laukumus.

11. Liepājas tennisa biedrība (valdes

sēd. Lilienfelda ielā 23), dib. 1925. g. Biedru 117. Tennisa

laukumi: Lilienfelda ielā 24.

12. Liepājai medību biedrība (valdes sēd.:
vasarā Attekas salā, ziemā Pēterpils viesnīcā), dib. 1905. g.

Biedrības klubs: Jūliannas ielā.

13. Kurzemes mednieku biedrība (valdes
sēd. Pēterpils viesnīcā), dib. 1925. g. 26. jūnijā. Biedru 35.

14. Liepājas šacha klubs (Rožu lauk. 12),
dib. 1900. g. 21. martā. Biedru 35.

15. Liepājas Jaunatnes šacha klubs

(Helēnes ielā 2), dib. 1924. g. Biedru 40.

16. Sabiedriskā, polītiski-saimnieciskā un mākslas dzīve.

Sabiedriskā dzīve Liepājā stipri attīstīta. Dažādu reģi-
strēto biedrību skaits pārsniedz 200. Pēc skaita* pirmo
vietu ieņem saimnieciskās. Tām seko arodnieciskās, kultūrā-
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lās, saviesīgās, palīdzības un labdarības, reliģiskās un sporta

biedrības. Pastāv arī brīvmūrnieku ložas. Visām ievēroja-

mākām politiskām partijām L. ir nodaļas. Saimniecisko jau-

tājumu iztirzāšanai pastāv Saeimas Kurzemes deputātu un

vietējo saimniecisko organizāciju priekšstāvju apspriedes, ku-

ras vada Saeimas deputāti.
Par mākslas dzīves veicināšanu rūpējas 1919. g. dibi-

nātā Liepājas latviešu mākslas veicināšanas biedrība, kuras

sēdeklis ir Pilsētas muzēja telpās, un 1924. g. nodibinājusies

Lietišķās mākslas biedrība, kuras valdes sēdeklis ir Pēter-

pils viesnīcā. Kā viena, tā otra biedrība sarīko izstādes, gan

vietējiem, gan citu pilsētu, īpaši Rīgas, māksliniekiem pie-
daloties. Abu biedrību darbinieki rekrutējas galvenā kārtā

no mākslas amatniecības skolas un citu mācības iestāžu dar-

biniekiem. Stiprāki nekā vispārējais reprezentēts lietišķās
mākslas virziens, kas izskaidrojas ar L. esošo mākslas- amat-

niecības skolas un valsts technikuma iespaidu. 1927. g. no-

dibināta vispārējā Mākslas biedrība (ar sēdekli Pēterpils
viesnīcā), kuras darbības nozares ir: deja, muziķa un dzie-

dāšana. Tikai dejas mākslas kultivēšanai pastāv «Liepājas

dejas klubs", Rožu laukumā 3. Sakarā ar uzdevumiem, kā-

dus liepājiešiem uzliek turienes jūrmalas lietderīga izman-

tošana, 1923. g. 5. maijā nodibinājās Liepājas jūrmalas
labierīcības biedrība (ar valdes sēdekli Hagedorna ielā 2),
kura veic ievērojamu darbu Liepājas jūrmalas propagan-

dēšanā.

17. Laikraksti.

Kā pirmais laikraksts Liepājā latviešu valodā iznāca

(1877.—82. g.) «Liepājas Pastnieks", kā otrais (1881. g.)
«Latvietis", sākumā vienreiz, bet ar 1904. g. 2 reiz nedēļā.
Kā nacionālās kustības izteicējam «Latvietim" bij liela pie-
krišana Kurzemē. 1905. g. 26. decembrī krievu valdība

«Latvieti" aizliedza. Tam drīzumā sekojošie 4 laikraksti L.

piedzīvoja tikai īsu mūžu, jo valdība tos aizliedza. Ar

1907. g. 30. jūniju sāka iznākt «Liepājas Atbalss", kurš, sā-

kot ar 1914. g. 25. augustu, iznāca divreiz dienā, rītos un

vakaros, un izbeidzās 1915. g. 18. aprīlī. Vācu okupācijas
laikā nekādi laikraksti latviešu valodā neiznāca, izņemot „Li-
bausche Zeitung" latvisko pielikumu, kuru izdeva okupācijas
iestādes.

Dienas laikraksti: «Kurzemes Vārds"

(redakcija, Helēnes ielā 13; kant. un ekspedīcija, Jūliannas

ielā 40), neatkarīgs nacionāli progresīvs dienas laikraksts

(iznāk rītos, izņemot pirmd.), plašākais un izplatītākais Kur-

zemes laikraksts, savas gaitas uzsāka 1918. g. 27. novembrī.—

«Strādnieku Avīze" (red. Helēnes ielā 1, kant. un

eksped. Helēnes ielā 3), sociāldemokrātisks dienas laikraksts

(iznāk rītos, izņemot pirmd.), pastāv no 1919. g. februāra—

«Libausche Zeitung" (Pasta ielā 8), laikr. vācu



74

valodā, iznāk pēcpusdienās, ikdienas, izņemot svināmas die-

nas, kā 1823. g. dibinātā „Libauer VVochenblatt" turpinā-
jums ar tagadējo nosaukumu sāka iznākt 3 reiz nedēļā
1859. g. un 6 reiz nedēļā 1880. g., tagādnes vecākais laik-

raksts Latvijā.

Nedēļas laikraksti un mēnešraksti:

„Māras Vēstnesis" (red. un kant. Vilhelmīnes ielā 28), ne-

atkarīgs nedēļas laikraksts, iznāk trešd., dib. 1925. g. —

«Jaunais Rīts" (red. un kant. Vakzāles ielā 8), neatkarīgs

zemnieku laikraksts ,iznāk pirmd. rītos, pastāv no 1927. g.—

«Liepājas Atbalss" (red. un eksped. Helēnes ielā 1), bezpart.

nedēļas laikraksts, iznāk pirmd., sākot ar 1929. g. 11. nov.

Reliģiski mēnešraksti: «Ciānas sargu balsis" iznāk no 1920.

gada, bet «Tuksneša Sprediķi" — no 1922. gada.

18. Mācības iestādes.

Liepājas pirmā skola, par kuru uzglabājušās noteiktas

ziņas, dibināta 1598. g. 12. decembrī un atradās Tiklo ielā,

pie Annas baznīcas. Skolas uzdevums, saskaņā ar dibinātāju
nolūku, bij «iemācīt kūrus vāciski un vācus un kūrus latī-

niski, lai tie varētu būt derīgi Dievam un cilvēkiem". Šī

skola 1638. g. saucās par Seminarium Ecclesiae. Tās ie-

kārta noteikta ar tā paša gada 30. janvārī papildinātiem un

pārlabotiem Leges Scholasticae Scholae Civitatis Libaviensis.

Par skolotājiem tajā varēja būt tikai Augsburgas konfesijai

piederīgi. Mācītājs bij mācību programas noteicējs un visu

MĀKSLAS AMRTNIECĪBAS

SKOLA LIEPĀLĀ
Prezidenta Čakstes laukumā Nr. 18,

(bij. Alejas laukums.)

Vienīgā šāda tipa arodvidusskola Latvijā. lestāties var abēja
dzimuma personas ar pilnu pamatskolas izglītību. Kurss 4

(5) gadīgs; vispārizglītojošie un speciālie priekšmeti. Skolas

nauda Ls 50,— gadā. Nodaļas: 1) Koka apstrādāšanas, ie-

skaitot koka tēlniecību, 2) māla apstrādāšana (keramika), 3)

aušana-izšūšana, 4) dekorātīvā gleznošana, 5) metalplastika,

6) foto-cinko-litogrāfija. Kursu sekmīgi beigušie iegūst
mākslas amatnieka grādu; uz vēlēšanos var iegūt arī skolotāja
tiesības attiecīgos priekšmetos.

Skolā pieņem pasūtījumus uz dažādiem galdniecības ra-

žojumiem. Stila mēbelēm un koka tēlniecības darbiem. Da-

žādiem aušanas un izšūšanas un citiem dekorāt. mākslas dar-
biem minētās nozarēs. Klišeju izgatavošana.

Skola pērk vecu ozola un citu pirmā labuma materiālu

galdniecībai. Pie pirkšanas priekšroka lauciniekiem.
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strīdu izšķīrējs domstarpībās starp skolnieku vecākiem un

skolotājiem, kuriem tas arī pasniedza rīksti skolnieku pār-
mācīšanai. šī skola 1780. g. pārvērsta par 3 kl. māc. iestādi

un 1783. g. 8. novembrī pārgāja divstāvu ēkā (pie Baznīcas

un Skolas ielām), vēlākā reālskolā. 1806. g. 14. maijā la-

tiņu skolu pārvērta par 3-klasīgu apriņķa skolu, bet 1848. g.

par augstāko apriņķa skolu. 1861. g. tā pārveidota par pro-
ģimnāziju un 1865. g. par 6ki. ģimnāziju ar jūrniecības
klasi, šo jūrniecības klasi likvidēja, nodibinot 1876. gadā
jūrskolu, kura telpas atrada tirdzniecības komitejas 1877. g.

teltā namā Kūrmājas prosp. 3. 1880 .g. ģimnāziju papil-

Technikums.

dināja ar 7. klasi un 1883. g. pārvietoja uz tagadējā valsts

technikuma namu. 1889. g. tā pārdēvēta par Nikolaja 8-kla-

slgu ģimnāziju. Vācu okupācijas laikā tās vietā 1915. g.

1. oktobrī ierīkoja reformskolu ar ģimnāzijas un augstākām
reālskolas klasēm, bet pēc kara tur ierīkota valsts techni-

kuma mechānikas nodaļa. Reālskola Liepājā dibināta 1881. g.

Tā atradās agrākā Nikolaja ģimnāzijas namā Baznīcas ielā 7,

kur vācu okupācijas laikā atvēra pamatskolu ar latviešu un

vācu klasēm zēniem un meitenēm. Komercskola, Ūlicha

ielā 5, ar biržas komitejas līdzekļiem dibināta 1900. gadā.

Tagad tur atrodās valsts technikuma komercnodaļa. Tai se-

koja Činkas tirdzniecības 4-kl. skola meitenēm, kura atvērta

1905. g.

Pirmā pilsētas meiteņu skola dibinātā 18C8. g. ar no-

daļām atsevišķi turīgu un mazturīgu vecāku bērniem. 1845.g.
to pārvērta par 4-kl. skolu. Tā atradās Zivu ielā 7, no

1809.—87. g. kā vāciska skola, bet pēc tam kā krieviska

sieviešu ģimznāzija, kuru 1913. g. pārcēla uz jauncelto
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namu Jaunā Dīķa ielā 9. Kara sākumā šo sieviešu ģimnā-

ziju evakuēja uz Krieviju. Vācu okupācijas laikā tur atra-

dās kara slimnīca, 1919. g. rudenī atvērta pilsētas vidusskola

ar 3 skolu tipiem: reālskolu, reālģimnāziju un neoģimnā-

ziju. 1921. g. rudenī tā pārvērsta par valsts vidusskolu un

1929. g. pārdēvēta par ģimnāziju.

Kāmēr iepriekš 1887. g. visās skolās kā mācības valoda

bija vācu valoda, pēc tam par tādu ieveda krievu valodu.

Kā izņēmums bij vietējās vācu sabiedrības un Kurzemes

vācu biedrības 1907. g. dibinātā vācu meitu skola, kura

atradās Ūlicha ielā 54/56. Ar kara sākumu šaī skolā par

mācības valodu ieveda krievu valodu, jo vācu valodas lieto-

šana publiskās iestādēs tika aizliegta.
Tautskolas L. radušās 18. g. s. beigās. Tādas atvērtas

atsevišķi vāciem un latviešiem 1798. g. 10. novembrī Vites

un Hīkes namā, Bāreņu ielā 12/14. Pēc 1887. g. tika at-

vērtas vairākas pilsētas elementārskolas, bet ar krievu kā

mācības valodu. Vācu okupācijas laikā sākās šo skolu pār-
kārtošana pēc tautībām, pie kam arī leiši, poļi un žīdi da-

būja pa vienai tautskolai. Visās vidus- un augstākās skolās

par priekšmetu mācības valodu ieveda vācu valodu. Pēc

Latvijas patstāvības pasludināšanas vajadzēja sākties tūlītē-

jai skolu reorganizācijai, bet šo darbu aizkavēja lielinieku

iebrukums Kurzemē, landvēristu ar okupācijas karaspēka
palīdzību izdarītais apvērsums un bermontiešu dēkas. īstā

skolu reorganizācija nacionālā virzienā sākās tikai 1919. g.

novembrī un enerģiski turpinājās 1920. g. Neilgā laikā

nodibināja ar latviešu mācības valodu valsts technikumu un

pilsētas vidusskolu un vairākas pamatskolas. Atsevišķas sko-

las ierīkotas vāciem, žīdiem, krieviem, poļiem un leišiem, at-

ļaujot viņiem mācības pasniegt savā valodā.
Šo skolu adreses ir: 1) ar latviešu mācības valodu:

Valsts Liepājas Technikums (mechaniskā n
e

dala zēniem ar mašīntechnikas un elektrotechnikas nozarēm),
Vilhelmīnes ielā 4; Valsts Liepājas technikuma

komcrcnodaļa (zēniem un meitenēm), Ūlicha ielā 5;
Valsts ģimnāzija, J. Dīķa ielā 9; Mākslas amat-

niecības skola. Čakstes lauk. 18; Liepājas jūr-
skola (ar kuģu vadītāju, kuģu mechaniķu un zvejniecības

nodaļām), Zāģeru lauk. 14; Pamatskolas: L Suvorova

ielā 5, 11. Baznīcas ielā 7, 111. Rožu ielā 19, IV. Alejas ielā 21,
V. Rīgas ielā 1, VI. Nikolaja ielā 12, VIII. Alejas ielā 16, IX.

Tirgus ielā 12, X. Dārza ielā 8, XI. Deboera ielā 5, XII. Peldu

ielā 17, I. Kara Ostas pamatskola, Ģenerāla Baloža ielā 16 un

ll.—blakus Katedrālei; Dēfektīvo skola, Kleinenberga ielā 8;
2) ar vācu mācības valodu: pamata un meiteņu

vidējā vecāku biedrības skola, Ūlicha ielā 56, Vecāku biedrī-

bas zēnu ģimnāzija, J. Dīķa ielā, Liepājas izglītības un kul-

tūras biedrības vidus skola, Peldu ielā 37; pamatskolas: I. —
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Toma ielā 6, 11. un 111. apvienotās — Bāreņu ielā 12; ar

krievu mācības valodu: Liepājas krievu izgl. bie-

drības pamata un vidusskola, Ūlicha ielā 77; pamatskola, Va-

lujeva ielā 43; ar leišu mācības valodu: pamat-
skola, šuvālova ielā 58; ar poļu mācības valodu:

pamatskolas: 1. — Zivu ielā 9, 11. — Vakzāles ielā 15; ž ī d v:

Valsts Liepājas žīdu vidusskola, Kūrmājas prosp. 34; Pilsētas

žīdu pamata un vidusskola, J. Dīķa ielā 8; pamatskolas: I. —

Rožu ielā 10, 11. — Siena tirgū 12, Kultūras biedrības, Kūr-

mājas prosp. 32, „Tora Bderech Erec"
— Helēnes ielā 77 un

Amatniecības skola — Vilhelmīnes ielā 35.

Muzejs.

19. Muzeji, bibliotēkas un archīvi.

Liepājas pilsētas muzejs, Čakstes laukumā,

pilsētas divst. ēkā, kura celta 19. g. s. pirmā pusē un kalpoja
galvenās sardzes vajadzībām, bet vācu okupācijas laikā bij.

meiteņu tautskolas nams. M. dibināts 1922. g. 26 oktobri un

atklāts tagadējā vietā 1924. g., ieņemdams visu ēku ar archeo-

loģijas, etnogrāfijas, vēstures, skolu un mākslas nodaļām.

Muzeja pirmsākumus devušas vietējās biedrības. 1909. g.

uz K. Menteļa ierosinājumu sāka krāt etnografiski-vēsturiskas
mantas un monētas Liepājas Latviešu Biedrība, kur šīs man-

tas (440 naudas gabali un 209 etnogrāfiski-vēsturiski priekš-
meti) arī glabājās un bij interesentiem pieietami apskatīša-

nai. Pilsētas labierīcības biedrība A. Vegnera, Spēra un A.

Šona vadībā 1910. g. šauros apmēros nodibināja vēstures mu-

zeju. Šo muzeju pārņēma savās rokās 1911. g. tai pašā gadā
nodibinātā Liepājas senātnes pētīšanas biedrība, nododama to
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A. Vegnera vadībā. Muzejs atradās Zivu ielā 7. Tas saucās

par Liepājas jeb Rietumkurzemes muzeju. Tajā bij vēstures,

etnogrāfijas un dabas vēsturiskā nodaļas. Pēdējo ierīkoja

Techniskā biedrība. Muzejs bij pieietams tikai biedrības bie-

driem un to ievestiem viesiem. 1922. g. nodibinātāKurzemes

muzeja biedrība sprauda par mērķi visus Liepājā atrodošos

muzejus apvienot. Tas panākts, nosaucot apvienoto muzeju

par Liepājas pilsētas muzeju. Pilsēta telpas tam dod par

brīvu. To uztura Kurzemes muzeja biedrība. Liepājas sko-

lotāju arodbiedrība piedalās m. ar skolu nodaļu, bet Liepājas
mākslas veicināš. b-ba noorganizēja mākslas nodaļu, kuru mu-

zeja biedrība pārņēma 1926. g. No senātnes pētīšanas biedrī-

bas nākuši apm. 5000 priekšmetu, Kurzemes muzeja biedrī-

bas 4000, Liepājas Latviešu B-bas 650, skolotāju arodbiedrī-

bas pāri par 2000 priekšmetu. Pa nodaļām un nozarēm šie

priekšmeti (1929. g. sākumā) sadalījās: archeoloģijā 724, et-

nogrāfijā — 740, vēsturē 1673, grāmatu un dokumentu ar-

chīvā 5972, numizmātikā 2025, skolu nodaļā 1157 un mākslas

nodaļā 32 priekšmeti.

Kā izcilus priekšmeti atzīmējami: hercoga Jēkaba laiku

kara kuģa modelis, Annas biznīcas (1610. g.) kancele un

bikts krēsli, kuri tur lietoti kā goda sēdekļi. Uz viena no

tiem uzraksts latviešu, uz otra vācu valodā; arābu ieroču ko-

lekcijas, izrakumu kolekcija no kuršu Apūles, senās latvi' hi

sudraba naudas gabali (stangās), archeoloģiski izrakumi io

4. g. s. pēc Kr. v. t. t. Muzejā ir arī Grobiņas archīvs (no-
dots 1923. g.). Muzejs atvērts publikai svētdienās no 11—14.

leejas maksa: pieaugušiem 20 sant., skolniekiem 10 s. Eks-

kursantiem pieietams katrā laikā.

Pilsētas bibliotēka, Zivu ielā 7, bijušās reāl-

skolas 3 st. ēkā, kura celta 1843. g. agrākā rātsnama vietā,
dibināta 1881. g. pie pilsētas valdes. Pirmātnējā veidā pil-
sētas bibliotēka nodibināta uz Annas baznīcas mācītāja
Grundta ierosinājumu 1777. g. Tā 3000—4000 sēj. skaitā

atradusies apriņķa skolas 2. stāvā, kopā ar dabas-vēsturisko

kabinetu. Pēc Grundta nāves bibliotēkuaizliedza, jo tajā at-

rada dažas aizliegtas grāmatas. Bibliotēkas grāmatas tad no-

vietoja pilsētas rātsnamā. Mācītājs Rottermunds dabūja at-

ļauju no tām izmeklēt teoloģiska satura grāmatas, kuras pār-
nesa uz Annas baznīcas sakristeju un noderēja par pamatu
Annas baznīcas bibliotēkai 1831. g. No 1919. g. līdz 1923. g.

beigām bibliotēka atradās Sērdieņa namā, Vakzāles ielā 31.

No 1881. g. bibliotēka bij atvērta divreiz nedēļā uz pāris

stundām, pie kam grāmatas izsniedza pilsētas ierēdņiem un ci-

tām personām pret bibliotēkas vadībai pazīstamu personu vai

namu īpašnieku galvojumu. Pēc 1919. g. bibliotēka pieejama
visiem bez maksas, pie kam galvojuma zīmi var parakstīt
katrs, kam noteikta nodarbošanās.
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Bibliotēkā apm. 45.000 sējumu, no kurām apm.
l

/4 latv.

valodā, bet pārējās citās valodās, starp kurām vairums vācu

valodā. Daiļliteratūras apm. 9000 sējumu, pārējie zinātniskas

grāmatas. 1928. g. bibliotēkas lasītavu apmeklējuši 52.000

personu, izsniegtas lasīšanai uz mājām 104.000 grāmatu. B.

lasītava abonē apm. 75 period. izdevumus. Ikgadus bibliotēka

pieaug par apm. 1000 sējumu. B. budžets 24.000 latu. Tā

nodarbina 8 ierēdņus. Bibl. atvērta: lasītava no 14—20

darbd., no 12—15 svētd.; abonementa nodaļa no 14—20 ti-

kai darbd.; bērnu nodaļa no 12—17 tikai darbd.; žīdu no-

daļa no 15—21 tikai darbdienās.

Strūklaka jūŗmalas apstādījumos.

Privātas bibliotēkas. Privātu bibliotēku Lie-

pājā apm. 20.

Arch ī v i. levērojamākais archīvs pieder Liepājas pil-
sētai. Tās archīvs aptver laikmetu no 1625. g. Otrs svarīgā-
kais archīvs ir Liepājas apgabaltiesai.

20. Publiski dārzi un laukumi.

Jūrmalas apstādījumi, pilsētas skaistākais

parks, ar kuru liepājieši ar tiesību var lepoties, stiepjas viena

kilometra garumā no Kūrmājas prospekta gar Ūlicha un Lie-

pu ielām līdz Vecai Jūrmalas ielai. Tā platība 19,5 ha. Parka

pirmsākumi attiecas uz 1870. g., kad uz vaļņa, kurš sargāja

pilsētu no ceļojošās smilts, tika iestādītas iepretī Nikolaja ie-

lai 4 ķeizara liepas, kuras puslokveidīgi ieslēdza citas par go-

du ģenerālgubernatoram, gubernātoram un pilsētas augstā-
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kām personām iedēstītas liepas. Blakus šiem iedēstījumiem
radās sevišķs trapēcijas veidīgs vasarnīcu rajons starp Kūr-

mājas prospektu, Ūlicha un Peldu ielām. Apstādījumu rajonu

vēlāk paplašināja uz dienvidiem līdz Vecājai Jūrmalas ielai.

Vecāko apstādījumu ziemeļrietumu pusē, Kūrmājas prosp. ga-

lā, ir 1874./5. g. celtā Kūrmāja (ar pirmklasīgu viesnīcu, re-

storānu, deju, teātra izrāžu un koncertu zāli, kurā vietas 500

personām). No Kūrmājas terāses skaists skats uz jūru.

100 soļu attālumā no Kūrmājas, apstādījumu jūras pusē, ar

galveno fasādi iepretī Nikolaja ielai 1902. g. celtā pilsētas pel-

Čakstes laukums.

dv iestāde, bet tālāk iepretī Peldu ielai, Jūrmalas paviljons

(restorāns), kurš pirmātnējā veidā celts 1870. g. Starp šo pa-

viljonu un jūrmalas kāpām vairāki tenisa laukumi. Pavilj. au-

strumos strūklaka. Apstādījumu dienv. daļā strādn. sporta
laukums. Apstādījumos-visvairāk sastopamie koki ir liepas, oši,

kļavas, vītoli, bērzi un skuju koki, bet arī dažādi svešzemju
koki un krūmāji. Pār tagadējo jūrmalas apstādījumu terito-

riju ne visai tālā pagātnē viļņoja jūra. Pēc ostas kanāla iz-

rakšanas (1703. g.) Liepājas teritorija dienvidos no mola pie-

augusi rietumu virzienā par apmēram puskilometru. Šis pie-

augšanas process turpinājās bez apstājas arī tagadnē.

Raiņa parks, apm. 12 ha liels, agrāk saukts par pil-
sētas vai paviljona parku, starp Aleksandra, Parka, Preču un

Tirgus ielām, Jaunliepājā, pirmātnējā veidā līdz 1843. gadam

bij purvveidīga pļava ar nelielu alkšņu mežiņu. Pēc Grobi-

ņas šosejas uzbūvēšanas (1841. g.) radās nodoms šo purvaino

rajonu nosusināt, kādēļ tur 1843. g. izraka kanālu un sāka

ierīkot kājceliņus. Vēlāk tur uzcēla tā saukto šveiciešu pa-

viljonu ar restorānu, kas līdz Kūrmājas ierīkošanai bij inteli-
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ģento un turīgāko aprindu iemīļota satikšanās vieta. Tagad

parkā restorāna nav. Parks ievērojams ar resniem melnalk-

šņu kokiem un ēnaināmalejām.
Rožu laukums, pie Lielās, Graudu, Tirgoņu, Zivju

un Pasta ielām, ierīkots 1911. g., ar apstādījumiem, rožu ko-

kiem, kājceliņiem un soliem, no 1780.—1910. g. Liepājas

galvenais jeb jaunais tirgus. Tur taī laikā atradās arī gaļas

skārņi, kurus uz turieni pārcēla no Ludviķa ielas. Šis lau-

kums jau 1805 g. bijis ar akmeņa bruģi un skaitījies par pil-
sētas lepnumu.

Čakstes (līdz 1928. g. Alejas) laukums, ierī-

kots 1913./4. g., ar apstādījumiem, puķu klumbām, kājceli-

ņiem un soliem, starp Vilhelmīnes, Alejas, Bruņinieku un Ro-

žu ielām, bijušā Jaunciema (kurš pastāvēja līdz 18 g. s. vi-

dum) robežās. Laukums agrākos laikos bijis smilšaina vieta,
kur vēl ap 1870. g. atradusies augsta jūras kāpa, saukta arī

par Kārļa kalnu, agrāko (ap 1836. g.) Garo kalnu, kurš stie-

pies starp Vilhelmīnes un Pētera ielām līdz Rožu (agr. Žīdu)
ielai.

Ugunsdzēsēju laukums, pie Tirgoņu, Kungu,

Ludviķa un Ungera ielām, agrāk saucās par Skārņu laukumu,
sakarā ar šā laukuma rietumu pusē un Ludviķa ielā 1780.—

1860. gados atraduš&mies gaļas skārņiem. Pēc skārņu pār-
celšanas uz Jauno tirgu, to pārdēvēja par galvenās sardzes

laukumu 1860. g., kad pie tā ierīkota sardzes uzturēšanās

vieta. Tagadējo nosaukumu dabūjis 1905. g.

Zāģeru laukums, dienvidaustrumu ostmalā, starp
Lielo un Bāreņu ielām, līdz 1797. g. saucās par Zāģeru ielu.

Kāķa jeb Bodīšu laukums, Stendera ielas sā-

kumā, starp Kungu un Zivju ielām, savu nosaukumu dabūja

no šā laukuma dienvidus pusē atradušās kauna jeb „kāķa"
staba un bodītēm, kuras atradās pie pēdēji minētām divi ie-

lām. Laukums savu nosaukumu zaudējis pag. g. simt. pirmā

pusē.
Lāčplēša dārzs, pie Kalpaka bulvāra, Kara Ostas

rajonā.
Aspāzijas birze, 5 km. atstātumā no tirdzn. ostas

kanāla, starp Liep.-Grobiņas šoseju un Varnieku mājām, 18

ha liela, kā Troņamantinieka birze ierīkota 1862. g., tagadējo
nosaukumu dabūja 1920. g.

Friča birze, Liepājas ezera austrumu krastmalā,

pretī Vec-Liepājai, 2!4 km. atstātumā no Attekas salas, ie-

rīkota un nodota publikas lietošanai 1899. g. Pasaules kara

laikā birzes mežu nocirta. Pēckara laikā tas atkal ataug.
Bijušais tur restorāns nodedzināts un nav atjaunots.

21. Teātri, opera, operete, koncerti.

Pilsētas teātris, Hagedorna ielā 4, celts 1912.—
14. g. pēc arch. Strandmaņa plāna, vienkārša, bet ar gaumi
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izvesta stila, modernu skatuves iekārtojumu. Zālei laba aku-

stika. Vietu skaits: parketā 210, ložās 109, balkonā 170, ga-

lerijā 50. Celtne izmaksājusi apm. 400.000 latu, kurus de-

vuši pilsēta, teātra biedrība un biržas komiteja. Latviešu ope-

ras, operētu un teātra izrādes un koncerti. Atsevišķos gadī-

jumos izrādes un koncertus pielaiž sarīkot arī vācu un citu

minoritātu valodās.

Pirmās teātra izrādes Liepājā devušas ceļojošas trupas:
1757. g. «Drezinga palastā" (spīķerī), Ķaupu ciema (tag. Ba-

seina) iela, emigrantu nama tuvumā, bet 1772. g. Stobes spī-

Pilsētas teātris.

ķerl (Bāreņu ielā 12). 1784. g. pastāvēja «Komēdiju nams"

(Jūliannas ielā 3), kur uzvestas joku lugas, 2 operetes un 1

opera, šais izrādēs noskatījies arī Kurzemes hercogs. 1801.

g. teātra izrādes notikušas kādā spīķerī Kungu ielā 17. Pa-

stāvīgs teātris nodibinājās 1803. g., kad Kungu ielā 14 uzcēla

pilsētas teātra ēku, kura noārdīta 1924. g.

Latviešu teātra izrādes uzsāktas 1880. g. ar Liepājas latv.

labdarības b-bas nodibināšanos. Sākumā tās notikušas Pavil-

jonā, Aleksandra ielā 55, bet pēc tam nomātās telpās Suvo-

rova ielā 2. Pagājušā g. simteņa deviņdesmitos gados teātra

izrādes sarīkoja arī Liep. latv. palīdzības b-ba, bet tai, kā

jaunās strāvas ideju paudējai, izrādes 1897. g. aizliedza. Aiz-

liegumu atcēla 1901. g. Šī b-ba nodibināja pastāvīgu «Tautas
teātri" 1906. g., kurš darbojās ar lielākiem vai mazākiem pa-

nākumiem dažus gadus Tirgus ielā 18. 1912. g. nodibināta

latviešu skatuves b-ba, kuras vadībā līdz karam sarīkoti daži

koncerti un divas teātra izrādes. «Liepājas latviešu teātri"
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atvēra 1907. g. Liepājas taī pašā gadā dibinātā drāmatiskā

b-ba, Liepājas latv. b-bas namā, Suvorova ielā 2. Šis teātris

pastāvēja līdz 1915. g. martam. Okupācijas laikā līdz 1917.

g. rudenim latviešu teātra izrādes nenotika. Ar okupācijas

varas atļauju dramatiskās b-bas teātra izrādes atjaunoja
1917. g. Nākošā 1918. g. darbību atjaunoja arī Liep. Latv.

Skatuves b-ba, pārņemdama savā vadībā Dramatiskās b-bas

teātri, kurš kā «Jaunais Teātris" pirmo izrādi deva 1919. g.

(i. janvārī. 1920. g. teātris saucās par apvienoto «Jauno un

Garnizona Teātri". Pēc tam teātris atkal pārdēvēts par «Lie-

pājas Jauno Teātri". Sākot ar 1918. g. latviešu teātra izrā-

des notiek vairāk reiz nedēļā Pilsētas teātrī. „J. T." 1928./29.

g. sezonā devis 156 izrādes, kuras notikušas 4—5 reizes ne-

dējā. Uzved latvju un cittautu dramatiskus darbus. Teātra

virziens moderni reālistisks. Trupa, kuras vidū vairāki ievē-

rojami sceniski spēki, sasniegusi augstu mākslas līmeni, darbo-

jas krietnā vadībā.

Liepājas opera, dibināta 1922. g. septembrī, Dra-

matiskās biedrības vadībā, ar pilsētas, valdības un kultūras

fonda pabalstu. Operas izrādes — Pilsētas teātrī, kur telpās

daļas ar drāmatisko teātri. Pirmā sezonā dotas 89 operas izrā-

des. Opera sākumā saņēma 90.000 latu pabalsta gadā. Turp-
mākos gados pabalsta summu samazināja. 1928. g. kā pa-

balsts izsniegti tikai 10.000 latu. Sakarā ar to operas izrāžu

kaits samazinājies. 1929. g., neskatoties uz to, ka L. O. ne-

kādu pabalstu no kultūras fonda nedabū, operu izrādes to-

mēr turpinātas, bet pie tam ar labiem panākumiem sarīkotas

arī operetes.
Tautas nams, Suvorova ielā 2, Liep. latviešu b-bas

namā. Tajā I—2 reiz nedēļā sarīko tautas izrādes Latvju

nacionālā jaunātnes savienība, parasti ar sekojošu viesīgu sa-

dzīvi.

Strādnieku teātris, pilsētas celtā Tautas namā,

Kroņa ielā 33, nodibināts 1929. g. sākumā un devis nedaudzas

izrādes.

Liepājas Filharmonija, dibināta uz Liepājas

jūrmalas labierīcības b-bas vadošo personu ierosinājumu. F.

tatūti reģistrēti Liepājas Apgabaltiesā 1926. g. 29. jūnijā.
Darbību atklāja ar «Bēthovena 100 g. svētkiem" 1927. g. 3.

aprīlī pilsētas teātrī. Tā paša gada 15. jūnijā F. simfoniskā

orķestra koncertus uzsāka Kūrmājas koncertdārzā T. Reitera

vadībā ar izcilus labiem panākumiem. Pirmā koncertsezonā

līdz 27. augustam F. sarīkoja 69 koncertus, kurus apmeklēju-
šas 80.509 personas, kopienākumam sastādot 20.875 latus. F.

! oncerti vasaras sezonā ir spēcīgs līdzeklis Liepājas kūrorta

attīstības sekmēšanā. Koncertus F. sarīko arī ziemas sezonā.

22. Pirtis.

Pilsētas peldu iestādē, jūrmalas apstādījumos,
modemi ierīkotā garaiņu pirtī, kura ziemas sezonā atvērta



85

piektdienās un sestdienās: atsevišķos numuros Ls 2.— no per-

sonas, vispārīgā nodaļā Ls I.— no personas (bērna 40 s.).

Privātas pirtis: Fr. Verbeļa, Bērzu ielā 7; Tru-

šinska, Ģintera ielā 20; K. Mitenberga, šuvālova ielā 17;

Kauliņa, Aleksandra ielā, un Gurviča, Aldaru ielā, kuras para-

sti atvērtas tikai sestdienās. leejas maksa kopējās nodaļās
20—50 sant. no personas, atsevišķos numuros I—2 lati.

23. Kapsētas.

Vecie kapi, pie ziemeļrietumu ostmalas un Kaiju ie-

las, ar ieeju no pēdējās, savu nosaukumu dabūjuši tādēļ, ka ir

vecākie kristīgo kapi Liepājā. Tur 1508.—1587. gados atra-

dās Annas baznīca, kuras tuvumā tad arī apbedīti mirušie

draudzes locekļi, pie kam pie apbedīšanas izpildītas arī dažā-

das pagāniskas ierašas. Kad Annas baznīcu uzcēla tagadējā

vietā, arī miroņus glabāja tās tuvumā. Bagātākie draudzes

locekļi apbedīti pašā baznīcā vai ģimenes kapličās pie baznīcas.

Zināms tomēr, ka jau 1710. g., mēra laikā, trūcīgākos ļaudis

glabāja atkal vecos kapos. Pēc 1786. g. ap Annas baznīcu

atrodošās ģimenes kapličas iznīcināja, aizvedot līķu atliekas

apbedīšanai uz vecajiem kapiem. 1810. g. no Annas baznī-

cas aizvākti prom uz vecājiem kapiem visi zārki un apglabā-
to miroņu atliekas. Kapu rietumu daļā apbedīti galvenākārtā

latvieši, austrumu daļā vācieši. Ziemeļaustrumu daļā apbe-
dīti arī grieķu katoļi. Starp kapu pieminekļiem nav sastopa-
mi vecāki kā no 19. g. s. sākuma, bet ģimenes kapličas ir no

18. g. s. beigām, šaīs kapos visas vietas sen aizņemtas. Mi-

roņi tajos vietām apglabāti cits uz cita.

R o m.-katoļu kapi, iepretī vecājiem kapiem, pie

Kaiju ielas (no kuras ieeja), Lāzareva, Posjeta un Kapsētas
ielām, radušies 16. g. s., bet starp kapu pieminekļiem nav

agrāku par 19. g. s.

Ziemeļu kapi, Lāzareva ielā 87, sākot no Tīklu ie-

las, radušies 19. g. s. sākumā. Kapsētas lielāko daļu, centru,
ieņem luterticīgo kapi. No galvenās ieejas (Lāzareva ielas)
pa labi Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo kapi ar pieminekli,
pa kreisi vācu kareivju kapi ar pieminekli 1813. g. Un pasau-

les karā kritušiem. Kapsētas vidū luterticīgo kapliča. Zie-

meļos no luterticīgo kapiem josla grieķu katoļiem, bet dien-

vidos, ar ieeju no Tīklu ielas, vecticībnieku kapi ar vienīgo
Liepājas vecticībnieku baznīcu. Kapsētas centra dienvidrie-

tumu daļu, kuru ierobežo ziemeļos un austrumos luterticīgo
kapi un dienvidos vecticībnieku kapsēta, ieņem katoļu kapi.

Vecie žīdu kapi, ziemeļrietumu ostmalā, pie Eļļās
ielas, radušies 16. g. s. otrā pusē, tagad pārpildīti.

Bārenbuša kapi, starp Cenkones (ieeja no Cen-
kones ielas 18), Lauku un Klaipēdas ielām, radušies 18. g. s.,

kad daži Annas draudzes locekļi apglabāti tur esošā uzkalnā.
Kā latviešu-vācu luterāņu kapi, iesvētīti 1889. g., ar sarga
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māju un impozantu kapliču, kura celta 1894. g. šai kapsētā

apbedī arī baptistus un grieķu katoļus.
Jaunie žīdu kapi, Cenkones ielā 20, pieslienas

ziemeļos Bārenbuša kapiem, pieder Liepājas ebreju apbedīša-

nas sabiedrībai. lerīkoti 19. g. s. otrā pusē. šo kapu rajonā

jau agrāk apbedīti nekristīgo baznīcu piederīgie.
Garnizona kapi, Kara Ostā, ierīkoti 1927. g. garni-

zona vajadzībām.
Centrālā kapsēta, 3 klm. uz dienvidiem no pilsē-

tas centra, Liepājas-Bernātu šosejas kreisā pusē, ieņem apm.

12 ha platību, ierīkoti uz pilsētas valdes 1919. g. lēmumu

1925.—29. g., ar dzelzs žogu, iesvētīti 1929. g. 4. augustā,
ar nodaļām luterticīgiem, romiešu un grieķu katoļiem un arī

neticīgajiem, kuri neskaitās nevienā konfesijā, šo neticīgo
nodaļa ieņem uzkalnu, kur apbedīti nošautie vai pakārtie
1905. g. 30 revolucionāri. Kapsētā kapliča un sarga māja.

24. Liepājas jūŗmala un Liepājas ezers.

Liepājas j ū rma 1 a, no tirdzniecības ostas dienvi-

dus mola uz dienvidiem, līdz Lietavas robežai stiepjas 50 klm.

Liepājas jūŗmala peldsezonā.

garumā. Pirmie 35 klm. ir smalka, tīra smilts, kura kā dzel-

tēnbalta 35—50 m plata josla stiepjas gar jūru un 3—4 m.

augsto pirmo kāpu valni, šī pilnīgi gludā josla ar tikai retu-

mis sastopamām urdziņām, kuras sausās vasarās nemaz nav

saskatāmas, lieliski piemērota pastaigāšanai, visāda veida ku-

stībām, skriešanas, braukšanas, jāšanas un citu veidu sportam.
leiešana ūdenī no šī plaža ļoti ērta. Līdz pirmām beņķim
jūras dziļums līdz 2 pēdas, starp pirmo un otro beņķi 2—4

pēdas, bet starp otro un trešo —
3 līdz 5 pēdas. Jūras ūdeņi
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te reti stāv mierā, bet parasti lielākā vai mazākā mērā viļņo,

ar ko jūras ūdeņu veselību nesošais iespaids palielinājās. Pēc

sāls satstāva (0,694%) Liepājas jūrmalas ūdens ir ievērojam?

Bernātu jūŗmala.

sāļāks kā visās citās Latvijas

jūrmalas vietās. Peldu sezonas

laikā, kad pārsvarā ir dienvid-

rietumu vēji, te pieplūst pat
okeāna ūdeņi, palielinādami
ūdens sāls sastāvu līdz 0,8%.
£uršu jomas saldūdeņi, kuri,

dienvidrietumu vējiem pūšot,

sabojā Palangas jūrmalas ūde-

ņus, neaizplūst uz ziemeļiem

tālāk kā līdz Mērsragam, kurš

no Liepāj. 29 km atstatu. Tāds

stāvoklis sezonas laikā nodroši-

na Liepājas jūrmalai gandrīz
30 km garumā peldvietas ar iz-

cilus labu ūdens sastāvu, jo

no Liepājas ezera iztekošo sald-

ūdeņudaudzums ir tik mazs, ka

; ūtami neiespaido jūrmalas

ūdeņu sāls sastāvu. Jūrmalas

kāpas nevienādaaugstuma. Viszemākās tās gar pilsētas peri-

fēriju, kur to augstums tikai 3—4 m pār jūras līmeni. Tā-

lāk uz dienvidiem tās paaugstinājās, sevišķi sākot no Reiņu



88

meža (10 klm no Liepājas), sasniegdamas pie Bernātiem (17
klm no pilsētas) 30 m augstumu. Še kāpas sastāda viļņvei-

dīgu, pakalnainu apgabalu ar augstiem varenu priežu mežu

apaugušiem pauguriem un dziļām, sausām, pilnīgi no vēja aiz-

sargātām ielejām. Šo vietu tādēļ ar pilnīgu tiesību skaita par

Liepājas jūrmalas pērli, par kuru savā braucienā gar Liepā-

jas jūrmalu sajūsminājās arī pirmais valsts prezidents J. Čak-

ste, izteikdamies: „Te ir jābūt kūrortam", ar kādu uzrakstu

tam Bernātos uzcelts piemineklis. Liepājas jūrmalas labierī-

Bernātu paviljons.

čības biedrība te 1926. g. uzcēla paviljonu ar viesnīcu un re-

storānu, ar ko likts pamats apmeklētāju un peldu viesu pie-
vilkšanai vasaras sezonā. Bernātu rajons sadalīts vasarnīcu

apbūves gabalos un gaida uz vasarnīcu cēlējiem. Uz Bernā-

tiem vasaras sezonā pastāv automobīļu satiksme, kura visdzī-

vākā ir svināmās dienās. Tālāk uz dienvidiem ar mežu ap-
augušās kāpas paliek zemākas un attālinās no jūras krasta,

izņemot pirmo ar īpatnēju zāļu šķirni apaugušo kāpu valni,
kurš gandrīz visur vienāda (apm. 3—4 m) augstuma uh stie-

pjas 35—50 m attālumā no jūrmalas ūdens līnijas. Dažus

kilometrus uz dienvidiem no Bernātiem divu klm platā līdze-

numā stiepjas 6 klm garais Jūrmalciems (kura. centrs apm.

22 klm no Liepājas), ar kādām 100 zvejnieku mājām 1/e—3
ha lielumā. Ciema iedzīvotāji pazīstami kā drošsirdīgi jūrā

braucēji, galvenā kārtā nodarbojas ar zveju. Aiz Jūrmalcie-

ma mežaino kāpu josla tuvojas jūrmalai un pie Mietraga (29
klm no Liepājas) ir tikai kādus 10 m atstatu no jūrrmalas
ūdens līnijas. Tālāk mežs un augstās kāpas atkal attālinās

no jūrmalas un balti-dzeltēnā smilšainā pludmale stiepjas gar
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pirmo kāpu valni un jūru mainīgā platumā. Ar mežu apau-

gušās kāpas Mietraga apgabalā sasniedz lielus augstumus,

starp kuriem ievērojamākie ir Ķupu un Pūsēnu kalni, kuri sa-

sniedz 36 m augstumu. No tiem lielisks skats uz austrumiem,
dienvidiem un jūru.

Tagadējais varenais priežu mežs, kurš klāj visu kāpu ap-

gabalu no Reiņu meža līdz Papes ezeram un tura kāpu smil-

tis cieši kopā, ir tikai nepilnu simtu gadu vecs. Arī senos lai-

kos šī kāpu josla bij apaugusi ar priežu mežu. Bet 17. g. s.

vidū zviedri tur ierīkoja cepli darvas tecināšanai, patērēdami
lielus daudzumus priežu. Ceplī pēc kādiem gadiem izcēlās

ugunsgrēks, kuram par upuri krita ne tikai ceplis, bet arī

liela daļa šā kāpu apgabala meža. Mežs gandrīz pilnīgi no-

postīts 7 gadu karā 18. g. s. otrās puses sākumā. Ar to

plašam apgabalam tika nodarīts milzīgs posts. Vētras laikos

kāpu smiltis apputināja ne tikai iznīcinātā meža apgabalu, tu-

vākos laukus un pļavas, bet spiedās arvien dziļāk zemes iekšie-

nē, radīdamas jaunus kāpu rajonus, aprakdamas Zībenbergas

un Lapsumeža m-žas. Ceļojošās smilts posts turpinājās bez ap-

stājas. Laikmetā no 1785.—1835. g. apraktas zem smiltīm

Pērkones pagasta 5 saimnieku mājas, bet Nīcas pagastā 4

mājas. Kā Nīcas, tā Pērkones pagastos daudzās mājās bij

apputināti smiltīm visi lauki un pļavas, bet atlikušās tikai

ēkas. Tādēļ daudzi saimnieki no šā apgabala aizceļoja uz ci-

tiem pagastiem. 1835. g. ceļojošā smilts klāja 972 pūrvietu
plašu apgabalu. No tā vairāk nekā 700 pūrvietu ieņēma ce-

ļojošās kāpas, kuru augstums vietām pārsniedza 30 metrus.

Gandrīz 270 smiltīmklātas pūrvietas ieņēma blakus esošos ze-

mes līdzenumus. Lai apturētu smilšu postu, 1836.-7. g. stājas
darbā Nīcas un Rucavas 770 saimnieki. Jau 1837. g. pavasari
kāpu rajonu apsedza ar egļu zaru un kadiķu kārtu, ņemot pa-

līgā arī Liepājas un Papes ezeru meldrus un jūras mēslus.

Ap kāpām aptaisīja 36 km garumā 5 pēdu augstu žogu. Pēc

tam visu šo apgabalu apdēstīja ar kokiem un krūmiem, izlie-

tojot 242.000 kociņu, un apsēja ar dažādu zāļu sēklām. Ar

to ceļojošās smilts uzbrukums Pērkones un Nīcas pagastiem
tika apturēts. Smilšu kāpas sāka zaļot, apklādamās ar daudz-

sološu meža augsni, kura tagad tuvojas gatavības stāvoklim.

Aiz Mietraga, dažus kilometrus uz dienvidiem, 7 klm uz

ziemeļiem no Papes ciema, jūrmalas smiltīs sāk parādīties ma-

zi dažāda veida akmeņu gabaliņi, kuru daudzums un lielums

pavairojas, jo vairāk virzāmies uz dienvidiem. Sastopami ar-

vien lielāki un biežāki akmeņu gabali un bluķi, kā uz jūras
krasta, tā ūdenī. Ceturtā kilometrā uz ziemeļiem no Papes
bākas, kura 40 klm atstātu no Liepājas, jūrmala kā nosēta

un nobruģēta ar granīta un gneisa akmeņiem, bet no jūras
ūdens lielā skaitā rēgojas lielāku vai mazāku akmeņu gali.
šī aina turpinājās tādā veidā līdz Lietavas robežai, kura no

Papes bākas 10 km atstatu. Šaī akmeņainajā rajonā kāpu
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stādīdams piejūras ar daudziem ledus laikmeta akmeņiem ap-

klātā līdzenuma malu. Šaī rajonā jūras viļņi pastāvīgi grauj

piekrasti, ievilkdami, viļņiem atkāpjoties, akmeņus jūrā un

pēc tam, viļņiem atkal plūstot pret krastu, mezdami akmeņus
malā. Tā šie ledus laikmeta ar smiltīm un māliem sajauktie

granīta un gneisa akmeņu gabali ģeoloģiskā procesā arvien

vairāk un vairāk sasmalcinās un noapaļojas.
Jūrmala uz ziemeļiem no Kara Ostas ziemeļu mola smil-

šaini-mālaina sākumā (pirmos 5 klm) ar nelielu oļu gabalu

piejaukumiem, ar šauru tikai dažus metrus platu pludmali un

līdz 10 m augstu krastu. Arī tālāk uz ziemeļiem piejūras
smilšainā josla jaukta ar māliem un nelieliem oļiem, kāpu

nav un krasts paceļas stāvu no jūras viļņiem. Medzes (Me-
dzes muiža 6 km no jūras un 12 klm no Liepājas) un Sarai-

ķu (20 klm no Liepājas) rajonā, sevišķi pie Bībēnu un Kā-

penieku ciemiem, jūras viļņi, stipri grauj krastu, izskalodami

piekrastes smilšaini-mālaino apakšdaļu un ieraudami jūrā arī

grūstošo krastu virsdaļas, ar jūrmalas saimniecību žogiem un

ēkām. Spilgtākais jūras graujošā elementa darbības piemērs
tomēr ir Šķēdes baznīcas ieskalošana jūras viļņos. Šķēdes
baznīca 1560. g. atradās netālu no jūras krasta, apm. 15 km

atstatumā no Liepājas. Bet, jūrai graujot krastu, baznīca

18. g. s. sākumā iebrukuši jūrā. Vēl 1808. g. skaidrā laikā

baznīcas drupu atliekas bijušas saredzamas jūras ūdenī, pie
kam daļa pie baznīcas bijušās kapsētas atradusies jūrā, daļa
vēl krastā. Turpmākos gados arī tā iegruvusi un pazudusi
jūras viļņos . . . Tā, ziemeļos no Liepājas Kara ostas, jūra
ikgadus, vietām stiprākā, vietām mazākā mērā, drupina krast-

malu, atņemdama iedzīvotājiem zemi, tīrumus, ganības, pļa-

vas, dārzus, šoģus un pat ēkas.

Viss šis un turpmākais piejūras apgabals līdz Ziemupei
(26 klm no Liepājas) un Akmeņragam (37 klm no Liepājas)
ir smilšaini-mālains līdzenums ar lielākiem vai mazākiem le-

dus laikmeta akmeņiem un to drumstalām. Septiņus km uz

ziemeļiem no Ziemupes sākas Aizputes apriņķa robeža. Ak-

meņragā 37 m augsta bāka, kura pirmātnējā veidā uzcelta

1885. g. Apmeņraga apkārtne ir smilšains līdzenums ar le-

dus laikmeta akmeņiem. Jūrā lieli granīta un gneisa bluķi
ēku lielumā, kādēļ te jūra vētras laikā kuģniecībai ļoti bīsta-

ma. No Akmeņraga jūrmala stiepjas ziem.-austrumu virzie-

nā. Te pārsvarā ir smilts, kur tikai nelielu oļu piejukums.
Trīs kilometrus atstātu no Akmeņraga un 7 klm no Pāvil-
ostas jūrā ietek nelielā Rudupe. Aiz tās oļu arvien mazāk

un mazāk un pēdējos divi kilometros, līdz Sakas ietekai, plud-
male ir tīra, dzeltēna smilts. Skaitot no jūras ūdens līnijas
līdz kāpām, pludmale 15—20 m plata. Kāpas diezgan aug-

stas, bet bez meža. Sakas (Sveķu) upe jeb Sakasleja ir

Durbes un Tebras upju turpinājums, kuras savienojas 5 klm
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atstatumā no jūras. Saka bagāta ar ūdeni, sasniedz 20 me-

tru platumu un 4 metru dziļumu, jau senos laikos noderēja
bureniekiem un zvejnieku laivām kā osta. Pēc 1660. g. starp

Poliju un Zviedriju noslēgtā Olivas mierlīguma, ostu aizspro-

stoja ar akmeņiem. Osta atjaunota 1879. g. 21. maijā, kad

tās būvei likts pamata akmens un uz Sakas labākrasta pie jū-

ras ierādīta uz Upes muižas teritorijas vieta pilsētiņai, kura

par godu tā laika Kurzemes gubernātoram Pāvilam Lilienfel-

dam nosaukta par Pāvilostu. Rosīga pilsētiņas uzplaukšana

sākās 1893. g., kad Liepājas Kara Ostas būvei no apkārtnes

caur ostu izveda daudz akmeņu, bet bez tam uz ārzemēm lie-

los apmēros koku materiālus. Pilsētiņā 150 namu ar apm.

700 iedz., nedēļas tirgus ceturtdienās. Pāvilosta savienota

ar privātu šaursliežu pieveddzelzceļu ar Labragu. Ostā

ienāk sekli peldoši burenieki, nelieli tvaikoņi un motorlaivas,

jo ostas mute smilšu pieskalojumu dēļ nav dziļāka par 2% m.

Lielāki kuģi, kuri galvenā kārtā uzņem kokmateriālus, apstā-

jas ārpus ostas, kur tiem kravu pieved ar plostiem un laivām.

ledzīvotāji plašā mērā (ar 60 laivām) piekopj arī zveju. Kad

nāks gatavs Liepājas-Alsungas dzelzceļš, kurš ies caur Pāvil-

ostu, šīs pilsētiņas nozīme pieaugs. Nolemts izlabot un pa-

garināt ostas molus un padziļināt kuģu braukšanas ceļu. Pret

pilsētiņas centru ir koka pārcelšanas prāmis. Sakas labā kra-

stā, 3 klm atstātu no pilsētiņas, Upes muižas centrs ar skai-

stu parku, bet aiz tās viena no lielākām ķieģeļnīcām Latvijā.
Tebras un Durbes upju satekas tuvumā Sakas muiža (35 klm

no Aizputes un 51 klm no Liepājas) ar luterticīgo baznīcu

(kura pirmātnējā veidā celta iepriekš 1560. g., tagadējā vei-

dā 1734. g. un pēc tam trīs reizes izlabota), pāris veikaliem

un 20 saimniekiem. Jūrmala no Pāvilostas turpinājās zie-

meļaustrumu virzienā. Pirmos divi kilometros krasts smil-

šains, sākot lēzens, bet vēlāk stāvāks, apaudzis ar priežu un

*-gļu mežu. Attālāk no jūras auglīgas labības druvas. 5. klm

no Pāvilostas (gar jūrmalu ejot) pie 15 m augsta, stāva kra-

sta ir Krasta muiža, bet vēl 3 klm tālāk Ulmāles muiža. Šis

apgabals ir vispārīgi auglīgs. Jūras krasts te līdz Labragam
(14 klm no Pāvilostas) ir apm. 15 m augsts un viscaur stāvs,

sastāvošs no māla ar nelielu smilšu, oļu un akmeņu piemaisī-
jumu. Kāpu te nav. Lauki un pļavas, pārmaiņus ar mežiem

un ganībām, stiepjas līdz pašam jūras krastam. Skaistākās

šīs jūrmalas vietas ir Labrags (38 klm no Aizputes) un no

pēdējā 2 klm atstātā Jūrkalne. Pie Labraga, kur iepriekš
kara pastāvēja papes fabrika un pēckara laikā uzsāka elektri-

skas spēka stacijas būvi papīra fabrikai, starp skaistiem, aug-

stiem krastiem, ar ūdenskritumu netālu no jūras, ietek Rīves

upe. lepriekš kara te ierīkotas arī ķieģeļnīca, koku zāģētava,

vilnas kārstuve un vērptuve, kaļķu ceplis un darvas tecināta-

va, bet pie skaistās Rīves grīvas uzcēla dažas vasarnīcas. 1909.

g. Labragā uzcēla nelielu baznīciņu, kuru apkalpoja Apriķu
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mācītājs. Jūrkalne atrodas auglīgā apvidū, tuvu pie jūras,

20 m. augstā krastā. Caur Jūrkalnes robežām ietek jūrā ne-

lielā Ēnavas upīte. Šā skaistā apvidus iedzīvotāji, kuriem te

arī sava baznīca (3 klm atstātumā no Jūrkalnes), ir katoļi

tāpat, kā tiem austrumos Alsungas (Alsungas pag. nams 37

klm no Aizputes un 12 klm no jūras) pagastā dzīvojošie suiti,

kuri īpatnēji apģērbā, kāzu un citu svinību un gadījumu iera-

šās. Jūra pret Jūrkalni stipri dziļa, kādēļ te jūras tvaikoņi

var noenkuroties un uzņemt koku kravu., kuru piegādā ar plo-
stiem un laivām. Tālāku uz ziemeļiem, jūras krasts, ar ne-

lielu slīpumu smilšu ar mālu un granītu jauktu kāpu veidā,

stiepjas s—lo m atstatumā no jūras ūdeņa līnijas, līdz Sār-

nātiem (9 klm no Jūrkalnes), kur sākas Ventspils jūrmala.

Pludmali te klāj smilts, jaukta ar grantu. Jūra top ātri dzi-

ļajā kā peldēšanās sākas tūlīt, tikko iebrien ūdenī. Tuvākā

piekrastes apkārtne ir līdzenums ar diezgan auglīgu zemi.

Kaut gan iedzīvotāju galvenā nodarbošanās ir zemkopība, to-

mēr piekopta tiek arī zveja.
Liepājas ezers, trešais pēc lieluma brīvezers Kur-

zemē, 16 km garš un 2—3 km plats, pa lielākai daļai 2—3

pēdas dziļš, tā kā dažās vietās to var pārbrist. Dziļākās vie-

tas (līdz 8 pēdas) atrodas Bārtas gultnē, kura stiepjas no

ezera dienvidus gala līdz ostas kanālam, kurš ezeru savieno

ar jūru. Ezers atrodas zemā vietā. Tādēļ ziemeļrietumu vē-

jiem pūšot, ezerā pa ostas kanālu ieplūst jūras ūdens. Pie

dienvidaustrumuvēja turpretī ezera līmenis dažreiz tik stipri

krītas, ka pa to nav iespējama koku pludināšana.

Nesenā ģeoloģiskā pagātnē ezers ir bijis jūras sastāvdaļa.
Tā krasti vietām, sevišķi rietumu pusē, ir smilšaini, bet pa lie-

lākai daļai purvaini. Ezerā vairākas salas: pretī ostas kanā-

lam Attekas sala, uz ziemeļiem no tās Lielā un Mazā

Zirgu salas, no tām dienvidaustrum. ezera austrumu krasta

tuvumā Putnu sala, iepretī Pērkones upei Pērkones

sala un iepretī Reiņu mežam un Bārtas ietekām Ciānas

sala. Bez tam vairākas salas un saliņas atrodas ezera da-

žādās vietās, sevišķi dienvidus gala meldrainēs un niedrājos.
Zivju bagātības ezerā pēdējos 60 gados ievērojami mazi-

nājušās. Tomēr arī tagad zivju daudzums ezerā un tajā ie-

tekošo upju ietekās ir pietiekošs, lai Liepājas tirgū netrūktu

arī saldūdeņu zivis. Ezerā ķer līdakas, asarus, zušus, karūses,

līņus un vēdzeles.

Agrākos gadusimteņos ezers bij dziļāks un plašāks. No

ziemeļiem tajā ietecēja no Tosmares ezera (kurš tagad 6 km

garš un */*—l km plats) ūdensbagāta Ķīšupe un otra, ma-

zāka upe, kuru tagad sauc par Muitas upi. Ķīšupe augšgalā

pilnīgi aizsērējusi un tagad kā upe vairs nepastāv. Gar Gro-

biņu tekošā Alandes upe, kura ietek ezera ziemeļaustrumu pu-

sē, tagad nes tikai nelielus daudzumus ūdens. No 5 turp-
mākām vēl 17. g. s. pirmajā pusē ezera austrumu puse ieteko-
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šām upēm (Platupes, Sarmas, Latupes, Dorupes un Purvupes),

palikusi tikai Purvupe jeb Otaņķe, kurpretī pārējās 4 ir gan-

drīz pilnīgi aizsērējušas un iznīkušas. Lielākā ezerā ietekošā

upe ir Bārta, kura ir Vārtavas un Skodas upju savienojums.

Bārta vietām ļoti strauja un šaura, sevišķi augšgalā. Pie iete-

kas ezerā tā sadalās vairākos žuburos vai ietekās. Šīs ietekas

ir dziļas un stāviem krastiem. Bārtai vairākas pietekas: labājā

pusē Leišupe, Kārklupe, Dūkupe, bet kreisājā — Sargupe,

Naudupe un Tosila. Pēdējā ietek Bārtā 4 km atstatumā no

Liepājas ezera. Dažus gadsimtus atpakaļ Tosila tieši ietecē-

ja Liepājas ezerā no tagad vairs neesošā Tosilas ezera, kurš

savukārt bij savienots ar ūdensceļu ar Mēķes ezeru, bet pē-

dējais —ar Papes ezeru. Papes ezers bij ar atteku savienots

ne tikai ar jūru, bet arī Sventas upi. Tosilas ezers pa gadu-

simteņiem ir pilnīgi aizaudzis un iznīcis. Arī no Mēķes eze-

ra atlicies visai maz. Tas ar katru gadu aizaug arvien vairāk

un vairāk. Tā malas ir staignas. Tās līgojas jau no cilvēka

svara, tā kā staigāšana pa tām ļoti nedroša. Mēķes ezerā,
kuram staigno krastmalu dēļ grūti piekļūt, daudz dažādu

zivju, bet vasarās meža pīles lielos daudzumos. Rudeņos un

pavasaros tur savos ceļojumos salasās milzīgi bari gāju put-

nu : meža zosis, dzērves un dažreiz arī gulbji. Tagadējā Tosi-

las upe iesākas Rucavas lielājā Ķirbas purvā, līdz ietekai Mē-

ķes purvā saucas par Ignatu. Kā šā ezera caurteka tā saucas

par Caurupi, Trumpes pļavu robežās par Trumpi, bet turpmā-
kā gaitā par Tosilu. Viss apgabals Liepājas ezera austrumos

un uz dienvidiem līdz Papes ezeram ir plašs līdzenums, ar pļa-
vām, ganībām un laukiem, šis līdzenums starp Nīcas dižo

muižu un Lejniekiem pavasaros un rudeņos, bet dažreiz arī

vasarās tā pārplūst, ka pārvēršas milzīgā ezerā. Pa šo līdze-

numu, kuram tek cauri Tosilas upe un iet lielceļš no Bernā-

tiem uz Nīcu, tādēļ satiksmei braucējiem un kājniekiem uz-

celts (1856./7. g.) 1 km garš dambis ar 4 tiltiem, lai uzplūdu
ūdeņiem būtu pietiekoši caurteku. Pavasaros un rudeņos visā

šaī līdzenumā, no Liepājas ezera līdz Papes ezeram, plūdu
laikos daudz ūdeņu.

25. No Liepājas uz Bernātiem, Nīcu un Bārtu; Pāvilostu.

Liepāja-Reiņumežs-Bernāti-Nīca-Bār-
ta (42 km). Satiksme pa šoseju ar autobusu līdz Bernā-

tiem (16 km no Liepājas), pēc tam 6 km pa lielceļu līdz Nī-

cai (22 km no Liepājas) jeb pa ezeru un Bārtas upi ar laivu

(ziemā pa ledu). Šoseja iet c. Pērkoni (4 km no Liepājas)
līdz Cenkonei (9 km no Liepājas) pa bezmeža, smilšainu ap-

gabalu. Aiz Cenkones zemes josla starp jūru un ezeru pa-
plašinās, kāpas paliek augstākas, sākas Reinu mežs, kurš mē-

slienas ezeram. Reiņu mežs (11 km no Liepājas) iecienīta

liepājiešu izbraukumu vieta vasaras sezonā, sevišķi svināmās

dienās. Pie ezera krasta kafejas restorāns „Ezera Paviljons".
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No Reiņu meža ērti ar laivu sasniedzama Ciānas sala, saukta

ari par Ciānas kalvu. Pie L. Skatrēniem (2 km atstātumā no

Bernātiem) šoseja ir apm. 1H km atstatu no jūras. Pēc tam

šoseja tuvinājās jūrai, no kuras pie Bernātiem (16 km no

Liepājas) ir tikai 1 km atstatu. Aiz Bernātiem lielceļš iet

1 km kāpu piekājē dienvidu, bet pēc tam pa līdzenumu 5 km

dienv.-austrumu virzienā līdz Nīcai. No jūras un ezera Nīca

5 km atstātumā. Uz Nīcu iet arī ceļš (pa kuru no Liepā-
jas līdz Nīcai 30,5 km) ezera austrumu pusē — 514 km pa

Grobiņas šoseju līdz lielceļa krustojumam, pēc tam pa liel-

ceļu I—2 km atstatumā no ezera, gar Bata muižu, Friča bir-

zi (starp lielceļu un ezeru, iepretī Liepājas pilsētai), Fītiņu
muižu (11 km no Liepājas), Dorupi un Otaņķiem (19 km no

Liepājas), pār Bārtas upi. No Bārtas upes, pār kuru ir 107

m plats koka, uz pāļiem celts tilts, Nīca tikai i ļ4 km atstatu.

Nīca administratīvs un garīgs centrs plašam apgabalam, kur

uzglabājušies tautisku apģērbu valkāšana un īpatnas ierašas

godos un svētkos. Nīcas baznīca, kura līdz reformācijai bij

katoļu, atrodas Bārtas kreisā krastā, celta iepriekš 1560. g.

Šī pirmā baznīca bijusi koka, tāpat kā 1635., 1708.-16. un

1778. g. celtās baznīcas. Tagadējā mūra baznīca celta 1849.-

---51. g., paplašināta 1876. g. Nīca ar Bārtu sastāda vienu

draudzi ar apm. 10.000 locekļu. Bārtas baznīca no Nīcas 15

km atstatumā. Satikme pa Bārtas upi ar laivu līdz Bārtas

muižai (20 km) un tālāk uz augšu. Bārtas muiža 2km at-

statumā no Bārtas upes. Bārtas m. nedēļas tirgus otrdienās.

Bārtas upe augšpus Nīcas vietām strauja, augstiem un stā-

viem ar mežu apaugušiem krastiem, kuru skaistākās vietas ir

austrumos no Liepājas-Rucavas dzelzceļa. Pa lielceļu no

Grobiņas līdz Bārtas muižai 27 km, bet no Nīcas līdz Bārtas

muižai caur Jēčiem 25 km.

Nīca -Rucava (28 km). Satiksme pa Liep.-Rucavas
1. šķ. lielceļu līdz Jēču stacijai (12 km), pēc tam turpinājās

paralēli dzelzceļam līdz Rucavai (16 km). Pie Rucavas kur-

šu jaunākā dzelzslaikmeta (3.—4. g. s.) kapu lauks ar rak-

sturīgiem apaļiem uzbērumiem. Rucavā baznīca, pasta-telegr.
nodaļa, aptieka (Paurupes ciemā), pagasta iestādes. Paur-

upes ciems, pie Paurupes kreisā krasta, 1 km atstatumā no

Rucavas stacijas, ar apm. 300 iedz. Paurupē nedēļas tirgus
trešdienās. Rucavas muiža apm. 4 km atstatu no stacijas.
No Paurupes līdz Papes ezera dienvidus galam 7 km, bet jū-
rai 8)4 km, līdz Lietavas robežai 10 km pa Rucavas-Palangas

lielceļu. Uz dienvidiem no Papes ezera 7 km garais un līdz

4 km platais Nīdu purvs, kurš sniedzas gandrīz līdz Lietavas

robežai un norobežojas no jūras ar akmeņainu, māliem un

smiltīm jauktu 14—1 km platu un līdz 10 m augstu krast-

malu.

Liepāja - Pāvilosta (58 km). No Liepājas ar

autobusu 13M km pa Šķēdes šoseju gar Saraiķu baznīcu (20
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rienes 3. šķ. ceļš līdz Akmeņragam 10 km un no Akmeņraga

līdz Sakaslejai 12 km. No Ziemupes līdz Sakaslejai 16 km.

Otrs satiksmes ceļš: pa Grobiņas šoseju, no Grobiņas uz zie-

meļiem, gar Kapsēdu, Medzi (24 km atstātu no Liepājas), no

kurienes viens ceļš ziem.-rietumu virzienā nogriežas uz 4 km

atstato Saraiķu baznīcu, otrs ziemeļaustrumuvirzienā gar Zu-

šu krogu (27 km no Liep.), gar Vērgaļu baznīcu (4 km no

Zušu kroga), tad līdz 8 km atstatai Durbes upei, gar kuras

kreiso krastu braucot līdz Sakaslejai 12 km, bet no tās līdz

Pāvilostai 7 km. No Medzes iet lielceļa atzarojums ziem.-

austr. virzienā uz Saraiķiem (7 km) un Ziemupi (apm. 14km

no Medzes).
Pāvilosta - Labrags - Alsunga (32 km).

Šaursliežu dzelzceļš starp Pāvilostu un Alsungas apvidu

tikai meža pārvadāšanai, kādēļ privāta publika to var

izlietot tikai atsevišķos gadījumos. Kārtēju pasažieru satik-

smi atklās, kad nāks gatavs jaunais dzelzceļš no Liepājas uz

Pāvilostu un Alsungu. Tagad satiksme pa lielceļu no Pāvilostas

līdz Labragam (17 km), gar no Pāvilostas 10 km atstāto Ul-

māles muižu. No Labraga līdz Jūrkalnei (Pilsberģei) 2 km;

no Jūrkalnes līdz Alsungai 13 km.

Alsunga - Ēdole - Kuldīga (31 km). No Al-

sungas līdz Ēdolei 12 km; no Ēdoles līdz Kuldīgai 19 km.

Ēdolē bij. Kurzemes bīskapu pils, kvadrātiska celtne, ar pa-

galmu un krusta aili, četrstūrainu vārtu torni un apaļu dzī-

vojamās istabas torni rietumu stūrī, nodedzināta 1905. g., bet

pēc tam atjaunota.

26. No Liepājas uz Bātes-Embūtes augstieni.

Liepāja - Priekule - Vaiņode - Bāte - E m -

būte-Elkuzeme. No Liepājas pa dzelzceļu līdz 40 km

atstatai Prie kv 1 c i, Liepājas apr., 30 klm no Grobiņas,

pie Priekas upes un Liepājas-Rīgas un Priekules-Klaipēdas

dzelzceļu mezlgojuma. Priekule kā miests radusies uz Prieku-

les muižas zemes pēc Liepājas-Romnu dzelzceļa uzbūves, Prie-

kules stacijas dienvidu pusē. Pilsētas tiesības dabūja 1928.

g. 11. februārī. ledz. (1925. g.) 1049, no kuriem 956 latv.,

20 vāc, 14 krievi, 35 žīdi, 9 leiši, 3 poļi. Lutert. 893, pār.

prot. 77. Ev.-lut. baznīca 214 klm. atstatu no mācīt, muižas,

pārbūvēta 1895. g. vecās 1792. g. izlabotās bazn. vietā. Ro-

sīgs tirdzniecības centrs, kur satek 7 lielceļi. Nedēļas tirgus

otrd. un piektdienās, viesnīca, policijas nodaļa, pasta-telegr.

kantoris, slimnīca, ķieģeļnīca, koku zāģētava, betona rūpnie-

Pansija G* Immermann
Liepājā, Lielā ielā 24 (otrā stāvā).

Ērtas, glītas istabas ar pilnu pansiju. Vasaras sezonā ari

kūrortā „Bātē".



96

čība, torfa raktuves. Priekules budžets 36.000 latu. Vai-

ņode, pilsētiņa bez pašvaldības tiesībām, pie tāda pat no-

saukuma Rīgas-Liepājas dzelzceļa stacijas, dzelzc. līnijas zie-

meļu pusē, radās vienā laikā ar Priekules miestu, ar 588 iedz.

(1925. g.), rosīgs vietējās tirdzniecības centrs ar nedēļas tir-

gu pirmd. un piektdienās, ar 15 tirdzn. uzņēmumiem, kādām

15 biedrībām un vairākām vasarnīcām. Vaiņodes mui-

žas centrā, 2,K klm atstatu no stacijas (dienv.-austr.),

pilī, atvērta 1926. g. janvārī pieaugušiem tuberkulozes slim-

niekiem Valsts lerēdņu Sanatorija, ar 75 gul-

tām. Darbojas cauru gadu. lekārtota pēc jaunlaiku dziedn.

iestāžu prasībām. Augstā, veselīgā vietā. Sanatoriju ieslēdz

2 ha plašs parks. Mežs, no sanatorijas 1/3 klm. atstatumā,

egļu, jaukts ar lapu kokiem. Ziemeļaustrumos no Vaiņodes
stacijas, Bātes augstienes dienvidus nogāzē, 120 m virs jūras

līmeņa, stiepjas \Yi klm garumā, pie lielceļa, Bātes va-

sarnīcu rajons, ar varenu skuju koku mežu. Šā ap-

gabala gaiss ļoti noderīgs ļaudīm ar vājām plaušām. Kā tei-

cama vasaras atpūtas vieta Bāte bij iecienīta jau iepriekš
kara. Bāte sāka apbūvēties 1902. g., kad pirmās vasarnīcas

cēluši Puļķis un Gūtmanis. Tur, 2 klm. atstatumā no stacijas,

ierīkota 1911. g. Sarkanā Krusta (Liepājas nodaļas) sanato-

rija, kura tagad atrodas no Žibeika 1920. g. pirktā namā, pie-

augušiem, ar 40 gultām. Tai iepretī (Pērkona mājā) Latvi-

jas Tuberkulozes apkarošanas biedrības bērnu kolonija, ar

25 gultām. Mazliet tālāk, 2V2 klm. no stacijas, ierīkota Ebre-

ju sanatorija un viesnīca, ar 40 gultām, šīs 3 sanatorijas

darbojas tikai vasaras sezonā (no 15. maija līdz 15. septem-

brim). Bātes vasarnīcu rajonā pavisam 240 apbūves gabali.
Vasarnīcu apm. 40. Ziemeļos no Bātes vasarnīcu rajona, 1)4
klm. tālāk, atrodas Li c 1 bāte. Tur 1923. g. ierīkota mui-

žas pilī, kura 1928./9. g. pamatīgi izlabota un ievērojami pa-
plašināta, Latvijas Slimo Kasu Savienības sanatorija tuberku-

lozes slimniekiem, ar apm. 100 gultu. Sanatorija ierīkota pēc

jaunlaiku dziedniecības iestāžu prasībām. Tā atrodas augstā
vietā (140 m virs jūras līmeņa). No sanatorijas ēkas torņa
skaists skats uz visām pusēm. Sanatorija atvērta cauru gadu.

Ceļā no Bātes uz Lielbāti, 3 klm. atstatumā no Vaiņodes sta-

cijas, Bātes baznīca, mūra celtne no 1628. g., izlabota 1830.,
1880. un 1926. g. Tuvu pie baznīcas ārsta māja, Vecbātes

robežās (3 klm) no stacijas. Jaunbātē, kura no stacijas 314
klm. atsātu, ir ūdensdzirnavas (1 klm. atstātu no Vecbātes).
No Lielbātes līdz Embūtei 10 klm. Ceļš pa paugurainu
ielejām un mežiem bagātu apgabalu, kuru var saukt arī par

Kurzemes Šveici, šīs augstienes izcilus skaistā vietā ir Em-

būte, kas vietējā izloksnē nozīmē „meža rozi", kādas turienes

ielejās arī sastopamas. Embūtes ielejās auglīgas, puķēm ba-

gātas pļavas. Embūtes pils, celta 1265. g., atrodas uz augsta
konusa veidīga kalna, uz kuru ved stāvs ceļš. No visām pu-
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sēm kalnu ieslēdz zivju dīķi. Pils nopostīta 1702. g., iz-

labota 19. g. s. un bijusi apdzīvota. Nodedzināta 1919. g.

No Embūtes līdz Elkuzemei (st. pie Liepājas-Možeiku dzelzc.)

15 km. Ceļā uz turieni pa kreisi Krievu kalns (190 m virs

jūras līmeņa). No tā skaidrā laikā saskatāma Baltijas jūra.

III. GROBIŅA.

Grobiņa, sena pilsēta, agrākais Liepājas apr. admini-

stratīvais centrs, uz 21° 10' a. g. un 56° 32' z. pl., 11 klm no

Liepājas, pie Liepājas-Aizputes (Uģu un Grobiņas stacijām)
un Glūdas-Liepājas (Uģu stac. 2 km no Grobiņas) dzelzceļu
līnijām, pie Grobiņas ezera, kuram tek cauri Liepājas ezerā

ietekošā Alandes upe. Pie ezera (kurš apm. 114 km garš)

ziemeļu krasta senču pilskalns, bet tam blakus ordeņpils dru-

pas. Pirmā ordeņa pils celta 1245. g. Šo ordeņa pili kurši,

kuriem palīdzēja leiši un zemgalieši, nopostīja 1260. g., atjau-
nodami savu varu. Bet, kad 1290. g. ordenim izdevās Kursu

dabūt savā varā, Grobiņa palika par apkārtējo zemju admini-

stratīvo centru ar zemes soģa sēdekli. Nopostīto pili atjauno-
ja. 1560. g. Grobiņas apgabals ieķīlāts Prūsijai, pie kuras

tas palika līdz 1609. g. Grobiņas pilsētiņu ielenca zviedru

karaspēks 1659. g. Duglasa vadībā. Pilsētiņa tad krita ugu-

nij par laupījumu. Nodega arī 1598. g. celtā baznīca. Taga-
dējā baznīca celta 1664. g. un pamatīgi pārbūvēta 1822. un

1892. g. Grobiņā pastāvējusi vecākā reformācijas laikā Kur-

sā dibinātā skola (16. g. s.). Pēc poļu-zviedru kara beigām
Grobiņa bij kādu laiku hercoga Jēkaba rezidence, kurš 1695.

g. tai piešķīra pilsētas tiesības un 1697. g. apstiprināja ģēr-
boni. Vēlāk G. diezgan ilgu laiku dzīvoja hercogs Fridrichs

Kazimirs. Ziemeļu kara laikā Grobiņā dažas dienas uzturē-

jies Kārlis XII. Kauja starp poļiem un krieviem Grobiņas tu-

vumā notika 1794. g. Grobiņas pils bij apdzīvota no 1290.

līdz 1812 g., kad to ieņēma franču-prūšu karaspēks. Pēc

tam pili vairs nelaboja un tā sagruva. 1915. g. Grobiņu ie-

ņēma vāci un 1919. g. latviešu kara spēks Grobiņas tuvumā

sakāva bermontiešus.

ledzīvotāju skaits pēdējos 70 gados slīdējis uz leju, sa-

stādīdams 1863. g. 1618, 1881. g. 1594, 1897. g. 1400, 1910.

g. 1359, 1915. g. 1025, 1920. g. 1354 un 1925. g. 1288. No

tiem 1091 latv., 44 vāci, 126 žīdi, 9 krievi, 6 leiši. Tagad
iedzīvotāju apm. 1500. Luterāņu baznīca, baptistu lūgšanas

nams, žīdu sinagoga. Viesnīca «Liepāja" ar 5 ist. Pilsētā

192 gruntsgabali, uz kuriem 93 koka, 30 mūra un 7 jaukta

materiāla ēkas. Budžets 25,000 latu.

No Grobiņas līdz Durbei 15 km, Tāšu ezeram 9 km, Kap-

sēdai 7 km, Nīcai 21)4 km, Dubeņiem 514 km.
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IV. DURBE.

Durbe, pilsēta Liepājas apr., uz 56° 35' z. pl. un 21°

23' a. g., 3 klm. no Liepājas-Aizputes dz. Liegu stacijas un

4 km attālumā no Liepājas-Glūdas dzelzceļa Durbes stacijas,
14 km atstatumā no Durbes ezera dienvidus gala, 15 km no

Grobiņas, 24 km no Aizputes un 26 km no Liepājas.
Satiksme. Autobusi uz Liegu vai Durbes stac. par

50 sant.; uz Liepāju par Ls 1.20. Atsevišķiem braucieniem iz-

īrē automobīļus Jurevičs.

Pilsētā: pasta-telegr. kantoris, Liepājas viesnīca, Latv.

Zemnieku S-bas klubs, aptieka, Aizsargu klubs, polic. pārzinis.

Pansijas Vec- un Jaun-Durbes mācītāju muižās. Pilsētā 157

gruntsgabali, uz kuriem 74 dzīvojamas ēkas, no kurām 21

mūra. Pilsētas budžets 10.000 latu.

Durbe klusa pilsētiņa, ar nedēļas tirgu ceturtdienās. le-

dzīvotāju (1925. g.) 540, no kuriem 512 latv., 3 vāci, 2 krievi,
6 žīdi, 11 leiši. No tiem 493 ev.-lut. Durbe apdzīvota jau
tālā senātnē. Pie tās 1260. g. 13. jūlijā kuršu-leišu un zem-

galiešu karaspēks iznīcināja vācu un viņu sabiedroto kristīto

kara pulkus, ar kuriem krita arī ordeņmestrs. Kur atradās

turienes senču pilskalns, jautājums ir neizšķirts. Pielaiž, ka

tas atradies Vecpilī, jo saukts par „Durbes" vecpili, bet iespē-
jams, ka tas atradies ordeņa ap 1290. g. celtās pils vietā.

Hercogu laikā Durbe bij prāva pilsētiņa, kur 16. g. s. bijuši
30 amatnieki. Durbes pils iznīcināta 1701. g. Tagad no tās

uzglabājušās tikai nelielas izpostīto mūru atliekas. Durbes

baznīca, kura bijusi no koka, pirmo reiz minēta 1557. g. Ta-

gadējā mūra baznīca celta 1651. g., pārtaisīta 1847. un 1872.

g. Durbes apkārtne auglīga, noderīga arī augļkopībai.
Durbes ezers, kurš 4% km garš un km plats, trīsstūra

veidā ar asāko stūri pret dienvidiem, apm. 85 m virs jūras

līmeņa, ir ceturtais pēc lieluma Kurzemes brīvezers. Tas zi-

vīm bagāts. Ezeram apkārt zāļainas pļavas, vietām lauki un

dumbrāji, izņemot austrumu krastu, kurš ir augsts, smiltains

un apaudzis ar varenu jauktu priežu un egļu mežu (Līgutu
muižas robežās), iemīļotu D. pilsētas iedzīvotāju pastaigāša-
nās vietu. Ezera ziemeļaustrumos ietek 20 km garā Drogas
upe, kura izceļas Embūtes augstienes piekājē. Tā tek gar

Vecpils (8 km no Durbes) senču pilskalnu. Iztek no Durbes

ezera 35 km garā Durbes upe. Pirmos 16 km tā tek pa aug-

stienes romantiskām gravām un ielejām, gar Aizteri (12 km

no Rāvas stacijas), Dunalku (3 km no Dunalkas stac), Cī-

ravu (10 km no Dunalkas st.), bet pēc tam pa mežainu, pur-
vainu jūrmalas līdzenumu, savienodamās ar Tebru 5 km at-

statumā no jūras par Sakas upi.

Ceļojumu virzieni no Durbes.

Ļ Durbe - Līgute - Vecokte - Vecpils (15
km). Līdz Llgutei 1% km pa lielisku mežu. Llgutē ierīkota
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lauksaimniecības skola. No L. 2% km atstatumā Vecokte pie

Durbes ezera. No Vecoktes 2 km uz ziemeļiem ezerā ietek

Drogas upe. Apm. 8 km atstātumā no Vecoktes, pie Drogas

upes Vecpils senču pilskalns, bet 2 km no tā uz ziemeļiem
Vecpils muiža. Pa lielceļu, tieši no Durbes braucot, līdz Vec-

pilij tikai 9 km. > Vecpilī katoļu baznīca. No Vecpils uz rie-

tumiem pa lielceļu 12 km atstatumā Liepājas-Aizputes dz.

Rāvas stacija.
2. Durbe -L. Ilmāja- L. Droga -Zepes

krogs-Dinsdurbe - Embūte
-
Veida-Vaiņode

(53 km). No Durbes (c. Raibo m., 1 km no Durbes) līdz

L. Ilmājai 11 km. No Ilmājas līdz L. Drogai 10 km; no tu-

rienes (gar 5 km atstato Zepes krogu) līdz Dinsdurbei 12 km.

Dinsdurbē plašs parks. Netālu no turienes Vārtavas iztek

No Embūtes līdz Veldai (6 km), kur ierīkota vācu jaunatnes

patversme (Jageman). No Veldas līdz Vaiņodei 7 km.

3. Embūte - Nīgranda (20 km). Ceļš pa dienv.-

rietumu Kurzemes augstieni (caur Meldzeri 11 km). Nī-

granda uz Ventas kreisā krasta, ar baznīcu. N-dā ceturdienās

nedēļas tirgus. Nīgrandai iepretī ietek Zaņas upe, kuras kra-

stos, netālu no ietekas, pie Bunku mājām, juras laikmeta

pārakmeņojumi (amoniti un belemniti). No Embūtes līdz

Skrundai 26 km.

4. Nīgranda - Meldzere - Nīkrāce - Diž-

Dzelda - Tukuma m. - Lēņi - Rudbārži (48 km)
jeb Lēņi - Skrunda (45 km). No Nīgrandas, kājām ejot,
interesants ģeoloģiskā ziņā ceļojums gar Ventas krastiem līdz

Lēņiem un Skrundai (30 km). Pa lielceļu no Nīgrandas līdz

Meldzerei 9 km; no Meldzeres līdz Nīkrācei 7 km. No Nīkrā-

ces līdz Diž-Dzeldai 6 km; no Diž-Dzeldas līdz Tukuma m. 5

km. No Tukuma m. līdz Lēņiem 8 km; no Lēņiem līdz Rud-

bāržiem 9 km (līdz Rudbāržu stacijai 13 km), bet līdz Skrun-

dai 10 km. Ceļā starp Tukuma m. un Lēņiem pa kreisi plašs
purvājs. Pie Lēņiem Ventas krasti ļoti stāvi un līdz 20 m

augsti. Rudbāržos: parks, bij. muižas pils, vācu kolonija. No

Lēņiem līdz Skrundai (10 km) gājiens gar Ventas stāvo kra-

stu. Skrundā: hercogu laikmeta pils, baznīca, 120 m plats
tilts pār Ventu. Skrunda izveidojas par pilsētu.

5. Durbe-Paplaka-Skoda(42 km). No Dur-

bes līdz Paplakai 22 km, no Paplakas līdz Skodai 20 km.

V. AIZPUTE.

Aizpute, apr. pilsēta, pie Tebras upes un Liepājas-
Aizputes dzelzceļa (2 km no dz. st.), uz 56° 43' z. pl. 21° 9'

a. g., 48 km atstatu no Liepājas un 16 km no Kalvenes stac,
vēsturiski sena pilsēta, kuras osta līdz 1660. g. atradās Sa-

kas grīvā. Ordeņa vara sāka iespiesties A. 1248. g.., kad sāka

celt ordeņa pili uz Tebras kreisā krasta, iepretī senču pilij.

Uz 1253. g. līguma pamata Aizpute piešķirta bīskapam. Pēc
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F. Rozenšteins
Grāmata un rakstāmlieta tirgotava.

Aizputē, Lielā ielā 23. Tāļr. 75.

Beletristiskas, zinātniskas, lauksaimniecības un skolas grāma-

tas. Mācības līdzekļi. Bibliotēka.

S. Bergers
Aizputē, Lielā ielā 9. Tāļr. 87.

Velosipēdi, šujmašīnas, ieroči, mūzikas instrumenti un pulk-

steņi. Iekš- un ārzemes ražojumi uz visizdevīgākiem maksā-

šanas noteikumiem.

Drēbju krāsotava

Antonija Launerr
Aizputē, Liepājas ielā 6. Tāļr. 33.

Krāso, veļ, šķērē, mazgā, spiež un degadē vilnas un pusvad-

malas audumus. Gatavus uzvalkus ķīmiski tīri un krāso.

Izdara ari auto pasažieru pārvadāšanu visos virzienos.

Vislētākie 7ĀD|f I
un glītākie fcHRI\l

dabūjami J. Rūce galdniecībā
Aizputē, Jelgavas ielā Nr. 5, paša namā. Tāļr. 85.

LIELĀ IZVĒLĒ: skaisti lakoti lieli zārki ar dažādiem izgrez-
nojumiem, sākot no 15 latiem u. t. t. Dabūjami ozola, oša un

pulierēti zārki un dažādi līķu piederumi.

Turpat arī dabūjamas lielāizvēlē paša darbn. izgatavotas

mēbeles
un ari gatavi bišu stropi „Dadanblata".
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Durbes kaujas ne ordeņa, ne bīskapa piekritēji A. netika pie-
laisti līdz 1295. g., kad tā uz neilgu laiku tika par Kurzemes

bīskapa rezidenci. Pilsētas tiesības Aizputei piešķīra 1378. g.
Pirmā baznīca ar klosteri celta 13. g. s. beigās uz Tebras labā

krasta senču pils vietā. Daļa no to laiku baznīcas mūru at-

liekām ietilpst tagadējā 1730. g. celtajā mūra baznīcā, kura

pārbūvēta 1860. g. Pilsēta vairākkārt cietusi kārā. Ar 1660.

g. izdarīto Sakas grīvas aizsprostošanu ar akmeņiem, izbeidzās

Aizputes ārējā tirdzniecība. Ziemeļu karā tai izmira gandrīz

Aizpute.

visi iedzīvotāji. Pēc tam Sakas grīvu atbrīvoja no akmeņiem

un A. tirdzniecība sāka atdzīvoties. Tomēr vēl 1820. g. A.

bij tikai 765 iedz. Pēc tam iedzīvotāju skaits stipri auga, sa-

stādīdams 1881. g. 3690, vēlāk nokrizdams uz 3340 (1897.

g.). Liepājas-Aizputes dzelzceļa atklāšana no jauna paveici-

nāja pilsētas augšanu: tās iedzīvotāju skaits pasaules kara sā-

kumā bij apm. 4200, pret 2596 iedz. 1920. g. un 3346 iedz.

(1925. g.), no kuriem 2370 latv., 276 vāci, 22 krievi, 629

žīdi, 11 poļi, 3 igauņi, 29 leiši. Pilsētā plaša kartonāžu fabri-

ka, koku zāģētavas un citi rūpniecības uzņēmumi, 3 viesnīcas

(Centrālā, Papīra un Linmeiera), pasta-telegr. kantoris (Kul-

dīgas ielā 10), pilsētas valde (Lielā ielā 19). Apriņķa centr.

adm. iestādes: apriņķa valde (Lielā ielā 31), policijas priekš-
nieka kancleja (Lielā ielā 12-a), Aizputes - Kuldīgas
kara apriņķa priekšnieks (Boju ielā 29), nodokļu in-

spektors (Lielā ielā 5), rajona veterinārārsts (Lielā
ielā 16), aptiekas (Lielā ielā 16 un 24), Latvijas ban-

kas nodaļa (Lielā ielā 5). Māc. iestādes: apriņķa ģimnāzija

(Skolas ielā 1), pils. pamatskola (latv. un žīdu), priv. vācu
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pamatskola. Baznīcas: lutert. (Liepājas ielā), baptistu (Kul-
dīgas ielā 17), rom.-katoļu lūgs. nams (Kuldīgas ielā 1), gr.-
katoļu (Boju ielā 36/8), metodistu lūgs. nams (Jelgavas ielā

10), adventistu lūgs. nams (Kuldīgas ielā 6), sinagoga (Sina-
gogas ielā). Pils. elektriskā sp. stacija (Skolas un Padures

ielu st.). Prāvs skaits tirdzniec. uzņēmumu. Nedēļas tirgus
pirmd., trešd. un piektdienās. Pilsētas platība 1320 ha. Sa-
dalās vecā pilsētā (220 gruntsgabali) un jaunā pilsētā (260
gruntsgabali). Pils. budžets apm. 200.000 latu. Jaukākās

pastaigāšanās vietas gar Tebras krastiem, pa Baznīcas kalna

(1 ha) un Misiņkalna (29 ha) parkiem. Turpmāk ierīkojamie
parki: Brīvības (1,4 ha), Stacijas (1 ha), Ziedu dārzs (5 ha),
Parka ielā (1,5 ha), Krasta parks (uz Tebras kreisā krasta,
pie Dzirnavu alejas, apm. 1,5 ha) un Zaķu līkums (1 ha).

Ceļojumu virzieni no Aizputes.
1. Aizpute- Marijas st. (8 km) - Cīrava (15

km) -Pāvilosta (39 km no Aizputes). Līdz Cīravai liel-
leļš pa viļņveidīgu augstienes rietumu nogāzi, pēc tam Dur-
bes upes tuvumā pa jūrmalas līdzenumu. Cīravā Durbes labā
krastā luterticīgo baznīca.

2. Aizpute - Apriķi - Saliena - Pāvilosta
(38 km). Lielceļš gar Aizputes Paduri un Apriķiem (13 km).
Apriķos četri lielceļi un baznīca pie Tebras labā krasta. No
Apriķiem līdz ceļam, kurš nogriežas uz Salienu, 7 km. No
turienes līdz Salienas muižai un baznīcai 2H km. Tālāk ceļš
iet gar Stembres muižu (ZIH km no Aizputes) uz Pāvilostu
(534 km no Stembres m.). No Salienas līdz Labragam 15 km.

3. Aizpute - Ķikur i
- Alsunga (40 km). No

Aizputes pa I. šķ. lielceļu gar Ķikuriem (9 km), Jamaičiem
(14 km) — Mares muižu (18 km no Aizputes).

4. Aizpute - Alsunga, c. Apriķiem, gar Adzes,
Dūres (15K km no Apriķiem) un Peku krogiem, 36 km, bet
c. Apriķiem, Salienu, Pieviķi (7 km no Salienas) un Stirnu
muižu 45 km. Alsunga auglīga suitu (katoļu) apdzīvota
apgabala centrs, ar nedēļas tirgu trešdienās. levērojama
1623. g. celta katoļu Sv. Miķeļa baznīca, kurai 1882. g. katrā

pusē piebūvēta viena kapliča.
5. Aizpute - Kuldīga (39% km). Pa I. šķ. liel-

ceļu gar Ķikuriem, c. Kuršu ķēniņu (Ķoniņu) ciemu (16 km
no Aizputes), gar Vilgāles krogu (20 km no Aizp.). No tu-

rienes 17 km ceļš iet pa viļņveidīgu, skaistu mežainu apgabalu.
Starp 20 un 23. km no lielceļa pa kreisi redzams Vilgāles
ezers, kurš bagāts zivīm un meža pīlēm. Ķoniņciema iemīt-
nieki no dzimtbūšanas arvien bijuši brīvi un turējušies sav-

rūp no apkārtnes iedzīvotājiem.
6. Aizpute - Kazdanga - Valtaiķi (16 km).

No A. līdz Kazdangai (austr. virzienā) 10 km. Kazdangā lie-
lisks parks, kura apkārtmērs 14 km. K. pilī, kura pirmātnējā
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I
Tirdzniecības nams 8

It I Sctalilpli,
Kuldīgā, Liepājas ielā Nr. 1. Tāļr. 33.

Piedāvāju god. pircējiem no sava bagātīgā krājuma: g
dažādas I.-a labuma koloniālpreces.

Tabaka un papirosi. / Lampas un stikli.

Radio aparāti un piederumi.

Velosipēdi „N. S. U." un „Hermes". |t

IMotocikleti
„F. N." un „M. V." 8

Vispieejamākās cenas pie apzinīgas apkalpošanas. g

Pārdod arī uz nomaksu.

Vieglie automobīļi pasažieru pārvadāš. visos virzienos. «

I Herberts Vāuers I
\l Manufaktūras un apģērbu veikals

Kuldīgā, Baznīcas ielā Nr. 4. Tāļr. 57.

5 Iekš- un ārzemes zīdi, vilnas un kokvilnas audumi. !!!

fc: Gatavi kungu un dāmu mēteļi, uzvalki un kleitas, i:i
£: Galošas un botes. Puskažoki un lietus mēteļi. Zīda j:ļ
t: lakati un šalles. Aužamie diedziņi „Vērpēja".
t: Lētas cenas. Lūdzu pārliecināties, ļļļ
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veidā celta 1800. g., nodedzināta 1905. g., bet pēc tam pa da-

ļai atjaunota, ievietota Kazdangas 2 g. lauksaimniecības un

zivkopības skolā. Kazdangas muižas centrā ierīkota paraugu

lauksaimniec. ferma un zivju dīķu saimniecība. 4 km uz zie-

meļiem no Kazdangas Sermītes muiža, kur ievērojama zivju

(kārpu) dīķu saimniecība (40 dīķos). No Kazdangas līdz

Kuldīgai 37 km. No Kazdangas līdz Valtaiķiem 6 km. Val-

taiķos luterticīgo baznīca. Kā Valtaiķos, tā Kazdangā ie-

priekš kara nodibinātas vācu kolonijas.

Ventas rumba pie Kuldīgas.

7. Aizpute - Kalvene - Tāšu Padure - L.

Droga - Krūsāte - Krote
-
Priekule (48 km).

No Aizputes līdz Kalvenei 16 km. No Kalvenes st. līdz Tāšu

Padurei 5 km. Tāšu Padurē prāva vācu kolonija. No T. P.

līdz Rudbāržiem 12 km, bet no turienes līdz Lēņiem 7 km.

No T. P. līdz Aizputei 17 km: ceļā uz turieni Remeses vācu

kolonija. No T. P. līdz L.Drogai 4 km; apm. pusceļā starp tām

tilts pār Tebru, kura iztek no tuvumā esošā ezera. No turie-

nes 5 km attālumā, dienv.-austr. virzienā skaitot, sākas Vār-

tava, starp Dinsdurbi un L. Drogu. No L. Drogas līdz Krūsā-

tei 4)4 km, no Krūsātes līdz Krotei 6% km. Pie Krotes tilts

pār Vārtavu. No Krotes līdz Priekulei 12 km.

VI. KULDIGA.

Kuldīga, apriņķa pilsēta, uz 21° 57' a. g. un 56° 58'

žTpl. uz Ventas kreisā krasta, 47 km no Tukuma-Ventspils dz.

Stendes stacijas, 37 km no Skrundas, 40 km no Aizputes un

60 km no Ventspils.

Satiksmes līdzekļi: uz Stendes vai Skrundas sta-

ciju ar autobusiem no tirgus laukuma par Ls 5.—. Dažas
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PH IiUammm GrSmatu un rak-

- AllDerga stāmlietu veikals

Kuldīgā, Liepājas ielā Nr. 4.

Piedāvā grāmatas par lauksaimniecību, dārzkopību, biš-

kopību, putnkopību u. t. t.

Jaunākā latviešu literātūra arvien krājumā, tāpat
skolas grāmatas vidus- un pamatskolām.

Bagātā izvēlē burtnīcas, klades, visādi papīri, kā arī ī'ak-

stāmas lietas. Albumi pasta kartēm, piemiņu pantiņiem.

Kuldīgas Latviešu Krāi-

Aizdeuu Sabiedrība
Sabiedrība pieņem noguldījumus un izsniedz aizdevumus;

par noguldījumiem aprēķina visaugstākos procentus.

Sabiedrībā 1200 biedri, kuri atbild par noguldījumiem

ar Ls 350.000,— lielu garantijas kapitālu.

Sabiedrības valdes sēdes notiek pirmdienās, trešdienās

un piektdienās no pīkst. 12—VA, Katoļu ielā Nr. 21/23, pa-

šas namā. Valde.

Kuldīgas Latviešu

Sadraudzigā B-ba
Kuldīgā, Katoļu ielā Nr. 21/23.

Viesu apmeklēšanai piedāvā istabas par ā Ls 2,— un

pirmklasīgu bufeti.

Biedrībā notiek ik svētdienas ar sākumu pīkst. 8 vakarā

teātra izrādes. Sestdienās un svētdienās pēc teātra izrādēm,
vienu otru reizi tiek sarīkoti dejas vakari un t. t.
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KIIŪS flfiTO SATIKSME
Kārtiga satiksme starp

Kuldigu-Stendi
uz un no abiem Rīgas vilcieniem.

Kuldiga-Skrunda
pirmdienas, trešdienās, piektdienās, sestdien,

un svētdienās uz un no ātrā vakara vilciena.

Uz pasūtījumu vieglie auto un autobusi UZ visiem

virzieniem

Grigaits un Kārums
Kuldīgā, Kalna ielā Nh 6 Tāļr. 3 un 73.

Ferd. Besthorna grāmatu, rakstāmlietu un mūzikas

instrumentu veikals

īpašn. V. Bērics.

Kuldīgā. Tāļr. 114.

Liels krājums visādās grāmatās, latviešu, vācu, krievu un

dažādās citās valodās, pasūta visus iekš- un ārzemes laik-

rakstus. Mūzikas instrumenti kā ari visi piederumi, rakstām-

lietas un kanclejas piederumi, Kuldīgas skati plašā izvēlē.

Kuldīgas—Saldus Vēstneša kantoris.

Anzeiger f. Goldingen kantoris.
Latv. Sarkanā krusta ložu pārdotava.

VĀCU'' BIEDRĪBAS' NAMA™

VIESNĪCA
Tāļr. 163. Kuldīgā. Tāļr. 163.

Glīti iekārtotas istabas, Ikdienas labi pagatavoti auksti un

silti ēdieni. Atzīti laba virtuve. Zolīdas cenas.

Ekonoms: H. Beckmann-
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reizes nedēļā autobusi atiet uz Ventspili un Aizputi. Atse-

višķiem braucieniem izīrē automobiļus R. Grigaits (tāļr. 3)

un K. Kārklīts (tāļr. 73) ; dabūjami arī vedēji ar zirgiem

par maksu uz vienošanos. Vasaras sezonā tvaikonis uz Vents-

pili trīs reiz nedēļā no piestātnes Ventas kreisā krastā, lej-

up 1 km no pilsētas.
Dažādas adreses. Viesnīcas ar I. šķ. restorāniem

un garāžām: „Metropol", Baznīcas ielā 11; Centrālviesnīca,

Kalna ielā 12; Vācu biedrības nams, Kalna ielā 6. Kuldīgas

Latviešu Sadraudzīgā B-ba, Katoļu ielā 21/23; Jaunekļu

Vācu lut. baznīca. Latviešu lut. baznīca.

patversme vācu ceļiniekiem, Jelgavas ielā 20. A. Ošes ka-

fejnīca, Baznīcas ielā 8. Bencīna tanks, Baznīcas ielā 11.

Pasta-telegr. kantoris, Liepājas ielā 35. Apriņķa valde, Lie-

pājas ielā 14. Akriņķa pr-ka kancleja- Kalpaka ielā 1. Pil-

sētas valde, Baznīcas ielā 1. Pilsētas slimnīca, Bērzu ielā 4.

Aptiekas: V. Grabe, Baznīcas ielā 18, E. Burgers, Liepājas
ielā 8.

levērojams tirdzniecības un rūpniecības centrs. Tūku,

sērkociņu un finieru fabrikas. Liels skaits tirdzniecības un

amatniecības uzņēmumu. Nedēļas tirgus: pirmd., trešd. un

piektd. Baznīcas: luterticīgo (Sv. Katrīnas, pēdējo reizi uz-

celta 1672. g., apšaudīta 1919. g., kalpo vācu draudzei, lat-

viešu draudzes baznīca celta 1895.—1904. g.); rom.-katoļu,
celta 1639.—42. g.; gr.-katoļu baznīca; baptistu un dažādu

citu konfesiju lūgšanas nami; 2 sinagogas. Prāvs skaits da-
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žādu biedrību, 2 bibliotēkas, grāmatu spiestuves, vairākas

mācības iestādes, 2 izrīkojumu zāles, dažādas apriņķa iestā-

des, laikraksts («Kuldīgas un Saldus Vēstnesis"), teātra iz-

rādes. ledzīvotāju skaits 1881. g. 8072, 1897. g. 9720 un

1914. g. 11700, samazinājās pasaules karā vairāk nekā div-

reiz, sastādīdams 1920. g. tikai 4815, bet līdz 1925. g. bij

pieaudzis līdz 6912, no kuriem 4968 latv., 962 vāc, 64 krievi,

783 žīdi, 41 polis, 8 igauņi un 9 leiši.

Kuldīga sena apdzīvota vieta. Kuldīgas senču pilskalns
atrodas 2,6 km uz ziemeļiem no tagadējās pilsētas, Ventas

kreisā krastā. Pilskalns, ieņemdams plašu paaugstinājumu,
atradās senās Kursas apcietinājumu sistēmas centrā. Pilskal-

nam dienvidos pieslienas senās Kuldīgas pilsētas vieta. Ta-

gadējā pilsēta radās ap Kuldīgas pili, sauktu arī par Jēzus

pili, kura celta uz Ventas kreisā krasta starp 1242. un 1245.

g. Rīgas pilsētas tiesības Kuldīga dabūja 1378. g. Pēc citām

ziņām pilsētas tiesības tai bijušas jau 1277. g. Kā plaša ap-

gabala komtureja, Kuldīga jau ordeņa laikos bij paprāva pil-
sēta. Luterticība sāka iespiesties ar 1526. g. Pirmā luter-

ticīgo baznīca bij koka, celta 1567. g., vēlāk nodegusi un vai-

rākreiz pārbūvēta. Ordeņa varas pēdējā laikā Kuldīgas kom-

tureja bij ieķīlāta Polijai. leķīlājums atcelts 1561. g. Gotar-

da Ketlera laikā Kuldīga hercogistes lielākā pilsēta, kur ilgā-
ku laiku uzturējās hercogs ar galmu. Pēc Ketlera nāves Kul-

dīga bij Kurzemes galvas pilsēta un, sākot ar 1596. g., her-

coga Viļuma pastāvīga rezidence, kur 1610. g. piedzima nāko-

šais Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs. Pret hercogu

Viļumu, kurš centās paplašināt savu varu, cīnījās daļa muiž-

niecības ar brāļiem Noldēm priekšgalā. Hercoga piekritēji
Noldes nonāvēja. Bet sekas bij tās, ka Polija, par kuras va-

saļu skaitījās Kurzemes hercogs, atcēla Viļumu no troņa par

savu mužnieku slepkavošanu. Viļums bij spiests atstāt Kur-

zemi, kuru apvienoja ar Zemgali 1616. g. Kuldīgas labklājī-
ba pēc ordeņa varas sabrukuma bij ievērojami uzlabojusies,

sevišķi pēc luterticības ievešanas, ar kuru nostiprinājās pri-
vātīpašuma tiesības. Kuldīga caur Ventspili veda tirdzniecību

ar Rietumeiropu. Kuldīgas tirgotājam Jānim Gozijam (mir.
1621. g.) piederēja 12 kuģi, ar kuriem tas uzturēja tirdznie-

cību ar Holandi, Franciju un Spāniju. Viļuma cenšanās tikt

atpakaļ par Kurzemes hercogu, palika bez zekmēm, bet Po-

lija piekrita, ka Kurzemi dabū atpakaļ viņa dēls Jēkabs, kad

tas deva solījumu uzbūvēt katoļu baznīcas Kuldīgā un Liepājā.

Kafejnīca un Konditoreja
A. OŠe, Kuldīgā, Baznīcas ielā 8

Atvērta no 7 rītā līdz 9 vakarā. Katru dienu svaigi cepumi

un dažādu šķirņu konfektes.
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Katoļu baznīcai bij piespiedu kārtībā jādod vieta pie tirgus

laukuma. Hercoga Jēkaba laikā Kuldīgas nozīme vēl vairāk

pieauga. Kuldīgā ierīkoja kuģu būvētavu, zalpētera fabriku

un citus rūpniecības uzņēmumus. Lai padarītu Ventu kuģ-

niecībai pieejamu augšpus Kuldīgas, hercogs Jēkabs ķērās pie

Rumbas klinšu spridzināšanas. Bet šis pasākums neizdevās.

Pils no spridzināšanas darbiem bij cietusi tādā mērā, ka spri-
dzināšanu pārtrauca. Vispārējais Kurzemes un Kuldīgas uz-

plaukums, kuru veicināja hercoga Jēkaba uzņēmība, neturpi-

nājās ilgi. Zviedru-poļu karš 1656.—1660. g. iegūtos sasnie-

gumus iznīcināja. Zviedri, iebrukdami Kurzemē, ieņēma Kul-

dīgu 1656. g. un to izlaupīja. Divus gadus vēlāk poļiem izde-

vās sakaut zviedrus un ieņemt Kuldīgu, no kuras tie aizveda

luterticīgo baznīcas traukus un altāra iekārtu. Pēc Olīvas

1660. g. noslēgtā miera līguma hercogs Jēkabs no gūstniecī-
bas varēja atgriezties atpakaļ Kurzemē, kuras stāvoklis bij

ievērojami pasliktinājies. Nākošais hercogs Fricis Kazimirs

mīlēja greznību, kādēļ izgreznoja Kuldīgas pili ar zīda un

vilnas tapetēm. Pils lielājā, kuģu jeb dejas zālē, kur agrāk
notika svinīgas sapulces un landtāgu sēdes, bieži sarīkoja vie-

sības un jautras dzīres, šī zāle savu nosaukumu dabūja tādēļ,
ka tās griestos bij uzgleznoti visi kuģi, kurus hercogs Jēkabs

būvēja tirdzniecībai ar Tobago, Gambiju un Gvineju. Friča

Kazimira laikā ievērojami paplašināts pils dārzs un 1690. g.

ierīkots zvēru dārzs. Kuldīgā 1695. g. apstiprināti Kurzemes

policijas likumi. Ziemeļu karā Kuldīga smagi cieta. Hercogs

atstāja pili, kura ar laiku sabruka. Pēdējais Piltenes land-

tāgs pilī sanāca 1701. g. Pēc tam pils iekārtu, mēbeles, trau-

kus, tapetes v. t. t. aizveda uz Klaipēdu. Pils bij tik bēdīgā
stāvoklī, ka 1702 g. Kārlis XII. neapmetās pilī, bet birģermei-
stera Stavenhagena namā. 1729. g. kuģu zāle jau bij sabru-

kusi, un 18. g. s. vidū pārvērtās drupās visa pils, kuras atlie-

kas pilsoņi izlietoja ēku būvēm. Tagad no pils virszemes da-

ļām vairs nekas nav palicis pāri. Uzglabājušies tikai pils pa-

mati, virs kuriem izplešas apstādījumi un kājceliņi un daļa

pils pagraba telpu, kuras ir lietojamā stāvoklī. Friča Kazi-

mira laikā ierīkotais zvēru (briežu) dārzs panīka. Pils dārzs

bij 18. g. s. vidū pārvērties par pļaviņu. Hercoga Pētera
Birona laikā zvēru dārzu pārvērta par aramlauku. Franču

revolūcija atbalsojās arī Kuldīgā. Radās pilsoņu apvienība

pret muižniecību. Neilgu laiku Kuldīga bij atkarībā no poļu
konfederātiem. Pasaules kai'ā pilsēta nav daudz cietusi. Ak-

meņa tiltam, kurš celts 1874. g., uzspridzināti 1915. g. divi

posmi. Tie atjaunoti agrākā veidā 1926. g.

Uz Kuldīgu no visām pusēm skaists skats: no Aizputes

lielceļa (3—4 km no Kuld.), no Liepājas lielceļa (2 km no

Kuld.), Krantes kalna, un no 2,6 km no pilsētas atstatā senču

pilskalna. Kuldīgas krāšņums ir augšup tilta esošais 1%—

334 m augstais Ventas ūdenskritums—Rumba. Tas vēl nav iz-
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mantots elektr. spēkstacijai, kaut gan varētu dot apm. 10.000

zirgu spēku enerģiju. Pagājušā gadu simteņa pirmā pusē

rakts kanāls Ventas labā pusē, ar nolūku, apejot Rumbu, pa-

nākt kuģošanai ceļu augšpus Kuldīgas, bet bez panākumiem.
Ventas krastos pie Kuldīgas augšdevona dolomitu, bet Abavas

grīvā devona smilšakmena slāņi.

Ceļojumu virzieni no Kuldīgas.

1. Kuldīga- Aizpute (42K km). Gar Kurmāli

(4 km no Kuldīgas), Planīcu (9 km no Kuld.), Biržiem (22%

km no Kuld.), Ķikuriem (10 km no Aizputes). Kurmālē,

Planīcā, Ķikuros un Sileniekos vācu kolonijas. Parastais, tu-

vākais (39% km) satiksmes ceļš starp Kuldīgu un Aizputi iet

gar Vilgāles krogu. (Sk. maršrutu no Aizputes.).
2. Kuldīga-Ventspils (60 km). Gar Krāčiem,

Ķimāli, Tigas m. (16 km no Kuld.), Dobes krog. (21 km no

Kuld.), Vendzavu (31,5 km no Kuld.), Speķa kr. (34,5 km

no Kuld; no Speķa kroga nogriežas pa labi lielceļš uz Pilteni,
kura 40 km no Kuldīgas), Zūrām (45 km no Kuld.), Lečiem

(48 km no Kuld.), Vārvi (9 km no Ventspils).

3. Kuldīga - Ventspils (88 km pa Ventu). Ar

tvaikoni trīs reiz nedēļā. Piestātne 1 km lejup no Kuldīgas,
Ventas kreisā krastā.

4. Kuldīga - Liel - Renda - Stende (47 km).
Pa ī. šķ. lielceļu līdz Liel- Rendai 25 km. Tur baznīca,

krogs, pasta telegr. kantoris, aptieka. Abavas dolomita kra-

sti, kuros alas, sauktas par Māras kambariem. Tuvumā ietek

romantiska upīte ar vairākiem ūdenskritumiem Abavas kreisā

pusē. No L. Rendas caur Kalešiem līdz Stendes stacijai
22 km.

5. Liel-Renda-Usmas ezers-Spāres sta-

cija (21 km). No L.-R. līdz Usmas ezera dienv. galam 8

km, gar ezera austr. krastu līdz Usmas bazn. 4 km. No tu-

rienes līdz Spāres stacijai 9 km. Spāres tuvumā vācu koloni-

ja, ezeru apgabals un 8 km atstatumā stikla fabrika.

6. Kuldīga -L.-Renda - Sabile (46 km). Liel-

ceļš no Liel-Rendas gar Abavas labo krastu līdz Sabilei 21

km. Abava no Rendas līdz Sabilei pieskaitāma Kurzemes

Šveicei. Par izcilus skaistu atzīst Abavas ieleju pret Veģiem
(10 km no Sabiles).

7. Kuldīga -
Kabile - Sabile (45 km). Otrs

ceļš no Kuldīgas uz Sabili iet c. Kabili (28 km no Kuldīgas),
Valgali (7 km no Sabiles).

8. Kuldīga - Saldus (52 km). Pirmās šķiras liel-

ceļš c. Ēķupes m. (7 km), gar Vārmas bazn. (16 km no Kul-

dīgas), Ošeniekiem (22 km no Sald ), Lutriņiem (10 km no

Saldus) un Kumbriem (4 km no Saldus).

9. Kuldīga - Skrundas st. (37 km). Pirm. šķ.
lielceļš gar Taurkalna m. (3 km), Mazsālijas dzirn. (11 km
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no Kuld.), Snēpeles bazn. (15% km no Kuld.), Raņķiem (26
km no Kuld.); Vārnas m. (6 km no Skrundas). S. nedēļas

tirgus pirmdienās.

10. Kuld īga - Kazd an g a (37 km).

Piezīme. Pa būvē esošo šoseju (kuru paredz dabūt

gatavu apm. 3 gados) no Kuldīgas līdz Skrundai 35

km. Tā iet no Jelgavas ielas gar Lauku m., Kaltiķu

m. (6 km no Kuld.), Viesalgu ciemu (13 km no

Kuld.), Jēru m. (19 km no Kuld.), Raņķiem (23 km

no Kuld.).
11. Kuldīga - Jelgava (109 km). Jābrauc c.

Saldu.

VII. SALDUS.

Saldus, pilsēta Kuldīgas apr., 3 km uz dienvidiem no

Liepājas-Glūdas dz. Saldus stacijas, uz 22° 40' a. g. un 56°

39' z. pl.

Saldus.

Satiksmes līdzekļi: uz Saldus staciju no Striķu
un Dzirnavu ielu stūra vai no stacijas uz pilsētu ar autobusu

par Ls ļ.—; atsevišķiem braucieniem izīrē automobīļus Vi-

cinskis, Skrundas ielā 30 (tāļr. 40) ; 3 reiz nedēļā autobusu

satiksme ar Kuldīgu.

Dažādas adreses. Viesnīcas ar restorāniem: Cen-

trālviesnīca, pie tirgus lauk.; Mednieku klubs, Striķu ielā 9;
Pilsētas valde, Striķu ielā 15. Apriņķa pr-ka palīga kancle-

ja, Striķu ielā 18, Pasta-telegrāfa kantoris, Striķu ielā 1. Ap-
tiekas: V. Kapellers, Striķu ielā 7 un Jaunā aptieka, Upes-
muižas ielā 12. Latvijas bankas nodaļa, Dzirnavu ielā 1.
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A. Cīruļa un j. Zichmana
tekstilrūpniecība ar tvaika krāsotavu, veltuvi un

apretūru, vilnas kārstuvi, vērptuvi un austuvi

Saldū: Fabrika, Peldu ielā Nr. 3.

Kantoris, Upesmuižas ielā Nr. 11. Tāļr. 47.

\ o (I a | a s: Vec-Aucē, Ošeniekos, Kursīšos un Skrundā.

KRĀSOTAVĀ: saveļ, izmazgā, nokrāso, izšūmē, uzkārs,

nošķērē, nospiež, nodegadē u. t. t. visādus vilnas, pusvil-
nas, kokvilnas un linu māju audumus,, izkrāso ēnotas

dzijas, vilnu u. t. t.

VĒRPTUVĒ: sakārš vilnu kamolos, vatē, savērpj dzi-

jas, metiem, audiem, adikļiem, sašķeterē div-, trīs- un

vairākkārtām visādos smalkumos.

Kāršamās mašīnas apvilktas ar jaunām kārstuvēm.

:-: No jauna uzstādīta mašīna galu izkāršanai. :-:

AUSTUVĒ: izauž visādus audumus, dažādos musturos

un biezumā, kungu un dāmu apģērbiem, gultas segām
un t. t. no pašu un pasūtītāju nodota materiāla.

Fabrika pieskaņota vietējām prasībām,, apgādāta ar la-

bākām iekš- un ārzemes mašīnām. Strādā lietpratēja vadībā.

Izpilda visus pasūtījumus. Ātrs, glīts un labs darbs par mē-

renām cenām.

A. Cīruļa radio veikals
Saldū, Upesmuižas ielā Nr. 11.

Pārdod visus radio technikas priekšmetus, radio aparātus un

daļas. / Lādē akumulatorus. / Dod padomus daļu pir-

cējiem-amatieriem. Pasta-telegrāfa virsvaldes galveno
darbnīcu pārstāvniecība.

Pārdod aparātus uz izdevīgiem izmaksas noteikumiem. Izman-

tojiet šo lielisko tecbnikas ieguvumu, kāds bez šaubām ir

radio! Augstcienībā
A. Cīrulis.
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Sabiedrība «Gaisma»,
elektriskā spēka stacija un apgaismošanas centrāle, '

taldū, Peldu ielā 3; kantoris Upesmuižas ielā 11. Tāļr. 47,

ražo un dod elektrisku strāvu patērētājiem, elektrisku spēku

sīkrūpniekiem, apgaismo pilsētu un telpas pilsētā un pēc

iespējas arī apkārtnē. Elektriskai centrālei enerģiju ražo

ar slavenās 1925. g. pirktās angļu „Crossley Bros" (Manče-

sterā) 70 zirgspēku sūcgāzes motora palīdzību. Kā kurināmo

materiālu motoram lieto zāģu skaidas, kuras iegūst, zāģējot

pie centrāles pievestos koku materiālus, un var saturēt lidz

50% mitruma. Skaidu aptrūkuma gadījumā lieto arī visāda

veida malku, neizslēdzot vissveķainākos celmus, jo motoram

ir sevišķs aparāts, kurš darvu pilnīgi atdala no koku gāzes.
Centrāle pilda arī auto, radio un kabatas lampiņu akumu-

latorus.

Spēka stacija un apgaismošanas centrāle.

Koku apstrādāšanas nodaļā darbojās zāģu gateris ar 24"

rāmi, dubultķēžu zeimeris, ēvel-rikt un kēlmašīna, ēvel-spund

un frēzmašīna v. t. t. priekš lauksaimniecības un jaunbūvju
vajadzībām. Izgatāvo grīddēļus, šāldēļus ar vienkāršu un

pilnspundi, ar karnisēm un izdobojumiem, āra un iekškleidun-

tfas, visādas līkstes, logu un durvju rāmjus,, sleņģes un t. t.

Nozeimē būvplankas un dēļus, gropē stenderes jaunbūvēm.

Izgatāvo pirmā labuma būvapmetumu skaliņus.

Uzņēmums kalpo vispārības un valsts interesēm. Elek-

trisko strāvu piegādā dažādiem rūpniecības uzņēmumiem,
ārstu kalnsaules kabinetiem, fotogrāfiskām iestādēm, kinema-

togrāfam, vārīšanai, gludināšanai v. t. t.

Par priekšzīmīgi nostādītas elektriskās strāvas ražošanu

un racionāli iekārtotu koku apstrādāšanu sabiedrība „Gaisma"

Saldus izstādē godalgota ar Zemkopības ministrijas pirmās

šķiras diplomu.
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Apriņķa Saldus slimnīca, Saldus muižā. Pilsētas ģimnāzija

un lauksaimniecības 2 gad. skola, Kalna muižā ( 3/i km).
Kad Saldus radies kā apdzīvota vieta, ziņu nav. Saldus

pils celta 1341. g. Pie tās atradās arī Saldus pilsētiņa. Pilī

1701.-2. g. bij zviedru karāla Kārļa XII. galvenais štābs. Sa-

karā ar kara darbību, nākošos gados tika iznīcināta kā pils,
tā pilsētiņa. No jauna tagadējā pilsētiņa izcēlās 19. g. s. vi-

dū. Tās iedzīvotāju skaits 1863. g. bij 261. Pēc tam tas

sāka spēcīgi pieaugt, sasniegdams 1897. g. 3585, kurš 1920.

g. bij tikai 2373, bet 1925. g. 3693, no kuriem 2939 latv.,
236 vāci, 24 krievi, 399 žīdi, 13 leiši, 5 poļi. Sašaurinātas

pašvaldības tiesības dabūjis 1881. g. Pilsētas budžets

100.000 latu.

Tirdzniecības centrs plašam, bagātam lauksaimniecības

apgabalam. Nedēļas tirgus: otrdienās un piektdienās. Prāvs

skaits tirdzn. uzņēmumu. Vairāki rūpniecības uzņēmumi.
Luterāņu (no kuras torņa skaists skats uz plašu apkārtni-) un

gr.-katoļu baznīcas, baptistu un 7. d. adventistu lūgšanas na-

mi, zinagoga. Dažādas biedrības. Teātris (izr. 2 reiz mēne-

sī). Bibliotēka. Skolas. Pilsētas parks. Pastaigāšanās uz

;t
/4 km atstato Kalna muižas parku un 5 km attālo Cieceres

ezeru, kurš ir brīvezeru skaitā.

Ceļojumu virzieni no Saldus.

1. Saldus - Gaiķi - Satiķi - Varības - Vā-

ne -Pūces krogs - Matkule - Sabile (52 km).
No Saldus līdz Gaiķiem 14 km, Satiķiem 21 km. No Satiķiem
līdz Varībām 6 km, Vānei 15 km. No Vānes līdz Pūces kro-

gam 6 km, Matkulei 9 km, Sabilei 16 km. Vānē lutert. baz-

nīca. No Gaiķiem rietumos 200 m augstais Ķirmes kalns

Lutriņu robežās. Ķirmes kalna piekājē iesākas romantiskā

q Pulksteņu, optikas, ieroču, velosipēdu un

mūzikas instrumentu veikals

A Fr. Pimbers

Saldū, Striķu ielā 6. Tāļrunis 82.

VTĻA BENERAUCKA

mēbeļu un būvgaldniecība
Saldū, Dzirnavu ielā 8.

Pieņem pasūtījumus uz dzīvokļu, kantoru un veikalu iekār-

tām, kā arī atsevišķiem priekšmetiem par mērenām cenām.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Imula, bet apm. 10 km uz austrumiem no Imulas iztekas iesā-

kas tās dvīņu māsa Amula. Tās, tuvinādamās viena otrai Mat-

kules robežās, pēc tam attālinās un ietek tuvu viena no otras

Abavā starp Lanksēdi un Kalna muižu.

2. Saldus -Kandava (50 km). Gar Kapeli (15 km

no Saldus), Zanti (29 km no Sald.), c.Zemīti (14 km no Kan-

davas un 24 km no Tukuma, caur Grenčiem un Sātiem brau-

cot). Kandavā trešdienās nedēļas tirgus. Zantē vācu kolo-

nija. No Zantes ziem.-riet. 2 km atstatumā 150 m augstais

Zantes kalns.

3. Saldus - Tukums (fi2 km). Gar Cieceres ezera

ziemeļu galu (5,5 km no Saldus), c. Remti (17 km no Saldus),
Viesātiem (14 km no Remtes), Irlavu (16 km no Viesātiem

un 15 km no Tukuma).
4. Saldus -Vec - Auce (41 km). Pa lielceļu līdz

Vec-Zvārdei (16 km), gar Liel-Auces baznīcu (20 km no Vec-

Zvārdes un 5 km no Vec-Auces). Vec-Zvārdē un L.-Aucē lu-

tert. baznīcas. Pie Liel-Auces skaists ezers. Starp L.-Auci

un V.-Auci 150 m augstie Dobes kalni. Vec-Aucē nedēļas tir-

gus trešdienās.

5. Saldus-Kursīši-Grīvaiši-Liel-Eze-

re (35 km). No Saldus līdz Kursīšiem 18 km. No turienes

līdz Kursīšu baznīcai 2 km. No Kursīšu baznīcas līdz Bruzi-

lai 5 km, līdz Grīvaišiem 10 km, bet līdz Liel-Ezerei 15 km.

Liel-Ezerē otrdienās nedēļas tirgus. No Grīvaišu baznīcas

vai Liel-Ezeres līdz Reņģes stacijai apm. 20 km.

6. Saldus - Nīgranda (46 km). Pa lielceļu līdz

Kursīšiem 18 km. No turienes 5 km rietumu virzienā, pēc
tam apm. 4 km dienvidu virzienā gar Franču muižu (11 km

no Kursīšiem), tad 4 km dienv. virzienā līdz Kareļu m. un 2

km dienv.-riet. virzienā Baltajam krogam un 7 km ziem.-riet.

virzienā līdz Zaņas ietekai Ventā, kur jāpārceļas Ventas otrā

krastā.

7. Saldus- Nigranda (c. Pampāļiem 41 km). Līdz

Pampāļiem 28 km. No turienes līdz Nīgrandai 13 km.

VIII. KURŠU PILSKALNI.

Kurzemē prāvā skaitā uzglabājušies senātnes pieminekļi-
pilskalni, kuru vecums pārsniedz Jūlija Cēzara laikus. Tie ir

tādas senlaikos bijušas apcietinātas vietas, kuru īpatnējās pa-

zīmes ir zemes kultūrālais slānis, uzbedums (zemes valnis) un

aizsardzības mākslīgi radīti grāvji jeb dabīgas dziļas gravas,

ezeru vai upju krasti. Tādēļ senču pilskalni atrodas uz da-

bīgiem paaugstinājumiem, parasti ezeru un upju tuvumā. Tau-

tas mutē par pilskalniem, pilenēm vai piltenēm daudzās vie-

tās dēvē arī tādas vietas, kuras gan varbūt kādreiz izpildīju-

šas apcietināta pilskalna vietu, bet kurām pieminēto senču

pilskalnu īpatnējo pazīmju-nav. Tās pieņemts apzīmēt par pi-
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lenēm. Kuršu pilskalnu atrašanās vietas uzrādītas nākošā

122. lappusē pievestā kartē, kura ņemta no E. Brastiņa bro-

šūras «Latvijas pilskalni". Uz tās pašas kartes uzrādītas arī

pilenes.

Kuršu pilskalnu alfabētisks saraksts un atrašanās vietas:
1) Aizputes — tagadējais „Baznīckalns"; 2) Asītes — Audu-

ru Asītes muižas tuvumā; 3) Bārtas — pie Bārtas un Vārta-

vas satekas; 4) Basu — bijušās Basu m. robežās; 5) Bašķiņ-
kalna —

3 km ziem.-riet. no Nogāles; 6) Bātes — 3 km zie-

meļos no Vaiņodes stac. un 2 km austr. no Bātes m.; 7) Blie-

ķu kalna — 3 km dienv. no Cīravas, pie Akmenes ietekas

Durbē; 8) Čapuļu — 5 km ceļā no Kandavas uz Sabili, Ci-

kantes kalnam pa labi; 9) Dižgabalkalna — pie Alsungas,

Dzirnezera malā, starp ordeņa pili un baznīcu; 10) Drogas-

Vecdrogas Pilskalnu mājās; 11) Dunalkas — saukts arī par

„Elka kalnu", ceļmalā no Dunalkas uz Daidzi; 12) Dundagas
— iepretī Dundagas pilij, ezera otrā krastā; 13) Dzegūžu —

2Yi km austrumos no Strazdes baznīcas, bet pilskalnam dien-

vidos atrodas „Baznīckalns"; 14) Dzinteres — pie Ilmedes

ietekas Tebrā, netālu no Dzinteres mazmuižas, Grāvju māju

robežās; 15) Dzeldas — 3 km rietumos no Liel-Dzeldas, Jaun

zemju robežās; 16) Elka — starp Elkuzemes muižu un Elku

mājām; 17) Elkas — agrākais Vārtavas pilskalns, netālu no

Virgas m., pie Kalnenieku mājām; 18) Embūtes — Embūtē,

13 km no Vaiņodes; 19) Gavieznes — saukts arī par „Elku-

kalnu", Vi km dienv. no Gavieznes m.; 20) Grobiņas — pie

Grobiņas ezera, iepretī ordeņa pilij; 21) Kaltes —
1 km austr.

no Kaltes muižas; 22) Kalves — pie Kalves muiž.; 23) Ka-

ņiera — pie Kaņiera ezera, starp čaukciemu un Antiņciemu;
24) Kazdangas —

3 km dienv. no Kazd. muižas, Alokstas

upes līcī; 25) Klosterkalns Talsu pils. ziem.-riet. pusē, ezera

malā; 26) Lagzdines — Ventas labā pusē, pie Lagzdines

Tāšu mājām; 27) Lanku-Vaiņodes pag-, Vecpakuļu māju

dienv.; 28) Lipaiķu — Rīves upes labā krastā, 3 km rietu-

mos no Vilgāles m.; 29) Matkules — Imulas labā krastā, starp
Matkules muižu un Busēm, 7 km no Sabiles; 30) Mazsālijas
— starp Sālijas mazmuižu un dzirnavām; 31) Mātras —

1

km ziem.-riet. no Mātras muižas, 6 km no jūras, pie Kaln-

malu mājām; 32) Mežītes — Andumes mežā*), 1 km no Me-

žītes mājām; 33) Milzu kalna —
6 km ziem. no Tukuma;

34) Muļukalns — saukts arī par Pūres pilskalnu, 2 km no

Pūres muižas, dzelzc. stigas ziem. pusē; 35) Padures — pie
Padures Beltu mājām, Ventas kreisā krastā; 36) Paplakas —

1 km dienv.-riet. no Paplakas stac, pie Vārtavas upes; 37)
Pāces — 1 km ziem.-austr. no Pāces muižas; 38) Popes —

Popes muižas robežās, 20 km no Ventspils; 39) Puiša kalns

— Zilo kalnu austrumu malā, 10 km no Dundagas, 3 km no

*J Starp Talsiem. Nnrtnuižu, Lībagiem un Strazdi, pie Lībagiem nogrie-
žoties uz vakariem.
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Kaļķu pusm.; 40) Pusenieku — 1 km dienv.-riet. no Puses

muižas; 41) Raņķu — pie Ponakstes ietekas Ventā, 13 km

ziem. no Skrundas; 42) Rendas — % km no Liel-Rendas māc.

muiž., Valdatu mājās, Abavas kreisā krastā; 43) Sabiles —

pilsētas ziemeļos, 13 km no Stendes stac; 44) Tadaiķu —

Alsungas pagastā, pie Leiškalnu mājām; 45) Tigas — 18-tā

km pa lielceļu no Kuldīgas uz Ventspili, ceļa kreisā pusē; 46)
Treknu — ■ o Km dienv.-austr. no Gramzdas baznīcas; 47) Tu-

kum? pilsētas rietumos, aiz Kartavu kalna, pie Zvirgzdupī-

tes; 48) Turlavas — 5 km ziem.-austr. no muižas, starp Muiž-

nemu un Kalnēju mājām; 49) Ugāles —r 1 km ziemeļos no

Ugāles muižas; 50) Valgales — Valgales upes labā krastā,
1 km no Abavas; 51) Veckuldīgas — saukts arī par Kuldīgas
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pilskalnu, 2,6 km no Kuldīgas, Veckuldīgas m. robešās; 52)
Vecmoku —

1 km dienv.-riet. no Vecmoku muižas; 53) Vec-

pils — Vecpils katoļu baznīcas tuvumā, pie Drogas upes; 54)
Vecsātu — saukts arī par Brīguļu pilskalnu, pie Ķīšu mājām,
2 km ziem.-austr. no Vecsātiem; 55) Vērgales — saukts arī

par Elka kalnu, 1% km austrumos no Vērgales baznīcas, Elku

mājās; 56) Vidus
— pie Vidvidas upītes, 2 pilskalni: labā

krastā, Lieldāmes daļā, viens, kreisā — Aizviķu daļā, otrs;

57) Vormsātes — 2 km uz ziemeļiem no Vormsātes; 58)
Zlēku — Paventas māju robežās, Ventas labā krastā, 3 km

lejup no Abavas ietekas Ventā, 60 soļus no ūdens.

IX. ORDEŅA LAIKU PILIS KURZEMĒ.

Tās ir akmeņu celtnes, kuras radušās ordeņa varas laikā,
sākot ar 13. g. s. Kāds ir šo piļu īstais skaits, pareizi nav

nosakāms, jo starp tām ir arī tādas, kuras tik pamatīgi iznī-

cinātas, ka no viņām tagad nekas vairs nav saskatāms. Katrā

ziņā ordeņa laiku pilis sastopamas retāk un mazākā skaitā ne-

kā senču pilskalni, še zemāk pievestas alfabētiskā kārtībā

ordeņa un bīskapu pilis, t. i. lielāku vai mazāku apmēru ak-

meņu celtnes, kuras izpildījušas to laiku cietokšņu vietu.

1) Aizputes: a) ordeņa pils, celta 13. g. s., Tebras kreisā

krastā, kvadrātiska celtne, kuras sienas 44 m garas; b) bīska-

pa pils, 1253. g. minētās senču pils vietā, iznīcināta 16. g. s.

kopā ar tur atradušos katoļu katedrāli, kuras vietā tagad at-

rodas lutert. baznīca; 2) Alsungas, pie Užavā ietekošās upī-

tes, celta 14. g. s. otrā pusē; 3) Ārlavas, Rojas labā krastā,

pie Ārlavas ez., kā pils minēta 1555. g., bet nekādas atliekas

no tās nav tagad atrodamas; 4) Dundagas, celta 13. g. s., pir-

mo reizi minēta 1318. g., taisnstūraina celtne, kura nodega

1872. g., pēc tam atjaunota, vēl reiz nodega 1905. g. un atkal

atjaunota; 5) Durbes, Durbes ezera dienvidos, pirmo reiz

minēta 1397. g., kvadrātiska celtne, kuras sānu kopgarums 70

m; 6) Ēdoles, pie Užavā ietekošās upītes, kvadr. celtne, apkārt
330 m gara, ar krusta aili, četrstūr. vārtu torni dienv. pusē un

lielu apaļu istabas torni rietumu pusē, pirmo reiz minēta

1432. g., nodega 1905. g. un pēc tam atjaunota; 7) Embūtes,
celta 1265. g., bij apdzīvota līdz 1920. g., kad tā nodega;
8) Engures, pie Engures satekas ar Stendes upi; 9) Grobi-

ņas, pirmo reiz minēta 1253. g., 50 m gara un 30—35 m pla-

ta, ordeņa zemes soģa sēdeklis no 1399.—1560. g.; 10) Kan-

davas, pilsētas malienā, Abavas labās puses ielejā, celta ie-

priekš 1312. g., kvadrātiska celtne, kuras sienu garums 30

m, bet apkārtējā aizsargu mūra vaļņu ieslēgtā territorija 150

m garumā un 50 m platumā, zemes soģa sēdeklis no 1312. g.;
11) Kuldīgas, senākā Jēzus pils, celta 1242.—45. g., ordeņa

varas galv. centrs (komtureja) Kurzemē; 12) Liepājas, bī-

skapa pils, celta 13. g. s., iznīcināta 1300. g.; 13) Nurmuižas,
pie Engures ezera ietekošās Spilvas upes, celta ordeņa varas

pēdējā-laika sprīdī; 14) Piltenes, Ventas agrākās gultnes la-
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bā krastā, celta 13. g. s. otrā pusē, pirmo reiz minēta 1309.

g., bijusi ievērojami stipra (leiši to 1330. g. nespējuši ie-

ņemt), vēlākos gadusimteņos sabrukusi pati no sevis un at-

stājusi par saviem lieciniekiem tikai akmeņu drupas un sienu

nelielas atliekas; 15) Sabiles, atradās Abavas labās puses ie-

lejā, uz tagadējās S. pilsētas teritorijas, celta 13. g. s., bij

zemes soģa sēdeklis, iznicināta, kā domājams, 1 C>. g. s. un vē-

lāk viņas vietā uzceltas ēkas; 16) Sakaslejas, pie Durbes un

Tebras satekas, kā bīskapa pils pastāvējusi jau 1360. g., iznī-

cināta, kā domājams, 16. g. s., pēc kam jaunākā laikā viņas
vietā ierīkota kapliča; 17) Saldus, pastāv, kā Kuldīgas komtu-

rejas filiālpils, minēta 1555. g. ordeņa pilu sarakstos, 1701. g.

aug. viņā uzturējās Kārlis XII., 1753. g. tā gulēja drupās un

tagad no tās nav vairs nekas saskatāms; 18) Skrundas, pie

Ventas kreisā krasta, celta 1368. g., zviedru karāļa Kārļa XII.

uzturēšanās vieta 1701. g. augustā, kad tas ar armiju pie
Skrundas pārgāja pār Ventu; iznīkusi 18. g. s.; 18) Talsu,
celta 13. g. s. beigās kā neliela ordeņa pils, vēlākos gadusim-

teņos iznīkusi un no viņas atliekām nekas nav saskatāms, jo
tās vietā atrodas dzīvojamā ēka un dzirnavas, bet vaļņu
grāvjos ierīkotas ielas; 20) Valtaiķu, ordeņa pils no 13. g. s.

beigām līdz 1397. g., pēc tam pārgāja bīskapa rokās, 1583. g.

31. maijā krita poļu rokās, kvadrātiska (26 pēdas, katros sā-

nos) celtne, no kuras uzglabājušās tikai mūru atlieku daļas;

21) Vārtavas, saukta arī par Tadaiķu pili, dienvidos no Dur-

bes ezera, pirmo reiz minēta 1258. g., vēlāk atstāta savam

liktenim iznīkusi tik pilnīgi, ka nekas no viņas nav uzglabā-

jies; 22) Ventspils, pie Ventas kreisā krasta, celta 13. g. s.

kā Kuldīgas komturejas filiālpils, kur no 1291.—1560. g. bi-

jis 21 komturs, pieder valstij, ar kapličas telpām, ir apdzī-
vota.

X. NOSAUKUMU RĀDĪTĀJS.
Nosaukumam sekojošie skaitļi apzīmē lappuses

Abava 6 Alande 94, 99 Amatniecība 38

Aizpute 67, 101 Aleksandrs I. 22 Amatniecības sko

Aiztere 100 Alsunga 93, 97, la 68

Akmeņrags 92 105 Ambulances 72

Koferu un smalkadu darbnīca

J. Rossbands, T. StrēU
dib. 1903. g.

L. Ķēniņu ielā 22, Rīgā.

Piedāvā visādus ceļošanas čemodānus, somas untopār-
klājus, portfeļu», dāmu rokas somiņas, sugu uzpurņus
un visādus smalkādu izstrādājumus. Pieņem pasūtījumus

Izdara izlabojumus. Cenas zem konkurences.

VAIRUMA MAZUMS
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Amula 6

Ansgars 11

Apgabaltiesa 67

Apriķi 105

Apriņķi 5

Apšupe 6

Apūle 11

Arābi 11

Archīvi 79, 81

Attekas sala 94

Auce 120

Austrum - Kurze-

mes augstiene 5

Automobīļi 51

Ārstēšanās 31—32

Baltais krogs 120

Batmuiža 96

Baznīcas 54

Bārta 6, 95, 96

Bāte 97

Bermonts 27

Bernāti 89, 90, 95
Bicantieši 11

Bibliotēkas 79—81

Bihavelanka 15

Birža 64

Birži 114

Bībēni 92

Bruzila 120

Caurupe 95

Celtniecība 53

Ceļojoša smilts !»1

Cenkone 95

Ciānas sala 15.

94

Ciecere 6

Cieceres ez. 5

Cietoksnis 35

Cīrava 105

Cunftes 19

Dāņi 11

Dinsdurbe 101

Diž-Dzelda 101

Dižupe 95

Dobes kalni 120

Dobes krogs 114

Dorupe 96

Droga, L. 100, 107

Dunalka 100

Durbe 100

Durbes ez. 6, 93,
100

Dūņas 31

Dziedniecības lī-

dzekļi 31

Dzīvokļi 52

Elkuzeme 27

Embūte 6, 97, 101

Erla 6

Ezere, L. 120

Ezertuva 15 '

Ēde 6

Ēdole 97

Ēķupe 114

Filharmonija 86

Fītiņi 96

Friča birze 96

Franču mž. 120

Funks 17

Galvenā dz. st. 67

Grenči 120

Grīvaiši 120

Grobiņa 17, 9!»

Gustavs IV.

Ādolfs 22

Ģērbonis 17

Ģilde 17, 19

Ģimnāzija 77

ledzīvotāji 5, 8

lelas (Liepājā)
28, 29

lelu dzelzceļi 52

lestādes 70—72

Ignata 95

Ilmāja, L. 101

Imula 6

Irlava 120

Jamaiči 105

Jaun-Bāte 98

Jaun-Liepājas
plāns 24

Jelgava 115

Jūras pils 11

Jūrkalne 93, 94,

97

Jūrmala (Liepā-
jas) 87

Jūrmalciems 90

Jūrskola 77, 78

Kabile 114

Kalvene 101, 107

Kandava 6, 120

Kapele 120

Kapsēda 15, 97

Kapsētas 86

Kara Osta 35

Kara Ostas darb-

nīcas 43, 69

Kareļu mi. 120

Kāzdanga 105, 115

Kāpenieki 92

Kārklupe 95

Kārlis XII. 1!)

Klimats 6

Pfrofechnishs uznēmums Pi. Švager
iagr Rob. Pieķerts)

Rīga, M.Ķēniņu ielā 1. Laborat. Bauskas ielā21.

Raķetes, bengaliskas un zalonugunis, švermeri un citi

uguņošanas piederumi, kā arī papīra lukturīši visādās

krā»ās. Balles priekšmeti: konfetti, serpentini u t. t.

PacOtljumus uguņošanām izdara ātri un akurāti.
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Klubi (sporta) 73

Konservātorija 67

Konsulāti 72

„Korona" 47

Krasta mž. 93

Krāci 114

Krievi 21, 22

Krievu kalns 99

Krimas karš 26

Krote 107

Krūsāte 107

Kuģniecība 36

Kuldīga 97, 107

Kumbri 114

Kurmāle 114

Kursīši 120

Kuršu ķēniņi 105

Kuršu pilskalni
120

Kurzemes Šveice

5, 6

Kūrmāja 31

Ķikuri 105, 114
Ķimale 114

Ķirmes kalns 5,
119

Ķīšupe 11, 94

Ķoniņi 105

Ķupu kalns 91

Labrags 93, 97

Laikraksti 75

Laukumi 81—83

Lauksaimniecība 8

Leči 11i

Leišupe 'Jo

Lēņi 101

Liel-Auce 120

L.-Bāte 98

L.-Droga 101

L.-Eze:e 120

L.-Umiia 101

L.-Renda 114

Liepa 11

Liepāja 7—99

Liepājas:

ezers 5,

84, 88, 94, 9o

jūrmala 88

—94

Kara Ostas darbni

cas 69

Latvieki b-ba 65

Osta 15, 34

Pils 15

Peldu iestāde 66

Pilsētas valdes

nams 64

Libo, Publius 11

Līgute 100

Lopkopība 8

Lutriņi 114

Lyva portus 11

Makdonalds 22

Mares mž. 105

Marijas st. 105

Matkule 119

Maršruti 88—99,
100, 105, 114,
119

Maz-Sālijas:
dzirnavas 114

kalns 5

Mācības iestādes
76

Mākslas amatniec.

68, 76

Mākslas dzīve 74

Medības 7

Medze 92, 97

Meži 7

Meldzere 101

Mēbelētas istab. 52

Mēķes ez. 11, 95

Mietrags 91

Muitas upe 94

Muzeji 79, 80

Nabe 6

Napoleona kari

22—24

Nesēji 47

Niedra, A. 27

Nikolaja peldu ie-

stāde 31, 36

Nīca 95

Nīgranda 101, 120

Nīkrāce 101

Nokrišņi 7

Notāri 71

Olavs 11

Opera 83—86

Operete 83, 8<;

Ordenis 15

Ordeņa pilis 123

Osta 15, 19, 34

Ošenieki 114

Otaņķe 95

Pagaidu vaid. 27

Palanga 12

Pamatskolas 78

Pampāļi 120

Pansijas 52

Paplaka 101

Papes ez. 5, 11, 95

Parki 81

Pasts 71

Patversmes 72

Paurupe 96

Pāvilosta 93, 96,
105

Peldsezona 31

Peldu iestāde 31,

66

Pērkone 11, 94,

Pieviķi 105

Pilenes 120

Pilsoņu sardze 17

Pilis 123

Pilsberģe 97

Optika—Foto—Radio
||Vairuma Mazuma

M
OKO Rīgā, Aspazijas bulv. 8, tāļr. 22403.



Pilsēt. valdes nams

64

Pilsētas iest. 71

Pilskalni 120

Piltene 114

Pirtis 86

Plāni 12, 21, 24,

40, 85, 101, 109,

117, 122

Planīca 114

Policijas iest. 70

Polija 17, 22

Polītiski-saimniec.

dzīve 74

Prefektūra 70

Priekule 97, 107

Prūsija 17

Publiski dārzi un

laukumi 81

Purvi 6

Purvupe 95

Putnu sala 94

Pūces krogs 119

Pūsēnu kalns 91

Radio stac. 71

Raņķi 115

Reiņu mežs 91, 95

Remte 120

Renda 6, 114

Reņģes stac. 120

Rietum-Kurzemes

augstiene 5

Rimberts 11

Rīve 6, 93

Robežas 17

Roma 11

Rucava 95, 96

Rudbārži 101

Rūpniecība 8, 42

Sabile 6, 114, 119

Sabiedriska dzīve

74

Saimniec. dzīve 74

Saka 6

Sakasleja 97

Saldus 114, 115

Saldus augst. 5.

Saliena 105

Saraiķi 97

Sanatorijas 98

Satiksme 8, 47

Satiki 119

Sāti 120

Sermīte 107

Skanstis 15, 19

Skatrēni 96

Skoda 12, 101

Skrunda 101, 114

Slimības 31—32

Slimnīcas 72

Snēpele 5, 115

Spāre 114

Speķa kr. 114

Sporta b-bas 73

Stende 114

Stirnu mž. 105

Stuklands 11

Sudraba kalns 5

Sventa 95

Šķēde 92

Taurkalns 114

Tāšu Padure 107

Teātri 83—86

Tebra 6, 93, 100

Telefons 71

Telegrāfs 71

Technikums 77, 78

Tiesas 70

Tiga 114

Tirdzniecība 37

Tirgi 72

Tosila 6, 95

Tosilas ez. 11

Tosmares ez. 5, 11

Trumpe 95

Tuberkuloze 98

Tukums 101, 120

Ulmāle 93

Ulmanis 27

Upes 5, 6

Usma 114

Uzturs 52

Užava 6

Vadakste 6

Vannas 33, 34

Vaiņode 97, 101

Valsts iest. 71

Valtaiķi 105

Varības 119

Vasarnīcas 98

Važoņi 49

Vācu okupāc. 27

Vāne 119

Vārma 114

Vārnas mž. 115

Vārtava 6

Vārve 114

Vec-Auce 120

Vec-Bāte 98

Vec-Liepājas
plāns 40

Vecokte 100

Vecpils 100

Vec-Zvārde 120

Veida 101

Vendzava 114

Venta 5

Ventspils 114

Viesāti 120

Viesnīcas 52

Vilgāle 105

Vilgāles ez. 105,
114

Viļums (bīsk.) 11

Zante 120

Zaņa 6, 120

Ziem.-vak. metal-

urģ., mech. un

kuģu būv. fabr

45

Ziemupe 92, 97
Zemīte 120

Zepes krogs 101

Zirgu salas 94

Zūras 114

Zvārde 120

Zveja 8

Zvēri 7

• mēbeļu niMi J. m. Taīc, Rīgā,
Kr.Barona ielā 30, tājr. 27968. Avotu Ielā 16-b, tajr.27556

PaSa darbnica. Pārdod arī uz nomaksu.
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5. Liepājas osta 34

6. Kuģniecība, tirdzniecība un rūpniecība .... 36

7. Satiksmes līdzekļi 47

8. Dzīvokļi, viesnīcas, pans., mēb. istabas un uzturs. 52

9. Celtniecība 53

10. Baznīcas 54

11. Dažādas celtnes un iestādes 64

12. Valsts un pilsētas iestādes 70

13. Ārzemju konsulāti 72

14. Tirgi 72

15. Sporta biedrības un klubi 73

16. Sabiedriskā, polīt.-saimn. un mākslas dzīve
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74

17. Laikraksti 75

18. Mācības iestādes 76

19. Muzēji, bibliotēkas un arehīvi 79

20. Publiski dārzi un laukumi 81

21. Teātri opera, operete, koncerti 83

22. Pirtis
,

86

23. Kapsētas v 87

24. Liepājas jūrmala un Liepājas ezers 88

25. No Liepājas uz Bernātiem, Nīcu un Bārtu; Pāvil-

ostu un Alsungu 95

26. No Liepājas uz Bātes-Embūtes augstieni ... 97

111. Grobiņa 99

IV. Durbe 100

V. Aizpute 101

VI. Kuldīga 107

VII. Saldus 115

VIII. Kuršu pilskalni 120

IX. Ordeņa laiku pilis Kurzemē 123

X. Nosaukumu rādītājs 124

„Central Viesnīca"
Rīgā, Kr. Barona ielā 20/22. Tāļr. 29646.

(Vermana dārza tuvumā).

Glīti jerikotas istabas no Ls 2.40 un dārgāk. Restorāns:

labi ēdieni un dzērieni. Mājas muziķa no pīkst. 1 a2 d.

līdz 1 naktī. Lifts, elektriska apgaismošana, vannas un

citas labierīcības. Tāļruņi: 29646, 30253 un 34043.
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Tirdzniecības nams
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f("mSifeMlfSBrr |1
metus
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m0t0Clkletu un vel0S1-

Spoguļu fabrika visādā lielumā. I ■<=

Ut II Ull II pēdu riepas, galošas, botes, gumijas zoļu
INCRFRC

Piesūta katrā vietā i

MfM kurpes, ūdens gaisa šļircenes u. t. t. T ,
i
nī Darbnīca: Marijas ielā76. I §:

Liepājā, Graudu ielā 39, paša namā. Tāļr. 29. Kļ » 1 T T7" • V
Rīgā' Tālr-32014- |z:

Motocikleti, velosipēdi, separatori, piena transpor- W\jļ EM lV ll 1 Tl Nodala: Avotu ielā N> 6a. Roberts Liepiņš. ļ ■<;
ta kannas un visi to piederumi. _l__J«tJ • iA_V. 1 11 U ļj, ■

~~
"~ "

WHT Liepājā, Vakzāles ielā 1. Kaiju ielas st. KOKLB fll^adlIStSVS
Foto, Radio aparātus —

7

c ,a ° fe

un piederumus vislielākā izvēlē piedāvā liiiI ■■ am ■•■■■] S5 «bi
Rīgā, Lāčplēša ielā 62/66.

E|
■ I • y ĒBBī3\ IIHIIfa4ni7ff4Pll3 Izgatavo portjeru (gardīnes) stangas, koka lam-

.
Jakubovics fflB» VUlliulllliOLIļU pas' sūcek|upreses ' p

-

dažsdasrotalulietas

i>icpājā Graudu ielā 34. Dib. 1882. g. Tāļr. ĪSS. b Vr'rSffl Ww\ s1 Pieņem galdnieku dreijdarbus.

Auto un radio pildīšanas stacija. \ X ļxf ļļ ļ J ļ
Priekšstāvniecības no „Saba" un „Varta". * RUBEROIDS — bezdarvas jumta pape

—
LiePājā' J'lUnā JŪļ'malas ielā 4

- HERAKLITS
— ugunsdrošs jaunlaiku būvmater.

—w — — Nodaļas: Vecā Jūrmalas ielā 5
SKANDIA — zvejnieku laivu motori

B un Vakzāles ielā 3(5. Lodīšu gulšņi —
Gatera zāģi — Riņķa zāģi I

0*-4& BĒ B Tecilas - firmas ,.,Sektirma", Liepājā, labības un K

IrNI B Latvijas sedi nieku darba kooperatīvs linsēklu tīrīšanas mašīnas.

aparāti II. Vīņtl piederumi 3 Visāda veida mašīnu pirkšana, pārdošana un

■ M*k ■ g% m k ja ■ ai B z ~ ļj / «

Kurzemes Inženieru Birojs I

J.Perl«F.Mar,e„feld,
.
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> sunu uzpurņus u. t. t.
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Jēkaba Krūmiņa
izdevumā iznākušas

un grāmatu veikalos

un kioskos dabūjamas
sekošas grāmatas:

l. V
PRAKTISKS ILUSTRĒTS

Vadonis pa Rīgu
G Krūmiņa sastādils, 128

lapp., ar pilsētas plānu,divē-
jādos izdevumos, par Ls 1 —

un Lsl.20 par eksemplāru

II

PILNĪGS LATVIJAS

dzelzceļu
vilcienu
sarausts

ar autobusu satiksmes rādī-

tāju. Iznāk divreiz gadā (15.

maijā un 15-oktobri). Maksā

30 sant. par eksemplāru

Apdrošināšana
cand. rer. mērc Gotarda

Krūmiņa sastādīta, 160 Ipp-
bieza. Maksā Ls 5. — par

eksemplāru. Dabūjama ie-

vērojamākos grāmatu vei-

kalos Rīgā.



Zviedru Akciju Sabiedrība

GASACCUMULATOR
Priekšstāvis: GEORG NOSE, Rīgā.]

Kantoris: L. Pils ielā 18. Tāļr. 21663.

Telegr. adr.: „LETTAGA".

Pašu gāzes pildīšanas stacija Rīgā.

tbape MAPtĶj Augstvērtīga acetilengāze techniskām

un apgaismošanas vajadzībām. Visi

RnB aparāti un piederumi autogeniskai me-

YxĶ talapstrādāš. Pašu akumulatoru parks
Ao A izirējams lietošanai. Gaisa apgai-
/\H/\ smošana (Luftfeuer). Apgaismošanas

JjļJļ*Ļw_ piederumi armijas vajadzībām. Staru

yļ metēji. Signālu laternes. Automobiļu
laternes. Laternes zvejnieku laivām.

Katrs mašīnrakstītajs-lietpratējs

dod priekšrocību tikai

ļHtfSBHHBfc nepārspējamai

REMINGTON
mod. 12/92.

Vienīgā priekšstāvniecība M
SVSTEMA"

Rīgā, L. Smilšu iela 1/3-

Pašu izlabošanas darbnīca visu sistēmu mašīnām.

______—
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