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Jau 250 gadus stāv Matīšu Sv. Matēja baznīca. Paaudzes

dzimušas un kapā grimušas, dodamas vietu aizvien jaunām au-

dzēm. Baznīcai kara vētras pāri brāzušas, tai mēris pūtis virsū

savu nāvējošo dvašu, naidīgas varas plosījušās: tā tomēr nesatri-

cināta stāv savā sargvietā.

Daudz mainījies, daudz pārvērties šais gados garajos, daudz

bēdu, prieku aizmirstības jūrā grimis: aizvien vēl skatās viņa tālu

pāri mežu galiem, pāri ezera zilgmei, pāri mūsu sūra darba lau-

kiem ; aizvien vēl viņa sniedzas pretim debesīm, aizvien vēl rāda

uz to pašu mērķi, aizvien vēl sauktin sauc, aicināt aicina, kā

mūsu tēvu tēvus, tā arī mūs: Augšup, augšup sirdis!

Tad skatīsimies šodien līdz ar viņu atpakaļ pagājušos gados.



7

Baznīca.

Tagadējā baznīca, kuras 250 gadu pastāvēšanas svētkus šo-

dien svinam, nav pirmais dievnams Matīšos. Taī pašā vecā kapu
kalniņā jau senos laikos stāvēja koka baznīciņa, nosaukta tā paša

evaņģēlista Matēja (Mateuss) vārdā.

Kad viņa celta, to nezinām. Zviedru valdīšanas sākumā

1624/25 g. zemes revīzijas aktīs teikts, ka šis mūsu senču diev-

nams bijis jau ļoti vecs un draudējis pat sagāsties Šī piezīme
liek domāt, ka baznīca celta jau daudzus gadus priekš zviedru va-

ras nodibināšanās Vidzemē, tā tad vēl poļu laikos. Un šie laiki

bija latvju tautai un luterticībai Vidzemē jo bargi laiki: zemnieki

apspiesti līdz pēdējai iespējai, daudzas baznīcas (arī Burtniekos)
nodotas katoļu garīdzniecībai, 1582 gadā nodibināts Cēsīs katoļu

bīskapa sēdeklis, plaši novadi (Valmiera, Burtnieki, Trikāta v. c.)
līdz 1622. gadam nodoti pilnīgi katoļu bīskapa pārvaldīšanā un

rīcībā.

Sakarā ar to izteiktas domas, ka ari pirmā Matīšu baznīca

nav bijusi luterāņu dievnams, bet gan kalpojusi katoļu vajadzī-
bām. Šim domām tomēr piekrist nevaram, jo Matīši kā Burtnieku

novada sastāvdaļa piederēja pie Cēsu katoļu bīskapa valsts, kādēļ

katoļu baznīcu šeit katrā ziņā būtu licis celt un apkopt pats ka-

toļu bīskaps, bet mums ir ticamas ziņas, ka mūsu pirmo baznīcu

cēluši zemnieki, kas paši ari iegādājušies savai baznlciņai zvanu.

Gribētos redzēt šeit jo mīļu pierādījumu tam, ka Dieva vārdu

mīlestība mūsu senču sirdīs tik dzīva bijusi, ka radās griba, ra-

dās arī spēks — gādāt sev vietiņu, kur savu nebrīvību aizmirst

spētu un Dievam netraucēti kalpot varētu. Vai tiešām viņos lai-

kos netraucēti palika evaņģēlija dievkalpojumi mūsu vecā baz-

nīcā, jeb piedzīvoja arī mūsu senči to, ko pieredzēja daža laba

cita draudze, kas stipri turējās pie savas ticības: nāk dragūņi,
plīkšķ pātagas, dzen laukā dievlūdzējus, slēdz cieti baznīcu! Tik

vecais baznlckalniņš to pateikt varētu. Bet varēja jau būt, ka

taisni tādēļ, zviedriem ienākot baznīca bija tuvu sabrukumam.

Tad nāca zviedru laiki, pēc kara briesmām, posta, bada, at-

kal miers un kārtība. Katoļu varas laiki izbeidzās un sākās gā-
dība par evaņģel'isma ticību. Ari pati mūsu zemnieku tauta ātri

atspirga, pieņēmās turībā un spēkā.
Visu bijušo Cēsu katoļu bīskapa valsti karalis Gustavs

Ādolfs 1622. g. atdāvināja pārvaldīšanā savam kancleram Akselim

Uksenšernam (Oxenstierna). Uz šo vareno vīru, bet vēlāk uz viņa
mantiniekiem nu gūlās pienākums apgādāt ari mūsu baznlciņu.
Kā tie to darīja? Tuvākas ziņas mums šeit trūkst, bet to mēs
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zinām, ka zviedru laikos līdz 1678. gadam mūsu pirmā baznīca

skaitījās par Burtnieku Sv. Māras baznīcas filiāli (tāpat kā tagad
Jaunburtnieku baznīciņa). Matīšu baznīcu apkalpoja Burtnieku

mācītājs, noturot pats dievvārdus ik pēc divi svētdienām trešajā,
bet pārējās svētdienās sūtot šurpu savu palīgu. Pie Matīšu baz-

nīciņas turējās tā Burtnieku draudzes daļa, kas atradās uz zieme-

ļiem no Briedēs upes, tā tad tagadējā Matīšu draudze bez Bra-

slavas un Vecates pagastiem. Šķiet, pati baznīca tika tomēr trū-

cīgi apkopta. Bet kādēļ gan? Vai lielie kungi neturēja par vaja-

dzīgu gādāt par mazo zemnieku baznīciņu? Un paši zemnieki?

Vai apmierinājās viņi ar to, ka draudzes galvenā baznīcā, Burt-

niekos, atkal skanēja neviltotie Dieva vārdi, un nejuta vairs vaja-
dzību gādāt par dievnamu, ko tēvu tēvi grūtos laikos bija cēluši ?

Lasām gan, ka baunēnieši 1669. g. pamatīgi izlabojuši savu baz-

nīciņu, bet kādēļ, tā jau 1678. g. atķal atradās tādā stāvoklī, ka

gandrīz nevarēja viņā noturēt dievkalpojumus?
1678. g. Burtniekus un Matīšus apmeklēja karalis Kārlis XI.,

pie kam augstais viesis vienu nakti esot pārlaidis ari vēlākajā
Matīšu mācītāju muižā. Braucot garām Matīšiem, karalis ievēroja

ceļa malā uzkalniņā gandrīz sagāzušos baznīcu. Viņš apstājās,
ievāca ziņas un nolēma: šeit jāpaceļas staltai mūra baznīcai. Vēl

tai pat gadā karalis pavēlēja stāties pie jaunās baznīcas celšanas

darbiem. Lai nodrošinātu dievnama turpmāko pastāvēšanu karalis

nodibināja patstāvīgu Matīšu draudzi, pievienojot Burtnieku drau-

dzes Matīšu novadam Braslavas pagasta lielāko daļu līdz ar

muižu un Vecates pagasta pusi bez muižas. Abi minētie pagasti
līdz tam laikam turējās pie Mazsalacas Sv. Annas baznīcas, kura

pati toreiz vēl bija Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcas filiāle. Tā

1678. g nodibinājās tagadējā Matīšu draudze no bijušām Burt-

nieku un Rūjienas draudžu daļām.
Jaunās baznīcas celšanas darbi tomēr negribēja lāga sekmē-

ties. Veca teika zin vēstīt, ka vainīgs bijis velns, kas dienā uz-

mūrēto nakti nojaucis, bet vēsturiskā patiesība liecina, ka vaina

meklējama — naudas trūkumā: karalim nebija brīvu līdzekļu.

Viņa priekšgājēji bija izdāvinājuši gandrīz vai visas kroņa
muižas augstmaņiem, ģenerāļiem un muižniekiem. Šie dāvinājumi
bija domāti kā atalgojums par pakalpojumiem karalim un valstij
un zīmējās uz muižu pārvaldīšanu un lietošanu. Tomēr tik ba-

gātīgi apdāvinātie un viņu mantinieki prata izmantot karaļa grūto
stāvokli un panāca to, ka varēja sevi uzskatīt par muižu īpašnie-
kiem, kaut gan tie īstenībā bija tikai lietotāji. Karaļa rīkojumus

viņi nepildīja, par baznīcām un skolām negādāja, apspieda zem-

niekus, bet pašam karalim un valstij trūka naudas visnepiecieša-
mākām vajadzībām.

1681. g. Kārlis XI. sāka izvest tā saukto muižu redukciju,
ņemot atpakaļ pārvaldīšanā un lietošanā dāvinātās kroņa muižas.

Arī pārējiem muižniekiem, kas nevarēja skaidri pierādīt savas
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īpašnieku tiesības, bij muižas jāatstāj jeb jāmaksā kronim piemē-

rota rente Turklāt muižnieki no zemniekiem turpmāk drīkstēja

prasīt klaušus un nodevas ne vairāk par to, ko kronis katrā at-

sevišķā gadījumā noteicis. Nu brīnišķīgā kārtā sāka uzlaboties

zemnieku stāvoklis, radās arī karalim bagātīgi līdzekļi valstiskiem

mērķiem. Arī visi Uksenšerniem dāvinātie plašie īpašumi tika re-

ducēti un pa daļām izrentēti.

Matīšu baznīcas iekšskats.

Tagad radās arī iespēja Matīšu baznīcas celšanu turpināt un

pabeigt. To veica tanīs laikos parastā kārtā : muižturiem bija uz-

likts pienākums dot visu materiālu un algot amatniekus, bet zem-

niekiem — materiālus pievest un kalpot dienas. Tā kā baznīca

bij domāta samērā liela un augsta, tad jaundibinātās Matīšu

draudzes zemnieki vieni paši nespēja šo darbu veikt, kādēļ uz

karaļa pavēli darbos bija jāpiedalās arī citu kroņa novadu zem-

niekiem. Tā lasām, ka pat trikātiešiem bijuši jāsūta Matīšu baz-

nīcas celšanai 10 zirdzinieku un 25 kājnieki. Darbs būtu bijis vēl

grūtāks, ja draudzei taī pašā laikā būtu bijusi jāiekārto vēl arī

mācītāja muiža, bet pēdējo, cik varam spriest, karalis ierādījis
jau puslīdz iekārtotu, lai gan diemžēl 2 kilometru attālumā no

baznīcas.

1687. gadā darbi pavirzījušies jau tik tālu, ka jauno diev-

namu varēja iesvētīt. To izdarīja baznīcas vārda dienā, 21. sep-
tembri Šo draudzes dzīvē jo svarīgo notikumu vēl šodien atgā-
dina mums virs baznīcas galvenās ieejas redzamais baznīcas ģēr-
bonis: divi palmu zari kā asinsliecinieka

— uzvarētāja (apust.
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Matēja) emblēma, un karaļkronis ar monogrammu C XI (Kār-
lis XI.) un gada skaitlis 1687.

Nebija vēl visi darbi pabeigti: vēl trūka torņa, solu, ērģeļu
un kanceles. Bet dievvārdus tomēr jau varēja baznīcā noturēt.

Šeit nav nekā uzkrītoša: pie daudzām baznīcām celšanas darbi

ir turpinājušies pat gadu simteņiem pēc tam, kad tās jau bija

ņemtas lietošanā. Kad īsti pabeidza Matīšu baznīcas celšanas

darbus, nevar noteikt, jo visvecākie baznīcas dokumenti zuduši.

Matlšnieki vēl ilgus gadus nožēloja, ka viņu baznīcai tomēr

neizdevās saņemt jumtu, ko viņai, izpildot tēva novēlējumu, bija

dāvinājis nākošais karālis Kārlis XII.: kapara plāksnes no Falunas

(Zviedrijas) gan nonākušas līdz Rīgai un tur draudzes šķūtnieku

vezumos, bet piepēži, kad atlicis vēl bija apmērām vienas dienas

braukums, garo šķūtnieku rindu apturējis kāds kareivisks lielskungs
un dārgo kravu atņēmis. Un vēl nesenā pagātnē reti kāds matīš-

nieks braucis garām Katvaru muižai nepieminējis: „Kur mūsu

baznīcas jumts", kamēr beidzot 1918. gadā okupācijas vara šo

„Matlšu baznīcas jumtu" no muižas pils jumta noplēsuši un kā

vērtīgu kara materiālu aizveduši.

Vai šis katrā ziņā loti vecs stāsts dibinājās uz patiesiem
faktiem, tas nav vairs konstatējams. Bet *ja ņem vērā to laiku

(1703./4. g.) apstākļus, tad jāsaka, ka tanī laikā tādas lietas

varēja gan notikt. Bija sācies lielais Ziemeļu karš. Kārļa XI. nesau-

dzīgi izvesto muižu redukciju muižnieki sajuta kā netaisnību,
daudzi no viņiem slepeni, daži pat atklāti nostājās ienaidnieka

pusē, Jaunais karālis Kārlis XII atradās kara gaitās ārpus valsts

robežām, kārtība zemē sāka šķobīties. 1701. un 1702 g. krievi

izpostīja Vidzemes austrumdaļu, bet 1709 g. tie pārplūdināja visu

zemi, laupīja, kāva, dedzināja. 1710. g. krita Rīga, zviedru laiki

beidzās, sākās krievu laiki, un visa mūsu tautas attīstība ņēma

pavisam citu virzienu; uz ilgiem laikiem bija zudis, ko viņa
zviedriem valdot bija guvusi

Nav aprakstāms tas posts, ko nesa karš un viņa sabiedrotais

— mēris. Gan jāsaka, ka mūsu novads dabūja ciest samērā

mazāk nekā daudzi citi, bet tomēr bija arī mūsu draudzē daža

laba māja palikusi tukša, bez iedzīvotājiem. Mācītājs tika aizvests

gūstā, baznīcas sudrabs nolaupīts, baznīca un mācītāja māja tik

stipri bojātas, ka bez lieliem remontiem nebija lietojamas. Vaja-

dzēja paiet vēl daudziem gadiem, pirms kara sistās brūces

sadzīt varēja.

Kad tieši izlabota mūsu baznīca pēc Ziemeļu kara postī-
jumiem, to diemžēl nevaram vairs pateikt. Bet jau 1797. g.

bij jāstājas atkal pie lielākiem remontu darbiem: jāatjauno vel-

ves, jāuztaisa gluži jauns jumts. — 1834. g izklāja velvi no iekš-

puses ar dēļiem. — 1839. g. nojauca torņa skaisto virsbūvi, bet

1840. g. par 580 rubļiem to atjaunoja vecā veidā, ar vaļēju
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zvana galeriju, būvmeistars Hese no Limbažiem, uzliekot torņa

galā krusta vietā modrības simbolu — gaili (ev-Mat, 26, 67—75).
Par plašākiem remonta darbiem dzirdam atkal 1887. g.,

kad draudze taisijās svinēt sava dievnama 200. gadu jubileju:
laboja baznīcas jumtu, apmeta un balsināja ārsienas, krāsoja
torņa jumtu, balsināja velvi un iekšsienas, ap altāri un kanceli

uzgleznoja tumši sarkanā krāsā drapērijas. — Visus šos darbus,
izņemot torņa krāsošanu, atkārtoja 1902. g. vasarā, atjaunojot pa

daļai arī baznīcas grīdu un izkrāsojot ar eļļas krāsu baznīcas un

ģērbkambaru sienas 6 pēdu augstumā. Šos darbus par 428 rbļ.
34 kap izpildīja būvmeistars Ramats, pie kam draudzei bija
jākalpo vēl 390 kājnieku dienas. Neīstās drapērijas ar lielu prasmi
atjaunoja tumši zilā krāsā draudzes loceklis, Bauņu Zelles saim-

nieks Jānis Zvirbulis

Matīšu mācītāja māja.

1903. g. izrādījās, ka nepieciešama torņa jaunbūve. Pieci

būvmeistari iesniedza torņa nojaukšanas plānus, no kuriem vis-

pieņemamākais bija vēl tas, kas par 425 rubļiem paredzēja torni

nojaukt 4—6 nedēju laikā, prasot no draudzes ļoti daudz stalažu

materiālu (piem. 80 resnus baļķus) un 150 kājnieku dienas. Tad

pieteicas draudzes loceklis, Bauņu kalējs Augusts Zalcmanis un

apņēmās par 100 rubļiem nojaukt torni 14 dienu laikā bez kaut

kādām stalažām. To viņš arī izdarija tā paša gada oktobrī. No-

plēstās torņa virsbūves vietā torņa mūra daļu pagaidām nosedza

ar vienkāršu dakstiņu jumtu.
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Jaunā torņa celšana rādija draudzei lielas grūtības Visi

baznīcas un draudzes dzīvē nepieciešamie būvdarbi uz regulātīva

pamata tika izpildīti tādā ceļā, ka muižas deva materiālu un

algoja amatniekus, bet pagasti šķūšu kārtā piegādāja materiālu

un deva vajadzīgos palīgstrādniekus. Torni nolēma celt atkal pēc

vecā, draudzei mīļā parauga, bet šinī gadījumā regulātīva notei-

kumus piemērot nevarēja, jo torņa galērijas un smailes celšanu

nevarēja uzskatīt par nepieciešamību, bet drīzāk gan par grez-

numu, kādēļ ari līdzekļi bij jāsagādā citā ceļā Pēc aprēķina bij

vajadzīgi apm. 1800 rubļi. Pēterpilī atļāva šim nolūkam ņemt
600 rubļus no baznīcas kapitāla, tik pat lielu summu sazīmēja

muižnieki, atlikušos 600 rubļus vajadzēja sagādāt draudzes locek-

ļiem. Konvents uz pērminderu ierosinājumu noteica, ka šīs sum-

mas segšanai katram saimniekam būtu jāziedo 1 rublis, bet pui-
sim 25 kapeikas un meitai 20. Tomēr 1907. g. 27. novembra
sēdē pērminderi ziņoja, ka draudzes locekļi atsakās maksāt.

Mācītāji (Ern. Maltrechts un Niedre) bija savākuši brīvprātīgus

ziedojumus kopsummā 185 rbļ, bet starplaikā bija iznests

lēmums, nebūvēt vairs koka, bet dzelzskonstrukcijas torni, caur

ko tornis izmaksātu daudz dārgāki, apm. 2500 30' 0 rbļ Tad

mācītājs A Niedra ņēma lietu savās rokās, sasauca visus sabie-

driskos darbiniekus un citus interesentus no draudzes locekļu
vidus un rīkoja 1908 g. 3. februārī mācītāja muižā lielu bazāru,

par ko draudzes locekļi vēl tagad runā. Bazāra skaidrais atlikums,
707 rubļi un 50 kap., līdz ar atbilstošu piemaksu no muižnieku

puses deva iespēju celt tagadējo torni. Vēl tai pašā ziemā pirka
un pārveda torņu dzelzs daļas, kuras 1908 g. vasarā sastādīja
tas pats Aug Zalcmanis, kas veco torni nojauca (miris 1929. g.

23. jūlijā, kā baznīcas padomes loceklis).

1914. g. septembrī ielika altāra korī jaunu grīdu. 1927. g.

vasarā laboja jumtu, apmeta un balsināja torņa mūra daļu un

baznīcas priekšpusi, krāsoja torņa galeriju un jumtu. Šos darbus

veica uzņēmējs Striģelis no Rīgas, bet līdzekļus sagādāja baznīcas

padomes bazāru komiteja ar Dr. Eduārdu Spalviņu priēkšgalā.
Matīšu baznīcas īpatnība ir divi altāri.

Lielais altāris savu tagadējo izskatu guvis 1859. g., kad tika

iegādāta jauna altāra glezna, bet pats altāris pārbūvēts un no

kora vidus pārcelts līdz austrumu sienai. Mākslinieka Bēzes glezna
maksājusi 300 rubļus, bet tik pat daudz tika izdots par altāra

pārbūvi. Līdzekļi sagādāti ziedojumu ceļā
Mazais altāris, baznīcas dienvidu pusē, iepretim kancelei, celts

1930.g. vasarā no galdniekmeistara, pērmind. Anša Zīles (t 1935. g.

13. decembri) un izmaksājis līdz ar altāra piederumiem Ls 184,—,
kāda summa segta no dziesmu lapiņu atlikumiem. Altāri iesvētīja
1930. g. 19. jūlijā Rīgas Domas baznīcas mācītājs Edgārs Bergs.

Aiz mazā altāra novietota Folca darbnīcās, Rīgā, pagatavotā

280X100 cm. lielā melnā granīta plāksne par piemiņu pasaules
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karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušiem draudzes dēliem.

Plāksni pasūtījusi Matīšu draudzes sabiedrisko organizāciju kopējā

komiteja ar skolot. Ernestu Roķi priekšgalā, bet iesvētīja 1929 g.

22. jūnijā profesors Dr. theol. Maldonis.

Galvenā altāra lielo krucifisku 1863. g. dāvinājis Vilzēnu

grāfs Pauls Slvers, bet 4 lielie altāra lukturi ir 1868. g. Braslavas ba-

rona Ādama Burcharda Ceumera-Lindenšerna dāvināti. Vecāko

no 3 kroņa lukturiem 1699. gadā dāvāja brīvzemnieks Jukums

Zēmele, pēc tam kad viņš pavasara palu laikā brīnišķīgā kārtā

bija izglābies no Briedēs upes viļņiem, bet altāra grīdsegu dāvā-

jusi kāda kalponlte, Celmiņu Ilzīte, mācītāja Sokolovska pēdējā
gada mācības meita, kas mirusi 1928. gadā, 97. gadus veca, un

daudz zināja stāstīt par veciem laikiem un veciem mācītājiem.
Vēl nesen Matīšu baznīca piederēja pie tām nedaudzajām

baznīcām, kuru rīcībā ir altāra segas visās 5 liturģiskās krāsās

(balta, sarkana, zaļa, violēta un melna). Tagad tās visas, izņe-
mot jau stipri nolietoto sarkano, kas 1927. g. no dziesmu lapiņu
ienākumiem izlabota, un melno, ko 1933. g. likusi pagatavot
draudzes sieviešu komiteja, vai nu lielnieku laikā. zudušas jeb
ari laika zoba saēstas. — beit atveras jo mīļš un pateicīgs uzde-

vums čaklām draudzes sievietēm, — gādāt par to, lai mūsu baz-

nīcas altāri un kancele atkal tērpties varētu katram baznīcas gada
laikam piemērotā tērpā: adventē — violētā, Ziemsvētku laikā —

baltā, pēc Zvaigznes dienas — zaļā, gavēņu laikā — violētā,
Klusā nedēļā — melnā, Lieldienu laikā — baltā, Vasaras svētku

laikā un tāpat ari baznīcas un valsts svētkos — sarkanā, pēc
Vasarsvētku laika — zaļā, mirušo svētdienā un sēru gadījumos
— melnā.

No dokumentiem nevar redzēt, kad celta Matīšu baznīcas

kancele un vai tā kādreiz pārtaisīta. Pasaules Pestītāja, evaņģē-
listu un kristīgo tikumu attēli kanceles sienu, trepju un durvju
laukumos šķietami ļoti veci un samērā vērtīgi mākslas darbi un

uzglabājušies diezgan labi. Tikai viņās redzamās nažu dūrienu

zīmes runā par lielnieku laikiem 1919. g. — Virs kanceles bal-

dachina (jumtiņa) atrodas kokā griestais Pelikāns, putns, kas pēc
seno grieķu nostāstiem vajadzības gadījumā uzšķērst spējīgs pat
savas Krūtis, lai bērnus barotu ar savām paša asinīm, — aizgrāb-
jošs Kristus mīlestības simbols.

Ērģeles Matīšu baznīcas dokumentos pirmo reizi pieminētas
1832. g — Liekas, ka līdz tam laikam draudze tiešām iztikusi

bez ērģelēm: 1832. gada protokolā, kurā nolemta ērģeļu iegā-
dāšana, atlaists ari draudzes skolotājs un priekšdziedātājs Jānis

Pētersons, tādēļ ka tas „neprot spēlēt ērģeles un draudzei nav

iespējams algot vēl īpašu ērģelnieku", bet atlaistā vietā pieņemts
par skolotāju, priekšdziedātāju un ērģelnieku Pēteris Treimanis,
uzsverot īpaši to, ka viņš „prot ari labi spēlēt ērģeles". Ērģeles
par 430 rubļiem gatavojis ērģeļu būvētājs Veiss, viņas tika uzstā-
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dltas un pieņemtas 1833 g. novembrī, pēc tam, kad tās bija

pārbaudījis un par labām atzinis Rubenes skolotājs un ērģelnieks

Apinis — Tagadējās ērģeles iesvētītas 1867. g 27 augustā (v.

st.) un izmaksājušas 1800 rubļu (no muižniekiem 1000 rbļ., no

zemniekiem 800 rbļ.). Slavenā meistara Ladegasta būvētas viņas

piederēja savā laikā pie labākām ērģelēm plašā apkārtnē, bet

tagad, 70 g. jau nokalpojušas viņas gan pelnijušas, ka tās vis-

drīzākā laikā paplašina un papildina.
Matīšu baznīcai pieder 2 zvani. Karaļa dāvātais, Ziemeļu

karu pārcietušais vecais zvans 1839 g. izrādījās par pilnīgi ne-

lietojamu. Veco torni nojaucot, arī viņu nolaida un vietā iegādā-

jās Rēvelē jaunu 25 pudi smagu zvanu, par ko samaksāja 150

rubļus: 100 rubļus deva muižnieki, bet 50 rubļus sameta zem-

nieki, maksājot 5 kap. no dvēseles. Zvans kalpoja līdz 1901. g,
kad piepeši viņš zaudēja savu dzidro un spēcīgo skaņu. Zvanu

tuvāk neapskatot, pasūtīja slavenajā Valdajas lietuvē jaunu apm.

40 pudus smagu zvanu — 1902. gadā nolaida veco zvanu

un uzstādīja jauno. Viņa skaņas nebija tik mīlīgas kā vecajam,
bet toties jo spēcīgākas. — Bet jau 1926. g. rudenī jaunā zvana

skaņas kļuva neskaidras. Apskatot tuvāk izrādījās, ka zvans

ieplīsis Plaisa kļuva aizvien lielāka un reiz tik varenas skaņas,
kas sniedzās pāri draudzes robežām, tagad tikko mācītāja mājā
sadzirdamas. Viņa vietā jāstājas atkal vecajam, zvanam, jo izrā-

dījies, ka tas pilnīgi vesels, bojājusies tikai izolācija starp pašu
zvanu un zvanāmās ierīces metāla daļām.

Kapsēta.

Savus mirušos Matīšu draudze glabājusi jau sen priekš ta-

gadējās baznīcas celšanas „vecajā kapsētā" (tagadējā baznīcas

dārzā). Zināmas vēl divas citas kapsētas, bijušās Mācītāja muižas

un Dronas māju robežās, bet tās sen jau atlaistas. Turīgākie zem-

nieki savus līķus raka arī baznīcā, kurai tad vēl grīdas nebija,
bet muižniekiem bija savi līķu pagrabi altāra korī un apakš ģērb-
kambara. — 1784. gadā valdība aizliedza līķus baznīcās glabāt;
arī vecās kapsētas bija vairākas reizes pieraktas. Tādēļ dibināja

„jauno kapsētu" uz Viršu mājas zemes (tagadējos draudzes kapus).
Šī kapsēta vairākkārt paplašināta: 1833. gadā Burtnieku

pilsmuižas dzimtskungs pārdeva draudzei par 150 rubļiem 2 pūr-
vietas zemes no Viršu mājām, tāpat, tikai par 200 rubļiem, arī

1869. gadā, bet 1900. gadā viņš dāvāja draudzei 4 pūrvietas no

Kārklu mājām. Tagad, neieskaitot 1 ha piegriezuma, ko Zemes

ierīcība piešķīrusi no Viršu un Kārklu mājām, kapsētas koppla-
tība pārsniedz 5 hektārus.

Kārtības uzturēšanas un apkopšanas ziņā draudzei ļoti iz-

devīgi, ka viņai ir tikai viena kapsēta. Un mūsu kapsēta ir arī
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pati par sevi ļoti jauka: no vienas puses uz viņu skatās no sa-

vas augstās vietas māte — baznīca, no otras puses, pāri ezeram,

viņu sveicina baltais Burtnieku dievnams. Draudze savu kapsētu

ļoti mīl, un kapu svētkos, kas notiek ik gadus augusta mēneša

pirmā svētdienā un sākas jau priekšvakarā, kapsēta pildas tūksto-

šiem apmeklētāju.

Kapsētai ir savs zvans, kas sver 100 klgr. — 1930. gadā to

draudzei dāvājuši tagadējā mācītāja tēvs Kārlis, brālis Aleksandrs

un tēva brālis Augusts, par piemiņu bijušiem Braslavas Vinteru

īpašniekiem Jurim un Līzei Vinteriem. Zvanu iesvētīja 1930 g.

kapu svētkos draudzes mācītājs

Mācītāja māja.

Matīšu mācītāja muižai, kas acīm redzot vecāka par tagadējo

baznīcu, ir sava interesanta pagātne.
Gadās dzirdēt, ka arī šo muižu ierīkojot nodarīta kliedzoša

netaisnība zemniekiem, kuri tad no savām mājām tikuši padzīti.
Tā tomēr nebūs bijis. Tiesa gan, ka Matīšu mācītāja muižas vietā

kādreiz bijušas 2 zemnieku mājas, Jautēns un Stelte, kuras pildī-

jušas klaušas Vilzēnu muižā. Bet šo māju izputināšana droši vien

notikusi jau polu laikos. Pēc 1624. g revīzijas aktīm Jautēna un

Steltes zemi apsaimniekoja kāds polis Kanerovskis. Po}u laikos

Cēsu katoļu bīskaps, kā tas viņos laikos vispār bija ierasts, ierā-

dīja muižas un mājas saviem kara virsniekiem un kalpotājiem,
kā atlīdzību par dienestu. Arī minētais Kanerovskis būs bijis viens

no šiem bīskapa ļaudīm. Ilgi pēc 1622. g viņš šeit gan nebūs

saimniekojis, jo viņa zeme līdz ar visu bīskapa valsti zviedru

laikos nonāca Uksenšernu rokās, bet muižas reducējot — kroņa

rīcībā, kurš tad to nodeva jaundibinātās Matīšu draudzes mācītāja
lietošanā, pievienojot klāt no baunēniešiem 3 klaušu mājas, Dī-

ķeri, Kulpi, Ķīsi, kuras Latvijas agrārā reforma līdz ar mācītāja
muižas zemes lielāko daļu pārņēma valsts zemes fondā.

Poļa Kanerovska muižiņā (bij. Jautēnu-Seltes mājās) bija arī

sava dzīvojamā ēka. Vēl tagadējā, 2 reizes pārbūvētā mācītāja
mājā skaidri saskatāmas daudz vecākas celtnes atliekas. Tā di-

viem stāviem cauri iet kāds tornis ar bieziem mūriem. Katram

draudzes loceklim, kas dodas mācītāja kancelejā, jāiet cauri šī

torņa tumšam šauram apakšstāvam, lai nonāktu pie vēl šaurākām

kancelejas durvīm dziļā mūra iedobumā. Kas tas bijis par torni?

— Senos laikos lielu lomu spēlēja tā saucamie sardzes torņi, kuri
atradās ne pārāk tālu no kādas lielākas pils (Rīgā pat vesela pil-
sētas daļa nosaukta pēc šāda torņa, kas atradies kalnā). No sardzes

torņiem novēroja apkārtni, ziņoja pilij ar norunātām zīmēm (tauri,
lāpām) par ienaidnieka tuvošanos un tā tāl. Matīšu mācītāja māja
atrodas samērā augstā vietā, gaisa līnijā nedaudz kilometru attā-
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lumā no savā laikā ievērojamās Burtnieku pils. Novērošanas tor-

ņiem parasti bija piebūvētas telpas sardzei, dzīvoklis sardzes

priekšniekam. Tādas nu laikam ari būs bijušas tās ne visai ērtās

telpas, kuras kā dzīvokli saņēma pirmais Matīšu draudzes mācītājs.
Mācītāja māja divas reizes atradusēs neapdzīvojamā stāvoklī.

Pirmo reizi pēc Ziemeļu kara. kad arī muižnieki bija spiesti dzīvot uz

ātru roku uzceltās rijās. Nav zināms, kad māja pēc kara atkal

savesta kārtībā. Otro reizi bija mācītāja māja nonākusi sabrukuma

stāvoklī 18. gadsimta otrā pusē, pēc mācītāja Buša laika, kurš

ilgstoši bija atradies asā konfliktā ar savu baznīcas priekšnieku:

nākošajam mācītājam Pomianam-Pezurovijam ar 18 bērnu lielo

ģimeni bija kādu laiku pārmaiņus jādzīvo dažādās muižās Mā-

jas atjaunošanas darbus uzsāka 1791. gadā. Šī pārbūve uzskatāma

gandrīz par jaunbūvi: izlietoti tika 142000 ķieģeļu, maksāts mūr-

niekiem 390, namdariem 190, bet galdniekiem 140 valsts dālderu.
Atzīmējams, ka darbos piedalījās ari kāds latviešu meistars, stik-

linieks Bērzs no Valmieras. Darbi ārkārtīgi ieilga. Protokolos pa-

stāvīgi lasāms, ka tāda un tāda muiža nav devusi attiecīgo ma-

teriāla daudzumu, nav maksājusi savu naudas tiesu. Tikai 1798. g.

pārbūve bija pabeigta, un arī tikai tādēļ, ka 1796. gadā darbu

vadību uzņēmās enerģiskais baznīcas priekšnieks, Bauņu grāfs Jē-

kābs Sīvers, viena no ievērojamākām sava laika personībām visas

Eiropas mērogā.

Pēdējo reizi lielākie remonta darbi izvesti 1898. gadā, kad

uzlikts arī jauns jumts. Pēc tam izdarīti tikai sīkāki labošanas

darbi — Tagad šī vēsturiskā celtne neatlaidīgi prasa kapitālu re-

montu no sliekšņa līdz pat jumta čukuram.

Mācītāji.
Pirmais patstāvīgais draudzes mācītājs bija Ludolfs Pagomke.

No 1675.—1678. g viņš savai vēlākajai draudzei kalpojis kā

Burtnieku mācītāja palīgs, bet sākot ar 1678 gadu kā patstāvīgais
Matīšu draudzes gans Viņa laikā pār draudzi nāca visas Ziemeļu

kara šausmas. — 1709. gadā viņu aizveda gūstā, no kurienes
viņš nekad neatgriezās.

Kara laikā draudze palika bez sava mācītāja. -- 1710. gadā
draudzi apkalpojis Miķelis Indriķis Folks (Volck), bet nav zināms,
vai viņš ieņēma draudzes mācītāja amatu jeb darbojās kā vīkars.

Nākošais pastāvīgais draudzes mācītājs (no 1713 —1737. g.)

bija Johans Frīdricks Fosheks (Vossheck), dzimis 1688. gadā Vi-

dzemē. Viņam bija grūts uzdevums. Karš bija mācītāju skaitu

stipri samazinājis, kādēļ Matīšiem pievienoja Dikļu draudzi, bet

Foshekam kādu laiku bija jāapkalpo ari Alojas draudze, kurai

sava mācītāja nebija. Turklāt Fosheks bija ļoti slimīgs, un pēdē-

jos gados bez adjunkta (palīga) iztikt nevarēja Miris 1737. gadā.
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Viņa znots Georgs Gotšeds (Gottsched) divi gadus bija sava

sievas tēva adjunkts, bet tad no 1737.—1749. Matlšu-Dikļu drau-

dzes mācītājs. Būdams sirsnīgs hernhutiešu(„Brāļu draudzes") pie-

kritējs viņš nevarēja noturēties Matīšu draudzē, kura šai kustībai

piekrist negribēja, un aizgāja 1749. gadā uz Dikļiem, kur arī

mira 1755. gada 12. aprilī
Johans Heinrihs Leutners par Matīšu draudzes mācītāju sa-

bija tikai īsu laiku, no 1749.—1752. g. — Viņš nāca no Mālpils
un aizgāja uz Ēveles draudzi.

Jēkābs Reinholds Bušs, dzimis Rīgā 1718. gadā, Matīšu

draudzes mācītājs no 1752.—1770. g. — Centīgi un rūpīgi viņš

pildīja savus pienākumus. Aizstāvēdams savas draudzes locekļus,

apspiestos klaušu ļaudis, viņš sanāca naidā ar muižniekiem, bet

it īpaši ar baznīcas priekšnieku. Tanīs laikos baznīcas priekšnieks

bija ne tik vien baznīcas priekšnieks, bet arī visuvarenais liels-

kungs, un viegli varēja panākt, ka māc. Bušu, kuram 1756. g.

pagaidām aizliedza amata pienākumus pildīt, 1760. g. pavisam
atcēla no amata un ar visu ģimeni padzina no mācītāja muižas.

No 1756.—1760. gadam draudzi apkalpoja kā vīkari Burtnieku

un Mazsalacas mācītāji, bet no 1760.—1764. g. šeit darbojās kāds

G. L. D. Nordhofs, kurš bija iecelts ar varu padzītā māc. Buša

vietā.

Bušs devās kājām uz Pēterpili, pelnīdams sev uzturu gan

kā kalēja zellis, gan kā dārza puisis, beidzot arī ķeizariskā dārzā.

Tur viņam izdevās iesniegt sūdzības rakstu ķeizarienei Katrīnai 11.,
kura iecēla īpašu kommisiju viņa lietas izmeklēšanai. Ar ķeizarisku
ukazu no 3. marta 1764. g. tika atcelts nelikumīgi ieceltais Nord-

hofs, bet māc. Bušs iecelts atkal savā amatā. Draudze viņu sa-

ņēma ar lielu sajūsmu, uz rokām ienesot to baznīcā. Bušs miris

1770. g. 5. novembrī un paglabāts Matīšu mācītāja muižas kap-
sētā. Tagad pār šī dedzīgā latvju zemnieku aizstāvja kapu staigā
latvju jaunsaimnieka arkls!

Ari nākošais mācītājs Pauls Pomians-Pezarovijs bija draudzē

ļoti iecienīts. Dzimis 1745. g. 2. februārī Prūsijā, viņš 1769. g.

pārnāca kā teoloģijas kandidāts Vidzemē, lai 2 gadus kalpotu kā

mājskolotājs un tā iemācītos latviešu valodu. — 1771. gadā viņu
iecēla par Matīšu draudzes mācītāju. Viņa laikā izveda lielos re-

monta darbus pie baznīcas un mācītāja mājas. Nevarēdams ar sa-

viem samērā maziem ienākumiem uzturēt lielo ģimeni (18 bērni!)

viņš meklēja palīdzību pie ķeizara Aleksandra I. Ķeizars 1805. g.

viņu pārcēla uz daudz ienesīgāku vietu Trikātas draudzē. Kad

pienāca šķiršanās diena, sapulcējās liela draudze un pavadīja savu

aizejošo mācītāju līdz pat draudzes robežām. Māc. Pomians-Pe-

zarovijs miris 1816. gadā Trikātā.

1805 g. uz Matīšiem tika pārcelts Nītaures mācītājs Kārlis

Gotlobs Šreibers, kurš miris šeit 1832. g. 6. martā un kā pirmais
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no Matīšu draudzes mācītājiem apglabāts tagadējās kapsētas ve-

cākā daļā.

Šeit jāpaskaidro uzkrītoša parādība: ķeizara loma Matīšu

mācītāju iecelšanas lietā. Šī loma kļūst saprotama, ja ievērojam,
ka Matīšu baznīca bija kroņa baznīca un Krievijas valdnieks bija

mantojis Zviedrijas karaļa tiesības Vidzemē. Ķeizars savu tiesību

iecelt kroņa baznīcām mācītājus, izpildīja tomēr tikai retos izņē-
muma gadījumos. Parasti to darīja gubernators saziņā ar konsi-

storiju. Visi turpmākie Matīšu draudzes mācītāji ir ievēlēti: pirmie
trīs no vecā konventa, sekojošie trīs no jaunā konventa, bet divi

pēdējie no baznīcas padomes. Tagad mācītājus ieceļ, atceļ un

pārceļ Archibīskaps, sazinoties ar attiecīgām padomēm.

Vecā konventā balsstiesīgi bija tikai muižu pārstāvji. Sēdēs

obligātoriski bij jāpiedalās ari draudzes pērminderiem, bet viņu
balsis uzklausīja tikai informācijas nolūkos, bet viņiem pašiem

bija uzdevums konventa lēmumus izziņot, izpildīt un darbus uz-

raudzīt.

Interesantas ir pirmās mācītāja vēlēšanas Matīšu draudzē,
1832. gadā Konventa kungu balsis dalījās starp trim kandidātiem ;

ar vienas balss vairākumu tika ievēlēts māc. Jānis Fridrichs Vil-

helms Girgensons, dzimis 1799. g. 18. jūnijā, Jaunpiebalgas mā-

cītāja muižā. — Pēc nobalsošanas baznīcas priekšnieks apjautājās
arī pēc pērminderu domām. Tie visi vienā balsi (saprotams bez

panākumiem) noraidīja visus trīs kandidātus, aizrādot starp citu

uz to, ka jaunievēlētais mācītājs valkājot brilles un liturģiju dzie-

dot pielaidis kļūdu! Bet taisni māc. Girgensons bijis ļoti labs

dziedātājs un ari pats daudz strādājis mūzikālā laukā.

Mācītāja Girgensona laikā visās luter. draudzēs Krievijā
ieveda vienu un to pašu dievkalpojumu kārtību. Līdz tam laikam

atsevišķās draudzēs dievkalpojumu kārtība bija ļoti dažāda: retās

vietās (tā arī Matīšos) viņa vēl bija ļoti līdzīga zviedru kārtībai

(vairāk svinīguma un liturģisķas dziedāšanas, mācītājam altārī

balti un krāsaini tērpi), citur apmērām tāda kā tagad, vēl citur

atkal pavisam vienkārša (gandrīz bez kaut kādas liturģijas mācī-

tājs ari altāri parastās ikdienas drēbēs). Ķeizara Nikolaja I.

1832. g. izdotais baznīcas likums noteica visiem mācītājiem melno

talāru (pēc Vācijas parauga) un paredzēja visām baznīcām vienu

un to pašu aģendu (grāmatu ar dievkalpojumu kārtību). 1834. g.
1. adventē notika Matīšu baznīcā pirmais dievkalpojums pēc jaunās
kārtības. Draudze bijusi ļoti neapmierināta. Redzot mācītāju altārī

melnā tērpā, viņa piecēlusies un baznīcu atstājusi. Pats mācītājs
ari nebija jaunās kārtības piekritējs, kā tas redzams no viņa lie-

totās svētdienu un svētku dienu lekcionu un evaņģeliumu grā-
matas kur viņš pierakstījis notis altāra lasijumu dziedāšanai, lai

gan tie pēc jaunās kārtības bija jānolasa. — Sevišķu vērību pelna
mācītāja Girgensona gādība par jauno paaudzi, tās mācīšanu un
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audzināšanu. — 1845. g. viņš pārgāja uz Mazsalacas draudzi,
kur ari mira 1847. g.

To pašu virzienu, tikai daudz sparīgāki, ieturēja ari Emīls

Georgs Hermanis Sokolovskis, dzimis 1819. g. 7. maijā, Straupes
māc. muižā, Matīšu draudzes mācītājs no 1845.—1849. g. Daudz

pūļu viņš pielicis, lai uzlabotu skolas darbu, bez bailēm viņš cī-

nījies pret dzeršanu un citiem ļaunumiem. Bet sevišķi viņš rūpē-
jās par krāšņiem dievkalpojumiem. Pēc beigtiem dievvārdiem viņš

pats mācīja draudzei dziesmas, un ja vēl tagad Matīšu draudze

dzied vienu otru vecu dziesmu, ko citur nepazīst, tad tas ir viņa

nopelns. Sokolovskis lika būvēt mazas ērģeles, novietoja tās mā-

cītāja muižas trešā stāva istabā, pulcināja tur jauniešus, tā no-

dibinot pirmo īsto baznīcas kori, kas, viņa apmācīts, dziedāja ne-

vien parastās koru dziesmas «dievkalpojumu kuplināšanai", bet

ari liturģiju, pie tam ne tik vien to, kas nodrukāta aģendā, bet

ari daudz ko no senās baznīcas dārgumiem: Dāvida dziesmas,

antifonijas un c. Tagadējam draudzes mācītājam gadījās rokā no-

dzeltējusi nošu lapa, šī lielā priekšgājēja uzrakstīta, ko savā laikā

lietojis viens no Sokolovska kora dziedātājiem.
Draudzē modās vēl nepieredzēta dzīvība. Par pārāk mazu

izrādījās dievnams pat parastajās svētdienās. Baznīcas dziesmas

skanēja, kā svētdienās tā darba dienās, birzēs un norās, tīrumos,
bet krodzinieki cieta zaudējumus. Priekšniecība tomēr nevarēja

piekrist tam, ka mācītājs atkāpjas no aģendas, pārmeta viņam
arī pret citticībniekiem, un Sokolovskim bija jāšķi-

ras. Viņš aizgāja uz Lugažiem, kur savu līdzšinējo virzienu vairs

pilnā mērā nevarēja ieturēt, tādēļ, ka draudze tur bija pieradi-
nāta pie citas kārtības. Bet Matīšu draudzē viņa centieni vēl ta-

gad nav aizmirsti. Miris Rīgā, 1869. g 31. maijā.
Pēc Sokolovska aiziešanas pagāja gandrīz vesels gads, ka-

mēr draudze tika pie jauna mācītāja. Tas bija „vecais Molt-

rechts", vēl šodien dzīvs ar savām īpatnībām un savdabibām,

sirsnīga humora piesātinātos anekdotos.

Kārlis Johans Moltrechts dzimis 1825 g. 6. oktobrī Igau-

nijā, Vilandes apriņķi, Matīšu draudzes mācītājs no 1849.—1895.

gadam. Viņš ļoti rūpējies par izglītības pacelšanu un viņa cen-

tieni vaiņagojās panākumiem: viņa laiks bija Matīšu draudzē pa-

gastskolu dibināšanas laiks.
„

Vecais Moltrechts" pazina katru

savas draudzes locekli: zināja nevien vārdu un tēva, mātes vārdu,

bet varēja bez kļūdīšanās pateikt ari, kad katrs dzimis, iesvētīts,

laulāts, miris. Bet toties jo grūtāks bijis pēc viņa aiziešanas uz-

devums savest kārtībā baznīcas grāmatas, kurās viņš, paļauda-
mies uz savām tiešām apbrīnojamām atmiņas spējām, daudz ko

bij atstājis neatzīmētu jeb atzīmējis tik brīnišķīgām rakstu zīmēm,
ka citam grūti, bieži pat pilnigi neiespējami tās uzminēt.

Viņa laikā sāka darboties «jaunais konvents"; noturot savu

pirmo sēdi 1871. g. 28. janvāri. Jaunais konvents no vecā at-
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šķirās ar to, ka viņā baudīja balsstiesību ari zemnieku pārstāvji,

pa vienam delegātam, jeb kā tad teica, „valsts sūtnim" no katra

pagasta, tā ka konventā muižniekiem un zemniekiem bija vie-

nāds balsu skaits.

1894. gadā māc. X Moltrechts aizgāja pelnītā atpūtā. 1912.

gada 29 februāri viņš nomira.

Viņa dēls un pēcnācējs amatā, Ernsts Eduārds Frldrichs

Moltrechts, dzimis 1865. g. 16. augustā, 1893. g. tēva adjunkts,
1894. g. draudzes vikārs, bet 1895. g. 11 janvāri ievēlēts par

draudzes mācītāju. Zīmīgu ainu sniedz vēlēšanu protokols. Visas

muižnieku balsis par Moltrechtu, bet visas zemnieku balsis par otro

kandidātu: 9 balsis pret 9. — levēlēšanas lietu izšķirt vajadzēja

konsistorijai, kura tad arī apstiprināja par Matīšu draudzes mācī-

tāju Ernestu Moltrechtu. Un taisni jaunākais Moltrechts no visiem

pēdējo laiku mācītājiem bija tas, ko draudze vissirsnīgāki mīlējusi,
tādēļ ka viņa juta un redzēja, ka arī viņš savu draudzi tiešām

mīlēja, Sevišķi redzams tas kļuva 1905. gada nemieru un seko-

jošo soda ekspedīciju laikā: mācītājs bija tas, kas daudzus

aizstāvēja, glāba. Viss, ko šie laiki nesa ļaunu, grauza viņa sirdi.

Viņš mira Rīgā 1906. g. 23. martā ar trieku un tika apglabāts
Matīšos, visas draudzes apraudāts

No 1906. — 1908. g. par Matīšu draudzes mācītāju bija
rakstnieks Andrievs Niedra, kura enerģija panāca to, ka baznīca

dabūja savu stalto torni. Aizstāvot dažas muižu atņemtās baznīcas

un mācītāja tiesības, Niedra sanāca konfliktā ar muižniecību un

aizgāja uz Kalsnavu. Viņa turpmākie likteņi zināmi.

Pēc māc. Niedras aiziešanas pagāja ilgāks laiks, kamēr

draudzei laimējās gūt mācītāju: 1909. 4. novembrī ievēlēja
Pleskavas draudzes mācītāju Ludvigu Čiško. Viņš klusi strādāja,
neviena neaizskardams, un tomēr pasaules kara pēdējā posmā
lielnieciskie krievu zaldāti atkāpdamies viņu aizveda līdz un

nošāva 1918. g. 21. februāri Strenču mežā. Viņš dus draudzes

kapos, blakus savam baznīcas priekšniekam Pēterim Ozoliņam,
kas ar draudzes ganu dalījās tai pašā asiņainā liktenī — 1932. g.

baznīcas svētku priekšvakarā draudzes sieviešu komiteja nolika

uz viņa kapa piemiņas plāksni. — Dārgas ir Tavās acīs, Kungs,
Tavu kalpu asinīs

Pēc Ludviga Čiško mocekļa nāves iestājas ilgstoša vakance,
kura izbeidzas tikai 1921. g. 13. aprill ar Mazsalacas mācītāja
Valtera Blūmentāla ievēlēšanu. Jaunais draudzes gans, dzimis

1881. g. 23. decembrī, bija pirmais Matīšu draudzes mācītājs,
kas ievēlēts uz 1919. g noteikumu pamata no vietējās baznīcas

padomes. Padome, sastāvoša no 15 — 30, bet Matīšu draudzē

no 18 locekļiem, bija pašas draudzes ievēlētā draudzes pārstāve
un kārto draudzes un baznīcas lietas likuma nospraustās robežās

Tagad, uz 1934 g. noteikumu pamata, padomi un viņas orgānus

(valdi, baznīcas priekšnieku) ieceļ Latvijas Baznīcas virsvalde.
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Mācītāja V. Blūmentāla darbība iekrita draudzei jo grūtā
laikā. Agrārā reforma atņēma baznīcai gandrīz visu, kas tai pie-

derēja un tai deva iespēju pastāvēt un darboties; atstāja tai tikai

apm. 50 ha zemes kopplatības. Atcelti tika arī visi pienākumi,
kas muižām, pagastiem un zemju īpašniekiem bija pret baznīcu:

nodevas, būvēm un ēku remontiem vajadzīgos materiālus līdz

ar- naudas piemaksām būvju un remontu izvešanai. Draudzei bij
atņemts pamats zem kājām, viss bija jārada no jauna. Klāt nāca

kara un lielinieku kaika mantojums: reliģiski-tikumiskās dzīves

pagrimšana, baznīcai naidīgais gars, kārtības trūkums. Piemērām,
baznīcas padome savā 1921. gada protokolā no 22. jūlija, punkts 7.,
jutās spiesta lūgt lekšlietu ministriju slēgt svētdienās Matīšu mie-

stā visas dzertuves, motivējot savu lēmumu ar to, ka «daudzie

piedzērušie traucē ar piedauzīgiem vārdiem un darbiem bēru

gājienus, baznīcēnus, paši kaujas un pat baznīcai logus issituši".

Bīskaps K. Irbe.

1925 g. vasarā māc Blumentāls aizgāja uz Straupi, bet no

turienes uz Irbes draudzi, kur kādreiz viņa tēvs kā mācītājs bij

darbojies.
1926. g. 7. janvārī tika ievēlēts tagadējais draudzes mācī-

tājs Kārlis Edgars Vinters, pats Matīšu draudzes dēls Dzimis
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1891. g. 1. aprilī, beidzis Tērbatas universitātes teoloģijas fakul-

tāti 1915. g., paliekot ari pēc beigtām studijām Tērbatā zināt-

niskas izglītības papildināšanai; 1917. gadā Pērnavas prāvesta
iecirkņa vikārs, 1919 gadā Rīgas Sv Pētera Pāvila (igauņu)
draudzes mācītājs, 1921. g. Kandavas latviešu draudzes mācītājs,.
1926 g. 15. martā no Baznīcas Virsvaldes savā tagadējā amatā

apstiprināts, bet amatā ievests Matīšu baznīcā 1926. g. 27. jūlijā
no pirmā Latvijas bīskapa Dr. theol. Kārļa Irbes, asistējot Burt-

nieku mācītājam (tagadējam Valmieras iecirkņa prāvestam) R.

Meijeram un Dikļu draudzes mācītājam A. Šeuermanim.

Savā darbībā draudzes mācītājs gribējis turpināt to virzienu,
ko draudzē iezīmējis māc. Sokolovskis: Dieva vārds, kas cilvēku

priekšā nepiekāpjas, un Dieva kalpošana, kas cilvēku pie
Dieva ved.

Grūts uzdevums, jo pie viņa veikšanas grib stāties cilvēka

bērns ar visām cilvēka bērna vājībām, sevišķi grūts, ja viņa iz-

vešanai ceļā stājas naidīgi apstākļi. Un šie apstākļi, ja negribam
šai vietā runāt par materiālas dabas grūtībām, kas draudzē vien-

mēr vēl pastāv un vājināt var katru darba sparu, — šie apstākļi

bija: 1) necienība pret Dieva vārdu un svēto vietu, kas izpaudās
it īpaši zem alkohola iespaida, 2) dievnama nolaistais stāvoklis.

Kā Dieva vārds lai sirdi iespiežas, jo cilvēks Dieva vārda

vietiņā nāk tādā stāvoklī, ka nezin pats, ko dara? Kā gan tu

netraucēti ļauties varētu Dieva vārda svētīgajiem iespaidiem, ja
tev jāvēro, jābaidās, vai nedraud nekārtība izcelties un traucē-

jums? —
Šis ļaunums, lielinieku laikos ieviesies, bij jāizskauž

jau pašā sākumā, un kad vairs nelīdzēja vārdi, tad mācītājs, lai

gan jo labi zināja, ka tādēļ pašam daudz būs jācieš, ķērās pie

visstingrākiem līdzekļiem. Un paldies Dievam, šis naidīgais ap-
stāklis ar Dieva palīgu kopš gadiem novērsts un sasniegts tas,

par ko no visas sirds var priecāties kā mācītājs, tā pati draudze:

baznīcā, kapsētā valda svinīga kārtība un klusums, miers.

Vēl paliek otrs kavēklis. Kā tava sirds lai Dieva namā bē-

das, rūpes aizmirst, ja svētā vietā ieejot, tev pretim rēgojas tā

pati bēdu aina: trūkums un nabadzība, tukšums? Kā d/ēselē lai

svētās jausmas skan: cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, — ja
Dieva nams tā izskatās, kā jāizskatās viņam, nespodrinātam 30

garus gadus?
Bet kādēļ tam tā notikt vajadzēja? Lielās pārmaiņas'drau-

dzes materiālā stāvoklī, bankroti, krīzes, neražas un, noliegt ne-

varam — pie daudziem arī vienaldzība.

Sākot ar 1932. gadu mācītājs rīkoja gadskārtējos baznīcas

svētkus, pagaidām svētdienā pēc baznīcas iesvētīšanas gadadie-
nas. Vai nesapratis draudze, kādi svētības plūdi no svētās vietas

grib nākt pār mūsu dvēseli un mieru? Vai nemodīsies pateicība,
sirdsmilestlba un gatavība nest upurus, lai mīļā baznīca vēl mī-

ļāka mums kļūtu un Dieva nama svētība vēl jūtamāka?
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Tuvojās lielie baznīcas svētki, dievnama 250 gadu jubileja.
— Jubilejas gada pavasarī baznīcas padomes rīcībā dievnama re-

montiem bija apm. Ls 500,—,
— summa, kas no 1936. g 3 de-

cembrī rīkotā bazāra skaidrā atlikuma (Ls 672,20) bija pāri palikusi
pēc tam, kad pie baznīcas bija izdarīti daži neatliekami laboša-

nas darbi.

Tad draudzes mācītājs, apzinādamies, ka neķeras pie viegla

darba, iesāka apstaigāt visas mājas draudzē, stāstīt par draudzes

lietām, par priekšā stāvošiem svētkiem, par dievnama bēdīgo stā-

vokli, par nepieciešamību nest upurus baznīcas atjaunošanai, un

uzticīgi visās tālās gaitās līdzi gāja dzīves biedre, tā grūto darbu

vieglojot.

Daudzi brīdināja, lai neuzsākot, lai neturpinot, nekas jau

neiznākšot, — Dievs tomēr dāvāja piedzīvot brīnumu. Laikā, kad

īpaši pie tagadējā darba roku trūkuma zemes rūķis par darba

vergu pārvērties, kas nedrīkst pazīt atpūtas nekad, laikā, kāds se-

višķi pēc pagājušā gada ne visai labas ražas zemnieka cilvēkam

bieži vien naudas nav pat nepieciešamākiem izdevumiem, šaī laikā

atsaucība vissirsnīgākā un laipnība neviltota, priecīga gatavība

upurēt, —■ gatavība, kas nožēlo tik vienu : ka nespēj ziedot vai-

rāk! Tas jāpiedomā katiam, kas lasīs garās skaitļu rindas šīs grā-

matiņas pielikumā.

Tā radās iespēja stāties pie baznīcas labošanas darbiem. —

1937. g. 17. augusta valdes sēdē izdevām uzņēmējam Edvīnam

Plekānam par Ls 2000,— visnepieciešamākos darbus: baznīcas

jumta pārkraušanu un iekšienes krāšošanu

Vēl turpinājās ziedojumu vākšana un savu tiesu sāka sūtīt

arī draudzes dēli un meitas no citiem dzimtās zemes novadiem.

Tad radās drosme izdot vēl sekojošus darbus: uzvilkt un novie-

tot torņa galerijā veco, 35 gadus klusējošo zvanu; krāsot torņa
galeriju un jumtu ; uzlikt krustu baznīcas vārtu kambara jumtam ;

balsināt ģērbkambarus, izdarīt dažus sīkākus darbus pie altāra un

baznīcas soliem (kopsummā par Ls 770,—).

Palika nedarīti darbi: ārsienu un torņa mūra daļu apme-
šana un balsināšana, torņa bumbas un gaiļa zeltīšana un altāra

gleznas iekšējā rāmja zeltīšana. Ar Dieva palīgu šos darbus citu

gadu veiksim. Tik neatslābt un nepagurt, bet mīlestībā, uzticībā

pieņemties un augt.

Baznīcas un draudzes darbinieki.

Ērģelnieka amatu izpilda skolotājs Augusts Gailis.

Ķesteris ir Paulis Bērziņš, bet zvanītāji ir viņa dēli Auseklis

un Imants, ērģeļu minējs — Kārlis Radziņš.

Kapsargs Jēkābs Meijers.
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Baznīcas priekšnieki Latvijas laikā :
No 1919. —1922. g. Kārlis Blanka, miris 1936. g. 15. okt.

„
1922. - 1926. g. Kārlis Lūkins, miris 1937. g. 24. jūl.

„
1926. — 1932 g. Jēkābs Dreimanis

„
1932.—1936. g. Indriķis Vinklers.

„
1936. g. 4. jūlija Antons Pērkons.

Tagadējā baznīcas padome,

1936. g. 12. jūnija no Bazn. Virskaldes iecelta.

1. Antons Pērkons, baznīcas priekšnieks.
2. Jānis Alksnis, baznīcas priekšnieka vietnieks.

3. Bernhards Grlnbergs, sekretārs.

4. Antons Eglīte, kasieris.

5 Augusts Melgalvis, valdes loceklis.

6. Kārlis Buiva, revlz. kommisijas priekšsēdētājs.
7. Augusts Priedlte, revlz kommisijas loceklis

8. Roberts Traubergs, revlz. kommisijas loceklis.

9. Pēteris Prūsis 10. Arnolds Hincenbergs. 11. Jēkābs Luste.

12. Pēteris Meiers. 13 Oskars Prauliņš. 14. Emīls Priedlte.

15. Jānis Alksnis. 16. Jānis Neļķe. 17. Jānis Jenčs. 18. Paulis

Ritmanis.

Baznīcas pērminderi.

1. Augusts Priedlte. 2. KārPs Apinis. 3. Jānis Rullis. 4. Jānis

Alksnis. 5. Arvīds Pūgulis. 6. Bernhards Grlnbergs. 7. Jānis Daugulis.
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Pielikums.

1937. gada baznīcas remontiem sagādātie līdzekļi.

A. 1936. gada bazāra atlikums Ls 672,20.

B. Draudzes kasierim līdz 1937. gada 14. sep-
tembrim iemaksātie ziedojumi:

No Antona Pērkona, Mazģauļēnos Ls 5 —

„
Antona Eglītes, Matīšos

„ 5, —

„
Arnolda Ores, Mazsalacā

„
10,—

„
Augusta Priedltes, Griķos

„
3,--

-„
Augusta Ciņa, Vēvervencelēs

„
5,—

„
Eduarda Rudiņa, Mezbročos

„ 3, -

„
Jūlija Pakalna, Matīšos

„
5,—

„
Kārļa Lāča, Bauņu dzirnavās

„
5, —

„
Matildes Roziņas, Valmierā

„ I,—

„
Pētera Zolta, Pūpolos

„
10,—

„
Augusta Talča, Straumēs.

.
„

2,—

„
Annas Apsītes, Matīšos „' I,—

„

Jetes Dreimanis, Vinteros
„ 25,—

Ls 80 —

C. Draudzes mācītājam līdz 1937. gada 15. sep-
tembrim ziedojumus iemaksājuši:

Draudzes mācītājs ar dzīves biedri Ls2o,—

Baznīcas kollekte
„

16,27

Alvīna Riekstiņš, Bauņu Daudariņos
„

1,—

Kristīne Ilmets, Matīšos
„ i,—

Kārlis Zariņš, Matīšos
„

I,—
Jānis Bērzs ar dzīves biedri, Matīšos

n
3, —

Marija Kaucis», Matīšos
„

0,20
Marta Marija Janelis, Vilzēnu Ķegumos

„ 0,60
Matilda Eglīte, Matīšos

„ I,—
Jūlija Strazdiņa, Mīlltes patversmē

„ 1,50
Berta Rozālija Breicis, Bauņu Juratā

„ 1,05
Pētera Kārkliša dzimta, Bauņu Juratā

„
7,—

Kristīne Leitis, Matīšos
„

1,10

Marija Gulbis, Matīšos
„ ],—

Rita Talcis, Bauņu Pučurgās
„ 0,50

Aleksandrs un leva Graudiņi
B

I,—
Emma Putns, Bauņu Lāčos

„
0,50

Eduārds Toks ar dzīves biedri, Bauņu Mazjānlšos
„

1,50

Jānis Bērzs ar dzīves biedri, Matīšos
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Emīls un Emīlija Alksnis, Matīšos Ls 4,—
Elza Lūcija Alksnis, Mazsalacā

„
2,—

Jūla Rasts, Matīšos
„

1,

Emma Gūtmanis, Mīlītes patversmē
„

0,50

Emīlija Švēde, Baunu Mikenīšos
„

5,—
Matilda Tambergs, Bauņu Mikenīšos

„
0,50

Paulis Knoka ar dzīves biedri, Vintū
„

2.—

Jānis Liepiņš, Rīgā „
7.—

Marija Lācis, Bauņu Lāčos
„

I,—

Anna Vītols, Matīšos
„ I,—

Eduārds un Zelma Lācis, Bauņu Jaunkriķos
„

2,—

Ženija īga, Bauņu Jaunkriķos
„

1,—

Marija Bērzs, Bauņu Krācēs
„

0,50

Anna Kristīna Eglīte, Bauņu Uplīčos „ 1,—

Arnolds Reinholds Zālīte, Bauņu Lāķos
„

20,—
Jānis Rocis, Bauņu Roķēnos

„
5,—

Jānis Zalcmanis, Rīgā
„

2, —

Alvīne Zalcmanis, Matīšos
„

2,—
Alvīne Akmets, Matīšos

„
I,—

Jānis Freidenbergs, Matīšos
„

0,75

Jānis Lācis, Bauņu Lāčos
„

I,—
Jānis Apsīte ar dzīves biedreni, Bauņu Lukstiņos

„
2,—

Jānis Apsīte, Bauņu Kronīšos
„

5,—
Kristīne Ungurs, Bauņu Kronīšos

„ 2,—
Jānis Apsīte ar māsu Idu, Bauņu Veckriķos „ 10,—
Tenis Liepiņš, Bauņu Jaunkriķos

„
0,50

Jānis Valbergs ar dzīves biedri, Bauņu Kauliņos
„

2, -

Marta Karlivāns, Bauņu Putēkās
„

1, -

Emīlija Auzenbergs, Bauņu Putēkās
„

0,80
Kārlis Jēkabsons, Bauņu Baldiešos

„ 1,—

Jānis Polis ar dzimtu, Bauņu Vimbā
„ 1, —

Marija Karlivāns, Bauņu Salaķišos
„

2,—

Anna Bērzs, Bauņu Salzemniekos
„

i,—
Elvīra Dreimanis, Bauņu Strazdos

„
I,—

Mārcis Ķirķis ar piederīgiem, Bauņu Jekšās
„ 2, —

Alīda Bertmanis, Bauņu Notāros •
„

1, —

Pēteris Lācis ar māti, Bauņu Zobenvencelēs
„ 2,—

Jānis Lācis, Bauņu Zobenvencelēs
„

2, —

Antons Ruģēns ar dzimtu, Bauņu Staicelēs
„

2,—
Ansis Šņaucējs, Bauņu Staiceles Stūros

„
I,—

Jānis Lācis ar dzimtu, Bauņu Juratā
„

5, —

Jānis Breicis, Bauņu Juratā
„

1,—

Marta Eglīte, Bauņu Rīvēnos
„

2,—
Oskara Raudiņa dzimta, Bauņu Ūdros

„
2,—

Antons Rudzītis, Bauņu Čūskukalnos
„ 1,—

Pēteris Ķirsis ar dzimtu, Bauņu Pikātā
,

2,—
Jānis Pilsētnieks, Bauņu Kaulzemniekos

„
1,—
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Kārlis Maksiņš, Bauņu Daudariņos Ls 1,—
Matilde Puķīte, Bauņu Gaituļos

„
1,--

Emma Kāposts, Bauņu Gaituļos
„

I,—
Anna Baurnanis, Bauņu Ķīšos

„
4,—

Pētera Meiera dzimta, Bauņu Ķīšos
„ 3,—

Paulīna Breicis, Rīgā
„

5, -
Jānis Liepiņš ar dzimtu, Bauņu Jaunkriķos

„
5,—

Pētera Priediša dzimta, Bauņu Bajāros „ 2,—

Jēkābs Špons, Bauņu Stūrīšos
„

2,—

Jāņa Svecīša dzimta, Burtnieku Pintēs
„

3, —

Eduārda Šterna dzimta, Burtnieku Rūņos
n 6, —

Pēteris Zaķis, Bauņu Rūņos
„

I,—
Inžen Jānis Lamsters ar dzimtu, Burtnieku Vecnaužēnos

„
300,—

Marija un Vera Znots, Burtnieku Lielpeivās „ 3,—

Jānis un Kristīna Znots, Burtnieku Jaunpeivās „ 2,--
Jēkāba Ozoliņa dzimta, Burtnieku Teteros

„
3,—

Kristīne Ulmanis, Mīlltes nespējnieku patversmē
„

0,50
Marija Būda. Mīlītes nespējnieku patversmē

„
0,50

Jēkābs Meiers ar dzimtu, Matīšos
„

5,—
Jānis Bišops ar dzimtu, Bauņu Sprīdīšos

„
2, -

Paulis Kaimiņš, Bauņu Purinos
„ 1,—

Kārlis Dreirnanis ar dzimtu, Bauņu Virsaišos
„

5,—

Jānis Breicis, Bauņu Birzniekos
„ I,—

Pēteris Grūbe ar dzimtu, Bauņu Pīkolos
„

10,—

Kārlis Švalbe, Bauņu Pučurgā „ 10,—
Ernests Ozols ar dzimtu, Bauņu Vinnēnos

„
5,—

Kārlis Rogulis ar dzimtu, Bauņu Lukstiņos „
10,—

Jānis Čulis, Bauņu Vārpuļos Ls 2,
Jānis Adamsons ar dzimtu, Bauņu Galānos

„
5,—

Jānis Dflnis, Bauņu Mierinos
„

5, —

Aleksandrs un Leontīne Pāžes, Bauņu Ausekļos
„ 2, -

Jānis Kravainis ar dzimtu, Bauņu Graudiņos
„

2,
Juris un leva Traubergi, Bauņu Kociņos

„
1,—

Antons Znatnajs, Bauņu Kociņos
„

0,50
Ernests Modernieks, Bauņu Rītās

„
I,—

Augusts Kalniņš, Bauņu Rīderos
„

2,—
Vilis Bērziņš, Bauņu Veckārklos

„ 1,50
Jānis Bērziņš, Bauņu Bremmēs

„ 2, —

Jānis Millers, Bauņu Bremmēs
„

],—

Jānis Piesiņš, Burtnieku Skultes
„

2, —

Pēteris Ābele ar dzimtu, Burtnieku Briedēs krogā „ 3, -

Kristīne Niedrīte, Burtnieku Briedēs krogā
„

2, —

Jānis Daugulis ar dzimtu, Burtnieku Atvaros
„

3. —

Antons Kociņš ar dzimtu, Burtnieku Dubultos
„ 4,—

Hermīne Oliņa, Bauņu Vitiņos
„ 1,—

Ernests Zenka, Pučurgas skolā
„

1,—
Alberts Zariņš ar dzimtu, Bauņu Žvīgurī

„ 3,—



Milda Sops, Bauņu Bucēs Ls 3,—

Anna Tauriņš, Bauņu Bucēs
„ 2, —

Pēteris Petrovičs ar māti, Bauņu Bodniekos
„

5,—
L. Taube un B. Priede, Bauņu Kalnbimberos

„ 10,—
Antonija Vilders, Jaunburtnieku Klāmaņos

„
0,5Q

Paulis Apsīte, Jaunburtnieku Klāmaņos
„ 2,—

Anna Klanis, Jaunburtnieku Klāmaņos „ 1,—

Jānis Skrastiņš, Jaunburtnieku Lejasbimberos
„

2,—
Kristīne Skrastiņš, Jaunburtnieku Lejasbimberos „ 1, —

Jānis Skrastiņš, Lejasbimberos
„

5, -

Pēteris-Paulis Pidriķis, Jaunburtnieku Brīvzemniekos
„ I,—

Kristīne Preimanis, Jaunburtnieku Skuveņos
„

3, —

Marta-Marija Kirsteins, Jaunburtnieku Saveļos
„

10,—

Alfrēds un Vēra Elsis, Bauņu Notāros I,—
Jānis Sops, Bauņu Bucēs

„ 2,—

Madaļa oulte, Mīlītes nespējnieku patversmē „ 0,50
Emma Taube, Bauņu pagasta Biedrū

„
5,—

Kārlis un Emīlija Bauņu Mieļās
„

10,—

Emma Taube, Bauņu Stibī
„

1,—

Berta Anšmits, Bauņu Podniekos
„

0,50

Dionisija Voroncovs, Bauņu levlīčos
„

1,—

Emma Lūsis, Bauņu Jaunmārkundā
„

0,60
Kristīna Ratnieks, Bauņu Jaunmārkundā

„
0,90

Kristaps Ešmits ar dzimtu, Bauņu Bekeros
„

4,

Oliņu dzimta, Bauņu Ķīkulos
„

4, —

Blankas dzimta, Bauņu Jēkuļos
„

10,—

Milda Šmits, Bauņu Vairogos
„

1. -

Antons un Kristīna Blanka, Bauņu Unguros
„

10,—

Jānis Magone, Bauņu Mazjānīšos
„ 1, -

Eduārds un Lillija Krūmiņš, Bauņu Mazjānīšos „ 5,—

Pigēna un Stakmaņa dzimtas, Bauņu Kēkuros
„

10,—
Kārlis un Zelma Putniņš, Bauņu Jūņās

„ 5, —

Jānis Mušperts, Burtnieku Šķutēs
„ 1,—

Ida Zariņš, Bauņu Dīkeros
„

2,—
Kārlis Jēkabsons, Bauņu Niedrītēs

„ 2,—
Berta Bilsens, Bauņu Inkās

„
2, —

Olga Bilsens, Bauņu Inkās
„

0,20
Marta Zvejnieks, Bauņu Bērģos

„
4 —

Antons Ābele, Bauņu Jaunžēnos
„ 4,10

Kārlis Apinis ar dzimtu, Bauņu Speļgos „ 10,—
Eižens Rubenis, Rīgā

,;
1,—

Roberts Tiesnieks, Bauņu Aizmežos
„

10,—
Pēteris Mūrnieks, Bauņu Bērzkalnos

„
0,50

Ģen. Misiņš, Bauņos
„

5,—

Marta Zalcmanis, Bauņos „ 2,—
Jānis Gulbis, Bauņos

„
I,—

Zelma Grasis, Bauņu Dumpuros „ 5,—
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Roberta Hincenberga dzimta, Bauņu Ūtkās Ls 2,—

Antona Ratnieka dzimta, Bauņu Vienvlros
„

5,---
Pēteris Laucers, Bauņu Krastmaļos

„
0,50

Jāņa Alkšņa dzimta, Bauņu Bašķos
„ 3,—

Jāņa Apsītes dzimta, Bauņu Jaunzemniekos
w 2,

Valentīna Eglīte, Bauņu Skrastiņos
„

1,-
Oskars Kitners, Bauņu Brīvzemniekos

„ 5,—

Antona Bērziņa dzimta, Bauņu Paukšēnos
„

3,—
Jānis un Leontīne Ozoli, Vecates Veckleiņos

„
4,—

Antona Laķa dzimta, Bauņu Cīruļos
„ 2,—

Jēkāba Bērziņa dzimta, Bauņu Kaupiņos
„

1,-
Karlīne Klanis, Jaunburtnieku Zušos

„
2,—

Voldemārs Klanis, Jaunburtnieku Zušos
„

5,—

Kārļa Kraujas dzimta, Bauņu Brūkšos
„ 3,

Berta Kārkliņš, Bauņu Vecažēnos
„

1, —

Vilis Kārkliņš, Bauņu Vecažēnos
„

1,
Ernests Znots, Burtnieku Lielpeivās

„
3.—

Antons Puravs, Bauņu Lāčplēšos
„

2, —

Emma Sermulis, Bauņu Lāčplēšos
„

2,—

Roberta Dreimaņa dzimta, Bauņu Lāčplēšos
„

10,

Jānis Bērziņš, Bauņu Dreimaņos
„

3,—
Milda Krūmiņš, Bauņu Dreimaņos

„ 1,—

Mārtiņa Bērziņa dzimta, Bauņu Bērziņos
v

2,—
Jānis Briedis, Bauņu Zīlēs

„
2,50

Kārlis Krieviņš ar piederīgiem, Bauņu Labrenčos
~

5,~
Marija Rullis, Bauņu Terunos

„
I,—

Pētera Prūša dzimta, Baunu Kapeniekos
„ 10,—

Voldemārs Mārtinsons, Bauņu Ancīšos
„

2,
Pētersona dzimta, Bauņu Stlparos „ s—•
Emma Zariņš, Bauņu Lejaskrogū

„■
2, -

Kauliņu dzimta, Bauņu Kalnkrogū
„

0,50
Laipiņu dzimta, Bauņu Kalnkrogū

„ 0,50
Zelma Ratnieks, Bauņu Kalnkrogū

„
0,80

Meta Ribiņa, Bauņu Lāķos
„

0,20
Tenis Bērziņš, Bauņu Lāķos

„
5, —

Augusts un Anna Medņi, Bauņu Priedītēs
„

0,45
Marija Gulbis, Bauņu Lāķos

„ 2,—
Jeperu dzimta, Lāķos

„
4,—

Kārlis un Marija Ozoliņi, Lāķos
n 2, -

Paulis un Marta Raudiņi, Bauņu Lāķos
n

2,—

Zelma Majors, Bauņu Lāķos
n

I,—
Martinsonu dzimta, Bauņu Kārllšos

n
5,—

Jānis Mūrnieks, Bauņu Sķesteros
„

3,—

Kaimiņu dzimta, Bauņu Mārkundā
„ 3,—

Elberta dzimta, Bauņu Rijniekos
„

I,—
Pekas dzimta, Bauņu Baložos

m
2,—

Jānis un Kristīne Lāči, Bauņu Baložos
„ 2, —
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Kristīne Peka, Bauņu Baložos Ls 0,50
Karlīne Šiška, Bauņu Baložos

„ 1,—

Brikmaņu dzimta, Bauņu Lauros
„

3,—

Pēteris un Milda Neļķes, Bauņu Tītkās
„ 1,—

Velta Kāposts, Bauņu Tītkās
„

1,—

Doc K. Ābele ar dzīves biedri, Bauņu Ķinkās „ 10,—

Zariņu dzimta, Bauņu Ķinkās „
3,—

Jāņa Baumaņa dzimta, Bauņu Ļucās
„

4, —

Liene Zariņš, Bauņu Vārpiņos „
1,—

Paulis Mārtinsons, Bauņu Plepjos „ 3,—

Jūlija Eglīte, Bauņu Ķinkās
, „

I,—
Marta Mincinops, Bauņu Rijniekā „ l,—

Prov. Grīvāns ar dzimtu, Bauņu Dronās
„

15,—

Ernesta Liepiņa dzimta, Matīšos
„

5,—

Dr. Tālivalds Teikmanis, Matīšos
„

25,—
Voldemārs un Zelma Smilgas, Bauņu Smilgās „

I,—
Ernests Jekalis, Braslavas Ruņģēnos

„
1,—

Arvīds Jekalis, Braslavas Krustiņos ~ 2, -

Dreimaņu dzimta, Braslavas Vinteros
„

10,—

Pēteris Bļaus, Braslavas Blaniņās
„ I,—

Lūkiņu dzimta, Braslavas Lukstiņos
„

2, —

Katrina Laufmanis, Braslavas Stokā
„

2, —

Pētera Menca dzimta, Bauņu Melderišos
„ 2,—

Velbergu dzimta, Braslavas Vecmelnančos
„ 5,—

Emma Blauva, Vecstokās
„

2,—
Prov. Ādolfs Augusts ar dzīves biedri, Braslavā

„
10,—

Dr. Rūdolfs Krieviņš, Braslavā
„

10,—

Alma Veide, Braslavas Kalējos
„

0,50

Emma Zariņš, Braslavā
„

0,50
Natālija Beirots un Matilde Eglīte, Braslavā

„
3,—

Jāņa Grīnvalda dzimta, Birzniekos
„

2,—

Bernhards Grīnbergs ar kundzi, Kurpniekos
„

5,—
Jēkāba Zēmeles dzimta, Gaidās

„ 3,—

Steinberga un Melbārža dzimtas, Dzintāros
„

5,—

Aleksandra Cimbulis, Kundziņos
„

2,—

Jāņa Bukas dzimta, Ķirumos
„

4,—

Kārļa Korna dzimta, Jaunķirumos
„

3,—
Antona Lūdiņa dzimta, Stramiņās „ 2,—
Kārlis Steimars, Pumpuros

„
0,50

Herberts un Alma Ģīmi, Skāpī
„

2,—

Kārlis un Milda Lūsis, Ķisuļos
n

10,—

Mārtiņš un Kristīne Ragi, Ķīsuļos „ 1,—

Vallija Stalbe, Rīgā „
2—

Jēkāba Gavara dzimta, Stalbās
„ I,—

Marta Dzelzīte, Jaunzemjos
„

1,50
Elizabete Ozoliņš, Ķuķos

„
1, -

Jāņa Birzgala dzimta, Stēriņos „ 5,—



Kārlis Millers, Žurnālā Ls I,—
Augusts Millers, Žurnālā

~
1,—

Kristīna Ķirsis, Zilēs
„ 2,—

Kristīna Ķirsis, Pabrikās
~

1, -

Kristīna bmits, Zušukalnos
„ I,—

Jānis Cālītis, Bauņu pag. Cūganos „ lo,—
Elza Rullis, Cūganos

„
2, -

Jānis Rullis, Terunā
„

5,—
Jāņa Alkšņa dzimta, Baidiņos

„ 4, —

Augusta Melngalvja dzimta, Rrņņos
„

4,—

Blumbergu dzimta, Braslavas Venteros
„

3,

Mūrnieku dzimta, Medniekos
„

1,
Anna Blūmats, Braslavas Dzintaros

„
0,50

Jānis un Matilde Šulte, Dravniekos
„

0,50
Jāņa Eversa dzimta, Šinkās

„
1, —

Arnolds un Zoja Eversi, Rīgā
„

2,—
Pēteris un Zelma Mārtinsoni, Bauņu Vecmelderīšos

„ 4,—
Jānis Bilsēns, Inkās

„
2,—

Antons Bilsēns, Inkās
„

2,—

Jānis un Anna Zvirbulis, Braslavas Rijniekos „
2, —

Jānis Pūķis, Valmierā
„

1,
Marta Pūķis, Matīšos

„
1,—

Jānis Eklons, Bauņu Avotiņos
~

1,—
Kristīne Gustsons, Ozoliņos

„ 1,—

Jānis Gustsons, Ozoliņos 2,—
Liene Smilga, Smilgās „

1,—

Berta Zolts Rīgā
„ 5,—

Zelma Ozols, Staicelē
„

10, -

Teņa Jātnieka dzimta; Braslavas Lielkaritē
n

2, -

Emma Rozīte, Ozolu stacijā „
1,—

Pētersonu dzimta, Jaunburtnieku Zaltiņos 0,50
Marija Lūsis, Vecates Noriņos

„
1 —

Reinvalda dzimta, Bauņu Jānīšos
„

2,—

Priedītes dzimta, Vilzēnu Argaļos „ 10,—
Prauliņu dzimta, Vilzēnu Cīruļos

„
5, —

Jāņa Jeņča dzimta, Jenčos
„

10,—

Augusta Jeņča dzimta, Jenčos
„

5,—
Pūguļu dzimta, Ennītēs

„
5, -

Skolot. Buiva ar piederīgiem, Matīšos
„

5, -

Rob. Skudra ar dzīves biedri, Bauņu Viesuļos
„

5,—
Pēteris un Emma Lūši, Rūsās

„
1,—

Jānis Bērziņš, Jauniesalniekos 3,—
Vilis un Emma Brožas, Bauņu Brožās

„
5, —

Eduārds un Emīlija Ceri, Vilzēnu Jaunkaibniekos
„ I,—

Marija Vagars, Vilzēnu Mazkaibniekos
„

1, —

Kristīna Vagars, Mazkaibniekos
„

I,—

Marta Vagars, Mazkaibniekos
„ 0,50
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Kārlis Graudiņš, Vilzēnu Graudiņos
„

2, -

Jānis Tiesnieks, Vilzēnu Unguros
„

1,—
Antons Anšmits, Tirumbročos

„ 1,—
Jānis Stumburs, Tirumbročos

„
2,—

Arnolds un Rozālija Hincenbergs, Bauņu Antiņos
„

5,—

Jāņa Neļķes dzimta, Braslavas Bērziņos
w

5,—

Kristīna Lūsis, Matīšos
„

I,—
Pētera Ozola dzimta, Matīšos

„
2,—

Līna Zīle, Matīšos
„ 2,—

Kārļa Brožes dzimta, Matīšos
„

4,—

Jānis un Marta Ozoliņi, Matīšos
„ 2,~

leva Brauķis, Matīšos
„

I,—
Pēteris un Erna Bērzi, Bauņu Krācēs

„
2,—

Anna Alksnis, Matīšos
„

1,~
Anna Glandiņš, Matīšos

„
3,—

Rūdolfs Pušpurs, Matīšos
„

20,—

Pēteris
v

Kaugars, Matīšos
9

I,—
Anna Šulte, Matīšos

„
1, —

Rūdolfs un Marta Sudari, Matīšos
„

5, -

Jānis un Anna Prātiņi, Matīšos
„

5,—
Prov. Fr. Rozenbergs, Matīšos

„
25,

Ernesta Oļļas dzimta, Dronās
„ 3,—

Jēkābs un Emīlija Vilnis, Matīšos
„ 2,—

Marija Kamilla Bērziņš, Matīšos
„ 3,—

Matilde Ozols, Matīšos
„

I,—
Jēkābs Bērziņš, Matīšos

„
0,50

Rūdolfs un Emma Spikermaņi, Matīšos
„

2,—

Kārlis un Marta Brikmanis, Matīšos
n

2,—
Alberta Bukas dzimta, Matīšos •

„
5,—

Hermīna Eglīte, Matīšos
„

1,—

Konstance Vassers, Matīšos
„

5, -

Ernesta Miglava dzimta, Bauņu Tītkās
„

15,—

Augusta Plūmes dzimta, Vilzēnu Plikšos
„

3,—
Jēkābs Alainis, Vilzēnu Pilsumos

„ 0,50
Emīlija Stāks, Vilzēnu Magos

„ 4,—
Tiesnieku — Piģēnu dzimta, Piģēnos „ 10, —

Anna Stāks, Vilzēnu Stākā
„ 10,—

Kārļa Celma dzimta, Vilzēnu Robežniekos
„ I,—

Kārļa Skrastiņa dzimta, Bauņu Rūsās
„ 5,—

Pētera Kāposta dzimta, Vilzēnu Blankas krogū
„

5,—
Jānis un Kristīna Kraujiņš, Mežkalnos

„ . 1,—
Karlīne Šmits, Bauņu Libermaņos

„ 1,
Pēteris Kornis, Matīšos

„
0,40

Jūlija Krūmiņš, Matīšos
„ 2,—

Emīlija Adamsons, Matīšos
„ I,—

Marija un Milda Laķis, Matīšos
„

2,—
Berta Ozols, Matīšos

„
0,60



Emma Krastiņš, Matīšos Ls 1,—

Augusta Treimaņa dzimta, Vecates Strengās
„

10,—
Elza Kurcalte, Tūtmāļos 2,—
Jāņa Ozola dzimta, Briežos

„
1, —

Pēteris Grābis ar dzimtu, Briežos
„

2, —

Jēkāba Alkšņa dzimta, Vecates pag. namā
„ 3,

Tetera mantinieki, Vecmellužos

Rozenbergu dzimta, Rebelēs
„

10, -

Kārlis Paeglis, Vēveros
„

10, -

Ritmaņa dzimta, Sautēnos
„

5, --

Paulis Breicis, Valmierā
„ 2,—

Teņa Rudzīša dzimta, Bauņu Vecažēnos
„

3, -

Kārļa Ratnieka dzimta, Matīšos
„ 2,—

Augusts Olups ar līgavu, Bauņu Ozoliņos
„ 3, —

Hermīne Veidemanis, Bauņu Noriņās
„

1,

Kristīna Gulbis, Mīlites patversmē „
0,50

Anna Ukermarks, Bauņu Mežindiņās
„ 2,—

Ida Ratnieks, Mīlites patversmē
„

I,—

Kristīna Zvirbulis, Mīlītes patversmē „ I,—
Pētēra Apsītes dzimta, Bauņu Zvejniekā „ 5,—
Mārča Kazaka dzimta, Pakalniņos

„ 10,—
Eduārda Sprinča dzimta, Pakalniņos

„
3,—

Karline Mārtinsons, Šinkās
„ 0,50

Bezdelīgu dzimta, Bauņu Upmaļos
„

2, —

Prauliņu dzimta, Vecates Krastkalnos
„

2,—

Augusts Krūmiņš, Bauņos „ I,—

Augusts Zvirgzdiņš, Bauņos
„

1,50
Krūmiņa dzimta, Ezersargos

„
3, —

Zēmeles dzimta, Kalnciemos
„

5,—

Antons un Marija Upati, Dumpuros
„

2,—

Millera dzimta, Ezeriešos
„

3,—
Jāņa Medņa dzimta, Bauņu Saulītē

„
2,—

Ziediņu dzimta, Bauņu Saleniekos
„

6,—

Prauliņu dzimta, Vecates Auziņos
n

10,—
Milleru dzimta, Jaunmellužos

„ 5, -

Richards Teters, Vecsturmēs
„

I,—
Meta Anšmits, Vecsturmēs

„ 1,—

Kārļa Berga dzimta, Ventēs
„

10,—
Kārlis Andersons, Ventes smēdē

„
2, —

Arnolds Brože, Vecmellužu veikalā
„

1,—

Aleksandrs un Olga Apsītes, Strazdiņos
„ 10,—

Mārtinsonu dzimta, Vilzēnu Prieditēs
„ 3,—

Edgars Jerkins, Vilzēnu pag. namā
„

2,—

Kalniņu dzimta, Katlapos
„

5, —

Dadžu dzimta, Cepurniekos
n

5,—

Auniņu dzimta, Braslavas Auniņos
„

3,—

Vilma Jātnieks, Auniņos
„ I,—

33
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Jānis Dimze ar māti Kristīni Ls 2,—

Rudzīšu dzimta, Braslavas Rozītes
„ 3,—

Eglītes dzimta, Vilzēnu Paužās
„ 5,—

Lustas dzimta, Braslavas Jaunzemjos
„

2,—

Dreimaņu dzimta, Vilzēnu Alainlšos
~

2,50

Kreišmaņu dzimta, Vilzēnu Ausmās
„

2,50
Maniku dzimta, Vilzēnu Aizmežos

„
3,—

Breiča dzimta, Vilzēnu Breičos
„

4,—

Jūla Pūgulis, Breičos - .
„

0,50
Jānis un Zelma Kantes, Urgā

„
5, —

Šābaka dzimta, Vilzēnu Ezīšos
„

2,—

Miņķēnu dzimta, Lezdiņos „ 3,—
Skudras dzimta, Mežiņos

„
2,—

Dāvidsonu dzimta, Upītēs „ 2,—
Vītolu dzimta, Vītolos

„ 3,—
Marija Laipa, Laipās „

0,60
Taubes dzimta, Rozītēs

„ I,—
Jānis Dzelzīte, Vilzēnu Buļļos

„
2, -

Kārļa Pilsuma dzimta, Norkalnos
„

1,—

Paulis Pilsums, Gaidās
„

0,70

Tauriņu dzimta, Blauviņās
„

2,—

Jānis Grābis ar dzimtu, Ābelītēs
„

I,—
Jāņa Kalniņa dzimta, Paegļos

„
2,—

Marija Kraujiņš, Zvaigznēs
„

I,—
Anna Pūriņš, Zvaigznēs

„
2,—

Līcīšu dzimta, Vilzēnu pag. namā
„

2,—
Jānis un Berta Liepiņi, Sesavas Buku Melderos

„
4,—

Māc Augusts Hincenbergs, Lubānā
r

10,—

Kristīna Revele, Matīšos
„

1,—

Pūguļu dzimta, Braslavas Kalniņos „' 3, ■
Anna Ilmets, Bauņu Gastēs

„ 2,—

Pēteris un Matilde Majori, Gastēs
„

1, —

Ella Linde, Bauņu Lielskūpās
„

1, —

Jānis un Emma Meieri, Lielskūpās
„

2,—

Marija Krūmiņš, Lielskūpās „
0,50

Voldemārs un Anna Ābeles, Bauņu Liekā
„

2,—
Marta Gailītis Liekā

„
1, -

Ernests un Marta Boles, Liekā
„

3,—

Kārlis Bole, Matīšos
„

3,—

Kārlis Vintens, Majoros „
15,—

Virsi. Kagus, Rīgā
„

10, -

Jānis Vintens, Priekulē
„

5,—
Antons un Jūlija Kārkliņi, Rīgā

„
100,—

Maksiņu dzimta, Vilzēnu Apiņos „
2, —

Dāvida Ķikuta dzimta, Purmalīšos
„

4,—

Zelma Cepurnieks, Purmalīšos
„ 1,-

Augusta Cepurnieka dzimta, Murķeļos
„

2,—
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Antona Apsītes dzimta, Apsītēs „
2,—

Kristīne Tenters, Vēverīšos
„

1, —

Kārļa Cīruļa dzimta, Vēverīšos
„

I,—
Jāņa Celma dzimta, Pumpuros

„
3,—

Jānis Mesters ar piederīgiem, Mesteros
„

5,—

Jānis Šulte, Mesteros
„ 0,50

Lilija Vinters, Matīšos
„

1,50
Jānis un Jūlija Liepiņi, Bauņu Strēlniekos

„
2,—

Jānis Meiers, Talsos
„ 4,—

Roberts Traubergs, Vecates Raušos
„ 5,—

Māc. Kārlis Bilzēns, Rīgā
„

20,—
Rinmaņu dzimta, Vecates Ķupēs

„
4,—

A. Kreišmanis, Liepājā
„

10,—

Jānis Kreišmanis, Rīgā „ 10,—
Juris un Emma Āboltiņi, Braslavas Pabrikās

„
1,—

Augusts un Milda Švalbes, Dravniekos
„

I,—

Pauļa Lūdiņa dzimta, Veckalējos
„

3,—
Antons Jātnieks, Zaļauskā

„
1,—

Kārlis Modernieks, Braslavas pag. namā
„ 0,50

Erna Sternmanis, Braslavas pag. skolā
„

1,—
Antons un Marta Lietiņi, Pūrēnos

„
0,80

Jānis un Vallija Vaserbergi, Pļaviņās
„

4,—

Krieviņu dzimta, Braslavas pag. Parkā
„

1, —

Dr. Elza Skreitāls, Matīšos
„

10,—
Ilze Krūmiņš, Matīšos

„
1,

Matilde Priedīte, Matīšos
„ 1,—

Hilde Šefere, Matīšos
„

3,—

Kristīna Meiers, Matīšos
„ 1, -

Augusta Zalcmaņa dzimta, Matīšos
„ 1,—

Emma Gūtmanis, Matīšos
„ 0,50

Teodors Zalcmans, Matīšos 0,50
Kārlis Zalcmanis, Matīšos

„
0,40

Jūla Priedīte, Matīšos
„ 0,35

Kārlis un Anna Radziņi, Matīšos
„ 1,—

Jānis un Jūlija Oļļas, Matīšos
„ 2,—

Skaidrīte Horns, Matīšos
„

1, -

Jānis un Vera Ruļļi, Matīšos
„ 2, —

Jānis Briedis, Matīšos
„ 1, -

Anna Tambergs, Matīšos
„ 0,70

Friča Ķipiņa dzimta, Matīšos
„

2, -

Paulis un Paulīna Vandeļi, Matīšos
„

I,—
Marta Maņkova, Matīšos

„
4,—

Jānis un Kristīne Kalniņi, Matīšos
„ 1,—

Kārlis Spuravs ar dzimtu, Matīšos
„

3.—

Kārlis un Amālija Dūņi, Matīšos
„ 2,

Dobenberga dzimta, Matīšos
„

I,—

Augusta Akmeta dzimta, Matīšos
„

2,—



Jānis un Marija Kaucis, Matīšos Ls 1,-—
Kārlis Kalniņš, Matīšos

„ 5,—

Stammera dzimta, Matīšos
„

5,—

Dora Kuģis, Vilzēnu Prūšos
„ 2,—

Anna Trumpis, Matīšos
„

2,—
Mīla Eglīte, Matīšos

„
0,50

Špona dzimta, Matīšos
„

2,—
Paulīna Auns, Matīšos ptf!?=T*'!^H

k

"
—

Bertmaņu dzimta, Matīšos
"

—

Jūla Jēkabsons, Matīšos f\/ •
—

Knokas dzimta, Matīšos ļs/
\i »

-

Kārlis Lietiņš, Matīšos !�-*(VALSTS„ I,—

Vallija Kamergrauzis, Matīšos V\ " '
—

Jāņa Akmeta dzimta, Matīšos \J**aSv *

Marta Velbergs, Matīšos
"

Jūlija Zolte, Matīšos
*

„ 1, —

Marciāna Vītols, Matīšos
„ 0,50

Augusts Reinvalds, Matīšos
„

2,—
Plūmes dzimta, Matīšos

„
. 4,—

L. Bogdanova dzimta, Matīšos
„ 10,—

Cīberu dzimta, Matīšos
„ 1, —

Marta Spunde, Matīšos
„ 3,—

Emma Gūtmane, Mīlites patversmē
„

0,50
Ernests Steikmanis, Matīšos

„
5,—

Pēteris Steikmanis, Bauņu Kalniešos '

„
2,—

Jānis Birzgalis, Matīšos
„ I,—

Pēteris Kājiņš, Matīšos
„

2,—
Matilde Brants, Matīšos .

„
I,—

Jānis Ābele ar dzimtu, Matīšos
„ 1,—

Milda Valbergs, Matīšos
n

1,—
Priedīšu dzimta, Bauņu Ceipeniekos

„
5,—

J. Kraujiņš, Lielsvitenē
„

3,—
Eduārds Rogulis, Birzgales Abermaņos „ 5,—
Docents Paulis Kreišmanis, Vecaucē

„
20,—

Marta Prieditis, Mazstraupes Rātēs
„

10,—
Leinasara dzimta, Ķiguļos

„
5,—

Augusts Vinters, Rīgā „ 25,—

Ls 2050,57

Un es upurēšu viņa telti teikšanas upurus,
Es dziedāšu un slavēšu to Kungu.

27. Dāv. dz.
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