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Priekšvārds.

[ ) obeles Vadonis tūristiem, netikvien lai būtu

katram ceļotājam mīļš pavadonis, bet ari kat-

ram dobelniekam īsts mājas viesis.

Protams, jau nevar vairāk gadusimteņu no-

tikumus ietvert mazā grāmatiņā — nerunājot

nemaz vēl par pēckara notikumiem. Nevar visu atrast dzīvojot

uz vietas un strādājot vēl ikdienišķu darbu, tādēļ dabīgi, ka vie-

nai otrai vietai būs paiets garām, tamdēļ vien, ka daudzi ari zi-

ņas solīja, bet tās laikā neiesūtījā un tā izpalika — īpaši fotogrāfijas.

Tomēr Dobeles Vadonī būs daudz kas no tā atrodams, ko

dažs labs nezināja; par to ir silti jāpateicas it visiem, visiem, kas

savu roku pielika šim darbam un veicināja viņa iznākšanu.

Pēc šī pirmā izdevuma ir vēlams citu gadu, lai sekotu ot-

rais, tad varētu ari plašāki skārt apkārtni.

Mans nodoms ir un paliks ari uz priekšu tāpat krāt mate-

riālus un pulcināt līdzstrādniekus jau nākošā gada „otram gada

gājumam". Visus rakstus un fotouzņēmumus tādēļ lūdzu sūtīt F.

Ledaiņa spiestuvei Dobelē līdz 31. augustam 1931. g.

Savienojot Dob. Vadoni ar gada grāmatu, vadījos aiz eko-

nomiska aprēķina, lai ietaupītu paša un ari pircēja izdevumus.

Fr. Ledainis.
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Dobele senatnē
(Vēsturisks apskats.)

Dobele ir viena no vecākām latvju mītnēm.

Pirmo reiz Dobele (Dobelene) minēta Zemgales savstarpējā
dalāmā grāmatā 1254. g. starp Rīgas ercbīskapu un ordeni. Pili

līdz ar novadu toreiz ieskaitīja ordeņa tiesā. Pēc tam sākās

niknas cīņas starp ordeni un zemgaliešiem. Pili ar ieroču varu

neieņēma, tikai vāciešiem mājas un druvas pastāvīgi postot, pēdīgi
1289. gadā

bads piespieda zemgaliešus pašus pili nodedzināt un aiziet pie
leišiem cik vēl bija atlikuši. Pēc tam norisinājās ar zemgaliešiem
tālākās cīņas pie Raktes un Sidrabenes. Arī šīs vietas zemga-

lieši, bij spiesti atstāt un aiziet dziļi leišos.

Cik dzīve toreiz bijusi nemierīga, redzams so tā, ka Dobeles

pils, laikā no 1289.—90. g. izturējusi 6 reizes ienaidnieku ap-

lenkumus, 1279. g. to 2 reizes pūlējies ieņemt Kuldīgas soģis
Jānis Ostenhuzens. Pirmo reizi viņš panākumus nav guvis, bet

otro reizi tam izdevies Dobeles pilsētiņu gandrīz nodedzināt.

1280. g. rudenī Dobeli aplencis pēc visiem toreizējiem kaŗa
mākslas paņēmieniem mestrs Konrāds Feichtvangens, tadDobelei

palīgā nācis kāds leišu pulks un Feichtvangens ticis aizdzīts.

1281. g. jaunā uzbrukumā tas atkal nodedzināja pilsētiņas atli-

kušo daļu.

Kad zemgalieši bija labprātīgi atstājuši Tērvetes pili
ordenim, tad ari Dobele stratēģiski bija jau zaudēta, jo
ordenis varēja rīkot un ari rīkoja uzbrukumus pēc uzbrukumiem.

1288./89.g.ziemā mestrs KūnoHacigenšteinsDobeles pilsētiņu
nodedzināja un pilnīgi izpostīja. 1289. g. vasarā tas briesmīgi
noposta visu apkārtni, izcēlās bads un zemgaļi paši" nodedzinā-

dami pili aiziet uz Rakti pie leišu robežām.

Pēc Zemgales sadalīšanas Dobeli ieguva ordenis. Tālāk

ka vienīgā pils, vairākus gadu desmitus, skaitījusies Jelgava, tā

ari tad bija vācu ordeņa galvenā citadele visā apkārtnē.
Izbeidzot iekšējo karu ar Rīgas un viņas bīskapiju, ordenim

radās nepieciešamība nostiprināties ari gar leišu robežām.

Tomēr ordeņa plāni drīz izjuka un viņam bija jāatsakās no tā-
lākiem iekarojumiem. Jelgavu, kā aizmugures centru, nevarēja
vairs izlietot, jo izdevīgais brīdis bija garām, nu tikai atlika glābt
kas glābjams, tādēļ ordenis tagad uzbrukumu plānu vietā pārgāja
uz aizsargāšanos. Lai nosargātu ieņemto Zemgales daļu, nepie-
ciešami vajadzēja to nocietināt, ceļot jaunas ordeņa pilis.
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Kopš 1289. g. zemgaļu izpostītā Dobeles pils bija galīgi pa-

putējusi un nekādam nopietnam uzbrukumam nederēja, tādēļ ari

to vajadzēja pārveidot.
1335. g. ordeņa mestrs Monheims uzcēla vecās pils vietā

jaunu mūra pili, izturīgāku varbūtējiem uzbrukumiem.

1347. g. nākošais ordeņa mestrs Herike, Dobeli vēl rūpīgāki

nocietināja, paplašinot to tādu, kādos apmēros vēl tagad rēgojās

drupas, ap pili ziemeļu daļā izraka mākslīgu kanālu. Heriki uz

to spieda 1345. un 1346. g. smagie lietuvju un zemgaļu uzbru-

kumi Dobelei, jo tos visai grūti Dobelei nācās atsist.

Nepilnus 30 g. vēlāk, Dobelē saradās jauni vācu kara pulki,
kas neietilpa Dobeles pilī, un tādēļ bija spiesti celt jaunu pili

(Jaunpili) uz Abavas upes krasta. Tā kā Dobele ar to kļūst jau
zināms centrs, tad tajā novietojās ordeņa pārvalde (apriņķa
pārvalde,) kurai bija padota visa apkārtne.

Tā Dobelē no 1373.—1562. gadam, līdz kāmēr ordeņa valsts

sabruka, bijuši pavisam 15 komturi. Pēdējais no tiem skaitījās
Jaunpils komturs fon der T. Reke. Ar viņu komturi izbei-

dzās. T. Reke sagāja konfliktā ar Kurzemes hercogu G. Ketleru,
kurš 1566. g. pili ieņēma. Reke gribēja aizbēgt uz Vāciju, bet

viņu saņēma gūstā un piespieda no Dobeles atteikties.

Ar 1444. g. var skaitīt Dobeli par miestu, jo taī gadā pirmo
reiz Dobele bija minēta kā miests. (Hackelverk Doblen) Tomēr

miests nevisai plauka, ņemot vērā to, ka dzīve joprojām Dobelē

nav bijusi droša. Dažādi vazaņķi un pat veselas organizētas
bandas sirodamas apkārt arvien ienāca pilsētā un traucēja iedzī-

votājus. Pirmā apbūvēšanās sākās ap Saldus ceļu, (tag. Lielās

un Pasta ielas gali) lai briesmu brīdī būtu vieglāki līdz ar mantu

un lopiem pārnākt uz pili.
Miests pamazām pieauga līdz 1495. g. Taī gadā ari mestrs

Valters fon Pletenbergs uzcēla Dobeles baznīcu, Bērzes upes otrā

pusē, iepretim pilij. ledzīvotāji pamazām sāka ap baznīcu pul-
cēties un vēl tai pašā gadā Dobelei piešķir draudzes un tāpat
ari tirgus tiesības.

Tirgi (gada) tika noturēti 2 reiz gadā; 24. aprīlī un 18. jū-

nijā. Vēl pirms 1500. gada, ap Dobeli, viņas tuvākā apkārtnē
sāka rasties lauku mājas un viena, otra muiža. Tas ienesa ari

zināmu dzīvību uz laukiem.

1562. g. sabrūkot ordeņa valstij, mestrs Ketlers visiem sa-

viem palīgiem apsolīja lielas muižas, sevišķi pēdējam Dobeles

komturim Rekem par 4500 dālderiem viņš atdeva Dobeles pili
ar visu pilsētiņu (miestu). Vēlāk, kad Ketlers pēc Māras valsts

nodošanas poļu rokās, dabūja vairs tikai Vs daļu no paredzētām
zemēm, viņš Rekem kam bija Dobele, Jaunpils, Auce un vēl

citas muižas negribēja vairs dot visu apsolīto un tā iesākās sav-

starpēja cīņa.



7

Reke tad atdalījās no jaunās Kurzemes hercogistes un

no viņas hercoga Gotharda Ketlera un padevās tieši Polijas
karalim. Pēc tam ap Dobeles pili apbūvējās. Dobelē viņš

novietoja ari zemnieku pulku. Tad Reke ar savu jauno
sievu izbrauca uz ārzemēm apmeklēt radus Vestfalijā. Tikko

viņš bija paspējis nonākt līdz Krūškalnei, tam uzbruka her-

coga jātnieki, un pēc niknas kaujas sagūstīja. Tad hercogs izsū-

tīja pulku un ielenca Dobeli, Rekem piedraudot pēc ieņemšanas

nonāvēt visus pils un pilsētas iedzīvotājus. Vecais komturs tad

padevās, lika atvērt dobeliešiem vārtus un nodeva Dobeli

hercogam.
No tā laika Dobele skaitās kā hercoga privātīpašums. Her-

cogs G. Ketlers noteica Dobeli savai sievai Elīzebetei Magdalēnai

par atraitnes daļu. Parasti te dzīvoja hercogiene Anna. Pēc her-

coga nāves Dobele piederēja viņa dēla Fridricha apgabalam un

1559. g. viņu pārrakstīja laulātas draudzenes Pomerāņu princeses
Elīzebetes Magdalēnas vārdā, pie kam visi apkārtnes muižnieki,
zemnieki un Dobeles pilsētiņas iedzīvotāji tika nozvērināti pa-
klausīt jaunai hercogienei. Viņa te ari dzīvoja līdz ar savu au-

dzēkni, nākošo Kurzemes hercogu Jēkabu līdz 1649. g.

Pilī ari dzīvoja Dobeles hauptmanis (apr. priekšnieks), kam

pilsoņi bija padoti visās saimnieciskās un tiesu lietās. Pilsētai

policijas rullis nav bijis, pretēji Jelgavai, Bauskai v. c, rīkojumus
vienmēr vēl izdeva pēc 1606. g. Jelgavas ruļļa.

Sākot ar 1600. g. hercogiene Dobelē turēja šāvu muižjun-

kuru, kurš uzcēla ari muižas ēkas un iekārtoja lielu skaistu dārzu

ar augļu kokiem un speciāliem ārstniecības augiem, jo hercogiene

bija laba ārste. 1613. g. Dobelē noticis nelikumīgs landtāgs, kur

vairāki muižnieki kopīgi nolēma protestēt pie poļu karaļa pret
hercoga valdību. Bez tam Kurzemes, landtāgi Dobelē vēl noti-

kuši: pirmais 1579. g. un pēdējais 1628. g.

Lieli Kurzemes muižnieku nemieri norisinājās no 1615.—17. g.,
kuri izbeidzās vispār ar hercogu tiesību mazināšanu un bija jū-
tami vēl 1618. gada februārī, kad Rīgas un Polijas karaļa kara-

spēks caur Tukumu un Dobeli virzījās uz Auci, kur atradās vil-

tīgā muižnieka un pulkveža Fārensbacha karaspēka miteklis. Kad

šo valdību karaspēka daļas 2. februārī sasniedza Tukumu, viņu rin-

dās bija 800 kareivju, bet nonākot pēc dažām dienām Dobelē, bija
vairs tikai 550 kareivju; pārējie bija krituši par upuri lielajam
salam. Viss kara gājiens beidzās bez panākumiem un Rīgas

karaspēks caur Dobeli devās atpakaļ uz mājām. Divus gadus
vēlāk, 30-mit gadu karā, 1621. un 1625. g. pilsētiņu līdz ar labi

nocietināto Dobeles pili ar varu ieņēma zviedru karalis Gustavs

Ādolfs. Tomēr pēc 2 gadiem zviedri atkal Dobeli atstāja un

vairs turp neatgriezās.
1628. g. 8. zeptembrī Dobelē sasauktā landtāgā panāca to,

ka Kurzeme no karojošām pusēm tika atzīta par neintrālu. Tur
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ari konstatēja ka kara posts bija nonācis taisni līdz Dobelei;
uz rītiem no Dobeles zeme bija pilnīgi izpostīta, uz vakariem

vēl neaiztikta. Tā tad karš ap Dobeli izbeidzās uz 30 gadiem,
līdz 1658. gadam.

Ap 1930. g. pilsētas centrā bija koka baznīca un 30—40 mājas ar

300 iedzīvotājiem, vairums -— vāciešiem. ledzīvotāji nodarbojās
ar alus darīšanu, gaļas apstrādāšanu un krogu turēšanu. Pilso-

ņiem ar saviem ražojumiem bija atļauts tirgoties tikai mazumā,

kā lieltirgoņi uzstājās muižnieki un hercogienes muižjunkurs, ku-

ram no katra lopa vaj preču svara vienības, pārdevēji maksāja
zināmas nodevas. Amata cunftes nepastāvēja un katrs brīvi va-

rēja nodarboties ar amatu, kuru viņš gribēja.

Vācu iedzīvotāji kopā ar valsts ierēdņiem un muižniecību

sastādīja vācu draudzi. Pirmais pazīstamākais mācītājs bija Jo-

hans Rivius, kurš kā pirmais 1584. gadā arī sagatavoja garīgus tul-

kojumus latvju valodā iespiešanai, bet 1586. gadā tas nomira un

atstāja darbu nepabeigtu. Viņa darbs tomēr palika kā kodols

1587. gadā no 4 citiem mācītājiem izdotai latvju garīgai „Einchiri-
dion" grāmatai. Ari Bīlenšteins pazīstamais volodnieks un vēstur-

nieks, bija Dobeles vācu draudzes mācītājs.

Latviešu draudze savu patstāvību var atzīmēt ar 1583.gadu.
(Sk. Dob. latv. draudze.) Pie viņas piederēja daļa amatnieku,
muižas ļaudis un apkārtnes zemnieki. Pirmais mācītājs bija
Baltchazars Redlichs.

Interesanti atzīmēt šīs draudzes sestā mācītāja M. Mūsmaņa
(1678.—80.) mājskolotāja Rozinus Lentulus darbību, kurš 2V2 ga-
dus Dobelē strādājis kā mediķis un ieguvis tautā lielu slavu, ka

ārstējot labi, lēti un pat bez maksas. Viņš interesējies par iedzī-

votāju labklājību. Slimnieki nākuši no 20 jūdžu attāluma. Vi-

ņa spriedums par latvju tautas veselību toreiz Dobeles apkārtnē
bija : tauta ir ļoti veselīga; miršanas iemesli gandrīz bez izņēmu-
miem bija: vecums, nespēks, skorbūts un drudzis. Asins nolai-

šana pie dobeliešiem nebija modē, un gara slimības bija retas.

Tā kā ārstu trūkums toreiz Kurzemē bijis liels, tad mācītājs
Mūsmahis pūlējies Lentulu šeit saistīt uz vietas, tomēr šis vīrs

Dobeli pēc 2 gadiem atstājis un kājām devies atpakaļ uz Vāciju.
Jauni ārsti-ķirurgi pēc Lentula Kurzemē, cik zināms, radušies ap
1696. gadu.

Pēc 1628. gada Dobelē landtāgi vairs nav noturēti, bet

1637. g. ir izdarīta baznīcas un draudzes vizitācija, kur zem-

niekiem aizliegts uzaicināt uz kristībām, vairāk kā 7 krusttēvus,

tāpat aizliegts turēt kāzas vairāk par 14 dienām un kur nodzēra

10—20 pat vairāk mucu alus. Šī pate baznīcas vizitācija, 4 ga-
dus pēc lielā zviedru kara, (1658. — 60. g.) Dobelē žēlojusies par
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visu šķiru demoralizaciju. Pat vienkāršs zemnieks staigājis kor-

duankurpēs, smērzābakos, nesis zelta gredzenu, sidraba jostu*) v. 1.1.

Dobeles pils XVII. gadu simtenī.

Starplaikā no 1628.—1658. g, Dobeles pilsētas veids bijis
trīsstūris un pie katra ielas gala bijusi aka, kuras kopīgi izrakuši

apkārtnes iedzīvotāji.

Tā kā Dobele atradās pie Jelgavas-Skrundas lielceļa, tad

caur pilsētu gāja visas sūtniecības hercogam, Maskavas caram un

pat Perzijas šacham. Hercoga Jēkaba laikmeta pirmā pusē Do-

bele attīstījusēs ātri, īpaši kad viņš uzrīkoja dzirnavas (apm. tag.
dzirnavu vietā) un uzdambēja Bērzes upi.

Dzirnavās ietaisīts un strādājis priekš visas apkārtnes ga-
ters. Meži ar to stipri izcirsti un dēļi vesti pat uz Platones iršu

dārzu. Ar darba pieaugumu vairojās iedzīvotāju labklājība, kuru

jau bijis 7—Boo, tieši pilsētnieku,
1658. gadā Jelgavai pēkšņi uzbruka zviedri, hercogu Jēkabu

sagūstīja un piespieda viņu Dobeli atdot zviedriem. Kā uz mā-

jienu pilsētas labklājība tūdaļ izzuda, darbus pie gatera izbeidza,
pilsoņus un zemniekus aplaupīja līdz pēdējam, tā kā tie slapstījās
apkārt pa mežiem, jeb kopā ar tikpat nežēlīgiem draugiem-po-
ļiem un brandenburgiem uzsāka pretcīņu.

Vēl 1658. gada novembrī zviedru Duglasa nodaļu Dobelē

ielenca poļu ģenerālis Komarovskis. Pili viņam ieņemt neveicās

un ciešot lielus zaudējumus tam nācās aiziet.

*) Piezīme: Diezin ko šie vīri, ja viņi vēl tagad dzīvotu, būtu teikuši par
mūsu pēckara laikmetu, kur zīdus, spožumus v. c, cenšas nēsāt pat visi, ne-

runājot nemaz par citiem „luksus" priekiem, kas mūsu saimniecisko dzīvi ne-

būt neceļ. Red.
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Nākošā 1659. gadā. Kurzemes karapulks sakāva un iznīci-

nāja zviedrus Saldus mežos. Šaī cīņā piedalījās kāds dobelnieks

vārdā Šmerliņš kurš caur varonību izpelnījies karodznieka grādu
un ticis paaugstināts dižciltīgo kārtā.

Tā paša gada augustā, kurzemnieki dienas laikā nemanot

piegāja Dobeles vārtiem un iekams zviedru garnizons attapās no

pārsteiguma, latvju jātnieki un kājinieki ar pulkvežiem Bucholcu

un Nettelhorstu priekšgalā, bija jau pārkāpuši pils mūrus un iz-

dzina zviedrus ārā. Drīz pēc tam zviedru virspavēlnieks ar lie-

liem spēkiem vērsās pret Dobeli un kurzemniekiem bija atkal

jāatkāpjas. Tomēr zviedri te vairs droši nejutās un vēl tā paša
gada rudenī, tie atstāja Dobeli, to galīgi izpostīdami, aizejot tie pa-

ņēma līdz ari mirušās hercogienes Elizabetes mantu 100,000 dāl-

deru vērtībā.

1660. gadā pēc Olīvas miera līguma hercogs Jēkabs atguva
atkal savu stāvokli un zemes Kurzemē. Kad hercogs atgriezās
no gūsta uz Kurzemi, 9. jūlijā viņš iebrauca Dobelē, atrada pil-
sētiņu izpostītu, pilī nebija logu un durvju. Jau otrā dienā Do-

beles baznīcā notika svētku dievkalpojums un hercogs deva pa-

vēli atjaunot pili un pilsētu, uzstādot atkal gateri. Tomēr vēl

1661. gadā, kad Vācijas sūtnis Meierbergs ceļoja uz Maskavu,
viņš atrada Dobeli vēl neapbūvētu. Hauptmanis pats dzīvoja
savā hauptmaņa mājā (Tīļu muižā).

Ap 1666. gadu Dobelē dzīve sāk ievirzīties normālās slie-

dēs. Pilsētiņu apdzīvoja atkal jau 50—60 iedzīvotāji, strādāja ari ga-

teris, atjaunoja neapdzīvotās ēkas un pili remontēja. Ap 1676.g.
izremontētā pils skaitījās par vienu no skaistākām un stiprākām

pilīm. Mūri tika rūpīgi izlaboti, ēkas visas atjaunotas un telpas
izgreznotas. Kad 1675. gadā Branderburgas kūrfirsts ap-

meklēja hercogu, pēdējais viņam par godu Dobeles mežos rīkoja

vanagu medības, tad kūrfirsts, redzēdams pili, bija pārsteigts par
tās greznumu. Ari iedzīvotāju tai laikā jau skaitījās ap 500.

Tomēr 1678. gadā Kurzemē iebruka atkal zviedri un virzī-

jās uz Prūsiju, sakauti no brandenburgiem, tie sāka atkāpties un

caur Ezeri un Zvārdi nonāca atkal Dobelē. Te zviedrus savāca

visus kopā un ragavās pārveda atpakaļ uz Rīgu.

Pēc hercoga Jēkaba nāves rosīgā dzīve Dobelē pamazām
aprima, jo rūpniecību izbeidza un jaunais hercogs maz interesē-

jās par saimniecisko attīstību. Kad pēc šī hercoga nāves par

Kurzemes hercogistes pārvaldnieku bija hercogs Ferdinands, sā-

kās lielais ziemeļu karš, ari hercogs iemaisījās karā un ar to iz-

sauca jaunu zviedru okupāciju.

1701. gadā zviedru karalis Kārlis XII., pēc uzvaras pie Rī-

gas, iebruka Kurzemē, ieņēma Jelgavu un tad Dobeli, te uzturē-

damies 6 dienas. Pils tika nocietināta un tad karalis ar armiju

aizgāja uz Poliju.
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8 gadus vēlāk Kurzeme tikai atsvabinājās no visiem nelūg-
tiem viesiem, bet tad par nelaimi uznāca mēris, kurš Dobelē un

apkārtnē ar pārtraukumiem ilga 4 gadus (1710.—1713.). Šai laikā

pilsētas iedzīvotāji, izņemot hauptmani Oftenbergu ar ģimeni, visi

izmira.

Vēl 1710. gadā Kurzemes hercogs Fridrichs Vilhelms gri-
bēja pārnākt uz dzīvi Dobelē, atkal bija licis pili remontēt, kaut

gan pils bija jau tā sabojāta, ka nebija gandrīz vairs vērts to at-

jaunot. Viņa pēkšņā nāve Krievijā, kur viņš bija aizbraucis pre-

cībās, mēris un citas sērgas tam visam pārvilka pāri strīpu, pils

palika neizremontēta, līdz sabruka.

Pēdējais Dobeles hauptmanis Offenbergs ar dēlu un 22 mei-

tām kurš mēra laikā pili apdzīvoja, baidīdamies no sērgas bija no pa-

saules pilī ieslēdzies un savā tuvumā neviena nepielaida. Viņš

pat baidījies sarunāties ar svešniekiem un tādējādi viņš ari iz-

glābās ar savu ģimeni no nāvēs.

Tomēr neatliekamo remontu dēļ ēkas jo vairāk bojājās, līdz

1730. gadā pils ēkas visas jau bija sabrukušas. Drupas kuras

vēl uzglabājušas diezgan labi šo baltu dienu, pašreiz ir labākas

un skaistākās mūsu dzimtenē (skat. nzņēm. 2). Vēl tagad

Uzņēm. 2. Tag. Dobeles pils drupas.

var izšķirt drupās seno baznīcu, pili, saimnieciskās ēkas, kuras visas

celtas no laukakmeņiem. Baznīcas sienas tagad vēl 60 pēdu, bet

aizsargu sienas 20—50 pēdu augstas.

Ari pils parka, kuru savā laikā pilskalnā iekopusi un ko-

kiem apstādījusi Kurzemes hercogiene Doroteja, tagad ir skai-

stākā atpūtas vieta nevien dobelniekiem, ari katram tūristam. Ko-

kiem izaugot, tie tagad aizsegdami krāšņās drupas apmeklētājam
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sagādā skaistas skatus un pat panorāmas(skat.oiem. uzņēm.3un4)

Uzņem. 3 Skats no dzirnavu dambja uz pils drupām

Tomēr var redzēt ka

beidzamais pils valdinieks

hauptmanis bij. Londonas

birģeris Georg fon Offen-

berg, kurš miris 1730. g.,

dzīvojis ar ģimeniļoti lielā

nabadzībā. Kādā vecā iz-

devumā atrodamas seko-

šas atzīmes: „Viena no

birģera 22 meitām Marija,
bija līgava Liel-Bērzes

muižas īpašniekam. Kād-

reiz nākot savu līgavu ap-
meklēt, viņš ieraudzīja ka

viņa līgava pate mazgā
veļu pils grāvī, tūlīņ nosū-

tijis vienu muižas meitu

viņai palīgā". Šai. pašā
izdevumā teikts:

„
Sakarā

ar baumām, par jauniem
gaidāmiem kariem, šī ģi-
mene beidzot pati pili at-

stājusi un pils no tā lai-

ka padota iznīcībai". Tā-

lāk šis pats autors atzī-

mējis ka visvairāk pils cie-

tuse no zviedru ķēniņa
Gustava Ādolfa,kuršXVll.

Uzņem. 4. Skats no zivju dīķa uz pils drupām.
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gadu simteņa vidū pili ieņēmis un visvairāk nopostijis, pec tam

agrāko spožumu tā nav sasniegusi.

Astoņpadsmitā gadu simtenī Dobele vispār velk tikai savu

eksistenci, nekad tā nesasniedza savu 1654. gada labo stāvokli.

1795. gadā pārejot krievu rokās Dobelē bija tikai ap 80 ie-

dzīvotāju ar 21 gruntsgāblu. 1806. gadā Dobelē nodibinājās
pirmā aptieka, vēl tagad pastāvoša „Vecā aptieka" — Baznīcas ielā.

Tā gadu simteņa pirmā pusē maz kas Dobeles apstākļos uzlabo-

jās, dzīve vispār bija paguruse.

XVIII. gadu simteņa vidū, Dobelē uzcelta no krievu kara-

vadoņa Todlebena — villa „Todleben". Par šo būvi (skat. uzņēm. 5)
iekš ~Album Baltische Ansichten" no Vilhelma Siegfrīda Sto-

venhagena 1857. g. atrodams sekošais apraksts:

„

Villa Todleben" 1850.

Uzņēm. 5.
„

Villa Todleben" (tag. Reke)

„Pretīm pils drupām, pa labi no ceļa, uz maza uzkalniņa,
kurš atrodas netālu no Bērzes upītes krasta, jau iztālēm acīs krīt
glīta celtne ar mazu tornīti, ar izgreznotu spici, un balkonu. Šī
lauku mājā, šai drūmajā apvidū ir kā apkārtnes izdaiļotajā, viņu
sauc par „Villa Todleben" un viņa liek pārdomāt nevien pēdē-
jos sasniegumus šai celtnē, bet ari to, kas ar šo ievērojamo vārdu
saistīts ir. Tas ir ievērojamais „Sevastopoles" aizstāvis Francis,
Eduards Todlebens, kuram gan šī vasarnīca nepieder, bet viņas
īpašniece skaitās viņa mirušā brāļa atraitne. Nelaiķis nejauzdams
savas nāves tuvumu, ar sevišķu enerģiju ķērās pie šās būves,
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visu iedalījis un uzkārtojis pēc saviem uzskatiem un garšas. Pla-

šo, gatavo dzīvokļu vietā, nāve viņam lietošanai piešķīra šau-

rāko, kapu".
Ap 1860. gadu uzbūvējot Rīgas-Liepājas dzelzsceļu un ierī-

kojot 9 klm no Dobeles Krimūnu staciju, dzīve pilsētiņā sāka

attīstīties un līdz pasaules karam iedzīvotāju skaits tuvu līdzinās

tagadējam ap 2000. Labi attīstījusēs bija ari sīkā amatniecība.

Krievu laikā Dobele ieguva miesta tiesības un pašvaldību.

1929. g. atklātais Jelgavas-Glūdas-Liepājas dzelzsceļš, Do-

beli skar tagad tieši, līdz ar ko nākamos gadu desmitos ir sagai-
dāma pilsētiņas ievērojama paplašināšanās, jo no Dobeles mui-

žas un abām māc. muižām atdalītās fonda zemes, sadalītas 300

apbūves gabalos, kurus piešķir par dzimtu un katrs ieguvējs
savu gabalu apbūvēs. Šis apbūves drudzi ir tikai pēdējos pā-
ris gados sācies un pagaidām apbūves veiktas no 5—10%.

Uzņem. 6. Skats no pilsētas uz pils drupām.

Līdz ar pilsētiņas nākamo paplašināšanos ari strauji palieli-
nāsies, drīz varbūt pat dubultosies tās iedzīvotāju skaits un ievē-

rojami izveidosies viņas saimnieciskie apstākļi, viņas labklājība,
kura līdz šim vienu un otru nelabvēlīgu apstākļu dēļ nevarēja
normāli attīstīties.

Varbūt neies secen tie vārdi, kurus 1929. g. mūsu iecienī-

tais Saeimas Prezidents Dr. P. Kalniņš atklājot pirmos Dobeles

novada muzīkas svētkus teica: „Šī skaistā Zemgales pilsētiņa,
līdz šim līdzinājās snaudošai princesei, kura it kā aizmirsta, ne-

ievērota, bez uzmanības, klusēja bagātās Zemgales līdzenumu

malā. Tagad viņa pamodusēs. . . Tagad viņa runā.
.

.
Viņai

seko visa Latvija *)... Jaunais dzelzsceļš viņu tagad atmodinājis

*) Piezīme: Koncerta programma bija pieslēgta radiofonam. Red.
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no senā miega un viņai dos iespēju sasniegt savu augstāko attī-

stības pakāpi, kā par viņu runās ari mūsu nākamās paudzes un

nāks apbrīnot šo daiļo princesi — pilsētiņu.
Fr. L.

Ģeografiskas ziņas.
Dobeles pilsēta atrodas Jelgavas apriņķī, Dobeles pagasta

robežās. Uz šī pagasta zemes rēķina Latvijas pastāvēšanas laikā

pilsēta ievērojami paplašinājusi savas administratīvās robežas.

Dobele sena apriņķa pilsēta (1570—1775), taī laikā te atradušās

apriņķa pārvaldes iestādes. Jelgavas apriņķis saukts par Dobeles

apriņķi. Dobele atrodās pie Jelgavas-Skrundas lielceļa 30 klm

no Jelgavas. Kopš 1928. g. Dobeli skar tieši jaunbūvētais Glū-

das-Liepājas dzelzsceļš. Stacija Dobele atrodās 72, i klm no Rīgas,
līdz šī dzelzsceļa atklāšanai tuvākā dz.-stac. bij Krimūnas (9 klm).

Dobeles pilsētas 9/io d. atrodās skaistāja Bērzes upes krei-
sajā, paaugstinātā krastā, (apm. 50 m. virs jūras līmeņa), vietā,
kur upe nonāk Zemgales bagātos līdzenumos un ietek Lielupē.
Bērzes upe izcēlās Blīdienas pag. purvājos.

Bērzes upes labajā krastā atrodas pilskalns ar stiprās ordeņa

pils drupām un Vw pilsētas teritorijas. Pilskalna augstums pret
Bērzes upi 15 m, ziemeļos 12 m, rietrumos ap 9 m.

Dobelē ienāk (skat. pilsētas plānu) sekosi 8 lieli zemesceļi:
1) *no ziemeļiem (kreisā upes krasta) ienāk Tukuma-

Dobeles lielceļš;
(Sim ceļam vairāki lieli atzarojumi, atzarojums a iet no

Rumbu muižas uz Džūksti — Apšupi un krusto Kandavas-
Jelgavas un Tukuma ceļus, b vieno Kliģu muižu—Struteli—
Irlavu — Tukumu, starp a un b atzarojumiem iet vēl x

atzarojums KHģi—Lestene—lrlava ari Lestene—Džūkste, ari

x krusto Jelgavas—Kandavas lielceļu.)

2) no ziemeļu rītiem (no Sīpeles) ienākBērzmuižas ceļš;
. (šī ceļa atzarojums a aiziet uz Pienavu—Džūksti, b — Līvbērzi.)

3) no rītiem (no Šķibes) Dobelē ienāk lielais Rīgas—
Jelgavas (ari Dobeles—Saldus—Skrundas—Liepājas) ceļš;

4) no dienvidiem — ienāk Krimūnu—Zaļās muižas cels;
(ceļš krusto jauno Jelgavas—Kalna muižas šoseju.)

5) no dienvidiem (labā upes krastā) pilsētā ienāk Auru—
Kalna muižas—Meža muižas ceļš;

6) 2 klm no Dobeles V. ceļa atzarojums a savieno

Pakaiši—Abguldi—Penkuli— Bēni;
7) no rietrumiem pilsētā ienāk Naudītes cels;

(šī ceļa atzarojums a savieno Pētervaldi—Sesavu—Ciroles

m.—Bem—Vecauci; — b savieno Naudīti—Īli—Lielauci;
c — Naudīti—Slagūni—Upes muižu.)
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8) no ziemeļu rietrumiem (no Annas muižas) ienāk —

Upesmuižas—Blīdenes—Saldus—Skrundas ceļš;
(šī ceļa nozarojums a pie Annas muižas noved uz Apšupi—■
Sloku un b nozarojums iet caur Brūnu m.—Jaunpili—Struteli

pie Irlavas krustojot Tukuma—Dobeleles ceļu, atzarojumu b

vēl krusto Remtes—Bikstu ceļš).

Klimats. Vidējas mēnešu gaisa t 0: janvārī un februārī —4«,
martā —I°, aprilī s°, maijā 11°, jūnijā 16°, jūlijā 17°, augustā 18°,
zeptembrī 12«, oktobrī 7°, novembrī 2°, decembrī—3°. Absolūtais

gaisa t° maksimums ap 37°, minimums ap —35°.

Statistiskas ziņas.
1930. g. pēdējā ļaužu skaitīšanā Dobelē reģistrēti ap 2000

iedzīvotāju, t. i. tikpat kā 1914. gadā; ieskaitot jaunos apbūves

gabalus pilsētā tagad skaitās 415 gruntsgabali ar 92 mūra un

tikpat daudz koka ēkām.

Pasaules kara laikā iedzīvotāji pilsētu atstāja un viņā bij
palikuši tikai ap 400 cilvēku.

1925. g. tika reģistrēti jau 1551 iedzīvotājs, no tiem latviešu

86%, vāciešu 7%, žīdu 4%, krievu leišu v. c. pa 1%. Pilsētā

bij 114 gruntsgabali ar 81 mūra un ap 60 koka namiem.

ledzīvotāju skaits pilsētā tagad pakāpeniski pieaug un vēl

pieaugs sakarā ar vēl piešķiramiem par dzimtu 300 jauniem ap-

būves gabaliem, no pēdējiem apbūvētas tikai ap 10%. leilgusē un

novēlotā gruntsgabalu piešķiršana ir traucējusi līdz šim pilsētiņas
izbūves plānus. Uzmanības cienīgs būs nākamais skaistais ar mežu

apaugušais vasarnīcu rajons, kuru vasarās cerams apmeklēs krietns

vasarnieku skaits no lielpilsētām, vēlams tikai lai gruntsgabalu ie-

guvēji patiešām celtu glītas un ērtas vasarnīcas.

Dobelei sākot jau ar seno pagātni pāri gājuši neskaitāmi

kari to vairākkārt pilnīgi nopostot, tādēļ lai nebrīnāmies par viņas

iedzīvotāju svārstošiem skaitļiem.

Kronikās minēts, kā jau XII. gadu simtenī zemgaļiem bijusi

pilsēta ar apm. 1000 iedzīvotājiem un pilskalns ar koka pili.

XIII. g. s. pēdējā pusē (1279), ir zināms kā daļu pilsētiņas
nodedzina Kuldīgas soģis Jānis Ostenhuzens, kāds toreiz bijis ie-

dzīvotāju skaits nav minēts. 1288/89.g. pilsētiņu pilnīgi no-

postījis mestrs Hugo Hacigenšteins, tā kā sācies bads. No jauna
tā attīstījusēs atkal XIV. g. simtenī, cik un kādos apmēros norā-

dījumu trūkst, vairāk iet runa ap pili.

1666. g. Dobelē bijuši 50—60 iedzīvotāju, bet 10 gadu vēlāk

jau ap 500. 1710—13. g. mēra laikā tie atkal visi izmiruši.

1800. g. iedzīvotāju bijis ap 80 un 21 gruntsgabals. 40 gadu
vēlāk iedzīvotāju bija ap 100, vispārējais stāvoklis bij agrākais.



17

Ar 1860. gadu pateicoties Jelgavas—Liepājas dzelzsceļa būvei

un Krimūnu stacijas izbūvei (9 klm. no Dobeles) dzīve pilsētā pa-
liek rosīgāka. 1863. g. bija jau 467 iedzīvotāji. 1881. gadā 77

gruntsgabali un 1083 iedzīvotāji, no tiem: luterticīgu 907, parei-
ticīgo 8, vectic. 2, katoļu 12 un žīdu 154. Par savu ģimenes
valodu min. gadā uzdeva: latviešu 627 (pret 142 1863. g.), vācisko

292, krievisko 7, polisko un leitisko pa 3, žīdisko 154. 1897. g.
bij 1701 iedzīv. ar 77 mājām. 1912. g. bija 1820 iedzīvotāju ar

107 ēkām.

1906. g. Dobelē pastāvējušas sekošas biedrības: 1) Atraitņu
patversme dib. 1711. g.; 2) Dobeles apriņķa mācītāju atraitņu

kase dib. 1831. g.; 3) Ugunsdzēsēju biedrība dib. 1870. g. 5. III.;
4) Dobeles zemkop. b-ba dib. 1871. g. 15. nov.; 5) Kurzemes biš-

kop. b-ba Dobeles nodaļa dib. 1875. g.; 6) Savstarpējā pal. b-ba

ugunsgrēka gadījumos; 7) Krāj-aizdevu kase dib. 1888. 28. jūnijā;
8) Dziedāšanas b-ba resp. Saviesīgā b-ba dib. 1889. g. 30. jūlijā
un 10) Pārtikas b-ba dib. 1893. g' 5. jūnijā.

1930. g. Dobelē pastāv sekošas biedrības: 1) Dobeles brīvpr.
ugunsdz.b-ba, pr-ks K. Valdovskis; 2) Dobeles Saviesīgā b-ba pr-ks
E. Finks, biedrībai pieder bibliotēka ar 2000 sēj. bibliotekārs V.

Ziemelis, bibliotēka novietota Dobeles pag. namā, publikai pieie-
dama ceturtd. no pl. 10—13 un svētd. no 12—15; 3) Latv. Sark.
Kr. Dob. nod., pr-ks Dr. E. Francmanis; 4) Centrālās latv. jaunat-
sav-bas Dob. nod., pr-ks A. Brūmelis; 5) Nacionālā Latv. atvaļi-

nāto karavīru b-bas Dob. nod., pr-ks T. Kazlovskis; 6) 17. Ērgļu
leģions Dob. novads, pr-ks A. Brūmelis; 7) Dobeles krāj-aizdevu
s-ba, pr-ks Kr. Grauze; 8) Dobeles-Bērzes s-ba, biedri — 5 paš-
valdības, s-bai pieder Parūku dzirnavas ar elektr. staciju, kura
apgāgā ar strāvu ari Dobeli; 8) Dobeles patērētāju b-ba, pr-ks
E. Finks (b-ba likvid. stadijā); 9) Dobeles un apkārtnes patēr. b-ba

„Bērzupe",pr-ksA.Hochfelds, veik. pārz. K.Maslovskis, veikals Tirgus
lauk.4; 10) Dob. un apkārtu, piens. s-ba, pieder 3 pūrv. zemes uz kuras
1929. g. uzcelta grandioza celtne-pienotava, b-bai pieder vēl krē-

jošanas punkts, pr-ks K. Immars; 11) Dobeles un apkārtnes ve-

selības aizsardzības b-ba (skat. rakstu Dob. un apkārtu, slimnīca);
12) Dobeles Tautas nama s-ba (skat. rakstu Tautas nams).

1930. g. darbojās 73 rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumi.

Dobeles latviešu draudze.
Dobeles latv. dr. ar Dobeles pilsētu pašā vidū stiepjas 40

klm. garuma un platumā. Pie dr. piederēja pirms kara kādas
bJO vecsaimnieku mājas un 400 mazmājas v. c. apdzīvotas vie-
tas, 30 muižas, 15 skolas, 4 baznīcas. Tagad Dobeles draudzē

Bērzi, 564 vecsaimniecības, 785 jaunsaimniecības,
13/2 apdzīvotas vietas. Ap 1860. g. ir bijuši 16000 draudzes
locekļu, ap 550 dzimstību, 480 mirstību, 130 laulību un
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16000 dievgaldnieku gadā. Ap 1929. g. dr. locekļu 12000, dzim

slību 150, mirstību 165, laulību 72, dievgaldnieku 3500, iesvētīt
140 gadā. Kopš 1914. g. mirstība pārsniedz ikgadus dzimstīb

par apm. 15.

Valters fon Plettenbergs licis Dobelē celt baznīcu 1495. g
Varbūt, ka baznīcas altāra telpas ir jau ilgāku laiku agrāk pastā
vējušas kā vācu bruņinieku kapele (Ritterkapelle). 1567. g. her

cogs G. Kettlers izlaiž noteikumu, ka baznīcas altāra telpas v

ģērbkambaris jābūvē zemes valdiniekam, bet viduci, kanceli, ēr

ģeļu kori un torni ceļ un uztur vietējās bruņinieku muižas. Ozolkok

torņa vietā, kurš no testiem ozola baļķiem izbūvēts 1624. g., uz

mūrēts 1696. g. tagadējais no akmeņiem. Divi reizes tornī iespe
ris zibenis, kādēļ viņa smaile 3 reizes pārtaisīta, pēdējo reiz
1907. g. mūrus paaugstināja par 2 pēdām, ta ka viņa augstum
tagad ir 150 pēdas, baznīcas garums no iekšpuses 160 pēdas
platums 43 pēdas. Viss baznīcas iekšējais apmērs 6940 kv. pē
das, t. i. 3000 personām, katrai rēķinot 2 kv. pēdas. 1745. g. zem

altāra iemūrēja jaunu rovi, kur, sevišķā kastē ielikti, glabājās 24

Dobeles mācītāju kauli. 1864. g. celta tagadējā kancele un alta

ris, kura glezna tēlota no Jelgavas fotogrāfa Kīperta pēc Berlī

nes prof. Arnolda oriģināla. Liepājas ērģelnieka Hermaņa 1835

g. būvētās ērģeles to

1908. g. palielinātas uz 4

reģistriem un Šiffera kdze

liek par SCO rbļ. tornī uz

stādīt pulksteni tanī pa

gadā. Altāra telpu sienā

ir ievērodamas Tiezen

hauzenu (t 1648), Dra

chenfelsu un Medemu ģi
menes un L. atbrīvescīņā
kritušo dobelnieku piemi

ņas (1925. g.) plāksnes
1915. .g. uz Krieviju eva

kueto zvanu vietā ievēli

1927. g. Bochumā liedi

nātu tērauda zvanu, kurš

ar visu mēli 151 pudu
smags un maksā pavisam
4858 ls. Zvana ieraksts

Modini, Mudini, Mierini

■ 12. zept. 1928. g. Dobeles

baznīca ar 1,36 ha lielu

zemes laukumu korobo-

reta kā Dobeles latv. dr

īpašums, kas ieskaitīs šīs

dr. neatsavināmā daļā.
Baznīcas kapitāls un dažādi legati pirms kara bija 32000zelta rubļu.

Dobeles ev.-lut. dr. baznīca.
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Baznīcai piederēja saskaņa ar 1827. g. līgumu ar Dobeles pilsētu
5/s no 2 gada tirgu ienākumiem.

Mācītājmuiža dibināta 1 V2klm. no Dobeles uz Bērzes

upes krasta laikam ar hercoga G. Kettlera 28. īebr. 1567. g. „re-

cessu" ar 106 desjatinam un 12 zemnieku mājām, kurām kopā

bija 251 desj. zemes. Muižas ēkas būvēja un uzturēja muiž-

nieki-patroni, darba spēku deva saimnieki - zemnieki. Būvkokus

mācītāja saimnieku ēkām deva kronis, tāpat mācītājam 22 kub.

asis (7X7 pēdas) malkas, 26 kub. asis žagaru un katram mācī-

tāja saimniekam IV2 kub. as. malkas un 1 asi žagaru un vaja-

dzīgos lietas kokus. Bez tam mācītājs dabūja no muižām un

kroņa saimn. mājām 75 vecie pūri (21 garnīcas) rudzu, 75 p.

miežu, 75 p. auzu un 41 rubli naudā. Mācīt, muižai piederēja
muižas policijas tiesības, bez maksas malšana Dobeles ūdens

dzirnavās. Abju mācītāju 19 saimnieku mājas sastādīja sevišķu
Dobeles mācītāju pagastu ar savu pag. vecāko, kuru izvēlēja uz

mācītāju priekšlikumu. Trim latv. mācīt, saimniekiem piederēja
līdz 1870. gadiem gaļas monopola tiesības Dobeles miestā.

Latv. dr. ķesterats ar 77 desjat. zemes, organisteja ar

apm. 3 pūrv. lielu dārzu pašā pilsētā; zvanītava ar 1 V 2pūrv.

zemes pilsētā un 8 pūrv. ārpus pilsētas. Ķesteris dabūja no

kroņa 10 kub. asis malkas, ērģelnieks 3 asis malkas, 6 asis ža-

garu, 73 pūrus labības, 12 vezumus salmu, 127 rub. naudā.

Atraitņu nams Dobeles pilsētā, pilskunga Offenberga
dibināts 1710. g. ar noteikumu, ka viņu pārvalda abi Dobeles

mācītāji un abi baznīcas priekšnieki un viņā uzturamas pa pusei
vācu un pa pusei nevācu atraitnes ar sekošiem līdzekļiem, kuri

jādod dažām kroņa muižām :20 pūru rudzu, 20 pūru miežu, 2

pūri putraimu, 2 pūri zirņu, 20 podu sāls, 10 marc. apīņu, 4

podi sviesta, 2 govis, 2 cūkas, 3 aita. Atraitņu namam pirms
kara bija sakrājies no dāvinājumiem un legāliem 14000rbļ. zelta.

Gandrīz visi augšminētie Dobeles baznīcas kustin. un nekustin.

īpašumi ir kara un agr. retorm. deļ zaudēti. Visu dr. zaudējumu
pamatvērtība iztaisa priekškara zelta rubļos vismazākais .123647
zelta rubļus un ikgadu pametums 5787 zelta rubļos un baznicas

kapitāls 32000 z. rbļ. No saviem pirmskara īpašumiem baznīca

paturējusi tikai sekošos: 1) neatsavināma daļa 56,16 ha, kurā

ietilpst mācīt, muižas zemes 53,52 ha ar visām ēkām, 2) Do-
beles baznīcas laukums ar baznīcu 1,36 ha un 3) organistejas
dārzs 1,28 ha ar visām ēkām. Bez tam palicis draudzei atraitņu
nams ar apm.

V2pūrv. lielu grunts gabalu, 17 kapsētas apm. 17
ha lielumā un Jaun-Sesavas un Glūdas baznīcas ar apm. 0,75 ha
lieliem laukumiem. Lai sargātu savas īpašuma tiesības uz

organisteju, tirgus laukumu, zvaniķa mājokli, atraitņu namu

mācīt, magazīnas klēti un uz kapsētām, baznīca vedusi 7 prāvas
kopš 1923. g. līdz šai dienai ar Dobeles pagastu, pilsētu un nel.

ērģelnieka mantiniekiem, kuri mēģināja baznīcai atņemt minē-
tos īpašumus.
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Dobeles latv. dr. mācītāji. 1) Balthasar Redlich

1583. līdz 88., 2) Georg Lange 1602.—19., 3) Fridrich Mance-

lius 1620.—21., 4) Eberhard Meier 1633.—1650., (aprakts Do-

beles baznīcā), 5) Heinrich Adolphi ļ. 1650.—61., 6) Michael

Musmann 1661.—84., 7) Kornelius Heinrich Šunck 1685.—86.,

8) Martin Hickstein 1687.—1718., 9) Mag. Kristoph Vilhelm Stef-

fans 1723.—33.. 10) Andreas JohannBrunnengrāber 1734.— 48.,

11) Mag. Jahann Jekob Maczevskij 1749.—71. (apkalpoja ari

Bērzes baznīcu), 12) Mag. Daniel Kristian Pflugradt 1776.—1801.,
13) Gotthard Vilhelm Volter 1801.—3., 14) Dr. Johann Georg
Lebrecht fon Richter 1803.—25., 15) Dr. Lebrecht Fridrich fon

Richter 1825.-34., 16) Julius Vilhelm Theophil fon Richter

1835.—50., 17) Kari. . . Bock 1851.— 82., 18) Georg Zeeberg

1882.—1906., 19) Jānis Straumanis no 4. jūnija 1906.

levērojami notikumi dažu augšminēto mācītāju laikā.

Heinrichs Adolphi pāriet par zuperintendentu pie her-

coga Jēkaba uz Jelgavu. Hercogs piesūta viņam 2. maijā pavēli,
kādi svētki svinami blakus parastajiem: 15. janvārī „Das Frie-

densfest zu Kiwerowahorka" 1582. g. ar Jāni Briesmīgo 18. febr.

„wegen unserer erlittenen Wassernot" 1648. g. 18. febr. bija,

protiet, hercogs Jēkabs caur ledu ielūzis Līvas (Līvbērzes ?) ezerā

un gandrīz noslīcis. Hercogs liek uz sava rēķina Adolphi ap-
bēdīt. Hercogam laikam reizām bijis liels naudas trūkums, jo
Adolphi atraitnei hercogs atdod ķīlām par 2000 gulžu (parāda?)
kāda Paula Vildau saimniecību (Ganzhācker). Adolphi sarakstījis
pirmo, pilnīgo latviešu gramatiku, atbalstīdamies uz liela dobei-

nieka Kr. Fūreckera priekšdarbiem. Viņš sarakstījis ari dažas jau-
nas garīgas dziesmas, tās kopā izlaizdams ar G. Mancela un Fū-

reckera dziesmām.

Maczevskis ir bijis kādu laiku docents pie Leipcigas
Augstskolas, vēlāk augstākas skolas rektors Jelgavā, tad Dobeles

iec. prāvests un apkalpojis ari kā pirmais mācītājs Bērzes baz-

nīcu. Visievērojamākie Dobeles latv. dr. mācītāji ir 3 Richteri,
kuri kopā še darbojušies gandrīz 50 gadus, no 1803. līdz 1850. g.

Viņi ir bijuši nevien labi mācītāji, iemīļoti dvēseļu kopēji, bet

bija lieli organizatori un turklāt ari praktiski saimnieki un dabas

mīļotāji. Richteri ir pacēluši Dobeles draudzi Kurzemes draudžu

pirmajā rindā. Gandrīz viss, kam draudzē vēl paliekoša vērtība

un jaukums ir cēlies Richteru laikmetā. Vairākas ēkas, lauki ar

dziļajiem grāvjiem, skaistais parks ar liepu lapenēm, kastāņu rin-

dām, vītolu aleju, egļu puduri, priežu mežiņu uz Dobeles pusi,

zivju dīķiem un miniķiem, — viss tas še sācies caur Rictera paš-
aizliedzīgiem pūliņiem.

Johanns Georgs fon Richter s, dzimis Saksijā, slimo

bērnībā, 15 g. vecs māk tikai lasīt un rakstīt, bet vēlāk g.
laikā nobeidz Halles pilsētā „pedagogium" (vidusskolu) un 4 g.

laikā noliek pie turienas augstskolas eksāmenu teoloģijā un filo-



21

zofijā, vēlāk iegūst teoloģijas doktora grādu pie Tērbatas univer-

sitātes. Pēc tam Krievijas ķeizars viņu ieceļ par Kurzemes ģene-

ralzuperintendentu. Viņu ievēl komisijā, kura izstrādāja 1832. g.

izdotos likumus cv. lut. draudzēm Krievijā. Viņš iecelts muiž-

nieku kārtā un apbalvots vairākiem Cara ordeņiem. Lai gan

kopž 1825. gada viņš ir prom no Dobeles draudzes, dzīvodams

Jelgavā un lepnās aprindās Pēterburgā, tomēr viņš ir vēlējies būt

Dobelē aprakts. 1840. g. viņu tad ari paglabāja uz Dobeles

baznīcas laukuma, kur lielais dzeltena granīta krusts, apvērts
kaltu akmeņu un dzelzs ķēžu iežogojumu, vel ilgi, ilgi liecinās

Dobeles draudzei, par Dr. theol. Johana Georga Lebrechta fon

Richtera svētīgo darbību Dobeles draudzē.

Viņa dēls Lebrechts Fridrichs ari top filozofijas dok-

tors, paliek Dobelē, tēvam aizejot par ģeneralzuperintendentu uz

Jelgavu. Pēc viņa nāves seko brālis Julius Vilhelms The-

ophils fon Richters, kurš no 1831.—35. g. bija „Latviešu
avīžu" redaktors.

Pateicoties viņa pūliņiem ceļ Jaun-Sesavas draudze sev

lūgšanas namu no koka 1841—43. g. un Glūdā pa labai daļai
saviem parsonīgiem līdzekļiem Richters liek uzmūrēt pirmo Glū-

das draudzes dievnamu. 1845. g. R. top izvēlēts par ģeneral-

konzistorijas locekli Pēterburgā, kur viņš drīz aiziet par mācītāju
un ģeneralkozistorijas priekšnieku. Ķeizars viņu ieceļ 1870. g.

par pirmo evaņģ. lut bīskapu KrieAijā, apdāvinādams viņu vis-

augstākiem Krievijas ordeņiem un zelta krustu ar brilijantiem.
1880. g. 50 g. mācītāja amata jubileju svinot, sūta Dobe-

les draudze pērminderi Kristapu Valdovski no Laušiem uz Pē-

terburgu ar sudraba biķeri kā pateicības un atzinības zīmi savam

neaizmirstamam mācītājam no Glūdas draudzes. Šai draudzes

mīlestības un pateicības zīmei liktens bija lēmis palikt pēc kara

par Glūdas baznīcas altāra biķeri. Bīskapa Richtera meita, ģe-
nerāļa fon D ... atraitne, lielinieku laikā Rīgā visu savu mantu

zaudējusi, badu ciesdama, piedāvāja Glūdas draudzei biķeri pret
mazu atlīdzību, lai Glūdas draudzes mīļā dāvana nebūtu jāpār-
dod kaut kam, varbūt necienīgai lietošanai.

Vecākiem dobelniekiem vēl atmiņā ir Richtera pēcnācējs
Kārlis Bocks, kuram lieli nopelni pie skolu nodibināšanas Dobe-

les draudzē. Viņa laikā celtas gluži no jauna 11 skolas.

Mācītājs Georgs Zēberģis 20 draudzes un miesta sko-

las uzcītīgi veicinājis ticības mācības. Viņa laikā remontēja Glū-

das dievnamu, krāja ar Z. līdzdalību līdzekļus Jaun-Sesavas baz-

nīcbūvei un Dobeles baznīcas torņa paaugstināšanai. 1905. g.
revolucināru vajāts, Z. jutās skubināts atkāpties no sava amata.

Uz Zēberga priekšlikumu un Dobeles draudzes rakstisku

lūgumu par viņa pēcnācēju patronāts ievēlēja Kretingas mācītāju
Jāni Straumani, kuru ieveda Dobeles baznīcā 4. jūnijā
1906. g. Jānis Straumanis, saimn. Krišjāņa v. Trīnes d., dzim.
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4. janv. (v. st.) 1864. g. Svitenes pag. Mesteru mājās, Bauskas

apriņķī. Apmeklējis 1875.—79. g. Svitenes pag. sk., sabijis 2V2 g.

Bauskas apr. skolā, kuras kursu pabeidza 1883. g., iestājies Jel-

gavas kl. ģimnāzijas tercijā, abiturients 1887. g. 4V2 g. beidzis

teol. fakultāti 1893. g. Tērbatas univerzitatē, mācītājs Kretingas
(Kaunas gub.) vācu v. leišu draudzēm 1894.—06. g. Uz Kre-

tingu nonākot nebij tur ne baznīcas (nodegusi), ne skolas, ne ēr-

ģelnieka, ne garīgu rakstu luterisko leišu valodā, kuri toreiz leišu

valodā bij pie soda stingri aizliegti. Visas amata darīšanas bij

jākopj leišu valodā, kur Str. sākumā bij pilnīgi sveša. Caur viņa

pūliņiem uzbūvēja skaistu baznīcu no kaltiem akmeņiem, Vācijas
ķeizars dāvināja jauku gotisku altāri. Tāpat pateicoties Str. dar-

bībai tapa Kretingā v. abās filialdraudzēs draudzesēkas gan gluži
no jauna cēltas, gan stipri pārtaisītas vienīgi privatlīdzekļiem;
lasāmā bibliotēka ar 600 sējumiem iegādāta vācu draudzei; 11

šņorēs sadalītie draudzes lauki, apvievoti un atvērts draudzei

kāds pastāvīgs ieņēmumu avots ar 2500 zelta rubļ. gadā.

Viņa amata laikā ar viņa līdzdalību iesākās Dob. draudzē

bērnu dievkalpojumi, bībeles stundas, kapu svētkī jau 1910. g.,
sieviešu komitejas darbība arī latv. draudzē (1907.), pērminderu
un skolotāju konferences tic. mācību lietās, draudzes vakari, at-

turības kustība (27. maijā 1923. g.), draudzes bibliotēka ar 153.

sējumiem (1909.), apologetiska komiteja, kura izlaidusi dažus ti-

cību aizstāvošus rakstus pret viņas apkarotājiem (1907.), 29. febr.

1920. g. draudzes padome, kuras sastāvs ar G. Šifferi priekšgalā

gandrīz gluži tas pats vēl līdz šai dienai. No 1911.—1915. g.
iznāk kopīgi ar Lielauci pilnīgs „Draudzes Kalendārs" parastā
„Baznīcas Kalendāra" vietā. Dobeles baznīcai 1907. g. paaug-

stināts tornis ar jaunu smaili un Šiffera kundzes (skat. uzņēm.)
dāvināto stundeni; ērģeles palielinātas no 19 reģistriem uz 43,

organisteja pamatīgi remontēta (1930.); mācītāja m. uzcelts jauns
laidars (1910.). Jaun-Sesavas baznīcas būve pabeigta un iesvētīta

24. zept. 1906. g, izmaksāja 6000 zelta rubļus, ērģeles 280 rbļ.,
vēlāk palielinātas uz 15 reģistriem. Glūdai iegādātas ērģeles,
vācu karaspēka nodedzinātāGlūdas baznīca pārbūvēta un iesvētīta

29. augustā 1926. g. 4 baznīcām un 4 kapsētām iegādāti jauni
zvani, uz Krieviju pa kara laiku aizvesto vietā.

Ar 1910. g. sastādīto Indriķa Kronberga testamentu, kurš

kara apstākļu dēļ stājas spēkā tikai 1928. g., tiek nodibināts

13254 lsliels legats, kura procenti gadā iztaisa nespējniekiem pārlabu
268 ls, Kronb. kapa kopšanai 56 ls, kultureliem mērķiem 763 ls.

Dzelzsceļa valdes atsavinātos mācīt. m. meža kokus izdodas atgūt
atpakaļ un pārdot par 3000 ls, kā neaiztiekamu dr. kapitālu, kura

% saņem dr. mācītājs. 1922. g. draudzes vakarā ierosināta
„
tautas

nama" būve un tam nolūkam no organistejas gruntsgabala 1929.

g. dāvināti 6267 kvadr. metri zemes.

Baznīcai par labu izvesta sūdzība (3 g.) pret vietējo patro-
nātu dēļ jaunā mācīt. m. laidara; laikā no 1923.—1930. g. vin-
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nētas 7 lielas prāvas: dēļ magazīnas klēts un 6 kapsētām ar D.

pagastu; dēļ organistejas ar nel. ērģelnieka mantiniekiem; dēļ

tirgus laukuma, atraitņu nama un zvaniķa mājokļa ar D. pilsētu.

J. Str. rakstijis: «Ticība v. zinība", «Laulība v. brīvā mī-

lestība" un vairākus apcerējumus, referātus, sprediķus, priekšae-

sumus un ziņojumus laikrakstos ar parakstu — „Mesters".

3. jūlijā v. st. 1915. g. pīkst. 16 tuvojās, putekļu mākonī

ietīts, vācu karaspēks Dobelei no Blīdienas puses pa Lielbērzes

lielceļu. Kolīdz iepretim mācītājmuižai nokrita uz ceļa

lielgabalu virknes priekšā krievu šrapnels, tūlīt nedaudz minūtēs

viss karaspēks drāzās no lielceļa nost, pāri pār Bērzi mācītājmuižā
iekšā. Dažās minūtēs visa muiža bij izlaupīta, visas telpas, skapji,
trauki, klētis, pagrabi iztukšoti, lopi un putni nokauti. Izdevās

paglābt tikai 1 pūru rudzu apakš mācītāja gultas un kādas mār-

ciņas citu ēdamo vielu. Citādi pret vietējiem cilvēkiem karaspēks
izturējās diezgan saudzīgi. No visas draudzes bij še palikušas,

prūšiem ienākot, tikai 1500 dvēseles. No pīkst. 12—4 bij 3. jūlijā
10,000 aizbēguši ar lopiem, bērniem un citām mantām, cik daudz

to tik isā laikā varēja paņemt līdz. 11 kara viļņi brāzās pār
Dobeli šurp un turp. No apšaudīšanās Dobele cieta samērā maz.

Tik Dobeles baznīca dabūja pāris šrapneļus un logos un mūros

dažas ložmetēju lodes. Bet Glūdas baznīca tapa nodedzināta 24.

aprilī 1915. g. prūšiem no Jelgavas atkāpjoties. Pa okupācijas
laiku še palikusē draudze visgrūtāk! cieta no nemitīgām «rekvi-

zīcijām un karaspēka iekortelēšanām". No li. jūnija 1917. g.
līdz 16. febr. 1918. g. vācu kara valde izsūtīja mācīt. Straumani

koncentrācijas lēģerī iekš Celle-Šlofi pie Hannoveras. 15. janvārī
1919. g. ienāk lielinieki Dobelē, kur tie ar durkļiem rāva ari

mācīt. Straumani kara tribunāla priekšā. lesākās šausmīgi cilvēku

kautiņi un bezdievīgi mītiņi pat baznīcās. Neviens cilvēks neva-

rēja būt drošs ne dienā ne naktī. Prūši laupīja mantu, bet lieli-

nieki dzīvību.

16. martā 1919. g. no Saldus un Blīdienas atkāpdamies, lie~

linieku štābs iekortelējās atkal mācītājmuižā. Izturās visai rātni,
aizstāv pat mācītāju, kuru tribunāla kalpi meklē aizvest. 19. marta
rītā prūši, nemanot, apsēž ar 5 ložmetējiem lielinieku štābu māc.

muižā. Štābs vēl mācītāja rakstāmā istabā, kad prūši jau bāž

savas tērauda ķiveres pa durvīm iekšā. Uz verandas saduras,
krūti pret krūti i prūši i lielinieki. Kūleniski noveļas pa pārim
no verandas, saķērušies i friči i boļševiki. Mācīt, ģimene slēpjas
dzīvokļa pagrabā. Birst no visām pusēm ložmetēju krusa. Drīz
klusums. Klaukšķ smagi soļi: bruņots prūšu kareivis. „Wer sind
sie?" vaicā tas. ~Pastor", atbildu. Smiedamies atteic bruņotais:
„nun sind sie sicher". — Staigājam pa parku, kur domājām līķus
atrast vai kaudzēm. Bet neviena, i neviena asins piliena. Tik pa-
troni visapkārt izsēti pūriem kā zirņi laukā, durkļi, šautenes, re-

volveri, staipules, ķiveres. . .
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23. novembrī 1919. g., pašā mirušo piemiņas dienā, Dobele top
atbrīvota no bermontiešiem, kuri pirms aiziešanas tādā mērā lau-

pīja, kā tas nekad pa visu kara laiku nebij piedzīvots. lenāk

Dobelē 23. nov. naktī pīkst. 11 brīvība, atnāk jaunā Latvija, atnāk

jauna baznīcas iekārta, kura ienes draudzē jaunu dzīvību, līdz šim

gan vairāk ārīgu nekā iekšķigu.

Dobeles filialbaznīcas. l. Bērzē (Līves muižā)
ir jau kopš ordeņa laikiem bijuse ev.-lut. baznīca, kurā jau Do-

beles vācu dr. mācītājs Lemkens (1586.) pārmaiņus ar latv. dr.

māc. Langi ir turējuši dievkalpojumus. Līves muiža kopš ordeņa
laikiem piederējusi von Lieveņu ģimenei. Georgs Christofs Lievens

(t 1721) norakstījis savai baznīcai testamentā 1000 Fl. Alb., pēc
tam kad viņa sievas tēvs tai bij dāvinājis 1000 Fl. Alb., izsacī-

dams vēlēšanos, lai baznīca turētos arvien pie Augsburgas konfesijas,

nepieņemtu sev īpašu mācītāju un nepielaistu otru patronu. Kādā

vēlākā testamentā G. Lievens noteica, ka viņa dēls un citi pēc-
nācēji ir ar viņa testam, saistīti, turēt visus savus zemniekus pie
īstas Augsburgas konfesijas un neatļaut Bērzes-Sāmietes baznīcā

citiem garīdzniekiem sprediķot, kā vien evanģ. luteriskiem, pretējā

gadījumā viņa pēcnācēji zaudē ģimenes muižu un ģimenes tēva

svētību. Tomēr viņa dēls, Vilhelms Heinrichs von Lievens, ap-

precējis katoļu grāfieni Martu Lascy un pats pieņēmis katoļu ticibu,
nodeva Līvbērzes-Sāmietes baznīcu katoļiem 19. oktobrī 1729. g.,

dibinādams pie tās sevišķu katoļu patronātu. Laikam aiz tā

iemesla lika landhofmeisters Fr. v. der Osten-Sackens 1743. g.
uzcelt no mūra Bērzmuižā sevišķu cv. lut. baznīcu, netālu, blakus

katoļiem atdotai vecajai Līvbērzes-Zāmietes baznīcai. Bērzes cv.

lut. bazn. ir pārbūvēta un remontēta 1849., 1887. un 1924. g.

Otru dreiskambari piebūvēja baznīcai 1887. g.

18. maijā 1923. g. Ev. Lut. Bazn. Virsvalde ar savu lē-

mumu atzina un apstiprināja Bērzes draudzi par patstāvīgu drau-

dzi, nepārmainot juridiskas attiecības ar Dobeli. Kopš tā laika

Bērzei kopīgi ar Dobeles draudzi ir tikai mācītājs un baznīcas

ruļļi. Pirmais draudzes priekšnieks ir Jānis Birznieks, kuram

ir nopelni pie dr. noorganizēšanas un uzkopšanas. 1925. g.

par 1200 ls ievilkts jauns zvans; 1926. g. bazn. priekšā no drau-

dzes uzcelts par 6000 ls L. atbrīves karā kritušiem piemineklis.
Baznīcas kapitāls 1800 ls. Vietējā siev. komiteja savākusi 2000

ls mācītāja dzīvokļa dibināšanai. Pie Bērzes draudzes pieder kā-

das 3000 dvēseles. Tagad pie B. draudzes skaitās 193 vecsaim-

niecības, 303 jaunsaimn., 477 apdzīvotas vietas Bērzes un Līvbēr-

zes pagastos un puse Sīpeles pagasta. Apm. 20 reizes gadā no-

tur Dobeles mācīt, dievkalpojumus Bērzē.

11. Jaun-Sesavas filialdraudze ar mācīt. Jul. Richtera pūli-
ņiem uzcelts 1841.—43. no koka lūgšanas nams, kura vietā J. S.

draudze ar cv. lut. palīdzības kases pabalstu uzmūrēja 1904.—
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1906. skaistu baznīcu no ķieģeļiem. Darbus vadīja ar vietējiem
amatniekiem J.-Sesavas Strāļu saimnieks Meiers, pats visus

koka darbus glīti nodarīdams. Dobeles mācītājs notur 12 reizes

gadā dievkalpojumus J. S. baznīcā.

111. Glūdas īilialdraudze tāpat dibināta no mācīt. Jūlija Rich-

tera, kurš padaļai saviem līdzētiem licis uzcelt uz Glūdas māju
zemes 1848. g. mūra lūgšanas namu, kurš 1893. g. pārtaisīts,
klāt piemūrējot torni. Šo 1915. g. no vācu karaspēka nodedzi-

nāto torni uzcēla no jauna un visu baznīcu remontēja Glūdas

draudze 1925.—26. g., priekš kam Ev. Lut. B. Virsvalde deva

600 ls, Dobeles dr. pāri par 1000 ls naudā un pie 100 būvkoku

no Dobeles mācītāja meža. Zvanu dāvināja Glūdu īpašnieks

Spruksta kgs, kuram ar kundzi atzīstami nopelni pie baznīcas

atjaunošanas un bazn. laukuma uzkopšanas. Dobeles mācītājs
apkalpo Glūdas baznīcu 8 reizes gadā.

Dobeles latv. dr. padome: J. Stelmachers, J. Neima-

nis, J. Greiers, G. Šiffers, R. Leilands, K. Freibergs, K. Mūrnieks,
J. Riksis, K. Neilands, P. Vazdiķis, L. Strautmanis, A. Vulfs, K.

Meiers, K. Pluģis, F. Jirgensons, J. Grīnvalds, E. Hunchens un

Ansons.

Valde: pr-ks G. Šiffers, pr-ka biedrs R. Leilands, locekļi:
K. Freibergs, J. Riksis un K. Mūrnieks.

J. Straumanis.

Dobeles vācu draudze.

Ari Dobeles vācu draudze skaitās veca draudze, kura līdzās

latviešu draudzei, Dobeles ev.-lut. baznīcā, gadu simteņus ap sevi

pulcējusi Dobelē un apkārtnē dzīvojušos vācu tautības iedzīvotā-

jus. Ari šaī draudzei sava vēsture, kuru dažu datu neskaidrības

dēļ šoreiz nevarēja nodrukāt un tā paliek uz priekšdienām (nā-
kamo gadu), jo red. netika laikā iesūtīta.

Tagad draudzē skaitās ap 200 dvēseļu. Draudzei pieder
vācu mācīt, muiža ar ēkām un ap 50 ha zemes.

Tag. vācu draudzes mācītājs ir Teodors Bernevics, kurš ap-

kalpo dr. sākot no pēckara laikmeta. lepriekšējais vācu dr. mācīt.

Lambergs vēl kara gados Dobeli bij atstājis un aizbraucis uz Vāciju.
Priekš māc. Lamberga kā vācu dr. mācītājs bijis Dr. theol. Aug.
Bīlenšteins, pazīst, latv. valodas vēsturnieks un latvju draugs. A.

Bīlenšteins ar ģimeni apbedīti Dobeles kapos.
Vācu draudzes bērni (skaitā ap 50) apmeklē Latv. vācu vec.

sav. Dobeles nodaļas uzturēto 5-kl. pamatskolu, kuru pārzin skol.

Hedviga Kozolovškij, ilgus gadus skolā darbojās ari skol. Eliza-

bete Sichman. Skola novietota Pasta ielā Reke namā. Provincē

dzīvojošiem bērniem pie skolas ierīkots internāts.
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Vācu dr. baznīcas padomē ieiet: E. Bernevics kdze, Erichs

Veilands, Otto Šēls, Elizabete Sichman, Alide Veiland, Ādolfs

Liiders, Marija v. d. Recke, Hedv. Sponholc, Helene v. d. Recke,
Alma Baehr, Hilda Sponholc, Natalie Rudolf, Eduards Kleins,

Ida Henning un Peter Gangnus; valdē: pr-ks A. Liiders, viet-

nieks — Erihs Veilands, sekr. — El. Sichman, locekļi: Otto Šēls

un Hildegarde Sponholc.
A. L.

Dobeles ebreju draudze.

Dobeles ebreju draudze dib. 1905. g., kad uz tirg. Dišencika,
Kiršbauma, Braudes un Irtas Blumberg ierosinājumu, Meijers

Blumbergs gandrīz no saviem līdzekļiem uzbūvēja Tukuma ielā

N° 4 sinagogu, gruntsgabalu priekš sinagogas deva Dišenciks ar

Kiršbaumu, un tas pēckara gados draudzei atdāvināts. Sinagogas

uzbūve, bez iekšējās iekārtas, izmaksājusi ap 6000 zelta rubuļu,
kura zuma pakāpeniski no baznīcas naudas un savāktiem ziedoju-
miem atmaksāta Blumbergam (daļu naudas Blumbergs ari ziedojis),
tā kā tagad sinagoga līdz ar gruntsgabalu Tukuma ielā 4 skaitās

Dobeles ebreju draudzes īpašums. Sinagogu ceļot rīkotas ari talkas.

Draudzei pieder ari ebreju kapsēta uz kreisā Bērzes upes krasta.

Ebreju senkapi atrodās vēl Remtes pag. robežās, tanīs guldīti
ari pazīstami lieli zinātnieki un ēbreji no apkārtnes, kuri tur dzī-

vojuši toreiz kuplā skaitā. Kapi sengadus netiek vairs lietoti un

kādreiz no muižturiem likti izart, tad notikušas klizmas, muižtu-

rim trieka sarāvusi šķību muti, zirgiem pārlaustas kājas v. c. un

tā nodoms kapus iznīcināt atmest.

Priekškara draudzi apkalpoja rabins Levitas, tad Dobelē

dzīvoja ap 50—60 ēbreju dzimtas. Pēckara laikā, pašā sākumā

Dobeli apkalpoja Jelgavas rabins. Ar 1927. g. draudzes rabins

ir Ruvins Ovčinskis. Tagad pilsētā dzīvo ap 20 ēbreju ģimenes.

Tag, dr. pārvalde: pr-ks Leopolds Blumbergs, pr-ka palīgs
Jēkabs Levitans, kasiers Pauls Herškovičs. Reviz. kom. Zamuels

Kristais, Kopels Holcmanis un Leizers Muskats.

L. Bl.

Dobeles pilsētas pašvaldība.
Latvijas Tautas Padome, atzīdama sevi par vienīgo augstā-

kās varas nesēju Latvijā, 1918. gada 18. novambrī, Rīgā paslu-
dināja, ka Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās (Kurzeme,
Vidzeme un Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski-

republiska valsts, par kuras augstāko izpildu varu Latvijā nodi-

binājās Latvijas Pagaidu Valdība ar Kārli Ulmani kā ministru

prezidentu.
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Latvijas valsts proklamēšanas svētkos, 1918. gada 18. no-

vembrī, Tautas Padome Padomes politisko platformu,

kurā, starp citu, nosacīja kāfpašvaldību iestādes izvēlamas, pie-
daloties abēju dzimumu personām, vispārējās, vienlīdzīgāsļtiešās,
aizklātās un proporcionelās vēlēšanās.

Skats no Dobeles pilsdrupām uz pilsētu.

18. augustā 1919. g. Dobelei tika piešķirtas pilsētas tiesības,
uz kuru pamata 10 gados (līdz 1929. g.) Dobele izveidojuse ari

savas administratīvās robežas tag. apmēros, ievērojami tās pa-

plašinot (skat. 28. lap. pusē tag. pils. plānu).

legūstot pilsētas tiesības, pastāvošā 1919. g. miesta valde,
kurā ietilpa priekšstāvji no namsaimniekiem, tirgotājiem, arod-

niekiem, strādniekiem un citām profesijām, resp. šķirām, neka-

vējoši no sava vidus iecēla pirmo pilsētās galvu, provizoru
Ādolfu Bētiņu, kurš šo amatu izpildīja līdz pirmām kārtējām
domes vēlēšanām.

Šīs pirmās pilsētas domes vēlēšanas notika 11. janvārī
1920. g. Domē tika ievēlēti: Janševics Kārlis, Priediņš Kārlis,
Feldmanis Kārlis, Dakša Otto, Eltermans Krišjāns, Francmanis

Edgars, Leimanis Hermanis, Šiffers Gothards, Šlāps Kārlis, Vai-

dovskis Kristaps, Haenzelis Eduards, Zandersons Jānis, jeb 8 pilsoņu
kandidāti un 4 zocial demokrāti.

Par domes priekšsēdējāju tika ievēlēts Dr. E. Francmanis,

par pilsētas galvu ievēlēja J. Zandersonu. Pēdējais pēc neilgas
darbības no domniekiem izstājās un viņa vietā nāca Jānis

Mūrnieks, kuru dome ari iecēla par pilsētas galvu. Pilsētas sekretāra

pienākumus pirmā laikā izpildīja K. Knochs, pēc viņa atteikšanās,

nevaļas dēļ no šā amata, par sekretāru tika pieņemts Kārlis Dīnvalds.
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(cipariem 1-29 apzīmētas ielas, nosaukumus skat ielu sarakstā)
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Pirmā, pēc kaŗa ieceltā miesta valde bija pielikuse visas

pūles, lai pēc iespējas atjaunotu un noorganizētu, par kara laiku

galīgi sabrukušo miesta saimniecību, tomēr viņa daudz neko ne-

varēja darīt, galvenā kārtā aiz pilnīgu līdzekļu trūkuma.

Savu galveno vērību viņa piegrieza visnepieciešamāko pro-

duktu piegādei mazturīgiem, sevišķi bērniem un šo darbu viņa
veica, pēc toreizējiem apstākļiem priekšzīmīgi, ierīkojot brīvēdi-

nātavu, tāpat ari izgādājot vistrūcīgākiem bērniem drēbes un apavus.

Pašvaldības stāvoklis pēc pirmām kārtējām domes vēlēša-

nām nebija viegls, un jaunai ievēlētai domei un valdei visa pil-
sētas saimniecība bija jāsāk tiklab kā no jauna. Tomēr līdz ot-

rās domes vēlēšanām, pašvaldība neaizliedzīgi strādājot, savu dar-

bību jau bija ievirzījusi un nostādījusi uz normālām sliedēm. Šīs

domes sasniegumiem jāpieskaita: a) nekustama īpašuma igūšana
(piešķiršanas ceļā) Lielā ielā N° 9, kur vienā ēkā ierīkota pirm-
mācības skola, otrā ēkā plaša iebraucamā vieta lauciniekiem; b)
kopīgi ar Dobeles pagastu iegūtas arī piešķiršanas ceļā daļa no

agrākās Dobeles muižas zemes līdz ar ēkām. Ēkas pa daļai pār-
būvētas un kapital-remontētas, no tām divās ierīkota pamatskola,
kuru tagad apmeklē ap 350 skolēnu; c) grutsgabala un ēkas ie-

gūšana Dobeles ugunsdzēsēju depo vajadzībām.

Otrās pilsētas domes vēlēšanas notika 29. janvārī 1922. g.
Šīs vēlēšanas uz iesniegta protesta pamata tika anulētas, un jau-
nas otrās domes vēlēšanas notika 17. jūlijā 1922. g. Domē tika

ievēlēti: Maslovskis Kārlis, Straus Ansis, Leimanis Ludis, Ra-

miņš Roberts, Grenctals Valentīns, Riksis Jānis, Mūrnieks Jānis,
Janševics Kārlis, Bētiņš Eduards, Leimanis Hermanis, Ozols Kri-

staps, Francmanis Edgars, jeb 6 pilsoņu kandidāti un 6 zocial-

demokrati.

Par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Dr. E. Francmanis,
par pisētas galvu K. Mūrnieks, par viņa biedri A. Straus.

Otrās domes un pilsētas valdes darbība, pateicoties jau ie-

mītām pirmās domes tekām, norit rosīgāki un sekmīgāki. Laikā

līdz nākamām (trešās) domes vēlēšanām, trijos gados, starp daudz

citu, panākts sekošais: a) iegūts (pirkšanas ceļā) gruntsgabals ar

ēku Stacijas ielā N° 2, Ēka pēc tam pārbūvēta, izremontēta un

paplašināta, tur ierīkota publiska pirts. Turpat arī uzcelta jauna
ēka saimniecības vajadzībām; b) kopīgi ar Dobeles pagasta paš-
valdību iegūtas piešķiršanas kārtā plašas ūdensdzirnavas ar sevišķu

ēku priekš villas apstrādāšanas nodaļas. Ēkas kapitāli izremon-

tētas. Dzirnavām iegādātas jaunas spēcīgas turbīnes, tāpat ari

par lielākai daļai jaunas modernas mašīnas un ierīces bīdelēšanai,
rupjmalšanai un putraimu taisīšanai. Villas apstrādāšanai veco

mašīnu vietā iegādātas pilnīgi jaunas un modernas mašīnas; c)
kopīgi ar vairākām pagastu pašvaldībām un kooperatīviem, nodi-

binot sabiedrību zem nosaukuma „Dobeles-Bērzes Savienība" —

iegūtas piešķiršanas ceļā sauc. „Parūķu dzirnavas", kurās bez
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dzirnavu darbiem (malšanas un bīdelēšanas) ierīkota elektriskā

centrāle strāvas ražošanai (apgaismošanai un dzinējspēkam) priekš
pilsētas un apkārtējo pagastu vajadzībām; d) kopīgi ar vairākām

pag. pašvaldībām nodibinot biedrību zem nosaukuma «Dobeles
un apkārtnēs veselības aizsardzības biedriba" iegūts pirkšanas

ceļā nekust. īpašums Lielā ielā N° 11. Ēkas pakāpeniski pārbū-
vētas, izdarītas plašas piebūves un viņās ierīkota priekšzīmīga
slimnīca (skat. rakstu „Dobeles un apkārtnes slimnīca).

Trešās pilsētas domes vēlēšanas notika 5. jūlijā 1925. gadā.
Domē tika ievēlēti: Riksis Jānis, Grenctals Valentīns, Līskops

Jānis, Valdovskis Kristaps, Leimanis Ludis, Razdovskis Kārlis,
Maslovskis Kārlis, Vaķis Ernests, Langovskis Krišjānis, Zenerups
Ludis, Mūrnieks Jānis un Francmanis Edgars, jeb 6 pilsoņu un

6 zocialdemokratu kandidāti.

Par pilsētas galvu ievēlēts K. Valdovskis, viņa biedris J. Riksis.

Domes priekšsēdētājs: Dr. E. Francmanis, viņa vietnieks

J. Līskops, sekretārs K. Dīnvalds.

Šīs domes laikā, vienā no agrākām muižas ēkām, izvedot

tanīkapitālremontu, ierīkota pilsētas nespējnieku patversme. Tāpat

iegūts nomas ceļā uz 98 gadiem no Dob. ev.-lut. baznīcas drau-

dzes, daļa no baznīcas laukuma zemes pilsētas tirgus laukuma

paplašināšanai. Panākta pilsētas administrātīvo robežu paplaši-
nāšana, sastādīts un apstiprināts jaunapbūves plāns (skat. 281. p.),
kurš sadalīts sekošās ielās:

1. Zaļā iela 12. Robežu iela 21. Ausmas iela

2. Bīlasta iela 12a. Jaunā iela 21a. Krasta iela

3. Baznīcas iela 13. Kooperācijas iela 22. Meža prospekts
4. Tukuma iela 13a. Bērzes iela 23. Liepu iela

5. Pasta iela 14. Kalna iela 23a. Atpūtas iela

6. Skolas iela 15. Virkus iela 24. Sanatorijas iela

7. Lielā iela 16. Jāņa Čakstes iela 25. Graudu iela

8. Miera iela 17. Avotu iela 26. (nav nosaukuma)
9. Smilšu iela 18. Upes iela 27. Dārza iela

10. Stacijas iela 19. Atmatas iela 28. Tērvetes iela

11. Lejes iela 20. Deglāva iela 29. Dzirnavu iela
Piezīme: ielām klātpieliktie cipari (skat. apzīmējumus pils. plānā) norāda to atrašanos vietas.

Pilsētas administratīvās robežās tagad skaitās 415 grunts-
gabali un pāri par 2000 iedzīvotāju.

Geturtās pilsētas (tagad.) domes velēšanas notika 16. jūnijā
1928. g., kurā tika ievēlēti: Līskops Jānis, Riksis Jānis, Ķesteris
Vilis, Slava Jānis, Verners Kārlis, Reichmanis Kārlis, Pinne Niko-

lājs, Kanapols Hermanis, Bērziņš Augusts, Valdovskis Kristaps,
Francmanis Edgars un Francmanis Ernests, pēdējais tūlīņ pec ie-
vēlēšanas no sava mandāta atteicās, aiz iemesla, ka viņam, ka
vidusskolas direktoram, neesot laika kārtīgi pildīt domnieka pie-
nākumus. Viņa vietā nāca Eduards Bētiņš. Šaī domē (skat. 31

lap. p. uzņēm.) 6 pilsoņu un 6 zocialdemokratu domnieki.
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Par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Dr. E.'Francmanis,
par viņa vietnieku J. Līskops, par pilsētas galvu E. Bētiņš, par
viņa biedri K. Verners.

Uzņēmums no gaisa uz ev. lut. baznīcu un pilsētas ziemeļu rīta daļu.

Šīs domes darbība kaut gan vēl nenoslēgta, jo viņas piln-
varas izbeidzās tikai nākamā 1931. g. jūnijā, tomēr-šīs domes

darbībai jau jāpieskaita sekošie darbi un ieguvumi: a) Nespēj-
nieku patversmes paplašināšana, ēkas iekšienes pārbūvēšana, kop-
ķēķa ierīkošana ēdienu pagatavošanai un izsniegšanai nespējnie-
kiem agrākās naudas pabalsta vietā; b) pirkšanas ceļā iegūts ne-

kustams īpašums ar ēkām Skolas ielā N2 2, pilsētas' vidusskolas

ievietošanai; c) Kapitāli pārbūvēts un paplašināts vis pilsētas elek-

triskās apgaismošanas tīkls: uzceltas divas transformatoru mājas
ar pilnīgi jauniem transformatoriem un iekšiekārtu. Visi vecie

dzelzsvadi nojaukti un to vietā par daļai (augstsprieguma vadiem)
ierīkots apakšzemes kabels, visi pārējie gaisa vadi no kāpura staipu-
lēm. lerīkotas atsevišķas līnijas ielu apgaismošanai, ar centrālo izslēg-
šanu no transformatoru mājām, tāpat ari par grupām dzīvokļu apgai-
smošanai. Tīkla pārbūve un paplašināšana izmaksājusi ap
Ls 30,000; d) lerīkota jauna arteriska aka pilsētas centrā uz

tirgus laukuma tuvāko iedzīvotāju vajadzībām, sevišķi tirdzinieku

vajadzībām. Aka izdod stundā ap 12000 litru pilnīgi dzidra un

garšīga ūdeņa. Aka izmaksājusi Ls 2500; c) legūts piešķiršanas
ceļa tirgus laukums, pils laukums, zāļvietas gar Bērzes upes kra-

stiem, kā ari gan piešķiršanas gan pirkšanas ceļā vairāki neap-
būvēti gruntsgabali pilsētas vajadzībām; f) legūts piešķiršanas ceļā
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gruntsgabals Pasta ielā N° 3 vidusskolas vajadzībām; g) legūts

piešķiršanas ceļā kopīgi ar vairākām vietējām biedrībām un or-

ganizācijām, nodibinot savienību zem nosaukuma «Dobeles
Tautas nama savienība" grutsgabals Baznīcas ielā N° 2a Tautas

nama celšanai, kura plāns jau izstrādāts. Bez tam piešķiršanas

ceļā vēl iegūts gruntsgabals pie Lielās iēlas N° 30, parka ierīko-

šanai pie ceļamā tautas nama, savienojot abus gabalus ar pirk-
šanas ceļā iegūto zemes gabalu.

1930. g. pilsētas budžets: ienāk, no nekust. īpaš. nod.

Ls 10000, no tirdzn.-rūpn. Ls 25825, no pils. uzņem. Ls 30865,

no pils. nekust. īpaš. iznomās. Ls 6560 un no dažād.-maksāj.Ls 12597

— kopā Ls 106947; i z d c v. admin. Ls 16,244, pilsētas uzņēm.
uzturēšanai Ls 36285, sabiedriskai palīdzībai un labierīcībai

Ls 37509,20, dažādi izdev. Ls 16906,80.
E. Bētiņš.

Dobeles 11. kājnieku pulks.
15. novembrī 119. g. ar Liepājas-Kurzemes kara apgabala

priekšnieka pavēli Grobiņas bataljonu pārdēvē pār Grobiņas
pulku. Par pulka komandieri ieceļ kapteini Graudiņu, bet jau
23. novembrī par pulka k-ri tie iecelts kapteinis Dūze.

1920. g. 25. februārī Grobiņas kājnieku pulks tiek pārdēvēts
par 11. Dobeles kājnieku pulku un pulka komandieris Dūze uz

priekšā stādīto dokomentu pamata apstiprināts pulkveža-leitnanta
dienesta pakāpē.

25. aprilī 1920. g. pulks aizbrauca uz Latgales fronti, stājās
Kurzemes divīzijas k-ra rīcībā. 30. aprilī pulks pilnā sastāvā ie-

rodas Bigosovas stacijā. No 22. maija līdz miera noslēgšanai
pulka rajonā, galvenām kārtam, notiek pastāvīgas izlūku sadur-

smes ar pretinieku un izlūku gājieni dziļā ienaidnieka aizmugurē,
pie kam tiek iegūtas bagātīgas kara trofejas.

Bandītu apkarošanai frontes aizmugurē divīzijas komandiera

uzdevumā saformējās viegli pārvedamas nodaļas enerģisku virs-

nieku vadībā. Pēc miera noslēgšanas ar Padomju Krieviju,pulks
no 15. oktobra līdz 3. novembrim ieņem jauno valsts robežu un

7. novembrī 1920. gadā galīgi pārvietojas uz pastāvīgu mītni

Daugavpils cietoksnī.

Atbrīvošans cīņās pulks zaudējis 11 kritušus karavī-

rus. Par kaujas nopelniem pulka sastāvā apbalvoti ar Lāčplēša
kara ordeni 12 karavīri. Svarīgākie notikumi pulka miera laika

gaitās būtu atzīmējami šādi: Dobeles pilsētas un pagasta iedzī-

votāji, lai nodibinātu ciešākas un draudzīgākas saites starp pulku
kopīgi dāvāja un nelaiķis prezidents Čakste 1922. g. 9. jūlijā pa-
sniedza pulkam karogu. Dobeles pilsētas un pagasta iedzīvotāji,
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ka ari 11. šķ. zemessargu organizācijas komiteja veicinājuši šau-

šanas sacensību pulka karavīru starpā, dibinādami vairākas ceļo-
jošas balvas, ka ari izsniegdami daudzas indiviuelas balvas.

11 Dobeles kājnieku pulka karogs.

Pulks draudzības apliecinājumos ar 1. Estijas un 5. atse-

višķo bataljonu apmainījies vairākām vērtīgām balvām. Pulks

lielā mērā pašu līdzekļiem pabalstījis kulturelo mērķu sekmēšanu,
bagātīgi paplašinādams pulka bibliotēku, ierīkodams vingrošanas

zāli, papildinot ar daudz sporta piederumiem. Pulks savā laikā

ari daudz gādājis par patīkamu atpūtu karavīriem, ka par pie-
mēru : ierīkojis spēcīgu radio uztvērēju, kurš spējīgs noraidīt radiokon-

certus uz visām pulka vienībām, virsnieku un instruktoru dzīvokļiem.

1929. g. uz pulka ierosinājumu no valsts un pulka saim-

nieciskām zumām iekārtota moderna paraugvirtuve ar dažādām

labierīcībām, kas vienmuļīgo kaŗa vīru ēdināšanu galīgi pārvei-
dojusi. Pulku gandrīz no paša iesākuma komandē pulkvedis
Dūze, īsu laiku kapt. Graudiņš un pirms viņa Grobiņas bataljonu
kapt. Dzenīts — Zeniņš.

Pulks savos vienpadsmitos gada svētkos, atceroties bijušās
cīņu grūtības, smeļ sev jaunus spēkus iz pulka pagātnes, pulka
labākām tradīcijām, turpmākam, dzimtās zemes sargu atbildīgam

darbam, apsolās būt nomodā par savu tēvu zemi, izkopt tēvijas
mīlestību, darba gribu, izdaiļot morālos spēkus, lai uz priekšu

godam sekotu pulka skaistajai devīzei, kas rakstīta viņas karogā:
„Es karā aiziedams,
Sirdi slēdzu akmenī.

Aust gaismiņa,
Lec saulīte,
Plīst akmens skanēdams.* S.
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11. Dobeles kājnieku pulka karoga komiteja.

Lai nodibinātu ciešākas un draudzīgākas saites starp pulku

un Dobeles un apkārtnes iedzīvotājiem 1921. gada 5. zeptembrl

nodibinājās //. Dobeles kājnieku pulka karoga komiteja, kura

sprauda sev par mērķi sagādāt līdzekļus un dāvināt pulkam karogu.

Komiteja sastādījās no Dobeles pilsētas un pagastu pašval-
dību un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, prezidijā iegāja kā

pr-js Andrejs Brūmelis (Latv. Jaun. Sav. Dob. org.), pr-ja biedrs

Kristaps Valdovskis (Dob. pils.), sekretārs Otto Šēls (L. J. S. D.

org.), tā biedrs Eduards Freibergs (Dob. pag.), kasieris Jānis

Slava (Dob. medn. b. „Stirna"), tā biedrs Jānis Straus (Dob. ug.-

dzēs. b.) un Jānis Eks (Dob. pag.).

9. un 16. oktobrī notiek plašas atklātas sapulces, kurās tiek

noorganizēta dāmu komiteja. No dāmām minamas: V. Aumals,
O. Millers, L. Stārks, M. Rude, A. Freibergs, M. Valdovskis, Eks,

Valmans, M. Krūmiņš, A. Kristapsons, L. Slava, V. Brūmels, K.

Ulms v. c.

Vēlāk nodibinājās ari Džūkstē apakškomiteja.

Sava svarīgā mērķa sasniegšanai nu bij jārod līdzekļi, kādus

ieguva sarīkojot plašus izrīkojumus, Dobelē, 18. novembrī sarīkotais

bazārs deva ienākumu 110,000 Latv. rbļ., Džūkstē, 20. novembra

izrīkojums — 9022 Latv. rbļ. atlikumu, abos izrīkojumos ņēma

dalību ari pulka orķestrs, Džūkstē vēl ar referātiem uzstājās A.

Brūmelis un plkv.-ltn. Brigge. Ar jau min. līdzekļiem varēja uzsākt

mērķa realizēšanu. Mākslinieks Ž. Smiltnieks izgatavo karoga

zīmējuma projektu, izdabonot pēc tam no Satversmes Sapulces
Prezidenta J. Čakstes atļauju iešūt karogā lielo Valsts ģērboni un

izsūtot caur ārlietu Ministriju tieši no Francijas karoga drēbi

(īstu, biezu, tumši zaļu zīdu), komitejas pilnvarotie A. Brūmelis

un K. Valdovskis karogu izšūt nodod Birģel-Paegles kdzei Rīgā.
Mākslinieciskais izšūvums kopā ar nacionālā gaumē izsūtu adresi

izmaksā 71,306 Latv. rbļ., karoga kāts ar sudraba spici un apka-
lumiem v. c. izmaksā pie zeltkaļa Millera, Rīgā, ap 20000 Latv. rbļ.
Karogs gatavs izmaksā 127,000 Latv. rbļ. un to 25. jūnijā 1922.g.
iesvēta māc. J. Straumanis Dobelē, svētkos ņem dalību ministri

A. Kviesis un G. Zemgals un pulka komandiers plkv.-ltn. Dūze.

9. jūlijā 1925. g. pulka gada svētkos īpaša delegācija (skat.
uzņēm.) noved karogu pulkam Daugavpilī, garnizona mācītājs
Rumpēters to iesvēta un kar. kom. pr-js A. Brūmelis to pasniedz Pre-

zidentam J. Čakstem ar lūgumu to apstiprināt un nodot pulkam,
ko viņš ar laipnību uzņēmās un karogu nodod pulka komandierim.

Svinībās ņēma dalību kara ministrs G. Zemgals, armijas augstākā
vadība un daudz organ. delegācijas. Līdz ar to komitejas uzde-

vums godam bija veikts.



Lai uzturētu ar pulku tālākas draudzības saites Dobeles un

apkārtnes iedzīvotāji, kā ari daži bij. kom. locekļi atsevišķi, pa-
gājušos gadus sūtījuši uz pulka gada svētkiem balvas dēļ izsnieg-
šanas uzvārētājiem šaušanā, dziedāšanā v. c.

Dobelnieku delegācija, kuŗa noveda pulkam karogu. No kreisās priekšā sēd:

K. Valmans, H. Šēls, otrā rindā — M. Siļķe, V. Aumals, pr-tājs A. Brūmelis,
Kr. Valdovskis, M. Krūmiņš, trešā — stāv E. Freibergs, O. Millers, L. Stārks

un A. Freibergs.

Ja toreiz ir bijuse tāda saprašanās, uzupurēšanās, mīlestība

un cienība pret mūsu atbrīvotājiem-karavīriem, tad tagad tā lai

mūsos nemazinājās. Lai nodibinātās saites būtu nesaraujamas,
jo tikai tādi mēs būsim stipri un neuzvarami. Lai šis karogs
plivo pār karavīriem; mums un mūsu vienību — un vienībā ir

spēks! Ar šo spēku lai mēs stāvam stipri par savu valsti un

A. Brūmelis.

Karoga komitejas pr-tājs.

Dobeles pilsētas ģimnāzija
Jautājums par vidusskolas atvēršanu jau 1920. g. tika pār-

runāts pilsētas domes sēdē, kad no vairākām pusēm ienāca

priekšlikumi dibināt Dobelē, kā dabiskā skolu centrā vidusskolu,

pie kuras uzturēšanas pieaicināt klāt ari apkārtējos lauku pagastus.
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Pilsētas dome un Dobeles, Naudītes, Auru, Sīpeles, Šķibes, An-

nenieku v. c. skolu atbalstīja.

Skolas ēka Skolas iela N° 2

Uz 15. martā 1922. starp Izglītības Ministriju un Dobeles

pilsētas valdi noslēgtā līguma pamata augusta mēnesī tanī pašā
gadā ari atvēra pie Dobeles 6-klasīgās pamatskolas I. klasi reāl-

skolas tipa. Par skolas pr-ka vietas izpildītāju un dabas zinību

pasniedzēju Izglītības Ministrija apstiprināja 3. augustā 1922. g.

pamatskolas skolotāju Jēkabu Kamolu. Pārējais paidagoģiskais

personāls 1922/23. māc. gadā sastāvēja no sekošiem skolotājiem:

Milda Kamols (pasniedza vācu valodu), Kristaps Ulmanis

(latv. valodu), Milda Ulmanis (vēsturi), Kārlis Knochs (fīz. un ķīm),
Ernests Francmanis (ģeogr.), Marija Francmanis (krievu valodu),
Jānis Straumanis (tic. māc), Dāvids Helmanis (zīmēšanu), Elza

Boka (matemātiku), Anna Briedis (franču valodu), Elza Hofrats

(dzied.), Kārlis Slava (vingr.). No augšminētiem skolotājiem 7

bija Dobeles pamatskolas skolotāji.
Pirmā gadā skolā mācījās 17 skolēni — 10 meitenes un 7

zēni, kaut gan vietējo pamatskolu beidza tanī gadā tikai 7, kuri

visi bez izņēmuma pārnāca vidusskolas I. klasē.

Tā kā pamatskolai pašai bija ļoti maz telpas, tad viduskola

otrā gadā ar otrās klases atvēršanu, bija spiesta meklēt sevīm

citur telpas un tādas viņa atrada Skolas ielā N° 2 Treigūta man-

tinieku namā.

1923/24. mācības gadā skolā dardojās jau visi iepriekšējie
skolotāji, izņemot izstājušos Elzu Boku un Annu Briedis. Kā
franču valodas pasiedzēja no jauna pieņemta bija skolotāja El-

vīra Neimanis. j
-
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Skolu apmeklēja 30 skolēni — 17 zēni un 13 meitenes.

Vidusskola, kura pirmā mācības gadā izlietoja pamatskolas mā-

cības līdzekļus un bibliotēku, ar otru mācības gadu pate sāka iegā-
dāties nepieciešamākos mācības līdzekļus un iekārtot bibliotēku.

Tika iegādātas 44 grāmatas vērtībā Ls 411,62 un mācības lī-

dzekļi par Ls 87,92. Skolas izdevumi 1923./24. māc. gadā bija

kopā Ls 4955,54.

1924/25. māc. gadā no paidagoģiskā personāla izstājās:
Elza Hofrāts, Kārlis Slava, Kristaps Ulmanis un Milda' Ulmanis.

No jauna pieņemti: Ādolfs Slīps un Ernests Anševics.

Skolu apmeklēja 49 skolēni — 27 zēni un 22 meitenes.

Bibliotēka sastāvēja no 59 grāmatām Ls 475,— vērtībā. Pārējo
mācības līdzekļu vērtība —Ls 455,66. Skolas mēbeļu kopvēr-
tība — Ls 1184,71. Šī mācības gada ieņēmumi skolā bija kopā
Ls 9473,75. Visi izdevumi kopā bija Ls 10449,36. Šis mācības

gads noslēdzās ar Ls 975,61 lielu deficitu, jo valsts maksāja tikai

V 4daļu no skolotāju algām un vairāki skolotāji par savu darbu

veselu gadu un vēl ilgāk saņēma tikai pusi no viņiem pienākošā

atalgojuma.
1925/26 māc. gadā izstājās skolotāji: Ādolfs Šlīps, Milda

Kamols, Marija Francmanis un Elvīra Neimanis, no jauna iestā-

jās : Milda Kalējs, Marta Zillers un Voldemārs Ziemelis.

Skolu apmeklāja 54 skolēni — 24 zēni un 30 meitenes.

Šinī mācības gadā bija pirmais skolēnu izlaidums. Gala pārbau-

dījumus izturēja un saņēma gatavības apliecības 9 skolēni — 3

zēni un 6 meitenes, no kuriem 1 zēns un 1 meitene iestājās Lat-

vijas augstskolā. Skolas bibliotēkā bija 62 grāmatas Ls 548,16
vērtībā. Pārējo mācības līdzekļu vērtība —Ls 495,66. Skolas

mēbeļu kopvērtība — Ls 1233,95. Skolas ieņēmumi iesk. ari no

valsts —Ls 6187,75, no pašvaldībām —Ls 1660,— un Jelgavas

apr. valdes pabalsts — Ls 859,— kopā Ls 12439,59. Visi izde-

vumi kopā — Ls 14123,76. Šī gada budžets noslēdzās ar

Ls 1684,71 lielu iztrūkumu, lai gan valsts sākot ar 1. augustu
1925. g. pie skolas uzturēšanas piedalījās ar pusi no skolotāju algām.

1926/27. māc. gadā no paidagoģiskā personāla izstājās:
Voldemārs Ziemelis un Milda Kalējs; iestājās: Alfrēds Lukstiņš
un Eduards Granāts. Jēkabu Kamolu uz paša lūgumu 28. au-

gustā 1926. gadā atsvabināja no direktora pienākumiem un viņa
vietā par direktoru apstiprināja Ernestu Francmani, skaitot no 28.

augustā 1926. gada. Skolu apmeklēja 57 skolēni — 25 zēni un

32 meitenes, gatavības apliecības saņēma 11 skolēni, no kuriem

1 zēns iestājās augstskolā. Skolas ieņēmumi (iesk. ari no valsts

Ls 7350,85, no pašvaldībām — Ls 3622,09) kopā Ls 15722,25.
Isdevumi (iesk. iepr. gada deficetu) kopā Ls 17907,03. Deficets

Ls 2184,78.
1927./28 māc. gadā paidagoģiskā personāla sastāvs mainījās:

izstājās Ernests Anševics; iestājās Lūcija Ivanovs.
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Skolu apmeklēja 63 skolēni — 37 zēni un 26 meitenes,

gatavības apliecības saņēma 14 skolēni, no kuriem 3 zēni un 1

meitene iestājās augstskolā.
Finansielais stāvoklis šinī māc. gadā stipri uzlabojās, jo

sākot ar 1928. g. 1. aprili valsts maksāja pilnas skolotāju algas
un skolas kasē ieplūda prāvi privātziedojumi, tā kā 1927./28. g.
budžets noslēdzās bez iztrūkuma. Jāatzīmē direktora E. Franc-

maņa kga vērtīgais ziedojums — muzīkas instruments skolēnu

orķestrim Ls 1500 vērtībā. Šī gada budžeta ieņēmumi un izde-

vumi bija kopā Ls 22439,26. Bibliotēkā grāmatu kopskaits bija
329 grāmatas Ls 1733,30 un mācības līdzēkļu Ls 4114,57 vērtībā.

1928/29. māc. gadā skolā darbojās visi iepriekšējā gada
mācības spēki. Skolu apmeklēja 67 skolēni — beidza 10.

Šinī māc. gadā telpu ziņā stāvoklis ievērojami uzlabojās, jo
Dob. pilsētas pašvaldība par Ls 30,000 no Treiguta mantiniekiem

ēkas atpirka un pēc tam izremontēja. leņēmumi un izdevumi

bija Ls 22080,01.

1929/30. māc. gadā skolā darbojās sekosi mācības spēki:

1) direkt. Ernests Francmanis pasniedza vācu vai. v. ģeogrāfiju,

2) Kārlis Knochs — matemat., fiziku v. ķīmiju, 3) Jānis Strau-

manis — tic. māc, 4) Jēkabs Kamols — dab. zin., 5) Magda
Orlova — vācu vai., 6) Alfrēds Lukstiņš — vingr. v. militāro ap-

mācību, 7) Edmunds Granāts — matemat., fiziku un kosmograf.,

8) Lūcija Ivanovs — latv. vai. v. vēsturi, 9) Milda Kalniņš —

franču vai. v. rokdarbus, 10) Dāvids Helmanis — dabas zin. un

zīmēšanu.

Skolu apmeklēja 74 skolēni — 44 zēni un 30 meitenes, to

nobeidza 11. Tag. bibliotēkā 938 grāmatas par Ls 3325,38, mā-

cības līdzēkļu — Ls 5093,14 un mēbeļu vērtība Ls 1996,76.

leņēmumi: iepriekšējā gada atlikums Ls 62,83, no valsts Ls

18926,93, no pašvaldībām Ls 3209,92, no daž. organ. Ls 400, no

privātpersonām Ls 1050, māc. naudas Ls 4120, kopā Ls 27769,68.
Izdevumi: algas paidag. personālam Ls 22539,7A apkalpot.

Ls 500, pārvald. izdev. Ls izdev. Ls 1000,06, in-

ventārs Ls 299,20, māc. līdzēkļi Ls 1537,22, atlaista māc. nauda

5 truc. skolēniem Ls 320, stipendijas 3 trūc. skolēn. Ls 200, ie-

maksas sl. kasē Ls 164,58, iemaksas penziju kasē Ls 309,92 un

atlik. uz nāk. budžēta gadu Ls 663,43, kopā izdots Ls 27769,68.

Ar 1930. g. 1. augustu skola uzsāka savu 9. pastāvēšanas
gadu. Skolēnu skaits uz 1. zeptembri bija 80 (46 zēni un 34

meitenes). Kā skolas ārsts pa visu skolas pastāvēšanas laiku

darbojās Dr. E. Francmanis netik vien bez atlīdzības, bet vēl pa-
balstīdams to ar ziedojumiem. Skolas darbveža pienākumus iz-

pilda skol. K. Knochs, kurš bez tam vēl ir skolas padomes un

paidagoģiskās padomes sekretārs.

Pie skolas, sākot jau ar dibināšanas gadu, darbojās skol-

nieku pulciņš „Ausma" ar literārisko, dramatisko un šacha sekcijām,
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izdodams žurnālu „Ausma" un sarīkodams referātus, jautājumu
vakarus, teātra izrādes, un šacha turnīrus. Sevišķi labi skolā ir

nostādīts sports zem plaši pazīstamā un iecienītā virsleitnanta

A. Lukstiņa kga vadības. Bez programmā paredzētiem obligāto-
riskiem priekšmetiem skolā pasniedz vēl vairākus neobligāto-
riskus priekšmetus, kā angļu, krievu un latīņu valodas un grā-

matvešanu.

lestāšanās nauda skolā Ls 10,—. Mācības nauda gadā
Ls 60,—. Dobeles pilsētā dzīvojošiem un ari to pagastu skolē-

niem kuru pašvaldības piedalās skolas uzturēšanā. Visiem pā-

rējiem mācības nauda Ls 80,—. Mazturīgiem un trūcīgiem sko-

lēniem mācības nauda tiek atlaista.

Ka skola ir ieguvusi sabiedrības uzticību, pierāda gadu no

gada pieaugošais skolēnu skaits. Tā kā Dobele atrodās no da-

bas jaukā, augstā, veselīgā vietā un viņā kā mazākā provinces

pilsētiņā atkrīt lielpilsētās pavedinošie apstākļi, pastāv ciešāka

kontakts starp audzinātājiem un audzēkņiem, un iespējama labāka

skolēnu uzraudzība, Dobeles ģimnāziju apmeklē netik vien Do-

beles pamatskolu beigušie skolēni, bet vecāki sūta savus bērnus

labprāt šurp ari no visiem apkārtējiem lauku pagastiem.

Lai nostādītu audzināšanu skolā un ārpusskolas uz parei-
ziem pamatiem, nepieciešami vēl ir fizikas, ķīmijas dabas zinību

kabineti, darbnīcas, plašas vingrošanas un atpūtas telpas, lasītavas,

rotaļu laukumi v. t. t. Skolas vadītāji un uzturētāji pieliks visas

pūles, lai visu to varētu sasniegt jau tuvākā nākotnē, un Dobeles

ģimnāzija cienīgi varētu nostāties blakus savām citām ij~ 1 - : =—

māsām pilsētās un uz laukiem, K. K.

Dobeles un apkārtnes slimnīca.

Pamats Dobeles un apkārtnas veselības aizsardzības bie-

drībai likts 30. jūnijā 1919. gadā, kad pēc vairākām iepriekšējām

apspriedēm, Dobeles pilsētas, Dobeles, Šķibes, Auru, Sīpeles un

Naudītes pagastu pilnvarotie priekšstāvji nolēma pārņemt paš-
valdību kopējā rīcībā lielinieku 1919. g. pamesto kara lazareti.

Dobelē. 1919. g. sākumā uz vietējo ārstu — Dr. A. Neimaņa
un Dr. E. Francmaņa ierosinājuma lielinieku izpildkomiteja Do-

belē bija ierīkojusi Baznīcas ielā Berga mājā pārsienamo punktu
ar dažām gultām, kuru drīz vien nācās papildināt ar lipīgo sli-

mību izolācijas nodaļu, jo tanī laikā nepārtraukti no Krievijas
sāka atgriezties pasaules kara laikā izdzītie iedzīvotāji un viņiem
uz pēdām sekoja visādas bīstamas epidēmiskas slimības, kā vē-

dera izsituma tīfs, bakas, dizentērija un citas, tā apdraudot ar

jaunām briesmām mūsu kara un revolūcijas izpostīto zemi. Li-

pīgo slimību baraku ierīkoja Lielā ielā 15, agrākā Dišencika,
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tagadējā Auziņa mājā. Pēc lielinieku izdzīšanas personāls tur-

pināja savu darbu slimnīcā, kura bija galīgi pārpildīta. Nodibi-

noties jaunai kārtībai, slimnīcas ārsti piedāvāja Dobeles pilsētai

pārņemt pamesto iestādi. Pilsētai vienai tas tomēr nebija pa

spēkam un tā aicināja talkā apkārtējos pagastus, kuri līdzīgā
mērā bija ieinteresēti epidēmijas apkarošanas un medicīniskas

palīdzības sniegšanas problemos.

Tā radās augšminēto pašvaldību apvienošanās ar mērķi uz-

turēt kopēju slimnīcu Dobelē. Dobeles un apkārtnes slimnīcas

savienība sāka darboties bez kautkāda rakstiska nolīguma, bez

statūtiem un ari bez līdzekļiem. Lielinieku laikā slimnīcai sa-

rekvizētais inventārs tika atprasīts no viņu agrākiem īpašniekiem.
Telpas bija trūcīgas, nepiemērotas slimnīcai, mājas galīgi nolaistas.

Trūka jebkādas labierīcības. Atejas bija aukstas un smirdošas,
krāsnis izdegušas', bez siltuma. Priekš vannām ūdens bija jānes
no akas ar spaiņiem un jāsilda katlos šaurā virtuvē, izlietotais

ūdens jānes arī ar spaiņiem ārā. Ziepes gandrīz nebija dabona-

mas, veļas bija ļoti maz, jo visi, kuri nāca no frontes, gandrīz
bez izņēmuma bija inficēti utīm, izsituma tīfus infekcijas galveno

pārnesēju. Veļa, ar Dr. Neimaņa vidutājību bija aizņemta no

Baltijas latv. bēgļu apgādāšanas komitejas. Slimnīcā šaurās, ne-

ērtās gultas Dob. pils. valde bij iepriekšējā gada rudenī par da-

žiem ost rubļiem nopirkusi no Dobeles vācu zaldātu padomes.
Mēbeles — skapji, krēsli, galdi, bija visādu fasonu un stilu mi-

strojums, pa daļai stipri bojātas.

Bij. Bordeliusa mantinieku māja Lielā ielā N° 11.
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Telpas Berga namā bija pārāk nepiemērotas un 1. 11. 1920.

gadā slimnīca tika pārcelta uz Bordeliusa mantinieku māju (skat.
uzņēm. 41 1. p.), tagadējo biedrības īpašumu.

1923. gadā ar Bordeliusa mantiniekiem tika noslēgts nomas

kontrakts uz 10 gadiem, pēc kura viņi saņēma tikai Ls 140 gadā
īres par 3 pūrvietām dārza un 2 ēkām, līgums viņiem likās ne-

izdevīgs un tie bija ar mieru pārdot pašvaldībām savu īpašumu.
15. 111. 1925. gadā slimnīcas padome ari nopirka viņu par Ls 15000.

Līdz nekustama īpašuma pirkšanai slimnīcas savienība darbojās
bez kaut kāda apstiprināta līguma, pašvaldību padomju doto in-

strukciju robežās. Tagad savienībai vajadzēja vai nu koroborēt

nopirkto māju uz visu to pašvaldību vārdu, kuras piedalījās slim-

nīcas savienībā, tas ir uz Dobeles pilsētu un 6 pagastiem, pie-
šķirot katrai pašvaldībai V7no īpašuma tiesībām uz iegūto mantu,
vai panākt juridiskas personas tiesību piešķiršanu pašai savie-

nībai. Minētie principielie jautājumi bija jāizšķir vispirms katrai

pašvaldībai atsevišķi, pilsētas domes un pagastu padomju sēdēs.

Pagastu lēmumiem bija jāprasa 2 apriņķu valžu piekrišana tālāk

ari 2 apriņķu lēmumiem — Pašvaldības Departamenta piekrišana.
Pirkuma nepieciešamības un cenas jautājumi gāja to pašu in-

stanču ceļu. Tad nāca statūtu jautājums. Zvērinātais advokāts

Gustavs Zemgals (bij. Valsts Prezidents) dobelniekiem izrādīja siltu

pretimnākšanu visās lietās, dodams juristu padomus bez kaut kādas

atlīdzības, viņš tāpat ari izstrādāja pašvaldības savstarpējo līguma
projektu, kurš izstaigādams atkal visas instances, atdūrās pret
lekšlietu ministrijas juriskonsultu, pēc kura atzinuma arī viņš vēl

nedeva savienībai juridiskas personas tiesības un iespēju koro-

borēt nopirkto īpašumu. Tad ar Sark. Krusta Galvenās valdes

palīdzību, slimnīcas padome izstrādāja un pieņēma tagadējos Do-

beles un apkārtnes veselības aizsardzības biedrības statūtus, kuri

no jauna gājā caur pilsētas domi, 6 pagastu padomēm, 2 ap-

riņķu valdēm un Pašvaldības Departamentu. Visūr bija jāizkaro
nedalīta piekrišana un saskaņoti lēmumi. 19. V. 1927. gadā pa-
domei izdevās panākt savu statūtu reģistrāciju Jelgavas apgabal-
tiesā, ar to iegūt juridiskas personas tiesības un koroborēt uz

biedrības vārdu 2 gadus atpakaļ nopirkto īpašumu. Pa to laiku

pašvaldību biedrība, atrodoties vēl nepiedzimušā, jeb pareizāki,
nelegalizētā stāvoklī, bija paguvusi sagādāt vajadzīgos līdzēkļus
ne tik vien gruntsgabala nopirkšanai, bet arī slimnīcas izbūvei,
kura uz statūtu apstiprināšanas laiku pa daļai jau bija veikta.

1925. g. tika pilnīgi pārbūvēts fachverķa ērbērģis, dienvid-

galā ierīkotas 4 istabas ar jaunu izeju dārzā rietumu pusē, telpas
veļas mazgātuvei un 4 istabas personāla dzīvoklim, pārbūvi no-

beidza rudenī, ar viņu slimnīca ieguva 10 istabas, kurās nākamā

gadā ķeroties pie galvenās ēkas būves darba, varēja provizoriski
ievietot slimniekus.

Erbērģa pārbūve un vēlāk arī citas būves tika izvestas saim-

nieciskā kārtā.
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1926. g. tika pagarināts un izbūvēts labais slimnīcas spārns,

piebūvējot viņam rietumpusē koridoru, kura galā uzcelta jauna
ēka ar ūdenstorni vidū, uzmūrētu 4 stāvu augstumā no betona

Dobeles un apkārtnes slimnīca
—

ūdenstornis.

bluķiem (skat. uzņem.). Torņa virsus pārklāts ar dzelzs sijās ie-

betonetiem griestiem, uz kuriem balstās 2 dzelzsbetona kubli,
koptilpumā 16 kb. m. Ap kubliem viegla koka būve ar zāģu
skaidām pildītām sienām, kuru sedz skārda jumts. Torņa pa-

grabā izurbta 204 pēdu dziļa arteriska aka no kurienes ūdens ar

elektriskā sūkņa palīdzību tiek padots augšējos kublos. Ap torni

apakšstāvā izbūvētas telpas sieviešu palātai, ķēķim (zem kura be-

tonēts saimniecības pagrabs), personāla ēdamā istaba, operācijas
istaba un viņas priekštelpas.

_

Blakus piebūvēta plaša veranda ar

vaļēju balkonu virs viņas. Ūdensvads deva iespēju slimnīcu ba-

gātīgi apgādāt ar labu un tīru ūdeni, ierīkot 3 vannas istabas un

3 ūdens klozetus, no kuriem sākās kanalizācijas zistema ar ce-

menta bedri slimnīcas dārzā kā gala punktu. Koridors deva ie-

spēju viņa rīta pusē ierīkot rindu mazāku istabiņu 2— 3 slim-

niekiem ar atsevišķu ieeju katrā. Pārbūvē pavairoja slimnīcas rī-

cībā esošo istabu skaitu, no 11 uz 35. -

1927. g. pēc arch. Ikstruma projekta tika izbūvēts slimnīcas

otrais stāvs, kas deva jaunas 9 istabas, tika pārbūvēts labais ēkas

spārns, izbetonēti viņa pagrabi, ierīkota vēl viena vanna un klo-

zets. Otrā stāva izbūve deva iespēju atbrīvot I. stāva 3 istabas

pārsienamām telpām, kalna saules un Rentgena kabinetam un

un augšstāva 3 istabās ierīkot dzemdēšanas nodaļu. Ēkas ār-

puse tika apšūta ar darvotu papi un pārklāta ar cementa apme-

tumu, pabeigts žogs gar Tukuma ielu. Lielās un Tukuma ielu

stūrī tika uzcelts puķu kiosks, lai varētu pie slimnīcas saistīt dārz-

nieku puķu dārza apstādījumu izkopšanai. 1929. gadā iesākti un

pa daļai pabeigti iekšējie un ārējie slimnīcas ēku, krāsošanas darbi.
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Paralēli pēdējo triju gadu būvdarbiem, izgatavotas jaunas mē-

beles priekš slimnīcas, S. Kr. mechaniskā darbnīcā pasūtītas jau-
nas ērtas gultas, iegādāti diatermijas, kalnasaules, elektrotera-

pijas un Rentgena aparāti un ierīkoti attiecīgi kabineti, gandrīz

pilnīgi atjaunoti un papildināti veļas krājumi.

Strauji pieaugot slimnieku skaitam, veļas mazgāšana ar rokām

bija saistīta ar lielām grūtībām, nevarēja izmazgāt to daudzumu

veļas, ko vajadzēja ; itīpaši neveicās ar žāvēšanu ziemā, pavasarī

un rudenī, tamdēļ 1929. g. tika iesākta moderna veļas mazgāta-
vas būve, kura nobeigta 1930. g., pie kam uzstādīts dezinfekci-

jas aparāts, veļas mazgājamās mašīnas līdz ar žāvētavu un glu-
dinātavu.

Slimnīcas padomes izbūves darbs deva sēkošus rezultātus :
Galvenā ēkā, neieskaitot pagrabus, koridorus un torņa istabas,

tagad ir 34 telpas, no kurām slimnieku palātām izlietotas 12, uz-

gaidāmām istabām, kanclejai, kantorim un aptiekai 4, operācijas,

pārsienamai istabai, elektroterapijas un Rentgena kabinetiem 6,
saimniecības vajadzībām un personāla ēdamai istabai 3, vannas

istabām 4 un pērsonāla dzīvokļiem 5. No blakus ēkas 10 ista-

bām, bērnu veselības kopšanas punkts aizņem 6, veļas mazgāta-
vas un dezinfekcijas istabām 4, personāla dzīvokļiem 8. Istabu

kopskaits slimnīcā ir 52. Slimnīcā atrodas dzemdēšanas, ķirurģiskā
un iekšējā nodaļas, priekš 40 gultām. Slimnīca piešķiršanas
cēļā ieguvuse gruntsgabalu 24 pūrv. Ķester mežā priekš sanato-

rijas būves vajadzībām. Slimnīcas gruntsgabala pirkšana izmak-

sājusi Ls 16,200,—. Pavisam slimnīcas atjaunošanai un izveido-

šanai izdots Ls 134.344,56. Slimnīca tagad pieskaitāma pie

priekšzīmīgākām provinces pilsētu slimnīcām.

Tagadējā Dobeles un apkārtnes veselības aizsardzības bied-

rības sastāvā ieiet Dobeles pilsēta, Dobeles, Šķibes, Sīpeles, Auru

un Naudītes pag. no Jelgavas apriņķa un Tukuma apriņķa An-

nenieku, Jaunpils, Bikstu un Zebrenes pagasti — kopā — 10

pašvaldības un kā 11 biedrs L. Sark. Kr. Dobeles nodaļa.

1929. g. atskatoties uz 10 gadu ražīga darba, padome ar

pateicību pieminēja visus agrākos darbiniekus un labvēļus. Savā

30. VI. sēdē ta vienbalsīgi ievēlēja par biedrības goda biedriem

bij. Valsts Prezidentu Gustavu Zemgali un Dr. Edgaru Francmani,

par biedriem-veicinātājiem iecēla :
Dr. Augustu Neimani, Dr. Heinrichu Abramoviču, Kristapu Mūrnieku, Jāni Nei-

landu, Paulu Valdovski, Vili Neilandu, Johannu Tifentālu, Kārli Vazdiķi, Pēteri

Silenieku, Jāni Mūrnieku, Kristapu Valdovski,Minnu Hartman kdzi, ArvīduVaitu,
Vili Janševicu, Timoteju Michmeli, Lāmas kdzi, Pones kdzi, Neiland kdzi, Do-

beles Bērzes Savienību, Jaunpils Krāj-Aizdevu Sabiedrību, Jaunpils Piensaim-

nieku Sabiedrību, Savstarp. ugunsapdrošināsanas sabiedrību, Dobeles ūdens dzir-
navu pārvaldi, Bikstu piensaimnieku un patērētāju sabiedrību, Annenieku patē-
rētāju biedrību un Dobeles un apkārtnes patērētāju biedrību ~Bērzupe". Siltu

izjustu pateicību biedrības padome izsaka L. Sr. Krusta Dobeles nodaļas bied-

riem un L. S. Krusta Galvenai valdei.
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10 gadu atceres gadījumā biedrības padome izdeva plašu

pārskatu ar 16 foto attēliem, kurā jo sīki raksturota slimnīcas at-

tīstība. Šis pārskats par Ls 1 dabonams vēl F. Ledaina drukātavā.

Slimnīcas bilance uz 1. I. 30. g. bija Ls 214293,84. Saim-

niecības pārzinis K. Slava. Grāmatvedis A. Jansons.

Valdē: pr-tājs P. Valdovskis, loc. Greiers, E. Bētiņš,
M. Hartman. Reviz. kom. pr-tājs A. Kristapsons, loc. E. Vidners

un V. Neilands.

Slimnīcas direktors Dr. E. Francmanis. Slimnīcas ārsts Dr.

H. Abramovičs.

Žēlsirdīgās māsas: E. Tenne, Z. Students, Z. Edelman un

B. Mūrniek, pēdējā darbojās bērnu punktā.
Slimnīcas direktoram un sabiedriskam darbiniekam Dr. E.

Francmanim, par nopelniem valsts desmit gados, piešķirts triju
zvaigžņu ordenis 3. šķiras. Jāpiezīmē, kā šo samērā augsto šķiru

dabūjuši tikai nedaudzi provincieši, par izcilākiem nopelniem sa-

biedrības un valsts labā.

Dobeles ūdensdzirnavas.

Skats uz Dobeles ūdensdzirnavām.

Dobeles pagasta un Dobeles pilsētas piederošās dzirnavas

piešķirtas 1923. g. 9. janvārī. Pēc piešķiršanas uz vienu gadu
izrentētas. Pašvaldības pašas sāka saimniekot no 1924. g. 22. ap-
rili. Tanī pašā gadā izdarīja pārbūvi, iebūvējot jaunas malšanas

un vilnas apstrādāšanas mašīnas. Malšanas darbus atjaunoja ru-

denī, bet vilnas apstrādāšanu 1925. g. februārī.
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No 1924. g. dzirnavu pārvaldīšanai, pašvaldības izbīdīja
īpašu dzirnavu organizāciju komiteju pa diviem priekšstāvjiem no

katras pašvaldības, kuru vēlāk pārdēvēja par dzirnavu pārvaldi.
Ar 1925. g. pašvaldības ievēlēja dzirnavu direktoru K. Vītolu,
kāds pastāv vēl līdz šim. Pārvaldē tagad ieiet dir. K. Vītols, K.

Valdovskis, J. Mūrnieks un K. Grandaus.

Bilance 1925. g. uzrādīja Ls 163.658,95
1926. g. „ . 178.235,99
1927. g. „ i, 184.481,99
1928. g.

. . 189.794,04
1929. g. . . 193.522,14

Par rupju malšanu ņem 0,6 sant. par kg, par bīdelēšanu —

2,5 sant. no kg, putraimiem 2 snt. kg, kāršanu vatē 40 snt. kg,
kamolos 50snt.kg,vērpšana Ls l,2skg,kārst-vērpt-šķetināt Ls 1,70 kg.

Parūķa ūdensdzirnavas

Parūķu ūdensdzirnavas un elektriskā spēka stacija pieder
Dobeles Bērses Savienībai. Dziranvas atrodas 3 kra no Dobeles

uz Dobeles-Krimūnu ceļa romantiskajā Bērzes upes krastā.

Savienības sākums meklējams 1918. padā vācu okopacijas
laikā un viņas galvenais mērķis ir izplatīt elektrisko gaismu un

spēku Dobeles apkārtējos pagastos. Savienība sastādās no 5

biedriem pašvaldībām resp. strāvas patērētāju kooperatīviem : Do-

beles pilsētas, Dobeles pag. Sīpeles cl. patēr. kooperatīvs „
Ener-

ģija", Šķibes elektr. strāvas patēr. koop. «Gaisma" un Auru eletr.

strāvas patēr. kooperatīvs; pēdējie dod katrs 2 delegātus, kuri

kopīgi sastāda Savienības padomi un pēdējie no sevis izvēl valdi,
kura vada Savienības darbus.

1930. g. valde sastāv no sekošām personām: K. Mūrnieks

valdes pr-js, J. Slava sekretārs un direktors-rīkotājs, K. Peize, K.

Valdovskis un A. Judovics. Revidenti ir Ed. Peize, Aug.Beitlers
un J. Ulmauis. Elektriskās centrāles pārzinis ir A. Henniņš un

dzirnavu darbvedis M. Pole.

1930. g. strāvu patērē apm. 350 abonenti Dobeles pilsētā
un 190 abonentu apkārtējos pagastos. 1930. g. pievienoja ap-

gaismošanas tīklam ari Džūkstes miestu.

Dobeles Tautas Nama Savienība

Dobeles Tautas Nama Savienība sastāv no 14 biedrībām,
kuru mērķis ir Dobelē uzbūvēt Tautas namu. Šo biedrību
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priekšstāvji ir sekosi: 1) K. Ulmanis (Dob. Sav. b-ba), 2) A.

Brūmelis (Centr. Latv. Jaun. Sav. Dob. nod.), 3) K. Valdovskis

(Dob. Brīvpr. Ug-dz. b.), 4) T. Kozlovskis (Dob. pag.), 5) K. Ver-

ners (Dob. pils.), 6) J. Šteinbergs (Dob. un apkārtnes patēr. b.

Dobeles Tautas Nama projekts

„Bērzupe"), 7) E. Finks (Dob. patēr. b.), 8) J. Riksis (Dob. latv.

draudze), 9) A. Beitleris (Dob. Kiāj-aizd s-ba), 10) K. Vītols

(Dob. pag. Savstarp. Ug.-apdr. b.), 11) K. Slāps (Dob. Namsaimn.b.)

12) E. Vanags (Latv Sark. Kr. Dob. nod.), 13) K. Imars (Dob.
aizs. nod.), 14) J. Slava (Dobeles-Bērzes Sav.).

Tautas namam pieder gruntsgabals 6567 kv. metri liels Do-

belē, Baznīsas ielā N° 2. Tautas nama padome ari pieņēmuse

būvprojektu, kurš galīgā veidā izmaksās Ls 140.000,— Projektu

un aprēķinu izstrādā doc. P. Kundziņš Rīgā. Projekta ārējais iz-

skats redzams attēlā.

Valde: pr-ks E. Finks, biedrs T. Kozlovskis, kasieris Kr.

Ulmanis, sekretārs K. Verners un v. loceklis J. Riksis.

Dobeles iecirkņa Miertiesa.

Dobeles iecirkņa" Miertiesa — Dobelē, Lielajā ielā N° 16

tāļr. N° 9. Miertiesnesis — Arvīds Vaits; sekretārs, — Arnolds

Strauss; vecākais kanclejas ierēdnis — Jānis Janševics.
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Dobeles iecirkņa Miertiesa sāka darboties 1920. gada maija
mēnesī. Miertiesas noorganizētājs un pirmais miertiesnesis —

Kārlis Vītols (tagadējais Jelgavas Apgabaltiesas loceklis), pēc viņa

par miertiesnesi nāk Fricis Bergmanis (miris kā notārs Bauskā),
nākamais miertiesnesis — Ludvigs Bērziņš (tagadējais Jelgavas

pilsētas iecirkņa miertiesnesis) un no 14. februāra 1923. gada
miertiesnesis — Arvīds Vaits.

Miertiesas rajonā ietilpst Dobeles pilsēta un sekosi pagasti:
Auru, Berzmuižās, Dobeles, Šķibes, Tērvetes (agrākais Kalna-

muižas), Naudītes, Penkules, Sīpeles, Mežmuižas — no Jelgavas

apriņķa un Annenieku un Bikstu — no Tukuma apriņķa.
Sēdes parasti tiek noturētas otrdienās un piektdienās un

dažreiz ari trešdienās.

lenākušo lietu skaits pēdējos gados sekošs: 1924. g. —813;
1925. g. — 1223; 1926. g. — 1703; 1927. g. 1798; 1928. g.—

1725; 1929. g. - 1845.

Miertiesas telpās atrodas ari Dobeles pilsētas īres Valde ar

miertiesnesi Arvīdu Vaitu kā priekšsēdētāju un Arnoldu Strausu

kā sekretāru.

Dobeles prese.

Pirmā „Dobeles Vēstneša" redakcija.
Sēd no kreisas : žurn. V. Celms, atb. redakt. Alf. Frišmanis, Fr. Ledainis,A. Spalītis;

stāv: Fr. Kalniņš un E. Finks.

Pēdējos gados visa latvju avīžniecība jūtami attīstījušās, ka

kvantitatīvi, tā kvalitatīvi par pēdējo tas sēvišķi zakams tech-

nikas zīņā. Līdz ar šo vispārējo avīžniecības gaitu, progresējusi
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ari provinces prese, un pašlaik Latvijā nav vairs nevienas pilsē-

tas, kur nebūtu sava drukāta vārda — septītās lielvalsts repre-

zentanta. Tā tas ir ari Dobelē. Kopš 1928. gada Dobelē iznāk

savs laikraksts «Dobeles Vēstnesis" Alfrēda Frišmaņa vadībā.

Izdevēja izdevniecība „Mūsu Domas" — Jelgavā. Ir gan jau ari

pirms tam bijuši daži mēģinājumi («Dobeles Vārds", «Dobeles

Dzīve", «Dobeles Pirmdiena") bet tie apstājušies ar pirmiem nu-

muriem. Tagadējais «Dobeles Vēstnesis" jau no pirmām gai-
tām ieguva plašas zimpatijas un tagad, pēc trim gadiem, katrs

Dobeles pilsonis jau tā saaudzis ar savu laikrakstu, ka vispla-
šākā apkārtnē «Dobeles Vēstnesis" ceturtdienās ierodas kā mīļš
viesis. Laikraksts nav partejisks un savā neatkarībā pilnīgi ob-

jektīvi vērtē visus politiskos, saimnieciskos un sabiedriskos jau-
tājumns. Pie laikraksta saistīts plašs pulks līdzstrādnieku, bet

tiešā darbā daudz pūles pielicis rosīgais drukāt. īpašnieks Fr. Le-

dainis, kura telpās (Tukuma ielā N° 2 Dobelē) ari atrodas re-

dakcija. Vēl red. rosīgi strādā Dr. H. Abramovičs, E. Finks, V.

Celms, Fr. Kalniņš un citi.

Pirmā «Dobeles preses balle" notika sestdien, 2. martā

1929. g. Iznācis vienreizīgs «Dobeles preses balles vēstnesis".

Par šīs balles karalieni tika ievēlēta E. Pudzis jkdze.
A. Fr.

Pašvaldību un sabiedriskie darbinieki

un svarīgākie notikumi.

Jānis Mūrnieks

pilsētas galva no 1920.-1925. g.

Kristaps Valdovskis

pilsētas galva no 1925.—1928. g.
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Inž. Eduards Bētinš

tagadējais pilsētas galva.

Aleksandrs Ulmanis

Jelg. apr. polic. III. iec. pr-ks
no 15. dec. 1927. g. līdz

15. okt. 1930. g.

Udo Matisons

Jelgavas apr. polic. III. iec.

kriminal uzraugs.
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Šifferu ģimene.

No labās pirmā sēd: Emīlija Šiffers, kura pirms kaŗa par 500 zelta rubļiem

likusi Dobeles ev.-lut. baznīcas tornī ietaisīt stundeni (pulksteni;, kurš vēl tagad

kalpo sabiedrībai; otrais sēd Gothards Šiffers (ev.-lut. latv. draudzes pr-ks),

stāvno labās: Augusts Jansons, Jūlija Handrak (dz.Šiffer), dēli Fricis unArnolds

Šifferi, G. Šiffers sakarā ar 50. g. amata svētkiem 31. jūlijā 1927. g. apbalvots

ar IV. šķiras Triju zvaigžņu ordeni.

Dobeles stacijas darbinieki.

No kreisās sēd: Elmārs Laudums (stac. pr-ka pal.), Josifs Zachovskis (svērājs),
FricisKrieviņš fstac.pr-ksj, Kārlis Ozoliņš fceļa meist.) v.Arvīds Bunduls (pr-kapal.).
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Berzbeķes pamatskola 90 gados.
(1839—1929. g. vēsturisks atskats sakarā ar skolas jubileju)

Kad vācu ordenis (13. g. simtenī) ieņēma Kurzemi, tad šī

ordeņa mestrs daudzus savus apakšniekus apbalvojis prāviem ze-

mes gabaliem uz kuriem vēlāk radās muižas. Līdzīgā kārtā cē-

lusies ari „Bērzbeķe", savu nosaukumu gūdama no garāmejošā
strautiņa uz Bērzes upi. Tajā laikā Bērzbeķes muižā dzīvojis
kāds Vilons, kurš vienojoties ar kaimiņu muižniekiem Medemu

(Rumbumuižas) un Drachenfeldu (Dobesmuižas) nolēmuši celt

skolu Bērzbeķes apkārtnei.

Ķepju mājas, kuras atrodas apm. 1 klm no Bērzbeķes mui-

žas, Vilons licis noārdīt un uzcēlis ap 1839. g. skolas ēku.

Minētie trīs muižnieki tad ar rūpējušies par skolas vajadzībām.

Pirmais skolotājs Kaspars Brūms skolā ievēlēts 20. novembrī

1839. g., kurš līdz ar skolotāja pienākumiem izpildījis arī Bērz-

beķes skrīvera vietu un par šo darbu kā papildatalgojums B. pie-
šķirtas pie skolas esošās 15 pūrv. zemes. Ka skolotājs B. sabijis
29 gadus, par skrīveri 52 gadus, līdz pag. pievienošanai Dobeles

pagastam. Kasp. Brūmam skolu nācās atstāt, iestājoties pārkrie-
vošanas laikmetam. 1868. g. par Bērzbeķes skolas skolotāju ie-

vēlēja viņa dēlu A. Brūmu, kurš skolā nostrādāja 24 gadus —

līdz 1892. gadam. No 1868. g. skaitījās obligatoriska skolas ap-

meklēšana un skolu paplašinot, tai izdara pārbūvi. Pēc tam,līdz
1897. g. Bērzbeķes skolu vada skolotājs Vilis Purmals un pēc tā

skolot. Jānis Spriņģis līdz 1906. gadam. Pēc J. Spriņģa skolā

pārnāk Jūlijs Kalniņš, kuru 1914. g., sākoties pasaules karam, ie-

sauc armijā un viņa vietu 1 gadu izpilda Arturs Bērzs.

Vācu okupācijas laikā par skolotāju strādā Fricis Grinfelds

un H. Kontrovska. Grūti laiki sākās ari ar Latvijas nodibināša-

nas sākumu, jo visūr rēgojās posts un kara sekas, lauku mājas
bija pustukšas. Vispār skolas atvēršanu atviegloja nepieciešamais
inventārs, klases galdi, skapis un pat ērģeles bija skolā uzglabā-
jušies. Grūtāki bija ar mācības līdzekļiem, nevij pat grāmatu la-

sīšanai. Šajā laikā 1919. gada 28. janvārī, Dobeles izglītības no-

daļa par skolotāju Bērzbeķē ievēlēja Sīpeles pag. pilsoni Līni

Švāni. Tā paša gada 10 februārī ari uzsāka darbus skolā. Neilgi
pēc tam pārrodas ari bijušais skolotājs Jūlijs Kalniņš, kuru apsti-
prina par skolas pārzini, bet L. Švāni par otro skolotāju. Ar tā

paša gada rudeni (15. nov. 1919. g.) J. Kalniņš pāriet uz Praviņu

pamatskolu un viņa vietā par pārzini ievēlējā L. Švāni.

Tagad skolā ir divas klases, ar četrām nodaļām un skolēnu

skaits ir apm. 60 gadā. Rudeņos, pirms pamatskolas sākšanās

2 nedēļas nodarbojās ari ar pirmskolēniem, tāpat pavasarī, pēc
pamatskolas beigšanas. Skolai telpas (izņemot lielo klasi) šauras

un nevisai labi iekārtotas. Nav ari vingrošanas un ēdamtelpu,
tāpat nav brīvu telpu, kur brīvstundās skolniekiem uzkavēties.
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Pati skolas ēka ir veca un kapitāla remontam nav vērta. Sli-

mību dēļ skola nav slēgta un sanitārais stāvoklis skolā labs. Sko-

las ārsts Dr. Abramovičs, katru mēnesi reiz izmeklē skolēnu ve-

selības stāvokli.

Politisku iemeslu dēļ 1906. g. tika atņemta skolai piederošā
zeme un to piesavinājās Bērzbeķes muižas īpašnieks. Bet 1921.

gadā ar pagastā valdes lēmumu, skolai no jauna piešķīra 4 ha

zemes līdz ar augļu dārzu. 1924. g. skolā kā pad. pr-js darbo-

jās K. Ozoliņš, kasieris K. Šteinbergs un priekšstāvis no paga-
sta padomes K. Grandavs. 1925. g. skolas padomes pr-js ir R.

Rapa, kasieris K. Šteinbergs un pagst. pārstāvis K. Grandavs.

1926. g. kā padomes pr-js nāk K. Šteinbergs, R. Mensons kā

kasieris un pag pārstāvis K. Grandavs. 1927. g. par padomes

pr-ju nāk O. Pūce, kasieri R. Mensons un pag. pārst. K. Grandavs

bez tam sekretāre skolot. Z. Krūmiņš un pad. loc. skolas pārzine
L. Švān. 1928. g. 28 febr. pie skolas ari nodibinājās jaunatnes
Sark. Kr. pulciņš ar 19 biedriem. 1927/28. g. skolas budžets

sastādīts Ls 4345.53. 1928. g. padomes pr-js R. Rapa, kasieris

R. Mensons, no pag. priekšstāvis K. Grandavs, skolas pārzine L.

Švān, kā locekle un sekretāre Z. Krūmiņ.
L. Šv.

Dobeles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 60 gadi.

1869. gada 6. augustā uz Dobeles aptiekas īpašnieka, prov.

Alberta Brennera ierosinājuma nolemj dibināt ugunsdzēsēju bied-

rību. Lūgumrakstu paraksta Dr. theol. Augusts Bīlenšteins, Al-

berts Brenners, Kārlis Jakabsons, Gustavs Spriņģis, Prenclaus v.c.

Par priekšnieku ievēl Albertu Brenneri un par komandas virs-

nieku Rūdolfu Bāru.

Kad biedrības statūti 1871. g. bija apstiprināti, Alberts Bren-

ners, nevaļas pēc, no priekšnieka amata atsakās un viņa vietā

ievēl Dr. theol. Augustu Bīlenšteinu un par komandas virsnieku

Gustavu Grimmu, pēdējais 1875. g. mirst, un viņa vietā ievēl

pēdējā brāli Vili Grimmu, kura laikā (1875.—1905.) biedrība pār-
dzīvo savus ziedu laikus. Visa Dobeles inteliģence ņem bied-

rībā dalību; aktīvo biedru skaits ap 80 cilvēku.

1894. g., biedrības 25 gadu jubilejā, k*ad par priekšnieku

bija Dobeles aptiekas īpašnieks provizors Valeniins Grenctāls,
biedrība iegūst sev krāšņu karogu. 1905. g. par kom. virsnieku

ievēlēts Vilis Veilands. 1911. g. pēc Veilanda nāves par kom.

virsn. nāk Hugo Arnoldijs. Izceļoties pasaules karam, lielākā

daļa ugunsdzēsēju ir spiesta atstāt dzimteni, pamesdami biedrības

mantu likteņa varai, tikai pateicoties P. Veiland kdzes enerģiskai

rīcībai, biedrības karogs, kā ari daudzas citas mantas, atrodas

depo telpās.
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1918. gada rudenī tirgotājs Vilis Letiņš pulcina ap sevi ve-

terānus-ugunsdzēsējus, lai atjaunotu biedrības darbību. Viņš stā-

jas sakaros ar vācu karaspēku, atpērk no pēdējiem ar V. Grenc-

tāla naudu okupācijas laikā uz Dobeli atvestos dzēšamos rīkus.

Sasauktā sapulce par biedrības priekšnieku ievēl V. Grenctāluun

par komandas virsnieku Vili Bētiņu. Jaunā valde atkal ar lielu

enerģiju ķērās pie darba.

1920. g. komandas virsnieka Jāņa Strausa laikos, (1920.—
1922. g.) biedrība klusumā nosvin savus 50 gadu šūpuļa svētkus.

Biedrības vecākiem biedriem izdala piemiņas zīmes, ka ari bie-

drus V. Grenctalu, G. Vazdiķi, K. Jakobsonu un V. Grimmu izvēl

par goda biedriem.

Nākamais kom. virsnieks bija Georgs Gefke (1922. —1924.),
viņa laikā no pilsētas valdes biedrībai tiek ierādītas jaunas (tag.)
depo telpas. 1925. par kom. virsnieku ievēl K. Valdovski, kuru

1929. g. ievēl par b-bas priekšnieku, ļpar komandas virsnieku L.

Gangnusu. 1928. g. biedrība iegādā par Ls 4500 motoršļirci.
18. augustā 1929.g. b-ba svinēja 60 gadu pastāvēšanas svētkus-

60 gadu atceres svētku dalībnieku grupa.

Valde: pr-ks K. Valdovskis, pr-ka pal. J. Zeics, kas. A.

Straus, mantz. K. Feldmanis, sekr. K. Janševics, v. loc. E. Bētiņš,
R. Pasilis, Ž. Osis un kom. virsnieks L. Gangnus.
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Dobeles Saviesīgās biedrības 40 gadi.

Dobeles Saviesīgās biedrības sākums meklējams jau priekš
1870. g. Dobelē tad pastāvējis koris, kurš piedalījies Trešos vis-

pārējos dziesmu svētkos un pirmos Kurzemes dziesmu svētkos

Dobelē 1870. g. Otrus tādus rīkot vāciskā valdība neatļāvusi, jo
tos gribējusi rīkot tikai latviešu komiteja.

Atmodas laikmetā dobelnieki tomēr nodibinājuši latvisku

biedrību zem nosaukuma «Dobeles Dziedāšanas biedrība". Bied-

rības statūti apstiprināti 30. jūlijā 1889. g. no Krievijas iekšlietu

ministra Durnovo. Pirmais biedrības priekšnieks bij Jānis Dāvi-

dovskis un viņa palīgs Ernests Jansons, kori vadījis skol. Purmals

19. nov. 1889. g. tiek sarīkoti pirmie gada un atklāšanas svētki.

Biedrība 1891. g. iegādājusi karogu, kurš bijis no zila zīda un

izmaksājis 260 rbļ. zeltā. Karoga vienā pnsē bijusi izšūta līraar

uzraktu: «Dobeles dziedātāju biedrība" un otrā pusē pants:
«Kur atspīd dziesmu tīrais stars,
Tur mājo vienprātības gars."

Karogs kara laikā gājis zudumā. No 1895. g. par biedrības

priekšnieku tiek ievēlēts K. Janševics un viņa palīgu G. Šifers.

No 1897. g. par biedrības priekšnieku nāk J. Aumals un viņa
palīgs K. Štrēlerts — kora vadons P. Sēja. No 1900: g. par

biedrības priekšnieku izvēl K. Štrēlērtu un palīgu K. Treigūtu,
vēlāk K. Valdovski.

Biedrības teātra izrādes vada un sagatavo apkārtnē popo-

lārais Ludis Kristapsons un kora vadons Sīmansons. No 1906.

gada par priekšnieku nāk G. Vazdiķis un viņa biedrs Vulfs. No

1907. g. par priekšnieku nāk E. Šteinbergs un viņa palīgu Lī-

kums, vēlāk K. Sēja. Kora vadons E. Šitka. No 1909. g. par
biedrības priekšnieku ievēl A. Blumfeldu un viņa palīgu Līkumu

Šajā gadā biedrība nodibina bibliotēku, kuru novieto K. Legz-
diņa namā, kurš ari pats ir pirmais atbildīgais bibliotekārs. Šis

pirmsākums ari nāca par pamatu tagad plašajai Dobeles Savie-

sīgās biedrības bibliotēkai, kurā ir pāri par 2000 sējumiem.
Sākot ar 1910. g. par biedrības priekšnieku izvēlēts Ed.

Peize. Šai laikā notikušas rīvēšanās biedru starpā, nav turēti

par svētiem vārdi, kuri rakstīti biedrības karogā ; daļa biedru at-

stājuši biedrību un nodibinājuši citu zem nosaukuma «Dobeles

Izglītības biedrība," kura vairāk kā biedrība neeksistē. Vairums

biedru tamdēļ palicis pie vecās biedrības un lai nerastos strīdi,

pārdēvējuši to par Dobeles Saviesīgo biedrību.

Pirmais jaunās biedrības priekšnieks palika tas pats Dzie-

dāšanas biedr. priekšu. E. Peize. Biedrības darbs norisinājies
tīri kulturēlos rāmjos, ir sarīkoti neskaitāmi kora koncerti, gan
Dobelē, gan tuvākā un tālākā apkārtnē. Sagatavotas un sniegtas
ari neskaitāmas teātra izrādes. Viesojies un sagatavojis Dobelē

jaunus spēkus teātra tēvs Duburs. Koncertējuši ari biedrības iz-

rīkojumos skaņraži brāļi A. un P. Jurjāni. Sarīkoti jautājumu vakari,
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kuros piedalījušies mācītāji Zēbergs un Bīlenšteins, skolotāji

Feldmanis, Līkums, Ģīrūpnieks un citi. Biedrības darbs ari iz-

paudies palīdzības veidā. Tā piem. rīkotas izrādes priekš Deg-
lava (rakstn.), kurš toreiz mācījās Rīgā vakara skolā un atradās

grūtos materiālos apstākļos. Deglavs ari sastāvējis dažus gadus

par biedri Dobeles Dziedāšanas biedrībā.

Biedrība rīkojusi ari vairākas izrādes priekš Dobeles baznī-

cas torņa paaugstināšanas. Biedrības 15 g. pastāvēšanas svēt-

kos 5. dcc. 1904. g. biedrību apsveicis mūsu valsts nel. prezi-
dents Čakstes kgs, kurš toreiz bij Jelgavas Latviešu biedrības

priekšnieks. Biedrības darbība turpināta līdz pat vācu karaspēka
iebrukšanai Dobelē, kad biedrības darbinieki bija spiesti izklīst

kur kurais. Viss biedrības inventārs iet zudumā. Biedrības dar-

bībā liela rosība redzama ari 1913. un 1914. g., kad pie biedrības

nodibināta vakara skola, ar diezgan prāvu apmeklētāju skaitu,
kurā ņēmuši dalību, kā stundu pasniedzēji, lielākā daļa vietējo
skolotāju. Jauko pasākumu izjauca pasaules karš un tāda vēl

nav atjaunota kaut gan ir nepieciešama.

Pēc bēgļu gaitām biedrības darbība atjaunota 1919. g. Par

priekšnieku tika ievēlēts J. Zālamans. No 1920. g. par priekš-
nieku nāk Dr. Neimans. ■<»■

No 1921. g. par priekšnieku ievēl Goļevski, 1922. g. K.Ul-

mani, 1923. g. J. Šteinbergu, 1924. g. E. Finku.

Patlaban valdes sastāvs sekošs: E. Finks, K. Ulmanis, J.

Šteinbergs, V. Ziemelis, K. Vītols, A. Skaduls, K. Verners, V.

Ķesteris, F. Ledainis. Biedru skaits 200. Biedru maksa Ls 1,50
no personas, iestāšanās maksa Ls 0,50 Biedrībai pieder prāvs
skaits dekorāciju un skatuves iekārta. Biedrība savu bibliotēku

uztur no pabalstiem, kurus katru gadu atvēl Dobeles pilsētas un

pagasta pašvaldības, Kultūras Fonds un pašu sēvāktiem līdzekļiem
no izrīkojumiem.

Vēlams būtu, lai tas vienības gars, kas kādreiz bij rakstīts

biedrības zīda karogā, mājotu .ne tikai karogā, bet viņa īstajā
vietā, tas ir — sirdīs un kulturēlā darbā, kāds mērķis un

pamats ir šīs biedrības devīzē.

— ks —

Otrie Dobeles novada dziesmu svētki.

Svētki notika 31. jūlijā un 1. augustā 1926. g. Šo svētku

ierosinātāja bija Centrālā Latviešu Jaunatnes Savienība Dobeles

nodaļa. Šais svētkos bez Dobeles nodaļas piedalījās 1) Auru

Kulturveicināšanas pulciņš „Stars", 2) Bērzmuižas Izglītības b-ba

«Zieds", 3) Bramberģes Sadraudzīgā b-ba „Līgo", 4) Centr. L.
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J. S. Rīgas nodaļa, 5) Kalnamuižas Tērvetes bibliotēkas b-ba,
6) Latv. J. S. Bērzmuižas organizācija, 7) Centr. L. J. S. Bēnes

nodaļa un 8) kā ciemiņš Lietuviešu Jaunatnes Sav. Šviesa koris.

Svētku rīcības komiteja.

Sēd no kreisās: Fr. Kalniņš, P. Goldbergs, A. Brūmelis (pr-js), E. Freibergs ;
stāv: K. Liepkāja, L. Leimanis un J. Šteinbergs.

Goda prezidijā bija ievēlēti: A. Laiviņš, L. Bētiņš, doc. E.

Ziemelis un K. Valdovskis. Svētku virsdiriģents bija K. Pūķis.
Svētkos ieradās Valsts prez. J. Čakste, izgl. min. doc. E. Ziemelis

un komp. Vigneru Ernests.

Šie svētki bija domāti kā atskaņas no 1870. g. 26. jūnijā
sarīkotiem Pirmiem Kurzemes dziesmu svētkiem Dobelē, kuri at-

radās zem māc. A. Bīlenšteina protektorāta un kurus vadīja di-

riģents Jānis Bētiņš un Irlavas skolotājs J. Škutte.

Svētkos iznāca svētku žurnāls „Viestura cilts", kurš vēl da-

bonams A. Brūmeļa grāmatu veikalā.

Centr. Latv. Jaun. Sav. Dobeles nod. tagadējais valdes

sastāvs: priekšsēdētājs —A. Brūmelis, viņa biedris —J. Šteinbergs,
sekretārs — N. Barklajs, kasieris —A. Strauss un biedrzinis —

— O. Barklajs.

Nodaļas adrese: Dobelē, A. Brūmeļa grāmatu veikalā, Pasta

ielā No 1, tel. 48.

Biedru nauda gadā Ls 1,50 un iestāšanās nauda Ls 0,50.
Biedru skaits pāri 50.

A. Brūmelis.
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Latv. Tautas konzervatorijas Dobeles nodaļa.

Izplātoties Latv. Tautas konzervatorijas tīklam pa provinci
ari Dobelē 1928. g. ierodas brīvmāksliniece M. Bērziņš-Keizers,

kura rodot siltu
"

chena ierosinā-

rietējo atbalstu, jumu pulcina kopā
itver ari Dobelē apkārtnes orķe-

lodaļu ar klavieru strus, kurus rū-

jn teorētisko klasi pīgi sagatavoja
vada pati brīv- Latvijas Valsts

māksliniece vēl konzervatorijas

agad), vijoles profesors Juris

dasi (brīvm. Vējš), Jurjans. Nākošā

Isiedāšanas klasi gada 21. jūlijā no-

Hofrats) un pū- tiek pirmie plašā-
;arao instrumentu- kie mūzikas svētki

<lasi (prot. Jura Latvijā.
Jurjāna vadībā). Tā kā provin-
rad radās doma ces konzervatori-

smantot jo plaši jām vēlāk pabāl-
;os apstākļus un stus nebij kur

iz vietējā diri- gaidīt arī Dobeles

!ŗenta E. Hun- nodaļa jau pēc

Brīvmāksliniece M. Bērziņš-Keizers
L.T. Konserv. Dob. nod.nodibinātāja.

gada faktiski izbeidza savu vispārējo darbību ka tada. —s.

Dobeles mūzikas svētki 21. jūlija 1929. g. Dobele.

Šo svētku iniciative bij Dobeles Saviesīgās b-bas muzīk.-

dram. sekcijaiar orķestru diriģentu E. Hunchenu priekšgalā.

Šaīs svētkos ņēma dalību sekosi Dobeles apkārtnes orķestri:
1) E. Hunchena orķestris (Dob. pils.), 2) Auru pag. Dimzas

orķestris, 3) Bērzmuižas
„
Zieds", 4) Sproģa orķestris (Dob. pils.),

5) „Menonieši", 6) Vinkelmaņa, 7) Sabiles, 8) Jaunpils un

9) daži konzervatorijas audzēkņi un no Vidzemes artilērijas spec.

orķestranti.

Mūzikas Svētku virsdiriģents prot. Juris Jurjans. Svētkos

piedalījās 60 izmeklēti krietni orķestranti un ap 3500 apmeklētāju.
Svētkus kuplināja ar savu ierašanos Saeimas priekšsēdētājs

Dr. P. Kalniņš ar k-dzi un izglītības ministrs Ziemels ar k-dzi.

Svētkus atklāja Dr. P. Kalniņš.

Svētku atskaņojumi pēc tam tika sarīkoti vēl 17. augustā
Saldū un 25. aug. Tukumā.

Orķestra zastāvs un muziķeru vārdi:

I. korneti spēlēja — Sproģis Friedrichs, Zandersons Osvalds, Volbergs
Friedrichs, Līcis Edgars, Sprogis Alberts, Ansons Kārlis, Brikmanis Vilis, Vītols
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Žanis, Brikmanis Augusts; altes spēlēja — Neimanis Kristaps, Vitte Fricis,
Hunchens Emils, Bundzis Augusts, Sprincis Alfrēds, Mitrevics Jānis, Zariņš
Kārlis; klarinetes — Jansons Augusts, Melbārdis Arnolds, Dimza Ludis, Hun-

chens Jānis, Dāboliņš Kārlis, Freirņanis Alfrēds, Baumanis Verners, Grūtups
Jānis; fleites— Zvaigzne Eduards, Šturms Arnolds, Kalniņš Fricis; timpany —

— Baumanis Augusts; basi — Lintiņš Kristaps, Peižens Voldemārs, Dimza

Augusts, Übelis Alberts; tenori — Ķipsnis Alberts, Vazdiks Eduards, Griens

Ilgvars, Zandersons Kārlis; lielās v. mazās bungas — Dzenis Alfrēds,Bučiņš Jānis,
Krieģerts Kārlis; bazūnes — Valdmans Ferdinands, Zurovskis Indriķis;
baritons — Gulbis Eduards (pārējie reģistrac. laikā iztrūka).

Svētku rīcības komiteja. Sēd no kreisās: K. Lamberts, V. Ziemels,

prof. J. Jurjans E. Hunchens, E. Finks, Fr. Ledainis. iztrūkst K. Vītols.

Programmu vēl kuplinā brīvmākslinieki: A. Ābele (ērģeles
Dobelē), H. Kreicburgs (ērģeles Saldū un Tukumā), koncertdzie-

dātāja N. Stūrīte,prof. Dr. V. Maldonis (Dobelē) un māc. N.

Ozoliņš (Saldū).

Blīdenes un Stūru ev.-lut. dr. svētki 1930. g. 5. oktobrī.

Baznīcu virsgans Dr. theol. K. Irbe piedaloties Struteles dr.

māc. V. Krugeram un Jaunpils dr. māc. Levitanam Stūru dr. baz-

nīcā ieveda amatā, kā Blīdenes un Stūru dr. māc. Jāni Turku,
kurš pirmais latviešu taut. mācītājs šinīs draudzēs.

Draudzes dievnams, kuram ari šogad piemin 167 g., tērpts ru-

dens ziedos. Bīskapatēvs savā runā atcerās, ka viņš šeit bijis

priekš 45 g. arī kā jauns [darbinieks, kuram bijis daudz domu
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un cerību, vēl šodien viņš apliecina, ka tas pamats ko Jēzus Kr.

savai draudzei ir licis — tas nezudīs nekad, un ari viņu vadījis.
Jaunais dr. māc. svētrunā apskata veco un jauno dzīves pamatu —

— pamats tai tautas saimniecībai un cilvēkam, kas stāvēs mūžī-

bas vārdu patiesībā un kalpos cilvēkam patiesībā, skaidrībā un

mīlestībā. Tautām, kam nebūs dievišķa pamata, nebūs stiprums
nākotnes darba dienās.

Blīdenes baznīcā, pīkst. 14., bīskapa tēvs ari tura ievešanas

runu — un vēlas kaut jau degtu un viss netīrais sadegtu, auk-

stums dr. dzīvē pārvērstos par aktīvu darbu.

Jaunais māc. tura runu par Kr. evanģ., kurš ir spēks ikvie-

nam. Evģ. mūs nostāda izšķiršanās brīža priekšā, kas mūsu

laika cilvēkam nevisai patīk, jo evģ. prasa mīlēt savu tuvāku kā

sevi pašu un kalpot Dievam, tautai un baznīcai skaidrībā, patie-
sībā un šķīstībā.

Abas baznīcas nespējušas uzņemt visus svētku viesus no

tuvuma un tāluma.

Pēc garīgā akta pie goda mielasta izskan domas un pārru-
nas, ka draudzei jābūt vienotājai, kas ved visus pretim gaišākai
tautas dienai un tautas svētībai.

Jaunais dr. māc. dzim. 1906. g. 16. martā, Kurzemē Liel-

mēmeles muižā kā dārznieka dēls. Senči no teiksmainās Burt-

nieka ezera apkaimes. Beidzis 1926. g. pavasarī Mazsalacas

ģimnāziju ar tiesībām iestāties

L. Universitātē, tā paša g. ru-

denī iestājies L. Universitātē

teol. fakultātē. Studiju laikā

ņem dzīvu dalību teol. fak.

stud. b-bā, izpildīdams valdes

loc. dažādus amatus. Miera

dr. jaunātnes pulc. skaitās kā

pirmais biedris veicinātājs.
Dzīvāku rosību ņem stud.

b-bā Can. Valdemaria, kurā

strādā un cenšās turpināt lielā

lātvieša Kr. Valdemāra sākto

un vēl nepabeigto darbu —

— būt īstam latvietim un ne

svešu tautu parašu cienītājam.
Darbojas līdzi laikrakstā «Stu-
dentu dzīve" un Vanagu b-bas

žurnālā
„Vanags". Vanagu

b-bā skaitās un rosīgi darbo-

jies no 1924. g. 1930. g.
beidzis teol. institūtu kā otrais,
22. VI. Doma baznīcā ordinē

kā Dobeles iecirkņa vikar-

mācītāju un š. g. 5. oktobrī ieved kā patstāvīgu māc. Blīdenes

un Stūru Ev. lut. draudzēs.

Blīdenes un Stūru dr. mac. — J. Turks
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11. Dobeles kajn, pulka k-rs.

Pulkvedis Dūze

Dobeles latv. cv. lut. bazn. dr. valde.

No kreisas sēd: K. Freibergs, pr-ks G. Šiffers, R. Leilands;
stāv: J. Riksis un K. Mūrnieks.
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Apkārtne
Dobeles pagasts.

Tagadējā pagasta valde: sēd no kreisās A. Hochfelds, V. Bīnenfelds (v. pr-js
E. Freibergs (darbv.), K. Grandaus (pad. pr-js), stāv T. Kazlovskis, (r. k.) E. Fiņķis

un K. Lauritis, iztrūkst P. Rozenbergs.

Saskaņā ar Latvijas Tautas Padomes 1918. gada 4. decembrī

pieņemto «Pagastu satversmes pagaidu likumu", Dobeles pagasta
vēlēšanas izdarīja 1919. g. decembrī. 27. februārī 1920. g. instru-

ējās un iesāka darbību 4. V. 20. g.

Padomes priekšsēdētājs bija A. Beitlers, viņa vietnieks

Ž. Birznieks.

Valdes priekšsēdētājs: J. Eks, valdes locekļi: K. Laurītis,

J. Neimanis, J. Gulbis un J. Stelmachers.

Revizijas komisijas priekšsēdētājs: J. Bergs.

Tiesas priekšsēdētājs: K. Zemītis.

Otrās vēlēšanas notika 1922. g. 29. aprilī. Padomes priekš-
sādētājs bija Ž. Birznieks, viņa biedrs K. Vītols.

Valdes priekšsēdētājs: K. Rozenfelds, locekļi: J. Brigaders,
J. Gulbis un G. Frīde.

Revizijas komisijas priekšsēdētājs: O. Bēne.

Tiesas priekšsēdētājs: J. Neimanis.

Trešās vēlēšanas notika 1924. g. 25. novembrī. Padomes

priekšsēdētājs bijā J. Vilmanis, viņa biedrs I. Grejers.
Valdes priekšsēdētājs: K. Imars, locekļi: J. Štelmachers,

A. Zaķis un R. Mensons.
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Revizijas komisijas priekšsēdētājs: Fr. Jeņģeris.
Tiesas priekšsēdētājs: J. Neimanis.

Tagadējā padome vēlēta 1928. g. 28. februārī Padomes

priekšsēdētājs: K. Grandaus, viņa biedrs I. Grejers.

Valdes priekšsēdētājs: V. Bīnenfelds, locekļi: A. Hochfelds,
X- Laurītis, P. Rozenbergs un T. Kozlovskis (skat. uzņēm.).

Revizijas komisijas priekšsēdētājs: E. Finks, locekļi: K. Slava,
R. Irbe, A. Beitlers un K. Leilands.

Tiesas priekšsēdētājs: K. Zemītis, locekļi: T. Freija, R. Ri-
tenieks un J. Gulbis.

Kanclejas darbinieki: darbvedis E. Freibergs no apriļa mēn.

1920. g., tā palīgs M. Bārs no 3. augusta 1920. g. Kanclejas
ierēdnes: E. Brigaders no 1. febr. 1924. g. un E. Pudzis no

1. maita 1030. g. Ziņnesis K. Jātnieks.

Dobeles pagasts 25 kv. klm. liels. Zemes platība pagastā
10198 ha, ar 9273 ha sējumu platību 1929. g.

1920. g. bija 192 vecsaimniecības un 91 sīksaimniecība.

Tagad 185 vecsaimniecības, 54 sīksaimniesības un 227 jaun-
saimniecības.

ledzīvotāju skaits 1920. g. — 3560.

„
1930. g. — 2632.

Minētā laikmetā pagasta sabiedrība ieguvusi pār dzimtu

caur piešķiršanu 4 jaunus nekustamus īpašumus.
1920. g. lopu skaits pagastā 2037 govis, 954 zirgi.
1929. gadā lopu skaits pagastā 2989 govis, 991 zirgs 2589

aitas un 1393 cūkas.

Dobeles 11. pak. pamatskolā kā paidagogi dārbojās: skolas

pārzinis K. Ulmanis, skolotāji M. Ulmanis, J. Kamols, M. Kamols,
J. Šteinbergs, V. Ziemelis, E. Boka, A. Briedis un E. Hofrats,
no kuriem 5 skol.algošana krīt uz pagastu un pārējie pilsētas
pašvaldībai. Skolu apmeklējuši 1919/20. mācības gadā 280

skolēni. Skolas uzturēšanu sedz abas pašvaldības uz pusēm.
1924. g. tika pārbūvēta agrākā Dobeles muižas magazīnas klēts

par skolas ēku, kuras izbūve izmakskjusi Ls 22.000, šī zuma tika

saņemta pabalstā uz aizdevumu veida un pārvērsta ilgtermiņa

maksājumā.
Bērzbeķes pamatskolā kā skolas pārzine darbojās L. Švāns,

no 1919. gada.
Virkus skolā ka skolas pārzinis no l.okt. 1920. g. darbojās

E. Finks. Skolēnu skaits 1920. g. 26, pašreiz skolu apmeklē
33 skolēni. Skolas ēka celta 1877. g.

Par skolas ārstu no 15. februāra 1923. g. pieņemts Dr. H.

Abramovičs.

Rajona ārsts sāka darboties 1. dcc. 1928. g. un piemērotu

telpu trūkuma dēļ ir novietots vācu mācītāja muižā. Ārstu

uztur 5 pašvaldības: Dobeles, Šķībes, Sīpeles, Auru un Naudītes.

Par ārstu ievēlēts Dr. A. Ramanis.
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1920. g. par pagasta vecmāti bija Luize Treiman, no

1923. gada pieņemta līdzšinējā vecmāte Emilija Sēja.

Pagastā atrodas 11.100 klm. 11-a šķiras ceļi.
28.270

..
11-b

..

21.520
..

111

—s.

Biedrības Dobeles pagastā.

1) Nacionālās Latvijas atvaļināto karavīru biedrības Dobeles

nodaļa, dib. 1927. g. 25. zeptembrī, pr-ks Teodors Kazlovskis.

2) Latvijas jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas Dobeles

un apkārtnes nodaļa, dib. 1928. gadā 6. martā, pr-ks Edu-

ards Finks.

3) Dobeles lauksaimniecības biedrība «Plēsums", dibināta

1923. g. 14. decembrī, pr-ks Kārlis Augulis.

4) Latvijas pretalkochola biedrības Dobeles nodaļa, dib.

1923. g. 26. aprilī, pr-ks mācītājs Jānis Straumanis.

5) Latviešu zemnieku savienības Dobeles nodaļa, dibināta

1921. g. 10. novembrī, 28 biedri, pr-ks Kārlis Augulis.

6) Dobeles pagasta savstarpējā ugunsapdrošināšanas bie-

drība, dib. 1895. g., pr-ks Kārlis Freibergs.

7) Dobeles un apkārtnes biškopības biedrība „Saime«, dib.

1927. g. 3. jūnijā, pr-ks Indriķis Hoīrāts.

8) Dobeles lopkopības pārraudzības biedrība, dib. 1924. g.
11. aprilī, pr-ks Ansis Millers.

9) Caur 1920. g. 18. marta likuma cietušo biedrības Dobe-

les nodaļa, dib. 1930. g. 2. jūlijā, pr-ks Jānis Brigaders.

Sīpeles pagasts.

Pagasta valdes tāļrunis —Sīpele X° 71. Tuvākā dzelzsceļa
stacija — Līvbērze, 11 klm. ledzīvotāju skaits 1278. Zemes

kopplatība 5504,9 ha.

Divas pirmās pakāpes pamatskolas, katrā 2 skolotāji, skol-

nieku skaits visā pagastā 60. Viena nespējnieku patversme ar

17 nespējniekiem, ārpus patversmes 16 nespējnieku.

Pagasta padome: priekšsēdētājs A. Kugrens, viņa biedris

J. Jurdens, padomes locekļi: A. Vīgants, K. Freimanis, A. Lācis,
J. Ripa, P. Valdovskis, P. Vazdiķis, V. Griens, A. Beitlers, R.

Zilberts, J. Ginters, J. Neilands, K. Nagliņš un K. Vaļenieks.

Pagasta valde: valdes priekšsēdētājs A. Vīgants, viņa b-ris

K. Freimanis, locekļi J. Ripa un A. Lācis, darbvedis J. Timma,
kanci. ier. K. Jērs.
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Pagastā ir pasta palīga nodaļa un telefona palīga nodaļa.
Pasta palīga nodaļā tiek izdarītas visas Pasta operācijas. Tele-

fona palīga nodaļai pievienoti 70 abonenti, divi tāļsatiksmes
vadi: 1) Dobele un 2) Bērzmuiža un uzstādīts sarunu punkts.
Telefona palīga nodaļa pieņem ari telegramas. Sīpeles pasta
telefona palīga nodaļas pārzinis J. Timma.

Pagasta valde. No kreisās sēd: valdes pr-tāja b-ris K. Freimanis, valdes

priekšsēdētājs A. Vīgants un valdes loc. A. Lācis; stāv: kancl. ierēdnis

K. Jērs un darbvedis J. Timma.

Pagastā darbojas sekošas b-bas: 1) Sīpeles saviesīgā b-ba

„Vainags", 2) Patērētāju b-ba „Zelmanis", 3) Sīpeles piensaim-
nieku sabiedrība, 4) Sīpeles un apkārtnes savstarpējā ugunsap-

drošināšanas b-ba, 5) Dārzkopības b-ba, 6) Lopkopības pārrau-
dzības b-ba, 7) Lauksaimniecības b-ba, 8) Zemnieku savienība,

9) Aizsargu nodaļa, 10) Aizsardžu pulciņš.

Annenieku pagasts.

Tukuma apriņķī, starp Dobeles, Naudītes, Īles, Zebrenes,

Bikstu, Jaunpils un Lestenes pagastiem. Pasta-telefona nodaļa

Annenieki, dzezsceļa stacija „Bērzupe". Pieder pie Jaunpils

draudzes, ir sava filialbaznīca.

Platība 6924 ha, 60 vecsaimniecības, 110 jaunsaimniecības,
25 citi objekti, iedzīvotāju 1298. Pagasta budžets 1920. gadā
66197 rbļ., 1930/31. g. Ls 22539,—.

Pagastam pieder: pagasta nams, 3 skolas nami, nespējnieku

patvērsme, ārsta un policijas mājas ar saimniecības ēkām un

kopā 35 ha zemes, tautas nams ar 0,5 ha zemes, kura būve

piedalījās arī pagasta sabiedriskās organizācijas.
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Pagastā darbojas Annenieku - Lestenes - Zebrenes rajona
ārste Dr. L. Anševics un vecmāte E. Račevskis, pastāv K. Kron-

berga aptieka.
Skolas: Annas 6-kl. pamatskola, 4 skolotāji, skolas pārzinis

Fr. Richters, skolnieku 86. Šlagunes I-pk. pamatskola, 1 skolo-

tājs-pārzinis Ž. Eniņš, skolnieki 37.

Nespējnieku patvērsmē pie kopgalda tiek uzturēti 16 ne-

spējnieki, ārpus patvērsmes pabalstus saņem 27 nespējnieki.

Pagasta padomes priekšsēdētājs E. Plezers, pagasta valdes

valdes priekšsēdētājs N. Neilands, pagasta darbvedis A. Randiņš.

Rūpniecības uzņēmumi: Annas muižas ūdens dzirnavas, ar

zāģi gateri, šķindētu zāģi, ēvelēšanas ierīci un elektrisko spēka

staciju, turpat ierīkota obzervātorijas un zinātnisku instrumentu

darbnīca.

Biedrības: 1) Annenieku krāj-aizdevu sabiedrība, dibināta

1881. g., biedri 156, valdes priekšsēdētājs G. Lagzdiņš.

2) Annenieku izglītības b-ba „Avots", dib. 1909. g., biedru

75, pieder bibliotēka un ap 2 ha zemes — Bērzes upes līcis.

Biedrības pr-ks Augusts Klepermanis.

3) Annenieku patērētāju biedrība «Vienība", dib. 1920. g.,

biedru 87, pieder jaunsaimniecība 11,20 ha ar Annas muižas

bijušo krogus ēku un tirgotavu. B-bas pr-ks V. Neilands.

4) Annenieku piensaimnieku s-ba „Straume" dib. 1923. g.,
biedru 65. 1929. g. ražots 1627 muc. sviesta. Pieder tvaika

koppienotava Annas muižā, tvaika nokrējošanas punkts „Rasās" —

— Ausātu muižā, tvaika nokrējošānas punkts Slagūnes muižā un

motora nokrējošanas punkts „Rumbu" krogā, jaunsaimniecība
«Strazdiņi" 10,70 ha Annas muižā, vaislas stacija ar bulli LB.

N° 725 Feliks-Koknesis, un liel. Jorkširas kuilis «Viesturs-Kauc-
mindietis" N° J. 468/4757. Valdes priekšsēdētājs Jānis Rullis.

5) Annenieku savstarpējā ugunsapdrošināšanas b-ba, dib.

1923. g., biedru 170, valdes priekšsēdētājs R. Veinberģis.

6) Annenieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas b-ba,
dibināta 1921. g., biedru 13, pieder kuļgarnitūra un citas lauk-

sāimniecības mašīnas, valdes priekšsēdētājs Eduards Strautmanis.

7) Annenieku lopkopības pārraudzības biedrība, dibināta

1925. gadā.

8) Annenieku lopkopības pārraudzības biedrība «Spodra",
dibināta 1926. g., b-bas pr-ks Eduards Strautmanis.

Abguldes 2-gadīgā lauksaimniecības skola.

Skolas mērķis ir sagatavot teorētiski un praktiski mūsu nā-

kamos lauksaimniekus un lauksaimnieces lauku darbam un dzīvei.

Latvijas lauksaimniecības uzplaukšana un līdz ar to lauku dzīves
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uzlabošanās lielā mērā atkarājas no lauksaimniecības izglītības.
Attīstoties zinātnei un technikai, lauksaimniecības ražošanā nāk

arvien klāt jauni, pilnīgāki darba rīki un darba paņēmieni, ar

kuriem ražošana iznāk izdevīgāka. Lauksaimnieks ar arodniecisku

izglītību var viegli šos jaunatradumus izprast un pielietot savā

saimniecībā, lai tādi iegūtu lielāku peļņu. Lauksaimniekam,
kuram nav lauksaimniecisko zināšanu, jāsaimnieko pēc veciem

nepilnīgiem paņēmieniem un jācieš zaudējumi. Ka tiešām lauk-

saimniecības izglītībai ir tik liela nozīme lauku ienesības pacel-
šanā, to spilgti illustrē Vācijas statistika. Vācijā caurmērā iegūts
no 1 pūrvietas apm. 30 pud. rudzu tajās saimniecībās, kuru

vadītājiem nebija speciālas lauksaimniecības izglītības, bet 56 pudi
ražas tajās saimniecībās, kuras vadīja lauksaimnieciski izglītoti
saimnieki. Aina pie mums būs apm. gluži tāda pati.

Abguldes 2-gadīgā lauksaimniecības skola.

Skolas laiks. Skolas kurss divgadīgs. Teorētiskais mā-

cības laiks turpinājās no 15. oktobra līdz 15. maijam. Vasaras

periodā skolnieki praktizējas skolas saimniecībā.

Skolas programa. Skolā mācības tiek izietas pēc
Zemkopības Minstrijas izstrādātas un apstiprinātas programas.
Skolā pasniedz sekošas mācības: 1) ķīmiju, 2) fiziku un mete-

oroloģiju, 3) botāniku, 4) Latvijas saimniecisko ģeogrāfiju, 5) valsts

iekārtu un likumzinības, 6) tautsaimniecību un kooperāciju, 7)
lauksaimniecības oikonomiju un grāmatvedību, 8) zemes mācību,
9) mēslošanas mācību, 10) augkopību, 11) dzīvnieku anatomiju,
fizioloģiju un ēdināšanas mācību, 12) lopkopību un piensaimnie-
cību, 13) dārzkopību un sakņkopību, 14) biškopību, 15) mēmie-
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čību un 16) meitenēm bez tam tiek pasniegta mājturība un

rokdarbi 1-gadīgo mājturības skolu programas.

Lai skolnieki vieglāki piesavinātos mācības, tad blakus

teorētiskām mācībām tiek izvesti demonstratīvi — praktiski darbi

un skolnieki nodarbināti skolas saimniecības darbos: lopkopībā,
laukkopībā un c.

Skolas saimniecības kopplatība ir apm. 62 ha. Saimniecībā

piekopj lopkopības graudkopības virzienu. No sīkajām nozarēm

piekopj dārzkopību un sēklkopību. Skolniekiem ir plaša prakse
augļu koku audzēšanā, jo skolai ir sava koku audzētava.

Uzņemšanas noteikumi. Skolā uzņem abēja
dzimuma personas ne jaunākas par 14 gadiem. 6-kasīgo pamat-
skolu beigušos uzņem bez pārbaudījumiem, pārējiem jāiztur

pārbaudījumi latviešu valodā un matemātikā. Pie uzņemšanas

jāiesūta skolas liecība un vecuma apliecība. Skolas nauda ir

Ls 40.— gadā. Mazturīgiem un centīgiem skolniekiem tiek

izsniegtas stipendijas un mācības grāmatas. Pie skolas pastāv
internāts ar kopgaldu. Kopgalds izmaksā ap Ls 20.— mēņesī.

Skola atrodas Jelgavas apr., Auru pagastā, Lielabguldes
muižas centrā uz Abguldes ezera krasta. Tuvākā dzelzsceļa

stacija Abgulde — 3 klm no skolas. Pastu saņem caur Abguldi.
Tāļrunis Abgulde 8.

Skola dibināta 1921. gadā. Pirmos 3 gadus skola atradās

Jelgavas apriņķa valdes pārziņā, tagad skolu uztur savienība

«Zemgales lauksaimniecības centralbiedrība". Skola savā pastā-
vēšanas laikā ir izlaidusi ap 150 mācītus lauksaimniekus un

lauksaimnieces.

Skolas pārzinis agron. V, Bērziņš, skol. R. Ozols, mājur.
skol. M. Muižnieks.

Valsts Jaunpils lopkopības skola.

Skolā ieteicams iestāties tiem kuri vēlas palikt par lopu
pārraugiem, pārraugiem — lopkopības vadītājiem un ari nākošiem

saimniekiem, kas grib nostiprināt savas saimniecības lopkopības
pamatus.

Skolā pasniedz: 1) Mājlopu anatomiju un fizioloģiju,
2) Vispārējo lopkopību, 3) īpatnējo lopkopību (piena lopu, cūkas,

aitas, zirgi), 4) Putnkopību, 5) Lopu ēdināšana, 6) Lopbarības
līdzekļu ražošana, 7) Lopu ārstniecība un veselības kopšana,
8) Lopkopības grāmatvedība un darbvedība, 9) Valsts un sabie-

driskie pasākumi lopkopībā, 10) levads ķīmijā, 11) Piensaimnie-

cības pamats 12) Lopu kūts, 13) rēķināšana un dziedāšana.
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Pie skolas ir plaša ferma, Valsts Jaunpils lopu audzētava,
kur skolnieki visu gadu, paralēli klases mācībām, piedalās prak-
tiskos darbos.

Fermas platība 840 ha. Fermā 40 darba zirgi un 80 slauc,

govis. Apm. 10 vaislas mātes cūkas un 20—30 barokļi.
Vasarā skolnieki uz 1 mēn. tiek sūtīti sabiedr. praksē un

pārraudz. biedr. un labākām saimniecībām.

Kurss 1 gadīgs. Skolā var iestāties ne jaunākas personas

par 17 g., ār 6 g. pamatsk. izglītību. Kas nevar uzrādīt apliecī-
bas tiem jāiztur pārbaudījumus. . Pieteicoties jāiesniedz: 1) no

vecākiem parakstīts lūgums, 2) vecuma zīme un 3) pēdējā sko-

las apliecība.
Pieteikties var rakst. un person. Valsts Jaunpils lopk. skolā,

Zemgalē. Mācības sākums l.okt. Skolas maksa Ls 10.—gadā.
Trūcīgiem un sekmīgiem skoln. izsniedz valsts stipendijas. Pie

skolas ir ari kopgalds kur piedalīšanās 15—20 Ls mēnesī.

Skolas pārzinis agr. N. Baķis.

*U< A Auru pagasts.

Pagastā 1307 iedzīvotāji, 210 apdzīvotas vietas. Zemes

platība 5216 ha. Pagasta robežās 3 dzelzsc. stacijas — Krimūnas,
Auri un Abgulde.

Padomē tagad: Peters Silenieks (pr-js), R. Vilsons, E. Zābaks,
Ed. Sakars, J. Rozenvalds, J. Ģībietis, Jēkabsons, Ed. Čāblis,
Kr. Meijers, H. Šiffers, Kr. Dimza, K. Nagels, T. Langenfelds, J.

Zvejnieks un J. Lediņš.
Valdē: H. Šiffers (pr-ks), Kr. Dimza (pr-ka vietn.), K. Na-

gels un T. Langenfelds.

Pagasta darbvedis Arvids Šrāders, viņa pal. Krišus Ziediņš,
vecmāte L. Ledainis, polic. kārt. Ž. Zichmanis, ārsti: Dr. Ra-
mans Dobelē, un Dr. Fleišmānis Kroņaucē. Abguldes pamat-
skolas pārzinis Kārlis Hochfelds un Àuru pamatskolas pārzin.
Jānis Šlogs.

\\vl
' Naudītes pagasts.

Pagastā 1748 iedzīvotāji, 248 apdzīvotas vietas. Zemes

platība 11841,40 ha.

Tagadējā pagasta padome: priekšsēdētājs J. Veiss, vina
biedrs A. Golevskis, locekļi: J. Šteinbergs, E. Blosfelds, I. Veichs,
J. Kalniņš, Ž. Mainieks, R. Millers, L. Strautmanis, K. Bramanis,
A. Zariņš, R. Danckops, K. Rozenfelds un E. Feldheims
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Pagasta valde: priekšsēdētājs J. Šteinbergs, viņā biedrs E.

Blosfelds, locekļi: K. Bramanis un J. Veichs.

Pagasta darbvedis P. Žukovs, viņa palīgs M. Hotrats.

Ārsti: Dr. Ramanis (Dobelē), Dr. Zariņš Bēnē, vecmāte E. Birk-

manis — dzīvo Mieku mājās. Policijas kārtību. V. Freibergs.
11-pak. pamatskolas pārzinis A. Saliņš. I-pak. pamatsk. pārzinis
P. leviņš. Pagastā atrodas Dob. evaņģ. lut. draudzes Jaun-Sesavas

baznīca.

Šķibes pagasts.

Pag. 1250 iedzīvotāju. Zemes kopplatība 6059 ha.

Tagadējā pagasta padome: pr-tājs Indriķis Bištēviņš, viņa
b-ris Vilis Zariņš, locekļi: Indriķis Lēpe, Teodors Tālbergs, Jānis

Ulmanis, Kārlis Pešiks, Jānis Treiguts, Kirils Grinvalds, Jānis

Lielozols, Žanis Vēbersts, Pēteris Briņķis, Aleksandrs Kristapsons,
Kārlis Bredentelds, Kristaps Reitiņš un Matiss Teichmanis.

Pagasta valde: pr-tājs Kristaps Reitiņš, locekļi: Indriķis

Lēpe, Jānis Treiguts un Matiss Teiclmanis.

Pag. revizijas komisija: pr-tājs Jānis Liniņš, sekr. Arvids

Brīdags un loc. Jānis Kavals.

Darbvede Emilija Vazdiķis, kanci, ierēdne Elza Milleris.

Ziņnese Emilija Štāls.

Pag. ārsts (kopā ar Dobeles pag.) Dr. Ramans, Dobeles

pag. vācu mac. muižā. Pag. vecmāte Lizete Stepans, Šķibes

pag. Ģīgumu mājās.

Pie pag. nama 1910. g. celtas divstāvu mūra-ķieģeļu ēkas

ar dakstiņu jumtu, kuras augšējais stāvs izbūvēts izrīkojuma
telpām, ar skatuvi. 3 pūrv. zemes. Visās pašvaldības ēkās ierī-

kota elektriskā apgaismošana.

Pag. viena skola ar 40 skolniekiem (skola tikai I-pak pa-

matskola). Skolas pārzinis Alberts Ginters un skolotajā Lūcija

Strautiņš.

Pie skolas atrodas ap 40 pūrv. zemes, skolas ēka, mūra

kleķa, dakstiņu jumtu. Pie nespējnieku nama (bij. kroga ēkas)

ap 15 pūrv. zemes, nespējnieku namā mitinās 10 nespējnieku.

Šķibes pagastā darbojas sekošas biedrības:

1) Izglītības, 2) Lauksaimniecības, 3) Savstarpējā Ugunsap-

drošināšanas, 4) Loppārraudzības, 5) Mazsaimniecības veicināšanas,

6) Lauku pārraudzības un 7) Šķibes dārzkopības biedrības,

8) Lauksaimniec. Mašinu koplietoš. b-ba „Mazsaimnieks" un

9) Mazsaimnieku Krāj-Aizdevu s-ba.
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Zaļenieku pagasts.

Pag. 2474 iedzīvotāju, apdzīv. vietas 352. Zemes koppla-
tība 11488 ha.

Tagadējā pag. padome: pr-tājs Dāvids Lasmanis, viņa b-ris

Kārlis Zamlovskis, locekļi: Kristaps Blumfelds, Kristaps Cērpiņš,
Fricis Sprīdis, Indriķis Brikmanis, Ansis Valters, Jānis Kazāks,
Arnolds Falkmanis, Zamelis Vīgants, Jānis Lazdiņš, Kristaps

Strazdiņš, Mārtiņš Kauliņš, Kristaps Celms, Kristaps Mitrevics,
Kārlis Graufelds, Eduards Brākmanis un Zamelis Žvīgulis.

Pag. valde : pr-tājs K. Graufelds, viņa b-ris K. Mitrevics,
loc: I. Brikmanis, K. Strazdiņš, M. Kauliņš.

Pagasta darbvedis Kristaps Neilands, viņa pal. Pauline

Purmālis.

Ārsts Dr. Arnolds Lasis. Vecmāte Lavīze Ābele, dzīvo

Zaļenieku nespējnieku patversmē.
Zaļenieku pag. ir Zaļenieku baznīca — māc. Pauls Heincis,

un Glūdas baznīca.

Pagastā divi b-bas nami: Zaļenieku biedr. nams, — zāle ar

300 sēdvietām un Izglītības biedr.
„
Gaismas" nams — ar 130

sēdvietām.

Ko stāsta un raksta par Dobeli.

Žurnāla «Latvijas Tūrista" redaktors 0 Krolls savā 3.

numurā no š. g. jūlijā raksta par dobeli sekošo:

„Jā, te ir skaisti! Latvija ir tomēr skaista! Un, lūk, tur!

Tur augstā kalnā peceļās senās pils mūri jauna zaļuma skavās.

Aijā! Tagad te bruņinieku vietā valda atkal latvji. Savā zemē,

savi! Ejot.pa pilsparka celiņiem, redzams, ka tie savesti kārtībā,

uzkopti, taisīti tiltiņi, taisītas kāpes. Tas labi. To redz tikai

retās vietās. Jācer un jāvēlas, lai tādam gaišam piemēram sekotu

Bauska, Cēsis, Sigulda, Krimulda, Turaida un daudzas citas

vietas. Tad varēsim paši pastaigāties un rādīt ari citiem mūsu

zemes skaistumu un viņi redzēs, ka esam cilvēki, kas mīl un

saprot skaistumu, tad varēsim ari vairāk runāt par Latviju kā

tūristu zemi. Interese par šo jautājumu ārzemēs liela. Vēl kas

labs ir te. Proti, pili apsargā un tura zināmā mērā kārtībā, no-

slēdzot torņa durvis, sargs. Ziedojot viņam kādu ārtavu, atļauj
kāpt augšā, no kurienes atveras brīnišķīgs skats uz upi, pilsētu,
apkārtni... Citur Latvijā tādus sargus neesmu atradis. Tād,
tomēr ļoti vēlami, jo, kā jau teicu, viņi rūpējās arī par kartību.

Ārzemēs gandrīz visur tādi ir un publikai viņiem jāmaksā, pa
lielākai daļai noteikta maksa, lai neiznāktu kā übagošana. Bez

tam viņi pārdod skatu kartes un aprakstus. Vai ari dobelnieks

to nevarētu? Būtu divi labumi: Vietas propogānda un pārde-
vējam peļņa."
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Ko saka un domā par Dobeli amerikānietis. Kāds
tūrists amerikānietis — latvietis, kurš uz dažiem mēnešiem at-

griezies dzimtenē pēc 20 gadiem, un dažus gadus atpakaļ ap-
braukādams dzimteni bij pirmo reiz ieradies arī Dobelē. Aug-
stākā mērā bij sajūsmināts par šo vietu, viņš tāpat izteica

neskaitāmus komplimentus skaistajai Zemgales princesei, tomēr

piedevām vēl, tam jau kā amerikanietim galvā bij vairāki plāni
kā vajadzētu izmantot šo skaisto vietu. Piem.: „Pils parkā ne-

pieciešams, pēc viņa domām, glīts vasaras paviljons ar atspirdzi-

nājumiem, pat ar muziķu, un nevien ceļinieks, ari katrs pilsētnieks

viņā ieietu, pār gravu starp kokiem viegli ierīkojami vismaz

pāris gaisa celiņi, — kuri fantastisku darītu pastaigāšanos. Up-
malā — pretim paviljonam būtu laiviņu piestātne, kuru savienotu

tāpat gaisa eja, jo pēdējā pateicoties kokiem viegli realizējama.
Amerikā šāds zelta stūrītis būtu pārvērsts sen par dimantu —

— nobeidza šis vīrs, un nosolīdamies ja atgriezīšoties kāreiz

dzimtenē, tad viņa šūpulis būšot Dobele.

—s.

<ķ\
Iz Dobeles vēstures lapas puses, kurām nevar paiet

garām ar klusu ciešanu, kuras pelna lai pie tām pieskārtos bez

acumirkļa politisko cīņu sakarsētajiem skatiem, bet vēsturiski

objektīvu skatu. Un tā pieejot 1905. gada- brīvības cīņu laik-

metam Dobelē, jāliecina, ka tas bija spēcīgs vētras brāziens,
kurš jau 25 gadus atpakaļ gribēja noslaucīt no Latvijas atīstības

ceļa visus tos šķēršļus, kas gadu simteņiem bija gulējuši uz

viņas pleciem kā smags lietuvēns un kas tikai smagās cīņas 15

gadus vēlāk tika galīgi nokratīts.

Dobelei, kā mazai lauku pilsētiņai nevarēja būt tās plašās
apzinīgās tīri proletāriskās masas, kas lielākām rūpniecības pil-
sētām; tomēr gadusimtu vērdzībā pārciestais vienoja brīvības

cīņās bez inteliģences ari daudzus lauksaimniekus. Īsi pirms
1905. gada, starp pirmiem apzinīgiem zocialisma darbiniekiem

minami: Otto Feldmanis, Dāvids Beika, Kristaps .un Roberts

Bakusi, Roberts Freibergs, vēvera dēli Zeifini un citi. Kā sevišķi

aktīvi revolūcijas darbinieki uzpeldēja: skolotāja brālis, strādnieks

Kristaps Beika, mazmājnieku dēls Kristaps Alksnis, miesnieku

zellis Kristaps Krūms, komijs Roberts Jansons v. c.

Pēc plašiem laukstrādnieku streikiem un sadursmēm ar

mācītājiem, kā cītīgiem baronu aizstāvjiem, vasaras mēnešos,
rudenī Dobeles tautas sapulces parasti noritēja pilsdrupu laukumā,

kur ļaudis klausījās runas par 17. oktobra manifestu un tāļākām
cīņām. Sapulcītes apspriedes notika bieži. Apspriedes, pa lie-

lākai tiesai, notika pie skolotāja Feldmaņa kā arī

skolā, vai atkal pie brāļiem Beikām, kuru vecākiem Skolas ielā

(tagadējā Meža prospektā Ne 1) piederēja mazs namiņš.
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Šo namiņu vēlākā soda ekspedīcijas laikā gribēja nodedzi-

nāt, bet tikai pateicoties stipram vējam, kas pūšot uz pilsētas
pusi varēja izsaukt lielu ugunsgrēku, tas palika nenodedzināts

un tāds vēl uzglabājies līdz mūsu dienām.

Kad Jelgavas organizācijas komiteja izlaida ussaukumu, ka
laiks Jēlgavu pārņemt revolucionāru rokās, revolucionārie ļaudis
uz Jelgavas sturmēšanu gatavojās ar sajūsmu. 27. novembra

pievakarē Dobeles ielas pildījās lauku bruņotiem ļaudīm, kuŗi
gan braukšus, jāšus, gan kājām devās uz Krimūnas staciju,
skaita ap 600, ceļā uz Jelgavu pie Glūdas stacijas, notika sa-

dursme ar kādu zaldātu patruļu, kura cīņu neizturēja un aizbēga
atpakaļ. Bet tā, ka Jelgavā bija sasūtīts daudz karaspēka, tad

Jelgavas komiteja bija devusi pavēli sturmēšanu atlikt. Par

muižu apsardzei izsūtītām kazaku un draguņu nodaļām, kā ari

baronu „zelbstšucnieku" briesmu darbiem runa gāja visu vasaru,
tomēr pēdējos mēnešos visu briesmu runas bija apvienotas
vienā — gaidāmā melnā sotņā. 28. novembrī ļaudis bij uz-

braukusi pilns tirgus laukums, kā jau gada tirgū. Ar neparastu
skatu tirdzenieki vēroja mājās nākošos Jelgavas sturmetajus, ku-

riem plecos karājās muižniekiem rekvizētās, gan kaujai kaltās

bises. Saskrietu zirgu, tirgus laukumā iejoņoja kāds cilvēks un

aizkusis, uztraucies iesaucās, lai glābjas kur varēdami, jo no

Džūkstes tuvojas melnā sotņa. Drīz ņudzēja viss tirgus laukums,
katrs gribēja glābties pirmais. Lielā steigā un drūzmā nepie-
grieza vērību ja no ratiem bira sivēni ārā un dažs pat nometa

kažoku uz ceļa, lai tik ātrāki tiktu uz priekšu. Dažos mirkļos
viss tirgus laukums bija kā noslaucīts. Baznīcas tornis bija laba

novērošanas vieta. Tur uzkāpa dežurēt zvaniķis Jānis Fran-

sovskis; viņam bija jāzvana, ja pilsētai kādas briesmas tuvotos.

Pagāja diena, bet baumas nepiepildījās.
Taču ko nesagaidīja 28. novembrī, tas drusku citādā veidā

piemeklēja Dobeli 17. decembrī. Pār Jelgavas lielceļa sasaluša-

jiem gruvežiem klaudzēja Dobeles ieņemšanai izsūtīts 700 dra-

guņu zirgu pakavi. Ap pulksten vienpadsmitiem karaspēks
piestāja aiz Muldavām, kalniņā. No turienes raidīja dažus liel-

gabala šāvienus uz pilsētu. Lai pasargātu pilsētu no sagraušanas,
pilsoņi ieradās pie skolotāja Feldmaņa, kuru skaitīja, kā faktisko
pilsētas galvu, jo vecais — Grenctals bija aizbēdzis, un lūdza

lai tas ko dara. Nepaklausīdams tuveniekus, lai tas bēg, viņš
nebēdādams par savu dzīvibu izgāja līdz padošanās delegācijai,
kopā ar pastmeistaru Šifferi un pilsētas galvas biedri ārstu Rei-

zonu, nesot baltu karodziņu.

Starp zaldātiem staigāja Dobeles muižas barons fon. Hāns.
Ari miertiesas tulks Gulbis jaucās pa vidu, viņš komandierim

nodeva kādu lapiņu, kurā Feldmanis bij apzīmēts par kustības

vadītāju. No Feldmaņa mēģināja izzināt vietējo revolucionāru

vārdus. Bet tas klusēja. Feldmaņa sieva mēģināja sadabūt
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galviniekus, pāris redzamākos vietējos pilsoņus, kādā gadījumā
bija apsolīts to nenošaut līdz lietas izmeklēšanai. Tomēr tādi

nerodas un Feldmani nošāva taī pašā dienā.

Bet tas tikai bija briesmu dienu sākums. Pēc šīs karaspēka
daļas aiziešanas vēlāku nāca soda ekspedīcija ar Dobeles muižas

baronu Hānu priekšgalā., Uz laiku tās stabs bija tagadējā pa-

matskolas vecajā ēkā. No apkārtnes tika atvesti vāirāki saķerti
revolucionāri, no kuriem daudzus nošāva, pie tagad pa pusei

noplēstajām vecajām Dobeles muižas rijām. Tie Dobeles brīvī-

bas cīņu vadītāji, kuriem laimējās savas dsīvības paglābt no soda

ekspedīcijas, visu ziemu slāpstijās pa apkārtnes mežiem, kā tā

saucamie „meža brāļi", līdz vēlāk aizklīda pār robežu kur kurais.

Taču cīņa ko tie sāka un izciestās mokas bija kā sēkla,
kura pēc garas un bargas ziemas, nesa ari savu daļu to augļu,
no kuriem izveidojās Latvijas valsts. -rs.

Vispārējs apskats un dažādas ziņas.
Centr. Latv. Jaun. Sab. Dobeles nod. „Jac-Band" orķestris.

Sēd no kreisās: R. Fecers, V. Dzenis. A. Šteinerts, F. Kalniņš, Gŗutups,
M. Jansone, L. Bīriņš un V. Pare; stāv: A. Gūstas un diriģents J.

Zachovskis.

16. Jelgavas Aizsargu pulka Dobeles nodaļa. Pulka

k-diers apr. pr-ks J. Anšmits, pulka kom. palīgs Ed. Mauriņš,
ļ. batallona k-rs Ed. Upenieks, I. bat. saimn. pārz. Fr. Feldmanis,
Dob. nod. pr-ks Ķ. Imars, Dob. nod. aizsardžu pr-ce E. Feldmanis.
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Jelgavas apr. polic. 3. iecirknis (agr. 1. iec), atrodās

Dobelē, Skolas ielā 2, tāļr. 3. lecirknī ietilpst Dobeles pilsēta
un 9 pagasti: Dobeles, Džūkstes, Bērzmuižas, Sīpeles, Šķībes,

Auru, Naudītes, Penkules un Tērvetes. lecirkni pārzin un vada

3. polic iecirkņa pr-ks Jānis_ Brūvers; iecirkņa darbvedis Vil-

helms Celms, krim. uzraugs Udo Matisons, vec. kanci, ierēdnis

Otto Markevics, Dobeles pils. vec. polic. kārtībnieks Alfrēds

Veilands, Dobeles pag. vec pol. kārt. Eduards Dreimanis, Džūk-

stes pag. vec. pol. kārt. Roberts Vasilis un jaun. pol. kārt. Žanis

Freibergs, Bērzmuižas pag. — Alfrēds Jansons, Sīpeles pag. —

— Aleksandrs Dimza, Šķibes pag. — Kārlis Nipārts, Auru

pag. — Žanis Zichmanis, Naudītes pag. — Vilhelms Freibergs,
Penkules pag. — Ansis Rozenfelds, Tērvetes pag. — Eduards

Dūzelis. Bez min. iecirkņiem polic. iecirknī vēl kalpo Dobeles

pils. jaunākie polic. kārt.: Teodors Brigaders, Atus Krūmiņš un

Leonhards Knīsis, un iecirkņa apkalpotājs Jānis Putniņš.

Dobeles „Vecā aptieka".

Ārējais skats.

Aptieka dibināta 1806. g., taī pašā namā kur tagad. Ar

1929. g. aptiekas telpas tika paplašinātas un ar gaumi atremon-

tētas pēc tagadējām prasībām, tā kā aptieka tagad skaitās par
vienu no glītākām Latvijā.
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Iekšējais skats.

Pie aptiekas ir ierīkota ķīmiski - farmaceitiska laboratorija,
kurā vairumā tiek pagatavoti dažādi farmaceitiskie preparāti,
kā tabletes, pulveri, ekstrakti v. t. t.

Adr.: „Vecā aptieka" — Dobelē. Tāļr. 36.

Dobeles Krāj-Aizdevu Sabiedrība atrodas Dobelē, Zaļā
ielā Ne 10, otrā stāvā, darbības laiks pirmdienās un ceturtdienās,
no pīkst. 10.—=16. Sabiedrībā ap 700 biedru. 1930. g. budžets

Ls 11415,17.

Padome: pr-js Jānis Šteinbergs, loc. Kristaps Ulmanis, Jē-

kabs Kamols, Aleksanders Vildbergs, Jānis Slava. Valde: pr-js
Kristaps Grauze, tā vient. Kristaps Valdovskis, • kasiers Teodors

Rozenbergs. Rev. komisija: Augusts Beitlers, Kārlis Vītols, Edu-

ards Freibergs. Grāmatvedis G. Šiffers.

Dobeles IH-šķ. pasta, telegrāfa un telefona kantora dar-

binieki : M. Trautmanis — pastmeistars, A. Dabra — pastm. palīgs,
A. Korps — I-šķ. asistents, J. Bēnītis un V. Gelašs I-šķ. mon-

tieri, M. Mežkope, A. Neilands un H. Šēl — 11-šķ. telefonistes,
L. Liepiņš un O. Rūsa — 11-šķ. pastnieki.

Auces virsmežniecības 4. iecirknis atrodās Dobelē, Tirgus
laukumā Ne 4. lecirkņa mežzinis Kārlis Valbe un viņa palīgs
mežzin. kand. Augusts Rubenis. Mežniecības tāļr. Ne 4.
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«Vanaga aprieka" — Dobelē.

Skats
„Vanaga aptiekā" pa kreisi.

Skats „Vanaga aptiekā" pa labi.
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Sakarā ar Latvijā ievestām reorganizācijām lauku iedzīvotāju
ārstēšanā un algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos,
kā arī pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pieaugumu, Tautas labklājības
ministrija atrada par nepieciešamu 1927. g. rudenī izdot atļauju

provizoram E. Vanagam jaunas aptiekas atvēršanai Dobelē.

Jaunā aptieka ierīkota saskaņā ar modernās farmaceitiskās

technikas prasībām un atvērta 18. aug. 1928. g. Tirgus lauk. 2a,
Valdovska namā, zem nosaukuma „Vanaga aptieka", tāļr. 71.

Pie aptiekas darbojas priekšzīmīgi ierīkota farmaceitiska

laboratorija, kuras uzdevumā ietilpst izgatavot vairumu patērējamo

zāļu kā arī iegādājamo medikamentu labvērtības pārbaudīšana.

Sabiedrība „Spars".

Skats uz fabriku. No kreisās puses ceturtais stāv fabrikas vadītājs A. Stoss

Jau ilgāku laiku bij jūtama vajadzība pēc plašākas koku

apstrādāšanas fabrikas Dobeles apkārtnei, kas atvieglotu jaunbū-
viešus būvdarbos. 1928. g. vasarā, Dobelē, Baznīcas ielā Ne 15,
Dr. Francmanis uz savas zemes izbūvēja fabrikas ēkas, kurās pēc
tam apvienojot mazākās Dobeles amatniecības, no tām nodibinā-

jās būv-, mēbeļu un betona rūpniecības s-bu „Spars", kura 1929.

gada vasarā uzstādot visādas modernas mašīnas uzsāka darbus.

1930. g. sabiedrība savu darbību vēl sevišķi paplašināja un

darbus tagad izved plašos apmēros. Ar š. g. maija mēnesi,, fa-

brikas vadība tika uzticēta bij. Dobeles galdniekmeistaram Alber-

tam Stossam, kurš pārņemot fabrikas vadību, izbeidza savu darb-

nīcu, un pilnā sastāvā ar strādniekiem un visiem darba rīkiem

pārgāja sabiedrībā.
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Dobelē, viera kur ziema alpu vijolires un ciras

puķes zied.

Skats uz Emīļa Hunchena dārzniecību Bīlasta ielā No 19.

Skats vienas siltumnīcas iekšienē — kur alpu vijolītes zied.

Vēl priekš lielā pasaules kasa, 1913. gadā dārzkopis Emīls

Hunchens pārnākot uz dzīvi Dobelē nopircis par dzimtu tagadējo
gruntsgabalu Bīlasta ielā Ne 19.
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1919. g. atgriežoties no bēgļu gaitām E. Hnnchens līdz

1930. g. nesavtīgā darbā savu zemes stūrīti tagad pārvērtis par

vienu no lielākām un priekšzīmīgākām audzētavām Dobelē.

E. Huncheņs vada ari 20 muziķeru lielu raga orķestri un

stīgu orķestri. Pieprasīt pa tāļr. 34,

F. Ledaiņa tipogrāfija — Dobelē.

Pirmā spiestuves saliktuve un personāls 1928. gada sākumā.

Drukatava dib. 1926. g. Tagad atrodas Dobelē, Tukuma

ielā 2, tāļr. 6. Apgādāta glīta stila burtiem, spiestuve apzinīgi
un glīti izgatavo visādus drukas darbus, kā valsts un pašvaldības
iestādēm, tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumiem, skolām,

biedrībām, bibliotēkām kanclejām un privātpersonām, ātrākā

laikā. Pie drukatavas pastāv ari grāmatu sietuve.

Dobeles Namīpašnieku Biedrības valde: pr-ks Nikolajs

Barklajs, viņa vietn. Jānis Riksis; sekretārs Kārlis Šlāps, viņa

palīgs Emils Hunchens; kāsieris Jānis Zandersons, viņa palīgs
Jānis Veinbergs un mantzinis Kārlis Janşons.
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Revizijas komisijā: priekšsēdētājs Kārlis Knochs un locekļi:
Teodors Meinerts un Kārlis Sproģis.

Dobeles Namīpašnieku Biedrības valdes sēdeklis Dobelē,
Lielā ielā N° 12.

B-ba dibināta 1925. g., jūlijā. Kā dibinātāji minami Fricis

Feldmanis, Kristaps Valdovskis, Jānis Liskops, Jānis Veinbergs,
Teodors Prūs un Kārlis Dinvalds. Par pirmo b-bas pr-ku ievēlēt

F. Feldmanis.

B-ba tagad ieņem starp daudzajām un dažādām Dobeles

pilsētas organizācijām, resp. biedrībām, — cienīgu un redzamu

vietu.

Dobeles Mednieku Biedrība „Stirna". 22. jūlijā 1920. g.

statūtu izstrādāšanas komisijā iegāja: Jānis Dzenis, Kristaps
Burģelis un Jānis Aumalis. Pirmā pilna sapulce noturēta 21.

aprilī 1921. g., kad izvēlēta ari pirmā valde: pr-ks muižas pārv.
Otto Štelfs, viņa biedris — valsts zemju pārz. Andrejs Brūmelis,
sekretārs — Dobeles pagasta darbvedis Eduards Freibergs, ka-

sieris — lauksaimnieks Jānis Eks un valdes loceklis — tirgotājs
Kārlis Janševics.

Jaunus biedrus uzņem ar 5 līdzšinējo biedru galvojumu.
Biedrībā tagad 60 biedri. Biedrība iestājusies Latvijas Mednieku

Biedrību Savienībā. Uz 1. janvāri 1930. g. kasē bija pāri par
Ls 600.— naudas..

Tagadējais valdes sastāvs: pr-ks K. Immars, viņa biedris

A. Brūmelis, sekretārs A. Dabra, kasieris J. Janševics un mant-

zinis J. Rallis.

Nac. Latv. Atv. Kar. Biedr. Dobeles nod. valde: pr-ks
T. Kozlovskis, viņa biedris Ž. Balodis, sekretārs Vidiņš, kasieris

V. Ķesteris, biedrzinis A. Veilands.

Revizijas komisijā: pr-ks T. Brigaders, loc. E. Finks un P.

Vēveris.

Nodaļa dibināta 1927. gadā.
Ērgļu novada sporta sekcija. Novada pr-ks A. Brūmelis,

nov. pārzinis V. Blēķis, adjut. Ž. Balodis.

Dobeles Vietējā Brīvības Pieminekļa Komiteja noorga-

nizējās 14. aprilī 1930. g. šādā sastāvā: pr-tājs — Dobeles pils.

galva E. Bētiņš, viņa biedris — Dob. Sav. b-bas pr-ks E. Finks,

sekr. — Centr. Latv. Jaun. Sav. Dob. nod. pr-ks A. Brūmelis un

kasieris — Dob. pag. valdes pr-tājs V. Bīnenfelds. Komiteja
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sprauž sev par sev par mērķi sagādāt līdzekļus un uzcelt Dobelē

Latv. brīvības cīnītājiem pieminekli. Pašlaik kasē ir apmēram
Ls 1000.— naudas, kura visa savākta no labprātīgiem ziedoju-
miem. Vieta piemineklim tiek dota no Dobeles latviešu drau-

dzes pie baznīcas. Pieminekli domāts atklāt nākamā gada
vasarā.

tjV
Roberta Vizbuļa sentši.

Bijušais dobelnieks, pazīstamais humorists un aktieris Roberts

Vizbulis uz jautājumu, kas viņa sentči, iesūtīja sekošu rakstu:

„Jūs man jautājiet, kā cēlies Virkus pagasts, un Vizbuļu
ģinta, te es jums paskaidrošu sekošo: Zinātnieks Dr. Augusts
Bīlensteins bij atradis kādus dokumentus, Virkus muižas barona

von Otto Klopmaņa arķīvā, īsos vārdos te attēlotus.

„
Virkus" cēlies no Lībiešu nosaukuma „pagāni" — un šie

„pagāni" ir bijuši visi tie gūstekņi, kas senos karos sagūstīti, un

nometināti starp Bērzi un Gauratu, zināmā joslā, kur no šīs jo-
slas nevienām nav bijis brīv izkustetes, un jādzīvo ka vērgiem
zem bārgo kungu uzraudzī

bas, un kungi noteikuši

kas katram jādara, kas ka

tram jāmācās, pat precēša
nos noteikuši kungi.

Senos laikos ieprecējie
kāds holandiets van Uinkel

štān, Virkus muižā, —

— bijis loti bagāts star)

citu tam bijis liels bar

medibu suņu ar mācītu

puisi (piķieris). Tam uzbū

vēta īpaša māja „Suņi", la

netraucēti tur ar suņiem
mitinātos. Šim piķierim
holandietim, nav slikti klā

jies pie bagātā „vana", un

drīzi vien aprecējis muiža

spīdzmani latvieti, kura kun

gam labi iztapdama, vēlā c

savus dēlus caur kunga gā
dību, varējusi izskolot. Vē

lāk viens no dēliem nācis

muižā par vagaru, bet tre

šais augums bij muižā jau
par muižkungu un ceturta

paaudzei jau bij muižā par rijkuri (t. i. muižkunga dēls), bet

„suņu" mājas arvien tika nomātas tai pašai ģintai, kā viņas toreiz

sauca par „olenderiem" Uitiem, vēlāk — „Vizbuļiem".
(Turpinājums nākošā gada gājumā.)

Roberts Vizbulis

Lugu „Māsas" un «Lāčplēsis" autors.



Zobārstniecības kabineti.

Z. Lev-Kantor Dobelē, Baznīcas ielā J6 1, tāļr. 27.
Pieņem slimniekus darbdienās uo 9

— 12 un no 16 — 18; svētd. no 9 — 13.
Ārstē: \) Jelgavas skolotāju, pašvaldību, un sabiedrisku iestāžu darbiniekus,

2) pašvaldības, lauksaimniecības, kooperācijas sabiedrību darbiniekus. 3) kopējās
Wgas dzelzsceļnieku un 4) Tukuma slimo kases biedrus.

X- Bērziņš-RozentalS Dobelē, Zaļā ielā No 17. (Zeberga namā).
Ārstē: I. Jelgavas slimo kases dalībniekus un Jelgavas apgabala skolotāju, paš-
valdību un sabiedrisko iestāžu darbiniekus, no pīkst. 9 — 12 un no 5 — 7.

Grāmatvedību un mašīnrakstīšanu pasniedz J. Līcis, Dobelē,
Lielā ielā 13, tāļr. 55, run. no 6—7 vakarā.

Padomi tūristiem.

lebraucot Dobelē un paliekot par nakti, numurētās istabas

un ēdienus ceļinieki var dabūt:

1) „Stacijas" I. šķ. viesnīcā — Lielā ielā N2 27, tāļr. 66.

2) Kurzemes" viesnīcā — Tirgus laukumā, tāļr. 43.

3) „Komerc„ viesnīcā, — Tirgus laukumā N° 2a, tāļr. 62.

4) „Rīgas" viesnīcā, — Zaļā ielā N2 1, tāļr. 40.

Dobeli apmeklēt ieteicams labāk pavasarī un vasarā, ziedu un

zaļumu laikā, kad redzētās ainas neizdzēšami paliks atmiņā ikkatram.

Kas jāapskata katram ceļotājam!
1) Vispirms ieteicams apmeklēt un apskatīt senās lielās

pils drupas ar parku līdz ūdens dzirnavām;
2) Cenšaties sasniegt skaisto Ķesteru mežu, kurš piešķirts

Dobeles slimnīcai, nāk. sanatorijas vajadzībām, mežam curi līkumo

skaistā Bērzes upe, viņas augstos krastus vietām sedz priežu
gan lapu koki, kuri vietvietām sagādā skaistas, fantastiskas aina-

vas kā ari atpūtu karstas saules tveices dienās. Bērzes upei ir

vairāk norādītas un neskaitāmas citas peldvietas.
3) Apskatāt baznīcas iekšienē vēsturiskās plāksnes v. lielo zvanu.

4) Apskatāt ev.-lut. dr. kapus;
5) Modernāko Zemgales koppienotavu Dobelē, Bērzes ielā,

kura pieder Dobeles un apkārtnes piensaimnieku sabiedrībai.

6) Nākamo skaisto vasarnīcu rajonu.
Visu redzot ja jums vēl atliks laiks, tad dodaties uz skaisto

„Gaurata" ezeru (3 klm) un no turienes tālāk uz priekšzīmīgāko
lauksaimniecību Latvijā Sīpeles pag. „Lejas Strazdiem" (5 klm

no pilsētas), īpašn. Peize. Šo raimniecību līdz šim apmeklējuši
pāri par 4000 tūristu, to starpā Somijas Prezidents Relanders un

amerikas sūtnis. Tāļr. 75.

Priekšzīmīgas saimniecības skaitās vēl Auru pag. „Blaizas"

īpašn. J. Zichmanis un „Glūdas-Dirbas" īpašn. A. Kristapsons,
ari šīs vietas daudzi apmeklē.

Vēsturiska un skaista vieta ir atrodama Zebrenes pag. (24
klm no Dobeles) starp Zebrus un Svētes ezeriem, saukts „Elku
kalns". 1830. g. vasarā tur izveda plašus pētīšanas darbus un

uzraka ezera krastā ļoti vecus kapus, atrada ari dažas senlietas.



Pielikums pie „Dobeles

vadoņa" tūristiem.

GADA GRĀMATA

1931. gadam,
kuram ir 365 dienas.

Vilciens atiet uz Rīgu:

pulkst. 530 un 2030.

Vilciens pienāk no Rīgas

pulkst- 28 un 188.

Autobuss attiet uz Jelgavu;

pulkst. 730 un 1430.

Autobuss pien.no Jelgavas

pulkst. 1230 un 2030.

Kur meklēr likumus par Dobeli.

Valdības Gads, kad

Vēstn. NìNì izdots

Par lopu kaušanu un tirgošanos ar gaļas pro-
duktiem 95 1923

t. p. pārgrozījumi 159 1928

par tirgošanās laiku 78 1924

t. p. pārgrozījumi 175 1928

papildinājums 124 1930

attiecībā uz kioskiem 239 1926

par sanitāro tīrību 162 1924

papildinājums 124 1930

par gada un nedēļas tirgiem 39 1925

pārgrozījumi attiecībā uz produktu uzpirkšanu
atkalpārdošanai 82 1928

par afišām 282 1926

par trotuāru labošanu un uzturēšanu kārtībā 140, (141)
un (143) 1926

papildinājums 221 1929

par administratīvām robežām. 127 1927

apbūves noteikumi 279 1928

papildinājums 194 1930

nekustamu īpašumu numerācija 162 1929

Dobeles pils. jaunais ielu saraksts 117 1929

par bišu dravām 156 1930



Tirgus fiņas.
(lelgawas apriņķi).

G a tirgi:
Auzê, 1. martā, 26. martà, 18. aprili,

15. jūlijā. 11.. septembri un 11.

oktobri.

Behnes pag., 20. aug. un 11. no-

wembrî.

Behrsmuischas pag., 6. septembri.
Dobelē, Şwetşchu tirg. — pirmd. pehz

Ļ februāra, Jurģu tirg. — 24. apr.
Zahņu tirg. — pirmd. pehz lah-
ņeem. Lambertu tirg. —

17. sept.
Mahrtiņu tirg. — pehdejâ pirmd.
pirms Mahrtiņu deenas un Ad-
mentes tirg. — pirmdeena pebz 1.

adwentes.
Dobeles pag. Dobeles muischâ, 28.

augustā un 28. okt. un Leelbehrses
muischâ ZO. sept. un 15. okt.

Dschuhkftê, IZ. sept. un 13. okt.

Dschuhkftes pag., pirmo Pirmd. pehz
1. maija un 13, sept.

Penkules pag. Kroņa-Auzê, 15. aug.
Şeşawas pag., pirmo pirmd. pehz 21.

septembra.
Saļeneeku pag., 3. un 4. okt.

Tehrtvetes pag. 28. un 29. jul.

Nedēļas tirgi:
Auzê — otrdeenâs un peektdeenâs.
Bukaişchos — pirmd.
Dobelē — pirmd. un zeturtd.
Dschuhkstê — pirmd.
lelgawâ — ikdeenas, isņemot şwehtd.

un şwehtku deenas.

l'Tukuma apriņķi).

Gada tirgi:

Anneneeku pag. Annas muischâ 15.

aug.
Bikstu pag. 23. jul.
Blihdenes pag. pee pagasta nama

10. jul.
Durbe — pirmd. un otrd. pehz: 1.

februāra, 15. apriļa, 1. jūnija, 15.

septembra un 1. nowembra.

Grentşchu pag. pee Behrsu kroga
23. aug.

Jaunpils pag. 1. sept, un 12. okt.

Remtes pag. 28. sept.
Tukumā —'29.-22. februārim' ssirgu

tirgus), pirmd- pirms 23. apriļa
un debeşsbraukşchanas deenas un

pirmd. pehz: 1. jūnija, 1. jūlija,
1. augusta, 1. septembra un 1.

dezembra.

Nedēļas tirgi:

Tukumā — otrd. un zeturtd.

(Kuldigas apriņķis).

Gada tirgi:

Şaldû: 12. febr., 12. martā, 12. un

13. apr., zeturtd. pehz Wafarşw.,
5. aug., 16. un 17. sept., 18. okt.

un 18. dez.

Nedēļas tirgi:

Şaldû — otrd. un peekd.

Tirgi lelgawâ.

lelgawâ — sirgu tirgi: 9.—16. februārim, 15.-17. aprilim,
12.—19. jumjam un 20.—23. oktobrim; Marijas tirgus — zeturtd. pehz
8. sept., trihs deenas; M iķ c ļu tirgus — zeturtd. pehz 29. fept, trihs deenas.

Peesihme: Ja tirgus eekriht şwehtku deenâ, tad tahds teek pahr-

zelts us nahkoşcho darba deenu.

MW
P,E

GALVA§ SĀPĒM,
MķWàS SAAUKSTĒŠANAS
m?&?Um ZOBU SĀPĒM

w LIET0JAMSÂRLA5 W SEKMĒ*

î I lervopiriN
| APTIEKĀRA VMAMONOVA

ATRI UN DROŠI IEDARBOJAS

_

LIKUMĪGI aizsargāts.
DABŪJAMS VISĀS APTIEKĀS U. DR06U VPIKAL05.



Mehneşcha zeļşch.

Auns.

Wehrşis.

Dwihņi.

Wehsis.

Tşchetri gada laiki:

Pawaşaris şahkas: 21. martâ.

Waşara şahkas: 22. junijâ.

Rudens şahkas: 24. septembri.

Seema şahkas: 22. dezembrî.

M Lauwa.

launawa.

à Şwari.

Şkarpis

ê Strehlneeks.

â Meschahsis.

á Uhdenswihrs.

3£ Siwis.

Mehneşcha sihmes.

Ş Jauns mehneşs.

I Pirmais zeturkşnis.

Ģ Pilns mehneşs.

E Beidsamais zeturkşnis.

Gada zeturkşchņi.

Gada dalişchana peeņemta rom.-katoļu basnizâ preekşch gaweņa

noteikşchanas: 1. zeturkşnis —■ 25. februārī; 2. zeturkşnis — 27. maijâ;
3. zeturkşnis —■ 16. septembri; 4. zeturkşnis — 16. dezembrî.

Aptumşchoşchanàs 1931. gadâ.

1) Galiga mehneşcha aptumşchoşchanàs 2. aprilî. Mehneşcha eeeja

Pusehnâ plkst. 7 un 27 min. wakarâ, eeeja pilnehnâ plkst. 8 un 23 min.;

galigas aptumşchoşchanàs şahkums plkst. 9 un 22 min.; galigas aptum-

şchoşchanàs beigas pAst. 10 un 53 min.; iseja no pilnehnas plîst. 11

un 52 min.; iseja no pusehnas Plkst. 0 un 18 min. nakti (3. aprilî).
2) Parziala şaules aptumşchoşchanàs 18. aprilî. Latwijâ neredsama.

3) Parzialà şaules aptumşchoşchanàs 12. septembri. Latwijâ ne-

reosama.
1) Galiga mehneşcha apàmşchoşchanàs 26. septembri. Mehnoşcha

eeeja Pusehnâ plkst. 6 un 11 min. wakarâ; eeeja pilnehnâ plkst. 7 un 51

min.; galigas aptumşchoşchanàs şahkums plkst. 9 un 6 min.; galigas

aptumşchoşchanàs beigas plkst. 10 un 30 min.; iseja no pilnehnas

plkst. 11 un 12 min.; iseja no pusehnas plkst. 12 un 55 min. (27.

septembri).

5) Parziala saules aptumşchoşchanàs 11. oktobri. Latwijâ ne-

re-dsama.

Latwijas walsts laika rehķins.

Wişi stundu norahdijumi şchinî kalendarijâ isteikti Riht-
Eiropas laikā, kas par 1 stundu preekşchâ Widus-Eiropas
laikam, par 23 min. 31,9 sek. preekşchâ Rigas weetejam laikam

un par 1. min. 18,6 sek. wehlaks, agrāk şcheit parastajam Pulkowas
laikam.



lanwaris. jaungada mehneşis, 31 deena.
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I

j gj G* C!

lez I nor.
9

nor.

p. m.ļ p. m. st. m.> p. m.

Jauna gada deena.

Z. 1> Jauns gads ş Jauns gads ş!9!MK 9 04 349! 6 44>

Laimnesis I
P.i 21 Indulis Ābels. Sets 20 U 04 501 46ļ

@.ļ 3 Meerwaldis Enoks.Malanijs 2l D 041 5l| 471

n. r.

7 20

848

Şwehtd. pehz jauna g. deenas.

Ş.! 4 Spodra G | Metusalems ķ 903 3 53 649

P. 5 Alnis > Sihmanis 23 03 54' 51

O. 6 SWaigsnês d. Spulga 24 ff 02 551 53

T. 7 Rota Krispins 25 02 57ļ 55

3. 8 Ģundabis Balzers 26! M i 01 58 57

P. 9 Kaspars Kaspars 27 i 00 4 00 7 00:

8.10 Tatjana Tatjana 128 à I 00 02ļ 02

3 53

54'

551

57|

6 49

51

53

55

!

l.w.

4 33

6 18

8 04

9 42

1116

l. r.

l.w.

4 33

6 18

ļ 804

9 42

1116

58

4 00

57

7 00

021 02 l.r.

1. şto. pehz Sto.

4 03| 7 04 0 480.111 Smaida

P. 12 Reinis

O. 13 Ringolds
T. 14 Robis

Z. 15 Wairis

P. 16 Lida

Ş. 17 Tenis

£ ! Franzişka

iReinholds
ìHarijs
1Roberts

Felikşs

Lidija
Tamāra

29 à
30

31

1

2 'êŗ
3 Ģ

8 39

38

57

5(5

05

07

09

4 03

05

07

09

07

10

13

2 19

3 32

5 26

55

53

52

11

13

11

13

14

16

19

6 55

812

i 9 0614 22

2. şw. pehz Sto. !

Ş.

P.
O.

T.

Z.

P.
Ş.

18

19

20

21

22

23

Antis

Ķeistutis

Aļģirts

Ascha

Austris
Ģreetiņa

Eglis

Antons

Ornulfs

Oļģerts
Agnese.Maksims
Wlzents.Tlmoteis
Ģreeta

Ksenija

5ZK 851

6 á 50

7 á 48

8 á 47

45

10 ş 44

llşş! 42

4 171
19

20

23

25

27

29

7 26| n.w.

29 435

32 5 59

36 7 19

40 837

43 9 54

47 111024

3. şw. pehz ©to.

Ş.

P.

O.

T.

Z
P.
Ş.

25

26

27

28

29

30

31

Auseklis
Latw.ats. Ansis

Ilse H
Kārlis

Aiwars

Pahrşla
Tikla

Pawil. atgreeşch.

Polikarps
Isolde
Kiriļs

Samels

Walentina

Tekla

12

13

14

15

16

W|8 40

ķ 38

m\ 37

m 35

» 33

a 31

29

431

33

35

38

751

55

59

803

0/

n.r.

0 28

150

316

4 48

6 20

7 37

17

40

42 11

1518 44



Februāris, şwetşchu mehneşis, 28 deenas.
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9. şw. pr. Leeldeenas.

Ş.

P.
O.

T.

Z.

P-
Ş.

1 Briģis
2 Şpihdola
3 Ida
4 Daila

5! Kahrta
6, Daze
7| Richards

Brigita >9 °ş 3 28! 4 47

Şwetşchu d. 20 ş 26 49

Ida 21 m 23! 51

Weronika 22 M 21| 53

Agate 23 & 191 56

Dahrta. Dore 24 à : 17 58

! Richards 25 à 15 5 011

819

23

28

32

37

41

46

l.w.

3 36

5 24

3 7 10

8 50

1026

l. r.

6. şw. pr. Leeldeenas.

Ş. d Laima

P.! 9 Elka

O. 10 Paula

T. 11! Blahsma
3> 12 Lihna

P. 13 Malda

Ş.şl4> Dainis

Aldona 26 à 8 13 5 03

Apolonija 27î N 05

Pauline 28 Hf€ 08 07

Eifrosine 29| & I 06 10

Karline 30 # 04 12

Melita 31 à! 02> 14

Waļentins 1 7 59! 16

8 50

54

59

904

08

13

17

0 01

137

313

4 44

6 06

7 08

7 46

7. sw. pr- Leeldeen

S. 15 0laws

Jūlija, Smuidra

Konstanze, W. d.

Kora,Pelnu d.lŞ
Sane

Wijtauts

Salgona

Olafs

Iulianna
; Konstanze

Konkordija

Susanna
! Otokars

jEleonore

2

3
îê»,
á
â!

Z
ķ

7 57 5 19 9 22 8 08

P.!16
0.117
T.!18

3.119
P-!20
Ş.!21

54 21

23

26

28

30

27 n.w.

5 05

624

4 52 31

365 50

6 47 41 7 41

8 567 45

42

46

8 32 50 1014

6. şw. pr. Leeldeeu §.

Ş.

P.
O.

T.

221 Ārija
23 Kalwa

24 Mahdis
25 d.I

Alma

26 Laimstars
27 Liwiia
28 Skaidra

Pehtera kristişch.
Klotilde

Ap. Matejs
Alma

9

!io
11

12

ķ

F#

7 40

37

5 35

37

9 55

1000

04

1133

n r.

0 5835

32

39

42 09 2 25

Z.

P.
Ş.

Haralds
Liwija
Simşons

13

14

N

K
HE

30

27

44

46

48

14 3 55

19

24

519

15 24 6 22



Llķts, pawaşara mehneşis, 31 deena.
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le nor
ģar.
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. şweytd. pr. Leeldee iaē

II Ilqwars

21 Luise, Lawise
3! Matişs
4 Alise
51 Austra
61 Goģis
7 Ella

Iwars

Simpliza

Kunigunde
Alise

161

17

18

19

20

!

ļm

à

sh
à

7 22

19

17

14

5 51

53

55

57

1029

34

38

43

48

n. r.

716

l. w.

6 08

Aurora

Gotfrids
Ella

11 59 7 50

21 09 6 02 53 9 29

110922 06 04 58

. şwehtd. Pr. Leeldeeras

8 Maigone
9 Ausmis

10 Agita
11 Iuhtwaldis
12 Şkaudris

13 Ernests
14 Daina

Dagmāra
Ewalds

Silwija

Konstantins

Gregors
Ernests

Matilde

231 l«

&

ê
ê

7 04 6 06 1102 l. r.

0 4924 01

6 58

56

08

10

07

25

26

12 2 25

12 17 3 55

27

28

1

53

50

47

15

17

22

27

32

5 05

551

61519

15 Glaima

16 Guntis
17 Ģehrda
18 Aldone

19 Daris

20 Made

21 Ģlesna

O

Paw. ş.

I. sroehtd. pr. Leeldee

Ulrika

Gabriels

Ģertrūde

Adeline

Iahseps
Made

Benedikts
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2

3
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5

â 6 45
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39
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25
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30
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41
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51

56
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6 39
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8 01

6^
7 1201

06 9 20

V-

O.

22 Şeedra
23 Mirdsa
24 Şpulģis
25 Mahra
26 Droşchprahtis
27 Ģintauts
28 Schenija

I

. şwehtd. pr. Leeldee

Rafaels
Melisande

Ķasimirs

Marijas pasl. d.

Emanuēls

Gūstams
Eischenija

ras

9

10

11

12

6 26 6 36

23 38

20 40

m 17 43

15 45

v-M 12 47

ş 09 49

1211 1043

15 n. r.

20 010

25 139

30| 3 03

351 414

40ļ 4 57

13

14

15

Puhpoļu şwehtdeena.

). 29 Ranta

30 Ilgmahris
.

31 Atwars

Filipine 16 M 607ļ 6 51 1244| 521

Ilmārs 17 M 04 53 49 5 34

Detlaws 18 M 01 55 54 5 42



Aprilis, şulu mehneşis, 30 deenas.
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T. 1

2

Mehtra
Saļà Zeturtd.G

Irma
Leelà Peektd.

Glihta
Walda

! Teodora

ļ Irmgarda

| Ferdinands

ļ Herta. Pelageja

19 à 5581657 1259 l.w.

20 M 56 59 13 04 6 47

21 à 53 7 01 08 8 27

I I I

22 à 50ļ 04Ì 131010

Leeldeenas şwehtki

5 1. Leeldeena

Wija
6 2. Leeloeena

Aliņa

7 3. Leeldeena

Sinta
8 Edgars
9i Şweika

10 Spihdons
ll| Wilmahris

Mirjana

Filips

Sinaida

Liberts

Walerija

Gastons

Hermanis

23 H§€ 5 48 7 06 1318 1153

P. 24 <•#€ 45 08 23 l. r.

25 & 42 10 28 130

26
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39 12 33 2 52

3 50
«J-

27! 37 14

16

38
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4 22
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28 34
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Leeldeenas atşweht

0.112 Jūlijs
P. 13 Iagailis
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T. 15 Pluhdons

Z. 16 Mintauts

P. 17 Rūdis

Ş. 18 Zentis

Wasilijs. Basilius
Iustins

Nanija

30 29

à 26
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Ä 21

ķ 18

ķ 16

7 21 1352

23 56
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27 06
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31 15
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3
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21 Preezis
22 Uhsiņşch
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Maijs, lapu mehneşis, 31 deena.
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Augusts, lahihaê mehneşis, 31 deena.
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Medneeku kalendārs.

Aifleegts medit:

a) aļņu, breeschu (irschu) un stirnu mcchtites un wiņu teļus un kaslenus, kà ari

medņu mahtites — wişu gadu. Par kasļeneem un teļeem usşkatams katra

gada jaunais peeaugums lihds 31. dezembrim.

b) stirnu ahschus (bukus) — no 31. dezembra lihds 1. augustam;

c) aļņu un breeschu (irşchu) buļļus un saķus — no 1. februāra lihds 13. sep-

tembrim;

d) slokas, medņu un fasanu gaiļus —no 1. jūnija lihds 13. augustam;

c) rubeņu gaiļus — no 1. jum. lihds 15. aug. un no 1. febr. lihdf 1. maijam;

P c c s i h m c. Jaunos rubeņus atļauts meditno 13. augusta.

f) baltos rubeņus, paipalas un mescha irbes ■— no 1. febr. lihds 13. aug.;

g) lauku irbes, rubeņu un fasanu mahtes •— no 1. nowembra lihds 13. sep-

tembrim;

h) soşis un gulbjus — no 15. maija lihds 20. jūlijam;

i) pihļu mahtes, ķikutus, ķihwites un zitus uhdens un purwa putnus — no

15. dezembra lihds 20. jūlijam;

j) pihļu tehroiņus — no 15. dezembra lihds 1. maijam un no 1. jūnija lihds
20. jūlijam;

ļ) wişus pahrejos putnus un swehrus (isņemot pļehşigos un kaitigos) — no

1. apriļa lihds 20. jūlijam.

Aisleegts medit nakti un ar dselscheem, zilpam, tihkleem, şlasdeem, sprosteem,

lamatām un ziteem tamlihdsigeem rihkeem un nahwejoşchàm sahlem. Ģcha panta
noteikumi neatteezas us şeşku, sebeekstu un sihku grauseju isnihzinaschanu apdsih-

wotâs weetâs, ja şchee ķeramee rihki un nahwejoşchàs sahles usstahditi tà, ka ne-

war kaitēt ziteem kustoņeem un zilweļeem.

Aifleegts tirgotees ar nomediteem aļņeem, breescheem (irşcheem), kà ari ar

dselscheem un aPeem swehru ķerşchanai, isņemot tos rihkus, kuri paredseti ee-

preekşchejâ pantā minēto swehru ķerşchanai.

Tirdsneezibai ar stirnu ahscheem un medņeem tirgotajeem jaived ihpaschs

reģiftris.

Tàpat aisleegts ari şchaut waj ķert dseedatajus un zitus putnus, kas pahr-

teek no kukaiņeem, kà: lakftigalas, zihruļus, zeelawas, melnos strasdus, besdeļigas,

dseņus, dsilnas un tamlihdsigus. Tàpat aifleegts aiskahrt wişu putnu ligsdas,

olas un zahlenus, isņemot plehstgo un kaitigo putnu (ehrgļu, roanagu, kraukļu,

schagatu, şihļu, pelēko un melno wahrnu). Tàpat aifleegts medit bebrus.

Wahweres un žaunas aisleegrs nu'dir 5 gadus, skairor no 1930. g. 1. apr.,

ietika no 15. febr. lihds 15. dez. katru gadu.

Katrā laikā war medit:

Wilkus, luhşchus, mescha zuhkas, lapsas, seskus, sebeekstas, ehrgļus, wa-

nagus, kraukļus, schagata-, sihjus, pel. un melnās ivahrnas.

Medibas ar suņeem no 15. februāra lihds 15. jūlijam aifleegtas.

Taupāma laikā aifleegts pahrwadat, pahrnest, pirkt, pahrdot un glabāt

mescha putnus un swehrus, isņemot 5 deenas pehz taupamà laika şahkuma.



Par saudejumeem, ļahdus nodara lauksaimueezibam mescha zuhkas un

breeschi (irşchi), ismaksajama atlihdsiba pehz semkopibas ministra, şasiņâ ar eeksch-

leetu ministri apstiprinātām takses zēnam.

Swejneeku kalendārs.

Aisleegts smejot un pnhrmndnt:

1) Aļatas no 1. marta lihds 30. aprilim. 2) Nehģus no 1. apriļa lihds
31. maijam. 3) Asarus no 15. apriļa lihds 14. maijam. 4) Şandartus no

15. apriļa lihds 31. maijam. 5) Brekschus, ālantus, raudas, ruduļus no

1. maija lihds 15. jūnijam. 6) Wimbas no 15. maija lihds 15. jumjam.

7) Karūsas un lihņus no 1. lihds 30. jūnijam. 8) Laschus, taimiņus, fo-

reles, sihgas un repschus :ro 25. okt. lihds 31. dez. 9) Wehschus no 1. okt. lihds

31.maijam, bet misu gadu—wehschu mahtites ar redsameem dsimuma produkteem.

Aisleegts swejot un Pahrdot siwis, kuru garums no purna lihds astes spuru

galam naw wismas seļoschs: lascheem un suscheem — 50 zent.; taimiņeem — 35;

sandarteem — 35; sihgam —
30 un plauscheem (brekscheem) — 28; forelēm,

alatam, alanteem— 25; wimbam, sapaļeem, lihņeem, — 20; asareem, raudam,

karūsām, ruduļeem, atem un butēm — 15; mehscheem —
10.

Atşewişchķâs weetâs aisleegts swejot: Leelâ un Masâ Balteserâ
şewişchķi noteiktās un daba apsihmetâs weetâs aifleegts ikkatrs smejas weids

no 1. apriļa lihds 30. jūnijam. Babites eserâ sewischķi noteiktās weetâs

— ar wadeem no 15. apriļa lihds 30. jūnijam un ikkatrs swejas weids no

1. lihds 30. jūnijam. Ķihşcheserâ şewişchķi noteiktās weetâs —■ ar wa-

deem no 15. apriļa lihds 30. jūnijam un ikkatrs swejas Meids no 1. maija

lihds 30. jūnijam. lug l a s eserâ şewişchķi noteiktās weetâs — ar wadeem

no 15. apriļa lihds 30. jumjam un ikkatrs smejas weids no 1. maija lihds
30. jūnijam. Ģalazes upes grihwâ, 50 asis us abàm pusēm, gar juhras

malu no eetekas juhrâ un paşchâ juhrâ, Swejzeema puşê 300 asis taisnā

linijâ un Ģalazes puşê 400 asis taisnā linijâ noleegts ikkatrs şwejas weids,

isņemot sweju ar ahķeem. DaugaMas-Gaujas kanalâ apsihmetâs
weetâs — ikkatrs swejas Meids, isņemot ar rokas makşchķerem. lug l a s

upē — şewişchZi apsihmetâs robeschâs — ikkatrs swejas weids, isņemot ar

rokas makschķeri. Braslas un Amatas upê, kà ari wiņu peetekâs ais-

leegts smejot laschus, taimiņus un foreles sahkot no 1. septembra lihds 31. de-

zembrim un Mispahr eerihkot tatschus minētās upēs un miņu peetekâs. Lihds
31. dezembrim 1930. g. aifleegts smejot Usmas un Şwentes eseros

fthgas unTrakşchenu eserâ — Īatpaē. Ģalazes upē, sahkot no istekas,
Burtneeku eserâ, lihds Wezşahtes tiltam —■ no 15. apriļa lihds 15. jūnijam,

Daugamâ, pee Pehrses eetekas (sahkot no Rigas-Krustpils leelzeļa) — ik-

katrs smejas meids, isņemot makşchķereşchanu. Peh r ş ê ikkàs smejas Meids

(ari makschķereschana) no eetekas lihds galwenam kritumam.

Lopu gruhşneezibas un putnu pereşchanas kalendārs.

Widejais gruhsneezibas laiks ir:

sicg eem 43)4 nedēļas jeb 340 deen.

(Mismasak 330, misMairak 419 d.);

ehse ļ c c m drusziņ ilgāk nekà sirg.;

gomim àO% nedēļas jeb 285 deen.

(starp 240 un 321 deenu);
aitām un kasām gaàihs 22 ned.

jeb 154 d. (starp 146. un 158. d.);
z v h ka m pahri par 17 nedēļām jeb

120 d. (starp 109 un 133 deenam);

şuņeem 9 nedēļas jeb 63—65

deenas;
kaķeem 8 nedēļas jeb 56—60 deen.;

wistam perējamais laiks ir 19 lihds
24 deenas, mismairak gan 21 d.;

t i h t ar c c m 26—29 deenas;

soşim 28—32 deenas;
pihlem 28—32 deenas;

baloscheem 17—19 deenas.
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Dobeles draudses eewehribai.

Noteiktiba, enerģija, isşchķirşchanàs ir wişàm leetam wajadsiga
un deriga. Nedseet, ko weiz muhsu jaunsaimneeki, kuŗeem şchìs
ihpaşchibas. Kas turpretim nenoteikti, şwaidigi, ar gļehwu gribu
un weenaldsigi zilweki, tee nekurp neteek. Zitu enerģija wiņus peh-

digi ahrok, kaut ari apstahkļi teem buhtu şahkumâ deesin zik labi

bijuşchi! Gluschi tà tas ir garigàs leetâs. Kas naw ar mani,
tas buhs pret manim. Kaut jele tu buhtu şilts jeb salts, remdeno

es isfpļauschu no şawas mutes, teiz Deewa wahrds. Wişas lai-

zigàs un garigàs pasaules pamats — galotne — galwa ir Deews.

Lai gribetum un şpehtum Deewu mihlet, meklēt, wiņam peederet,
un wiņa, kà wişu muhşu Tehwa, labàs un pilnigàs dahwanas
eeguht, par Wiņa, muhşu galwas, ihsteem un dsihweem lozekļeem
buht, tad wajag par wişàm leetàm wiņu pasiht. Ko mehs nepa-
sihstam, to newaram ne mihlet, ne meklēt. Bet Deewu waram

pasiht wispirms wiņa şwehtos rakstos un şcho isşkaidrojumos, kuŗi

top doti sprediķos, reliģ. mahzibâs un garigos rakstos.
Tàs ir tàs pirmàs, wiswajadsigakâs, garigâs leetas, kuŗas

mums ar noteiktu, neschaubigu enerģiju wajag klauşitees un meklēt,
weenalga, wai sludinātais un rakstitais wahrds kahdam ir patikams,
waj ne. Kad tik tas ir pateeşigs, gara un pateeşibâ sludināts
Deewa wahrds. Waj tad enerģisks jaunsaimneeks strahdàs tik tos

tihkamos darbus ween şawà pļawâ un tihrumâ? Ne, wiņşch
paşchaisìeedsigi zihnisees ari ar sawu purwu. Par to ari wiņa

preeks buhs jo zehls, kad atmatu un purwu buhs pahrwertis aug-
ligà druwâ. Lai zik nepatikami un neehrti buhtu reisam muhsu
meeşigam zilwekam ar Deewa wahrdu luhgschanam noteikta laikā

kopt sawu eekschķigo zilweku, to tomehr wajaga darit ar wihrişchku
gribu. Wajag zeeschi apņemtees, katru deenu eesahkt un pabeigt
ar luhgschanu, katra mehneşî wismas reisi apmeklēt deewnamu,

wajaga istruhktees, kad weenreisi tas naw notizis, islaisto reisi at-

kahrtojot atdot Deewam. Kas tik enerģiski un kahrtigi buhs kopis
şawu eekschķigo zilweku tikai 2— 3 mehneschus, tam sahks schi
şwehtà kahrtiba palikt par wajadsibu; tam sahks pehdigi ari patikt

ihsts wahrds par un ar Deewu. Kur wiņşch nu ihsto wahrdu par
un ar Deewu dsihwos, waj şawas sirds klusuma, waj deewnamâ,

wisur wiņfch tai mirkli jutişees itka paşcha Deewa mahjâ un

tuwumâ. Wiņam gribesees teikt: zik mihligas ir tawas mahjas,
ak Kungs! Wiņsch peedsihwos tad ari sawâ dsihwê ta wahrda
pateeşibu: Deewbijiba ir wişàm leetam deriga. Tahds zilweks tad

ari buhs preezigs un laimigs, ka min. jaunsaimneeks, kas sawas
jaunmahjas purwu, pahrwertis par augligu druwu. Gribi tik ween

tà kopt şawu eekschķigo zilweku, kà muhsu kreetnee jaunsaimneeki
grib plehst şawus purwus. Gribi neatlaidigi, noteikti, pahrleezinati
to darit.

Bet waj tahdu eekschķigu darbu pee sewis strahdat ir mas
wehrts? Nu, waj tad wesels stalts, glihts, tihrs, taisns, tschakls,



sahtigs, saprahtigs, godigs, pateeşigs, laipns, paşchaisleedsigs zilweks
naw wairak wehrts neka par druwu pahrwehrsts purws? Par
tahdu zilweku top zilweks, — to rahda wişas zilwezes pagahtne,—
ja wiņşch juhtas ka wisaugstakàs buhtnes, Deewa, behrns. Ka

mehs weenigi zaur Kr. lesu spehjam justees par Deewa behrneem,
to nu sludina Deewa wahrds. Bet schis ir tahds uhdens, kuŗâ

jehrs warot zauri brist, bet elefants noşlihgt. Deewa wahrdu wa-

jagot tapehz nemitigi tà klauşitees, itka ais ta sludinātajā, raksàja
un runātajā stahwetu pats Deews un ais katra sludinātajā, kas tik

garā un pateeşibâ leezina, warès tizigais redset un dsirdet itka

paschu Deewu. Ir daschadas dahwanas, bet weens gars. Nemeklē

tikai pee sludinātajā to, kas tew tikai tihk, bet ko Deews grib. Bet

waj tad zilweks spehj tà pee Deewa nahkt, tik tizigi wiņa wahrdu
klauşitees? Waj ir tahdi zilweki, kuŗi ar Deewa wahrdu buhtu
ta şewi iskopuschi, ka zaur to ir labaki, zehlaki zilweki tapuşchi?
Tu pats tahds eşi wismas kahdas reises bijis tais mirkļos, kad tu

teescham pehz ihstas luhgschanas un Deewa wahrdu klauşişchanàs
itka no pascha şw. Oeewa nahzi. Wai tai brihdi tu spehji ļaunu

runāt un grehku darit? Tatschu ne. Ja nu itka no pascha veema

nahkot, tu kaut weenu stundu, weenu deenu wareji labāks zilweks
kļuht, kapehz ne nedēļu, mehneşi pat gadu? Jo ilgāki kopā ar

Oeewu dsihwoşi, jo ilgāki buhsi labs zilweks. Tikai to jehdseenu
„labs" daschi saprot greisi. Labs wiņeem tik tas, kas dara un dod

pehz wiņu prahta un eegribam. Ira teescham mums sinama
gara rinda tahdu zilweku, kuŗi zaur Oeewa wahrdu ļabaki dsihwo-
juschi un swehtigaki miruschi neka besdeewigee. Kad ir ari tschakli
Oeewa wahrdu klauşitaji, kuŗi nebuht naw labaki tapuschi, tas ne-

buht neapgahsch to pateeşibu, ka Oeewa wahrdam ir laboschanas
un audsin. spehks. Io wajag gribet mahzet is Oeewa wahrda sewî
usņemt un dsihwê ismantot. Ka to darit, to nu atkal teiz Oeewa

wahrda sludinājums. Tapehz, ja gribi labāks zilweks kļuht, nemi-

tigi kop şewi ar Oeewa wahrdu, luhgfchanam un sakramenteem.

Kà laukus sahkam kopt no pat wisagrakà pawasara, tāpat
wajaga zilwekus no pat agrakeem behrna gadeem. Laideet behrni-
ņus pee lesus mahjâ, skolā, basnizâ. Mahzeet samus behrniņus
roziņas saņemt un kahrtigi ik wakarus, ik swehtrihtu kahdu pantiņu
noskaitit un maļas brihschos kopa ar jums nodseedat. Pee swehtàs
kahrtibas no pat behrnibas peeraduscham, jaunekļa, wihra un şirm-
galwja gados buhs weeglaki Oeewu meklēt, kahrtibu mihlet, atsiht
un zeenit. Ko Anşits naw mahzijees, to Anşis nekad nemahzisees,
teiz sak. wahrds. Jo leelu wehribu tagad wisâ krist, pasaule pee-
greesch behrnu deewwahrdeem konfirmaz. un krist, jau-
natnes sabeedribàm. Şuhteet kahrtigi behrnus ns behrnu
deewkalposchanam, kuŗus wadit nu man palihdsès ari ehrģelneeks.
Lai behrni labaki saprastu un mihletu Oeewa wahrdu, esmu nodo-

mājis ar Indr. Kronberga % eegahdatees bihbelstahsteem 52 leelas,

krahsainas bildes.



Tagad draudsei wezâ ehrģelneeka mahjâ ir no dr. padomes reser-
weta leela fmuka istaba. Ja peeteiktos man kahds tizigs palihgs, tad

warbuht ka kopa ar ehrģelneeku waretum tam istabā tukşchajàs smeht-
deenas (kuras Dobele naw deewkalpojums) noturēt ta saukto smeht-
deenas skolu un jaunatnes pulzeschanos ap deewbijigu, derigu

mahzibu un musiku. Ar muhsu seem.-komitejas, ar dr. padomes un

Kronberga legata palihdsibu nebuhtu gruhti eegahdatees basunes,
kuram jaunatnes koris waretu tihkamus darit gan şawas sapul-

zes, gan swin. brihschus basnizâ. Draudsê ir jau wairaki wijoļu
spehletaji, tee waretu tad ari pa swehtdeenam sanahkt kopa min.

ehrģeln. istabā, eewingrinotees sem ehrģelneeka wadibas stihgu orķe-

strim. Stihgu orķestris ir ļoti eezeenits Wakareiropas basnizas mi-

ruscho peemiņas un seemas swehtku wakarâ, luhdsamâ deenâ, leelâ

peektdeenâ. Basunes labpraht ir netizigee klausās jaungada, eefweh-
tes deenâs tornî, reform. walsts swehtkos, leelajos basn. swehtkos,
draudses makara. Zerams, ka muhsu jaunais ehrģelneeks mehģinas

issinat, kahdeem skoleneem wisâs muhsu dr. skolās ir labas balsis,
no wişam pusēm pulzinàs tos ap sawu takts sisli kopa par pastah-
wigu, iskoptu dseedataju kori. Ari peeauguschee, kam ween ir laba

balss, ir luhdsami peemeenotees ehrģ. dseed. korim, pee ta turotees

ustizigi, pat warbuht misu zauru muhschu, nebaidotees ne no kahdam

neehrtibam un nepatikschanam. Deewwahrds, dseesma, musika, mahk-
sla, prahtigs sports ir labakee zilmeka daiļotāji un sargeņģeļi.

Wiszehlakais dr. meenotajs ir blakus deewwahrdam sakrāmēts.
Sakraments ir krist-sabeedribas statūtu galmenais midus punkts. Kura

beedriba zeetis ilgi tahdus lozektus sama midu, kuri netur taisni tos

smarigakos samu statūtu noteikumus? Nekad zilmeks nespehs saprast
ne leelo Deemu, ne maso atomu, kamdehļ tad neturetees pee ta krist,
dr. wisswehtakà pamarda, kura sm. uguni kurināt, Kristus nopeetni
un swehtswinigi pamehlejis taisni ih'şi pirms sawas schķirschanas?
Waj atrautees no sm. makarehdeena, ka tas neisprotams, kautkas

neehrts modern. zilwekam? Şawâ pascha ehrtâ kareetê pee Deema

neweens nepeebrauks. Wişi, it misi nesam weenu zilmeku ģihmi, mi-

feem ta weena leelà Kunga un Tehma preekscha jāloka pasemigi
sami zeļi. Zik jauki un kahds spehks ir eeksch tam, kad jel weenâ

leetâ draudse un tauta ir ka weena turna ģimene, t. i. pee mahrda
un sakramenta. Laba tehma goda deenâ miņa ģimene ar preeku uu

labpraht to smeiz un sumina. Kapehz pee Deemtehma galda ta

nepulzejamees? Kapehz itka kaunas sm.-galda weeşi — behrni diktâ

balsi, mist ka meens isteikt samu mainu un luhgumu: misu spehz.

Deems, sirds.. . Kapehz leek tam meenam mahzitajam par miseem

apleezinat tizibu deewkalpojumâ un kristibâs? Ka kahds elektribas

milnis eet zaur wişàm, ari meenaldsigo kruhtim, ja misa pilna bas-
niza ka meens, skaidri, dikti, droschi apleezina sawu tizibu: es tizu
us D ... Klusums un sminigums eestahjas misa jauktajā kristibneeku
bara, ja kūmas un ari ziti dikti apleezina behrniņa meeta samu tizibu.
Nu tikai sapulzetee mana, ka noteekas kristibas, zitadi kristibu mah-
jās daschreis juhtas ka krogā. Nu mahzas ir masee zeenit smehtumu.



Apņemeetees, nekaunetees konşekwenti leelos, smehtos brihschos

apleezinat diktu droşchu wahrdu şawu şwehtumu. Tahda leeziba
ir saistiba; şaistiba dod şpehku paşcham un ziteem. Schehlastibas lihdse-
kļu: wahrdu un Sakramentu buhtni nosihmi wajag mahzitees saprast un

zeenit un mihlet. Tam noluhkam grib eeswehtes mahziba sagatawot
muhsu jaunatni. Ar kahdu bibelstahstu un katķisma gabalu eemahzischa-
nos ween nepeeteek. Nepeeteek pat ar ģimnasijas mahz. kursu, kursch da-

schâ siņâ gansneeds dauds wairak neka no konfirmandeem prasāms, bet

zitus nepeezeeschamos tizibas gabalus ģimnasijâ nemās nemahza. Deema

mahziba grib buht eeleekama i galma, i jo dsiļi sirdi. To spehs mislabaki

tizibas leetâs mahzita,no pahrdsihmojumeem pahrleezinata,tiziga perso-
niba. Tahdai personibai jabuht wispirmâ kahrtâ draudses mahzitajam.

v. galma eelikt kautmisnepeezeeschamakostizibas gabalus nespehs

wistizigakais mahzitajs tik daschâs deenas; dodeettam laika, ar atmehrtu

sirdi runātpar Deema leetam ar juhsu eesmehtameem. Bet kad nahk ee-

smehtes laiki, tad isnahk ik gadus tihrais karsch ar dascheem mezakeem,
kuri pa wişadeem aplinkus zeļeem mehģina samus behrnus aismadit tur,
kur miņus misahtraki, jeb ari wislepnaki eesmehti. Tahdi mezaki
lai jel apdomā, waj miņi nepahrdod samu behrnu dmehseli par „lehsu
wirumu". Şirdî un galmā eelikt ik fw. mahzibu skola pa 6 un 7 stun-
das noguruscham behrnam, buhs- ahrkartigi gruhta leeta. Tamdehļ
mahzitaja sinodes un konferenzes sen jau atsinufchas, ka pilsehtas sko-
lēni eesmehtami pa waşaras brihwdeenam wezaku draudsê.
Nedrihkstam smehtibu upurēt ehrtibai. Bes tam kas to dahrgako, kas

miņam ir, behrnus medot ahrpus samas sehtas un radneezibas pee swe-

scha altāra, tas nizina samu sehtu un tehw-tehwu smehto altāru. Tahds
spreedums pazeļas allasch mahzitaju konferenzes. Tomehr to mas

eemehro, leelmahte — mode grib eeşwehtijamos ismisinat un dsihwês
isdanzinat paschu Deewiņa preekşchâ. Waj behrnu dmehsele balta maj
melna, ta blakus leeta, to tatschu nemeens nereds, ne eemehro. Neļau-

jeet sameem eesmehtijameem behrneem peeņemt puķes un zitas balmas

pee basnizas durmim. Kas grib jauneeschus miņu goda deènâ eepreezi-
nat, lai to dara miņu mahjâs. Eeteizams tai deenâ starp zitu dahminat

kahdu rakstu ar padomu par kristiga zilmeka dsihmes zeļu un mehrķi.
Grahmatas preekschpuse radi un draugi, lai paschrozigi eeraksta kahdus
ihsus meltijumus un nowehlejumus. Waren jauki ir, kad kahsneeki
peenahk un ateet basnizâ no altāra, warenàm ehrģeļu skaņām pluhstot,
kuras musu jaunais ehrģelneeks mahk ismiļinat no muhsu plaschajàm

ehrģelem. Kad smines reis muhsu draudsê tahdas kahsas, kuras lihga-
mas turigais tehms, jeb krusttehms, lepna tehrpa un dahrgu dsehreenu
meeta pasneegs jaunajam pahrim noguldijumu grahmatiņu ar notei-

kumu, kahdâ gadijumâ un kad jaunais pahris drihkst us miņa mahrdu
nolikto summu isņemt? Nekurneet, ja mahzitajs leedsas behrês no

basnizas altāra ismadit tos, kuri gadu gadeem altārim pagreesuschi mu-

guru, kaut gan draudses nodokli makşajuschi. Wisşkaistaki rotà muhsu
kapa kopiņu muhsu dsihmo egļu un puķu sari un seedi. Eemehriba pee-

greeschama ari daschàm laizigam leetam draudses dsihwê.

I. Straumanis.



Vairuma. Mazumā.

Andrejs Brūmelis

Dobelē
Pasta ielā Nq 1, tāļr. 48

Grāmatu, rakstāmlietu, tapēšu,radio

â un elektrisko piederumu veikals
ģ
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:g Vienīgais oficiālais priekšstāvis Dobelē un

2 apkārtnē no P. T. D. galvenām darbnīcām un Ķ
3 Holandes lielās firmas „P H I LI PS". ™
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i
Izved elektrības instalācijas un remontus.

à
Uzstāda un labo radio uztvērējus. S-

ii Demonstrē aparātus un skaļruņus bez à

piespiešanas pirkt.

Pārliecinājāties . '

par preču labumu /|ļļ|
Un "ētām Cenām*

>

SpĻ>SKOLAS un KANTORA. Ş
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Dobelē, Pasra ielā Ne 3

velosipēdu* motoru, šmuimmo ieroēts un to

piederumu weâkaEs.

Pie veikala plaša mecnaniskā darbnīca, ar autogenisko

metināšanu (šveisešanu), emaljēšanu, niķelešanu un oksi-

dēšanu uz vietas.

Izgatavo „Dobelnieks" velosipēdus, kuŗi stipruma un vieglas

gaitas ziņā var sacensties ar labākām fabrikām, īpaši tāpēc, ka

tie piemēroti mūsu lauku ceļiem un ir lētāki par citiem.

Vienīgā pārstāvniecība Dobelē no „Latvello", „G. Ērenpreis—
Original", „Indian", ,,The-Royal-Whitte-Star" velosipēdiem, kā

ari krājumā vēl velosipēdi „Liva" u. c. Krājumā visas gumijas

daļas, riepas u. t. t.

b-ftah tRiiiMPĪ»
Slaveno „D" motoru pārstāvniecība.

Izgatavo uz pasūtījumiem visāda veida motor, velosipēdu un

mašīnu daļas, kā ari apzinīgi izdara remontus uz vietas un

ārpus mājas.

Rīgas cenas. Laipna apkalpošana.



M. ĀBOLS
Dobele, Zaļā iela N° 1.

A
~
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Kroņlukturi, galdu lampas, skai- Aparāti lampiņu un dedektori,

tītāji, spuldzes no 5 sv. sākot, skaļruņi, lampiņas, anodu

, , , ,
akumulatori, ante-

vadi, kabatas lukturīši un ba- Speciāla akumulatoru

tērējas. uzpildīšana.

Uzņēmās visus elektrotechniskos un radio darbus.

Patafoni bagātīgā izvēlē no tīrskaņīgiem un katrai izsmalcinātai

gaumei piemērotiem „Luxus aparātiem. Neviens nepārmaksās,
vispirms apskatiet pie manis un ticiet, ka atradīsat ko meklējat.

Vijoles, mandolīnes, gitares, stīgas un citi mūzikas piederumi.

Plates ap 100 dažādi, tikai visjaunākie iespēlējumi.

Slavenās „Viktor" angļu gramafonu adatas- 10—12 reiz

spēlējamas.

Nomaksa līdz 6 mēnešiem.



R. Pasita I
veikals un remonta darbnīca.

Dobelē, Pasta ielā 15, paša namā.

Ieteicu god. publikai labākos Latvijas ražojumus velo-

sipēdus kā: Liva, Omega, Ozolnieks, kuri vieglas

gaitas un laba materiāla ziņā Latvijā ieņem pirmo
vietu. Arī no visām citām markām velosipēdi uz

izvēli ir dabūjami.

Labākie Zviedru „Fortuna" firmas piena zeparatori, kuŗi krējošanā
no Latvijas izmēģināšanas ekspertīzes atzīti par vislabākiem.

Angļu „Smiss" un „3app" patafoni ar Masters Voice skaņradi.

Lielā izvēlē skaņu plates ar jaunākiem šlāgeriem un latviešu

iedziedājumiem, kā arī spēles adatas.

„Singer" šujmašīnas uz ilggadīgiem maksas termiņiem.

Velosipēdu piederumi sevišķi bagātīga izvēle, priekš visādām

markām.

Pieņemu emaljēt, niķelēt un visādi izlabot velosipēdus, šujmašīnas,

zeparatorus, patafonus u. t. t. par mērenu cenu un atbildu par

pareizu darbu. \

Tā kā mans uzņēmums jau pastāv no 1908. g., kurā laikā esmu

tirgojot mācījies pazīt god. publikas izvēli, tad ceru ka publika
arī uz priekšu man neliegs savu uzticību, par ko centīšos katru

apmeklētāju kārtīgi apkalpot par lētām cenām.

Ar augstcienību

Roberts Pasilis.
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V labības, sēklu un kolonial Ş
i=f- ' iifa

X preču tirgotava à

S DoheSê, Tukuma ielā Ns 3. Tāļr. 11. A
~ş§;

ļļ Pērk āboliņa un bastarta sēklas, ļļ

Ģ maksā visaugstākās cenas. =ļ|:
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Ì manufaktūras un kolonial à
ā ., ,

1

H precu veikals

I Dobelē, Pasfa iela 1. |
m m
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Papīri lielā izvelē:

Piedāvājam visādus vietējos un

ārzemes rakstāmos un iespieža-

mos papīrus, kartonus, perga- şĶ^^^
rnentu, krīta papīrus, papi, brūnos ŗļl»
un krāsainos ietinamos papīrus. W

papīra kulītes u. t. t.

Pspifii ji^ĢtlīENĒERjGļ
īpsšn. a. kalniņš, Rīgā, Narijas isii 1© Tā§?. 28949

Pasūtījumus nekavējoši piegādā katrā vairumā

Vadošā viesnīca — Dobelē

ir un paliek

Pirmklasīgi ēdieni un dzērieni, gaišas, glīti iekārtotas

plašas patīkamas telpas — ziemu labi apsildītas — ātra,

laipna, uzmanīga apkalpošana un mērenas cenas.

VIESNĪCA" kā centrālā viejta ir labākā satikšanās vieta,

tādēļ ieteicama visiem tirgotājiem, rūpniekiem, ierēdņiem, lauksaim-

niekiem, kā ari ekskursantiem. Turpat ērtākā piestātne un satiksme kā

nekur, priekš visiem sportistiem, auto, autobusiem un citiem braucējiem.

Caurbraucējiem dabūjamas glītas, ērtas un numurētas istabas.

Viesnīca atvērta : Kurzemes viesnīcas X RS*iimc
no 9 rītā līdz 10 vakarā. īpašnieks *• Dcliya.



I Mozus Levitana [
manufaktūras un modes preču tirgotava,

} Dobelē, Pasra ielā N° 2, rāļrunis 26. }
ļļ Piedāvāju par vislētākām cenām, ļļ

N lielā izvēlē manufaktūras un mo- ļ!
|ļļ des preces, ari gatavus dāmu un

ļļļ kungu apģērbus, adītas jakas un ļļļ
ļfļ kamzoļus, dažādus numurus au-

ļļļ žamos diedziņus, kungu un ļļļ
ļļ dāmu veļu, botes, kalašas un

ļļļ visādas sīkas preces. ļļļ

ļļ Tiek dots ari uz nomaksu. Lūdzu pārliecināties, ļ ļ
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M Mēbeļu, būv- un cement rūpniecība Pi

N s—a „SPARS"
M Dobelē, Baznīcas ielā 15. iļ

\d ar šo vispārībai paziņo, ka sākot ar 1. augustu š. g. ĻJ
M ir paplašinājuse visas augšminētās rūpniecības nozares fpf

5a;ijļ un pieņem pilnos apmēros visāda veida pasūtījumus %ģ
ņ no sava kā ari pasūtītāju materiāliem. à

W Pieņem ari visus koka darbus priekš mašīnu fc

|J apstrādāšanas. |J
Cenas lētas! Par darbu tiek garantēts!

| i Izdevīgi maksāšanas noteikumi! I J

pļ Augstcienībā 8t088 R
âA fabrikas vadītājs.
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ļļ M. Mālers |
ÎKolonial

preču līrgorava j£
Dobelē, Tirgus laukumā X? 3 Jj

Tāļrunis 19. ļļ

nil
I

M Kolonial preces ļļ
Ķ Maize no paša ceptupas

ļļļ Būvmateriāli jjļ
Ķ Mākslīgie mēsli B

ÌBencins ļļ
Ogles I

i Ellas ' i
Ì

Uzmanīga un laipna apkalpošana. Lētas cenas. t

! I

I Ādolfs Luders 1
W Dobelē, Lielā ielā 12 à

ļfck (Tukuma ielas stūrī) yjļļjĻ
JjJ3 ņņ

!f
KoloniaS un tabakas preču tirgotava W

Dārzaugu sēklas labi dīgstošas m

un pareizas šķirnes. Hj

Zolīda apkalpošana.
*

Lēras cenas. M



ķ
ārzemes un iekšzemes

U atrodās paztāvīgi krājumā jļ

I zirgu staļļos 1

| 8. Levitans i

| Dobelē, pasta ielā 2 Ê

M zirgus dod arī uz nomaksu un par visizdevīgākām I

D eenām. Laipni lūdzu pārliecināties. W

LairtìfÌiÌÌÌÌ^

ļļ manufaktūras un galantērijas preču veikals ļj
G Dobelē, Tirgus laukumā Nq 2=a. f)

x
n Piedāvāju vienmēr bagātīgā (J

Q krājumā sezonas preces. A

(Ş #>

ļļ
Mērenas cenas. Laipna apkalpošana.
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J LÌSkOļOSl tirdzniecības nams

Dobelē, Tirgus laukumā N° 5. Tāļrunis 10.

Visādas pārtikas un tabakas preces. Lauksaimniecības mašīnas un rīki. Māk-

slīgie mēsli. Petroleja. Bencins — «Apekol" priekšstāvnieciba. Visādi
būvmateriāli. Dzelzs. Cements, Ķieģeļi. Kaļķi.

Vairumā. Mazumā.
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Visvecākā viesnica ir

„Rīgas" viesnica
Dobelē, Zaļā ielā Nq 1. Tāļrunis UO.

Ipašn. N. RUDOLPH,

'ebraucējiem par mērenām cenām pieietamas, katrā laikā, glīti
mēbelētas un 'ziemā silti apkurinātas istabas.

Viesu rīcībā, uz vēlēšanos,

pirmklasīgi ēdieni un dzērieni.

.aiku pakavēt var ari pie viesnīcas biljarda. Pie viesnicas esošās

kino telpās sestdienās un svētdienās tiek demonstrētas

jaunākās filmas.

'āle tie iznomāta arī biedrību un organizāciju izrīkojumiem,
zem izdevīgiem noteikumiem.

Vasaras sesonā — pieietams skaists dārzs.

Laipna pretimnākšana visos gadījumos.

:::'»:: i:: i»jī:; ļ:i«t ī::; īļ■ i;;ļ;: ļn t:;; ļļ«*ī i: i»«11 ; î * <«i «uìi "TTiTīTTtTī;īļn«i::; *ī;:;: i»>tTyīTitMT::ììi«i:":i«tt:::;ļ iT^TïîTîTr»»T;:;n <f;;:ī îie 1;;;!!<



Dobelē pirmā un vienīgā velosipēdu būvētava

zem markas „DOBELNIEKS"

PAULIS VĒVERS
Dobelē, 8

> ļf Ä\ Plaša izlabošanas darbnīca pēc §^
5 \i J/J šolaiku prasībām ar autogēno jSEflk
«V — metināšanu,griešanu,virpošanu HSHļ £
ķ emaljēšanu, oksidēšanu u. 1.1., HHH A>

akumulatoru atjaunošanu un

G
pildīšanu uz vietas.

Ē par lielpilsētas cenām un izvēli §j
->à ar katram piemērotiem maksāšanas no- g"
û. ķ ş teikumiem

« Pabalstiet vietējo rûpnîeesbu I

Ģ ķ ķ>

pàyi! §

iedodiet labot savas lietas starpniekiem, kuri sevi dēvē par liet- 3

pratējiem, bet patiesībā pieņemto darbu sūta prom, caur ko Jūs %

saņemiet tirgus darbu par dārgu atlīdzību.
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+ Paziņojums. �

Pagodinos godātai publikai paziņot ka sākot ar šā

gada 28. oktobri esmu pārņēmis bij. A, Vaidovski k-dzes

veikalu

Dobelē, Tirgus laukumā Nq 2a, tālrunis 47.

Piedāvāju par visai mērenām cenām;

Dažādas pārtikas preces,

iekšzemes, kā ari ārzemju ražojumus.

Būvmateriālus,
kā cementu, ģipsi, kaļķus, krītu, skaliņus, dažādus būvapkalumus,

amatniecības rīkus u. t. t.

Dažādas eļļas,
petroleju, bencinu, motor-eļļu, naftu u. c.

Krājumā ari dažāda

spēkbarība,
kā lini, kokos un sojas rauši, klijas, auzu milti u. c.

Cerēdams uz mana veikala apmeklēšanu, apsolu

god. pircējiem laipnu apkalpošanu un pretimnākšanu.

Augstcienībā

K. Rezebergs.



Ķ Vispieietamākā katram ir un paliek I-šķiras jļļ|

I Stacijas viesnīca >
jļļ (3 min. gājiens no stacijas) 8]

J Dobelē, Lielā ielā JY° 27, tāļr. 66. H

H -Iebraucējiem izdod glītas mēbelētas istabas ģ
j|Ì Silti un auksti ēdieni H
Ş Viesnīca atvērta no plkst. 9 rītā līdz plkst. 2 naktī. $j
Ş Laipna apkalpošana. ||
SAV Augstclenībā iļļi

Ķ _

Ş

,paä„.
L.

sc>#<r2®c^c^@o^jo>o>iKr>«c^

| Maksis Kochs |
ņ Puķu un sēklu tirgotava f(

Dobelē, Tukuma ielā N2 2. ģ

G Dārzniecība — Dobelē, Kooperācijas ielā Ne 14. Ş

g Vienmēr krājumā dzīvas puķes. Vaiņagi no dzīvām

A puķēm tiek pagatavoti glīti un par lētām cenām. A

A Mākslīgu puķu vaiņagi. Metāla vaiņagi — vienmēr A

Ş lielā isvēlē no Ls 2,— sākot. ģ

M, Dārzaugu sēklas uz galvošanu. x

èfe>#c>sc>iK^
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a Rīgas pirmais apbēdīšanas birojs X

Ķ T. un H. Veichel, Rīgā, Brīvības ielā 44 46, tāļr. 30941 U

Oar
šo dara zināmu Dobeles un apkārtnes iedzīvotājiem, a

ka ar š. g. 15. zeptembri tiek atvērta nodaļa y

a Dobelē, Lielā ielā Mē 14. A

V/ Prūša k-ga jaunbūveta namā -

A Vislielākā izvēlē par mērenām cenām A

1 zārki |
Q cinka, ozola, ozola imitācijas, garnierēti un vienkārši Q
a Metālu kapa vaiņagi a

Ķ un visi zārku piederumi. }ģ
7\ Dekorācijas A

V Tuvākus paskaidrojumus sniedz bez maksas. )(

PiiPlll^^

\ A. Freibergs !
Dobelē, Skolas ielā Ns 1.

i Minerālūdeņu
iestāde. |

I Piedāvā bagātā izvēlē dažādus J

atspirdzinošus dzērienus,
\ kā ari alu no Ilģeciema alus darītavas i

i noliktavas Dobelē, Zaļā ielā N2 1. \

I Tāļrunis 22. j

à>â^Ş^Ş^Ş.>«>â.âmşŞ>â>âşâşìŞ^«ŞMM«M



f I
.jd Dobeles pagasta un Dobeles pilsētas ļd

Ş ūdens dzirnavas i

à vilnas apstrādāšanas iestāde ļ|
liii Dobelē, Dzirnavu ielā 1, M

tālrunis 33. W

& Rūpniecība apgādāta ar pilnīgi jaunām M

||j un modernām mašīnām. Darbus vada M

ļ|| tikai lietpratēji speciālisti, kādēļ darbs

Ģ ir zolīds un apmierina visu prasības, Jģj

Ş tādēļ ari uzņēmums ir ieguvis jo plašu M

|g tālās apkārtnes piekrišanu. M

Ş Malšanas maksa: par rupju malšanu — 0,6 snt. par kg,

I bīāelēšanu — 2,5 „ „ „

4Â

fpar
grūbiem un putraimiem — 2,0 „

.
„ „

m*

■ kāršanu vatē — 40,0
„ „ „

êŞ kāršanu kamolos — 50,0
„ „ „

SC

kāršana-vērpšana — Ls 1,25 par kg, wY

|p kāršana-vērpšana-šķetināšana —

„ 1,70 „ " '
'«Ķ Direktors-rīkotājs jS&J

I
K v,tols-1

M ffl
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Ī Â. KlVERTA krāsns podu rūpniecība
|

Ŗ Dobeles pag. Klabjos (3 klm. no Dobeles)

j| Tāļrunis 46. Ķ
ìļ£ Augstākā labuma krāsns podi, pēc visjaunākiem modeļiem, līdz ar K

piederumiem. A

5 Rūpniecība godalgota ar lielo sud. med. 1928. g. Dobeles izstādē B

Ŗ un ar vidējo sud. med. 1930. g. Jelgavas izstādē. S

£>a»Hi^p>g^#igsž^3ž>a^
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! H. Rušs I
Ä è
J Zārku tirgotava -

J5, Dobelē, Lielā ielā Ns 4 (pašas namā) I
Y Lielā krājumā ozola, oša un ar dažādu drēbi vilkti, ozola imitēti un Ş
Ā vienkārši zārki par mērenām cenām, visi piederumi. Laipna A

I apkalpošana. ļ

53'«'0!i»"i"i"iM!>"O'r'M!lHi"t;;iM^

Apavu un cepuru tirgotava ļļ

ļ L MuškalB f
ļļ Dobelē pasta ielā N° 4. ļļ

ļļ Mērenas cenas. Laipna apkalpošana, ļļ
ÏS=Ä=Ä^^^^^Ï^^B^^B^^2=rÄ==aS==5î==SI

>i!i''iî!!!liii!î!!îl>ii;!!îiiiiîî!îi'iîî!!îin!;î!îii>i!îļl!>>Iî!!!ş'il!!!î>'»î!!!ļ»^

0 0

1 Dāvids Kantors f
ā Labības, miltu un kolonial preču tirgotava Jj
0 Dobelē, Tirgus laukumā Ne 4, tālr. 27. fl

y Mākslīgie mēsli. Cements. Piena kannas. Augstākā labuma preces. i]

- Mērenas cenas. Laipna apkalpošana. ¥

>>i!!>">îîî!!li>i!!!!I>iîî!!!>,,ļîî!!î>ilî!!!>''>!!î!!ui!ļ!!!ttlî!îî!>iii!!ļl»l!"!!>lŞ.



j A. Jansona f
A apavu veikals un darbnīca. Ā

§ Dobelē, Tukuma ielā 2. j-
V Dabonami vienmēr lielā izvēlē glīti un izturīgi apavi 6

9 pēc jaunākām fasonam. Pieņem ari visādus pasūtījumus, è

F»'l!>'!>'"l!!,.»<>.>>.,>>,<>, »,„„,;; » ,» (;^,,j;;ļ„if-

ļ^M^^>S«ņ^M^^MsS^)K^^KV^ņKZ?^^^^^Z^^2?S^ķSKķ-Ä.^
1 I

A. KREICBERGA %

Ì Pulksreņu veikals un darbnīca 1

Dobelē, Pasta ielā JVs 5. %

$ Pagodinos god. publikai zināmu darit, ka manā pulksteņu darbnīcā H

M uz vislabāko izdara visādus izlabošanas darbus pie pulksteņiem un K

Ķ zelta un sudraba lietām. Par darbu tiek galvots. %
B Piedāvāju no savas lielās izvēles visādus pulksteņus, zelta un su- H

U draba lietas par mērenām cenām. M

(mŗ— —v,-—>*-~''~-*~'-''" >,-"~-'''^^

| F. Bukass l
U Dobelē, Pasta ieBi Ns 1. Ķ

0 Grāmatu un rakstāmlietu tirgotava. 0

IXDOCOC<X>ÌOOÌOCXD^

'HļKÄÌSi^KÄ^;**^^

1 Gatavas dāmu drēbes i

| dabonamas lielā izvēlē pie jj
A. VOLTERS 1

| Dobele, Pasta ielā Nq 6. I

Ä5^ÄS8S^^^^»E^»^^2S^^S^îSSa^2?!^2^^SSS^H



ÎH. ŠNEIDERS I
Apavu un ādas tirgotava |
Dobelē, Pasta ielā Ns l S

Liela izvēle no dāmu, kungu un bērnu apaviem, pēc ļļ
ļļ jaunākās fasonas, par mērenām cenām. 'A

ļf Izrurīga prece. Laipna apkalpošana. ļļ

y J. Thalbergs v

M (ilggadīgs pulksteņu meistars). M

á Dobelē, Za|ā ielā Nq S. Ķ

Q Pulksteņu darbnīca un frizētava. Q
Izlaboju visas zelta nn sudraba lietas. Ş

A Par darbu atbildu. Cenas zolīdas. . Q
A Frizētavā laipna un zollda apkalpošana no Rīgas speciālista. A

gŞgyag R CAUNES 9«M tirgotava

Dobelā, Tirgus laukumā Nq 1.

W hIi (Rudolf kundzes nama).

Augstākā labuma desas — pašu ražojums. Tauki — vietējie un ārzemes.

Konzervi. Sviests. Olas.

Dobeles izstādē godalgots ar zelta medali.

Şâ iv m*

I Viļa Kärsas i
| Pārtikas un kolonial preču veikals |

Dobelē, Zaļā ielā Ks 12.

f Augstākā labuma preces.

B Mērenas cenas. Laipna apkalpošana. 3

fcw«»«M*»T«>W?à^şşêM«M»^ķ^Mķ^»^'i.<^ķ<M.W»^
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Ï Iebraucamā vieta ļ
I „Lielais krogus" |
ķ Tukuma un Lielās ielas stūrī. ļp

II Plašas, siltas un apgaismotas telpas pajūgiem, ļ|
à uz vēlēšanos ari staļļi zirgiem! jj:,
à Siens. Āboliņš. Auzas ļ

ķ Caurbraucējiem gultas vie- W

1| tas un naktspatversme. fj

i Laipna un uzmanīga apkalpošana, à

ķ . Augstcienlbā ķ

K K. Rozenbergs. A
li €f

O-ÄîK^

Bņ««ŞWŞ«>W>Ş>>ŞņW!iiņņiŞŞŞ»W«WŞW>Şq

j Krāsotāju darbnīca \
l Dobele, Skolas ielā Ne 11. 3

i Izpildu visādus krāsošanas (mālera) darbus — kā

ī Istabu krāsošanu, tapsēšanu, griestu un sienu \
I izdaiļošanu, visādas izkārtnes (šiltes), iekārtoju I

I un glezn. teātra skatuves dekoracjjas. I
: l

p Ratu, kamanu un mēbeļu laķešana, logu \

I iestiklošana ar savu un dotu stiklu. j

I Darbs-tiek caur manu ilggadīgo praksi apzinīgi zem \

I manas vadības pastrādāts. I

I Katru mēnesi jauni ārzemju mākslas zīmējumi, (paraugi). \

\ Amata meistar* ]

Kristaps Oedrovics. ļ
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