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|3 Apdrošināšanas un Transporta V

£ Akciju Sabiedrība (ļ

1 ..bATVHAS bfaOEDS' ļ
5 Valde Rīgā, Lielā Smilšu ielā Nr. 34.

3 Tālruņi 5-83, 16-42, 68-85 Z
a c

Pamata Kapitāls Ls l.OOO.OOO «

q
Rezerves Kapitāls Ls 450.000 l

£ Pieņem visāda veida apdrošināšanas uz vis- U

*A izdevīgākiem noteikumiem: "

ļj
Pret uguni; dzīvības un kapitāla ap-

H drošināšanas; strādnieku un atsevišķu personu ļT
apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem; p

ļj jūras, upes, sauszemes transportu apdroši- 5

"Tļ nājumi; kas ko (kuģu korpusu) un valoru

apdrošināšanas; dzīvokļu un preču noliktavu

apdrošināšanas pret ielaušanās zādzībām; stiklu ģ

un spoguļu apdrošināšanas pret sasišanu un

; automobiļu apdrošināšanas pret

: uguni, eksploziju, izslēgumu u. t. t. :-: :-: ģ

Ak H

itvijas pilsētās un miestos E

£
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J Latvijas ApdrožiRāžanas u Transporta Mi. Sab. j

i «Stigas £loids» ļ
NOZARES : Visāda veida kustamu un nekustamu īpašumu

apdrošināšana pret uguni. Transporta apdrošināšana. Valoru ģ
■ apdrošināšana. Stiklu apdrošināšana.Dzīvības apdrošināšana. S

Mājlopu apdrošināšana. Atbildības pienākumu apdrošināšana.

Automobiļu apdrošināšana. Apdrošināšana pret ielaušanās

zādzību. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem. Starp-

■ tautiskais transports- Preču nomuitošana. Inkaso. Preču

:: uzglabāšana. Preču lomba*rdēšana. Kuģniecība. ;:

Aģentūras visā Latvijā.

■ Priekšstāvji un korespondenti visās Eiropas pilsētās un ostās. ■

Valde: Rīgā, 1. Smilšu ielā Nr. 7.

■
T . ... Latvijas Bankā JSTe 1520. Telegr. adr. : «Rigloid—Rīgā»:
ieK. retini.

Latv# Tirg. Bankā M 100. Pasta skapīts N? 57.

Tālruņi: direkcija Ala 22050, 95850; spedicija Nis 20473, 97073.

.............................. £

■jniniiiiiingiiiniiiiiininoinoiniiiiiiiia
■ ■ o ALEKSANDRS \

I p. Plaudis I j^^ai**]
s l§f

° Tek. rēķ. Latvijas Bankā Nr. 269 ļ

H R I G Ā, h g i
H ci. ,' = ° Velosipēdi c

M. Smilšu ielā 7/9. gļ g Rob. Boš u. t. t.

Hl g Magnetes \\

| Kungu un damu | f \

I apģērbu darbnīca. I §
Gu

v
T!

r' epas

j
g m g Velosipēdu

Jā o
un automobiļu

mmmlumm
piederumi
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| J. CfIEAED I
Rīgā, Audēju ielā Nr. 1. Tāļrunis 1-6-4-7.

1 PULKSTEŅI UN

VIŅU PIEDERUMI
VAIRUMA ■

Priekšstāvis no labākām fabrikām.

| PULKSTEŅI |
Paul Buhre, Doxa, G. Favre-Jacot, Longines, H-ry Moser u. Co,

Omega, Ch. Tissot u. Fils, Zenith.

ZELTA ĶĒDES, MEDAĻI, PRECIZIJAS VĪLES. fm

Gay Freres Geneve, Huguenin Freres Le Locle, Usines Metal-

lurgiques de Vallorbe.

Dabūjami labākos pulksteņu veikalos

: 'Ji.h.l .lM'M.r iM'M!! i1'!:!!!;;!i!!il.Ni " ; I !i!!'!i!'lIV/HiTrr'-r 1;!;!!!, 1!!:

I c " VA0NERA 111 Krnnhprnt
j i iUwm y*

Dārzniecība \ | Velosipēduuntopie- |
: un : g derumu fabrika.

1 sēklu tirgotava. i | Vidzemes šosejā 24-a, g
•

,
- . .

: | tāļrunis 9-6-2-0-5.

: Augļu koki. : | |

: Dekorāciju koki. ļ |

•«««**«�***�««****+***«********

:
Rlgā' ! » 1

ļ Ka/<temāra/*/āM-.<?S, j | VairomS |
J ra/r. 225£ : | |
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i AMATA MEISTARS!

| Ep, KJLAJMMS 1

i Rīgā, Dzirnavu Ielā Nr. ĪOO. i

Racionāla

zirgu apkalšana un

ratu būvētava

ĒĒĒĒSĒ[n] [5] [5] fņ] [d] [d] [i] (EJ [o] [n][E][£l[D]Ē][5][BJĒ](a)[Dl

ĒJ 0

GD Ē
Tirdzniecības un rūpniecības nams

[n] _

~

1
[oj

i R. Slomovic, Rīga 1

Ēl * Ē

[| Galantērijas, jf}
® sīku, trikotāžu un modes preces.

ļāj
bava rūpniecība. gj

(ā * Ē

ĒJ ē)

§ L. Grēcinieku ielā Nr. 1. Tāļrunis: 2-2-9-5-4. !=!
Ēl Ēl

Ēl Ēl
Ē1ĒIĒ1Ē1Ē1Ē1Ē1ĒJĒ1Ē1Ē1Ē1Ē1ĒJĒIĒ1ĒIĒ1ĒĒ1Ē1Ē1ĒIĒ1Ē1
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KONDITOREJA

un™ca q. FRlEDMANS
FR. BERZE
Rīgā, Brīvības ielā Nr. 28

Skari?u ,eIa 2
'

Katru dienu svaigi cepumi.

Pieņem pasūtījumus: ooiooiaio preces.
tortēm biskvitēm, daža- šokolādes un kooleofes
dam kontektem un soko-

. _ _

lādes izgatavojamiem vis- DO VlSSfll lallllllfllll 03F
dažādākos veidos u. figūras { ■ -i

paia ra*ojumi
laUnHas ceoam.

VAIRUMA un MAZUMA

BBBBBBBBEBBBBBEBEBBBBBBBE
B B
B B
B — - . B

i Fr Arāja |
B Puķu un sēklu tirgotava
B RĪGĀ, BRĪVĪBAS IELĀ Nr. 36. B

S5ļ Dārzniecība: Šķirotavas ielā Nr. 3. ™J

Ē ' Iii

H ĒJ
Piedāvā

■jļ bagātīga izvelē visādas puķes, kā i—i

pļ griestas, tā ari podos. Pavasaros
pļ

LEJ dab. augļu koki, ogulāji, labākās un
LEJ

H ienesīgākās šķirnes. Bagātīga sēklu ĒJ
nodaļa. Cenu radītāju izsūta uz

pirmo pieprasījumu.

B B

B B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Apvienotā Baltijas Sabiedrība

United Baltie Corporation LI London
uztura kārtēju iknedēļas pasažieru un preču satiksmi starp

sekošām ostām:

Rīga—LiepāJa—Tallin (Revele)

—Klaipēda (Mēmele) Danciga

—Londona

ar saviem pirmklasīgiem, ātrejošiem pasta un pasažieru
tvaikoņiem :

„Baltara", „BaItantiic", „Baltrader",

„Baltabor", „Baltriger".
Kuģi ierīkoti pēc visjaunākām prasībām ar bezdrāts telegrāfu,
labām pasažieru kajitēm, zaloniem, ēdam- un smēķētāju ista-

bām. Uz minētiem tvaikoņiem ierīkotas saldētavas ātrbojā-
jošu preču pārvadāšanai.

Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem griezties pie

United Baltie Corporation Ltd.,
Rīgā, Liepājā, Danzigā, Tallinnā,

L. Smilšu ielā Kūrmājas pr. Hundegasse Venatanav

Nr. 28/30. Nr. 2. Nr. 67/68. Nr. 11.

Galvenais kantoris Londonā:

E. C 3, 158, Fenchurch Street.
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VĒĒ* I ļ a Itanp
Rīgā, Vaļņu ielā JNTs 10 p MexaH MHeCKafl I

Tālruņi 2-3-2-8-0, 9-5-7-7-8 H
„„ .. « „

U

Foto-aparāti, ļl jvq īgu |
plates, filmas, fl

mikroskopi ļj |
' tC

'

:| (lp0H3B0flHTT,K0HT0pCK.M ļ
Ern

™
'pne^'3'

;ļ KBapTHpip odcīaHOBKM. ļ;

S Lietpratēju atzītais parauga velosipēds S
■ i r t a č u

j P. OZOLNIEKA |
fabrikas Jaunākais modelis.

Apbalvots ar augstākām godalgām un zelta medaļiem.

ļ Par katru P. Ozolnieka velosipēdu pilnīgi galvo par pirmskara labumu, ■

■ kā izturības, tā arī vieglās gaitas ziņā.

■ Velosipēdi vairumā un mazumā tieši fabrikā, Vidzemes šosejā Nr. 20. ■

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
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I Vislabākie zviedru separatori un sviesta mazinās §

I
™

BALTIK 1
I Pastāvīgi krājumā ||
B visas rezerves daļas, j|
ļ Galvenais pārstāvis Latvijā: |||

I J.J.ROZE,Rigā 1
I flJHBL Pulkv. Brieža iela 3, dz. 6

(I. Ganību dambī), tāļrunis JVs 83-00. S

1 Betona rūpniecība | 1
v,r .rfek.

s
S

e

rf^f4ļrtu
ļ

Brāļi li darbnīca

I Plillllllllirll un Bfl 11 Brāļi
Jelgavā 1 | |

i Zaļā ielā 37, tāļrunis 348, | | mIBSSB1I |
preņem | | Rīgā> Dzirnavu ielā Nr. 71, |

| pasūtījumus un piedāvā | | dz. 2 * Tāļrunis 6-1-9-4 B

augstākā labuma | | |
13 cementa dakstiņus, sētu |ļ i

• i ~

KrajllITia »

§ stabus, aku grodus, trepju | | īekS- UU ārzemes

& kāpienus, kapu apliekamos § w drānas B

3 un visādus betona izstrā- g n g

| dājumus. § I Pieņem i
I Ražojumi godalgoti 1923 un 1924. g. | | pasūtījU mus ar pienestu g

ar pirmām godalgām Jelgavas rup- £2 u
* *

, . -

1
[§

| niecības izstādē. | | materiālu
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M. P. FELDMAN g g

|j SAIMNIECĪBAS UN jjj
ll ROKDARBU SKOLA II g V A OI\IC °

Izglitib. Ministr, pārzirjā. jļ g ]\. A/\K 11NO a

II Rīgā, Stabu ielā 18, dzīv. 6. || ū
x

'
a

Tāļrunis 9-6-0-2-2. II § g
Saimniecības nodaļā māca ū IV/1 A \T I TP A 1/TI T D A °

praktikā: Auksti ēdieni, siltie [J g
iVI UF AIV 1 UKA g

ii ēdieni, saldie ēdieni. Rokdarbu □ □

p?a

d

k 1Lufc

?okSu':.s

£ g
Avoln ielā Jfc 1/3, g

veļas pagatavošanu, piegrieztņu tālrunis 6-4-7-6.
zīmēšanu, šūšanu, latviešu, zvie- g

i! dru, vācu, franču un angļu izšu-
□

ii vumus. Metāla plastiku, papes, ii □ □

koka un pinuma darbus. Dedzi- i! g
nāšanu, gleznošanuun zīmēšanu.

O VAIRUMA MAZUMA °
Latviešu ornamentiku.Sienas un □

' *

□

i! un grīdsegu pagatavošanu. Bali- g g
nāšanu,krāsošanu, kimisku tīri- SS n ~

!! šanu u t. t.
■■

a PAŠA IMPORTS. °

Piezīme: Saimniecības no- ————

daļa darbosies visu vasaru. □ g
Pieteikties no pīkst. 10—4p.p.

□ □

Izsniedz pusd. no pīkst. 1 —5p.p. g
HHKnaiBiaii.iinnianaiBnlBBI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DŪŪŪŪDŪŪŪŪDŪDŪŪOŪOŪŪŪŪOŪ ŪGŪOŪŪŪŪŪŪŪDŪŪŪG□□□DDDDD

g □ □ O

g Ūdensvadu, pumpju un g g Wasserleitungen,
g centralapkurināšanas g g Pumpen- und Zentral- g

darbnīca g g beheizungs - Werkstatt g
o □ ū □
0 □ □ □

□ ——□ o —□
D □ D □
□ □ O O
□ □ □ □

1 Otto Ottermans j j Otto Otfermann j
Rīgā. Lieli Lāča ielā Jfg I. Riga, Grosse Blrenstr. Jf? 1

ū □ □ Q
□ □ □ □

□ □ □

D O □
°
————.— □ □ .—□

ū a □ □

g a □ □

a Ieriko lauksaimniecības un n □
Obernimmt die Einrichtungen g

g pilsētās visādu sistēmu g g ™n a,,
,

e" SVsteme" «J™Pen
» g

n

r
. _, ,

g E! VVasserleitungs- und Zentral. 2
g pumpjus, ūdensvadus, cen- g g beheizungs-Anlagen, wie in der g
□ tralapkurinašanu u. t. t. □ □ Stadt,sowohlauchauf demLande □

9 D □ □
□ □ □ □

ūūūūūaūūūūūūūūūūOŪGŪŪŪDū □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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ļ J. m. SMIĶERS [
■ Kolonial- un tabakas preču ■

g LIELTIRGOTAVA ļ
Rīgā, Kungu ielā 29-a, paša namā

Tālruni: 2-3-3-4-2 un 2-3-9-5-0.

■ IMPORTĒ un PIEDĀVĀ VAIRUMĀ: ■

cukuru, miltus, cūku taukus, siļķes un kolonialpreces.

Lauksaimnieki,
audzējiet

ienesīgāko augu

cukurbietes

šoruden pieņems neaprobežotā vairumā par noteiktu, jau tagad
izdevīgu cenu visās stacijās Jelgavas Cukurfabrikas vajadzībām, kura

: savu darbību uzsāks šoruden. Pieteikties personigi vai rakstiski:

: Rīgā, Kaļķu ielā 1, Sabiedrības kantorī.

Katoļu iela_44, cukurfabrikas birojā,
i Tukuma, Smilšu iela 24, pie sabiedr. priekšstāvja.
j Bauska, Pilsmuižas Liepiņos, pie sabiedr. priekšstāvja,

kur jums sniegs visas ziņas par biešu audzēšanu Cukurbiešu sēklas

speciālos maisiņos, mašinasun rīkus var saņemt ari uz rudens nomaksu.

I. Latvijas Cukura fabrikas A.\S. I
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§ Lauksaimniecības riku ° 11 Ir 1—"—"—1
—

IL

—g
un arklu fabrika D

S n ft 8

iUfllMi I«ļ
i i a : Buv" :

i Rēveles ielā 56 (paša namā) I | SkārdllieCība

g Tāļr.: 2-4-3-0.
° ļ ļ

g g | RiSā
>

Brīvības ielā Xs 50. g

g Izgatavo un izlabo: g 3
pieņem

g visādas lauksaimniecī- | g pasūtījumus un
g

g bas mašinas, vāģus, g 3 izlabojumus. g

§ atsperu ecēšas u. t. t. § d
ļ. ii^Jj1

■■Ikjgļ fcSUkM bftļļkfcļ bS>l|ļ^-^lf
■ ■

i i
i Brā i i i
I F. & Zommeri S

Ķ Tvaika ķieģeļu un koku zāģētava.

Ķieģeļi, drenu caurules un eksporr- R

koki no pašu fabrikas.

i i
70 Rīgā, L. Pils ielā Nr. 16, tāļr. 2-1-2-8-8. re

A Jelgavā, Tājrunis 2-3-0. A

i i
■

„

■
■■Ikfei b-sHgĒTESiīgg-raikSd b>^[ga-Bi|ļB
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..

..Adonis pa Laimju
.

cMļļ I. Baltijas valšķu jaunatnes svētkos 1928. g. gļjjļ
II. izdevums. fe/Vt

O Iznāk paplašināts latvju, vācu, angļu un krievu #7 V)

valodās ar ilustrācijām. Pie grāmatas sastādīšanas

JSi\2< līdzstrādās Latvijas ievērojamākie zinātnieki, sabied- )£q2j

O
riskie un praktiskie darbinieki, tirgotāji, rūpnieki un iflTpi
brīvo profesiju pārstāvji. Bez zinātniska satura rakstiem ifcjj^i

ļcjvrjj grāmatā būs speciela nodaļa, kur tiks sniegtas visas vaja- fnJTOJ
bļ>CS dzīgās ziņas ekskursantiem, tūristiem etc. un personām, ku- fe/vS
>y v< ras nodomājušas apceļot Latviju un ar Latviju iepazīties. >j V<

Z&AS Līdz ar to „Vadonis pa Latviju" kļūst par labāko

©ASI firmu sludinājumu vietu. Ieteicams jau iepriekš pie-

O'
teikt sludinājumus.

Sludinājumu cena:

OUz
vākiem

....

1/i l p. Ls 200 —

Sludinājumi tekstā 1
/i

,,
100,— fO^i

,, ii /2 ), ,,
60, kSUuOi

Sludin. daļā uz balta papīra Sludin. daļā uz krās. papīra

ļgjjgi ļ/i 1. p. Ls 80— i/i 1. p. Ls 60— Q$ģ\

Par sludinājumiem citās valodās -f- 30%. e^a!
Vērību saistoši sludin., kā krāsaina druka pār tekstu Ls 80. gjfifrg

Ārzemju firmu sludinājumi par 50°/o dārgāki. fi^VŽ1

jgra „Vadonis pa Latviju" redakcija un ekspedicija IJ^/J!
GMX£> L. J. S-ba, Parka iela Nr. 6. Talr.: 9-0-8-3-8. ĒUfiJ

P. S. Atlikums no šis grāmatas nāk par labi S-bas mērķiem un SVV2i

Krišjāņa Barona pieminekļa celšanai. >\

{SXSJ Latviešu Jaunatnes Savienība. '§v^
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Nakofne

mūsu lauksaimnieki varēs pastāvēt, balsto-

ties vienīgi uz racionālu piensaimniecību.

Šinī darbā lauksaimniekiem nāk talkā

LATVIJAS PIENSAIMNIECĪBAS

CENTRĀLĀ SAVIENĪBA

Rīgā, Dzirnavu ielā Nr. 87189,

izsūtot no savas instruktoru nodaļas (tāļr. 9-3-8-7-4) instruktorus

un palīdzot noorganizēt piensaimnieku sabiedrības, kā arī pārskatot
jau pastāvošo piensaimnieku sabiedrību darbību un pasākumus.

p £ g techniskā nodaļa (tāļr. 95860) izstrādā dažādu
*

tipu kopmoderniecību pārbūvju un jaunbūvju
plānus, kā arī izved dzīvē viņu ierīkošanu.

L P C S rnašinu veikals, Rīgā, Dzirnavu ielā 70 (tāļr. 92185)
*

apgādā uz visizdevīgākiem noteikumiem pien-
saimnieku sabiedrības ar «Silkeborg», «Astra»,
«Ahlborn» un citu fabriku piensaimniecības mā-

siņām, kā arī ar visiem pārējiem piensaimniecībai
nepieciešamiem, rīkiem un piederumiem.

ļ no visa Latvijas sviesta eksporta iet caur Lat-

vijas Piensaimniecības Centrālo Savienību,

tādēļ ka tā spēj maksāt ražotājiem visaugstākās
cenas.

p Q g apgādā no saviem piena produktu veikaliem
'

Rīgas iedzīvotājus ar garantēti pilnvērtīgiem un

neviltotiem piena produktiem.

Filiāle: Liepājā, Lielā ielā Nr. 1.

Tālrunis 6-40.
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II
H. Jumucs I
Kanalizācija I
un ūdensvadi I

ļ
Rīgā, Brīvības ielā JVs 52

«oaosHoaKcoaaK aaaBSBSEBSBaaaaBBBBEBSEB

| Liķieru fabrika un K I ļļ =ļ j nļmnnļ
I

vp
urgotava ļ | ļjf jļ|| Jļ||ļ|||||| ļ

*
R n ?

drēbniekmeistars.

0 «KO. Cl
5

B
Pa&atavo skaistākos kungu ļ|j

y Jelgavā. I @ uzvalkus un mēteļus pēc B

y lļ (ļļj visjaunākās modes.

y Kantoris un galvenā no- ķ Ēj Angļu, kā arī iekšzemes |j
k, liktava: |' S audumi bagātīgā krājumā. B

| Katoļu ielā Nr. t | | |
p Tāļrunis 1-45. i' 11 Ātrs, glīts un izturīgs darbs! Ij
0 0 g _JŠl
Mt31=ļj3#^M BBaBBBB3aBaBB0BBBB3B0BBB
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I Našinu iv- un remontu ļļ | BOv- un mēbeļu rūpniecība ]
ļ darbnīca i | ar mecbanlsho hohu ap- \

1 nBlnricnsRDfmons I f u « pieņem |
71 _ mmm

1*
,

jumus uz visādām mēbelēm, §&
U Jelgava, Lielajā ielā 57. i) (I jogiem un durvīm, kā ari D
U r». _

D (i pagatavo Dadana-Blata |)
* Pieņem apstrādāšana: x * stropus. f
M Transmisiju velies, siksnu J V 1 • VI* U

i k

' JamsKimens
i| Lauksaimniecības mašīnas, u x| u

! j lokomobiles, kūlējus, tvaika | 0 Jelgava, Pētera iela 4, |
i ļ katlus, eksplozijas, motorus y y

!: tāļrunis 412 ::

ii u. c. mašinas. li Pieņem ari uz mašinām da- n

i] Pieņem frēzēšanu, ēvelē- ļ | «umus ar sava ļ
0 Sanu, dreijāšanu, urbšanu ī] fl Jeb Pa*utlta]a materiāliem. U

ņ u. t t. II Lētas cenas! Atbildīgs darbs! i

pi|||H||l«l|l"H||H||l"H|l'H|l«P^

jt J. A. Jansona j

| Mašinu fabrika i
Ē Rīgā. Laboratorijas iela 19. Tāļr. 4-3-2-3.

t Izgatavo un dabūjamas no noliktavas koka ļ
t Irēzmašlnas, riņķa zāģi, ēvelmašinas, naži j
1 u. c. galdniecības mašinas. j

I Cenas zem katras konkurences. 1

| Līdzu pārliecināties. ]

iiilIhilIliilIliilIliilIhilIliilhiililiHlliilIliililiilIliilIliilIliilIliilIliilIliilIhlIlMlIli^
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■■■■■■■■■■■

Dtiliia iriki ■ E.VH50M5 s

RĪGĀ, ■ ■

Āgenskalnā, Kalnciema Ielā Nr. 32.
The

furniture

damu joiner.
APĢĒRBU DARBNĪCA

13, Marijas iela,

Pagatavo damu kostimus, ■ RIGfl.

mēteļus un kleitas. H

I ■■■■■■■■■■■

I Fr. E. Bergmann ]
=- Dibināta 1836. g. •=

Darbnīca: m. Smilšu ielā Nr. 11.

jl- Veikals: I. Zirgu ielā Nr. 9/11. -Jj

Tel. adr.: ,,Bergman — Zirgu iela"

Ķ Būvatslēdznieku, naudas skapju, ]

1; atslēdznieku un mekaniska darbnica. j

iiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiili^
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i! Mēbelētas istabas ceļotājiem |
l noliiliertB Mlinil.r. Furnished rooms |
ļj Zimmer „UIVUIIIU Lodgīng |
P Kr. Barona ielā 14 S
0 ii

9
riingang \ Elizabetes ielā 14-a ļ*ļ' } 97744 l|

y Passage I P • f |

| &} M. Moor 1

1 f

1 ]. E. KUPČE1 f
ļ->

I
I Jelgavā I |

t. VllSOn ļ
i Pētera ielā Nr. 21. i S

Tāļrunis 371. HBHHHHHH

1 Pīechanishā būv- un mebe|u | š Bflll-PliitlBl
1 rūpniecība. 1 s iJ^T"*

Sastāda būvaprēķinus un | K luL lul ul
S zīmējumus, izved visād. būv- 8

*

$ darbus un uz laukiem par g
* niIlll^iJlllllllMl

j| mērenu atlīdzību. j| M

g Pagatavo savā darbnicā § J Ri ga,
Marienstr. Nr. 13.

Sž visādus galdniecības izstrā- w g Basar Berg, B. 75.

|ļ dajumus būvēm, kā arī |ļ X

8 dažādas mēbeles. |j JJ
55888585388S8SSS83SS38I
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Kungu u. damu ]. |j|ļ|i|tl!

drēbnieks
Marijas iela Nr. 50.

PA
m. • Tāļr. 9-3-7-8-1.

.

Miezis

Rīgā, Stabu ielā 18

Jaunākas modes.

Apzinīgs darbs. nanufakiuros, modes un

galantērijas preču tirgotava
i

jjj
*■ ■*+

ļ
JVILDE ļļllJllinii!

53 riedāva glītus, izturi- i i
gus apavus: stilb- | tm. Kalēju ielā 10/12, dz. 1.1

>| zābaki, chroma un S

ļg juchtādas krājumā, a

* *

kā ari uz pasūtījumu. g $ t

Vairumā — mazumā ji $ i

I
.

J IDamu modes zalonsj
| Apavu rūpniecība g

t *

g Rīgā, Blaumaņa ielā 16/18 g ļ
8 «
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I I flonln I i Manufaktūras tirgotava i
LJ3UIS | j ch. |

P hohn apsfrādāžanes 1 1 MlJSATS I
S rūpniecība I 1 KR

-
barona ,ela 2g-1

y ar mēbeļu, vāģu un būves y &

»i ii_ ii- tT S Dib. 1875. qt. §
y darbu nodaļām y $3

1 Jelgavā, Dobeles ielā 68, i i §
y tāļrunis 4-74. J « Pastāvīgs krājums

M Privātdzīvoklis: Lielajā ielā N g iekš jaunumiem, zīda

7|
Nr. 64, tāļr. 2-79. U | viinas un kokvilnas

t Tārpa! an auto garāža dažā- y | andumi

g
diem īzbrauhomiem. jj |

Vairuma. Mazumā. |

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

I M. ALBERT [|
□ Elizabetes ielā 20:5, tāļrunis 2-3-9-4 □

(Marijas ielas stūri)

g Manufaktūras tirgotava g

□ Iekš- un ārzemju audumu □

vislielākā izvēle. [=]
Lētais cenas. Lētas cenas.

□ □

□ □
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i 1. Sieppermaia i
1 tapsētāju un dehoralora darbniea 1
U Andreja Pumpura ielā Nr. 5 I

U Tāļrunis 30-74 jj
|U Pasūtījumus un izlabojumus

izpilda glitī un ātri!

IMi Su
mēbeļu galdniecība Modes preči; un

pieņem pasūtījumus uz

dažādām mēbelēm, par
tirgotava

ārpflshoiihurenees cenām. Rīgā, Matīsa ielā 40.

Heleru un pogu pār-

fiiOā, Brupieku ielā 19.
vilkšanas "arb" ica

-

Wv $r Wy\
■ SaaS %aj& Li/S ŽaaŠ'
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1 Redlich I i
ptrs g ElehTrorebnīsha un meha- I I

v „
irfl

-
1 nlsha darbnīca I

Kalku u. Basteib. stun. %
m . v 8

Dib. 1857.g. i j. j(asevics §

niecībai. « Izpilda dažādus darbus un §

Dārza un mežniecības riki. I dzelzs, čuguna |
«un citu metālu metināšanu. i<

Buvapkalumi, » g
Zvejniecības piederumi un «

*
x

laivu piederumi. | Elektrotechnische und |
Mājsaimniecības un g mechanische VVerkstatt I

Ķēķu lietas. » g
Mūzikas instrumenti 8 *| A S fi %a| S C fi i

un piederumi orķestrim, skolai un » W*
g

Mūzikas instrumentu izlabošana 1 Riga
»

MarienStraSSe 42 |
un jaunbūve. <j $j

i aāBSHiaĒĒiiāaiāig

□ ———————————o □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
I ļ a □

i R. Fricdfīisn 11 AdU un zirgu §

g tirgotava

j Galanleriļas un |! n i» Cnriiin

| sīku preču | i n. U. oUUJIU | \

firnnfAim I ° Dzirnavu ie,ā Nr 70 °

limUlOVO I o
(līdzās „Konzumam"). g

I □ Q

i g Pieņem arī zirgu g

| Dzirnavu ielā Hr. 9S | f lietas m»*<*™*- i !
i ieeia no Kr.Barana ielas 1315 j f s ļ

i □ □
ū——————————————————————□ ŪDŪŪDDDūOŪDūūnūūūūūūūūūū
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Ell. ROZĪfS iH.aBrieger
I lllllllllllllllllllllllllllllllllļ

Akmeņu § ļļ8 j|en. j parfiimBrīefabrih i

kaltuve i 1111111 111111 i
| Sāulenstrasse JVs 10 |

:: RĪGĀ ::
1 Tel. 90350. |

Miera ielā Nr. 29 | Ge gr. 1849. |
>j % ff

y.> §□□□□□□□□□□□§

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ □

I Spoguļi 1
□ tiek izgatavoti jauni, kā arī □

□ lietoti pārsudraboti □

Speciāla spoguļu darbnīca

§ A. Kauffeldt §
□ Rīgā, Elizabetes ielā JVb 85
□ n

Berga bazāra seta j==j
□ □
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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|ļ Viljama Jakobsona |
jļ ļ)amu apģērbu salons. I

| Kaļķu ielā JVs 10. Tāļr. 25-10. i

I 1

\ )
Mm de Commerce dc I JlaTBHMCKHH HoMNiep-

Leffonie j aHK)
Societe Anonyme ā Riga Aku,. O-BO B PHre.

Capital d'actionsentierement verse » OcHOBHoii KaiiHTa.n cnojma vruio-

L. Rbl. 20.000.000.-- Capital de 8 MCHbitt Jl. l v . 20.000.000

reserve L. Rbl. 120.390.— 8 Pe3epBHbifl KanHTaji JlaT. Py6.120.390.

Adminisfration et siēge centrai ā Riga, | npaB/ienne h r/iaBHaa KOHTopa

Šļjūp ielā 15 i b PHre, Šiļūnii ielā 15.

Succursales: LIBAU. ROSENOWO,
i

OTAe/ieHM«: J1H6A3A, P03EH0B0,
LEMSAL; | /1EM3AJ1;

agences: INDRA, MEITENE, ZEM- 8 AreHCTBO : HHflPA, MZHTEHE,3EM-

GALE. 8 f"A/lE.

Toutes operations de ban. | līpOHBBOAHT BCe GaHKOBHO

que en Lettonie et a l'ēt- | OnenailMH B . Iutbiiii ■ 8a-

ranger. 1 rpaHHUefl.



23

■„w~ ™— (y^CT)Cr)CY^CT)C)n

j Ta^s 1 § Eu. l/ilsona §

|V. Plllsļ § būViD §
un Biedri O un O

i Rīga, Aspazijas bulvārī Nr. 9 <ļj fc i ««lilnin.Tli, ><

ļ ļ o mebelii galdniecība, g
I o Mnani o

| Tapetes « O Rjgā. norijas ielā Nr. 13. O
/ j qj (Berga Bazārā, veik. 75). O

O O

QOQOQOQOQDQO
—.—_

i cT50DCT5Ct5roOD

1
Dirzaiin, lauhsaimniec.an puķu (i : 11 11I0GNE/0 =

ccpkiac: Ir.JUnuUnUi
I C lv I Ci O n : brīvības ielā Nr. 32, ■

fl
. „

. , ._
D ■ IEEJA NO ĢERTRŪDES IELAS ļ

f| jaunas ražas, visbagātākajā §* ■

y izvēlē, ar garantētu labu dīg- U AĢENTŪRA
y šanas spēju un šķirņu parei- 0 S »

U zibu, par mērenām cenām y ■ Ui\ l\vJiVlIOlJ/\
71 piedāvā

_

l
u . „

/
,

.

i : MECHANISKA ATSLĒDZ- :

p Heīnr. Gegmgera seklo tirg. īpasn. y : nieku darbnīca

§ P. n. JnrKavshils. Rīsā. § i JZZZL. I
U Raiņa (Troņmantnieka) bulv. 31. U ■ REMONTA DARBUS

(pie pasažieru stacijas) f) i

li
-j-A-- • -i... .

j
.

* Pārdošanā: «

y Cenu radītāju izsutu nopietniem u ■

(§ pircējiem par brīvu. |j ■ VELOSIPĒDI

ņ Tālr- 2-0-6-1-9 B UN V^U DA^ĀS
»

-

V
1 • u b 9' K S VAIRUMA UN MAZUMA :

Qk_iraiEia ■
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. �» �� -�

—j iW. GREBZDES \
\ ■■■■■■■!

Kāpēc pārmaksāt! | $ | J| ■*
S>»J

„,L AT V E L L O"
; tut īrn |

| Velosipēdi „LatvelIo", 1926. g. mo- \ t M *

| dēļi, izceļas ar savu izturīgumu, J i
_

*

gaitu un pieejamo cenu. | T Grēcinieku iela 2.4, .

| „Latve'Io" velosipēdi tiek pagatavoti | t tāļrunis 2.-1-2-&-& �

| no labākā materiāla ar pasaulslaveno ] t
f

I vislab. brīvratu „Torpedo". Rāmju !
a �

} būve ir viet. ceļiem speciāli piemēr. f �

i Pilnīga garantija par katru velo- li $
sipedu. I * a

J lllllllllllllflllllllllllllllll |

|
Fabrika 6 ļ * Pieteikties uz kursiem, *

| Noliktava: Elizabetes ielā JVs 16 | t atsev. StUtldām ikdienas $
Tāļrunis 3č-13 f � $

□ □

i AudIu un mlnerolūdenu Iestāde i

i A. Hūmūller i
§ Ģertrūdes ielā JVb 80, tāļrunis 57-25 g
H Išl

Bagātīgā krājumā pirmklasīgi augļu un

ļūļ minerālūdeņi.

§ Sekli, esences un ekstrakti. |=ļ
Ē ā
fin Piesūtīšana katra laika! |5|
a 19

B H

BEBBBBBBBBBBBEBBBEBEBHESB
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j iiiiiiiiimitmmiiimiiiimiiiimiiiimiiim

I H. Leinbergs. 1

Jj Rīgā, Vaļou Ielā Nr. 1. J
fļ Kungu un damu apģērbu darbnica. |§

( GLĪTS un LABS DARBS. P
I JAUNĀKĀS MODES. 0

liiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11^

����»•*«....��•»�MH >«.M* ...�+-» ���� ���� »■»■.� »���.■»■»� �■»�� .■..����.�-^».
»++»»���».«»������«... �.�..�.�.»..»�.���«. ...... »«»•»»-ryr�»��*�.,»■»�� .����-»�■*

ļļ /. APBEDĪŠANAS BIROJS RIGĀ |
5! T. un H. VEICHEL jl
�� •�

Brīvības ielā Nr. 44/46, Stabu ielas stūrī.

J| Tālruņi 39-41, 68-98. \\
VISLIELĀKĀ IZVĒLE PAR MĒRENĀM CENĀM:

METĀLA KAPU VAĪNAGĪ UN %
VISI ZĀRKU PIEDERUMI".

CINKA, OZOLA UN OZOLA IMITĀCIJAS

I ZĀRKI I
| DEKORĀCIJAS §
II Paša biroja melniun balliapbedīšanas rati: l\
|J Greznas eķipažas izīrē katrā laikā. J|

Tuvākus paskaidrojumus sniedz bez maksas.

�»�»

����»»�,�«�..,»....»»,»«»,»»««�. »»�*��««
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□ □□□□□□□□□□□□□do □□□□□□□□ gr~
>

r^>'-"*^r^r~~*^c^^

| n?a™ darbnka | ļ ļ pjļļļgrjo ļ
i K. GrinbBrys § ļ j
i riga, i l mēbeļu galdniecība |
□ Baznīcas ielāJ\o24 □

p = higā = f
° 0 Brīvības ielā 169 i!

□ □ y *

11
□ Pier;em pasūtījumus uz □ 71 gr

□ ~

□ y y
0

visāda veida kungu,damu □
9 m

1 m

.

b

,T .: s g Pagatavo dzīvoH|u un
□ an izlabo atri un prieks- o 71 !T

| - boiainn,— g | kantoru iehārtas. j
o □ r t

ŪŪDŪŪŪŪD □□□□□□□□ 3DDDŪOūa w^iņ^™m^^

I. Apbedīšanas birojs I
T. H. Veidnei,

i Brīvības ielā 44 46. Tāļrunis 39-41, 68-98 j

Pastāvīgi Krājumā :

j metāla, ozola, apvilkti ar drēbi un lakoti j
zārki par vispieejamākām cenām.

ļ Līķu rati ūn metāla vaiņagi par ļoti ;

mērenām cenām.

mģatmmmkmšišMtutmkmmšššššim
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Dit». 1S49 \fctģflj HlHktfz Gegr. 1849 |J

i J(. jfi. grieger I
KS

I Latvijas lielākā ziepju un parfimērijas fabrika i

Specialitāte «hanolina ziepes''.
Rīgā. Stabu ielā Nr. ĪO. Tāļrunis 0-0-3-5-0-

| Grossfe Lettlānd. Seifen- und Parfflmerie-Fabrik.

Specialitāt: Lanolin-Seife.

Riga, Sāulenslr. Nr. ĪO. Telephon 90 35 0.

Latvju jaunatne lasa tikai vienīgo
ilustrēto jaunatnes žurnālu:

JAUNĀ LATVIJA"
«JAUNA LATVIJA» maksā tikai Ls 5 — gadā.

Atsevišķs numurs Ls 0,80

Atbildīgais redaktors: virsskolotājs K. ŠOPS.

Redaktori: K. VANAGS un V. BALTKĀJS.

Redakcijas adrese: Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 11, dz. 8.

Pasta adrese : pasta kastīte 662.

Visi, kam rūp jaunības spirgtums,
abonē tikai „JAUNO LATVIJU".

:: M ■ ' ■ ■1 -:' !: ■ !: ■
-

. i 11 m.| ļ i ,| ,. ,; i V,,, i■ i; ,;;; j |:; m: , ■;; i ļ,!.!,-
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piliiiiiiiā

• garnitūras, divanus, kušetes, »

gultas, galdus, krēslus u. t. t.

ī| pasfe rūpniecībā pagatavotas piedāvā |p

] J. Prikuls, Rīgā |
m Avotu ielā Nr. 2, tāļrunis 69-37. m

ļ| Rūpniecība: Lāčplēša ielā Nr 44/46, tāļr. 82-15. m

y Apdrošināšanas un Transporta Akciju Sabiedrība ļj

,4/ATVIJA"
Telegramu adrese: «LATUGUNS», Rīgā. §ļ

r Tājr.: Direkcijai 94866. Kantorim: 94868. 4

fļ Valde: Rīgā, Teātra lelā'Nr. 9, savā namā. H

y Pieņem zem visizdevīgākiem nosacījumiem un par lētākām prēmijām ap- i)

ļ | drošinājumus: pret uguni, zādzībām ar ielaušanos, transporta apdrošinājumus |ļ
j| kuģu (kasko) apdrošinājumus, apdrošinājumus pret nelaimes gadījumiem; f4

'»§ stiklu un spoguļu apdrošināšanu pret plīšanu; dzīvības apdrošinājumus. M

i
| Apdrošinājumus pieneni: [
ļ| Rīgā: galv. kantorī, Teātra ielā 9 un pils. kantorī, ī;
ļļ Šķūņu ielā 28, kā arī Sabiedr. aģentūrās visā Latvijā, jt
| 1
r ■ it ■ 1' w w 9 m 9 II 9 il 9 w 9 W 9 €? 9

_
9)

_
#n_iii

„
w mmm



Vadonis pa Latviju

Führer durch Lettland

I. izdevums

I. Ausgabe

VI. Latvju vispārējo dziesmu svētku un VI. Rīgas izstādes piemiņai

Zum VI.allgemeinen Lettischen Sāngerfestes und VI.Rigaer Messe Andenken

Izdevēja: Latviešu Jaunatnes Savienība, Rīga, Parka iela 6
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Satversme.

Latvijas republikas satversme pieņemta Satversmes Sapulcē 15. fe-

bruāri 1922. g. un stājās spēkā tā paša gada 7. novembrī. Pēc šīs sa-

tversmes Latvija ir demokrātiska republika, kur valsts suverenā vara

pieder Latvijas tautai. Satversmē minētie valsts varas orgāni ir: Saeima,

Valsts Prezidents, Ministru kabinets, Tiesas un Valsts Kontrole. Valsts

suverenās varas augstākais orgāns ir Saeima, kuru izvēlē vispārējās, vien-

līdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionelās vēlēšanās (6. p.). Saeima ir

likumdošanas iestāde, sastāvoša no 100 deputātiem, ievēlētiem uz 3 ga-

diem. Priekšējās Saeimas pilnvaras izbeidzas, kad jaunievēlētā Saeima sa-

nākusi uz savu pirmo sēdi. Likumus var ierosināt Valsts Prezidents, Mi-

nistru Kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā 5 Saeimas locekli un ne

mazāk kā visu balsstiesīgo pilsoņu. Ja Saeima nepieņem tautas ierosi-

nātu likumprojektu bez pārgrozījumiem saturā, viņš tiek likts uz tautas no-

balsošanu. Obligatorisku tautas nobalsošanu pielieto, grozot satversmes

1. («Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika»); 2. («Latvijas valsts

suverenā vara pieder Latvijas tautai»), 3. (nosaka valsts teritoriju), vai

6. (nosaka vēlēšanu tiesību pamatprincipus) pantus. Uz ne mazāk kā
I }io balsstiesīgo pilsoņu pieprasījumu tautas nobalsošanai nodod Saeimas

pieņemtos likumus, kuru publicēšanu Valsts Prezidents (uz savu iniciatīvi,

vai uz Vs Saeimas deputātu pieprasījumu) apturējis uz 2 mēnešiem._ Tautas

nobalsošanai nevar nodot likumus, kuru steidzamību Saeima pieņēmusi ar

2/3 baisai vairākumu, budžetu, likumus par kara klausību, mobilizāciju un de-

mobilizāciju, kara pasludināšanu un mieranoslēgšanu, izņēmuma stāvokļa iz-

sludināšanu un tā izbeigšanu, aizņēmumiem, nodokļiem, muitām, dzelzsceļu
tarifiem, kā arī līgumus ar ārvalstīm. Tiesība piedalīties Saeimas vēlē-

šanās un tautas nobalsošanā pieder abu dzimumu Latvijas pilsoņiem, kuri

pilnu 21 gadu Veci, nav zaudējuši tiesības vai ierobežoti tiesībās uz tiesas

sprieduma pamata un neatrodas aizbildnībā. Valsts Prezidentu ievēl Sa-

eima uz 3 gadiem. Viņš reprezentē valsti starptautiski, iecel Latvijas, kā

arī pieņem citu valstu diplomātiskos priekšstāvjus. Valsts Prezidents ir

valsts bruņoto sDēk" augstākais vadonis. Kara laikam viņš ieceļ virspavēl-
nieku. Valsts Prezidents var ierosināt Saeimas atlaišanu, pēc kam notiek

tautas-nobalsošana, kuras rezultāts, skatoties pēc nodoto balsu vairākuma,

var būt Saeimas vai arī Valsts Prezidenta atlaišana. Arī Saeima var at-

stādināt Valsts Prezidentu no amata, kā arī lemt par viņa nodošanu tiesai.

Politisku atbildību par saviem rīkojumiem Valsts Prezidents nenes, bet gan

attiecīgais ministrs, kurš Valsts Prezidenta rīkojumu līdzparakstījis.

Rīgas skats. Blick aus Riga.
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Augstākais izpildu varas orgāns ir Saeimas priekšā atbildīgs Ministru
Kabinets, kuram padotas valsts pārvaldes iestādes. Ministru Kabinetu sa-
stāda persona, kuru uzaicina Valsts Prezidents. Saeimas uzticība nepiecie-
šama ka Kabinetam visuma, ta ari katram atsevišķam Ministru Kabineta
loceklim. Saeimas sesiju starplaika, ja neatliekama vajadzība to prasa,
Ministru Kabinets var izdot pagaidu noteikumus ar likuma spēku, stādot
tos priekša Saeimai ne velak kā 3 dienu laikā pēc sesijas atklāšanas.

Latvijas tiesas ir neatkarīgas iestādes. Tiesnešus Saeima apstiprina
amatos uz nenoteiktu laiku.

Teritorijas apraksts.
Latvija atrodas Eiropas ziemeļos pie Baltijas jūras austrumu pie-

krastes. Tur ta starp 55Ģ40 un 58°5'22" ziemeļu platumā un 20°58'4" un
28°1430'austrumu garuma no Grenvičas ieņem apgabalu gar abiem Rīgas
juras līča un Daugavas krastiem.

Latvijas robežu rietumos un pa daļai arī ziiemelos rada Baltijas jūra
un Rīgas juras līcis. Pavisam Latvijai ir 494 km. gara.jūras robeža, t. i.
29,2% no visas robežas. Sauszemes robeža Latvijai ir kopīga ar Igauniju,
Krieviju,, Poliju un Lietuvu. Latvija ir 65.791,4 kkm liela, ieskaitot 897,7kkm
ar lielākiem iekšeļiem ūdeņiem apklāto zemi. Salīdzinot Latviju ārvalstīm un
zemēm Vakar-Eiropa, Latvija nebūt nav neliela. Valstu platība pēc Versalas
miera līguma: Ungārija —88.000 kkm, Austrija — 78.000 kkm, Latvija —

65.791 kkm, Igaunija —47.538 kkm, Dānija —44.319 kkm, Šveice — 41 298

kkm, Holande — 34.186 kkm, Beļģija — 29.452 kkm.
Latvija ir Austrum-Eiropas zemā līdzenuma dala. Šis milzīgais līdze-

nums ziemeļos paceļas iz Baltijas jūras ūdeņiem un tanī sastopami tikai ne-
daudzi paaugstinājumi, kuru galotnes paceļas vairāk nekā 300 metrus pāri
juras līmenim. Bet neskatoties uz to, Latvijas lielākā daļā mainās krāšņā
dažādība kalni un lejas, auglīgi līdzenumi, meži un purvi, dzijas gravas am
ziedošas ielejas. Ainavai piešķir dzīvību simtiem lielu un mazu ezeru, lielās
upes un mazie strautiņi, kuri daudzkārt klintīs jzgrauzuši dziļas gravas.

Cietzeme te tikai pamazam paceļas iz jūras ūdeņiem. Zemais jūr-
malas līdzenums sniedzas 5—40 kilometrus tālu zemes iekšienē un

tur sastopam tikai nedaudzasaugstienes, kuras sasniedz 20 metrus. Jūras
piekraste Kurzeme un Vidzeme ir visai maz* robota. Par iemeslu tam ir tas,
ka mūsu jūrmalas pamata atrodas smilšakmens, kurš viegli padodas jūras
viļņu nolīdzinošam iespaidam. Tadeļ Latvijas jūrmalā arī nav dziļu līču un
pussalu un nav arī salu. Visbfežaki Latvijas jūrmala ir šaura smilšu josla,
kura uz zemes iekšienes pusi paceļas smilšu kāpu veidā. Tomēr vietām
līdz pašai jūrmalai sniedzas ta sauktās jūrmalas pļavas (piem, pie
Salacas). Biežāki tomēr sastopami auglīgi, zemkopju apstrādāti līdzenumi,
kuri sniedzas līdz pašai jūrmalai un tad stāva krasta veidā izbeidzas
juras viļņos.

Jūrmalas zemais līdzenums zemes iekšienē pamazām paceļas par pa-

kalniņu apvidu, bet vietām tas sniedzas tālu zemes iekšienē. Tā tas ir Rīgas
juras līča dienvidos, kur jūrmalas līdzenums gar Lielupes, Daugavas un
Gaujas krastiem izplešas vairāk nekā_s6oo kvadrātkilometrus lielajā Rīgas-
Jelgavasze m_a jalīdzenuma. Šinī līdzenumā nav neviena pakalna,
kurš paceltos vairāk neka 30 metrus virs jūras līmeņa. Pats Rīgas-Jelgavas
līdzenums zemes virspuses īpašību zina spilgti sadalās divās dalās. Līdze-
numa ziemeļu dala, ta sauktais Rīgas līdzenums, ir smilšains, priežu
mežiem apaudzis vai purvains. Lielo klajumu starp Jelgavu, Rīgu un Ba-
bītes ezeru ieņem plašais Tirelasūnu purvs, kurš sākas pie Katlakalna
Vidzeme un stiepjas līdz Kalnciemam un Daibei Kurzemē un tādā kārtā ir
30 km garš un 12 km plats. Tikai dienvidos no linijas, kura vilkta no Ka-
ņiera ezera pie Rīgas jūras līča gar Lielupi un lecavas upēm, ainava spilgti
maina savu izskatu. Tur sākas _J elga va s jeb Zemgales līdze-

nums. Meži klust vienmēr retāki, un kur tie redzami, tur priežu vietā
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stājas egles, bērzi un apses. Dobeles apriņķis ir simtiem kvadrātkilometru

plašs, auglīgām druvām apklāts līdzenums, kurā paceļas vienīgi cilvēku mi-
tekļi vecajos dārzos un retas bērzu birstalas. Tikai pie Bēnes, Bauskas un

lecavas parādās nelieli pakalni, kuri pamazām paceldamies pāriet aug-

stumos, kuri Zemgales līdzenumus ieslēdz no dienvidiem, austrumiem un

vakariem.

Kad virzāmies no Rīgas zemā līdzenuma uz austrumiem, tad zemes

virspuse kļūst vienmēr pakalnaināka un pamazām paceļas vienmēr augstāki
pāri jūras līmenim un Dienvidus Vidzemes augstienē sasniedz

Latvijas visaugstāko apvidu. Dienvidus Vidzemes augstiene aptver visu

Cesu apriņķa vidus daļu un Rīgas apriņķa austrumu daļu. To ziemeļos un

ziemeļu austrumos ierobežo Gaujas ieleja, dienvidos un dienvidus austrumos

Aiviekstes līdzenums un dienvidus rietumos Daugava. Visa šī augstiene sa-

stādās no neskaitāmiem lielākiem un mazākiem pakalniem, kuru augstākā
galotne pārsniedz 300 metrus pāri jūras līmenim. lelejās atrodas dziļi ezeri.

Pakalnu starpā strauti un upes izlauzušas dziļās gravās sev ceļu, un ēnaini

meži, pārmaiņus ar auglīgām druvām, apklāj zemi. Daudzi skaisti apvidi
atrodas šinī augstienē, tāpat kā plaši zemkopībai noderīgie apgabali. Šo

augstumu augstākais punkts ir Gaisiņa kalns (Bērzones draudzē), kurš

paceļas 314 metrus augsti. Kalna virsotnei ir nekārtīgas piramfides gala iz-

skats un to apsedz bērzu birstala. Gaisiņa kalns ir augstākais

Latvijā. Dienvidus Vidzemes augstienē atrodas vēl vesela virkne citu

augstāku kalnu. Tā Nesaules kalins (287 m) pie Oļu muižas, Bākuža kalns

(280 m) pie Lubejas, Klēts kalns (274 m) piJe Mēdzūlas, Spiru kalns (260 īn)

pie Vestienas, Elka kalns (263 m) pie Ežiem, Slapjuma kajns (250 m) pie

Raunas v. c. Vispārīgi Piebalgas-Ergļu apvidus ir augstākas Latvijā, jo

viss apvidus viscaur ir 180—200 m augsts.

Ziemeļ-austrumu virzienā Dienvidus Vidzemes augstieni ierobežo

20—50 kilometrus platais un 60—120 metrus augstais Gaujas auglīgais līdze-

nums, kurš austrumu virzienā paceļas Austrumu Vidzemes aug-

stienē, kura Alūksnes un Apes augstumos izvēršas par visai kalnainu un

mūsu dzimtenes visgreznāko apvidu. Augstākais kalns tur ir Dēliņa

kalns (271 m) pie Apekalna. No Dēliņa kalna atveras skats šķļetami ne-

aptveramā plašumā. Zilajā tālē, pāri kalniem, lejām, mežiem, druvām, baznī-

cām un mājām paceļas Munamegi virsotne igauņu zeme. Pečora unPleskava

krievu zemē un Alūksne ar savu ezeru rhūsu dzimtene. Uz vakariem no

Dēliņa kalna skats atveras līdz pat Raunas kalnājiem.
_

Netālu no Dēliņa

kalna atrodas Baznīcas kalns, uz kura atrodas visaugstākā baznīca musu

dzimtenē, un Pilskalns. Ziemeļos no Gaujas ielejas paceļas trīsstūra vei-

dīgā Limbažu augs ti c ne,_ kura rietumos pamazām izbeidzas Vid-

zemes jūrmalas zemajā līdzenumā; ziemeļos to ierobežo Burtnieku ezera un

Salacas zemais līdzenums, kurš nekur nepaceļas vairāk ka 50 metrus pari

jūras līmenim.Visaugstākais kalns te ir teiksmarnaisZ ilaiska 1n s (127 m).

Kaut gan kalns pats par sevi nav augsts, tad tomēr Burtnieku ezera līdze-

numa malā, zemā apvidū tas paceļas augstu un redzams tālu visa apkārtne.

□ doūūoūūūūoūodūoūūūūaaaJOūūūDūoaoaooūoo ūdūdūgoūū
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g kapu pieminekļu un zārku rūpniecība S
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Jelgavā, Strēlnieku ielā 2, tāļr. 160. Lielā iela 33, tāļr. 150.
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a Pjedāvā no krājuma, kā arī pieņem pasūtījumus uz dažādiem kapu
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No tālienes raugoties, kalna galotne izliekas zilos tvaikos tīta, no kā ari cēlies
kalna nosaukums. Senatnē Zilais kalns bijis plaši pazīstama upuru vieta, ap

kuru vijas daudzas teikas un kuru vēl tagad apdzied dziesmās (Imanta).
Salacas un Burtnieku līdzenumā ziemeļos paceļas nelielu* pakalnu veidā

Vilandes augstiene.
Dienvidos no Vidzemes_ augstienēm atrodas mūsu dzimtenes vislielā-

kais līdzenums. Tas ir Lubānas ezera līdzenums. Lubānas ezera

līdzenuma tek Daugava, sākot no Daugavpils un beidzot pie Stukmaņiem,
visa Aiviekste, Pededze, Dubna, Uša un daudzas citas Daugavas, Aiviekstes

un Lubānas ezera pietekas. Šis līdzenums Latvijas robežās ieņem vairāk
nekā 7500 kvadrātkilometrus lielu plašumu un tā vidū atrodas Lubānas

ezers. Lubānas ezera līdzenumā gandrīz pilnīgi trūkst paaugstinājumu, vai

ari, vislabākā gadījumā, tur sastopami tikai pavisam niecīgi vīļveidīgi pa-

augstinājumi, kurus ielenc purvi. Ezera apkārtnē pārsvars ir purvainām
pļavām, kuras ieņem Vairākus simtus kvadrātkilometrus lielu plašumu. Kur

nav purvu, tur aug meži, un cilvēku mitekļi sastopami tikai reti.

Līdzenuma dienvidus austrumos paceļas Latgales augstiene,

kura rāda Vidzemes augstienēm līdzīgu ainavu. Vienīgā starpība ir tā, ka

Latgalē ir vēl vairāk ezeru. No daudzām kalnu galotnēm skatoties, var sa-

skaitīt vairākus desmitus ezeru, kuru starpā lielākais ir Raznas ezers, pie
kura atrodas stāvais un 248 metrus augstais Volkenburgas pils-
kalns. Latgales augstiene pie Raznas ezera ir viscaur vairāk nekā 180

metrus augsta un tur sastopami kalni, kuri sniedzas līdz 289 metrus lielam

augstumam.

Lubānas un Zemgales līdzenumi pamazām paceļas" par Augš-

zemes augstieni, kura ieņem Ilūkstes un Jaunjelgavas apriņķus, kā

arī Bauskas apriņķa ziemeļu dalu. Augšzemes augstiene ir dala no Lie-
tuvas augstienes. Augšzemes kalni, tāpat kā visi Kurzemes kalni, ir ievē-

rojami zemāki par Vidzemes kalnu galotnēm. Tā iepretim Aiviekstes

grīvai atrodas Tabora kalns (159 m), kurš paceļa"s 100 metrus pāri Dau-

gavas ūdenim. Tālāk uz vakariem atrodas Grebļa kalns (138 m), ap kuru

Daugava piespiesta mest Heki līkumu.

Zemgales līdzenums rietumu virzienā paceļas par Lejas-Kur-

zemes augstieni, kuru Ventas un Abavas upju ielejas sadala Vidus-

Kurzemes, Rietum-Kurzemes un Ziemeļ-Kurzemes augstienēs. Lejas

Kurzemes augstiene ir, tāpat kā Augšzemes augstiene, Lļetuvas augstumu

turpinājums. Arī Lejas-Kurzemes pakalni ievērojami zemāki par Vidzemes

kalniem. Tur paceļas arī visaugstākie kalni Kurzeme. Tā Kirmes

kalns pie Lutriņiem (ziemeļos no Saldus) paceļas 139 metrus virs juras

līmeņa, bet Sudrabkaļus pie Snēpeles 140 metrus augstu un Ventas virziena

5 kilometru tālumā nokrīt 110 metrus. Tālab arī upes, kuras tek uz Ventu,

ir straujas. Pie Aizputes paceļas 10& metrus augstais Misiņa kalns, kurš

sevišķi uzkrīt tādēļ, ka tas paceļas samēra zema apkārtnē. Vislielākais

augstums augstienei pie Embūtes, kur Xriē vv ka hi s sasniedz 190 metrus

Ē /. Baltijas valstu jaunatnes svētki ~ļ
ļ. notiks 1928. gadā J|

| ļ
jE. Uzaicināta piedalīties jaunatne no

Somijas, Eestijas un Lietuvas ļl
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lielu augstumu. Embūtes augstiene ir Kurzemē visievērojamākā, jo tā no

liela augstuma samērā stāvi nokrīt ielejās un tālab atver skatam plašas
tāles. Pie Tukuma paceļas 112 metrus augstais Milzu kalns. Rojas upes

ieleja atdala no Ziemel-Kurzemes augstienes Dundagas augstieni, kura, no

Rojas ielejas pamazām paceldamās, sasniedz Zilajos Slīteru kai-

li o s 85 metrus lielu augstumu un tad stāvu nokrīt jūrmalas līdzenumā, at-

klādama savā kraujā smilšakmeni, kurā atrodamas daudzas alas. No Zila-

jiem kalniem pāri mežiem apaugušam jūrmalas līdzenumam redzama jūra
un pat Sāmu sala. Arī no jūras Zilie kalni jau tālu redzami. Dienvidos no Zila-

jiem atrodas Ventspils līdzenums, jo tur jūrmalas līdze-

nums sniedzas tālu zemes iekšienē. Līdzenums aptver Ventas lejgalu un

Ušavas, Rindas, Irbes un Stendes upju apvidus. Līdzenums ir purvains,
mežiem apaudzis un loti maz apdzīvots. Tāds pats ir Bārtas līdze-

nums, kurš kopā ar Liepājas ezera apvidu apņem Grobiņas apriņķa lielāko

dalu. Liepājas ezera dienvidus piekraste atgādina Lubānas ezera apkārtni.

Arī tur staignas pļavas mainās ar plašiem mežiem, kuru starpā tikai reti sa-

stopamas apdzīvotas vietas.

Latvija ir visai bagāta ūdeņiem. Tā atrodas piekrastes apgabalā, kur

jūras vējš atnes mitrumu no Baltijas jūras un Atlantijas okeāna. Tālab arī

pie mums līst lietus lielākā daudzumā un biežāki nekā tālāk zemes iekšienē.

Alūksne. Pilsdrupas. Marienburg. Ruinēti.

piemēram Krievijā. Bez tam Latvijā uzglabājušies samērā lieli meži, kālab

lietus un sniega ūdens nevar izgarot, bet sakrājas ezeros un pa upēm no-

tek jūrā.

Latviju, tāpat kā Somiju, var ar pilnām tiesībām' nosaukt par «tūkstošu

ezeru zemi». Tā tikai Cēsu un Valkas apriņķos esot 540 ezeri. Latgale,

sevišķi tās augstienē, ezeru ir ap 300. Augšzemēto ir ap 150 un beidzot

ari Lejas-Kurzemē, sevišķi Auces-Saldus augstienē un Talsu augstiene, ir

loti daudz ezeru. • Tikai Zemgales līdzenumā nemaz nav lielāku ezeru un

tāpat arī Lubānas ezera līdzenumā, izņemot pašu Lubānas ezeru, plašos

apgabalos nav citu ievērojamāku ezeru.

Latgale ir lielākiem ezeriem visbagātākā. Tomēr ari tur, tāpat kā

visā pārējā Latvijā, neskatoties uz ezeru lielo skaitu un uz to, ka tie apklāj

1,4%n0 visas zemes virspuses, viņu saimnieciskā nozīme nav sevišķi liela.

Tikai lielāko ezeru apkārtnē atrodas zvejnieki, kuri ar zveju nodarbojas ka

ar arodu. Kuģniecībā pat Latvijas lielākiem ezeriem ir maza nozīme, jo tie

vai nu paši visai sekli, vai arī nav kuģojamam upēm saistīti ar lielākiem
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centriem. īstenība tikai Ķīšezeru, Juglas ezeru un Liepājas ezeru lielāka

mērā lieto kā satiksmes ceļus.

Latvijā ir 13 ezeri, kuri apklāj vairāk nekā 10 kkm lielu plašumu.

Šie ezeri ir: Lubānas — 88,3 kkm, Raznas — 57,2 kkm, Engures — 46,0

kkm, Liepājas — 40,3 kkm, Burtnieku — 40,0 kkm, Ziveras — 28,9 kkm,

Usmas — 39,7 kkm, Babītes — 22,4 kkm, Ķīšezers — 18,7 kkm, Rušonas —

16,6 kkm, Alūksnes — 15,0 kkm, Papes —14,0 kkm, Ežu — 10,3 kkm.

Arī upju skaits Latvijā ir loti liels. Tā Vidzemes latviešu daļā Bīnen-

štams atzīmē 214 upes. Kurzemē upju skaits ir vēl ļielaks un arī Latgale

tas nav daudz mazāks. Tomēr no vairāk nekā 500 upēm (pieskaitot sīkākos ■
strautiņus to ir ap 1000) tikai nedaudzām ir nozīme ka kuģu ceļiem, bet_ to-

ties tām ir liela nozīme kā koku pludināšanai noderīgiem ūdeņiem. Tālab

Latvijas upes ieņem saimnieciskā ziņā nesalīdzināmi svarīgāku vietu neka

ezeri.

Latvijas robežās jūrā ietek (nerēķinot dažus pavisam sīkus strautiņus)

47 upes un upītes. levērojamākās upes ir: Salaca, Gauja, Daugava ar Ai-

vieksti, Lielupe, Roja, Irbe, Venta ar Abavu, Saka un Bārta.

Salaca ir 81 kilometru gara un iztek iz Burtnieku ezera, savieno

sevī Rūjas, īģes, Sedas un Briedēs (Līdece) ūdeņus. Upe ir 70—280 pēdas

plata, bet vasarā loti sekla. Toties_ pavasarī ta ir ūdeņiem bagāta. Tad

pa upi pludina kokus, jo Salaca visa sava garuma ir plostoļama. Salacas

grīva jau senlaikos minēta kā osta, kura tagad galvena kārta izved pa Sa-

laci nopludinātos kokus.

Gauja ir lielākā upe, kura visā savā garumā tek caur latviešu

zemi. Tā sākas Alauksta ezerā Piebalgas augstiene. Tā uzņem Tirzas,

Palces, Melnupi, Raunas, Amatas, Braslas un Līgates upes. Gaujai ir_ no

visām Latvijas upēm, neizņemot arī Daugavu, visaugstākie avoti. Tālab

upes ūdenim līdz ietekai jūra jānokrīt vairāk neka 200 metrus. Ar to arī

izskaidrojams, ka upe vietām ir loti strauja un kuģošanai nenoderīga. Upe

savu gultni nav izskalojusi vienīgi' irdenajā zemes virskarta, bet gan izgrau-

zusi! sev dziļu gultni smilšakmena pamatos. Tada kārta upe radījusi savos

krastos varenas klinšu sienas, gravas un alas, kuras _Gaujas ielejai starp

Valmieru un Inčukalnu piešķir burvīgu skaistumu.
_

Ta Siguldas apkārtne

Gaujas ieleja ir 80 un vairāk metrus dziļa. Pedejos_ 40 kilometrus līdz

jūrai Gauja tek pa zemo Rīgas līdzenumu. Grauzdamas kalnainajā apvidu

caur smilšakmena sienām, upe noskalojusi dalu no smilšakmena, kuru tā

nes sev līdz. Upes lejgalā lēni tekošais ūdens nogulda līdzņemtas smiltis.

Tā rodas lielās sēkles, kuras nepielaiž kuģošanu šinī tik ievērojami lielā

upē 1903. gadā atklāts 5,7 kilometrus garais Gaujas-Daugavas

kanāls, kurš sākas Gaujā netālu no Ropažu stacijas un iet caur Ķīšezeru

un Baltezeru un galvenā kārta kalpo koku pludināšanai.

Daugava ir mūsu dziļākā upe. Tā sākas Krievijā, Dviņecas ne-

lielajā ezerā, Valdaja augstienē, Tveras guberņa. Daugava ir mazliet ga-

rāka par 1000 kilometru un ar savām pietekam aptver 85.400 kvadrātkilo-

metrus lielu baseinu. Jau 30 kilometrus no savas iztekas Daugava ir 15

metrus plata, bet tikai V*—3l* metru dziļa. Pie Vitebskas upe ir jau vairāk

nekā 100 metrus plata un gandrīz 2 metrus dziļa. Pie Daugavpils ta īr

300 metrus plata un 3,3 metrus dziļa, bet pie Rīgas šaurāka vietajau 550

metrus (vecais dzelzstilts ir 709 metrus garš), bet sava platāka vieta, lejpus

Mīlgrāvim, Daugava ir ap 1400 metrus plata un Rīgas osta ir 22—30 pēdas

dziļa Caur latviešu apdzīvoto zemi Daugava tek 367 kilometrus, bet, ne-

skatoties uz savu lielo platumu un ūdensbagatību, ta Latvijas robežas pa

lielākai daļai nav kuģojama. Par iemeslu tam ir tas, ka upei, sakot no Ai-

viekstes grīvas un tālāk uz leju, jālauž sev celš caur augstiem.Augšzemes un

Dienvidus Vidzemes augstienes, bez šaubām, bija savienotas, un tikai Dau-

gavas ūdeņi, gadu tūkstošiem nemitīgi veldamies uz juru, ir izgrauzusi cie-

tajos dolomita iežos dziļo upes gultni. Savā klinšainajā gultne Daugava
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sašaurinās un kad ievēro, ka tā no Aiviekstes grīvas līo'z Stopiuiem krīt

vairāk nekā 56 metrus, tad ir saprotams, ka upe tur ir visai strauja. Vislie-
lākais upes kritums ir starp Aiviekstes ieteku un Koknesi (caurmērā 0,8

metri kilometrā), bet atsevišķās vietās upe šaujas uz leju milzīgā ātrumā,
nokrizdama vairākus metrus kilometrā. Kad ievēro, ka upe straujākās
vietās ir sekla un akmeņaina, tad saprotams, ka kuģošana un plostošana tur

ir bīstama. Daugava ir kuģošanai noderīga no savas grīvas līdz Doles s*a-

lai, kura atrodas 10 kilometrus augšpus Rīgas. Augšup Jēkabmiesta Dau-

gava ir līdz Toropas upes grīvai (180 kilometrus augšup Vftebskai) kuģo-

jama. Tādā kārtā jau tagad Daugava ir kuģojama 640 kilometrus augšup
Jēkabmiesta un 23,3 kilometrus no grīvas līdz Doles salai. Bet tā kā mil-

zīgā Daugava starp Doli un Jēkabmiestu (156 klm garumā) nav kuģojama,
tā zaudē loti daudz no nozīmes, kura tai varētu būt kā satiksmes ceļam un

preču pārvietošanas līdzeklim. īstenībā Daugavai tagad ir nozīme vienīgi
kā koku materiālupludināšanas ceļam. Arī agrāk, kad pa Daugavu ikgadus

Rīgā pienāca tūkstošiem strūgu (lēzenu laivu) ar precēm, lielas neērtības

sacēla tas, ka preces pa upi uz zemes iekšieni gandrīz nemaz nevarēja
transportēt. Pēdējos gados pa Daugavu pieved preces uz plostiem. —

Daugavas pieteku skaits ir loti liels, bet tikai augšgala pietekām ir lielāka

nozīme, jo tās ir garākas, platākas un dziļākas par mūsu dzimtenes upēm,

kuras sākas Latgales, Augšzemes un Dienvidus Vidzemes augstienēs un kā

nelielas straujas upītes iekrīt Daugavā. Svarīgākās Daugavas pietekas

Latvijā ir no labās puses:l n dr i c a, Dubna ar savu pieteku Neretu un

Preimauu upi, Aiviekste, Pērse, kura pie Kokneses izgrauzusi 30

metrus dziļu gravu, kuras klinšainās sienas vietām paceļas 30 metrus

augsti. Pērse netālu no ietekas rada 2—4 metrus augstu ūdenskritumu.

Šīs upes grava ir viena no skaistākajām vietām mūsu dzimtenē, tāpat ka

Ogres upes apkārtne. Mīlgr āv i s ir Ķīšezera kuģojamā izteka Dau-
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Centrālā Savienība
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gava un ir 95 un 85 kilometrus garās Lielās un Mazās Juglas upju turpinā-
jums. No kreisas puses Daugavā ietek Dviete, Eglone, Susēja, Pinstere,
Sece, Ķekava un Bulupc, kura ir Lielupes turpinājums, 200 metrus
plata, 2 X U—3 metru dziļa un tālab kuģojama. Pa Buļupi braukā tvaikoņi,
kuri uztura satiksmi starp Rigu, Sloku un Jelgavu.

Aiviekste ir Daugavas ievērojamākā pieteka. Tā savus ūdeuus
saņem no vairāk nekā 10.000 kvadrātkilometrus plaša apgabala, kuru iero-

bežo Dienvidus-Vidzemes, Austrumu-Vidzemes un Latgales augstienes.

Aiviekste iztek iz Lubānas ezera, kurā ietek 10 upes, bet iztek viena pati

Aiviekste, kura. tālāk tecēdama pa Vidzemes malieni, uzņem vēl vairākas

upes.

Lielupe ir blakus Daugavai Latvijā ievērojamākā upe. Tā izceļas
pie Bauskas, Mūsai un Mēmelei savienojoties. Mūsa izceļas ziemeļos no

Šauļiem, Lietuvā, un lielu, 144 kilometrus garu līkumu izmetusi, tā pie

Bauskas savienojas ar Mēmeli, kura arī izceļas Lietuvā un tālāk rada

Jaunjelgavas apriņķa rietumu robežu. Mēmele ir 150 kilometrus gara un

tā uzņem Jaunjelgavas apriņķī pludināšanai reti noderīgo Susēju ar Zalvi,
Sauku un Vēzīti. Mūsa ar Mēmeli savienojas par Lielupi Zemgales līdze-

numā dienvidus austrumu stūrī, kur upes līmenis atrodas tikai 11 metrus

Skats no Alūksnes. Blick aus Marienburg.

virs jūras līmeņa. Tālab arī Lielupes ūdeņi plūst lēnām,jļz juru. Sākot no

Emburgas līdz pat jūrai Lielupe ir kuģojama, radīdama 100 kilometrus

garu, ērtu un lētu satiksmes ceļu, kuram milzīga nozīme Zemgales līdze-

numa saimnieciskā dzīvē. Arī dažas Lielupes pietekas ir kuģojamas, kā

Bērze. Arī Bērzes galvenā pieteka, 42 kilometrus garā Džūkste, ir

8 kilometrus koku pludināšanai noderīga. Svēte ir otra lielā Lielupes

pieteka no kreisās puses un ir lejgala kuģojama. Svēti ar Driksi savieno

hercoga Jēkaba ierīkotais Jēkaba kanāls. No labās puses_ Lielupes gal-

venā pieteka ir lecava ar savu pieteku Misu. Visas pārejās Lielupes

pietekas ir sīkas un nenozīmīgas. Tomēr šo pieteku lielais skaits pelna

ievērību, jo viss Zemgales līdzenums ir pārklāts daudzām upītēm, kuras,

viena otrai paralēla tecēdamas, apūdeņo šo līdzenumu. Dienvidos no

Lielupes tek Izlīce, Bērstele, Svitene, Liepāre, Sesava, Ogleja, Andruva,

Vircava, Sudrabe, Platone, Svēte Tērvete,_ Auce, Džūkste, Berze un vēl

vairākas citas pavisam sīkas upītes. Kamer_ Daugava galvenā kārta pie-

gādā Rīgas eksportam koka materiālu no tālākiem Krievijas apvidiem, tik-
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mer Lielupe ir ūdensceļš ar vietēju nozīmi. Tomēr savas apkārtnes saim-

nieciskās labklājības pacelšanā Lielupei ir loti liela nozīme un arī Rīgas
tirdzniecībā tā ieņem redzamu vietu.

Venta izceļas Telšu augstienē, Lietuvā, kur upes avoti atrodas

213 metrus virs juras līmeņa. Kurzemē Venta laužas caur Kurzemes aug-

stieni un tālab ir strauja un krācēm un kritumiem bagāta. Galvenie kri-

tumi atrodas augšpus Kuldīgas un pie pašas Kuldīgas, kur upes līmenis
krīt no 15 un 10_ metriem virs jūras līmeņa. levērojamākais kritums ir

pie Kuldīgas: 8 pēdas augstā Rumba. Lejpus Kuldīgas upe tek rāmi un

sava lejgala, Ventspils līdzenuma, ta ir dziļa un pavisam lēni tekoša. Ven-

tas grīva ir 7—lo metrus dziļa. Venta ir tikai lejpus Kuldīgas 75 klm

kuģojama. Ventas ievērojamākā pieteka ir A b a v a, kura sākas Tukuma

apriņķa Jaunpils purvos un ir 124 kilometrus gara. Abava laužas caur

Vidus- un Ziemelu-Kurzemes augstienēm. Tālab tā ir strauja un tās krasti
ir stāvi un klinšaini.

_

Abavas apkārtni dēvē par Kurzemes Šveici. Abavas

pietekas, kuru starpā ievērojamākās ir Vadakste, Vardava, Ciecere, Ēda,
Nabe un Leitišu upe, kuras pavasaros parasti ir plostojamas.

Bārt a ir kuģojama upe. Tā izceļas Lietuvā, Telšu augstienē, un

uzņem sevī ka pietekas ūdeņus, kuri notek no šīs augstienes ziemeļu-
vakaru nogāzes, tā arī no Embūtes augstienes dienvidu-vakaru nogāzes.

Tālab Bārtas pieteku skaits ir īsti prāvs. No Skodas upe ir plostojama un

savā lejgalā tā ir 15—25 metrus plata un P/2—2 metrus dziļa un tikai ne-

daudzās vietās atrodas sēkles (V 2 m). Bārta ietek Liepājas ezerā. No

Nīcas cauru gadu brauc uz Liepāju liellaivas ar lauksaimniecības ražo-

jumiem. Arī nelieli tvaikoņi uztur satiksmi pa Liepājas ezeru un Bārtu.

Rojas upe atrodas Talsu un Ventspils apriņķos, kura uzņem Sasmakas

ezera atteku un, labvēlīgam ūdenslīmenim pastāvot, ir kuģojama līdz Rojas
ostai. Ir c (Irbe) ietek jūrā pašā Kurzemes pussalas ziemeļu galā. Tā

uzņem Stendes upi, Dižupi, Lonestu un Rindu. Pavasaros pa Iri un tās

pietekām pludina kokus no Dundagas milzīgajiem mežiem. īres grīva

3 verstu garumā ir dziļa un būtu kuģojama, tikai pati ieteka jūrā ir aizsērē-

jusi un tālab kuģiem nepieietama. Saka ir Durbes upes un Tebras sa-

vienojums. Sakas grīvā atrodas Pāvila osta, kura izved pa Sakas upi un

tās pietekām sapludinātos kokus. Starp Saku un Ventu jūrā ietek vēl

Rīve un Ušava, pa kurām dažureiz pludina kokus. Netālu no Lietuvas ro-

bežas jūrā ietek Sv c n taj a, kura agrāk bijusi krietni prāva, bet tagad

neievērojama. Vidzemes jūrmalā pelna ievērību ar saviem skaistajiem
krastiem pazīstamā Svētupe, pie kuras klintīs atrodas divas 40 metrus

dziļas alas. Svētupe ar nelielu kanālu (Jaunupi) savienota ar Salacu. Maz-

nozīmīgas Vidzemes jūrmalā ir Vitrupe, Aģe un Pēterupe.

Latvijā plostošanai un koku pludināšanai noderīgo upju kopējais ga-

rums pārsniedz 2950 kilometrus, bet kad pieskaita Daugavu un tās pie-
tekas ārpus Latvijas un tāpat arī Mūsas, Mēmeles, Ventas un Bārtas plosto-
šanai un pludināšanai noderīgās pietekas Lietuvā, tad Latvijas upju grīvās

jūrmalā pienāk koki, kuri sapludināti pa 4000 kilometrus garo ūdensceļu.

Tomēr vairāk vai mazāk netraucētai kuģošanai noderīgi tikai 535 kilo-

metri no mūsu upju kopējā garuma.

Purvu Kurzemē ir 210.000 desetīnas, Vidzemē 206.000 un Latgalē

181.000, t. i. kopā 579.000 desetīnas, vai apmēram 10% no zemes platības.

Latvijā, kā ziemeļu zemē, ir izdevīgi apstākli purvu pastāvēšanai, jo purvi
visbiežāki izceļas tur, kur daudz lietus un sniega, bet mazāk saules un

sausu vēju. Purvus sadala sila jeb augstajos un zaļajos jeb lejas purvos.

Mūsu augstienēs un Zemgales līdzenumā nav lielāku purvu. Turpretim

Rīgas un Lubānas līdzenumi ir ārkārtīgi bagāti milzīgiem purviem. Starp

Katlakalnu, pie Daugavas, un Kalnciemu, pie Lielupes, stiepjas Tīreļa

purvš, starp Bolviem un Baltinovu (Ludzas apriņķi)atrodas desmitām ver-

stēm garais Stampas purvs. Lubānas purvs ieņem gandrīz visu apvidu

starp Aiviekstes, Kūjas un Liedēs upēm. Alsungā atrodas viens no lielā-

kiem purviem Lejas-Kurzemē, kurš stiepjas 21 klm garumā un 2
3/« klm

platumā un pāriet tikpat garā un 10 klm platā purvainā mežā. Plaši pur-
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vami apgabali atrodas Valmieras apriņķa ziemeļos, kur purvi šķir latviešus
no igauņiem. levērojamākais purvs tur ir Sakal aura purvs Lieli
purvi atrodas ari abpus Lielās Juglas upei, pie Burtnieku ezera,

'

Tīreļa
purvs ap Sēdes upi, lielais I d_u s purvs uz ziemeļiem no Burtnieku ezera
starp Dubnu un Daugavu, Liepājas apkārtnē, bet it sevišķi Bārtes līdzenumā
un pie Stendes un Rojas upēm. Arī Augšzemes un Limbažu augstienēs, pa-
kalnu starpa, sastopami prāvāki purvi, bet tie viscaur ir sīkāki par līdze-
numa purviem. Turpretim pārejas augstienēs nav lielu purvu

Rīgas skats. Opera.
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Kalnāju grēda Vidzemē. Gebirge mi Livland

Klimats.

Latvija atrodas uz pārejas starp kontinentālu un jūras klimatu. Saka-
rā ar valsts stāvokli, attiecībā uz galveniem ciklonu ceļiem1 un anticiklonu

centru atrašanās vietām, valdošie un arī stiprākie ir dienvidrietumu ce-

turkšņa vēji. kuri valsts ziemeļu rietumu daļā, nākdami pār jūru, padara
klimatu mitrāku, ar mazākām temperatūras svārstībām un mazliet siltāku,

bet, samērā ar pārējo Latviju, arī vējaināku. Stiprākās vētras šinī daļā

pārsniedz 30 metr. sek. Tā kā, attiecībā uz vispārējām gaisa kustībām Ei-

ropā, Latvija atrodas tādā vietā, kuru stiprā mērā sasniedz no dienvidrie-

tumiem mechaniski caur vējiem ieplūstošais gaisa siltums un bieži iespaido
zemās temperatūras no kontinenta anticikloniem, tad valstī ir iespējama
pavasara novēlošanās, caur ko, temperatūrai stipri ceļoties (no mechaniski
ienestā siltuma), nereti uznāk strauja sniega kušana, ledus iešana un gadās
plūdi (galvenā kārtā apm. 33 g. periodos).

Vislielākās temperatūras nevienādības (līdz 15° C) valstī ir novembra

un decembra mēnešos, starp ziemeļrietumu un dienvidaustrumu daļām. Vis-

augstākā temperatūra(+38,2° C) novērotā Rīgā 1858. g. 21. jūlijā, viszemā-

kā ( —32,5° C) — 1876. g. 1. un 2. janvārī. Gada caurmēra temperatūra
Rīgā.: +6° C, jūlija mēnesī +17,8° C un janvāra —4,9° C. Vidējās gada,

janvāra un jūlija, un absolūti maksimālās (1858. g.) un minimālās (1876. g.)
izotermas uzrādītas klātpieliktā Latvijas klimatoloģijas kartē.

Visbiezākā sniega sega (līdz 150 cm) parasti mēdz būt Vidzemes un

Latgales augstienēs. Rietumos, piejūras rajonā (apm. 30 klm. no jūras), at-

sevišķās ziemās sniega sega tikai dažus cm bieza un nereti tā par ziemu

vairāk reiz pavisam nokūst. Vidzemes augstienē ziema parasti iestājas
apm. 10 dienas agrāk nekā citur.

Vidējais nokrišņu daudzums gadā s= 572,7 mm. Nokrišņu sadalījums

stipri atkarīgs no zemes reljefa. Visvairāk nokrišņu Kurzemes augstienē
(uz NO no Liepājas), kur tie atsevišķos gados pārsniedz 1200 mm (Valtai-

ķos). Vidzemes augstienē (Vestiena-Bušana) tie sniedzās līdz 100 mm.

Vismazāk nokrišņu Bauskas rajonā, kur maksimums uz pusi mazāks nekā

Valtaiķos. Vislielākais nokrišņu daudzums augustā, vismazākais
—

febru-

āra un marta mēnešos. Vislielākie nokrišņu daudzumi vienā dienā atzīmēti:

57 mm Bulduros un 87 mm Kačanovā (Latgalē),
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Augu valsts.

Augu zina Latvija ietilpst Vidus-Eiropas apgabala Vidus-Baltijas ra-

Šo rajonu raksturo galvenā kārtā jaukti meži ar skuju kokiem pār-

svara, pie kam lielakos_ mitruma apstākļos sastopami diezgan plaši attīstīti
purvāji, bet uz smilšainām zemēm arī virsāji (Heide).

Galvenie mūsu mežu skuju koki ir priede (Pinus silvestris, Kiefer) un

egle (Picea excelsa, Fichte); no lapu kokiem visbiežākie ir apse, alksnis un

bērzs. Pēdējais bieži sastāda tīraudzes — berzu birzes, kuras gan nav

veidojušās bez cilvēka iespaida. Stipri kultivētos apgabalos, kā Zemgalē,
bērzu birzes vietām ir vienīgais mežu veids. Tīrus lapu mežus sastop arī
musu. upju_ ielejās; šinīs ieleju mežos starp citiem kokiem diezgan redzamu

lomu spēle arī ozols, osis un liepa.

Latvija atrodas pārejā no atlantiskās Eiropas ar mitru jū\as klimatu

uz Austrum-Eiropu ar sausu, kontinentālu klimatu, tāpēc viņā sastopas un

bieži atrod savas galējās robežas diezgan pretēji augu elementi. Tā Kur-
zemes dinvidrietumu stūrī sastop savvaļā skābardi (Carpinus betulus.

Weissbuche), bet mūsu jūrmalas joslā aug vietām īve (Taxus baccata, Eibe)

un efeja (Hedera helix, Efeu). Tāpat Kurzemē un Zemgalē tīrumos bieži

redz lauku magones, kuru tālāk uz ziemeļiem nav, bet mežos un lielceļu
malās mūsu acis biežāk nekā pārējā Latvijā priecē meža rožu krūmi.

Vidzemē, kuru raksturo drusku vēsāks klimats, daudzi no šiem au-

giem nav vairs sastopami. Toties Vidzemes purvos biežāk atrodam ark-

tiskās floras atlieku augu — pundurbērzu (Betula nana, Zwergbirke), kā arī

divkrāsaino vītolu (Salix bicolor).
Austrum-Vidzemē un Latgalē, kā mūsu valsts austrumu daļā, sa«-

stopam savukārt lielāku daudzumu austrumu augu. Tā te purvos lielākā

daudzumā nekā citur aug pundurkūms (Cassandra calvculata), bet pāris
vietās sastopami retie austrumaugi Ligularia sibirica un Cinna pendula.

Augiem bagātākās vietas mūsu valstī ir galvenā kārtā lielo upju ie-

lejas — Daugavas (sevišķi ap Koknesi), Ventas (ap radzēm augšpus Lēnām)

un Abavas ieleja (Kurzemes Šveice, no Kandavas līdz Rendai). Ar skai-

stiem krastu mežiem un zālainiem līčiem pazīstama-arī Gaujas ieleja (Vid-

zemes Šveice, ap Siguldu). Tāpat liela augu dažādība ir pie Dundagas Zi-

lajiem kalniem, Rucavā, Embūtē, ap Kemeriem un dažos Latgales ezeru

rajonos.

Vairāki reti augi mūsu florā ņemti likuma aizsardzībā, lai netiktu

izskausti. Tādi ir ezerrieksts (Trapa natans, Wassernuss) pie Jēkabpils un

Alpu kreimule (Pinguicula alpina, Alpenfettkraut) pie Staburaga. Reti pie

mums tapuši arī āmuli (Viscum album, Mistel), kurus redz uz kokiem šur

'tur Latgalē un Rucavā. Kā ezerrieksts, tā āmuli mūsu florā ir dienvidus

elementi, kamēr Alpu kreimule-alpini arktisks atlieku augs (relikts).

Naudas sistema.

Mūsu naudas sistēma pamatojas uz zeltu. Naudas vienība ir zelta

lats, līdzīgs zelta frankam. Lats sadalās simts santimos. Zelta nauda

kaļama 10, 20 un 50 latu gabalos. Bez tam kā palīgnaudu kaļ sudraba,

niķeļa un bronzas naudu. Sudraba naudu kaļ 1, 2un 5 latu gabalos, kop-

sumā ne vairāk kā 30 latu uz katra iedzīvotāja. Niķeļa naudu kaļ 10, 20

un 50 santimu gabalos, bet bronzas — 1, 2 un 5 santimu gabalos. Niķeļa

un bronzas naudas izlaižamas ne vairāk kā 10 latu kopsumā uz katra ie-

dzīvotāja. Zelta nauda jāpieņem maksājumos neaprobežotā daudzuma.

Sīkā (bronzas un niķeļa) nauda jāpieņem privātai publikai ne vairāk par

5 latiem, bet sudraba — ne vairāk par 25 latiem, kamēr valsts kase pieņem
šo naudu katrā daudzumā.

Bez bronzas, niķeļa un sudraba naudas kā palīgnauda uzskatamas

arī valsts kases zīmes, kuras izlaiž valdība 1, 2, 5, 10 un 20 ratu kupiras,
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lai izņemtu no apgrozības agrāk emitētos rubļus. Šo naudas zīmju dau-

dzums nedrīkst pārsniegt 48 miljonus latu, t. i. -to sumu, par kādu izlaists

no apgrozības izņemamo rubļu. Valsts kases zīmju kursa stabilitātes

nodrošināšanas nolūkā noguldams Latvijas bankā zelta fonds, kas nedrīkst

būt mazāks par 12 miljoniem latu, resp. ceturto dalu no izlaistām valsts

kases zīmēm.

Lielākās naudas zīmes izlaiž Latvijas banka, statūtos paredzētā kār-

tībā. Tām jābūt nodrošinātām pilnos apmēros un katra laikā apmaināmām
pret zeltu.

Valsts zemes banka, Valdemāra ielā.

Zemes banka atklāja savu darbību 1922. g. 2. maijā. Zemes banka

izsniedz ķīlu zīmju aizdevumus uz ilgiem terminiem un naudas aizdevumus

uz īsāku laiku lauksaimniecībai, lauku rūpniecībai, lauku pašvaldībām v. c.

Ķīlu zīmju aizdevumu izsniegšana ir bankas galvenais uzdevums.

■ Zemes bankas ķīlu zīmes ir nodrošinātas ar visdrošāko vērtību, kas

latvju tautai ir: ar zemi, uzbūvētām ēkām un iekoptiem laukiem.

Patlaban pie Zemes bankas ir noorganizēts zemes birojs, kura uz-

devums ir apgādāt ar zemi pirkšanas ceļā tos bezzemniekus, kuri nav da-

būjuši no zemes fonda, bet spēj un grib ar lauksaimniecību nodarboties.

Latvijas Hipoteku banka.

Latvijas hipotēku banka ir autonoms valsts uzņēmums, dibināts

1924. gada 16. augustā. Hipotēku banka izsniedz ilgtermiņa aizdevumus

ķīlu zīmēs pret nekustamu mantu, kas sastāv no dzīvojamām ēkām un

rūpniecības uzņēmumiem. Valsts dod bankai pamata kapitālu un viņam

jābūt 10% lielam no apgrozībā izlaisto ķīlu zīmju nominālvērtības un vaja-
dzības gadījumā palielināms budžeta kārtībā līdz šai normai. Bez pamata

kapitāla ir paredzēts rezerves kapitāls no gadskārtējas bankas pelņas. Ķīlu

zīmju un kuponu drošība tādā kārtā segta ar ieķīlāto nekustamu mantu,

pusgadējiem termiņu maksājumiem, pamata un rezerves kapitāliem. Bez

tam valsts atbild par visām bankas operācijām. Aizdevumi uz dzīvojamām

mura ēkām nedrīkst pārsniegt 609r un uz koka dzīvojamām ekam 50% no

taksācijas vērtības, attiecībā uz rūpniecības uzņēmumiem 50 resp. 40% no

uzņēmuma tirgus jeb pārdošanas vērtības.
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Aizdevuma termiņš nedrīkst pārsniegt 28 gadus koka un 50 gadus
mūra dzīvojamām ekam, rūpniecības uzņēmumiem 6—28 gadus. Ķīlu zīmes

valsts pieņem ka drošību visos valsts uzņēmumos un darbos, viņās var in-
vestēt dažādus sabiedriskus kapitālus, bariņu naudu, akciju sabiedrību pa-
mata un rezerves kapitālus un brīvas sumas.

- Banka izlaiž ķīlu zīmes par 100 un 500 latiem gabalā ar 8% kuponiem,
kuri maksājami 2 reizes gada — 2. janvārī un 1. jūlijā.

Latvijas Banka, Pils laukumā.

Latvijas Banka uzsāka savu darbību 1922. g. 1. novembrī, pārņem-

dama bij. Valsts Krāj- un Kreditbankas aktivus un pasivus. Latvijas Ban-

kas statūtus galīgā veidā pieņēma Saeimā gan tikai 1923. g. 2. jūnijā, bet tie

neienesa lielākus pārgrozījumus bankas uzbūvē.

Ar savu emisijis darbu Latvijas Banka veic vienu no saviem galve-
niem uzdevumiem — regulē naudas apgrozību valstī. Uzmanīgi sekojot
naudas tirgus vajadzībām un saimnieciskai konjunktūrai, Latvijas Banka

līdz šim pakāpeniski un dažbrīd ātrāki, dažbrkl gausāki un ar lielākiem

pārtraukumiem palielinājusi savu banknošu emisiju. Bankas padome savu

piekrišanu jaunām emisijām ir devusi:

1922. i. 25. oktobrī par Ls 40.000.000.—

1922. g. 7. decembrī
„ „

10.000.000.—

1923. g. 24. martā
„ „ 5.000.000.—

1924. g. 23. aprīlī . . , „
5.000.000.—

kopā par Ls 30.000.000.—

no kuras sumas līdz šim izlaists tikai par Ls 26.000.000. Faktiski apgrozībā

mazāk, ja atskaitām tās banknošu sumas, kuras atrodas bankas kasē. Visi

Latvijas Bankas banknošu izlaidumi nodrošinātipilnos 100% ar zeltu un sta-

bilu ārzemju valūtu, un emisiju nodrošinājumiem vēl paliek neizmantota

dala no bankas rīcībā atrodošā zelta un valūtas krājuma, kā arī viss vekseļu
portfels. Šaī zinā Latvijas Banka ieņem citu valstu emisijas banku starpā,

kuras pa laikam apmierinājās ar parasto trešdaļu zelta segumu, pavisam
izcilus stāvokli un, bez šaubām, ir vienīgā, kura tādā mērā nodrošina savus

banknošu izlaidumus. Bet to Latvijas Banka dara valūtas stabilizēšanas

nolūkos, un lai nerastos ne mazākās šaubas par jaunās valūtas drošību.

Statūti prasa daudz mazāku nodrošinājumu, un proti, latiem jābūt nodroši-

nātiem pilnā nominālvērtībā: 1) ja izlaisto naudas zīmju suma nepārsniedz
100 miljonu latu — ne mazāk kā par 50% ar zeltu vai drošu un stabilu ār-

zemes valūtu, pārējā dala ar drošiem īstermiņa vekseļiem; 2) ja izlaisto nau-

das zīmju suma pārsniedz 100milj. latu, bet nepārsniedz 150 milj. latu, tad šo

100 milj. latu normu pārsniedzošā dala nodrošināma 75% apmēra ār zeltu

vai drošu un stabilu ārzemes valūtu, bet 25% ar drošiem īstermiņa vekse-

ļiem; 3) izlaiduma suma, kas pārsniedz 150 milj. latu, nodrošināma pilna

apmērā ar zeltu vai drošu un stabilu ārzemes valutu._ Bankai uzlikts par

pienākumu ikkatrā laikā, uz bankas naudas zīmju turētāju pieprasījumu, ap-

mainīt tās pret zeltu.

Bez emisijas operācijām Latvijas Banka izdara vēl tirdzniecības

bankas un valsts kases operācijas. Pirmējās ietilpst parastie depozitu, dis-

konta un aizdevumu darījumi, kā arī valūtas, vērtspapīru un dārgmetālu

pirkšana un pārdošana. Diskontam pieņem tirdzniecības un rūpniecības

darījumu vekseļus ar ne mazāk kā diviem parakstiem un termiņu līdz

3 mēn., pie kam garākiem termiņiem vajadzīga Padomes piekrišana. Aiz-

devumus izsniedz pret reālām vērtībām, pieņemot tās ķīlā, un proti; 75%

no nekustamo un 60% no kustamo ķīlu vērtības. Kreditu piešķiršanai pa-

stāv diskonta komitejas ar padomdevēja balsi: viņas atzinumus pārbauda

un izlemj Bankas valde un iesniedz Padomei apstiprināšanai. Bankas pa-

mata kapitāls sasniedzis Ls 10.259.656.97 un ikgadus papildinājās ar 25%
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atskaitīiumu no tīras pelnās, līdz kamēr tas sasniegs Ls 25.U00.0U0. Re-
zerves kapitāls sastādās no 10% atskaitījumiem no tīras pelnās un pašreiz
ir Ls 961.879.22 liels. Saskaņā_ ar statūtu noteikumiem, Banka nedz savus

kapitālus, nedz arī viņai nodotās svešās naudas nedrīkst izlietot valsts vis-
pārējo izdevumu segšanai. Tie izpildāmi tikai taīs apmēros, kā to atļauj
valsts rekimi stāvoklis.

Kā neatkarīgs valsts uzņēmums, Latvijas Banka darbojas uz savu

statūtu pamata un to pārvalda Padome un valde. Pirmējā sastāv no

13 locekļiem, kurus uz 3 gadiem apstiprina Ministru kabinets. Statūtu

robežas Padome pilnīgi neatkarīga savos lēmumos, pret kuriem tikai triju
dienu laikā finansu ministrim pieder veto tiesības. Lēmumu, pret kuru
finansu ministrs cēlis iebildumu, Padome var uzturēt spēkā, un ja arī tad
finansu ministrs Padomes redzes stāvokli neatzīst, strīdīgo jautājumu ga-

līgi izšķir Ministru kabinets, apturot tikai Padomes lēmuma izvešanu dzīvē,

bet nedodot saistošus priekšrakstus, kā jautājums izšķirams. Bankas valde

pastāv no 5 Ministru kabineta ieceltiem direktoriem un ir Padomes izpildu

orgāns, padots Padomes lēmumiem un aizrādījumiem. Bankas darbības

kontrolējošs orgāns ir revizijas komisija, kuru ieceļ valdība un kurā ieiet

divi Valsts kontroles un viens Finansu ministrijas priekšstāvji.

FINANSES.

Mūsu valsts ieņēmumi dibinājās galvenā kārtā uz netiešiem nodokļiem

un ieņēmumiem no valsts monopoliem. Valsts neatkarības sākumā mūsu

finansu vadība centās nostādīt mūsu finanses uz modernās finansu zinātnes

pamatiem, izvirzot kā galveno ieņēmumu avotu tiešos nodokļus un valsts

kreditu, bet valsts saimnieciskie apstākli un politiskais stāvoklis izrādījās

par nepārvaramu šķērsli šiem labiem nodomiem. Neatlaidīgās dzīves tie-

IK. A. Boss un P. Baumons |
m Tāļr. 2-0-8-2-9 Klingll 23 Tālr. 2-0-8-2-9

Imports Vairumā

Pasaulslaveno Anglijas kviešu miltu, auzu pārslas
Mīllenniuim

m Amerikas kvieša »- ļ *;™
>n

Viktorija zirņns
Manna I HISUS

| Cukurs '7™<T

KAKAO, Wessaneu's un Blockers §^

H Amerikas cūku taukus I. un II. lafc. Kviešu sterķe- gp

IH Ies Romij un citas kolonialpreces.

ll'PgiWiiiliii'PPi#WlH|Hll'li"i'lWiHii



48

sarnibas prasības spieda meklēt tādus ieņēmumu avotus, kas dod līdzekļus
atri un pietiekošos apmēros. Ka šadu ieņēmumu avotu valdība uzskatīja
papīrnaudas — valstskases zīmju izlaidumus. Papīrnaudas inflācija kā no-
dokļa veids ieņēma redzamu vietu mūsu valsts saimniecībā. Tā deva lie-
lāko daļu līdzekļu valsts izdevumu segšanai.

Papīrnaudas inflācijai sekoja naudas zīmju kursa strauia krišanās
kas atstāja neaprakstami_ ļaunu iespaidu nevien uz valsts saimniecību, bet
ari uz privatsaimnieciskas dzīves atjaunošanos. Ļaunās sekas neatlaidīgi
prasīja cita_du_ finansu politiku. Tiešie nodokļi bija jau pierādījuši savu ne-

veiksmi, kapec atlikas_ tikai fiskalie valsts monopoli un netiešie nodokli
Pie šiem pēdējiem ieņēmumu avotiem tad nu arī valdība ķērās ar visu
enerģiju. No monopoliem pirmā vieta nostādīja spirta un degvīna mono-

polu; otro vietu ieņēma linu monopols. Starp netiešiem nodokļiem izcilus
vietu ieradīja muitas nodokļiem un akcizei. Šādā stāvokli mūsu valsts
finansu politika atrodas vel šobrīd. Tas atzinību pelnošie rezultāti ir —

sabalansēts budžets. Attiecība uz ārkārtējiem valsts ieņēmumiem jāmin
mežu eksploatacija, kurai piekritusi liela loma mūsu ārzemes noguldījumu
pieaugšana un naudas zīmju nodrošinājumu nodibināšanā

Tukums. Tukurti.
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Ko vērts redzēt Latvijā un kā to apskatīt.

Ceļiniekiem, kuri studiju nolūkos apmeklētu mūsu zemi un būtu nodo-
mājuši šeit uzturēties ilgāku laiku, ieteicams apgādāties jau laikus ar ģeo-
grāfisko karti, vadoni pa Latviju, un ari pēc iespējas, ar t. s. «Metula-

Sprachfūhrer» latviešu valodai, lai gan Latvijā var iztikt ari ār vācu, angļu
un franču valodām, kuras tāpat runā un saprot — it sevišķi pilsētās. Se-

višķi būtu ieteicams pirms braukšanas uz Latviju apprasīties kādā La-

tvijas pārstāvība vai konsulātā par iebraukšanas un uzturēšanās noteiku-

miem un tamlīdzīgām formalitātēm. Latvijas pārstāvībās ārzemēs var arī

saņemt diezgan bagātu drukātu un ilustrētu informāciju par Latviju visās
Eiropas valodās un dabūt arī vajadzīgos sakarus un adreses. lebraucot

Latvija, tad jau būtu daudz vieglāki orientēties. Atzīmējams, ka robež-

stacijas ierīkoti mainas kantori, kuros var iemainīt pirmām vajadzībām

Latvijas valūtu — latus (vidējais lata kurss: par £— 23 lati, par 5,10),

atliekot lielākas sumas mainīšanu līdz Rīgai. Latvijā var iebraukt no Var-
šavas caur Zemgali un pāri Daugavai garām senēju bruņinieku cietok-

šņiem: Daugavpilij, Gercikai un Koknesei uz Rīgu; no Berlīnes — caur

Eitkūņiem, Kaunu un Meiteni, iebraucot skaistā Kurzemes līdzenumā,
uz kura redzami pa labi un pa kreisi bagāti izkopti lauki, kupli meži un zem-

nieku mājas sarkaniem jumtiem; apstājoties uz kādām minūtēm, lai iz-

dzertu kafiju, agrākā Kurzemes hercogu galvas pilsētā — Jelgavā, Jūs pēc

stundas iebraucat Rīgā. Tie, kas brauc no Helsingforsas pār Rēveli, atkal

dabū iespēju iepazīties ar kalnaino Vidzemi; atstājot aiz Valkas Igau-

niju, vilciens ātri dodas uz Valmieru, Cēsīm un, garam šīm skaistām pilsēti-

ņām ar bagātu vēsturisku tradiciju, uz Vidzemes Sveici
— Siguldu, un no

turienes uz Rīgu. Visi celi ved uz Rīgu, arī ceļš no Tāliem Austrumiem

caur Maskavu un Latvijas robežstaciju Zilupi, no kurienes ceļš iet caur

romantisko Latgali, kuras dziļos un skaidros ezeros atspoguļojas baznīcas,

klosteri, bet uz kuras laukiem aug arī pasaulē pazīstamas linu šķirnes.

Pa jūru Latvijā var iebraukt no Ņujorkas, Londonas, Stetinas,

Gentes, Havre, Dunkerque v. t. t. caur neaizsalstošām Liepājas un Ventspils

ostām, un, protams, centrālo Baltijas jūras ostu, Latvijas galvaspilsētu —

Rīgu. Te būtu jāpiegriež vērība 10 klm. garai krasta malai Liepājā, Vents-

pils milzīgam elevatoram un Rīgas rūpniecības rajonam, uz kuru atveras
skaista panorāma, piebraucot ar kuģi.

Pirmā lieta, iebraucot Rīgā, būtu apgādāties ar dzīvokli, kādam no-

lūkam Rīgā it labi noder Central, Romas, Pēterpils, Imperial, Komerc, Bel-

levue un citas viesnicas un panzijas. Ceļiniekiem, kuri iebrauc uz īsāku

laiku, ieteicams labāk apstāties hotelī un tikai, paliekot ilgāku laiku, pariet

uz panziju, bet iepriekš ievācot tuvākas ziņas par panziju. Kas veļas mie-

rīgi un komfortabli apmesties, tam ieteicama Pēterpils viesnica, uz Pils

laukuma, pretim Valsts prezidenta pilij. Minētā pilī arī atrodas valsts vē-

sturiskais un valsts mākslas muzejs (no 10—3), tāpat arī «Valdības Vēst-

neša» redakcija un «Dzimtenes pētītāju biedrības» sēdeklis. Uz pils laukuma

iziet Valsts Banka (atvērta no 9-—3), Valsts Bibliotēka un turpat tuvuma —

Nacionālais Teatrs un Saeima, blakus kuram paceļas Jēkaba baznīca.
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Romas viesnica atrodas daudz dzīvākā vietā, pretim Operai, netāli no

Telegrāfa un Galvenā Pasta. Pretim Telegrāfam un Galvenam Pastam at-

rodas Komerc-viesnica un pāri par kanālu — tuvu pie dzelzsceļa piestātnes
arī Bellevue viesnica.

Rīgas attālumi nav lieli, un no stacijas līdz Pēterpils vai Romas
viesnicai jāmaksā ormanim Ls I.— (naktī dubulti), nesējiem — 50 sant.

Hoteļos istaba maksā no Ls 3.— līdz Ls 6.—; vanna Ls 1.50. Rīta kafija —

Ls I.—. Pusdienas ieteicams vai nu ieturēt turpat viesnicā, vai apmeklēt

iešeneblo, bet nedārgo Švarcu uz Aspazijas bulvāra, vai atkal latviešu sa-

biedrības iemīļoto MazoVērmaņa dārzu pretim Liel. Vērmaņa dār-

zam uz Tērbatas ielas. Cenas nav pārmērīgas un labas pusdienas var dabūt

par Ls 2.—. leteicams nogaršot Rīgas specialitātes — dubultķimeli, žāvēto

Daugavas lasi, delikātos Latvijas cālusi, uzdzerot īsto ābolu vīnu, vai gar-

šīgo Rīgas alu.

Rīgas skats. Universitate.

Kas zīmējas uz pasu un vizu formalitātēm, tad to visu izdara hoteļa
portiers, kurš arī labprāt apgādā biļetes uz operu, teātri, opereti v. tml.

Tāpat kā Rīgā, arī Liepājā atrodamas labas viesnicas, kā piem. Petro-

grade, tāpat Ventspilī, Jelgavā, Cēsīs un citās provinces pilsētās var ar-

vienu noīrēt tīru un labu istabu. Šeit vietā būtu atzīmēt, ka Rīgā atrodas

gandrīz visu Eiropas valstu un Amerikas konsulāti un sūtniecības, par ko

zinas var atrast vai nu telefonu grāmatā, vai kādā no daudzējiem Rīgas
almanachiem. Savas zemes konsulātos arī visizdevīgāki painformēties par

interesējošiem jautājumiem, lai gan ārlietu ministrijas preses nodala (Valde-
māra ielā 3-a, ar liftu uz 5. dzīvokli, atvērta no 10—l) labprāt nāk talkā ar

informāciju un aizrādījumiem, protams, par brīvu, pie kam var arī pie šis

nodaļas griezties pa pastu ar dažādiem jautājumiem.

Zinātnieki griežas pie Rīgas Universitātes (Raiņa bulv. 1 ), tirgoņi pie

Latvijas Tirgotāju Savienības (Kemerejas ielā 3) vai Biržas komitejas (Pils

ielā 24), rūpnieki — pie Fabrikantu biedrības, kooperatori — pie Konzuma

(Dzirnavu ielā 68), lauksaimnieki — pie Latvijas centrālās lauksaimnieku

biedrības (Baznīcas ielā 4-a), mākslinieki — pie Mākslas aģentūras, jau-
natnes un sabiedriskie darbinieki — pie Latvijas Jaunatnes Savienības

(Parka ielā 6); tāpat arī attiecīgās ministrijas izsniedz laipnā kārtā visus pa-

skaidrojumus. Žurnālistiem, kuri ilgāku laiku uzturas Latvijā, ārlietu mi-

nistrijas preses nodaļa izdod certifikatus, izgādā brīvbiļetes pa dzelzsceļiem

un visādi atvieglo viņu uzdevumus. Preses nodaļai ir savs informācijas

kinematogrāfs, radiostacija un pastāvīga preču paraugu izstāde. Bez pre-

ses nodaļas ieteicams apmeklēt arī Latvijas Telegrāfa Aģentūru (saīsināts
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«Leta»), Krišjāņa Barona iela 4-a, un Latvijas preses khibu. Bet mednieki
un makšķernieki «riežas pie mednieku kluba, Gertrūdes ielā. Tiktālu par
darīšanām. Ja atliek laika, ieteicams drusku apskatīt Rīgu, ko var arī iz-
darīt dažas stundas no vilciena līdz vilcienam, vai nu izlietojot šim nolūkam
tramvajus (14 sant.), vai autobusus (20 sant.), vai kugīšus(no 10—30 sant.),
vai ormaņus, maksājot Ls _2.— stundā. Visērtāki tomēr izlietot auto, resp.
taksometrus, kuru ir Rīga diezgan, maksājot par stundu ne vairāk kā
Ls 15.— līdz 16.—; ja grib izbraukt ārpus pilsētas uz Jelgavu (40 klm.), vai
Vidzemes Šveici — Siguldu (50 klm.), vai Jūrmalu (25 klm.), tad vislabāk
maksājot par nobrauktiem kilometriem ā 70 sant. Uz Jūrmalu arī iespējams
aizbraukt ar autobusiem, kuri atiet no Brīvības bulv. (Ls 2.—).

Vieglākai orientēšanai jāievēro, ka Rīgas pilsēta ieņem labo un kreiso
Daugavas krastu un visas ielas iet uz Daugavas pusi (Valdemāra. Brīvības,
Krišjaņa Barona v. t. t.). Laba krasta pilsētu atkal sadala 2 daļās pilsētas
kanāls, kurš ietek un iztek no Daugavas. Starp kanālu un Daugavu atrodas

t. s. Vecā Rīga, kura savienota ar jauno Rīgu daudziem tiltiņiem; gar kanālu
stiepjas apstādījumi, bulivari. Veca Rīga koncentrējas baznīcas, bankas,
Opera, Parlaments, Citv, Birža, Melngalvju Rātuzis, Ģildes, Citadele,
muitas dārzs. Pulvertornis ar kara muzeju un, kā jau teikts, pils un pils tu-

vumā atrodas angļu baznīca «The factorv church of St. Savious». Pretī

Operai, tūliņ otrpus kanālam, paceļas Universitāte un dažus soļus tālāk—

konservatorija. Atzīmējams, ka bankas koncentrējas Vecā Rīgā uz Smilšu

ielas, kuras galā arī_atrodas Birža; vislielākā kustība notiek uz Kaļķu lelas,
kur atrodami vislabākie magazini. Kaļķu ielas turpinājums ir skaistais Brī-

vības bulvars — iemīļotā rīdzinieku promenade. Vec-Rīgā, kura tā no-

saukta tamdēļ, ka patiesi vēl uzglabājusies no Vidus laikiem, arī atrodas at-

zīmētie hoteļi un Švarca restorāns. Aiz kanāla — jaunā pilsētas daļā —

sevišķi Strēlnieku dārza rajonā koncentrējas Ārlietu ministrija un ārzemju

pārstāvības un konsulāti. Turpat pie Valdemāra ielas atrodas pilsētas māk-

slas muzejs un liela esplanāde.

Pāri par 3 Daugavas tiltiem ved ceļš uz Kurzemi (Jelgavu, Tukumu

Liepāju) un arī uz Jūrmalu. Braucot pāri tiltiem, pa kreisi redzama Augš-

Daugava, loti bieži pilna plostiem, skaidrās dienās no tilta var saskatīt

Doles salu, pie kuras atrodas slavenie ūdens kritumi. Šai Rīgas malā at-

rodas lielā sinagoga, paceļas sarkanie spīķeri, atrodas tradicionelais svēt-

dienas krāmu tirgus un vēl tālāk — Maskavas ielas galā — Kuzņecova
porcelāna fabrika.

Skatoties pa labi no tilta, ierauga Rīgas ostu ar tālumā vizuļojošo

Mīlgrāvi un Daugavgrīvu. Tūlīt aiz tilta atrodas t. s. Āgenskalns, arī plaši

apdzīvota pilsētas daļa, kur paceļas Rīgas Jachtkluba tornis. Aiz Āgens-

kalna stiepjas Torņkalns, Zasulauks — Rīgas dārzainā priekšpilsēta —

kuras ēkas un ielas velk.:s līdz pašai Daugavgrīvai, kur atrodas cietoksnis

un paceļas slaikā baltā b*ka. Pa ceļam pa kreisi paliek Spilves pļavas, kur

atrodas gaisa satiksmes stacija un kur kādreiz Kārlis XII. sakāva sakšus.

Uz Daugavas grīvu arī var nobraukt it ērti ar tvaikonīti, kurš atiet Dau-

gavas malā arī uz Jelgavu un Jūrmalu.

Braucot"
gar kreiso Daugavas krastu, 'pie Mārtiņa baznīcas atklājas

reti skaists skats — Rīgas panorāma. No turienes var braukt tālāk uz

Rīgas Jūrmalu pāri skaistajai Lielupei uz 20 klm. tāliem Bulduriem, kur at-

rodas Neilanda viesnica un kādreiz notika I. Baltijas valstu konference. Aiz

Bulduriem nāk l_uinburga ar saivu skaisto kūrmāju. Smilšaina jūras plāža,

aizsegta no priežu mežiem, velkas vairākus kilometrus talak uz augšu gar

bieži apdzīvotiem no vasarnīcām Majoriem, Dubultiem, Melužiem, Asa-

riem līdz slaveniem Kemeru sēravotiem un Slokai, kur atrodas pazīstama

Slokas celulozas fabrika. Jūrmala stiepjas uz augšu gar visu Rīgas juras

līci un tālāk gar Kolkas ragu līdz Liepājai un pastāvīgi ir apdzīvota no vecas

zvejnieku cilts. Kurzemes mežos ir ari labas medības.

Bet ari šaipus Daugavas atrodamas skaistas vietas pašā Rīgas tu-

vumā: braucot no pils gar Daugavas krastu — muitas dārzu, eksporta ostu.
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Latvijas Jachtklubu Andreja ostā, atstājot pa kreisi — iznāk uz t, s. Ganību

dambi, kurš ved pāri Sarkandaugavai uz Meža Parku un Ķīšezeru. Un pec

10 min. jūs jau atrodaties lielā skaistā ezera mala, kurš ir dažus kv. kilo-

metrus plats, apaudzis skaistiem priežu mežiem un caur kanālu ir savienots

ar Daugavu un no otras puses — ar Gauju, kas ir lotiizdevīgi plostošanai.

Tā saucamā Meža Parkā atrodas skaistas dzīvojamas ēkas un sporta lauki.

Starp Meža Parku un Rīgu arī uztur kārtīgu satiksmi autobusļ, kuri brauc

loti regulāri — garām izstādes laukumam un «Brāļu kapiem», ta nosauktiem

tāpēc, ka tur apglabāti kritušie par Latvijas neatkarību. No turienes var

vai nu atgriezties atpakaļ uz pilsētu, vai braukt talak pa Vidzemes šoseju

cauri Uzvaras arkai (Rīgas robeža),
_

garam skaistiem ezeriem un priežu

mežiem uz Vidzemes Šveici — kadu no skaistākām Latvijas vietām,

kura ir patiesībā Gaujas ieleja. Tur vērts apskatīties Siguldu, no kuras

ar prāmi pārceļas pāri par Gauju uz Turaidu un Krimuldu ar vinu ro-

No baznīcas.J. Rozentala glezna

«Bei der Kirche».J. Rosental's Gemālde

mantiskām 13. gadu simteņa pils drupām, velna alām v. c. dabas jaukumiem.
Siguldā žurnālistu pilī ierīkota panzija (telefons ar Rīgu) par ļoti pieietamām

cenām un ir atvērta cauru gadu. Uz turieni var arī aizbraukt no Rīgas pa

dzelzsceļu (1 stundu) un no Siguldas stacijas ar ormani (Ls I.—) uz pili.
Gaujas upes labā krastā aiz Siguldas atrodas arī pazīstamā Līgates papīra
fabrika, kura strādā ar ūdensspēku un izgatavo viselegantākos papīrus.
Tālāk ved ceļš uz Cēsīm, kuras varonīgie iedzīvotāji (16. gadu simtenī) ne-

padevās Jānim Briesmīgajam, bet uzspridzinājās gaisā. Cēsu tuvumā at-
rodas Priekuļos Lauksaimnieciskais institūts, tālumā paceļas mistiskais

Zilais kalns," uz kura latvju senči upurēja saviem dieviem. Te jau mēs atro-

damies kalnainā apvidū, no kura atveras skaista panorāma uz apkārtni un

skats uzduras loti bieži uz pakalniem, uz kuriem atradušās senlatvju pilis.
Šo pilskalnu archeoloģiskie pētījumi devuši bagātīgus rezultātus un lielu

daudzumu seno ieroču, Totu un rīku (kuri atrodas Rīgas vēsturiskā mu-

zejā pilī).

Dodoties tālāk, nonākam Valmierā un beidzot Valkā, kur šoseja pār-

iet uz Igauniju. Visu laiku pa ceļam, gan pa kreisi, gan pa labi, redzamas

zemnieku mājas atsevišķiem puduriem, arī daudzas jaunsaimniecības; uz

laukiem ganās brūnie lopu bari
— tipiskais Latvijas lauku peizašs. Ja at-

liek laiks —ir vērts izbraukt uz Smilteni, kur ierīkota pirmklasīga moder-

niecība (jo viens no Latvijas galvenajiem eksportproduktiem ir sviests).
No Smiltenes jābrauc uz Piebalgu — seno latvju kultūras centru (un ari

linu kultūras centrs), no Piebalgas visu laiku pa skaistu ceļu caur Jaunpili,
Mālpili un Alažiem, pie Inčukalna atkal uz Rīgas šoseju un atpakaļ uz Rīgu.



54

Ir vērts pa ceļam iegriezties kādas lauku mājās, lai ieskatītos kā dzīvo
latvju zemkopis: atzīmējams, ka katra dzimta dzīvo savās mājās atsevišķi,
bet nevis kā slāvi ciemos. Katram lauku mājām ir savs nosaukums, kuru
pievieno pie familijas vārda. Atkal skaists izbraukums ir uz priežu mežiem
bagāto Ogri un Koknesi — pie Daugavas, kuras uzskatamas par loti vese-

līgam vasaras vietām. Te ievērojams t. s. Staburags — kaļķu akmeņu klints,
ar kuru saistītas senas teikas. Arī Kokneses kritumi ir skaisti un vēl dau-
dzas jaukas vietas Latvijā.

Bet lauku maršrutiem, tāpat arī medībām, vajadzīgas dažas dienas —

vislabāk izbraukt no paša rīta, ziedojot šim nolūkam veselu dienu. Dzelzs-
ceļa satiksme arī tā iekārtota, ka var atgriezties atpakaļ no brauciena uz

Siguldu, Cēsīm, Koknesi taī pašā dienā.

Kas ilgāki uzturās Rīgā, tam būtu ietejcams arī pamatīgāki iepazīties
ar Rīgas senām 13. un 14. gadu simtenī celtām gotiskām baznīcām; Māras,
vai Domas baznīcu, kura slavena ar savu architekturu, iekšējo kolonādi, ba-

gāto muzeju. Baznīca gul apglabāti senie arķibiskapi līdz ar Rīgas dibinā-

tāju (1201. gada) — biskapu Albertu. Sv. Pētera baznīcai ir skaists portāls,
iekšiene — seno muižnieku cilšu ģērboņi un visaugstākais koka tornis Ei-

ropa (440 pēdas), kurš ir gan nošķiebies vairāk kā 70 cm., bet tomēr turās.
Domas baznīca sestdienas vakaros notiek ērģelkoncerti, kuri loti iemīļoti un

kurus apmeklē pret labprātīgiem ziedojumiem. Senā Jāņa baznīca atkal

slēpjas Vec-Rīgā starp veciem spīķeriem un viduslaiku namiem. Atzīmē-

jami šīs baznīcas pagrabi, kuros agrākos nemierīgos laikos glābās i cilvēki,
i mantas. Tikpat interesanta ir vēstures bagātā Jēkaba baznīca, kurā tagad
valda katoļu arķiibiskaps. Ir vērts apskatīt Melngalvju namu uz Rā-
tuža laukuma ar Rolanda statuju vidū, kas nozīmē, ka Rīgas pilsētai piede-
rēja tiesība piespriest nāves sodu. Melngalvju (t. s. Rīgas Tirgotāju apvie-

nība, kura tirgojās ar aizjūras zemēm) namā parakstīja 1921. gadā polu-
krievu miera līgumu, kas uzskatams par svarīgu momentu visā Eiropas vē-

sturē. Melngalvju nama krātuvēs glabājas dažas kuriozitates, kā Krievijas

ķeizarienes Annas kurpe, kuru tā tur dejojot aizmirsusi, zviedru valdnieku

portrejas, sudraba liela krātuve v. c. Šo zaļi tagad izlieto koncertiem un

valdības rautiem. Pretī Melngalvju namam paceļas senais Rīgas rātuzis,

ap viņu stāv zemē ierakti lielgabali. Atzīmējams, ka Rīgas pilsētas biblio-

tēkas arķivā glabājas daudzi senrakstīti Rīgas līgumi ar Smolensku, Nov-

gorodu, ar polu karaļiem, bet arī jaunāko laiku autogrāfi: M. Lutera, Her-

dera(kurš bij bibliotēkas direktors Rīgā), Richarda Vāgnera, kurš diriģēja
Rīgas Operā, v. c. slaveno vīru vēstules, kuri Rīgā ir dzīvojušie Pēc tam,

kad jūs apskatījuši Rīgas Ģildes un atspirdzinājušies «Jāna pagrabā», jūs
dodaties uz Rīgas seno Ordeņa pili, —kurā tagad dzīvo Valsts prezidents.

Atzīmējams pils iekšējais portāls ar slavenā ordens mestra Voltera Pleten-

berga bareljefu. Pilī atrodas, kā jau teikts, vēsturiskais muzejs, bet arī

latvju mākslas muzejs. Vēsturiskā muzejā redzami archeoloģisko izrakumu

rezultāti (dažādi ieroči, rotas naudas pat no romiešu laikiem 3. gadu simt.,

tāpat ari sudraba naudas no 7. g. simt.). Etnogrāfiskā daļā piegriežama vē-

rība tautas apģērbiem un arī senlatviešu rakstu zīmēm — rūnām. Tam-

līdzīgus apģērbus vēl tagad valkā netālu no Liepājas, Rucavā. Atzīmē-

jams, ka netālu no Liepājas arī atrodas t. s. Kurzemes ķeniņciems, kura
dzīvo patieso agrāko Kurzemes ķēniņu pēcnācēji — tagad zemnieki. Šaī

apgabalā atrodas arī skaistā Kurzemes Šveice tūlīt aiz Tukuma pie Kan-

davas, kura dažiem pat vairāk patīk kā Vidzemes Šveice. Atgriežoties pie

pils, vēl būtu jāpiegriež vērība mākslas muzejam, kurā atrodami visi latvju

gleznotāji, bet arī kāds īsts Rembrandts! No pils jūs dodaties garām na-

mam, kur atrodas katoļu arķibiskapa sēdeklis, uz Parlamentu — Saeimu,

kuras Lāčplēša statuja rāda īstu spēka simbolu. Parlamentu var apskatīt

ar komendanta atļauju.

Nepilnīgs iespaids jums būtu no latvju gara, ja jūs
4
neapskatītu kara

muzeju, t. s. Pulvera torni (dalu no agrākas Rīgas mūriem), kur sakopoti

latvju kaujas trofejas, karogi.

i
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Vēl paliktu apskatīt pilsētas muzeju jaunā Rīgā, ar labiem holandie-
šiem, kā arī «lokālo Tutankhamonu», kada Ēģiptiešu varava mūmiju, Valsts
bibliotēku ar retam grāmatām, kā piem. Glika bibeles tulkojuma pirmo
eksemplāru v. c.

Vakara katra zinā jāapmeklē Rīgas Opera, kurai skaists orķestrs,
skaists koris un Opera sakas 7 un beidzas ap 10.30 — lai būtu
vel laiks paēst pie Švarca vakariņas un tad doties mazā ceļojumā uz «Al-
hambru» un citam «apakšzemes» valstīm.

Kam būtu sevišķa pietāte pret Kurzemes hercogiem un franču aristo-
krātiskiem emigrantiem, tam jādodas pa skaisto šoseju uz Jelgavu (kura at-
rodas no Rīgas 40 klm. attāluma). Uz turieni var izbraukt arī pa dzelzsceļu
no rīta

— vakara atpakaļ. Jelgava butu vērts apskatīt Rastrelli meistar-
darbu atliekas,_ Hercogu pili, kuru nodedzināja 20. g. simtenī barbari. Ra-
strelli arī būvējis Rundāles pili — Valsts prezidenta vasaras rezidenci.

Jelgava atrodas hercogu kapenes un arī vietējā muzejā interesantas lietas

kā pienu Ludviga XVIII. pulkstenis. Jelgavā šis restaurācijas karalis uztu-

rējies ka emigrants un Kurzemes hercogu viesis. «Fortūna variabilis...»!

No Jelgavas varētu doties augšā uz Tukumu, no turienes uz Ventspili vai

Kurzemes Šveici.

Vēl daudz vēsturisku vietu un pilsētiņu, kā piem. otro Kurzemes galvas

pilsētu Kuldīgu, slēpj Kurzeme, bet tas jau nu gan interesē tikai speciā-

listus, lai gan par Kurzemes paizažu jūsmo arī nespeciālisti. Bet par visu lai

ceļinieks, kas dodas uz Latviju, ievēro labi pašu tautu — latvjus, kuru varētu

visu novietot etnogrāfiskā muzejā. Tā ir pirmatnējo zemkopju cilšu at-

vase, kuras valoda cēlusies no sanskrita, kurā japanu priesteri vēl šodien

pielūdz Buddu un pie Gangas upes murmina savus pātarus bramini — šī

valoda vistuvākā ģermāņu un slāvu valodām un tāpat atvasinājusies no

sanskrita, kā grieķu un latiņu.
Šī tauta tagad ieguvusi neatkarību un. neraugoties uz savu mazo

skaitu (ar lietuviešiem kopā 5 miljoni), brīnišķīgā kārtā no sava vidus izbīda

zinātniekus ar Eiropas slavu (kā p. p. ekonomists prof. Balodis, ķimiķis

prof. Valdens, filologs prof. Endzelīns), apdāvinātus gleznotājus (akadēmiķi
Fedders, Hūns, Purvīts)

,
dziedātājus (Kaktiņš, Baklanovs), skulptorus

(Bija, Zalkalns), aktierus (Štengel, Smilģis, Spiel'berg, Anni Simson, Lia

Mara), baletdejotājas (Rone, Lenc, Lukom), slavenus dzejniekus (Rainis.

Poruks), komponistus (Vītols, Dārziņš) v. daudzus citus. Latvijai ir savas

operas, p. p. Mediņa «Uguns un nakts», «Dievi un cilvēki», slavena virtuoza-

ērģelnieka A. Kalniņa «Baņuta» v. t. t. Latvjiem ir arī liels skaits inteli-

ģentu, kuri deva iespēju noorganizēt valsts aparātu un apsardzību. Bet arī

techniskos arodos, agronomijā, jūrniecībā un technikā latvieši ir apdāvināti,

par ko liecina lielāpirmskara Rīgas rūpniecība.
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Das Wichtigste über Lettland.

Ist das Geschāftliche erledigt, sollte der Reisende sich ein wenig:
Riga ansehen. Hierzu gehort nicht viel Zeit — mian kann dass m einigen
Stunden, vielleJcht zwischen Zug und Zug besorgen. Man benutzt dažu
entweder die Strassenbahn (14 Santim), den Autobus (20 Sant.) oder die
Dūnadampfer (10—30 Sant.). Wer mehr anlegen kann, nimmt eine Drosch-
ke (Ls 2.— pro Stunde). An bequemsten ist es schliesslich sich aus der
Zentralgarage (Tel. 2-14) ein Auto kommen zu lassen oder ein solches auf
dem Platz vor dem Opernhaus zu nehmen. Man zaht dafiir nicht mehr
als Ls 15—16 pro Stunde; fur weitere Fahrten m die UmgebungRigas, nach

Jelgava (Mitau) (40 Klm), der Livlāndischen Schweiz Sigulda — (Sege-
wold) (50 Klm), an den Strand (25 Klm) zahlt man am besten nach der zu-

rūckgelegten Entfernung und zwar 70 Sant. pro Kilometer. Nach dem
Strande verkehren ūbrigens auch Autobusse (Abfahrt vom Freiheits- und
Theaterboulevard); die Fahrt kostet Ls 2.—.

Zweck leichterer Orientierung m Riga beachte man folgendes: die
Stadt wird durch die Dima m zwei Hālften geteilt, und aile grosseren

Strassen (VValdemar, Brīvības (Freiheits), Kr. Baronstr. v. s. w.) fūhren zur

Dima. Der auf dem rechten Ufer der Dūna gelegene Stadtteil zerfāllt wie-
derum durch den s. g. Stadtkanal m 2 Teila, d. h. m die zwischen dem Kanal
und der Duna <'elegenen Altstadt und die jenseits des Kanāls gelegenēn neuen

Stadtteile. Beide werden durch zahkeiche Brūcken verbunden. Lāngs-
dem Stadtkanal erstreckt sich ein breiter Anlagenring. In der Altstadt ge-

legen sind die grossen Kirchen Rigas, die Banken, die Oper, das Parlament,
die Citv, die Borse, das Schwarzhāupterhaus, die Gilden, die Zitadelle, der

Zollgarten, der Pulverturm mit dem Kriegsmuseum und, wie schon erwāhnt
r

das Schloss. Gegenūber der Oper, jenseits des StadtkanaLs, liegt die Uni-

versitāt, und einige Schritte weiter —
das Konservatorium. Man beachte

ferner, dass die grossen Banken auf der zur Borse fūhrenden L. Smilšu-

(Gr. Sand-) Strasse konzentriert sind. Den grossten Verkehr hat die Kalk-
strasse aufzuweisen, woselbst man auch die besten Geschāfte findet. Die

Fortsetzung der Kalkstrasse — der schone Brīvības- (Freiheits) Boulevard

ist die beliebte Promenade der Rigenser. In der Altstadt — den Namen

iūhrt dieser Stadtteil mit Recht, da wir hier das R*ga des Mittelalters vor

uns haben, liegen auch die obenerwāhntenHotels und das Restaurant «Otto

Schwarz». Jenseits des StadtkanaTs, m den neuerm Stadtteilen finden wir,.

besonders rm Rayon des Schiitzengartens, die auslāndischen Vertretungen
und Konsulate und auch das Aussenministerium. Dort liegt auch an der

WaLdemarstrasse das Kunstmuseum und die grosse Esplanāde.

Ober die drei Diinabrūcken fūhren d*e Strassen nach Kurland (Jel-

gava (Mitau), Tukum, Liepāja (Libau) und zum Strande). Fahren wir ūber

eine der Briicken, so sehen wir nach limks hin den Oberlauf def Dima, meist

von zahllreichen Flossen bedeckt und weiterhin bei klarem Wetter die Insel

Dole (Dahlen), m deren Nāhe sich die berūhmten Diinafālle befinden. Am

diesseitigen Ufer erblicken wir die grosse Svnagoge, dies. g. «Roten

Speicher», den traditionellen Trodelmarkt und weiterhin. am Ende der

grossen Moskauerstrasse — die Kusnezowsche Porzellanfabrik. Wenden

wir unsere BMcke nach rechts, dann liegen die Hafenamlagen Rigas vor

uns, und m der Ferne sehen wir MūhJgraben und weiter, dem Auge kaum

mehr sichtbar Daugavgrīva (Dunamūnde). Passieren wir die Brūcke, so

gelangen wir nach Agenskaln (Hagensberg), einem Stadtteil Rigas, wo

reges Leben herrscht; hier sehen wir auch den Signalturm des Yacht-

klubs. VVeiterhin gelangen wir nach Toroukaln (Thorensberg) und Sasu-

lauks (Sassenhof); letzteres eine Gartenstadt. An der Mundung der Duna

liegt die Festung mit ihrem schlanken Leuchtturm und linker Hand am,

VVege dahin die Spilwe und das Aerodrom. Auf den Wiesen der Spilwe

schlug einst Kari XII. die Sachsen m blutiger Schlacht. Wer bequem na:h

Daugavgrīva (Dunamiinde) gelangen will, benūtze den Dampfer, der an der

gemernsamen Halteste'lle der nach Jelgava (Mitau) und an den Strand

gehendenDampfer am Dūnakai anlegt.
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Setzert wir unsere Fahrt auf dem liniken Dunaufer fort, so gewāhrt
uns die Anhohe, auf welcher die Martinskirche steht, einen wundervolīer,
Blick auf Riga. Von dort aus konnen wir das 20 Klm. entfernte, jenseits
der malerischen Lielupe (Aa) am> Strande gelegene Bulduri (Bilderlingshof)
erreichen, wo das Hotel Neuland mit seinem Kasino liegt und wo, einst die

erste Baltische Staatenkonferenz tagte. Hinter Bulduri liegt Edinburg
(einst so benannt dem Herzog von Edinburg zu Ehren) mit seinem hiibschen

und eleganten Kurhause. Weiterhin erstreckt sich der Strand, geschutzt
durch Fichtenwālder, lāngs der dichtbewohnten Strandorte Majori (Majo-
renhof), Dubulti (Dubbeln), Mehiži (Karlsbad), Asari (Assern). bis zu den

beriihmten Schwefelquelilen Kemeri (Kemmern) und nach Schlock, woselbst

sich die bekannte «Baltische Cellulosefabrik» befindet. Der ganze weitere

Strand um den Rigaschen Meerbusen bis hinauf nach Domesnās und weiter

bis Liepāja (Libau) wird von alt eingesessenen Fischerfamilien bewohnt.

Die hier gelegenen Kurlāndischen Waldungen bieten reichliche Jagdgele-
genheit.

Auch am diesseitigen Ufer der Dima birgt die unmittelbare Umge-
bung Rigas viel Schones: wenn man, vom Schltoss ausfahrend, lāngs dem

Dunaufer, dem Zollgarten, dem Exporthafen fāhrti, den Andreashafen and

den Yachtklub links liegen lāsst, gelangt man auf den s. g. "VVeidendamm,
welcher iiber die rote Dima zum Meža parks (Waldpark) und Ķīšu ezers

(Stintsee) fūhrt. In einigen 10 Minuten befinden wir uns dann am Ufer

eines mehrere Ouadratklm. grossen, von schonen Fichtenwāldern umrahm-

ten Sees, der durch Kanāle einerseits mit der Duna, andrerseits mit der

Gauja (Livk Aa) verbunden ist (beides is von grosser Bedeutung fur die

tiolzflossung).

fta sog. Waldpark Mēgt ein schones Villenviertel, zahlreiche Sport-
plātze v. s. w. Dir Verbindung zwischen der Stadt und dem Wa'ldpark
wird durch regelmāssig verkehrende Autobusse aufrechterhalten, dereit

Weg il a. am Ausstellungsplatz und an den «Bruderfriedhofen» (so genannt.

weil dort die fur Lettlands Unabhāngigkeit Gefallenen ihre letzte.Ruhe ge-

funden haben) vorbeifiihrt.

Vom WaMpark aus kann man dann entweder nach Riga zuriickkeh-

ren, oder die Fahrt weiter — hinaus auf der Livlāndischen Chaussee, an

zah'lreichen Seen und Fichtenwāldern vorbei nach der Livlāndisciien

Schweiz fortsetzen. Diese, eigentlich das zerkliiftete Aa-Tal (Gauja-Tal)

ist eine der Jandschaftlich schonsten Gegenden Lettlands. Man sehe sich

Sigulda (Segewold) an, Hasse sich dann mit der Fāhre (iiuer die Aa) nach

Turaida (Trevdēn) und Krimu'lda (Kremon) ūbersetzen, wofiir man dann

reichilich belohnt wird durch den Anblick der romantischen Schlossruinen

aus dem XIII. Jahrhundert, der Teufelshohle v. s. w. Im Schloss Sigulda

,'Segewold) findet der Journalist das ganze Jahr hindurch freundlKiche Aui-

nahme m dem Journalistenheim (Telephonverbindung mit Riga),

und zwar zu sehr māssigen Preisen. Per Bahn gelangt man dOrthin von

Riga aus m einer Stunde, die Droschke vom Bahnhof zum Schoss kostet

nicht mehr als Ls 1. Am rechten Ufer der Gauja (Aa), hinter Sigulda (Se-

gewold), liegt die durch dass Gefālle dieses Flusses betriebene bekannte

Papierfabrik Ligat, welche sāmttiche besseren Papiersorten herstellt. VVei-

terhin fiihrt der Weg nach Cēsis (Wenden), jener Stadt, deren Bevvohner

im XVI. Jahrhundert vor die Wahl gestellt, sich den Horden Iwans d.

Grausamen zu ergeben oder unterzugehen, Pulver irt ihre Keller legten.

Weiter gelangen wir nach Priekulen, welches ganz m der Nāhe von Cēsis

(Wenden) liegt und ein Institut besitzt und erblicken

von dort aus m der Ferne den sagenumwobenen Blauen Berg, auf dessen

Gipfel m fernen Zeiten die Vorfahren der heutigen Letten ihren Gottern

opferten. Jetzt befinden wir uns sehon inmitten einer hiigeligen Gegena.

reich an schonen Ausblicken, und sehen hier und da kleine Anhohen, auf

denen einst lettische Burgen standen. Diese s. g. «Burgberge» haben eiue

an Waffen, Gerāten und Handwerkzeugen reiche archāologische Ausbeutc

ergeben, die im Hlstorischen Museum im Schloss zu Riga untergebracht ist.
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Von Cēsis (Wenden) auf fiihrt die Chaussee nach Valmiera (Wolmar)
und weiter nach Valka (Walk) und dann hinuber ins estnische Gebiet.

"VVāhrend unserer ganzen Fahrt erblicken wir recbts und links von

der Chaussee die fur Lettland charakteristischen einzeln stehenden Bauern-

hofe und die braungescheckten Viehherden. Hat jemand mehr Zeit, so

kann ihm nur geraten werden auch Smilten aufzusuchen, wo eine allen

modernen Anforderungenentsprechende Meierei eingerichtet ist, die eins der

wichtigsten Hauptexportprodukte Lettlands, — die Butter — herstellt. Von

Smiltcn kann man dann leicht Piebaliga (Pebalg), das alte lettische Kultur-
zentrurn erreichen und von dort auf einer schonen Strasse nach Jaunpils

(Neuenburg), Mālpils (Lemburg) und Alasch gelangen. Von Inčukalns (Hin-
zenberg) geht es dann wieder auf der Rigaer Chaussee zuruck nach Riga.

Es lohnt sich durchaus, unterwegs m einem Bauernhof einzukehren,

um das Leben der lettischen Ackei;bauern aus der Nāhe kennen zu lernen.

Die lettischen Bauern wohnen, ganz im Gegensatz zu den Slaven, m Ein-

zelgehoften; ein jeder solcher Hof hat seinen Namen, an den der Familien-

name des Besitzers angehāngt wird.

Ein anderer, nicht weniger schoner Ausflug mag den Touristen nach

dem waldreichem Oger und nach Koknese (Kokenhusen) — beides sind

ausserordentlich beliebte Sommerfrischen — fiihren, Hier verabsāume

man nicht den sagenumwobenen Staburags, einen einsam stehenden Kalk-

steinfelsen, aufzusuchen. Auch die Wasserfālle der Dima bei Koknese

(Kokenhusen) sind sehenswert, und die Gegend bietet ūberhaupt land-

schaftlich viel Schones.

WHI jemand einen derartigen Ausflug machen, so muss er darauf

schon einige Zeit verwenden. Man fahrt am besten friih morgens aus;

die Zugverbindungen sind so bequem; dass man aus Sigulda (Segewold)
Cēsis (Wenden), Koknese (Kokenhusen) am Abend desselben Tages wieder

m Riga sein kann.

Wer sich lāngere Zeit m Rga aufhālt, der sehe sich auch die alten,

aus dem XIII. und XIV. Jahrh. stammenden gotischen Kirchen an: die Ma-

rienkiTche oder den Dom, bemerkenswert m architektonischer Hinsicht,

wie auch durch sein reichhaltiges Museum. Im Dom sind die Bischofe

Rigas beerdigt, auch Bischof Albert (1201)
—

der Grunder Rigas. Jeden

Sonnabend finden im Dom vielbesuchte Orgelkonzerte statt — Eintritt ge-

gen freivviMge Gaben. Die Kirche zu St. Peter, bemerkenswert durch ihr

schones Portal und den 440 Fuss hohen, um 70 cm. seitlich geneigten Turm

— es ist der hochste Holzturm m ganz Europa.

Im Inneren beachte man die Wappenschilder der Rittergeschlechter
des alten Llvland. Ganz verborgen, inmitten alter Speicher und mittelal-

terlicher Hāuser liegt St. Johannes, m dessen Kellern m friiheren Zeiten die

Einwohner Rigas mit ihrem Hab' und Gut bei drohender Gefahr Schutz
suchten. Nicht weniger interessant m historischer Beziehung ist die heute

dem katholischen Erzbischof zur Verfiigung gestellte Kirche von St. Jakob.

Man sehe sich auch das Schwarzhāupterhaus auf dem Rathausplatz
mit dem Rolandsbildnis (letzterer galt als Symbol des gerechten Richters
ūber Leben und Tod) inmitten des Platzes an. Im grossen Saal der

Schwarzen Hāupter (einer Vereinigung von Rigaschen Kaufleuten, welche

ūberseeischen Handel fiihrten) fand 1921 die fūr ganz Europa bedeutungs-
volle Unterzeighnung des polnisch-russischen Friedens statt. Heute finden

m diesem Saal Konzertabende statt, und die Regierung gibt hier ihre Routs.
In den Sammlungen des Schwarzhāupterhauses findet sich manehes Inte-

ressante, so Portrāts der schwedischen Konige, ein Schuh der Kaiserin

Anna, den jene dort wārend ein Tanzes verloren, ein Sil'berschatz und s. w.

Gegeniiber dem Schwarzhāupterhause liegt das friihere Rathau9, um-

geben von alten Kanonen — heute die Stadtbibliothek. Die Archive dieser

Bibliothek bergen viel historisch-'interessantes Material, wie z. B. die Ori-

ginale alter Vertrāge zwischen Riga und Novgorod, Smolensk, den polni-
schen Konigen v. s. w. Unter anderem auch Briefe und Autogramme Mar-
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tin Luthers, Herders (letzterer war einst Direktor dieser Bibliothek), und

beruhmter Mānner der Neuzeit, z. B. Richard des einstigen Diri-

genten der Rigaer Oper.

Wer sich dann noch die beiden Rigaer Gilden angesehen hat, gehe,
nach vorheriger Stārkung im berūhmten «JohanniskeMer» zum alten Orde*i-

schloss, dem heutigen Sitz des Staatsprāsidenten. Hier ist das Innenportal
mit dem Basrelief des grossen Ordensmeisters Volter v. Plettenberg be-

merkenswert. Im' Schlosse befindet sich wie oben ervvāhnt, das lettische

Kunst- und das historische Museum mit Waffen, Qewāndern, romischen

Miinzen, deren Ursprung zum Teil bis ins 3 Jahrh, zurūckreicht. Ja, die
Ausgrabungen m Lettland haben sogar arabische Mūnzen aus dem 7 Jahrh.

zu Tage gefordert. In ethnographischer Beziehung bieten die hier aus-

gestel'Men Nationalkostume nicht geringeres Interesse als auch alt-letti-

sche Schriftzeichen oder Runen. Ahnliche Kostiime, wie sie hier ausge-

stellt, werden übrigens noch heuge in'einigen Teilen Lettlands, so m dem m

der Nāhe Liepājas (Libaus) gelegenen Rucava (Rutzau) getragen. Unweit

Liepājas (Libaus) liegt auch das s. g. Kēniņ-Gesinde (Konigsbof), welches

noch gegenwārtig von den Nachkommen alter Kurischer Konige — heute

treiben sie Ackerbau — bewohnt wird. Diese Gegend bietet so manches

Sehenswerte, so liegt hier (um Kandava (Kandau) gleich hinter Tukum) die

s. g. Kurische Schweiz, welche der Livlāndischen Schweiz m nichts nach-

steht. Um noch einmal auf das Schloss zuruckzukommen, so versāume

man nicht das Kunstmuseum aufzusuchen; hier findct sich neben den Wer-

ken aller grossen lettischen Kunstler auch echter Rembrandt! Vom Schloss

begebe man sich, vorbei an dem Sitz des katholischen Erzbischofes zum

Parlament, der Saeima mit der Bārentoterstatue (Lahtschplehsisstatue).
Zwecks Besichtigung des Gehāudes hat man sich an den Kommandanten zu

wenden. Um das Bild, das man so vom Geiste des lettischen Volkes gc-

wonnen hat, abzurunden, muss man sich noch das Kriegsmuseum, d. sog.

Pulverturm (er stellt einen Teil der fruheren Stadtmauer dar) ansehcn.

Hier werden die von der lettlāndischen Armee erbeuteten Trophāen, Fal'.-

nen v. s. w. aufbewahrt.

Zum Schluss kann man sich noch das'stādtische Kunstmuseum, das

einige gute Hol'lānder aufweist, den hiesigen «Tutanchamon», eine Pharao-

nenmumie, und die Staatsbibliothek, welche viel seltene Werke, wie z. B.

eine Erstausgabe der Bibeliibertragung von Gliick birgt, ankehen.

Am Abend gehe man dann m der Oper — man findet hier ein scho-

nes Orchester, einen vorzuglichen Chor und durchaus gute Solisten.

Die Oper beginnt um 7, endet um 10.30. man hat also gerade Zeit bei

«Schvvarz» zu Abend zu essen und einen kleinen Abstecher m ein Tanz-

Kabarett-Lokal zu machen.

Wer fiir die kurlāndischen Herzbge und die franzosisehen Aristokra-

ten aus der Zeit der grossen Revolution ein spezielles Interesse hat, begebe

sich nach dem 40 Klm. entfernten Jelgava (Mitau). Man erreicht dasselbe.

indēm man entweder die gute Chaussee benutzt, oder die Bahn. Fāhrt

man am Morgen aus, so kann mann am sellbem Abend wieder ir Riga sein.

Hier bieten sich dem Auge des Beschauers die stolzen Reste eines einsti-

gen Mei(sterwerkes von Rastrelli dar — das alte kurlāndische Herzogs-
schloss — heute ein Opfer des Krieges. Das noch erhaltene Schloss

dali (Ruhental), ebenfalls eine Schopfung Rastrellis, dient dem Staatsprāsi-
denten als Sommerresidenz. In Jelgava (Mitau) befinden sich auch die

Grabstātten der einstigen Herzoge von Kurland und im dortigen Museum

wird v. a. eine Uhr Ludwigs XVLH. aufbewahrt, welcher einst als Emigrant
und Gast des Herzogs m Mitau weilte. Wiinscht jemand Kurland noch

weiter kennen zu lernen, so sei er auf Tukum und weiter auf Ventspils

(Windau) oder die kurische Schweiz verwisen. Kurland birgt natūrlich
noch vieles Sehenswerte und Interessante. So z. B. das Stādtchen Kuldīga

(Goldingen), welches aber den Historiker mehT fesseln diirfte, als den ge-

w6hnlichen Touristen. Landwirtschaftlieh wird Kurland aber auch dies-em

so manches bieten.
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Über aKem vergesse der Reisende aber nicht die Hauptsache —

nāmlich das lettische VoLk selbst. Man mochte tasi den Gedanken ļaut

werden lassen: dieses Volk gehort m ein et'hnographisches Museum! Nach-

kommen Ackerbau treibender Stāmme der Urzeit, entstammt inre Sprache
dem Sanskrit, m welchem noch heute japanische Priester ihren Buddha an-

rufen und Brahmanen an den Ufern des Ganges ihre Gebete murmeln. Das

Lettische ist aus dem Sanskrit entstanden, wie das Griechische und das

Latein und wetet eine weitgehende Ahnl.ichkeit mit den germanisch-slavi-

schen Sprachen auf. Das lettische Volk hat seine Unabhāngigkeit errungcn

und kann, ungeachtet seiner geringen Zahl (mit den stammverwandten Li-

tauern zusammen sind es bloss 5 Millionen Menschen) mit Stolz auf euro-

pāische Grossen binweisen, dte aus seiner Mitte hervorgegangen sind.

Viele Mānner von wissenschaftlichem Ruf, bedeutende Maler, Bildhauer,

Schauspieler, Tānzerinnen, drosse Dichter, Komponisten sind aus ihm hei-

vorgegangen. Eine grosse Anzahl intelligenter Krāftc ermoglichte es, sei-

ne eigene Wehrmacht v. Verwaltung zu "haffen. Auch auf dem Gebiete

der Teclmik, der Landwirtschaft und der Schiffahrt ist das lettische Vo!k

hervorragend begabt, wie dieses die aufbliihende Volkswirtschaft Lettlands

beweist.
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Rīga, Kr. Barona iela Nr. 14.

Tālrunis 6-2-8-3, 8-4-1-0.

Pārdod no noliktavas un tieši no fabrikām sekošas

angļu preces:

„illelseley" automobiļus, Jvon" riepes, dažādus skārta,

Kausējamus metālus; varu, bronzu, babitu; armatūras;

tēraudu; zāģus un viles, darba rīkus, pumpjus, mašinas

kuku un metālu apstrādāšanai; motorus, vilnu,

kokvilnu, velosipēdus un f. t.
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Vidzemes Šveice.

Pec tam, kad 1889. g. (22. jul.) atklāja Rīgas-Tērbatas dzelzsceļa lini-

ju, pamodās sabiedrība interese par mušu dzimtenes krāšņāko vietu
—

«Vidzemes Šveici»: Gaujas pieteku apgabalu starp Inčukalnu un

Cēsīm, ar centrālo vietu Suguldu, Krimuldu un Turaidu ar apkaimēm. •
Mēs atstājam 6,4 m. (21') virs jūras līmeņa atrodošo Rīgas I. staciju,

un, braukdami rīta virzienā, pēc 2 st. iebraucam Siguldas stacijā, kuras
latviskā gaumē celtā stac. ēka atklāta vēl tikai pag. gadā. Izrādās, ka esam

šaī ilgajā braucienā nobraukuši tikai 53 km. Siguldā patlaban tikai pār: 400

pastāvīgu iedzīvotāju, pret 1000 pirms pasaules kara. Vasaras sezonas

laikā šis skaits četrkārtojas. Kara nopostītās ēkas patlaban beidz remontēt,

kā arī cel jaunas. Agrāk Siguldā bija 115 vasarnicas. Siguldā pagaidām .?

viesnicas: «Siguldas viesnica» un «Centralviesnica». Uz Gaujas kreisā kra-

sta atrodas baznīca, kura stāv 100 m. virs jūras līmeņa, kamēr pati upes

gultne atrodas tikai 13,5 m. pār jūras līmeni. Siguldas baznīca pirmo reizi

uzbūvēta 15. g. s., nosaucot to par «Sv. Bērtula» baznīcu, pirms tās baznīca

atradās vec. bruņinieku pilī. Siguldas jaunā pils līdz ar krāšņo parku un

augļu dārzu piešķirta Rakstnieku un Žurnālistu arodbiedrībai. ZVV virzienā

no «rakstnieku pils» atrodas Siguldas pilsdrupas. Šī vecā Siguldas pils uz-

būvēta (starp 1207. un 1209. g. Zobeņbrāluordeņa mestra Venno uzdevumā)
pēc romāņu stila, no lauku akmeņiem, bet redz arī kaļķakmeni. Kaltie ak-

meņi iemūrēti, tikai polu un zviedru laikmetos. Ķieģeļu labojumus izveda

kara gados. No Siguldas pilsdrupām atklājas jo skaisti skati uz Gauju un

apkārtni. Uz ziemeļiem no pilsdrupām stāvā uzkalnā paceļas «Kapu kalns»,

no kura atkal atklājas lieliska panorāma. Tālāk sastopamas «Kraukļu» un

«Pētera» alas, kuras vērts apskatīt viņu augstuma dēļ. Starp šīm alām at-

rodas Lībju kalns jeb Satteseles pilskalns, uz kura 13. g. s. atradusies ozol-

koka pils. Tagad redzam tikai zemes uzmetumus. Gar strautiņa malu no-

I Rīgas Mūzikas Instrumentu |
I Akciju Biedrība

|
Arnold Heuman un B-drl i

g Rig-ā, L. Smilšu ielā Nr. 22. ta

| Tāļr.: 2-2-9-7-5 un 9-0-9-7-5.

i XXX g

1 MŪZIKAS INSTRUMENTI |
I NOTĒS. |

i
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Turaidas pils drupas Ruinē der Thoreida, den grossen Burg Koupos.

ejam uz Kalna-Klauķiem (netālu no Gaujas, pretim Turaidai), no kurienes
ved cels uz pārceļamo vietu: prāmi. Prāmjs atrodas pie Lejas-Klauķu mā-
jam jau no sen-seniem laikiem, kad XIV. g.s. te atradās muitas punkts starp
Ordeņa un Rīgas virsbīskapa zemēm. Nokļūstot Gaujas labajā pusē, mums
jāizvēlas divi celi: uz Krimuldu — pa kreisi, vai uz Turaidu — pa labi

s

Krimu Idas pils drupas ir jau daudz vairāk cietušas, kā Siguldas.
So pjJi uzcēlis 1255. g. bisk. Alberta pēct. Alberts Zuerbērs. ZV aiz šim pils-
drupām atrodas Kaupo galvena pils Kubbesele, t. i. Kaupja pils, kura nopo-
stīta 1206.—1211. g. Gar šo pilskalnu tek neliela Viksnestes (Vitemiskas)
upīte. Pusceļā starp Krimuldu un Turaidu atrodas Gūtmaņa ala, kura ir
viena no dziļākām un plašākam alam smilšakmenī Latvijā. (Vēl līdzīga at-
rodas pie Liepas pagastmājas «Ellīte».) Šī ala radusies ģeoloģiskā iz-

skalošanas ceļa. Ala ir ap 30 pedu augsta un 45 pēdas dziļa. Visa teiks-
mainas alas iekšpuse izraibota seniem uzrakstiem, vecākie no tiem no 1521
gada ar iniciāļiem «HDOM» un «SUI 19» (12 pēdas augstumā, kreisā alas
siena). Ejot no ziemeļu virziena drīz sasniedzam Turaidas pilskalnu, kuru
dēve arī par Kārla — Rata — Elku — Svēto v. c. kalnu. Turaidas pils
celta no koka, nodedzināta 1212. gada cīņu laikā un 1214. g. uzcelta no

mura. Pils arķitektura atgādinājusi Vastburgas pili. Ilgi vēlāk pēc šīs ve-

cās pils uzbūves, netālu no viņas uzcelta Turaidas baznīca. Aiz Turaidas

ZR virziena atrodas Viešu jeb PBs kalns, ar zemu, tipisku iedobumu. Ejot
no Krimuldas gar kraujas malu pec 1 stundas nonākam pie Velna alas,
kura jau daudz mazāka par Gutmaņa alu, ap 2,5 m. augsta un 11 m. dziļa.
Ejot no Siguldas pa skaisto Gaujas leju caur Kalna-Klauķiem un Mucenie-
kiem, mes uzņemamies garāku ceļojumu un proti, dodamies uz Līgāt i,
apskatīt 1858. g. uzbūvēto papīra fabriku. Tagad mēs jau atrodamies 66,4
klm. no Rīgas un 30 klm. no Cēsīm. Līgates vecā Pasta iela ved mūs. pāri
Amatai un Simtupei, cauri Meijermužai uz Cēsīm. Šinī ceļojumā atzīmē-
jams meža parks Meijermuižā, ierīkots 1881.—1883. g. ap kv. versti liels;
šis parks līdz pasaules karam bija visskaistākais visā Vidzemē.
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Cēsis.

Cēsis top dēvētas par «pērli Vidzemes vainagā». Šī ir pilsēta, kur
katrs solis stāsta mums daudz vēsturisku lietu. Pilsēta atrodas 100 m.

(328' pec baznīcas) virs jūras līmeņa, vai 78 m. (255') virs 3—4 klm. attālās
Gaujas līmeņa. ledzīvotāju skaits 7542.

Pilsētas mūrim bijuši 7 torņi, tirgus laukumā atradies vecais rātsnams.

1209. g. blakus latvju-lībju pilij Riekstukalnā ordeņamestrs Venno(fl209. g.)
iesaka būvēt Cēsu pili, šo būvi pabeidza viņa pēctecis — Volguin (t1236. g.).
Zem šīs pils mūra apsardzības ar laiku izvērtās neliela sādža Vendekūlla.

1283.—87. g. top uzcelta pirmā baznīca — Sv. Jāņa baznīca. Baznīca nodega
1748. g. un ar lieliem upuriem uzcelta ar mūra pamatu. Baznīcā vairāki

vēsturiski pieminekli. Baznīcā aprakti arī 3 ordeņa mestri, kuru kapakme-
ņus pušķo uzraksts: «Int. Jar. XCIV. dass. mandag. ess. na. dc. hilligen.
Drevol. dicheit. do. starf. Her. Johan Fridach. von Loringhof. mester. to.

Livlandt. Dusches. Ordens. den. got. gnade.»
Mestra Valtera Plettenberga kapakmena virsraksts turpretim ir:

«Int. Jar 1535 des verden Sontages m» der Vasten do starf der hochlofflche

Furste Herr Walter von Plettenberg A. O. meister to Liflande regerte

44 Jar.»

Bez tam baznīcā apglabāts vēl kāds bīskaps Nidecki. Vēsturiski ir

Vācu ordeņu un muižnieku cilšu vapeņi.
Vakaros no Cēsīm, Gaujas krastos atrodas Bērzaines vidusskola, viņa

nodibināta 1825. g. no Dr. Hollandera. Apskatot Cēsu apkaimi, nav jāaiz-

mirst arī Raiskuma ezers (2 klm. garš un pus klm. plats). Ceļš uz viņu

pāri Gaujai, no tilta atklāj lielisku dabas panorāmu.

No Cēsīm loti ieteicami sirojumi uz Ninierezeru (3 klm.), Gaujasleju,

Raunas ieleju, Meiermuižu (3 klm.), Āražiem (8 klm.), Kārhnuižu (9 klm.) un

d. c. skaistajām vietām šīs vecās ordeņa galvaspilsētas apkaimē.
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Latv. Jaunalne?» Savienības

Bolderajas organizācijas

mantu loterija
sarīkota, lai iegūtu līdzekļus sudraba tauru

iegādāšanai artilērijai

L OlerifaS vinnestos : klavieres, kino aparāts,

mēbeles un daudzas citas ļoti vērtīga» mantas.

Loterijas cena ā Ls —.40

Biļetes pieprasāmas visur, vairumā Rigā, Parka ielā 6, LJ.S. birojā
ikdienas no pīkst. 3—4 p. p.
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Sigulda - Segewold.
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Siguldas skats Segevvolds Anslehf

Valmiera.

vnuens ar mums atstāj Cesu staciju un virzās ziemeļrīta virzienā uz
Va mieru. Ceļš, pateicoties skaistiem apvidus skatiem, izliekas ļoti īss
Valmiera atrodas laba un augstajā Gaujas krastā, 17 m. (56') virs Gaujas
līmeņa, kuras gultne ir 29,8 m. (98') virs jūras līmeņa.

ledzīvotāju skaits 8141. Valmieras garā vēsture saistīta ar biskapa
sūtņa Voldemāra vārdu. Kopš 1365. g. viņa pēderēja pie Hansas savienības,
bv. Sīmaņa baznīca, Gaujas krasta, uzcelta 1283.—87. gados un iesvētīta
28. oktobrī, patrona diena, kad parasti notiek gada tirgus. Baznīcas atslē-
gas ekskursanti var saņemt tuvēja aptiekā. Rīta pusē no baznīcas, Rats-
upes ieteka, Gauja atrodas pilsdrupas, diezgan labā stāvokli. Vaimieras
muiža atrodas ap 2,3 klm. ziemeļos no Valmieras. Muižu ierīkojis 1778. g.
von Lovenstern, ar plašu zvēru dārzu, kurā audzējis briežus, stirnas un pat
bisonus.

No Valmieras ieteicams nobraukt ar šaursliežu dzelzsceļu uz Aina-
žiem (81,6 klm. no Valmieras), ka arī uz Smilteni (31,6 klm.), Zilokalnu (12,7
klm.) un Kokmuižu (7,6 klm.). It sevišķi nepieciešami apskatīt Zilokalnu, 129
m. (424) virs jūras līmeņa, no kura paceļas skaists skats uz 42 m. (138') aug-

sto, 13 klm. garo un ap 6 klm. plato Burtniekezeru, kura dienvidus krasts ir

tikai ap 16 klm. tāļu. Ar binokli varam pat saskatīt veco Burtnieku baznīcu,
kura nevien ievērojama ar savu ģeogrāfisko stāvokli, bet arī caur savu
būvi. Sī_ baznīca ir iekšpuse 27,2 m. gara un 16,6 m. plata, ar 1,5—1,7 m.
biezu ārējo mūri. Baznīciņai altars no 1700. gada, kancele darināta ap 18. g.

s., beņķi — bet tornis — renaisances. Pie Burtnieku ezera arī

atradās varena vācu ordeņa pils, ezera pirmais nosaukums Astijārn, no-

rāda, ka šeit dzīvojuši ēstiem radniecīgie līvi. «Burtnieka» vārds minēts
tikai kopš 1283. gada. M. l.

(Ekskursijas vadītājiem jo sīka literatūra ar topogrāfiskām kartēm pie
lonk & Polievskv. Tireouu ielā.).
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Kurzemes Šveice.

Apgabalu, kurš ietilpst Abavas upes apkārtnē starp Kandavu un Sa-
bili, ar pilnu tiesību varam uzskatīt par Kurzemes Šveici. Te daudz īpat-
nēja, daiļa un, interesējoties par Latvijas dabu, nevar paiet garām šim mie-
rīgam daiļumam.

Vilciens noved ekskursantu Kandavas stacijā (Rīga-Tukums-Ventspils
dzelzsceļš). Līdz Kandavai ir 6V2 kilometri. Pa ceļam atrodas jaunais
Cēres krogs, kas

4
tagad pieder kooperativam «Abava». Uz Kandavu jāiet

gar Līgas dzirnavām. Pie Ozolkalna sākas Kurzemes Šveice. Ozolkalns

apaudzis ar prāvu ozolu un apšu birstalu. No viņa atklājas grezns skats

uz Abavu. Apkārtnē sastopami arī daudz reti stādi. No Ozolkalna uz Kan-

davas pusi ir senlatvju pilskalns. Te tuvumā Lat. Sarkanā Krusta sēravo-
tu iestāde, kura pēc 1923. gada ugunsgrēka tagad atjaunota.

Kandavas pilsētā ir 3 viesnicas: divas Jejermaņa un viena Andersona.

Pilsētiņā daudz tējnicas, tā kā par pārtiku nav jāraizējas.

Turpmākais apskates plāns, pēc iepazīšanās ar pilsētu, ir šāds: 1) Kan-
dava un apkārtne, 2) Abavas leja līdz Velna alai, Kalnmuiža, Buses pie

Matkules, Sabile, Stende. Apmēram 30 kilometru maršruts.

Kandavā neka izcilus ievērojama nav. Ir tikai viena otra īpat-

nība. Baznīcā skaista altāra bilde un kokgriezumi, kuri grezno altāri un

kanceli. Kokgriezumi ieturēti boroka stilā. Pie pašas pamatskolas ir or-

deņa pilskalns ar četrstūraino veco pulvertorni. Pili cēlis ordeņa mestrs

Eberhards fon Zeme 1259. gadā. 1659. un 1703. g. pils tika no zviedriem

ieņemta. 1750. gadā tā top izpostīta. Vēl dažas atliekas liecina par šīs

pils kādreizējo varenību.

No ordeņa pils jāiet pa Palejas ielu uz Sabiles ceļu. Te trīs celi ved

uz Sabili.

I. ceļš — gar Stempelmuižu, jāturas pa labo roku. Bet neieteicam iz-

lietot šo "ceļu, labāk izvēlēties vidējo, kas iet gar Kandavas mācītāja muižu

līdz Zvejnieku mājām. Pārceļoties pār Abavu (tilts), varam iet uz Velnalu

un Kalnmuižu. Vispāri ekskursantiem na_v_jāierobežojas ar lielceļiem. Lai

gūtu bagātīgākus iespaidus, vēlams izvēlēties brīvu_ ceļu, pieturoties pie

Abavas upes. Viesmīlīgie lauku māju īpašnieki labprāt uzņem ceļotājus, kā

arī norāda tās ievērojamākās vietas, kuias der apskatīt.

Pie Busēm ir pilskalns un upīte Imula.

Sabile ir seno kūru pilskalns. Te ierīkots pilsētas parks. Sabilē der

aplūkot sērkociņu fabriku «Star», Sabiles koka tiltu ar ledus lauzējiem un

Māras kambarus aiz Sabiles.

Maršruti:

I. Kandava — Stempelmuiža vai Mācītājmuiža (pēdējā tuvāki Aba-

vai), Vimbuži — Sproģi — Svikļi — Capulis — Rēdnieki — Plosta krogs —

Muša — Drubas — Sidiķi — Sabile.

11. Kandava — Jaunkandava — Kārla muiža —Sēravotu iestāde —

Smirnuki — Kale — Zvejnieki — Cērpes — Kunte — Baltais krogs — Jaun-

zemi — Kalna muiža — Imulas upe — Kampe — Sabile.

111. No Kalna muižas — Buses — Skoldenes krogs — Ruši — Sabile.

Šis maršruts novirzās n6 Abavas.

Abava bagāta zivīm un makšķerniekam daudzreiz te uzsmaida ba-

gāts loms.
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Die livländische Schweiz.

Keine himmelhohen relsen, keme von scto-onem uestein neraorau-

;chenden Wasserfalle, nichts Grossartiges und Ernstromantisches bietet es

lar, und doch ist es eine der schonsten und anmutigsten Gegenden Liv-

ands, das liebliche, vielbesungene und vorlāngst schon so hāufig von Freun-

len der Natur und der heimatlichen Geschichte aufgesuchte Tai der Aa,

m Herzen des Landes, wo die Natur die Hauptfulle ihrer Reize zusammen-

;edrāngt zu haben scheint, — dieses Tai mit seinen Ufern von Kronenberg

lis Trevden und noch weit darūber hinaus an Nurmis vorbei bis zu den

reizend gelegenen VVenden. Den Mittelpunkt der livlāndischen Schwei2

bildēm Segewold(Sigulda), Kremon (Krirnulda) und Treyden (Turaida) nebsl

Umgegend
Seit Eroffnung der Riga-Dorpater Eisenbahn am 22. Juli 1889 ist dci

Besuch der Livlāndischen Schweiz, VVendens und VVolmars leicht ausfuhr-

bar. So hat denn seitdem der Fremdenverkehr dorthin sehr stark

nommen. inshesondere von Riga aus.

Segewold.

Segewold war die erste Burg, die von den Schwertbrudern ausser-

halb Rigas, wo sie ibren ersten Konventsbau hatten, angelegt wurde. Sie

war wohl auch gleich als Ordenskonvent eingerichtet. Bereits 1234 wird

uns ein Magister Albertus von Segewold genannt; der Magister der

Schwertbruder entsprach aber wohl dem spāteren Komtur des Deutschor-

dens dem die iibrigen Ordensbruder und die Burgen eines Gebietes unter-

stellt waren Bis 1432 ist Segewold Ordenskomturei gewesen; dann wurde

es zum Sitz des Landmarschalls, des Anfuhrers der Ordensbruder īm Krie-

ge, bestimmt.

Heute dehort der Segewoldburg dem Lettischen Schrifter und Jaur-

nalisten Verein.
a

Vom Bahnhof aus erblickt der Ankommende den Turm der X i r c h c

von S c g c w o 1 d und folgt der m jener Richtung fuhrenden Landstrasse,

um zu der Schlossruine zu gelangen. Unweit vom Bahnhof hegt rechts am

VVege das Hotel Segewold, hinter dem die Chaussee eine k: leine Biegung

nach recMs beschreibt und dann gerade zum Zentralhotel (l1/* VVerst vom

Siguldas pils drupas Die Ruinē Segewold.



69

Bahnhof) fiihrt. Von dort gelangen wir, etwas weiter (V* Werst) rechts

von der Chaussee abbiegend, nach Segewolds Ruinē, durch eine
parkartige Anpflanzung m einer schoner Allee zu dem 1867 neuerrichteten

steinernen Portale des Gutshofes. Die links gelegene Kirche bietet nichts
Bemerkerisvvertes, und der Tourist wird sich somit gerade zur Ruinē be-
geben, an VVochentagen durch das oben genannte Portal hindurch, an

Sonntagen rechts vor ihm abbiegend langs dem ehemals mit "VVasser gefūl'l-
tenSchlossgraben der Vorburg durch den VVirtschaftshof.

Segewold ist hauptsāchlich aus Feldsteinen (Findlingen) erbaut, doch

hat auch Kalksteiln Verwendung gefunden, namentlich an den Ecken, Fen-
ster- und Tiireinfassungen, die sauber behauene Steine zeigen. Backsteine
sind āusserst wenig zu bemerken.

Wir verlassen die Ruinē Segewold und wenden uns recht abwārts

auf der Landstrasse nach der Aa, Trevden und Kremon.

Auf Fusswegen konnen wir direkt von der Ruinē zum Prahm iiber

die Aa m 10—15 Min. (umgekebrt m 35 Min.) hinabsteigen. Dieser Fluss

tildete bis 1562 seit der ersten Lānderteilung von 1207 m dieserGegend die

Grenze zwischen dem Lande des Ordens und des Bischofs, spāter Erzbi-

schofs, die fast bestāndig, zumal im friiheren Mittelalter, m Feindschaft mit-

einander lebten und ihre Territorien auf Kosten des Gegners zu erweitern

suchten.

Wer ūber genūgende Zeit verfūgt, soli es nicht versāumen, statt von

der Ruinē Segewold gerade zum Aa. Prahm hinabzusteigen ūber den

\vohierhaltenen Burgwalil von Satte&eie zu wandern.

Wir verlassen der Burgwall Sattesele und schreiten lāngs dem Ost-

abhang des Feldplateaus m sūdlicher Richtung und finden alsbald, unweit

einiger Kartoffelgruben unter ālteren Bāumen, den sehr steil zur Peters-

h6h 1 c (Pehter-Ala) hinabfuhrenden Fusspfad. Sie liegt auf etwa halber

Hohe des Abhanges und ist ein schmaler, jedoch hober und tief m den rot-

lichen Sandstein hineinreichender Felss pa 11 und dūrfte ihren Ursprung
einem lāngst versiegten Wasserlauf verdanken. Der Eingang ist so ab-

schūssig, dass m den Seitenwānden kleine Locher angebracht sind, wodurch

es ermoglicht wird, sich beim Hineinsteigen zu halten.

Dem Laufe des Baches folgend, bemerken wir etwa 100 Faden weiter

an der linken Seite des Tāles ein kleines Erosionstal, unterhalb

dessen die gelosten Erdmassen zum Bache hin als kleines VViesenplateau

angehāuft liegen. In diesiem kleinen Seitental liegen die beiden Raben-
h6h1 c n (Kraukk-Ala), im Laubholzwalde halb versteckt. Beide Hohlen

sind jedoch nur nischenartige Vertiefungen m den Sandsteinwānden des

Tāles bemerkenswert durch ihre Hohe.
Im Tale von Sattesele weiterschreitend, etwa 100 Faden von der

Mūndung des Seitentales gelangen wir dorthin, wo die hohen Seitenabhān-

ge zurūcktreten und (m 20 Min. von Sattesele) ins wēite Aatal m der Nāhe

des Kalne-Klauke-Gesindes, gegenūber vom roten Turm von Trevden.

Wir werden uns links, betreten die Fahrstrasse und nach etwas ūber

1 \Verst sind wir beim Prahm ūber die Aa; 35—40 Min. vom Sattesele,
ohne Abstecher zu den Rabenhohlen.

Die Gutmannshöhle.

Von Prahm ūber die Aa bei Segewold geht der Fahrw.es zur Gut-

mannshohle am rechten Ufer des Flusses aufwārts zunāchst durch Ellernge-

būsch, dann von der Strasse nach Kremon recbts abbiegend ūber die W i k-

mes te oder Wiskmeste, den auch Forellenbach genannten Grenzfluss

zwischen Kremon und Treyden.

Dort, wo sich die Strasse nach links, landeinwārts kehrt, kann der

Fussgānger auf einem Stege, schon unweit der Mūndung der VVikmeste,
diese iiberschreiten, um einen nāheren VVeg zu Gutmannshohle einzuschla-

gen, der jedoch bald auf die Fahrstrasse miindet.

Wir folgen der Strasse, bis wir links einen Fussweg bemerken, der

uns gerade, m 10 Min. vom Prahm, zur Gutmannshohle fuhrt.
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Die rotlichen Sandsteinwānde der Hohle stehen am Eingange breit

auseinander und ziehen sich tief, allmāchlich dem Boden sich zuneigend, m

den Fels hinein. Im Hintergrunde sammelt ein Ouell sein klares VVasser,
bildēt ein Becken und rieselt dann murmelnd ūber dieWiese der Aa ent-

gegen; er mag im Laufe der Zeit allmāchlich die Hohle ausgespūlt, Men-

schenhānde mogen dann auch hier und da nachgeholfen haben. Denn die

Sage erzālt, der QueH der Gu t m annsh 6 hTe sei vor Zeiten schon

den alten Liven heilig gewesen und sein etwas eisenhalti/ges Wasser habe

ihnen als Heiltrank gedient; ja wohl noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts

pflegten lettische Bauern gelegentlich kleine Miinzen ins Wasser zu werfen,
eine aberglāubische Reminiszens uralter Opfergebrāuche.

Gauja pie Velna alas Tai der Livl. Aa bei der Teufelshohle.

Die Burg Treyden, Thoreida, Kremon.

Von der Gutmannshohle gelangenwir auf einem Parkwege am Fusse

des bewaldeten Abhanges m der Richtung nach Trevden bald auf die im

Sommer 1905 umgebaute, hier oberhailb der Treydenschen Slahter-

buschwāchterei verlegten FahTstrasse hinauf nach Trevden m der

schonen Schhicht, deren Steilheit durch eine 1905angelegte Serpentine ūber-

wunden wird. Die Reste der altenStrasse lassen erkennen, wie gar schwie-

rig hier ehedem der Verkehr war. Freilich musste mancher prachtvolle
alte Baum zugunsten der neuen Fahrstrasse gefallt werden, namentlich am

Abhang des Karlsberges oder Rattukalns. Jetzt steigt die Strasse bequem

m tiefem Taleinschnitte zwischen dem Karlsberge und Ruinenberge zur

Trevdenschen Kirche hinauf. Man versuche nicht, densteilen Berg

zur Ruinē von Trevden gerade emporzuklettern, sondern wende sich erst

bei der Kirche, der grossen Strasse folgend, nach dem Gutshofe. Das ge-

schmackvolle, 1828 erbaute Schweizerhaus von Treyden, m dem Touristen

gute Unterkunft finden, liegt von der Kirche noch ein Stūck landeinwārts.

Im Jahre 1214 lies Albert durch den Bischof Philipp von Rat-

z c b v r g hier eine starke Burg erbauen, m nāchster Nāhe der zerstorten

Feste Kaupos; sie erhielt den Namen Fredeland, bald danach jedoch

den alten, so naheliegenden Thoreida: es ist das heutige Treyden.

Seitdem blieb diese deutsche Burg Treyden, ein ūberaus festes

Schloss, im Besitze des Bischofs und Erzbischofs von Riga, und oft genug

wurde die Starke ihrer Mauern erprobt.

Thoreida, die grosse Burg Kaupos (magnum Castrum Cauponis),

lag auf dem Karlsberge oder Rattukalns (siehe die Karte).

Am bequemsten gelangen wir von Treyden aus ohne nennenswerte

Steigungen nach Thoreida m 10—12 Min., von der Kirche gerechnet.
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Unter Trevden haben wir, ausser Thoreida, noch seinen zweiten
heidnischen Burgberg, bemerkenswert durch seine kūnstliehe Anlage. Es

ist der Pilskalns beim Bauerhofe W c c s c h c. Von denGelehrtenwur-

de hier ehedem das alte Thoreida, das grosse Schloss Kaupos gesucht.

Vom VVeesche-Gesinde liegt er etwa 1h Werst sūdlich, auf einem

scharfen Vorsprung des bewaldeteten Plateaus, das sich nach Osten zur Aa,
nach Sūdwesten zum Tale eines kleinen, zur Aa fliessenden Baches steil

hinabsenkt.

Nach Kremon gelangen wir vom Bahnhof Segewold ūber den Aa-

prahm und von dort, auf einem bequemen, m sanften VVindungen 1862, ge-

legentlich des Kaiserlichen Besuches m Kremon angelegten Fahrwege m

20 Min., vom Prahm gerechnet, hinauf. Wir geniessen hier beim Aufstiege
die schonste Fernsicht m das breite Aatal abwārts und aufwārts, sowie auf

die Ruinen von Trevden und von Segewold.

VVir betreten die Ruinestātte an der VVestecke des Burgberinges,
beim ehemaligen Haupttore. Erbaut war das Schloss Kremon aus Feld-

steine und Zigelsteine.

Kremon wird zwar erst 1318 urkundlich erwāhnt, mag jedoch schon

weit firūher erbaut worden sein. Da der Name Kremon lettischen Ursprunges

ist. muss um jene Zeit bereits der Eindrang der Letten ins Land der Liven

stattgefunden oder wenigstens begonnen haben.

Bevor wir uns von Kremon trennen, versāumen wir nicht, den A v s -

sichtstempel zwischen der Ruinē und dem sāulengeschmūckten neuen

VVohnhause zu besuchen, von wo ein prachtvoller Blick auf das weite Tai

und die Ruinē Segewold sich darbietet.

\Venn es die Zeit gestattet, besuchen wir auch noch den Schloss-

p ar k unterhalb des neuen Hauses, gehen talabwārts auf 325 Stufen und

wenden uns heimkehrend nach links zum Prahm.

■..».. ■■■■■■«■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■□

ļ E. BRUHNS |
Buchhandlung Riga, Tirgoņu ielā Nr. 15.

= Fernspr. 22779. =

Neuste Literatur, Baltische Literatur.
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Die Teufelshöhle.

Auf einem sehr geschmackvoll am Abhang zur Aa angelegten Park-

wege, zu dem wir von Schloss Kremon auf 325 Stufen hinabsteigen, ge-

langen wir, m der Richtung des Flusslaufes wandernd, d. L nach rechts,
zu der etwa 1 Stunde entfernten Teufelshohle, die, kleiner als die Gutmanns-

hohle, an diese erirmert, jedoch tiefer m den Berg hineinreicht.

Die Teufelshohle liegt dicht am Ufer der Aa, 8 m (26') hoch ūber dem

Flusse. Sie ist 5 m breit, 2 bis 2,3 m hoch und 11 m tief und hat die Eigen-

tūmlicbkeit, dass an ihrer Decke 6 rauchfangartig nach oben gehende Hoh-

lungen, die Fledermāusen als Schlupfwinkel dienen, sich vorfinden. An

diese Oeffnungen knūpft sich die Sage, dass sie einstmals dem Teufel zur

Durchfahrt gedient hātten, woraus der Name Taufelshohle erklārt wird.

Die Stadt Wenden.

VVenden, Schloss und Stādtchen, wie liegt es freundlich da auf seiner

Hohe, mitten im Herzen des Landes, die «Perl' m Livlands Kron'!» Jeder

Sctoritt breit ist hier uralt bistorischer Boden, durchtrānkt von Erinnerun-

gen an die Vergangenheit.
Die heutige Kreisstadt "VVenden hatte 1925 nach derVolkszāhlung 7542

Einwohner und liegt 100 m oder 328' (Kirche) iiber der Ostsee und 78 m

oder 255' ūber der 2 bis 3 Werst entfernten Trevder Aa.

Zwischen dem Marktplatz und dem Schloss liegt mitten m VVenden

die evang. St. Johanniskirche, welche ist etwa 1283—87 unter dem Ordens-

meister VVillekin von Endorpe erbaut worden.

Die Burg "VVenden ist vorwiegend aus Brucbsteinen (Kalksteinen) er-

baut, doch sind bei den Grundmauern und den Aussenmauern auch Fejd-
steine (Find'linge) verwandt. Backsteine und Formsteine sind nur bei den

spāteren, gotischen Teiten derBurg, namentlichbei den Gew6lben gebraucht.

Bei rJem Brande der Stadt Wenden am 3. August 1748, m dem etwa

30 Menschen das Leben verloren, ist «sogar das Schlossgebāude, welches

gleichwohl die dicken Schlpssmauern zur Schaitzwehr gehabt, bis auf den

Grund ausgebrannt», wie m einer Hofgerichtsakte von 1/01 zu lesen ist.

Damu apģērbu zalons

Leopoldi Im

L. Smilšu ielā Nr. 1^14.

KOSTĪMI.

blOzes. mēteļi.
KLEITAS.
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VVestlich, m nāchster Nāhe des Stādtchens VVenden, getrennt von ihm

nur durch zwei kleine Schluchten, liegen m reizender Umgebung die Ge-

bāude der Knaben-Erziehungsanstalt Birkenbruh.

Von VVenden aus konnen m die nāhere und weitere Umgebung man-

che lohnende Ausfltige unternommen werden, zum A a t a 1, zum Rau ne-

tai, zum Waiwetal (siehe die Karte von VVenden und Wolmar), nach

M ci c r s h o f oder Solitude (3 Werst), zum Ninnersee bei Duckern
(3 VVerst), zur Silkem ii h 1 c und Aabruckc {2i h Werst v. d. Stadt), nach

Ar r a s c h (7 Werst), nach Karlsruhe (9 VVerst) und vielen anderen

Oertern der reizvollen Gegend unserer alten Ordenshauptstadt.
Landschaftlich wie geschichtlich bildēt einen besonderen Anziehungs-

punkt die grosse Ruinē von Ronneburg, einst eine der Residenzen
des Erzbischofs von Riga, dessen Kirchenprovinz Alt-Ļivland und Preussen

umfasste.

Die Stadt Wolmar.

Die Stadt VVolmar (8074 Einw. 1925) liegt auf dem hohen,
rechten Ufer der Aa, 17 m (56') über dem Fluss, der hier 29,8 m (98') iiber

dem Meere hinleitet. Der Chaussee vom Bahnhof fiihrt gerade nach Neu-

VVolmar am linken, niedrigen Aaufer und eine 7,3 m (24') hohe holzerne

Briicke fiihrt hinuber, zur Neustadt links und zur Altstadt rechts, steil hin-

auf von der Briicke m dem ehemaligen Wallgraben. Rechts liegt

die Anhohe der ehemaligen Bastion «Storchnest», hinter der die Sudwest-

ecke der mittelalterlichen Stadtmauer mit einem breiten, halbrunden Turm

lag. Bei ehemaligen Rigischen Bastion gelangen wir durch die

Diakonatsstrasse m die Hauptstrasse von VVolmar, die Rigische Strasse.

Beim Polizeigebāude betreten wir den Bezirk der kleinen mittelalterlichen

Stadt, die infolge mehrfacher Zerstorungen ein modernes Aussehen zeigt.

mit Ausnahme der Burgruine und der St. Simonis k i r c h c. Nahe

von dieser im Hause des lettischen Vereins befindet sich ein bescheidenes

Museum, m dem der Schadel eines Urstiers (Bos primigenius), ein vor-

geschichtliches Schiffsmodell v. a. zu sehen ist. Es gibt keine festen Be-

suchsstunden.

Die Geschichte der Burg und Stadt VVolmar kniipft

sich an den Namen des aus Pleskau vertriebenenVVladimir oder Woldemar,

der hier als bischoflicher Vogt, als diese Gegend noch dem Bischof Albert

gehorte, um 1212—14 waltete, doch seiner Unredlichkeit wegen bald wei-

chen muste.

Mojahn und der Blauberg.
Die neue Schmalspurbahn von Wolmar nach Havnasch,

sowie nach Smilten ermoglicht es, ohne besonderen Aufwand an Zeit

und Geld enige Orte m der Umgebung von Wblmar zu besuchen, die es

wohl sind, nicht vergessen zu werden.

Hierzu gehoren vor allem Schloss Mojahn und der Waldbedeckte

Blauberg.
Schloss Mojahn liegt 2 Werst sudlich von der Station und ist

Eigentum der Grafen Mengden. Schloss VVolmar und sein Gebiet

gehorten zum Lande des Deutschen Ordens. Zwar liegt Mojahn im heuti-

gen Kirchspiel VVolmar, gehorte jedoch zum Rigaschen Erzstift, als eine ehe-

maMge Vasallenburg m dessen «Livischer Seite».

Die Ruinē erhebt sich malerisch an der Nordseite einer Miihlenstau-

ung, gegenūber dem holzernen Herrenhause an der Siidseite des VVasser-

spiegels.

Der Gipfel des 129 m (424') hohen B 1 a v b c r g s liegt zwar im Ge-

biete von Schloss Mojahn.

An der Ostseite steigt er so sanft an, dass es moglich ist hinauf zu

rahren, an der Nordseite fāllt er jedoch steil ab. Die Aussicht vom Gipfel

des Berges ist durch den ihn bedeckenden gemischten Laubholzwald be-

hindert doch ist vor einigen Jahren ein H olzge rūs t fiir die topographi-
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sche Landesvermessung errichtet, von dessen etwa 23 m oder 75 hohen

obersten Plattform wir einen prachtvollen Rundblick geniesen auf mehrere

Kirchspiele mit ihren Kirchen, wie St. Matthiae, Burtneck, VVolmar, Papen-
dorf und andere.

Vor allem haben wir einen schonen Blick auf den 42 m (138') hoch
belegenen, 12 VVerst langen und bis 5 VVerst breiten Spiegel des Burt-

neckschen Sees, dessen Sūdufer nur 15 VVerst vom Blauberg ent-

fernt ist.

Nicht so bequem wie Mojahn, ist die am Sūdende des grossen Sees,
20 VVerst vor der Stadt VVolmar liegende Kirche von Burtneck zu

erreichen.

Die Kirche ist zugleich mit denen von VVenden, VVolmar und Trikaten

1283—87 aufgefuhrt und macht einen besonders schonen Eindīuck, nicht

nur durch ihre Lage hoch am Ufer des grossen Sees, sondern auch durch

ihre Bauart.

Die Kirche ist im Innern 27,2 m lang und 16,6 m breit. Die Kirche
hat 1,5 bis 1,7 m starke Aussenmauern und ist von aussen und innen weiss

getiincht.
Im Jahre 1654 brannte die Kirche nieder, war 1669 mit dem Turme

wieder hergestellt, ist jedoch 1685 neugebaut, bei Benutzung des urspriing-

lichen, noch erhaltenen Gemāuers.

Der All ar mag aus der Zeit 1700 stammen, die Kanz 1c i aus dem

Ende des 18. Jahrhunderts. Das Gest ii h 1 zeigt die Formen des Rokoko.
Der schlanke Turra ist mit einer Renaissance-Kuppel gedeckt, iiber

der sich eine Sāulengalerie erhebt, deren Bedachung m eine schmale Spitze
auslāuft.

«Sei mir gegriisset, freundlicher Strom, und dv, liebliches Tai, das

sich vor meinem Blicken entfaltet! VVenn hier ein milder Tag freundlich

lacht, dann eile her wenn es im Innern tobt und drāngt!» M. L.

1
Erste Rigaer Musikinstrumenten
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Latvijas ostas.

494 kilometrus gara Latvijas juras piekraste nodibinātas 3 pirmklasī-
gas juras tirdzniecības ostas: Rīga, Liepāja un Vents p i 1 s, bez
tam varētu atzīmēt arī Ainažus un Pāvilostu. Pateicoties izdevī-

ģeogrāfiskam stāvoklim, musu ostam ir jo ievērojama loma starptau-
tiska pasaules tirdzniecība.

1913. gadā mūsu galveno ostu apgrozījumi ārējā tirdzniecībā līdzinā-
jās miljonos mārciņu sterliņu: Rīga — 40,94, Ventspilī — 9,34 un Liepājā —

8,22, vai kopsuma apmēram */« no visa Eiropas Krievijas ārējās tirdzniecī-
bas apgrozījumu vērtības. Pievesti skaitli raksturo ostu transporta spēju.

Rīga_s _osta ¥ 1 = 24°6' Ost.). Pateicoties Latvijas
valdības iegādātam ledlauzim, kuģniecību uztur cauru gadu. Izņemot
terpils ostu, kura gandrīz 5 mēnešus gadā kuģniecība praktiski pilnīgi ne-

iespējama, Rīga ir tuvāka osta centrālai Krievijai. Bez tam osta atrodas

pie Daugavas grīvas, kura sākas centrālā Krievijā un tās baseina platība
pārsniedz 70.000 kkm., kadeļta ir arī dabiskais tranzita punkts precēm,
kas pienāk pa Daugavu un tas pietekām. Atrazdamās pie jūras līča, kas

dziļi iedodas sauszeme, un dabiskās Daugavas un Lielupes savienošanās, kā

arī pie Daugavas-Gaujas kanāla, Rīga ieņem centrālo vietu valstī, kur saiet

kopa visas Latvijas dzelzsceļu linijas, kamdēļ ir arī Latvijas dabiskais sa-

dalīšanas punkts.

Rīgas ostas platība līdzinās 3600 ha (8900 akriem) un tanī

ietilpst Daugava ar attekām 36 km. (22,4 jūdžu) kopējā garumā, rēķinot no

upes ietekas jūrā, Mīlgrāvja atteku ar piederošo Ķīšezera dalu un Lielupes
lejas daļu. Dzelzsceļa tilts pie pašas pilsētas, apm. 16 km. (10 jūdžu) attā-

lumā no Daugavgrīvas, dala ostu divās daļās, kuras pēc sava rakstura

stipri atkarīgas viena no otras. Augšējā seklākā ostas dala ir plaša, da-

biska koku osta, kur reizē var novietot pāri 15.000 plostu. Pirms kara Rīga

bija vislielākā koku osta pasaulē; no ostas eksportēja caurmērā 572.500

standartu koku gadā. Ostas lejas daļa noder tieši jūras kuģniecības un

tirdzniecības nolūkiem un pašlaik tā pieietama līdz 7,2 metr. (24 pēdas) dziļi

peldošiem kuģiem. Drīzumā cerams sasniegt braucamā ceļa pirmskara

dziļumu, kas Daugavas grīvā bija 9,0 mtr. (30 pēdas), bet upē līdz pilsētai —

līdz 7,8 mtr. (26 pēdas). No galvenām ostas izbūvēm atzīmējams 12.000

ton. lielais labības elevators, angļu biedrībai «Union» piederošā saldētava,

kura pa daļai jau atjaunota un pirms kara varēja uzņemt līdz 40.000 mucas

sviesta vai 1000 vagonu olu, un pilsētas siļķu noliktavas, aprēķinātas 9700

tonnām. Muitas krastmalā uzstādīti divi 10 un 25 ton. stipri celtņi un paš-
laik pabeidz uzstādīt 8 pusportalus celtņus 11/*—2V2l 1/*—2V2 tonnas celtspējas. Gal-

venās kuģu piestāšanās piekrastes izbūvētas ar modernām noliktavām un

pievienotas centrālam dzedzscelu tīklam. Visu Rīgas noliktavu koptilpums

aprēķināts apmēram 200.000 tonnām. Bez tam uz pašām krastmalām at-

dalīti pietiekoši daudz neapbūvētu laukumu to preču nokraušanai, kas ne-

prasa uzglabāšanu zem jumta. Ostā ienākušie kuģi nelielos remonta dar-

bus var izdarīt Rīgas biržas komitejas mechaniskās darbnicas, Bolderāja un

pie pašas Daugavas grīvas atrodošā slīpdoķā, kā arī citās sīkākās privātuz-

ņēmēju darbnīcās.

Kuģu kustību ostā raksturo dati par ienākušiem kuģiem:

1912. gadā ienākuši 2763 kuģi ar 1.948.923 netto tonažu

1913. gadā ienākuši 2924 kuģi ar 2.070.441 netto tonažu

1920. gadā ienākuši 795 kuģi ar 216.249 netto tonažu

1921. gadā ienākuši 1049 kuģi ar 341.902 netto tonažu

1922. gadā ienākuši 1382 kuģi ar 548.249 netto tonažu

1923. gadā ienākuši 1823 kuģi ar 740.852 netto tonažu

Ar ārzemēm pēckara gados nodibinājusies dzīva kārtēja preču-pasa-

žieru tvaikoņu satiksme uz linijām: Rīga — Stetine, Rīga — Hamburga,

Rīga — Stokholma, Rīga — Londona, Rīga — Christiania, Rīga — Kopen-

hāgena, Rīga — Tallina, Rīga — Arensburga. Ar 1925. gadu atjaunojusies

vēl preču-pasažieru tvaikoņu satiksme uz linijas Rīga — Helsinki v. t. t
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Ventspils osta. ?=s7°24'N, 1 = 21°34' Ost.). Ventspils
osta ir raksturiska galējā ostas stacija, kas ierīkota pateicoties Krievijas-
Maskavas-Ventspils-Ribinskas privātās dzelzsceļu sabiedrības enerģijai un

uzņēmībai. Sākot ar visai niecīgo preču apgrozību, tā beidzamos desmit

gados pirms kara aizsteigusies priekšā Liepājas ostai. Ventspils osta-
vitacijas rajons sakrīt ar Rīgas rajonu, jo abu ostu dzelzsceļu linijas savie-

nojas 120 km..(75 jūdzes) uz austrumiem no Rīgas. Rietumeiropas platuma
dzelzsceļa linija uz Ventspili 1921. gada rudenī par jaunu pāršūta uz Krie-

vijas platumu.

Cauru gadu neaizsalstošā osta atrodas pie pašas Ventas upes grīvas
un sastāv no jūras moliem aizsargātas plašas piekrastes un ostas izbūvēm

gar upes lejas galu. Ventas upes dabīgais dziļums lejas galā 4 km. (2,5 jū-
džu) garumā ir 7,2 mtr. (24 pēdas) un vairāk, bet 8 jūdžu garumā no ietekas

tā pieejama jūras kuģiem ar 6,0 mtr. (20 pēdu) iegrimi. Pateicoties lēnai

straumei un mālainiem krastiem, upe nepresērst un tamdēļ šo dziļumu uz-

turēšanai nav vajadzīgi pastāvīgi padziļināšanas darbi. Kara laikā piesē-
rējusi vienīgi priekšostā jūras gatve, kur agrāki braucamā ceļa dziļums bija

9—9,6 metri (30—32 pēdas), bet tādēļ, ka kara laikā padziļināšana nenotika,
dziļums nokrita uz 4,5 mtr. (15 pēdām), bet tagad jau sasniegti 6,6 mtr

(22 pēdas) dziļums.

Kā Rīgā, Ventas upes daļa augšpus plosta tilta noder koku ostai, bet

tikai ar to starpību, ka, pateicoties dabiskam uzes dziļumam, jūras kuģi var

piestāt tieši blakus te novietotiem plostiem. Tranzittirdzniecībai, plašākā

nozīme, noder labais krasts lejpus plosta tilta, kas visā garumā izbūvēts

dzelzsceļa linijām. Te atrodas muitas rajons ar dziļūdeņa krastmalām, ku-

ras izbūvētas ar noliktavām un glabātuvēm. Vairāk kā 25 te esošo nolik-

tavu kravu laukums sasniedz 49.500 km. (59.210 kv. jardu), neieskaitot

elevatoru un saldētavu. Elevators var uzņemt līdz 28.000 tonnu labības,

min niiii
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bet saldētava aprēķināta 2870 tonnām sviesta. Krastmala apgādāta ar 45
tonnu celtspējas nepārvietojamo celtni.

Kuģu kustība bija sekoša:

1911. gadā ienākuši 1215 kuģi ar 704.000 netto tonažu
1912. gada ienākuši 1144 kuģi ar 685.000 netto tonažu

1920. gada ienākuši 143 kuģi ar 26.098 netto tonažu

1921. gada ienākuši 210 kuģi ar 37.834 netto tonažu
1922. gada ienākuši 534 kuģi ar 254.422 netto tonažu

1923. gadā ienākuši 653 kuģi ar 233.989 netto tonažu

Liepājas osta. ?=s6°3l'N, 1= 21° 0' Ost.). Pēc sava

ģeogrāfiska stāvokļa un gravitācijas rajona, neaizsalstošā Liepājas osta

ieņem atsevišķu stāvokli starp mūsu 3 galvenām ostām. Liepājas galvenā
nozīme bija apkalpot Krievijas dienvidus rajonus, pateicoties agr. Liepājas-
Romnu dzelzsceļa linijas virzienam. Tamdēļ tagad Liepāja ir tuvākā izeja
uz juru tam valstīm, kas dibinātas uz agrākās Krievijas teritorijas, kā Lie-

tuvai, Ziemeļvakara Polijas daļai un Ukrainei, kamēr attāluma ziņā pēdējā
nevar konkurēt ar Krievijas Melnās jūras ostām. Liepājai ir tranzitostas
nozīme arī priekš centrālās Krievijas, jo no Maskavas tā atrodas tikai par

21 klm. (13 jūdz.) tālāk nekā Ventspils.

Liepājas osta_ nemaz nav cietusi no kara; atskaitot mazākus kara
ostas darbnicu bojājumus, visas citas ostas izbūves uzglabājušās pilnīgi
neaizskārtas. Osta sadalās plašā priekšostā, bij. kara ostā, komercostā, un,

tā saucamā, pilsētas kanālā. Visvecākā ostas dala ir ostas kanāls, 1,85 km.

(2000 jardu) garumā, kas savieno Liepājas ezeru ar priekšostu. Šī ir vis-

dzīvākā ostas vieta. Abi krasti izbūvēti granita krastmalām ar dzelzs-

ceļa linijārn" Gar krastmalām ierīkots daudz privātu glabātuvju un nolik-

tavu dažādām tirdzniecības vajadzībām, ieskaitot 2 elevatorus ar 163.000

tonnu koptilpuma. Pašā pilsētā, kanāla tuvumā, vēl atrodas 33 glabātuves,

apm. 82.000 tonnu preču nokraušanai. Tā tad Liepājas noliktavu kopējais

tilpums līdzinās apm. 250.000 tonnām. Šinī skaitli neietilpst gar ostas ka-

nālu un arī pašā pilsētā atrodošās siļķu noliktavas 400.000 mucām.

Ostā atrodas 2 peldoši celtņi 35 un 130 tonnu stipri un 6 krasta celtņi

1,30, 1,70, 5,00, 10,00 un 25,00 tonnu stipri.

Bez augšminētā tirdzniecības kanāla no priekšostas atdalās vēl ag-

rākais kara ostas kanāls., kura augšgalā atrodas 2 sausie doki un ziemeļu

baseini. Kanāls un priekšostas dala pie tā ir 9,0—9,30 mtr. (30—31

pēdu) dziļi.

Ostas kanāla lejas galā atrodas plaši mākslīgs 6,45 m. (21,5 p.) dziļš

ziemas ostas baseins, ar apmēram 20 ha (50 akru) granita krastmalām iz-

būvētu ūdens laukumu. Ziemas ostas teritorija beidzas ar reida krastma-

lām, kur ūdens dziļums 7,8 m. (26 pēdas). Kā reida, tā arī ziemas ostas

krastmalas savienotas ar vispārīgo dzelzsceļu tīklu.

Visāda lieluma kuģu remonta darbus izved bagātīgi apgādātās kara

ostas darbnicas, kuru rīcībā atrodas vairāki sausie doki, kuri pieietami lie-

liem okeāna kuģiem.

Kuģu kustību ostā raksturo lenākušie kuģi:

1912. gadā ienākuši 1546 kuģi ar 861.025 netto tonažu

1913. gadā ienākuši 1738 kuģi ar 1.077.336 netto tonažu

1920. gadā ienākuši 815 kuģi ar 223.351 netto tonažu

1921. gadā ienākuši 845 kuģi ar 405.111 netto tonažu

1922. gadā ienākuši 885 kuģi ar 479.338 netto tonažu

1923. gadā ienākuši 981 kuģi ar 452.682 netto tonažu

No Liepājas nodibinātas kārtējas preču-pasažieru tvaikoņu satiksmes

ārzemju linijas: Liepāja — New York (pagaidām pārtraukta), Liepāja —

Londona, Liepāja — Hulle, Liepāja — Kopenhāgena, Liepāja — Stokholma.

Liepāja — Klaipēda — Danciga.



80

Latvijas jūras tirdzniecības flote.

Latviešu senči jau sirmā senatne bija pazīstami kā droši, izveicīgi
jūrnieki un juras zvejnieki, kuri savās vienkāršās laiviņās uzņēmās pār-
drošus tālus juras braucienus uz kaimiņu zemēm. Viņu uzņēmība un tiek-
smes izmantot kuģniecību plašākos aomēros nevarēja attīstīties dēļ Bal-
tijas piekrastes iekarošanas. lekarotāji — vāci paši ar kuģniecību neno-

darbojās, ja neskaita hercoga Jēkaba laikā būvēto floti. Ar pagājušā gadu
simteņa 60. gadiem, kad uz Krišjaņa Valdemāra ierosinājumu Krievijas val-
dība nodibināja Baltijas piekraste plašu jūrskolu tīklu, kuģniecība sāka at-

tīstīties ievērojamākos apmēros. Jūrskolu izplatītās kuģniecības zināšanas
pamudināja daudzus ķerties pie kuģu būves, ko sevišķi sekmēja teicamais
un lētais koka būvmateriāls un darba spēks, kā arī bagātā kuģu pelņa.
Koka kuģu būve Latvijas piekrastē sasniedza savu augstāko attīstības pa-

kāpi 90. gados, pēc kam pakāpeniski slīd lejā, jo, tvaika mašinām un metā-

la kuģu būvniecībai attīstoties, tvaikoņi saka izspiest bureniekus. Latvju
jūrnieki piemērojās laika prasībām un reizē ar burenieku būves samazinā-
šanos saka pirkt ārzemēs tvaikoņus. Uz 1. janvāri 1914. gadu latviešiem

jau piederēja visai prāva tirdzniecības flote, proti:

59 tvaikoņi ar 45.194 tonnām netto tilpības
270 burenieki ar 42.528 tonnām netto tilpības

4 motorkuģi ar 237 tonnām netto tilpības
Kopa 333 kuģi ar 87.959 tonnām netto tilpības

Pasaules karš nodarīja mūsu strauji augošai flotei loti smagus zau-

dējumus. Pēkšņi, caur karu pārsteigti, gandrīz vai visi kuģi atradās kara
darbības sfērā. Baidoties no kara sekām, daudzus kuģus evakuēja, citus
rekvizēja krievu valdība kara vajadzībām, bet daudzus nogremdēja vācu

zemūdens laivas. Bet caur reevakuaciju, kara prizēm, būvētiem un pirk-
tiem kuģiem, uz 1924. g. 1. septembri mūsu jūras tirdzniecības flotē jau
skaitījās:

33 tvaikoņi ar 25.220 netto tonnām tilpības
12 buru motork. 1.188

„

58 burenieki ar 7.450 „ „ „

Kopā 103 kuģi ar 33.858 netto tonnām tilpības

vai 38,5% no pirmskara latviešu tirdzniecības flotes netto tonažas.
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Latvijas iekšējie ūdensceļi.

lekšējiem ūdensceļiem piekrīt svarīga nozīme pie preču un pasažieru

pārvadāšanas un koku pludināšanas. Kuģošanai noder vienīgi upes: Liel-

upe, Daugavas un Ventas lejas gali, Bārta, Aiviekste un

dažas Lielupes pietekas, pavisam 535 km. garumā. Turpretim, koku

pludināšana notiek apmēram 3000 km. ūdensceļu garumā. Kārtēja pasa-

žieru tvaikoņu satiksme notiek uz sekošām linijām ar uzrādītām pieturas
vietām:

1. Pasažieru un preču satiksme.

Rīgas ostas rajona robežās, no pilsētas piekrastes uz Zaķu salu, Ķe-

kavu, Āgenskalnu, Zundu, Balastdambi, Ilģeciemu, Bolderaju, Mīlgrāvi, Mīl-

mana koku fabriku.

2. Rīga — Jelgava (85 km. gara). (Lielupe.)

Pieturas vietas: Rīga, Rīnuži, Bolderaja, Bullu muiža, Vārnas krogs,

Priedaine, Bulduri, Jaun-Edinburga, Majori, Dubulti, Valtermuiža, Sloka.

Lēpes, Sumragi, Kalnciems, Smilgas, Purmali, Tailov, Cīruli, Kaugurs, Grin-

felds, Klīves muižkunga muiža, Ciskas, Volgunte, Mastiķi, Ktosters, Mīslavi,

Jelgava.

3. Rīga —
Sloka (46,5 km.). (Lielupe ).

Rīga, Rīnuži, Bolderaja, Bullu muiža, Vārnas krogs. Priedaine, Bul-

duri, Jaun-Edinburga, Majori, Dubulti, Valtermuiža, Sloka.

4. Jelgava — Sloka (38,5 km.). (Lielupe.).

5. Rīga — Dubulti (33 km.). (Lielupe.).

6. Jelgava — Emburga (22 km.). (Lielupe ).

Ar pieturām Jelgava, Langervalde, Titelminde, Vimbas krogs, Garo-

zas muiža, Zuperdenta muiža, Auču muiža, Cīzeri, Emburga.

7. Bauska —
Brunava (16/ km.).

Bauska, Pētermuiža, Vec-Saules baznīca, Dānes muiža, Rūgumi, Bru-

nava. (Pie liela ūdens satiksme tiek pagarināta līdz Budbergai).

8. Daugavpils — Poguļanka (7 km.).

9. Koknese — Staburags (ekskursantu pārvadāšanai vasarā).

10. Lubāne — Cūkas krogs.

11. Ventspils —
Slēka

— Kuldīga.
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Sēravotu kūrorts Ķemeri.

56 kilometri no Rīgas un 6 klm. no jūras.
Dzelzsceļš — Rīga-Tukums. Peldu sezonas sākums 1. jūnijā, beigas

15. septembrī.
Vannu cenas:

Dūņu vannas Ls 2,— (no 9—11) un Ls 2,50; Sausās kompreses Ls 2,40
bez uzliceja Ls 1,20.

Sērūdens vannas:

11. kl. Sēra-oglskābās Ls 2,70, Sēra-skuju ekstrakta Ls 2,—, Sēra-

sāls Ls 1,80, Sērūdens Ls 1,40, 111. kl. Sēra ogļskābās Ls 1,70, Sēra-skuju
ekstrakta Ls 1,40, Sēra-sāls Ls 1,20, Sērūdens Ls —,80.

Ārsti:

Dr. Dzinters, Kemeru kūrorta direkt.. iekš. slim., Aleksandra ielā 36.

Dr. Brandts, vener. slim.. Katedrāles ielā 7.

Dr. Idelsons, nervu slim., sanatorija, Pēter-Pāvila ielā 6.

Dr. Kalguts, iekšķ. un siev. slim., Nikolaja ielā 4.

Dr. Maikapars, ķirurg. un iekšķ. slim., Aleksandra ielā 20.

Dr, Orlovskaja, siev. slim., Aleksandra ielā 15, un citi. Tāpat arī
masieri un masezes.

Apmešanās vietas:

Panzionati: Bach, Baznīcas ielā 8; Bach, Katedrāles ielā 4; Bērman,

Robežu ielā 6; Grūbe, Katedrāles ielā 3; Neuman, Aleksandra ielā 15; Vald-

eck, Aleksandra ielā 2; Vanag (sen. Pohlman), Tukuma ielā 2. «Kemeru»

viesnica, Nikolaja ielā 5, tālr. 8. Pasts, telefons, telegrāfs. Jūrmala savie-

nota ar motorvagoniem.

Kemeru daba un apkārtne.

Kemeru tuvā apkārtne ieslēgta krāšņiem jauktu koku mežiem. Dāudz

īpatnēju stādu, no kuriem daži reti sastopami Latvijā. Pārsvarā purvi, kuros
izkaisīti mazāki ezeri. Upē vēži. Kemeri ir vārda pilnā nozīmē pērle starp

mūsu dzimtenes kūrortiem. Te var atrast patīkamu atpūtu, un daudz bagā-

tīgu iespaidu no dabas pirmatnējā veida.

6 klm. attālā jūra ērti sasniedzama. Mežos daudz blindažu, tranšeju,

kuri liecina par lielajām cīņām, kādas tika šajā vietā izcīnītas lielajā pasau-

les karā.

Maršruti:

1) Kemeru jūrmala, 6 klm. uz NNO un sasniedzama ar motor-

tramvaju.
2) Bigauņciems, 2 kilometri uz NV no motortramvajapiestātnes.
3) Kaug v r i jūrmalā, 9—lo klm. ONO, 3—4 klm. 0 no tramvaja

piestātnes.
4} Antiņi, Kaņieru ezera dienvidus malā, 4—5 klm. NNW.

5) Čarskas, NW no Kaņieru ezera, caur Antiņiem B—9 klm.

6) Liepmeža mežsargs, V\i klm. SSW."

7) Milzu kalns, 5—6 klm. NNO no dzelzsceļa stacijas Tukums 1.,
112 metru augstums.

Baldones sēravotu kūrorts.

Pasta un dzelzsceļu satiksme ar Baldoni iet-no Rīgas pār Ikšķiles

staciju. No Ikšķiles šaursliežu dzelzsceļš noved mūs kūrortā. Brauciena

koplīgums 2V2 stundas. No Jelgavas braucot, jāizkāpjHecavā, no kurienes

18 kilometri pa zemes ceļu. Tvaikoņu satiksme no Rīgas līdz Dolei. Ķeka-

vai, 17 kilom. zemes ceļš.
Apmešanās vietas, veikali, kas tirgojas ar pārtiku, un nedēļas tirgus.

Apkārtne skaista, bagātīga daba, upes, ezeri. Apmeklējot kūrortu,

var iemantot daudz patīkama. Sevišķi skaists ir Baldones pils parks ar

Morisona kalnu. Arī vērts apskatīt vietējo baznīcu, kurā ir interesanti se-

natnes pieminekli. Stādu valsts loti bagāta. Apkārtējos mežos tranšeju un

blindažu atliekas no pagājušā pasaules kara. Par kūrortu izdota speciāla

grāmatiņa.
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Latvijas pilsētas.

1. Alūksne. Pilsēta Valkas apr. dienvidos. ledzīvotāju skaits

1925. g. — 3250. Elektriska apgaismošana. Uz 50 pilsētas ielām atrodas

162 koka un 108 mura nami. Viesnica Pils ielā 6, 7 tējnicas un iebraucamas

vietas.
2. Auce. Jelgavas apriņķī. ledzīvotāju skaits 2655. 38 ielas un 2

tirgus laukumi ar 382 namiem. Istabas ekskursantiem Blūma mājā un tējnicā.
3. Aizpute, pie Tebras upes. ledzīvotāju skaits 3346. 49 ielas ar

159 koka un 67 mura namiem. Viesnicas: «Central», Lielā ielā 23, un «Pa-

pīr», Jāņa ielā 10.

4. Bauska atrodas uz kur savienojas Mūsa-Mēmele par Lielupi.

liedzīvotāju skaits 5093. 20 ielas ar 331 namu. Viesnicas: «Latv

Ekon. Sab-ba», «Central» un «Kurzeme».

5. Cēsis. ledzīvotāju skaits 7542. 42 pils. ielas, 357 koka, 317

mūra un 59 jaukti nami. Vairākas viesnicas uz Rīgas, Valmieras un Vaļņu
ielām.

6. Daugavpils. ledzīvotāju skaits — 40.640. Pie 104 pils. ielām

atrodas 4014 koka un 1012 mūra nami. Pilsētā 10 viesnicas uz Rīgas un

Vakzāles ielām.

7. Dobele, uz Bērzes kreisā krasta. Tuv. dz. stacija «Krimūnas»
(att. 9,5 klm.). ledzīvotāju skaits 1551. 8 pilsētas ielas ar 49 koka un 81

mūra namiem. Tirgus laukumā atrodas «Komerc» un «Kurzemes» viesnicas.

8. Durbe, pie Durbes ezera, Liepājas apr. Tuv. dz. stac. «Liegi»

(att. 3,7 klm.). ledzīvotāju skaits — 543. 5 pilsētas ielas ar 52 namiem.

9. Grīva, uz Daugavas kreisā krasta. Tuv. dz. stac. «Grīva» (att.

2.12 klm.). ledzīvotāju skaits 2631. Pilsētā 30 mūra un 307 koka nami.

10. Grobiņa. ledzīvotāju skaits — 1288. Divas ielas ar 66 koka

un 38 mūra namiem. Viesnica — Lielā ielā 55.

11. Ilūkste. Tuv. dz. stac. «Liksna» (att. 10,6 klm.). ledzīvotāju
skaits — 987.

12. Jaunjelgava. Tuv. dz. stac. «Skrīveri» (att. 4,3 klm.). le-

dzīvotāju skaits — 2450. 26 pilsētas ielas ar 587 namiem.

13. Jēkabpils. ledzīvotāju skaits —
5656. Risētā 997 gruntsgabali,

kurus aprobežo 778 koka un 55 mūra nami.

14. Jelgava. ledzīvotāju skaits — 28.321. 83 pilsētas ielas ar

1460 koka un 180 mūra namiem. Pilsētā 10 viesnicas.

15. Kanda v a, uz Abavas krastiem. Tuv. dz. stac. «Kandava» (att.
6 klm.). ledzīvotāju skaits — 1197. Ar dzelzsceļu stac. autosatiksme.

16. Krustp i 1 s, uz Daugavas labā krasta. 55 pilsētas ielas ierobe-

žo 814 "gruntsgabali. Viesnicu nav, ir tikai traktieris «Krustciems», iebrau-

camas vietas un tējnicas. ledz. skaits 3526.

17. Krāslava. Tuv. dz. stac. «Krāslava» (att, 3,2 klm.). ledzī-

votāju skaits 4485. Pilsētā 735 koka un 72 mūra ēkas.

18. Kuldīga, uz Ventas kreisā krasta. Tuv. dz. stac. «Aizpute»,
(att. 37 klm.). Pilsētā 43 ielas, 837 dzīvojamas ēkas. Automobiļu, satiksme

ar Aizputes un Stendes stacijānk ledzīv. skaits 6912.

19. Liepāja. Apriņķa, ostas un rūpniec. pilsēta; peldu vieta ar

veseļošanās un peldu iestādi, kā arī jūras, saules un gaisa peldētavām. 2 dz.

stacijas: Liepāja — Rīga, Liepāja — Aizpute. ledzīvotāju skaits — 60,762.

Tramvajs. Autosatiksme. Opera. 2 teātri. Cirks. Pilsētā 11 viesnicas.

20. Limbaži. Tuv. dz. stac. «Ozoli» (att. 22,3 klm.). liedzīvo-

tāju skaits — 3085. Pasažieru autosatiksme ar Rīgu.

21. Ludza. ledzīvotāju skaits — 5559. Pilsētā 3 viesnicas.

22. Piltene. Tuv. dz. stac. «Ventspils» (att. 22,3 klm.). liedzī-

votāju skaits — 882. Uz 17 pilsētas ielām 139 koka un 8 mura nami.

23. Rēzekne. ledzīvotāju skaits — 12.620. Pilsētā 1870 koka un

286 mūra nami.
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~
24. Rīga. Galvas pilsēta. ledzīvotāju skaits (1925. g.) — 337,699.

Pilsētā 14.827 gruntsgabali, uz kuriem 10.505 koka, 3672 mūra un 799 jaukta
materiāla nami. Pilsētas platība 207,2 klm. Pilsētā 19 viesnicas.

25. Rīgas Jūrmala. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits — 10.160,
peldu viesu 35.267. Peldu sezonas laikā atvērtas 80 panzijas.

26. Rūjiena. ledzīvotāju skaits — 4830. Pie pilsētas 29 ielām at-

rodas 534 koka un 18 mūra nami.

27. Sabi 1 e
w

Tuv. dz. stac. «Stende» (att. 13 klm.). ledzīvotāju
skaits — 1350. Pie 9 pilsētas ielām 70 mūra un 5 koka nami.

28._Sal d v s. ledzīvotāju skaits — 3693. Pie 14 pils. ielām 82 kdka
un 156 mūra nami.

29. Sasmaka. Tuv. dz. stac. «Arlava» (att. 5,3 klm.). ledzīvo-

tāju skaits — 1064. Pie pilsētas 8 ielām atrodas 131 koka un 32 mūra nami.

Viesnica
— Lielā ielā 19.

30. Sloka. ledzīvotāju skaits — 3552. Pilsētā 580 koka un 13 mūra
nami. Viesnicas: «Zaļais koks», Tirgus lauk. 5 un «Central», Jūras ielā 13.

31. Smiltene. ledzīvotāju skaits — 3251. 30 pilsētas ielas ar

90 koka um 30 mūra namiem. Viesnicas: «Spruguls» un «Bergmans».
32. Subate. Tuv. dz. stac. «Eglaine» (att. 17,69 klm.). ledzīvo-

tāju skaits — 1713.

33. Talsi. ledzīvotāju skaits 4077. Pilsētā 4 viesnicas un 2 klubi.

34_. Tuku m s. ledzīvotāju skaits — 7167. Pilsētā 41 iela, 480 koka

un 239 mūra nami, 2 viesnicas, 9 tējnicas un 11 iebraucamās vietas.

35. Valka. ledzīvotāju skaits — 3339. 22 ielas ierobežotas ar

289 koka un 14 mūra namiem. Pilsētā 2 viesnicas. 2 iebraucamās vietas.

36. Valmiera. ledzīvotāju skaits — 8141. 500 koka un 50 mūra
nami. Pilsēfā 5 viesnicas.

37. Ventspils. ledzīvotāju skaits — 16.384. 143 pilsētas ielas ar

1600 koka un 790 mūra namiem. Pilsētā 4 viesnicas. Tuv. dz. stac. «Vents-

pils» (att. 2,12 klm.). M. L.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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Kas ievērojams Latvijas pilsētās?

Latvijas pilsētās, sakot ar galvas pilsētu Rīgu, daudz vērtīgu senat-
nes pieminekļu, ap viņiem arī saistās_ lieli notikumi, kuri kādreiz saistīja
visas pasaules ievērību. Tamdel nebūtu lieki, ja apceļojot Latviju īsumā
pakavējamies pie viņām. Par Rīgu «Vadonī pa Latviju» ir teikts, tamdēļ
šajā rakstā pakavēsimies pie citām pilsētām.

Vidzemē, izbraucot no Rīgas pa Rīga-Valka dzajzscelu, pirmā ievē-
rojamāka pilsēta ir Cēsis. (Wenden, igauniski Wannu linu). Atrodas uz

25,16 austr. garuma un 57,19 platuma grādiem, 90 kilometrs uz ziemeļ-
austrumiem no Rīgas, 2 verstes uz dienvidiem no Gaujas, 100 metru virs
juras līmeņa un 78 m. virs Gaujas upes līmeņa.

Dibinātas 1200. gadā. 1208. gadā Zobenbrāļu ordenis cel stipru pi;i,

Zemgales skats \nsicht aus Semgollen.

kuras drupas vel tagad redzamas. Cēsīs uzturējās 44 ordeņa mestru gal-
mi. 1224. g. ap pili izceļas miestiņš. 1577. gadā krievu cars Jānis Briesmī-
gais ielenc pili, nopostīdams pilsētu. Pili ielenktie uzspridzināja. 1626. gadā
Cēsis ieņem zviedru karalis Gustavs Vaza. 1671. g. Cēsu pilsēta nodega.
1700. gadā to ieņem sakšu pulki, 1701. gadā zviedri, 1703. gadā atkal krievi.
Cēsis skaitās par apriņķa pilsētu no 1785. g.

Raunas miests atrodas 23 kil. no Cēsīm. levērojams ar seno bīs-
kapu pils drupām, kuras loti labi uzglabājušās. Skaista apkārtne.

Alūksnes pilsēta (Marienburg, igauniski Maria linu), ap 90 kil.
no Valkas (Rīga apm. 140 kil.), pie 5 verstes garā Alūksnes" ezera (191 m.

virs jūras līmeņa).

1360. gadā ordens uzcēla uz Ezera salas stipru pili. Viņas drupas vēl
tagad redzamas. 1560. gadā Alūksni ieņem krievi. 1701. gadā pilis zviedru
garnizons sekmīgi atsit sakšu uzbrukumus. 1702. gadā krievi pili ieņem.
Zviedri uzspridzina pili._ Krievi saskaitušies, aizved gūstā mācītāju Gliku
(latvju I. bibeles tulkotāju) un Martu Skovronsku, vēlāko Krievijas ķei-
zarieni Katrīnu I. Loti skaistā Alūksnes apkārtne pievelk daudzus tūristus.
Ezers loti bagāts zivīm un vēžiem.



87

Zemgale, uz Rīgas-Liepajas dzelzsceļa linijas, 11 kilometru no Kri-
mūnas stacijas, atrodas Dobele, kur vel tagad rēgojas senās ordeņa
pils drupas, kuru ceļa 1334. g. Dobeles pili 1620. gadā ieņēma zviedri.

Tukums senā pagātnē cietis daudzās kara vētrās. 1605. gadā pili
un miestu ieņem zviedri, izlaupa, noposta. 1653. gadā pili atjauno Kurzemes
hercogs, bet kara māksla tik talu attīstījusies, ka pili pamet, un viņa pama-

zam sagrūst. 1905. gada revolūcija Tukums spēlēja* lielu lomu.
Bauska atrodas uz 24,12 austr. garuma un 57,24 platuma grādiem,

uz trīsstūra, kur Muses, Mēmeles upes savienojas ar Lielupi, un 46 kik no

Jelgavas.

Starp 1443—1456. gadiem celta Bauskas ordeņa pils. 1511. gadā
miests ap pili iegūst pilsētas tiesības. 1559. gadā Bauska tiek atdota Po-
lijai. 1602. gada viņu iegūst Kurzemes hercogs Ketiers. 1625. gadā, cauT

nodevību, pils nak zviedru rokas. 1706. gadā pili un viņas apcietinājumus
uzspridzina krievi. 1812. gadā pilsētu ieņem Napoleona I. kara pulki.

Kuldīga 132 vērsies no Jelgavas, 42 verstes no Stendes stacijas.
38 no Skrundas. Visvecākā Kurzemes pilsēta. īpatnēja, daudz interesantu
būvju stāvas Ventas krastā. Lielākais ūdenskritums Latvijā. Or-

dens Kuldīgas pili ceļa 1242. gadā. 1300. gadā te jau pilsēta. Pilsētas tie-

sības no 1277. gada. Kuldīgas pils bjj_ stiprākā. 1413. gadā arī pilsētu no-

stiprina vaļņiem. Te labprāt uzturējās Kurzemes hercogs Jēkabs. 1658.
un 1702. gadā pilsētu un pili ieņem zviedri un 1659. gadā poli. 1702. gada
beigas hercogs evakuē Kuldīgu. Tagad mirusi pilsēta.

Rīga. Brāļu kapi.

Jēkabpils —
otra pilsēta Jaunjelgavas apriņķī. Atrodas uz

Daugavas kreisā krasta. Jābrauc līdz stacijai Krustpils. 16. g. simteni iz-

cēlās miests. 1670. gadā Kurzemes hercogs Jēkaibs piešķīra pilsētas tie-

sības. Ziemeļu karā, laikā no 1769—1860. gadam, pilsētu 4 reizas nopo-

stīja. 1710. gadā tur plosījās mēris.

1708. gadā pilsētu izlaupīja poli. 1812. gadā to ieņēma franču-prfišu
karaspēks. Pasaules karā pilsēta ārkārtīgi nopostīta.

Sēlpils arī Ziemeļu karā bij pilsēta. Ordens 1207. gadā te uzbū-

vēja stipru pili. 1704. gadā to noslaucīja no zemes virsus.

Grobiņa vecākā pilsēta Liepājas apriņķī. 1245. gadā ordens uz-

cēla pili. kuru drīz ieņēma kurši. 1290. gadā ordens pili atjauno. 1659.

gadā zviedri ieņem pili. 1794. gadā Grobiņas apkārtnē tika sakauti polu
revolucionāri. Visniknākās cīņas norisinājās 1919. gadā, kad Latvijas ar-

mija atbrīvoja mūsu dzimteni no Bermonda. Uzglabājas vēl ordeņa pils

drupas.
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Daži sirojumi pa Latviju.

I. Reņģe-Ezere-Grieze.

Katrā Latvijas apvida ir daudz interesanta priekš ceļotāja, kā dabas
zaņa, ta dzīves īpatnības. Ka vienu no tādiem varētu atzīmēt maršrutu
Reņģe-Ezere-Grieze.

Nobraucam ar Liepājas vilcienu līdz Reņģes stacijai, kura atrodas
uz Latvijas-Lietuvas robežas. Vilcieni iet — naktī, 22,45, no rīta 10 11 un

pec pusdienas 3,25 ar pārsešanos Jelgavā. No Reņģes stacijas labs ceļš
mus ved uz 18 kilometrus attālo Ezeres pagastu. Nākas iet caur Rubas
pagastu. 4. kilom. no stacijas, pa labi, vientuļa stāv Rubas baznīcas īpat-
nējā celtne. Pa kreisi visu laiku redzama robežupe Vadakste, redzams
lietuvju miests Laižus ar savām katoļu baznīcām. 8 kilometrs no stacijas
ir Rozas skola. Tā prāva celtne no sarkanā ķieģeļa. Pa kreisi leduslaik-
meta šludoņu izgrauzta leja, piemētāta lieliem akmeņiem. Viņpus'lejas, *ā

sauktā, «Strīpa», te apmēram 12—14 vecsaimniecības, aiz viņām robežupe.
Robežupe Vadakste ir skaista, zalem pieaugusi strauja upe, loti bagāta
Hvflft. Gar krastiem interesanti solot. Robežapsardzība te iemīdījusi ta-
;iņu. Dažus kilometrus no Rozas_ skolas, tā sauktais Permulu priediens
<\iz viņa, pie Sviklu mājam īpatnējs uzkalns, kurš atgādina pilskalnu. Ir
redzami simetriski uzkalniņi. Teika stāsta, ka šeit bijusi senču pils.

Ezeres muiža. Skats no parka avotiem uz Lietuvu.
Gesinde "Ezere". Blickzum Litauen.

Ezere ir stipri apdzīvots centrs. Te viena no lielākām valsts saim-
niecībām Latvija, kura saimnieko ikgadus ar lielu peļņu. Tad pagasta nams
un doktorāts, pasts, telegrāfs, telefons, aptieka, dzirnavas, kooperativs
«Skudra», ūdens zāģētava, koppienotava, autosatiksme un vietējo aizsargu
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klubs ar ēdnicu un istabām priekš iebraucējiem. Divi ezeri bagāti zivīm

skaistas upes. Ezeres parka milzu akmens, vairāku cilvēku augstumā,
vests 10 gadus no robežupes Vadakstes lejas. Krogs, kurā ievietojies
pasts, celts 1812. gadā. Robežupes Vadakstes malā vairākās vietās atrasti

izskalojumos akmeņlaikmeta cirvji. Parkā divi avoti ar loti dzidru un gar-

šīgu ūdeni. No lielā avota plašs skats uz Lietuvu, kuru šķir upe — Vadakste.

No Ezeres soļojam pa tā saukto Griezes ceļu uz Griezi.

Pa ceļam1, 5 kilometri attālumā — Marijas skola. Pa kreisi no viņas,
Vadakstes krastmalā, Andziņu māju rajonā, vecas kapenes no aizvēstu-

riskiem un krievu-franču kariem. No Marijas skolas redzams Rumzas
kalns un Griezes baznīca. Rumzas kalns atgādina milzu kapeni — kurgānu.

Ap viņu saistās teika, ka te nogrimusi pils. Kādu svētu rītu ganiņam pienā-
kusi daiļa sieviete un lūgusi, lai viņš iet trīs reizes ap kalnu un dzied ko-

rāli. Tikai atpakaļ nedrīkstot atskatīties. Gans tomēr otro reizi atskatī-

jies un pils, kura bijusi jau līdz pusei ārā, nogrimusi atpakaļ.

Ikšķile. —
Piemineklis pasaules kara kritušiem latvju strēlniekiem

Nāvessalā.

Griezes baznīcā ievērojamas ērģeles, kokgriezumi un pie altāra ie-

mūrēta akmeņa plate, kurā izcirsts kāda bruņinieka, «pulcovigck'a» attēls.

Kaut kur tuvumā Ir bijusi bruņinieku pils — kur, tas nav zināms. Pie

Griezes Vadakstes upe ietek Ventā, kuras pretējā krastā, Lietuvas daļā, ir

vecas baznīcas (laikam klostera) drupas. Pēc vēsturiskiem' datiem šī baz-

nīca esot pārveidota no normaņu vikingu celtnes, kuriem te bijusi nometne.

Bez šaubām tā ir viena no vecākām celtnēm. Tuvāki apskatīt nav iespē-

jams, jo drupas atrodas Lietuvā.

Vispāri šajā apkārtnē daudz dabas skaistumu Ventas stāvajos kra-

stos. Te daudz dabas bagātības. leteicama vieta botāniķiem un ģeolo-

giem. Dažus kilometrus pa Ventu uz leju ir Zaņas upītes ieteka. Te var

atrast ļoti daudz piritus un vērtīgus pārakmeņojumus no zemes vecākiem

slāņiem, kuri Zaņas upītes rajonā paceļas zemes garozas virspusē. Venta

bagāta zivīm. Sastopams t. s. upes lasis (Laxus forelis L.), vimbas v t. t.

Grupās ceļojot, iepriekš jāsazinās caur Ezeres kooperativu par auļo

satiksmi un dienām, kad auto pienāk Reņģes stacijā. Ar tālsatiksmes tāfc-

runi ,as «9 nokārtojam, ■ —D.—
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Vasarniču vietas Latvijā.

Vecāki.

Peldu vieta Rīgas tuvumā, vienu kilometri uz austrumiem no Dau-

gavgrīvas. Pirmā vasarnica_ celta 1898. gadā. Viena no iemīļotām klu-

sām atpūtas vietām. Ar Vecāķi uztur satiksmi kuģīši. Apm. 50—60 glītas
vasarnīcas priekš apm. 700 peldu viesiem.

Neibāde.

Pie Pēterupes ietekas Rīgas jūras līcī, 45 kilom. uz ziemeļiem no

Rīgas. Starp Rīgu un Neibādi kuģīšu satiksme. Gaiss ir loti labs, priežu
meži. Neibādē ir ārsts, aptieka, siltas vannas, pasta nodala.

Pabāži.

Agrāk zem Katrīnas (Katharinenbad) peldu vietas nosaukuma. Mil-

zīgi priežu meži. Sauss klimats. Netālu no Neibādes. Klusākā peldu vieta.

Ogre.

Pēc Siguldas ieņem otro vietu. Ogre ir miests. 32 verstes no Rīgas

uz Rigas-Daugavpils dzelzsceļa. Ogrē bij pirms kara apm. 300 vasarnicas.

Lielākā dala tagad izlabotas. Loti skaistā Ogres upe, Daugavas tuvums,

meži padara šo vasarnīcu vietu par iemīļotāko, jo tā ērti sasniedzama no

Rīgas.

Koknese (Kokenhusen).

Viduslaikos te bij ievērojama pilsēta. Atrodas uz Daugavas labā
krasta pie Pērses upes ietekas. Pērses upe ir klinšaina, loti skaista un ie-

vērojama ar savu ūdenskritumu. 1208. gadā Koknesi ieņēma vācu krust-

neši un padzina krievu Polockas kņaza ierēdni. Te vāci izveidoja sev

stipru cietoksni 1625. gadā pilsētu ieņēma zviedru karaļa Gustava Ādolfa

pulki. 1656. gadā pilsētu noposta cars Aleksejs Michailovičs. Vēl. tagad

rēgojas Kokneses spēcīgās pilsdrupas. Te daudz dabas skaistu vietu.

Daudz kalnu, gravas, upītes, un tautas dziesmās apdziedātais Sta-

burags:

E. BRUHNS

Buchhandlung Riga, Tirgoņu ielā JNB 15.

= Fernspr. 22779.

tele Literatur. Baltische Literatur. Antiquariat.
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Rīga.

Valdības iestāžu adreses.

Valsts prezidents, JānisČakste, Rīgas pilī, tālr.: 2121? Pieņem—
otrdienas no plsts 11-13. Saeimas priekšsēdētājs: Pauls Kalniņš,
Saeimas nama, Jēkaba iela 11, tālr.: 20010. Ministru kabinets Valde-
māra iela 3, dz. 4 un dz. 11. V a 1 s t s ka n c 1 c ja, Valdemāra ielā 3.'dz. 4 un
dz. 11, talr.: 20028. Valsts tipogrāfija, Rīgas pilī, tālr. 20031 Ār-
lietu ministrija, Valdemāra ielā 3. lekšlietu ministrija,
Brīvības iela 37/39. Rīgas prefektūra, Aspazijas bulv. 14 Rīgas
Apriņķa policija, Lāčplēša ielā 24, tālr. 3-42. Cēsu Apriņķa
P o ici ja, Cēsīs, Pils ielā 12, tālr. Cēsīs 35. Valmieras Apriņķa
policija, Valmiera, Beates ielā 10, tālr. Valmierā, 24. Valkas Ap-
riņķa policija, Valkā, Rīgas ielā 35, tālr. Valkā, 6. Madonas Ap-
riņķa p o-ļ ici ja, Madona, Rīgas ielā, Paegļa m., tālr. Madonā, 58. Jel-
gavas apriņķa policua, Jelgava, Dzirnavu ielā 2. Liepājas
pref ektura, talr. 88, Liepāja. Liepājas apriņķa polic I iec
c. Grobiņas p. t. k. Nr. 5, Kancleja Grobiņā, Lielā ielā 6. Kuldīgas
apr. policija, Kuldīga, Kalpaka ielā 1, tālr. Kuldīgā, 6. Ventspils
apr. policija, Ventspilī, talr. 38. Talsu apr. policija, Talsos,
Rīgas iela 6/8. Tukuma apr. pollc i ja, Tukumā, Harmonijas ielā 10.
talr. 18. Jēkabpils apr. policija, Jēkabpilī, Lielā ielā 53, tālr. 14
Ilūkstes apr. policija, Grīvā, Aptiekas ielā 63, tālr. 3. Daugav-
pils pils. policija, Daugavpilī, Miesnieku ielā 7, tālr, 34 un 39. D a v -

gavp i 1 s ap r. po1« i c i ja, Daugavpilī, Teātra ielā 21, tālr. 21. Rēzek-
nes apr. policija, Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 40, tālr. 4. Ludzas
apr. policija, Ludza, Kalna iela 12, tālr. 40. Latvijas dzelzs-
ceļu policija, lekšlietu min., ist. 64—67, tālr. Rīgā 1., 136. Centrālā
krimiļialpolicija, Prefektūra, taļr. 1-54. Finansu ministrija,
Valdemāra ielā 2-a. Izglītības ministrija, Valdemāra ielā 36-a,
talr. 2-77. Valsts bibliotēka, Pils laukumā 2. Kar a ministri ja,
Valdemāra iela 10/12. Satiksmes ministrija, Gogola ielā 3. Zem-
kopības ministrija, Kalpaka bulv. 6. Centrālā zemes ier ī c.

komiteja, Kalpaka bulv. 6, talr. 14—51. Tautas labklājības mi-
nistrija, Skolas ielā 28. Tieslietu ministrija, Antonijas ielā 6.
Valsts kontrole, Valdemāra ielā 26. Valsts statistiskā pār-
valde, Stabu ielā 12. Rīgas pilsētas val d c, L. Ķēniņu ielā 5.

Jelgava. Muzejs. Blick acs Mitau. Museum.
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Rīga ekskursanta apskatā.

Mēs iebraucam ar vienu no neskaitāmiem Rīgas stacijās pienākošiem
vilcieniem sirmajā Latvijas gatlvas pilsētā. (Rīga dibināta 1201. gadā no

bīskapa Alberta. ledzīvotāju skaits 1925. g. tautas skaitīšanā 337.699 per-

sonas. Pilsētas platība 207,2 klm.). No stacijas ejam gar Prefektūras un

Kriminālpolicijas namu un stalto Pasta ēku, apskatīt ievērojamo, antiskā

stilā celto Latvijas Operas namu. Operas priekšā stāv dienu un

nakti simtiem automobiļu, aiz viņiem krāšņi apdēstīts laukums, virs kura

izceļas slavenā Folca darinātais «Nimfu fontan s». Apskatījuši lielākās

latvju izdevniecības (Valtera un Rapa) skatlogus un grāmatnīcu Aspazijas

un Teātra bulv. stūrī, mēs nogriežamies pa kreisi, un par Vainu ielu no-

nākam līdz Amatnieku biedrības namam, kufš, lai gan vācu īpa-

šumā, spēlējis jo lielu lomu Rīgas sabiedriskā dzīvē. Ejam pa Audēju ielu

līdz R ī d z c n e,s ielai, kuras nosaukums norāda, ka te pirms vairāku gadu

simtiem čurkstēdama tecējusi Rīd'ziņas upīte. legriežamies Kalēju ielā, pa

labi, un nonākam Alberta laukumā, kura tuvumā, kā stāsta Rīgas kro-

nikas, atradies tā sauc. «Alkšņu dumbrājs», kurā dzīvojuši jo daudz bebru!
Tad nāk klusā Reformatu iela, kuras vecās ēkas stāsta Rīgas plašo vēsturi

un ka te Hanzas tirdzniec. laikos bijis pilsētas galvenais tirdzniecības

centrs. Reformatoru un Mārstaļu ielas stūrī atrodas kalvinistu lūgšanas

templis — Reformatoru baznīca. Pa ceļam varam apskatīt vecākās

Rīgas ēkas. Kungu un Kalēju ielas stūrī atrodas 1754. g. celtais Sv. Jura

hospitals (nama fasādē leģendārā bruņinieka — sv. Jura cīņa ar neuz-

varamo pūki). Minsterejas un Mārstaļu ielas stūri atrodas Dannen-

sterna nams (būvēts 1696. g.), kurā rātes kungi novietoja augstus' ciemi-

ņus. Tuvumā atrodas vecā un neremontētā Sv. Jāņa baznīca (kopš

1582. g. latv. draudzes rīcībā) ar savu raksturīgo Jāņa sētu, kurā tagad

mitinās Sociālā Apgāde. Agrāk Jāņa setā bija biskapa Alberta pirmais

dzīvoklis, šeit arī tika celta pirmā Rīgas kokabaznīciņa. 1215. gadā Rīgu

piemeklēja liels ugunsgrēks, un kad biskaps pārcēla savu eminences mītni

uz Doma baznīcu, Jāņa sētu atdeva dominikāņu klostera rīcībā. ledami

pa Skārņu ielu, mēs nonākam līdz Svētā Gara konventam, kurš»pastav

jau no pašas Rīgas dibināšanas. Tepat jau ir ari Sv. Pet c r a baznīca ar

savu plašo vēsturi. No koka viņa uzbūvēta tikusi 1209. gada, tad 1215. g.

nodegusi. Tagadējā baznīca celta 1408. g., bet pabeigta tikai 1491. gada.

Rīga. Melngalvju nams. Riga. Sch\varzhaupter Haus
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Pēc 200 gadiem augstais, mākoņu skarejs — tornis nogāzies, prasīdams
vairākus upurus. Jauno torni_atkal 1721. g„ taisni Pētera Lielā viesošanās
laika, saspēra zibens. Tagadējo 123 m. augsto torni uzcēla 1846. gadā, ar

vara bumbu un milzīgu vara gaili gala (svarā ap 6 pudi). Pāri Kungu ielai
nonākam Rāts laukuma viena stūrī pie.Rīgas jātnieku gvardes
mantu noliktavas, kuru grezno kopš 1554. gada vecākais Rīgas pilsētas
ģērbonis. Rāts laukuma vidu atrodas Silezijas smilšakmenī izcirsts
bruņinieka RoJanda tel s. Agrākos gadu simteņos šaī laukumā

atradies tirgus, bet viduslaikos te stāvējis kauna stabs,-pie kura piesieti
mazāki noziedznieki. Šepat rats bende nocirtis galvu lielākiem noziedznie-
kiem. Rāts laukuma mala atrodas Melngalvju nams (celts 1334. gadā,
tagad viņa rīko rautus, koncertus un priekšlasījumus). Slavenais Meln-
galvju nama pulkstens, kas rāda stundas, minūtes, dienas, mēnešus un pat
mēneša griežus, pagatavots g. un nesen kā izlabots no jauna uzstādits.

,Laukuma otra puse atrodas Rats nams. Namam visapkārt ar galiem
zeme iemūrēti 49 lielgabali. Šinī namā Rīgas rāte gadusimteņiem ilgi pār-
valdīja Rīgu un sprieda tiesu un taisnību Rīgas pilsoņiem. Tagad tur atro-

das pilsētas bibliotēka. Uz Daugavas pusi atzīmējams ar savu

īpatnējo stilu un krāšņiem sienu izrotājumiem (mozaikām) ir Jakša & Co.

tirdzniecības nams.

Universitate.

Tagad dosimies pretējā virzienā gar rāts namu, nogriezdamies pa

kreisi Tirgoņu ielā, no turienes pa labi Šķūņu ielā un tad pa Ģildes ielu līdz

Marijas tagad Lielai Ģildei, kas pieder bagāto lieltirgotāju sabie-

drībai (dibināta ap 1330. g.). lepretim atrodas Sv. Jāņa Oilde (vācu
amatnieku sabiedrības īpašums). Abas ēkas celtas smagā gotu stilā; viņās

glabājas dažādi vēsturiski sīkumi. Apiesim apkārt Lielai Ģildei, tad pa l.

Zirgu ielu pāri Šķūņu ielai, no kurienes pa 1. Jaunielu līdz Palasta ielai pa

labi. Kādreiz visu šo ielu vietā bijis ar ūdeni pilns aizsargu grāvis, kas

šķīris pilsētu no ārienes. Jaunielas un Palasta ielas stūrī, Daugavas pusē,

atrodas māja, kurā savā laikā dzīvojis Pēteris Lielais; te viesoju-
šās ari citas augstas personas: viņa dēls Aleksejs, Anna Petrovna, Katrī-

na 11. v, c. ledami tālāk pa Palasta ielu, jau redzam Doma jeb Mā-

ras baznīcas monumentālo būvi. Celta uzkalniņā, tagad pēdas 10 iegri-

musi zemē. Ārējo sienu pamati ir no biskapa Alberta laikiem,. Baznīca

daudz cetusi: 1547. g. nodegusi, 1656. g. cietusi kara ugunļ, 1709. un 1744.

g. lielos pavasara plūdos pārplūdusi ar ūdeni. Tagad stāvošais smagais

tornis ir no 1775. g. Agrāk viņa vietā pacēlies smailāks un augstāks, bet tas
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noārdīts, jo draudejis_ sagāzties. Doma baznīcā dus apglabāti Meinhards
un biskaps_ Alberts, ka ari pēdējais Rīgas virsbīskaps Vilhelms fon Branden-
burgs. Mākslas ziņā ievērojami ir baznīcas krāsainie stikla logi. Baznīcai
daudz vecu atltara trauku, un ērģeles ir vienas no lielākām pasaulē.
Ērģeles nodotas komp. Kalniņa lietošanā. Latviešu dievkalpojumi iksvēt-

dienu no 11—1. Pie baznīcas atrodas Doma muzejs. Atvērts svētdienās
no pīkst. 11—2. leeja pret maksu. Muzejs sastāv no vēsturiskās un dabas

zinātņu nodaļas. Vecuma, lieluma un izgreznojumu ziņā Doma baznīca ir

nepārspējams kultūras templis.

Tagad pa 1. Pils ielu lihdz Daugavas malai un tad pa labi, garām
Anglikāņu baznīcai, nonākam pie Rīgas pils, valsts prezidenta
mītnesi, kuru pirms 400 gadiem sev licis uzcelt ordeņa mestrs Valters Ple-

tenbergs. Pilī novietotas dažas valsts iestādes: Valsts tipogrāfija, «Valdī-

bas Vēstnesis» red., Etnogrāfiskais muzejs (atv. no pīkst. 10—3; svētd. no

pīkst. 11—2. leeja brīva), valsts mākslas muzejs (atv. no pīkst. 10—3; svētd.

nopīkst. 10—12. leeja brīva) v. c. Apgājuši pilij apkārt, mēs no Pils laukuma

iesim pa m. Pils ielu līdz Klosteru ielai, kur redzama, no citām ēkām ap-

ņemta, Jēkaba baznīca. Pirmo reizi minēta 1226. g., bet tagadējā
būve ir no vēlākā laika. Šai baznīcā 1522. g. Tegetmeijers sāka sludināt

Lutera mācību, bet 1582. g. Stepans Batorijs to atkal nodeva jezuītiem. Pēc

tam baznīca vairākas reizes piederējusi gan luterāņiem), gan katoļiem, un

pēdīgi ar mūsu Saeimas lēmumu vēlreiz atdota pēdējiem. Blakus Jēkaba

baznīcai atrodas Saeimas nams (cēlis florentiniešu renesanses stilā

architekts Pflugs 1864.—1866. gados). Šai namā Vidzemes muižniecība
mēdza noturēt savas sapulces — landtāgus, tagad tur dzīvo Saeimas pre-

zidents un zemes likteni veido tautas izvēlētie deputāti. Beidzot savu pa-

staigāšanos pa vēsturisko Rīgu, iegriezīsimies no Jēkaba ielas 1. Trokšņa

ielā, kas ir tik šaura, ka pretimbraucēji viņā netiktu viens otram garām.
Par ielas vecumu liecina tas, ka ūdens renstele Viņā iet pa pašu vidu._ Ejot

līdz Aldaru ielai, varam apskatīt vienīgos Rīgas vecos vārtus, kas vēl uz-

glabājušies. Tie ir tā saucamie Zviedru vārti. Ejot vēl tālāk i.z

Pulvera torņa pusi, mēs dažu apdrupušu mājiņu starpā varam'redzēt

atliekas no viduslaiku Rīgas mūriem, kas celti no laukakmeņu, kaļķakmeņu

un ķieģeļu sajaukuma. Pa 1. Trokšņa ielu mēs iznākam ārā pie Pulvefa tor-

ņa, kas ir vienīgais veco Rīgas mūru tornis, kujš_ uzglabājies līdz musu die-

nām, lai gan augšējā dala viņam pārbūvēta vēlākos laikos. Tagad tornī

ievietots kara muzejs (atvērts trešdienās un svētdienās no 10—13; piekt-

dienās no pīkst. 2—5 p. p., bet sestdienās no pīkst. 9—l. leeja brīva). No

Pulvera torņa nonākam pie Bas*teja kalna, kura kalngala uzkāpuši, kāri

tveram apkārtnes skatu. Te līčo kanāls, tur paliek drūmais Pulvera tornis,

tur spīd staltā opera un pelēkā granitā Latvijas augstskola.

M. L.
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Kuģu liniju saraksts pa Latvijas upēm un to garums.

I. Jelgava — Riga: 84 klm. Daugava — Lielupe. 2. Rīga — Slo-

ka: 48 klm. Daugava — Lielupe. 3. Jelgava — Sloka: 36 klm. Lielupe.
4. Rīga —

Dubulti: 34 klm. Daugava — Lielupe. 5. Jelgava — Emburga:
23 klm. Lielupe. 6. Ventspils — Sieka — Kuldīga: 78 klm. Venta. 7. Rīga
—Bolderaja: 14 Mm. Daugava. 8. Rīga — Mīhnaoa fabr.: 15 klm. Dau-

gava. 9. Rīga — Ilģeciems: 6 klm. Daugava. 10. Rīga — Zunda — Hģe-
ciems: 4 kihn. Daugava. 11. Rīga — Āgenskalns: 1,5 klm. Daugava. 12.

Rīga — Vimbas krogs — Ķekava: 16 klm. Daugava. 13. Bauska — Bru-

nava: 16,5 klm. Mēmele. 14. Daugavpils — Pogulanka: 7 klm. Daugava.

Autosatiksme.

Rīga — Baldone: 29 klm. (Ls 2.40); Rīga — Ķekava: 12,32 klm.

(Ls 1,—); Rīga — Limbaži: 79,91 klm. (Ls 7,—); Rīga — Neibade: 76,73 klm.
(Ls 5,—); Rīga — Skulte: 75,51 klm. (Ls 5,—); Rīga — Carnikava: 19,94
klm. (Ls 3,—); Rīga — Suntaži: 52 klm. (Ls 9,—); Kuldīga — Stende: 50

klm. (Ls 6,—); Jelgava —
Dobele: 35 klm. (Ls 4,—); Ventspils — Kuldīga:

59 klm. (Ls 10,—); Jelgavā — Džūkste: 36,81 khm (Ls 3,—).

Rīgas autobusu linijas.

Linija Nr. 1. Brīvības b. — Meža parks. (Dienas tarifs 40 snt., nakts —
80 s.)

Līnija Nr. 2. Feniks — Jugla. (d. —28 snt., n. — 60 snt.).

Linija Nr. 3. Gertrūdes — Dzirnavu ielas — Viesturdārzs. (d. — 20 snt.,

n. — 40 snt.).

Linija Nr. 4. Brīvības b. — Pleskodale. (d. —25 snt., n. —60 snt.).

Linija Nr. 5. Brīvības b. — Anniumuiža. (d. —24 snt., n. —60 snt.).
Linija Nr. 6. Brīvības b. — Nordeki. (d. —24 snt., n. 60 snt).

Linija Nr. 7. Maskavas iela — Birža — Eksportosta (d. —30 snt.).
Linija Nr. 8. Brīvības b. — Ilgeciems. (d. —23 snt., 18 snt.).

Linija Nr. 9. Brīvības b. — Torņakalns, (d. —23 snt.).

Linija Nr. 10. Brīvības b. — Bišu muiža.

Linija Nr. 11. Brīvības b. — Čiekurkalns. (d. —27 snt.).

Linija Nr. 14. Rātslaukums —
Zasulauka stac. (d. —23 snt.).

Linija Nr. 16. Rātslaukums — Bierini. (d. — 18 snt.).

Linija Nr. 17. Rātslaukums — Liepājas iela. (d. — 18 snt.).

Linija Nr. 18. Sarkandaugava — Mīlgrāvis.' (d. —20 snt.).

Brīvības b. — Ķekava. (Ls 1,50); Rātslaukums — Ķekava. (Ls 1,50);

Galvenais pasts — Baldone. (Ls 2,15); Rīga, «Central» viesnica — Limbaži.

(Ls 7,—); Rīga, Blaumaņa ielā 5 — Limbaži (Ls 7,—); Rīga I. —
Sarkan-

daugava. (Ls —,35); Rīga, Galv. pasts — Šeluchin muiža, (Ls 1,—). Rīga

(Simsona iebraucamā vieta, Tērbatas ielā) — caur Murjāņi — Raganukrogs.

(2,50); Rīga (Tērbatas ielā 32/34) — caur Straupi — Umurgu. (Ls 5,—).
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Bibliotekas

Rīgas pilsētas bibliotēka rātsnama.

Dibināta 1524. no_bijušo klosteru atstātām grāmatām un papildi-
nāta visvairāk caur dāvinājumiem. No 1878. g. bibl. pārvalda un apgādā
pilsētas valde. Grāmatu kopskaits ap 118.000 sējumi. Raksti iz visām zi-

nību nozarēm; inkuimbeļi, rokraksti, kartes, ģimeņu zinas un portreju krā-

jumi. Atvērta ikdienas. lenāk visas Latvijā izdotās grāmatas un laik-
raksti. — Medicinas nodaļā, Rīgas ārstu biedrības pārziņā, Domes muzeja
telpās, apm. 30.000 sējumi.

Vēstures un zinātnes pētnieku biedrības bibliotēka Domes muzejā.

Dibināta 1834. g. Mērķis — krāt visus uz Latviju attiecošos ziniskus,
it sevišķi vēsturiskus rakstus. Nodibināta rakstu maiņa ar apm. 150 ār-

zemju ziniskām biedrībām un savākti šo biedrību izlaidumi. Grāmatu skaits

apm. 40.000 sējumi un 1400 rokrakstu mapes. Pieietama par brīvu biedriem

un katram zinisku darbu strādniekam. leeja Jaunielā 22, 2 trepes. — Ag-
rākā Vidzemes bruņniecības bibliotēka, kas priekš kara atradās bruņniecī-
bas namā, Jēkaba ielā, apmēram 9000 sējumi — speciāli Latvijas vēsture,

novēlēta kā dāvinājums un pievienota šai senatnes pētnieku biedrības

bibliotēkai.

Dabas pētītāju biedrības bibliotēka.

Dibināta 1845. g. Grāmatu skaits — 45.000 sējumi, pēc satura, visvai-

rāk iz dabas zinātnes. leeja Jaunielā 22, 2 trepes.

Latvijas Universitātes, agrākā Politechnikumabibliotēka.

Dibināta 1862. g. Priekš kara bija grām. skaitā apm. 53.000 sējumi.

Katalogs drukāts 1895. g. Ar šo bibliotēku bij savienotas vēl Rīgas biržas

komitejas bibl. ar apm. 4000 sēj. un Techniķu biedr. bibliotēka (dibināta

1860. g.) ar apm. 2700 sēj. Politechnikuma bibl. pa kara laiku tika evakuēta

uz Krieviju un tikai maza dala ir atpakaļ dabūta. Tagadējā Universitātes

bibliot. 35.000 sēj. grām. lenāk visas Latvijā izdotās grām. un laikraksti.

Bez tam katrai fakultātei ir atsevišķas rokas bibliotēkas. leeja Universi-

tātē no Raiņa bulvāra.

Pilsētas statistiskās valdes bibliotēka.

Kalēju ielā 18, augšstāvā; dibināta 1867. g., grāmatu skaits apm.

4000 sējumi; statistika, tautsaimniecība un finansu zinības. Ziniskiem mēr-

ķiem pieietama kanclejas darba laikā.

Pilsētas veselības nodaļas bibliotēka.

Šķūņu ielā 11, 2 trepes augstu; dibināta 1870. g., grāmatu skaits

priekš kara 2226 sējumi; bagātīgs krājums rakstu par veselības kopšanu,
slimnicām v. t. t. Ziniskiem mērķiem pieietama ar valdes atļauju.

Pilsētas mākslas muzeja bibliotēka, muzejā,

Valdemāra ielā. Raksti par mākslu.

Vāgnera biedrības bibliotēka.

Dibināta 1877. g. Visi Vāgnera darbi mūzikā un literatūrā un raksti

par R. Vagneri.

Rīgas Latviešu Biedrības Zinību Komisijas bibliotēka.

Latviešu biedrības namā, Merķela ielā 13, dibināta ap 1880. g. Grā-

matu skaits apmēram 10.000 sējumi. Pievienota agrākā lasāmā bibliot.

Krietns krājums latviešu laikrakstu. Pieietama biedriem un nebiedriem,

pieteicoties pie bibliotekāra.

Žīdu izglītības biedrības bibliotēka.

Kazaku ielā 2, dibināta 1899. g. Grāmatu skaits 6300 sējumi, no tām

apmēram 4000 sējumi Hebraeica. lesākot tikai biedriem un no 1907. g. arī

nebiedriem pret maksu pieietama.
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Valsts bibliotēka un lasītava.

Pilslaukumā 2; bērnu lasītava un dublētunodala 1. Jaunielā 24, dibinā-
ta 1920. g. Grāmatu skaits apmēram 500.000 sējumi. Raksti iz visām zinību

mozarēnu kā arī beletristika. lenāk visas Latvijā izdotās grāmatas un laik-

raksti, kā arī daudz ārzemju izdevumi. Atvērta ikdienas. Pie valsts biblio-

tēkas pieder vēl Valsts statistiskās pārvaldes bibliotēka, Stabu ielā 12—3.

Grāmatu skaits apmēram 10.000 sēj. dažādās valodās. Pieietama ikdienas.

Dibināta 1911. g. no Vidzemes muižniecības statistiskās valdes.

Bez tam atrodas Rokas bibliotēkas pie valdības iestādēm: Saeimas

bibliotēka, Saeimas namā, ārlietu un iekšlietu ministrijā v. c, kurās ieplūst,

starp citu, arī daudz ārzemju periodiski izdevumi.

Skolu bibliotēkas atrodas vidus un pamata skolās un visās krietnākās
mācības iestādēs. Pareizticīgo garīgajā seminārā atradās priekš kara veci

vērtīgi krievu izdevumi (iz Polockas klostera bibl.), kas tagad ievietoti

valsts bibliotēkā. Fabriku bibliotēkas priekš strādniekiem atrodas vairākās

fabrikās.

Ložmetēju kalns pie Kalnciema.

Tautas bibliotēkas un lasītavas.

Līdz šim atvērtas un darbojas Rīgā sešas tautas bibliotekas-lasita-

vas, kurās atrodas grāmatas latviešu, krievu un vācu valodā, kā arī dažādi

žurnāli un laikraksti. Grāmatas izdod arī uz māju, laikraksti pieietami la-

sītavās. Atvērtas ikdienas no pīkst. 3—B vakarā.

Pirmābibliotēka, Gertrūdes ielā 19/21. Dibināta 1907. g. 10.000 sējumi

Otrā bibliotēka, Dārtas iela 41-a. Dibināta 1909. g. 10.600 sējumi
Trešā bibliotēka, Sadovnikova ielā 37. Dibināta 1912. g. 7.000 sējumi
Ceturtā bibliotēka, Miera ielā 43. Dibināta 1914. g. 6.000 sējumi

Piektā bibliotēka, Krāsotāju ielā 32. Dibināta 1923. g. 5.000 sējumi

Sestā bibliotēka, Sīmaņa ielā 14/16. Dibināta 1924. g. 7.000 sējumi

Biedrību un privātas bibliotēkas.

Pie biedrībām, kuras ilgāku laiku pastāv, ir nodibinājušās lasāmas

bibliotēkas un tiek uzturēti. laikrakstu galdi. levērojamākās minamas: Rīgas

Latv. Biedr. bibliot., biedrības namā, Merķeļa ielā 13. Tagad pievienota

Zinību Komisijas bibliotēkai. Izdots drukāts katalogs. Rīgas Latviešu

Amatnieku Biedr. bibl. Izdoti drukāti katalogi. Jonatāna Biedrības bibl..

Torņakalna Biedr. bibl. Izglītības kooperativa «Kultūras Balss» bibl., Mer-

kela ielā 1, dz. 3 un c.

7
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Krievu kluba bibliotēka, Ulejas biedrībā, Ķēniņu ielā.

Vācu bibliotēkas: Sabiedrības «Musse» bibliotēka — Ķēniņu ielā 4
r

pāri par 25.000 sējumu — pieietama tikai biedriem. «Gewerbeverein» biblio-

tēka, Ķēniņu ielā 30, dibināta 1865. g., pāri par 12.000 sēj. —pieietama ari
tikai biedriem.

Zīdu biblioteka-lasītava. Kalēju ielā 33. Apmēram 6.000 sējumi
beletristikas grāmatas, ebreju, krievu un vācu valodās un dažādi ārzemes

laikraksti un žurnāli. Izdod lasīšanā par maksu.

Bērnu bibliotēkas. Valsts bibliotēkas bērnu bibliotēka, lielā Jaun-

ielā 24 Bērnu draugu biedrības bibliotēka, Ķēniņu ielā 41; dibināta 1924. g.

3000 sējumi.

Privātas maksas bibliotēkas

atrodas pie dažiem grāmatu veikaliem: Valtera un Rapas grāmatu veikalā,
Teātra ielā — daiļliteratūras bibliotēka, krievu, vācu, angļu un franču va-

lodās; Jēpes grām. veikalā, Kr. Barona ielā 22, latviska bibliotēka, Ivanova

krievu bibliotēka, dibināta 1899. g. apmēram 10.000 sējumi, visvairāk krie-

vu valodā, grāmatas un žurnāli, Raiņa bulvārī 21 un citas.

Jelgavj-, Kurzemes Provincialmuzeja bibliotēka.

Dibināta 1818. g.: tagad apmēram 35.000 sējumi gr. Tiek uzturēta no

muzeja biedrības un no Kurzemes literatūras un mākslas biedrības. Raksti

iz visām zinību nozarēm, visvairāk vēstures; sevišķi Latvijas un speciāli

Kurzemes vēstures. Atvērta muzeja apmeklēšanas laikā — svētdienās.

Jelgavā. Amatnieku biedrības bibliotēka — 5500 sējumi:

Pilsētas brivlasītava, Kružoka krievu bibliotēka; Vassermaņa grām.

veikala bibliotēka, Palejas ielā 2; 26.200 sēj.

Bauskā, pilsētas valdes namā, brivlasītava.

§ ED- GAILIS I
(X) Optiskais veikals un darbnīca. (5?

nļr) Rīgā, Brivibas Ielā Nr. 12. nļr

Pagatavo brilles pēc ārstu parakstiem.

® Barometri (||
ar latviskiem uzrakstiem.
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Daugavpilī, Realģimnazijas skolotāju bibliotēka; 5000 sējumi. 2īdu

bibliotēka; 7000 sēj.; Adelberga bibl., dibināta 1859. g., 8000 sējumi.

Grobiņā, Lauksaimnieku biedrības bibliotēka un Jaunatnes Savienības

bibliotēka.

Jēkabmiesta, Žīdu bibliotēka.

Liepājā, pilsētas bibliotēka. Dibināta 1777. g„ pedeja laika, pec kara,

no jauna organizēta. 30.000 grāmatas — latviešu, krievu un vācu valodas,

ziniska un beletristiska satura, līdz ar jaunības un bērnu nodalu. Litera-

riskas-muzikas biedr. bibliotēka: 8500 sējumi, pieietama biedriem. Evaņģe-

liskās-Luter. biedr. bibl. apmēram 500 sējumi. Bez tam vel citu biedrībai,

kā arī grāmatu veikalu bibliotēkas.

Kuldīgā, Sadraudzīgās biedrības bibliotēka, Vacu-Baltijas palīdzības

biedrības bibliotēka, 2īdu bibliotēka, Beritca privāta bibl. 3000 sej.

Majoros, Dubultu Labdar. biedr. bibliotēka, dibināta 1886. g.

Rēzeknē, pilsētas bibliotēka, dibināta 1921. g. Naižula maksas bibl.

Saldū, Saldus iecirkņa skolotāju biedrības bibliotēka. Apmēram

1000 sējumi.

Daugavpils. Skats pie Kalkunu upes.

Talsos, Thalberga un Jansona privātas bibliotēkas.

Valmierā, pilsētas bibliotēka, Velēna namā.

Ventspilī, pilsētas bibliotēka. Apmēram 3000 sējumi.

Cēsīs, pilsētas bibliotēka. Apmēram 11.000 sējumi. Atvērta ikdienas.

Pieietama par maksu. Amatnieku biedrības bibliotēka.

Lauku bibliotēkas.

Pašas pirmās tautas bibliotēkas sāka ierīkot daži mācītāji savās drau-

dzēs no pašu privātiem līdzekļiem, kā Vāgners Neretā, 1838. g.; Pantenius

Jelgavā; Šatcs Tirzas—Velānas draud_zē, Vidzemē, ap 1850. g. v. c. Daži

ņēmuši mazu lasīšanas maksu, daži, kā piem. Šatcs, devuši bez maksas un

izdalījuši lasītājiem, draudzes locekļiem, grāmatas pēc dievkalpošanas baz-

nīcas ģērbkambarī, kā arī mācītāja dzīvoklL Pēc šo dedzīgo mācītāju mir-

šanas, šīs bibliotekiņas iznīkušas, jo pēcnācēji nav turpinājuši šo pasākumu.

Tautības atmodas laikmetā, sākot no 1870. g., kad saka izcelties dažādas

biedrības, tika ierīkotas arī biedrību bibliotēkas pie labdarības, dziedāšanas,

zemkopības un citām biedrībām, pilsētās un uz laukiem. Pēdējos gados tika

dibinātas arī speciālas bibliotēku biedrības. Uz laukiem šīs bibliotēkas at-

radās priekš kara biedrību namos,_ kā arī_ skolas, vai pagasta namos un

turpat tiek tagad no jauna organizētas. Pārkrievošanas laikmetā bij grūti

šās lauku bibliotēkas kuplināt, jo bija loti ierobežotas tiesības — tikai no

skolu kuratoriem vai inspektoriem atļautas grāmatas drīkstēja iegādāt. Cik

īsti Latvijā priekš kara bija uz laukiem lasāmo bibliotēku, nav skaidri zi-
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nams — varētu pieņemt apmēram 500. Tagad ir pēdējos gados no kultūras

fonda ierīkotas 450 bibliotēkas, katrā 500 sējumi, dažas iznīkušās bibliotē-

kas atjaunojot vai papildinot jau pastāvošās; dažas pavisam no jauna di-

binot. Šīs kultūras fonda bibliotēkas izdalītas pa visu Latviju; tās tiek pār-
valdītas no pagastu sabiedrībām, kā arī biedrībām.

Pie Latv. Jaun. Sav., Latv. Kult. Veic. Biedr. un Lātv. Nac. Jaun. Sav.

organ. pastāv bibliotēkas 343 vietās.

Ceļojošās bibliotēkas.

Tās tikai pēdējā laikā organizētas. Cēsu rajona Latviešu zemnieku

savienības ceļojošā bibliotēka Cēsu apkaimē. Izglītības kooperatora «Kul-

tūras Balss» organizētas 60 ceļojošas bibliotekiņas. katra ar 30—40 sēju-

miem, kopskaitā apm. 1500 dažādas grāmatas. Cirkulē «Kultūras Balss»

veikalos un dažās lauku, kā arī pilsētu biedrībās.
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levērojamākie muzeji un izstādes Rīgā.

Valsts mākslas muzejs.

Pilī. Direktors-tēlnieks B. Dzenis. Muzejā novietoti galvenām kār-

tām latvju mākslinieku darbi, kuri aizņem 11 istabas. Ir arī nedaudzi au-

strumnieku, Vakareiropas vecmeisteru, krievu, igauņu un t. t. darbi. Kop-
skaits pārsniedz 540. leeja brīva.

Valsts vēsturiskais muzejs.

Pilī. Direktors — Matīss Šiliņš. Atvērts ikdienas no rītiem (10—2

p. p.). leeja brīva. Muzejā archeoloģiskā, etnogrāfiskā, sveštautu un

numizmatiskās nodaļas. Muzejam 12 istabas un mantību kopskaits ir ap

15,000 priekšmetu.

Rīgas pilsētas mākslas muzejs.

Valdemāra un Elizabetes ielu stūrī (uz Esplanādes laukuma). Direk-

tors akadēmiķis prof. V. Purvīts. Muzejā gleznas galv. kārt. Vakareiro-

pas vecmeistari (flomu un Holandes skolas). Latviešu- nodaļā apm. 120

gleznas, 90 grafiski darbi un nedaudz skulptūras. Kopējais muzeja gleznu
skaits sasniedz skaitli 670.

Kara muzejs.

Pulvera tornī. Galvenā štāba administrativās daļas pārziņā. leeja

brīva. Sadalās Latvijas senatnes, vidus laiku, Latvju strēlnieku un Latvi-

jas atbrīvošanas pieminekļu nodalās. Aizņem visus piecus torņa stāvus.

Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības muzejs bij. Doma klosterī.

Palasta ielā Nr. 4. Inspektors Dr. phil. Kārlis fon Levis of Menars.

Bagāta archeoloģiskā nodala, daudz mākslas un kultūrvēstures pieminekļu.

levērojama dabas zinātniskā nodala.

Izglītības ministrijas skolu muzejs.

Valdemāra ielā 36-a. Pārzinis J. Šiliņš. Atvērts no 10—1 p p.

Bagātas dabas zinātniskās un skolu mācības līdzekļu kolekcijas. Plaša

zale ar akvārijiem un terarijiem.

Latvijas Dabaszinātņu biedrības «Latvijas Dabas muzejs».

Baznīcas ielā 35. Biedrības priekšnieks Landavu Ziedonis. lepriekš

jāpieteicas pa tālruni 3606. Muzeju iespējams apskatīt kura katra laika.

Ir trīs nodaļas: zooloģijai, botānikai un ģeoloģijai. Pēdēja ievērojamas
Landavu Jāņa (sen,) vietējo (Latvijas) iežu un citu minerālu kolekcijas.

Ogres skats. BHck aus Oger.
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Kā organizēts sports.

Latvijas sportu vadošais centrālais orgāns ir 1922. g. dibinātā Lat-

vijassporta organizāciju apvienība, kurā ietilpst ap 40 organizācijas ar kop-
skaita vairāk ka 15.000 biedriem. Pie Apvienības pastāv olimpiskā komi-

teja, kuras uzdevums ir rūpēties par Latvijas piedalīšanos Vispasaules
Olimpiādes. Atsevišķām sporta nozarēm Latvijā ir savas autonomas sa-

vienības, kurās iestājas zināmā sporta veida piekopējas biedrības. Starptaut.
olimpi komitejā Latvija nav reprezentēta, bet gan starptaut. savienībās.

Liels skaits ir Latvijā dažādu kult. biedrību un skolu sporta pulcinu,
pat plašu sporta organizāciju, kas neieiet sporta apvienībā, vai attiec, spor-

ta nozares savienībā, tomēr spēlē lielu lomu mūsu sporta dzīvē kā vispār,
sporta attīstību veicinošs faktors. Sevišķi vidusskolas dod kā aktivos spor-

tistus, tā nāk. darbiniekus un sporta publiku. Lieli nopelni sportistu au-

dzināšanā ir arī armijai. Sports Latvijā gan nav vēl kļuvis par visas tautas

lietu, tomēr naV Latvijā stūrīša, kur nebūtu sporta cienītāju.

Centrs rr Rīga.

Vadošo sporta iestāžu sēdekli atrodas Rīgā. Latvijas sporta orga-

nizāciju apvienības un olimpiskās komitejas sēdeklis ir Valdemāra ielā 65/67.
Tālr. 15-68.

Savienības.

Savienības ir šādas: Latvijas futbola savienība, Blaumaņa ielā 30/32;
Latv. vieglatlētikas savienība, Valdemāra ielā 65/67; Latv. smagatletikas

saviem, Samarina ielā 3; Latvijas ziemas sporta savienība, Valdemāra ielā

65/67; Latv. riteņbr. un motocikl. sav., Valdemāra ielā 65/67; Latv. basket-

bola sav., Jura Allunāna ielā 7;
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Biedrības Rīgā.

Rīgas sporta biedrības un biedrību sporta nod. ir šādas: Āgenskalna
vingr. un sporta biedr., adr. Baldones ielā; sporta biedr. «Arnatiers», Mari-

jas iela 13, dz. 47; Armijas sporta klubs, kara ministrijā; 1. Baltijas peldē-
šanas biedr., Alberta ielā 1, dz. 17; Grāmatrūpn. sporta klubs; «Ganimedes»

sp. nod.; ebreju sp. b. «Hakoah»; mcd. b. «Hubertus»; Jaunekļu kristīgā sa-

vienība, Jura Allunāna ielā 7; sp. b. «Ķeizarmežs», p. k. 64; sp. b. «Krauze»,
Samarina ielā 3, dz. 17; Latvijas sporta biedr., Valdemāra 66/67; Latv.
jaunatnes sav., Parka ielā 6; Latv. nac. jaunatn. sav., Blaumaņa ielā

30/32; L. U. akadem. sp. biedr., Universitātē; Latv. auto klubs, 1. Smilšu

ielā; Latv. aero klubs; Latv. motocikl. biedr.; Latv. pareizu medību un šauš.

biedr., Gertrūdes ielā 70, dz. 1; Latv. nac. klubs, Martas ielā 5; «Latvijas

vanagi»; Latvijas jachtklubs, Andrēja ostā, ziemas adr. Vaļņu ielā 20; sp. b.

«Marss», Vidzemes šos. 22-a; ebreju sp. b. «Makkabi», Mārstaļu 26, dz. 5;

1. Rīgas atletikas kl.; 2. Rīgas atl. klubs; Rīgas airētāju klubs. Balasta

d. 12; Rīgas jachtklubs, Dzirnavu 33; 1. Rīg. riteņbraucēju biedr., p. k. 64;
1. Rīgas vingr. biedr., Vingrotāju ielā 1; Rīgas futb. klubs, Kalpaka bulv. 4;

Rīgas polic. darbinieku sp. kl., prefektūrā; Rīgas tenisa klubs; sp. biedr.

«Sports»; «Tēvijas Sargs»; sp. b. «Union», Skolas ielā 12; Vidzemes jacht-

klubs, Balasta d. 3; futb. klubs «Viesturs», 1. Lāču ielā 13. dz. 42 v. c.

Centri provincē.

Provincē ievērojamākie sporta centri ir: Liepājā (darbīgākās biedrī-

bas: sp. b. «Olimpija», Latv. nac. jaun. sav., Armijas sp. kl., Latv. nac. klubs,
jachtklubs «Nord», «Tēvijas Saīgs», Nac. atvaļināto karavīru biedr., Pret-

alkohola biedr., «Makkabi»), Ventspils («Spars»), Grobiņa (Latviešu jaun.
sav.), Kuldīga (Latv. jaun. sav., «Otium»), Bauska («Krauze»), Jelgava (1.
Jelg. sp. b., Jelg. futb. klubs, Jelg. airētāju klubs,' Armijas sp. kl., «Douche»,

Evaņģ. jaun. sav., «Hakoah»), Strenči (Strenču sav. b.), Cēsis (Cēsu vies.

biedr.), Valmiera (Valm. sp. b.), Valka (Valkas sp. b.), Rūjiena («Krauze»),
Daugavpils (Latv. biedr., Dzelzsceļu kult. vēic. biedr.) v. c.

Sporta biedrību («Krauze», «Tēvijas Sargs» v. c), vai kult. biedrību

(Latv. jaun. sav., L*tv. nac. jaun. sav. v. c.) Sporta nodaļas darbojas vi-

sās apdzīvotākās vietās Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē, Latgales pilsētās un

visās vietās, kur uzturas lielākas karaspēka vienības, ir Armijas sporta klu-

ba nodaļas.

Universitāte.

Pie Universitātes darbojas akadem. sp. biedrība ar samērā mazu, bet

kvalitativi labu biedru skaitu, kurš ikgadus pavairojas ar Universitātē ieplū-

stošiem vidusskolu absolventiem sportistiem. Studenti sekmīgi sacentušies

Baltijas valstu studentu sacīkstēs ar kaimiņu studentiem, igauņiem un

poliem.

Vidusskola.

Sportam un fiz. audzināšanai nopietnu vērību piegriež izglītības mi-

nistrija. 1924. g. vasarā izgl. min. fiz. audz. insp. V. Cekula vadībā notika

Latvijas vidusskolu vieglatlet. sacīkstes, kurās 22 vidusskolu labākie sporti-

sti sasniedza labus rezultātus.

Fiziskas izglītības institūts.

Vingrošanas skolotāju sagatavošanai pastāv 1921. g. dib. Latvijas fiz.

izglītības institūts (Rīgā, Kronvalda bulv. 8) ar 2-gadīgu mac. kursu. Līdz

šim institūtu beiguši 50 audzēkni.

Treneri.

Latvijā darbojas vairāki profesionāli treneri. Sarīko kursus dažādās

sporta un fiz. audz. nozarēs. Darbojas speciāla boksa skola (Rīgā, Gertrū-

des ielā 2)
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Goda balvas.

Kā sporta tradiciju glabātājas jāuzskata sporta cienītāju, valsts urt

sabiedr. darbinieku un iestāžu dāvātās ceļojošās goda balvas, kuras, jo il-

gāki tās ceļo, jo kļūst vērtīgākas. Piem., Rīgas pilsētas 1910. gadā dibinātai

vieglatlētikā izcīnāmai balvai, sudraba kausam, kuru personīgā īpašumā ie-

gūst sportists, kas to sev izcīnījis pavisam 3 reizes, ir šādi pretendenti:

1910. g. Ozols Rīgā, 1911. gadā Gavriliks Viborgā, 1912. un 1913. g. Halme

Helsinki, 1914. g. N. Švedrevics Rīgā, 1921. g. T. Sukatnieks Ventspilī, 1922..

gadā Kibilds Rīgā, 1923. g._Klumbergs Tallina, 1924. g. Kibilds Rīgā. Daudzo

ceļojošo balvu vidū dārgākā ir Latv. sporta biedr. mūža biedru ziedotais,

Ls 2200 maksājošais, pēc prof. Rončevska pagatavotā modeļa, sudrabā kal-

tais mākslas darbs «Sportistu grupa pie Atēnas pieminekļa».

Literatūra.

Visa sporta literatūra Latvijā ir tikai dažas brošūras. levērību pel-

nošs darbs ir vienīgi Galvenā štāba izdotais «Fiziskas_ audzināšanas regla-

ments». Rīgas grāmatu veikalos bagātīgi dabūjama vācu sporta literatūra.

Sporta piederumi.

Sporta piederumi dabūjami dažādu branžu veikalos. ŠpeciaH veikali

Rīgā ir 3: Meijers, 1. Smilšu ielā; Banišs, Vaļņu iela un Miezīts, Cesu iela.

Žetonu un graviera darbu sporta speciālisti Rīgā ir Bertcs, Brīvības

ielā; Millers, Vaļņu ielā; Vītoliņš, Elizabetes ielā v. c.

Jelgava. II. Valsts vidusskola. Mitau.
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Latviešu Jaunatnes Savienība.

Centrāla valde Rīgā, Parka ielā Nr. 6, tālr. 90838..
Tekoši rēķini: Latvijas Bankā Nr. 224; Latvijas Tau-

tas Banka Nr. 14; Galvenā pastā Nr. 335. L. J. S-ba dibināta

1917. gada. Revolūcijas laikmeta, tāpat arī vācu un komunistu okupācijas
perioda darbība bij pārtraukta. Latvijas atbrīvošanas cīnām izbeidzoties,
ar 1921. gadu sākās enerģiska darbība, parrrazām pārņemot visu Latviju.
Pašlaik S-bā ietilpst 153 organizācijas (nodaļas) visā Latvijā, resp. Vidzemē,
Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Kopējs biedru skaits pārsniedz 12.000.

Savienības_ mērķis ir audzināt latvju jaunatni par demokrātisku na-

cionālu darba spējīgu pilsonību. Pēc S-bas iekārtas, viņas dzīves noteicējs,
ir kongress, kurā katra provinces organizācija sūta savus delegātus, kas iz-

vēl centrālās pārvaldes orgānus, kuri darbojas līdz nākošam kongresam.
L. J. S-ba ir apolitiska b i e*d rīb a un viņas biedri sastādās no vi-

sām pilsoņu šķirām. Sakarā ar 111. kongresa lēmumu, politika S-bas iek-

šējā dzīvē netiek pielaista, bet katrs savienības biedrs var rīkoties pēc sa-

viem individueliem ieskatiem valsts politiskā dzīvē.

L. J. S. darbība ir plaša. Rīgā s-ba uztur sekošas mācības iestādes:

1) L. J. S. vidusskolu, 2) L. J. S. valodu institūtu, 3) vokālo studiju un 4) L.

J. S. fiziskās audzināšanas sekciju. Bez minētām mācības iestādēm pie

S-bas notiek plaša jaunatnes pašdarbība, kura koncentrējas sekošās studijās

un sekcijas: 1) dramatiskā st., 2) referātu un literatūras, 3) sabiedrisko zi-

Latv. Jaun. Sav. Centra valdes sekretars Kārlis Vanags
un valdes priekšsēdētājs Voldemars Dzeltiņš.

nātņu, 4) propagandas, 5) šacha, 6) dabaszinātņu, 7) statistikas birojs,.

8) 6 gaidu pulcini, 9) 2 skautu pulciņi, 10) vilcēnu bari etc. Starptautiskā

apjomā darbojas filatēlistusekcija, kurai ir 600 biedru, 57 ārvalstu.
_

Sekcija
izdod laikrakstu «Jaunā Latvija». Pie visām L. J. S. provinces pilsētu, mie-

stu un apvidu organizācijām pastāv kori, dramatiskas studijas, sporta vie-
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nibas, bibliotēkas un orķestri. Daudzos apvidos L. J. S. organizācijas ir
kulturelas dzīves vadītājas. Centra valde izsūta org. lektorus, māksliniekus
organizācijām, tāpat arī teātra trupas, un vispāri rūpējas par jaunatnes bie-
drībām. 1925.gads noslēgts ar bilanci Ls 38.000,—. L. J. S. Centrālā valde

saņēmusi mazākus pabalstus no Kultūras Fonda un valsts kā citas pārējās
biedrības. Viss sasniegtais un iegūtais ir pašas jaunatnes nopelns, kuras
organizācija bauda simpātijas s-bā.

18. aprīlī š. g. L. J. S. Centrālā valdē ievēlēti: Voldemārs D z c I-

ti ņ š — priekšsēdētājs; Edgars Kārklinš — priekšs. biedrs; Kārlis
Vanags — sekretārs; Vilis Ozols — kasieris; Voldemārs
Zariņš —

biedru zinātājs; Alfrēds Osis — mantzinis; Kārlis
S i b c i k s — valdes loceklis.

L. J. S-bas nodaļas var dibināt ikkatrs pilsonis, ja viņš saņēmis Cen-

trālas valdes piekrišanu. Nodalu nodibmāt var 10 Latvijas pilsoņi. Par di-

bināšanas sapulci jāziņo Centrālai valdei.

L. J. S-bas svarīgākie pasākumi.
I. Pieminekļa celšana s-bas goda biedrim, latvju tautas dziesmu krājējam

Krišjānim Baronam jaunatnes pils veidā.

18. aprila š. g. pilnā sapulcē vienbalsīgi nolemts celt pieminekli Kriš-
jānim Baronam jaunatnes pils veidā. Projekta izstrādāšana nodota S-bas

priekšsēdētājam V. Dzeltiņam. Jaunātnes pils iekārta ir domāta sekoša:

1) Lielā koncertzāle svinīgām izrādēm, tautas svētkiem un plašākiem sarī-

kojumiem ar modernu skatuves iekārtu; 2) Mazā koncertzāle; 3) Vairākas

zāles zinātniskiem priekšlasījumiem un sapulcēm; 4) Sporta un vingrošanas
zale ar ūdens baseinu peldēšanai; 5) Telpas jaunatnes biedrību birojiem,

sekcijām, studijām; 6) Centrālās bibliotēkas zāles; 7) Latvijas dabas muzejs

ar preparēšanas kabinetiem; 8) Pansionāts iebraucējiem, resp. ieceļojo-
šiem jaunatnes pārstāvjiem; 9) Virtuve un klubs ar brīvlasītavu, bez tam

telpas L. .1. S. mācības iestādēm un preču muzejs. Jaunatnes pils domāta

kā kultureli-sabiedriskās dzīves centrs mūsu nacionālai kultūrai. J. P. tiks

uzskatīta kā visas latvju tautas kopējs īpašums un arī celšanai vāks līdzek-

ļus visā latvju tautā un ārzemēs dzīvojošo latvju kolonijās. Komisijas pre-

zidijā un locekļos uzaicinās plaši pazīstamos valsts, sabiedriskos un prak-
tiskos darbiniekus. Sevišķā vestibilā būs iegravēti visu ziedotāju original-

parasti. Pagaidu organizācijas darbus izved L. J. S-bas centrālā valde,
Parka ielā Nr. 6, tālr. 90838;

Latviešu Jaunatnes S-ba uzaicina, visas biedrības, pilsoņus neatrau-

ties un stāties sakaros šī cēlā mērķa realizēšanai. Tam nolūkam vēlams di-

bināt pieminekļa komitejas, kuras vāc ziedojumus. Tuvākā nākotnē L. J. S.

nāks atklātībā ar konkrētiem datiem.

11. Baltijas valšķu jaunatnes S-ba

tiek organizēta no visām Latvijas jaunātnes biedrībām un L. J. S. . Cieši pa-

balsta idejas realizēšanu. B. V. J. S. ietilptu Latvija, Somija, Eestija un

Lietuva.

111. Latvju jaunatnes Apvienība

ir nodibināta uz konvencijas pamata starp L. J. S., L. N. J. S. un Centrālo

L J. s.

Latviešu Zemnieku Savienība.

Latviešu Zemnieku Savienība ir lielākā un vecākā pilsoniskā partija

Latvijā. Viņas galvenais mērķis — likumdošanas ceļā aizstāvēt zemniecī-

bas politiskās, saimnieciskās un kulturelās vajadzības un prasības. Nodi-

bināta Latv. Zemn. Savienība 1917. g., Valkā. Tagad viņā apvienotas 449

nodaļas, kuru biedru kopskaits pārsniedz 20,000 l Nodaļas, savu uzdevumu

labākai veikšanai, apvienotas 33 rajonos. Rajona darīšanas parzin rajona

padome un valde, kuras ievēl rajonā apvienoto nodalu biedri. Savienības

pārvaldes orgāni: 1) kongress, 2) padome, 3) valde un 4) revīzijas komisija
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B-bas «Jaunatnes draugs».

birojs atrodas Rīga, Parka iela 6. B-bas mērķis: nepilngadīgobērnu morā-

liska, tiesiska, fiziskā, garīga un materiālā stāvokļa uzlabošana. B-ba no-

lēmusi organizēt kursus, korus,_orķestru S un vasaras kolonijas, rūpēties par
bērnu likumīgo tiesību aizstāvēšanu, pētīt bērnu dzīves apstākļus, organi-
zēt rotaļas un vingrošanas slēgtas telpas un uz laukumiem, ierīkot bērnu
klubus, pulciņus, bērnu dārzus un bērnu mājas, atvērt un uzturēt dažāda
tipa pastāvīgas un ceļojošas bibliotēkas un lasītavas, sarīkot bērnu svēt-

kus, sapulces, priekšlasījumus, ekskursijas, loterejas,- bērnu teātra izrādes,
koncertus, kino izrādes jaunatnei un citus izrīkojumus, izdot un izplatīt
periodiskus izdevumus, aizsargāt bērnus no eksploatacijas un rupjas apie-
šanas, cīnīties pret bērnu übagošanu, apgādāt bērnus ar siltu ēdienu, ap-
ģērbu un apaviem, gadat par skolu un bērnu dzīvokļu uzlabošanu, sekmēt
visus sabiedriskos un personīgos pasākumus, kas virzīti uz b-bas mērķu
sasniegšanu.

B-bas valdē ievēlēti: priekšnieks Jānis Balodis, priekšn.
biedrs Aleksandrs Gabriks, sekretārs Kārlis Vanags, ka-
sieris Aleksejs Dogadkins un biedrzinis Voldemārs Dzeltinš

Sēd, no kreisās: A. Gabriks; J. Balodis; K. Vanags; stāv: V. Dzeltiņš;

A. Dogadkins.
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Latvijas Kultūras Veicināšanas b-bas

birojs atrodas Rīgā, Lāčplēša ielā 22. B-ba sev spraudusi par mērķi veici-
nāt Latvijas kulturas attīstību. Darbība bija loti plaša. Pēdējā laikā b-bas
darbība iestājies stiprs pagurums — likvidēti gandrīz visi pasākumi, kā sko-
las, studijas, orķestri, bērnu dārzi, kursi v. t. t. Palikuši vienīgi skautu
pulcini.

B-bas valdē ieiet: priekšsēdētājs Otto Krolls, sekretārs Līgotņu Jē-
kabs, kasieris Jānis Šiliņš, valdes locekli Teodors Būcens un Richards
Jansons.

Latvijas Kultūras un Palīdzības b-bas

birojs atrodas Rīgā, Merķela ielā 6, dz. 4. B-ba spraudusi sev par mērķi:
veicināt Latvijas kultūras līmeņa pacelšanu, palīdzības sniegšanu sabie-
driskiem darbiniekiem, palīdzības fonda nodibināšana, krāJ-aizdevu un bēru
kases, ka arī_ gādāt par bērnu lietderīgu izprieci v. t. t. Valde sastāv:
priekšnieks Jānis Balodis, kasieris Teodors Eižens sekretārs Jai.;s Lūsis
un valdes locekļi: J. Barbaks un K. Balodis.

Sēd, no kreisās: P. Eizens; J. Balodis; J. Lūsis. Stāv: J. Barbaks

un K. Balodis.
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Latvijas mākslas akadēmija.

Latvijas mākslas akadēmija atrodas Rīgā, Gogola ielā Nr. 3, Dzelzs-

ceļu virsvaldes namā. Viņā apvienotas divas mākslas nozares — tīrā māk-

sla un mākslas amatniecība. Akadēmija ir autonoma mācības iestāde un vi-

ņas priekšgalā stāv no akadēmijas padomes ievēlēts rektors un viņa biedrs

prorektors. Akadēmija dibināta 1919. g.

Akadēmijas satversme nosaka akadēmijas iekārtu un tiesības, ir no

Saeimas apstiprināta un no valsts prezidenta izsludināta 1924. g. 7. februāri.

Audzēkņu maksimālais kopskaits nolikts uz 250. Akadēmijā tiek uz-

ņemtas abēja dzimuma personas uz sacensības eksāmena pamata, pie kam

pilntiesīgos audzēkņos ieskaita tos, kuriem vispārējā izglītība līdzinās vis-

maz pilnam 6 klašu pamatskolas kursam, pārējie, ja vietas atļauj, un kuri

izturējuši sacensības eksāmenu, var tikt ieskaitīti brīvklausītājos. Uzņem-
šana notiek vienu reizi gadā — rudenī.

Biedrība «Centrālā Latviešu Jaunatnes S-ba»

jaunākā jaunatnes biedrība ar līdzīgiem mērķiem kā L. J. S. Neko spilgtu
savā darbībā nav uzrādījusi. Birojs, Gertrūdes ielā 34.

Latvju Nacionālā Jaunatnes S-ba.

Centrālā valde, Rīgā, Blaumaņa ielā 30/32, tālr. 3916.

L. N. J. S. dibinājās tūliņpēc Latvijas atbrīvošanas cīņu izbeigšanas un

ir viena no rosīgākām jaunatnes organizācijām. Uoti spēcīga sporia laukā.

Pie S-bas ir 17 skautu pulciņi un ar vienu nāk jauni klāt. S-bai ir_ 80 lauku

organizācijas, kurās rosīgi darbojas. Centrālās valdes priekšgala atrodas

spējīgs darbinieks Jānis Štelmachers, kā priekšsēdētājs. S-ba

daudz strādā, lai sekmētu Balt. valstju Jaunātnes S-bas dibināšanu un latvju

jaunatnes apvienības realizēšanu.

Latvijas Dabaszinātņu biedrība

(Baznīcas ielā 35, Dr. Butula namā.)

organizē latvijas dabas muzeju un izdod žurnālu «Daba». Biedrība dibināta

1923. gadā un ieguvusi jau prāvus materiālus muzejam.
_

B-bas priekšgalā

Landavu Ziedonis, pazīstams zinātņu popularizētājs. Biedrība par

biedriem daudz universitātes mācības spēku, skolotāji un jaunatne.

...........n....BB..a......n.a.

| n Mm
Mēbeļu un koka apstrādāšanas rūpniecība

j Rīgā, Miera ielā Nr. 19

ļ Tāļrunis 7-0-4-1

■ nn»Hmmm|
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VI. latvju vispārējo dziesmu un mūzikas svētku piemiņai.

(Rīgā, 19.—20.—21. jūnijā 1926. g.)

Dziesmu svētki ir kļuvuši par tradiciju latvju tautas garīgā dzīvēm

Ar viņiem saistīta visa latvju tautas kultūrvēsture un pēdējo 60 gadu cen-

tieni pēc neatkarības, pēc brīvās Latvijas.

VI. latvju vispārējos dziesmu un mūzikas svētkos izpaudās visas

latvju tautas spēks un vienība, to liecināja tā lielā uzupurēšanās un darba

prieks, kādu pierādīja viņu aktivie darbinieki, resp. vairāk kā 6000 dziedā-

tāji ar saviem vadoņiem priekšgalā. Svētkus oficiāli pabalstīja valdība,

kamdēļ viņu nokrāsā vienu otru reizi arī bij sajūtama zināma noslēgtība.

Rīcības komiteja sastādās sekosi:

Kā priekšsēdētājs — L. Konservatorijas dir. prof. .1. Vītols; viņa bie-

dri — Universitātes protektors doc. G. Klaustiņš un Nac. operas diriģents
T. Reiters; kasieris — Nac. teātra dir. J. Brigaders; sekretārs — diriģents
J. GrimfeldSu Locekli: Nac. operas dir. J. Zālīts, diriģenti — R. Eglen-

tals, L. Grēza, B. Muižnieks; komponisti — P. Jurjans, E. Melngailis, A.

KaMņš; māksi. Jul. Madernieks, koru pārstāvis M. Karsons, kandidā-

tos: diriģenti — A. Brenners, A. Kārkliiņš, J. Reinholds un skolotājs —

A. Argals.

_

Goda prezidijā:

Valsts prezidents prof. J. Čakste, Saeimas priekšsēdētājs Dr. P. Kal-

niņš, Ministru prezidents A. Alberings, Izglītības ministrs E. Ziemelis, Rīgas

pilsētas galva A. Andersons un komponists E. Vīgners.

Goda diriģentos: komponisti P. Jurjans un E. Vīgners. Virs-

diriģenti: P. Jozuus, A. Kalniņš, E. Melngailis v. T. Reiters. Kara or-

ķestru diriģenti: F. Košs un E. KušķevicS'.

Dziesmu svētku programā uzņēma 47 dziesmas:

K. Baumaņa — 1, J. Cimzes — 2, E. Dārziņa — 3, A. Jurjana — 4,
P. Jurjana — 4, A. Kalniņa — 8, J. Mediņa — 1, E. Melngaila — 8, H. Ores

— 1, V. Ozoliņa — 1, O. Šepska — 1, E. Vīgnera — 1, J. Vītola — 9, J. Zā-

līša — 3.

Darba sekmēšanai pastāvēja sekošas sekcijas: 1) Dzīvokļu (J.

Aberbergs, E, Eglentals, M. Karsons), 2) Estrādes (dir. B. Muižnieks,

T. TrambergS', E. Jaurēns, J. Kalējs, M. Karsons, J_. un O. Ķīsis, T. Spu-

riņš), 3) Izrīkojumu (E. Brusubārda, dir. Art. Bērziņš, J. Bļaus, R. Mil-

lers, R. Veidemamis un dir. J. Zālīts), 4) Kartības (prefekts T. Grinvalds

un vice-dir. V. Ludiņš), 5) Koru sacensības (prof. J. Vītols, A, Ābele,
P. Jurjans, J. Kārkliņš, Paula Līcīt, E. Vīgners un J. Zālīts), 6) Preses,

propogandas un reklāmas (Dr, A. Bīlmanis, M._Hiršs., imž. Pen-

ģerots un J. Zālīts), 7) Pūtēju orķestru (dir. L, Greza, A. Ābele un

J. Mediņš), 8) Saimnieciskā (doc. G. Klaustiņš, dir. .1. Brigaders un

inž. Spr. Paegle), 9) Satiksmes (dir. J. Mazkalniņš, R. Eglentals*, pulkv.-

leitn. P. Ozols, J. Švarcs), 10) Tērpu (maksl. Jul. Madernieks, A. Cīrulis,

M. Eše, J. Kuģa, L. Liberts, Jf un M. Silliņa). Darbvedības priekšgala at-

radās R. E g 1c n t a l s.

Svētkos ņēma dalību 172 kori ar 6387 dziedātājiem-jām. Labākas

org. piedalījās sekoši: Latviešu Jaunatnes Savienības or-

ganizācijas ar 12 koriem, Latv. Kuli veic. t>bas nodaļas ar 5 ko-

riem un Centrālā Latv. Jaun. Sav. ar — 1 kori (!).

Svētku laikā Latvijā viesojās Somijas valsts prezidents un notika aiz-

sargu kopējā parāde ar armiju.

" Estrāde celta pēc arch. doc. Kundziņa.
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Dziesmu svētku atcerei.

No redakc i j a s: «Vadonis pa Latviju» bija jau gatavs īsi pirms
dziesmu svētkiem un izstādi, kad no redakcijas neatkarīgu apstākļu dēj
grāmatas drukāšana bija jāpārtrauc taisni pie korektūras salaušanas. Tagad
šinī izdevuma varam vienīgi kondspektivi atskatīties uz pagājušiem tautas

svētkiem. Red.

«Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju .
. .» tāda ir

latvja dzīve. Latvju tautai dziesmas ir lielākais jūtu piedzīvojums. Dzie-

sma, kā latvju dvēseles valdošais tēls, ir īstenība.

Dziesma ir daile, mīla un dievība. Senatnē, kad latvji «krimta cietu

pelav' maizi'», dziesmu gars tos stiprināja. Pat nesenajā pagātnē, tautu dēli

dziedādami staigāja savus Golgatas ceļus un dziedādamas viņu dvēselītes

aizgāja mūžīgajā uzvaras saules dārzioāi.
Šā gada 19. 20. un 21. jūnijā sirmā Rīga atkal sauca pēc dzesmām.
Gadiem ilgi latvju tauta bija klusējusi, tagad ar jaunu sparu cēlās

latvja krūts un brīvā vienotā dziesma plūda šinīs trijās dienās vienotai

tautai. •

Līdz šim noturētos dziesmu svētkus raksturo sekošā tabele:

Rīc. kom. Dziedā- Apmek- Izdevumi. leņēmumi,

pr-js. tāju. lētāju.
I. dz. svētki, 26.-29. jun. R. Tomsons 1003- 19000 4779,24. rb. 7354,50 rb.

1873. g. Rīgā,
Viestura dārza.

11. dz. svētki, 17.—21. jun. K. Kalniņš. 1624 14.725 24.000 rb. 12.000 rb.

1880. g. Rīgā,
Jēkaba laukuma.

111.dz. svētki, 18.-21. jun. Fr. Grosvalds. 2600 35.000 17.300 rb. 28.300 rb.

1888. g. Rīgā,
Esplanāde.

IV. dz. svētki. 15—17. jun. J. Čakste. 5218 45.000 (mazs zaudējums)
• 1895. g. Jelgava.

V. dz. svētki, 19.—21. jun. Fr. Grosvalds. 2300 60.000 56.000 rb. 61.000 rb.

1910. g. Rīgā,
Ganību lauk.

VI. dz. svētki, 19—21. jun. J. Vītols. 6526 99.536 ap 8 milj. r. 11.300.000r.

1926 g. Rīgā,

Esplanādē.

VI. dziesmu svētku organizācijas komitejas prezidijs sastāvēja ne-

prot J. Vītola, doc. G. Klaustiņa, dir. T. Reitera, direkt. J. Brigadera un

diriģ. J. Grienfelda.

Rīcības komitejā iegāja: komponisti: P. Jurjāns, A. Kalniņš, E. Meln-

gailis; diriģenti: B. Muižnieks, R. Eglentals, kplm. L. Grieza, J. Zalītis un

M. Karsons.
Svētku goda prezidijā tika ievēlēti: Valsts Prezidents — profesors

J. Čakste; Saeimas Prezidents — Dr. P. Kalniņš; Ministru Prezidents —

A. Alberings; Izglītības min. E. Ziemelis; Pils. galva A. Andersons un kom-

ponists E. Vigners^
Dziesmu svētku programa sastādījās no 47 dziesmām, skaņotām no

13 autoriem.

Svētku dziedātāju sarakstos reģistrēti 6387 dziedoņi, kaut gan oficiāli

bija datēti 6526 dziedātāju (2665 vir. un 3861 siev.). Bez tam svētkos pie-

dalās 16 kara orķestri ar 321 dalībn., un 128 muziķu liels simfonisks or-

ķestrs.
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Dziesmu svētku estrāde tika celta pēc doc. P. Kundziņa projekta,
95 metri gara un 29 m. plata, kur augstākais pakāpiens ir 10 m. no zemes.

Uz laukuma tika ierīkotas 31,000 sēdvietas un 9000 stāvvietas. Estrāde un

laukuma apbūve līdz ar nojauci izmaksāja 3.131.652 rbļ.

Četri virsdiriģenti saņēma pa visu laiku katrs 37,500 rbļ., pieskaitot
vel 25,000 rbļ. ceļa naudas mēģinājumiem. (Kopā 62,500 rbļ.).

Komitejas sekretārs saņēma 10,000 rbļ. gratifikācijas, bet darbvedis
caurmēra 6500 rbļ. mēnešalgas.

Svētku laikā notika vairāki ievērojami koncerti, un, svētku trešajā
■dienā ieradās Somijas Valsts Prezidents, Dr. Lauri Kristiāns Relanders.

No dziesmām publikas piekrišanu un kritiķu atsauksmi Izpelnījās
Dārziņa «Sapņu tālumā», Vītola «Beverinas dziedonis», Kalniņa «Dzimtene»,
Melngaila «Bārenītes slavināšana». Imponēja arī E. Ozoliņa «Papardes
zieds».

Pirmā svētku dienā vispārējo koncertu apmeklēja 29,106 pers., otrā

dienā (20. jun.) 30.838 pers., bet 21. jūnijā — 35.981 pers. Svētkos, bez ci-

tiem ienākumiem, no biļetēm vien ieņemts 11.240.845rbļ. (224,816 ls 90 snt.).

Svētku atlikums svārstās ap 3 milj. rubļu.

Dziesmu dienas pagājušas un tauta iegājusi atkal savās ikdienas dar-

ba sliedes, bet dziesmu skanas līdz ar Daugavas ūdeņiem aizplūdušas tālu
svešās zemēs un stāsta tur par latvju mošo dziesmu garu, dailes un skai-

stuma mīlu! M. L.

VI. Rīgas izstāde.

Reizē ar dziesmu svētkiem, A/S. «Izstāde» sarīkoja savā laukumā

VI. Rīgas izstādi, paredzēdama jo lielu laužu saplūdumu un bagātīgu eks-

ponātu pieteikšanu, taču apmeklētāju skaits šī gada izstādei samazinājies

par 20—25% pret pag. gada izstādes apmeklētāju skaitu, arī visi eksponāti
izstādes pirmajās dienās vēl nebija sakārtoti un izstādīti.

Neskatoties uz to, izstādes rezultāti ir visai apmierinoši. Šī gada
izstāde bij noteikti latviska, kur pārsvarā bija Latvijas ražojumi.

No ārvalstīm plaši bija reprezentētas Somija, Zviedrija (metalurģijā),
Šveice; bez tam izstādē ņēma dalību arī Japāna, Anglija, Ziemel-Amerikas
Savienotās valstis, Austrija un Čekoslovaķija.

Izstādē redzējām daudz jauna un pamācoša; sevišķi vērtīgas
plaši izstādītās lopkopības, zivkopības un putnkopības nodaļas. DzīvnieKU

izstādi, uz publikas vēlēšanos, pat pagarināja. Arī ārvalstis ņēmušas vērā

mūsu rūpniecības spējas un atplaukšanu, nav viņu izstādījumos nevajadzī-

gās, mūsu apstākļiem nepiemērotās un nemodernās mašinas v. c. lietas.

Darījumi izstādē noritējuši teicami. Lielā skaitā pārdotas kulgarni-

turas, motori, pļāvēji, rati, lopi un putni, mēbeles, automobili un motocikleii.

Nākamā izstāde pēc 2 gadiem, taisni Latvijas X. gadu jubilejas svēt-

kos, Vislatvijas masštabā, kur vairākas solīdas firmas jau pieteikušas sa-

vas vietas. M. L.
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ļļ«Brīva. Zeme»
(j Latviešu ZemniekuSavienības

laikraksts, ar ik pārnedēļas

pielikumu «Zemes Spēks»

lauks, un lauku dzīvei.

>j Parakstīšanās uz 19ZO. g. turpinājās. i)

(• Astotais gads. js

(i «Brīvā Zeme» savās slejās sniedz vispusīgu, pil- X

(: nīgu un pārbaudītu informāciju.

ļ: «Brīvā Zeme» sniedz katru nedēļu bagātīgi ilu- i)

(\ strētu pielikumu. :)

V: «Brīvā Zeme» sniedz ik pārnedēļas savu pieli- •)

ļ:
kurnu lauku dzīvei un lauksaimn. «Zemes Spēks». jļ

ļj
Abonēt „Brīvo Zemi" nozīmē nevis ļj

ji naudu izdot, bet gan to ietaupīt! jļ
ABONĒŠANAS MAKSA: SLUDINĀJUMU MAKSA: jļ

>j bez piesūtīšanas par 1 mēnesi
— par vienslejīgu petit rindiņu: priekš- •%

(; 2 lati, ar piesūtīšanu par 1 mēn. pusē 80 sant., tekstā 70 sant., :)

(• —-2 lati 50 sant.; ar piesūtīšanu sludinājumu daļā: firmu un iz- v

X par 3 mēnešiem 6 lati 50 sant.; priecu sludinājumi 25 sant., pā- •)
c; ar piesūtīšanu par 6 mēnešiem rējie sludinājumi 16 sant., darba :)

v 12 lati; ar piesūtīšanu par 1 gadu spēka piedāvājumi 6 sant. plus •)

/J 22 lati. L. Z. S. nodaļām — ja 5 proc. pi'sētas sludin. nodoklis. \)
?: abonentu skaits ir l j3 no pagasta Ārzemju sludin. 50 proc. dārgāk. 0
(• māju skaita — 2 lati 20 sant. X

ļj Galvenais kantoris un ekspedicija: Rīgā, Elizabetes jļ
ielā 14-a. Atvērts no pīkst. 8 rītā līdz 6 vakarā. •)

jj Redakcija: Rīgā, Elizabetes ielā i4-a, dz. 25. Atvērta no pīkst. jļ
ļ: 8 rītā līdz 12 dienā. T ā ļ r.: redakcijai 9-3-8, kantorim 8-2-5, \S

(i partijas birojam 7-6-8. :)

ļj Atbildīgais redaktors: Saeimas dep. Aug. Kalniņš. jj
Izdevēja: Latvieša Zemnieku Savienība. :ļ
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«Latvijas Sargs»
ir plašs kultureli-sabiedrisks, nacionali-demokratisks, bez-

partejisks un neatkarīgs rīta laikraksts, kurš iznāk katru

dienu, izņemot pirmdienas un pēcsvētku dienas.

«Latvijas Sargs»
sniedz izsmeļošas ziņas un apcerējumus par kultureli-

sabiedrisko dzīvi un notikumiem Latvijā un ārzemēs, kā

arī par valdības un Saeimas darbību.

«Latvijas Sargs»
kā neatkarīgs no politiskām partijām, iztirzā visus valsts

un sadzīves problerrius pilnīgi bezpartejiski, aizstāvēdams

visos jautājumos noteiktu demokrātisku nacionālismu.

«Latvijas Sargs»
piegriež vislielāko vērību mūsu nacionali-saimnieciskai

politikai, nesaudzīgi apkarodams partiju un organizāciju

savtīgās tieksmes izmantot valsti saviem šauriem nolūkiem.

«Latvijas Sargs»
sniedz plašus apcerējumus par ekonomiskiem un finan-

sieliem jautājumiem, kā arī ziņas par Latvijas un pasau-
les tirgiem.

«Latvijas Sargs»
piegriež izcilus vērību mūsu saimniecības vajadzībām
un lauksaimnieciskās kultūras pacelšanai, kā ari agrār-
reformas pareizai un taisnīgai izveidošanai.

«Latvijas Sargs»
ievieto karikatūras par politisko un sabiedrisko dzīvi

galvas pilsētā.

Ja Jūs nevarat izšķirties — kādu laikrakstu pasūtīt, pieprasāt
laikraksta «LATVIJAS SARGS» parauga

numuru, kuru jums izsūtīs par brīvu.

Pasūtījumus un sludinājumus pieņem: «LATVIJAS SARGS»

kantorī, Rīgā, Raiņa bulv. 21, tāļr. 2-1-4-5-5 un «LATVIJAS
SARGS» nodaļā: Jelgavā, Lielā ielā 17, Liepas kdzes grā-
matu veikalā, tāpat visos lielākos grāmatu veikalos, visos

pasta kantoros un visos «Lētas» kioskos.
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Katrā labākā lauku mājā, pilsētā,

namā un veikalā lasa

Jemples Balss"
Tas ir plašākais Jelgavas un Zemgales laikraksts. Iznāk žur-

nālista ERNESTA BLANKA redakcijā. Kā līdzstrādnieki pie-

dalās : A. AVOTS, redaktors A. BERGS, redaktors J. BAN-

KAVS, Saeimas locekji: AUG. BRIEDIS, J. BIRZMALIETIS,

ED. CĀLĪTS, redaktors J. DRUVA, A. OZOLIŅŠ, A. DZENE-

VICS, EDURS, E. EZERS, H. ELDGASTS, Jelgavas pilsētas

galva P. GODMANIS, J. GREIERS, V. GREIERS, P. JANSONS,

ART. KORNĒLIJS, J. KAULIŅŠ, instruktors R. LINDE, instr.

ED. LĪCIS, Jelgavas lauksaimn. vidussko'as direktors agr.

J. MAZVERSĪTS, agr. O. KLUCIS, MEŽMALIETIS, J. MEŽ-

EZERS, Saeimas loc. K. PAUĻUKS, PAULS PETERSONS,
ED. RUDZĪTS, J. ROZĪTS, ROZE-ŠLIPPENS, D. SMILTNIEKS,

J. SKURSTENS, agr. P. STARCS, Ž. ŠULCS, J. ĶEPURS,
INDR. GRUBAUMS, ED. LATENBERGS, Saeimas locekļi-'
K. ULMANIS, KĀRLIS UPlTS, J. VENTMALIETIS, ED. VIRZA,

prakt. tauks. A. JEKOBSONS, J. ZVIEDRIS, V. ŽĪBELIS,

J. MANGULS u. d. c.

Pateicoties plašai līdzstrādnieku un speciālu ziņotāju līdzdarbībai,

«Zemgales Balss» spēj sniegt saviem lasītājiem visjaunākās ziņas par

notikumiem Jelgavā, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā. Būdams pilnīgi
bezpartejisks laikraksts, «Zemgales Balss» piegriež nopietnu vērību

tautās apvienošanai uz stingri nacionāliempamatiem un visu saim-

niecisko un kulturelo jautājumu atrisināšanai šinī virzienā.

Redakcija: Jelgavā, Matera ielā Nr. 20.

Ekspedicija: Jelgavā, Katoļu ielā Nr. 18.

Tālrunis 221. J. Greiera grāmatu veikalā. Tāļrunis 425.

NUMURS MAKSĀ 6 SANT.

Abonēšanas maksa: bez piesūtīšanas par 1 mēnesi Ls 1.20,
ar piesūtīšanu „

1 „ „ 1.50.

Pieprasiet parauga numurus.
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i „£atvijas Sargs" |
āist

eine umfassende kulturell - gesellschaftliche, national-

demokratische, unparteiische und unabhāngige Zeitschrift,

die, ausgenommen an Montagen und am ersten Tage =a

nach den Festen, tāglich erscheint. jā

fl| «Latvijas Sargs" bringt erschopfende Nach- H
richten und Betrachtungen iiber das kulturell-gesell-

gļ schaftliche Leben und die Ereignisse in Lettland

und im Auslande, als auch iiber die Tātigkeit der

|g Regierung und der «Saeima».

ļĒļ «Latvijas Sargs" ist unabhāngig von poli- j||
Wi tischen Parteien, bespricht aile Probleme des =Ēī

Staates und des gesellschaftlichen Lebens voll-

kommen unparteiisch, verteidigend in allen Fragen
entschieden demokratischen Nationalismus.

„Lalvi}a$ Sargs" vvendet die grOsste Auf- gļ
\pl merksamkeit unserer nationalen vvirtschaftlichen ļ|l
fļM Politik zu, schonungslos die Bestrebungen der- ||iļ
WĒ jenigen Parteien und Organisationen bekampfend,

gļl welche den Staat zu ihren engen Zwecken aus- §||
nutzen vvollen.

„LatvijaS Sargs" bringt umfassende Betrach-

fļg tungen iiber okonomische und finanzielle Fragen, §|&
igH wie auch Nachrichten iiber die Mārkte Lettlands Hj
ļ6|| und aller Welt. |||

„LatvijaS Sargs" wendet besondere Auf-

merksamkeit unseren vvirtschaftlichen Bediirfnissen

und der Hebung landwirtschaftlicher Kultur zu,

als auch einer richtigen und gerechten Ausbildung ||p
lp der Agrarreform.

«Latvijas Sargs" bringt Karikaturen aus dem

politischen u. gesellschaftlichen der Residenz.

xp
Wenn Sie sich nicht entschliessen konnen eine Zeitschrift

ng.
zu abonnieren, verlangen Sie, bitte, eine Probenummer des

,.Latvijas Sargs", vvelche Ihnen gratis zugeschickt wird.

Bestellungen und Inserate vverden entgegengenommen

āimKontor «Latv. Sargs», Riga, Rainisboul. 21,Tel. 2-1-4-5-5

und in der Abteilung «Latv. Sargs», IV' itau, Lielā ielā 25

gļ (Buchhandl. Frau Liepa), sovvie in allen grosseren Buch- Jā

jj handlungen und Postkontoren, und in Kiosken der «Leta»

ļj
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Latvija, Elektrības Sabiedrība §
0 J u
J=i ar darba garantiju. pr

g Lettland, Elektricitāts-Gesellschaft

\E\ m b. H. g]

M. Smilšu ielā 2/4 Rīgā Kl. Sandstrasse 2 4 |J

| ļj"21058, 21059 Tel. adr, ,.Algem" 437. g
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0 r 0

0 0

Fabrikas un darbnicas AEG j|J
ĒJ (Allgemeine Elektricitāts-Gesellschaft) (o]

Mašinu fabrika Maschinenfabrik
ĒJ ĒJ

0 Aparātu fabrika Apparatenfabrik 0

!Iļ Turbinu fabrika Turbinenfabrik Ē
0 0

Ēl Apsildīšanas aparātu fabr. Heizapparate-Fabrik 0

!=! Porcelāna fabrika Porzellanfabrik ĒJ
0 0

0 Ka"beļu darbnica Kabelvverk 0

§ Rakstammašinu fabr. Schreibmaschinenfabrik Ē
0 0

0 Lokomotivju fabrika Lokomotivfabrik 0

pl Dzelzsceļu signalizācijas Eisenbahnsignal- Wl
ļ=ļ darbnica fabrik Jd
0 0

ĒJ Skaitītāju fabrika Zāhlerfabrik 0

0 0

0 0
0000000000000000000000000
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m
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g Rigā, Marijas ielā Nr. 42

§ Or. Sclnniedesfr. Br. 911; s ļ
B Konvenf d. HeN. Ceīsf Nr. 7. § !
□
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□
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□ |

j=j | dažādus darbus

□ Fertigt an Stiefel fur □ i «„

g kranke, empfindliche R
□ , « n autogenisku dzelzs, čuguna ■

□ und verkruppelte Fiisse, □ J
□ auch nach ārztlicher □ I

Nemetālu

□ ■ i

R Vorschrift. S i metināšanu I

□ □ I 5
□ □ I 8

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ LHBBaBalaliBB..BBa|BB

E Apdrošināšanas A.-S. E

| «KURZEME" 1
Palejas ielā Nr. II. Tāļr. 1-50.

ern Visāda veida apdrošināšanas nrv

Wj JŪRAS un TRANSPORTA

Ē2 nodaļa. y£
PĻ Noda|a i RĪGĀ, Brā|i FRENKEĻI,

L. Smilšu ielā 5. Tāļr. 22-33.
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iv. Idelzaks!
o o

O senior O

O O

S Spoguļu fabrika un S
o

r

...
/ o

g - stiklu slipetava - g

g Lielākā un vecākā iestāde Latvijā, g
O Rīgā, V-alrMJL iela Nr. T. O

O Tāļrunis 2-9-0-8-4. O

O Fabrika: Kr. Barona ielā Nr. 40, tāļr. 9-8-0-8-7 <>

ooooooooooooooooooooooooo

8 Brāli jfosiasson Sab. ■

Rīgā, Lielā Ķēniņu ielā 32.

Tāļr.: 21797, 98696, 21794, 22696.

Adas un krāsas.

S jft./CL Gebriider }Cosiassosi ■

Riga, Gr. Konigstrasse 32.

Tel.: 21797, 98696, 21794, 22696.

Leder. Farben.
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Latvijas Lauksaimniecības A'S

ļ „Latlauk$
w |

Valde u. galvenais kantoris: RĪGĀ, Skolas ielā 10.

Tāļruņi: 5-2-4-4 un 6-1-3-0. i

Eksports un Imports.

Lauksaimniecības mašinas.

Automobifu imports.

! Priehšsfātfniecīftas: i
| „Villy Knight". :

NODAĻAS KRIEVIJĀ: Maskavā un Ļeningradā. j
■ AĢENTŪRAS: Ņevv-Jorkā, Parizē, Berlinē un Londonā.

: ;

l

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OD

□ □

l Joh. Šmidts i
(Ortopēdijas kurpnieku meistars)

Dinā L
- Kalēju ie ā Nr.9/11,

□ niļļU: Sv. Gara Konventa ielā Nr. 7. □

□ □

□ Ortopēdiska un normālu □

°

apavu darbnica. g
□ □

□ Izgatavo zābakus slimām, vārīgām un sakropļotām □

□ kājām pēc ārstu priekšrakstiem. □

□ □

□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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i Catvijas atjaunošanas s-ba i

ļ „Lats" |
Vienīgais priekšstovis Latvijai no firmām:

! CLAYTON & SHUTTLEWORTH, Ltd. Lincoln, Anglijā, j

j CLAYTON WAGONS, Ltd. Lincoln, Anglijā. I

Fabrikās izgatavo:

tvaika pašgājējus, lokomobiles, kuļ-

mašinas, tvaika un elektriskus trans-

portratus, ielu valčus, naftas mo-

torus, ūdensroru katlus.

Valde un galv. kantoris: RĪGĀ, 1. Grēcinieku ielā 25.

Tāļruņi: valdei 22131, kantorim 23466. i

Telegramu adrese: LATS — RlGA.

i
Pārdošana:

i Rūpniecības mašinas: tvaika mašinas, tvaika katli, 3

■ naftas motori, vagoni u. c. :

: Lauksaimniecības mašinas: tvaika kūlēji, paš- \

gājēji, lokomobiles, pļaujmašinas, sējamās mašinas, i

separatori un dažādas lauksaimniecības mašinas un rīki. :

j Mākslīgie mēsli: zuperfosfats, tomasmilti, kālija sāls \

i un Ciles zalpeters. i

; Darba zīrgī un vaislas ķēves, j
[ Veikali un noliktava:

Dzirnavu ielā 91 tājr 37-15 un

Kr. Barona iela 7/9, taļr. 13-10. :

Zirgu staļji: Valdemāra (Nikolaja) iela 75, tāļr. 33-50.

Tekošs rēķins Latvijas bankā Nr. 444.

jļļļMļļMļ|ļMMļļļļMļļtitMMM^^
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5000000050000000000000000
0

0 0

0 0

s ĶĪMISKA laboratorija 0

11. I MEDNIS & B-DBS i
0 • 0

0 RĪGĀ, Bruņinieku ielā JVs 85 PJ

© Ē
Q

Tālrunis 2-7-2-5 jgļ
0

•

0

0 0

| FARMACEITU NODAĻĀ: |ļ
0 ' 0
0 Dažādi sterilizēti atšķaidījumi 0
[ģļ adatās (b aMny;iaJ iešlircēšanai

0 2ew («tos. 0
0 0
0 0
0 0
0

. _

0
0 ĶĪMISKI- TECHNISKA NODALA: 0
G3 0
0 Smēri priekš ādas un apaviem, 0
0 dažādi apavu krēmi, bonier 0
0 masa grīdām, dasta audekla 0

13 apavu tīrīšanai u. t. t., u. t. t. ELI
© 0
0 0
0 0
0 0
|Cļ CENU RADĪTĀJS UZ PIRMO PIEPRASĪJUMU. |q]
0 0
0 0
0 __0
00000000000000o000000000a
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| tapsētāju darbnica ļ

IRīgā,
Puteklīša Ielā Nr. 3

Izpilda dažādus polsterdarbus. XI

Pareizs un izturīgs darbs
-

■ ■ Biiimmniiiu i imi i ii mi——— SM'Fiiiiiirwii»iiiiwwmwiiMiBiiiwwiii i i iiiniii —»

1———

I 1 iniMiiniinniiiigiiiiiiiiiiiiiniiiuiniuiiiii

i CL Skuja & t
A. Bērziņš [. SāPOŠnlhOVS

ļj Mairolahtiir. o. modes firdzn. nams jj
*

0 Brivibas ielā 96. :)

[:
___

;ļ Finieru un viņu

ļj jļ izstrādājumu
[i Piedāvā lielā izvēlē par jļ ddrb n iCd UU

ļj
lēt. cen. pavasara sezonai, jļ tirgotava /-.*

(i Drēbnieku, drēbnieču «j
[:: piederumi. jj RĪGĀ

ļj == jļ Ģertrūdes ielā JVs 44

(j Lietus sargi. jj
1 1 lUllIlillIlUllllllllllIllIlIllllll
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��t» !»t tt:1t: tt tt tt tt tt tttt tt tt tt tt tt tt tt tt It tt tt tt ttyt

8 Latvijas I

* Zemnieku Banka !!!
«44 444
ttt ftt

m R 1 O A, w

III Elizabetes Ielā 63. |||
Tālr- 5669 un 5370. ļ\ļ

w at

III Izdara visas banku |||
ilļ operācijas.
m m

m » « ii li iiliii nvtt « » Btt :: » » » « » »in*
»»»J JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ Jt JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ J»»»

|l'H|l"l|l»l|l'H|IM||ii||l»l||H|ļ|ii|ļ|ii|||iH||ii|||H|||ii||l»l||ii|||ii|||ii|||i ,.'i||l»l|l"l|l',||||H|

ī /Skc. Sabiedrība ļ

| JVl. S. 3(itsņecov ]
i

■1~,I™IIB™,

Rīgā, J

g- Pašu fabrikas porcelānu, fajansu ļ

1- un mālu trauku izstrādājumi. ļ

jt VALDE un VEIKALS: £ Grēcinieku ielā 19. J
Tālruņi: Valdei 13-73, veikalam 14-80. Js

iiiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiii^
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;5ļA?;!w\ļriļŠrv>ļft7wļIwwiIra 2a»|§U|;

S. Socks, RīQĀ
Skārņu ielā O

VEĻAS PARBNICA

Pieņem apsūtījumus un izlabojumus.

*- -�»- □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□

t t □ □

i i D D

I I o izglītības Plinīstrijas pārzini □

Krievu-Baltijas ļ i
g

. u

i g R. Hauk
i kuģniecības Sab. * g s

| $ S Uzvalku zīmēšanas,

* Rīgā, | D susanas un piegriešanas

ļ L. Pils ielā Nr. 21. ļ g
skola.

ļ Tāļr: 5669 un 5370. o Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13, □

i Telegr. adr.: «BALTMOR». * S
dz **

t t a °

4 4 □ °

° Tiek pagatavoti krāšņi
°

DIBINĀTA 1899 g. nacionālie latviešu

! ! i kostīmi. g

4 * □
ū

□ o

ttttttttt ttttt ŪDŪDDDŪOŪŪDDOŪDŪŪŪŪŪŪŪŪŪ
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■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>•■■■■■■■ □ □

! cbhiiSSSSiiiiiis I jj Miiiiiiili I
| IETAIŠUSPEGIflLFABRIKA | | MU]
PhPPPP 1 9 Rīgā, i. Ķēniņu ielā Nr. 2S, [

• VIVLI I : L tāļr: 2-3-2-8-6. |
= ~ zr

I Jelgavā, Katoļa ielā Nr. 44. I

KIUA j | tāļr.: 6-8. U

i Gertrūdes ielā 23 [ H Tukumā, ueu ieu Nr. 3, |
i T

n taļr.: V. m

Tāļrunis 27-43 5 U U

■ y Rūjiena, Limbažu ielā 17. y
| tāļr.: 4-1. §r

■ Metāla apstrādāšanas Un ■ | Valmierā, Diakona ielā 2, y
■ :-: šveicēšanas nodaļa :-: ■ | tāļr.: 5-8. |

BBBEBBEBBEBBBBEBBBBBEBBE HH^^^^^^^^C^^r^CO^B
b ļaļ S B

Piedāvājam pazīstamas [|j Si •)

1Laimdota ļ f. Ješevica
B

==============
a (i :)

g ziepes, kuras pagatavotas | Daiļkrāsotāju darbnica ij
Ē no vislabākā materiāla. B (i :|

I ļi Kunstmalerei Werkstatt :|
P ŪV a, I I Rigā, Matīsa ielā Nr. 46. jļ

@ Marie - Antoinette, Shimmv, Q i\ •)

ģ Lady, Kaloderma, Lanolin, Li- m ļj jj
liju piena, Mājong un t. t. § ļj ■■■■■

j|ļ Ideal— zobu pasta, Kaloderma- m [j jļ
Eļ creme, puders, zaļās ziepes, S J:

i. lab. veļas ziepes. b ļj Pieņem: jj

„Avance" | p Izkārtņu un dzīvokļu j)

ģj Ziepju un parfimēriju fabrika | [| remontUS. Mebefu jj
Avotu ielā Nr 21, B i lakošanu. Ū
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sļ bagāta krājuma, ka arī uz |P
jj pasūtījuma, dabūjamas pie V

I E- Gangnma }|
II mēbeļu darbnica |
ī| Rīgā, Ģertrūdes ielā Nr. 1, «

Jļļ Valdemāra ielas stūrī. \m

jj Tāļr. 9-3-2-0-2. Tāļr. 9-3-2-0-2 M

r i iHaBara
I Vilchelma jļ
I Branowskij jj Finieru
I Mechaniska darbnica iļ • . -£ l «i

| |ļ izstrādasan. fabrika
z Rīga, Avotu ielā Nr. 34-a. i ļ

mmm i! 1 ]. KRIMTE

Rigā, Maskavas iela 62.

f radiatoru (vēsināmo aparātu) jļ tāļrunis: 9-5-6-2-0.

5 un visādu automobiļu smal- j ļ
Ķ kāko daļu izlabošana. Re- \ ļ Noliktava:

1
montē visādas mazāka ap- g Kurmanova ielā Nr. 29.

mera mašinas un viņu \ ļ
daļas. ; ļ

čyyyyyyyyyyyyy i*:ayyyyyyi I j^ļ^
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□ „S6« □

B Sliga StateS' B
H □
□ n

vienīgais angļu laikraks's Baltijas valstis.

Iznāk katru sestdienu ::-:: Pieaugoša apgrozība. ļ—ļ

Visjaunākās politiskas un saimnieciskas ziņas. ļ=^
\ļ Vērtīgs sludināšanas orgāns. Q

Parauga numuru uz pieprasījumu.

□ Izdevniecība un sludinājumu kantoris:
q

□ RĪGĀ, Kr. Barona ielā Nr. 14. Tāļrunis 56-45. □
□ n

Telegramu adrese : LATIMES — RĪGA.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

! ~r i 1R. KRLMIMRI
Viesnīca s | 'i

i § aditaya |

! P n ii | āk
U \ I Adīfu preču un dziju I

\tt U pardofava i
ļ ff

II II II I ll ļ 1 Jelgavā, Lielā iela 25 |
Merkela ielā 12 S i Pārdošanā visādas |

' *
: I adītas preces |

S (Marijas ielas Stūrī). ļ | pašu darbnicā izgatavotas, i

j Tāļr.: 2-3-5-9-5. j | Pieņem pasūtījumus. |
KMMM ļ jx Par darba labumu iešūtas Zem- 8
MMM g ®
HK ■ 8 galēs izstādēs: I. godalga 1923. g., 25
" Lielās sudraba medaļas 1924. g.,



131

BeEEīEEEBBEBEEEEEEEEEESE ■■ ■I
B B ■ I
E E

rij Tt A O I O ? m nii

1 medniehu un elehfrisho i jļ RlļKKRfS
i iiiiiiiiitiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ii* BJuiiimiii

I piederumu veihals i Drēbnieku

ll,,lll,l,,,>l>,llllllllllll>lllllllllllljl111 amata meistars

! K. Sīpols i Rigā'

| I Marijas ielā 45, dz. 7.

§ i Oj». 1STQ. g.

| Kr. Barona ielā 14 g

| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiīiiiiiiiiiiiiiig Visjaunākās
B ieeja no Elizabetes ielas. B

-

| Nodaļa: Daugavpilī, S ITlOdeS.
Rīgas ie a JVs 71. @

lUVUVūi

I '

B
B B ■ ■

BEEBEBEBEBEEBBEEBEBBEBBB ■■ ■■

3nr 3nE jel m mi īmiļ maz jeljeljeljēljeljeljel jel linrj
jeljeljeljeljeljeljeljel jel

iz inā

i Central viesnica
Rīgā, Kr. Barona ielā 20/22. Tāļr. 6-4-6

Viesnica ierīkota pēc jaunlaiku prasībām lnL

3 GLĪTAS UN SILTAS ISTABAS b

d Pirmklasīgi ēdieni un dzērieni Ē
jel Brokastis :-: Pusdienas :-: Vakariņas Ērni:

i MUZIĶA |
—

Augstcienībā
3 Tlllir>š un Bomis. p
BOOO

jeljeljet/jeljel inE in£ ini ira: jel jeljeljel
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rr %

IP. Ozoliņa

apbedīšanas birojs un zārku fabrika I
Rīgā, Brīvības ielā 50, Bruņinieku ielas stūrī.

Tājr.: 2-4-9-3.

Cielā izvēlē visādi zārki.
kā: metāla, ozola, apvilkti ar drēbi un laķoti.

Ļoti glīti līķu raiti,
balti un melni.

Metāla kapa kroņi.

Uzņemas līķu nosūtīšanu uz visām pilsētām, kā

arī uz laukiem, ar auto.

o o
o o

<> Damenmanfel, Koslume, Kleider und hllerarueilen o
o o

werden angefertigt;

s °

s fi.folenz fohrt |
o o
O Riga, Sāulenstr. 16, W. 5. O

Daselbst werden Damenkurse zur O

0 eigener Garderobe erteiltu. Schnitte verabfolgt

s °
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f Vairumā. Mazumā. 0

'

n fii -
! 1 VALTERS un

i G. oloiivic i ļ "*"*■!?•

j Rīgā, Audēju ielā 10
* I Grāmatu īirgofava.

| tālrunis 2-1-9-2-9. ļ | £te/5£ā izvēle tlO

Vienmēr lielā izvēlē: beletHstikūS, tech-

ļ hunga un damu veļa.; jļ
ķ Visādas modes un galantērijas i | grāmatām Uīl

I preces: $ | mācības līdzekļiem,
* špices, damu zeķes, dažā- t | Tāļruņi: 2-1-0-9-9,

f dās krāsās, kā ari damu
ļ 2-1-3-4,

| piederumi modistēm u. 1.1. |
f» �» �» ��■■•����������i B7R1- fW W

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ BJ33JSR»3ŽBSS3^^^S^S38E»83^
□ □

□ □ BŽ

§ Mekaniska darbnica °

| |
b LStVJU

ļ Q. Lazdiņš I |
_

ve|as

□ Rīgā, Kungu ielā 16, tālr. 82-12 a | l^UpniGClbO
D ū 3
□ d «

□ □ «i

□ □ g MKMM

□ d

|
MM

□ § Piedāvā vairumā

□ | kungu pletveļu

□ o ss
MM_

o □ s3 MMMM

o D S

0
, . . o Š Rigā,

° LaiVU mOtOrU DUVe ° | Grēcinieku iela Nr. 21,

1 un izlabošana ° § 1 trep *

□ □ K
° n

w
□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ [īi^^Kj^OT«amffi»«ffif?ia
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ļfflEfflESH H0EH SBfflĒā

i Sīgas Latv. Amatn. Palīdzības B-bas E

I Krāl-Aizdevu Kase f
ļffi Kr. Barona ielā Nr. 3, kases namā

a oo° e

Izdara visas statūtos paredzētas operācijas: cr*

pieņem noguldījumus'uz noteikta laika un Ctz

uz tekoša rēķina. Izsniedz aizdevumus

pret obligācijām, precēm un citām vērtībām.

Diskontē vekseļus.

Kases tērauda velvē izīrējami seifi dokumentu c?r

±jA un vērtslietu uzglabāšanai. fciz

s Ē
Darba laiks no pīkst. 10—3 dienā.

S B
H Valde. E
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| K. F. Tieljens |
m Riga, kl. Sandstr. 2/4. W

||ļ Tel. 23339. Telegr.-Adr.: «Felix» jp

M Spedition. Lagerung. Zollklarierung. Inkasso.

■ —-— »

ļ I. Baltijas valšķu un CT \ĒnfL j
II. Latvju Jaunatnes 9 VlSIfll

notiks Rīgā, 1928. gadā.
i

—

RĪCĪBAS KOMITEJAS BIROJS

Rīgā, Parka ielā Nr. 6.

Tājrunis 9-0-8-3-8.

I I
i

—. — ■

j Jauna veīda j
j dakstiņi K
1 šūniņu ārsienām un jumtiem (vel- JS
I vēliem bez spārēm, latām un saī- M

stošās Javas.)

ļj| Latvijas patentē Nr. 331. J
m Tuvākas zinas pie izgudrotāja in- m

B ženīera R. Ramoliņa,Aizputē, M

j Aizputes apriņķa valdē. jļ



136

■IIIUIIININII

1 PIRMĀ LATVIJAS |
| APDROŠINĀŠANAS §
| UN TRANSPORTA 1

| AKC. SAB. |
RĪGĀ, ŠĶOŅU IELĀ 15.

Tāļr. direktoram: 2-0-6-8-5, 2-0-6-8-3.

Kantorim: 2-0-6-8-4. |j|
= Telegramu adrese «DROŠĪBA».

Hl Pamatkapitāls Ls 200.000. 1H

Apdrošināšana

pret uguni, nelaimes gadīju-

miem, ielaušanas zādzībām;

mašinu apdroš. pret bojā-

šanu, stikla preču apdroši-

nāšana, mājlopu

apdrošināšana.

Visāda veida precu spedicifa

Premiēre Societe cT Assix~

rances et Transports de

Lettonie

Riga, Sķūnu ielā 15.

iMIHHHIIIIHHHHi
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i līgas Komercbanka f
(Dibin. 1871. g.)

1 flhcUu hfjpitals: 5.OOū.ūūfl Ls (zelta tranhī) §

§ļ CENTRĀLE: Rīgā, Šķūņu ielā Nr. 23/31. B
(bankas namā).

m MAIŅAS KANTORIS: Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 21. B

ļļ =s Nodaļas: = jj
LATVIJA: Daugavpilī, Liepājā, Jelgava, Rēzeknē

Ej un Ventspilī. B

|| LIETUVĀ: Šauļos. |J

|| Pārstāvniecības: J
Igaunijā, Polijā un Vācijā.

H Izpilda visas banku operācijas Latvijā, kai-

■ miņu valstīs, Padomju Krievijā, kā arī citās jB

jj pārējās valstīs. J

I Priehšzīmīūa precu paraugu izstāde J
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! Jaunākās ZDas" ļ
VISIZPLATĪTĀKAIS LAIKRAKSTS LATVIJĀ

I IZNĀK IK DIENAS 6 REIZ NEDĒĻĀ |

I ABONĒŠANAS MAKSA 1

AR PIESŪTĪŠANU: BEZ PIESŪTĪŠANAS:

Uz 1 mēnesi.
.

.
. Ls 2.— Uz 1 mēnesi . . . Ls 1.70

| „
3

„
5.70

„
3

„ . . . „
4.80 |

j| Uz ārzemēm par 1 mēnesi Ls 2.70, 3 mēn. Ls 7.80. j|

I REDAKCIJA I

| UN KANTORIS |
I RĪGĀ, L. KALĒJU IELĀ 29. |
i TĀĻRUŅI:

I
Izdevējiem Nr. 2-2-2-5-0. |
Atbildīgam redaktoram.

...
Nr. 2-2-2-5-1.

I Ārzemju nodaļai Nr. 2-2-2-5-2.

Vietējai nod. un informācijai Nr. 2-2-2-5-3. |j
Galvenam kantorim Nr. 2-2-2-c -4.

j| Sludinājumu nodaļai Nr. 2-2-2-5-5. S
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i i i

f Sabiedrība 1

I iafviios Eksports" ļ
Rīgā, Kr. Barona ielā 20)22.

i MANUFAKTŪRAS PRECES. Vislielākā dažādu sezonu drēbju izvēle no j
vienkāršiem lidz vissmaikākiem kokvilnas, vilnas un zīda audumiem, \

■ no labākām iekš- un ārzemju fabrikām par noteiktām cenām. :

j ŠUJMAŠĪNAS «Original Victoria» no slavenās «Mundlos» fabrikas. Vis- \

i lētākās un labākās šujmašinas amatniekiem, rūpniekiem un māj- :

£ saimniecībai. |

i PIRMKLASĪGI APAVI. i

Rīgā, Tērbatas ielā 6 8, savos namos.

j MANUFAKTŪRAS PREČU L1ELNOL1ĶTAVA pārdod manufaktūru vai- j
: rumā un mazumā. \

\ PAPĪRU NOLIKTAVA pārdod vairumā par fabrikas cenām visādus raksta- ■

mos, pasta, drukas, ietinamos u. c. papīrus.

; ŠUJMAŠĪNU NOLIKTAVA pārdod «Mundlos» uimašinas vairumā u. mazumā. 31

: MEDĪBU IEROČU UN PIEDERUMU NODAĻA piedāvā par mērenām J|
cenām slavenās «Sauer u. Sohn» un citu fabriku medību bises, re- :

: volverus, pulveri, skrotis, čaulītes, somas un visus citus medībusporta !

piederumus vairumā un mazumā. ļ

i IEROČU IZLABOŠANAS DARBNĪCA visādus ieroču remonta darbus i

izdara ātri, lēti un labi.

Sab. «Latvijas Eksports» veikalos ir izdevī-

gākā iepirkšanās ikvienam, bet sevišķi
atkalpārdevējiem, kooperativiem

un citām organizācijām.
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I Latvijas Spaili S-ba ]
Rīga, Marijas iela Nr. 15, tāļr.: 1-5-9-8.

Piedāvā:

U „AdIer" un „Phonix" — šujmašinas mājas va- jļ

jadzībām, rokdarbiem un rūpniecībai. „Gu -

man" heler un automātisko pogcau-

rumu mašinas. „Lintc & Eckhard"

heler un izrakstījumu mašinas.

„Grossman" salmu cepuru

šujmašinas. „Anker"

velosipēdus.

Pārdod nomaksu.

| Lettlands |
| Māhmaschin. (ieselischaft |

Riga, Marien Strasse Nr. 1-5-9-8.

H „AdIer" und „Ph6nix" fur Hausbedarf, Hand- g|
werk und Industrie. „Gutman" Hohler -

und automat. Knopflochmaschinen.
„Lintc & Eckhard" Hohler und

Kurbelstickmaschinen. „Gross-
man" Strohhut - Nāh-

maschinen. „Anker"

VVelosipeden.

TeilX£kl\lvniLQ.
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3 Apdrošināšanas un Transporta Ē

Akciju Sabiedrība g

ļ iimili bbOIDS" ļ
3 Valde Rīgā, Lielā Smilšu ielā Nr. 34. E
G Tāļruņi 5-83, 16-42, 68-85 5
|q] □

M E
Pamala kapitāla Ls l.OOO.OOO

ģ Rezerves kapiials Ls 450.000
□

3 Ē

H Pieņem visāda veida apdrošināšanas uz vis- £

M izdevp-akiem noteikumiem:

— Pret uguni; dzīvības un kapitāla ap- p

drošināšanas; strādnieku un atsevišķu personu

apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem;
— jūras, upes, sauszemes transportu apdroši- ļj

nājumi; k a s k o (kuģu korpusu) un v a 1 or u

apdrošināšanas; dzīvokļu un preču noliktavu

— apdrošināšanas pret ielaušanās zādzībām; stiklu
ņ

un spoguļu apdrošināšanas pret sasišanu un

m saplīšanu; automobiļu apdrošināšanas pret

fcļ :-: :-: uguni, eksploziju, izslēgumu u. t. t. :-: :-: ģ

M
_

Ē

ĒJ £

3 Aģenti visās Latvijas pilsētās un miestos E
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Dtiliio Krebs ģ E.VH50M5 S

RĪGĀ, ■ ■

Āgenskalnā, Kalnciema ielā Nr. 32. B
The

furniture

damu ■ joiner.
APĢĒRBU DARBNĪCA

15, Marijas iela, H

Pagatavo damu kostimus, H RIGfl.

mēteļus un kleitas. (1 |m

_

I ■■■■■■■■■■■

■l||ll|||M|||M|||H|||ll|||ll|||M||H^^^

t Fr. E. Bergmann 1
==- Dibināta 1836 g. ~

Darbnica: m. Smilšu ielā Nr. 11. i|

ļ- Veikals: 1. Zirgu ielā Nr. 9/11. ļ
Tel. adr.: ,,Bergman — Zirgu iela" "=§

Ķ Būvatslēdznieku, naudas skapju, -j

ļ atslēdznieku un mekaniska darbnica. ļ

nfllllllllllllllllllllt^
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■■.■■■■■■■»■■■•■ mmmtnīNMtiMTCn

_

| laliilis npdrDžIiiāianas un Transporta Mii Sit. j

ļ «Stigas £loids» )
! NOZARES : Visāda veida kustamu un nekustamu īpašumu ■

■ apdrošināšana pret uguni. Transporta apdrošināšana. Valoru !

S apdrošināšana. Stiklu apdrošināšana.Dzīvības apdrošināšana. ■

J Mājlopu apdrošināšana. Atbildības pienākumu apdrošināšana, s

Automobiļu apdrošināšana. Apdrošināšana pret ielaušanās ■

■ zādzību. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem. Starp-
S tautiskais transports. Preču nomuitošana. īnkaso. Preču ■

■ :: uzglabāšana. Preču lombardēšana. Kuģniecība. ;: S

Aģentūras visā Latvija.

Priekšstāvji un korespondenti visās Eiropas pilsētās un ostās. ■

Valde: Rīgā, 1. Smilšu ielā Nr. 7.

T ,. a. Latvijas Bankā Jsf» 1520. Telegr. adr. : «Rigloid—Rīgā»:
• .

r Ķmi" Latv. Tirg. Bankā M 100. Pasta skapīts JSTs 57.

Tālruni: direkcija te 22050, 95850; spedicija te 20473, 97073.

■■■■■■

■aiiiniiniiiiiniinniniiuiiiiigiiiuiininiB -°°°°°°°™°ag

| | s ALEKSANDRS □

mi
°

SILaM □

■ ī- t)|j.llHlC I
□

Rī*a
'

Tērba *as ielā Nr. 20, g
U ļ • 1 lUUUlO m g tālrunis 4 161

j|j g Tek. rēķ. Latvijas Bankā Nr. 269 g
RĪGA = □

= == □ Velosipēdi D

M M. Smilšu ielā 7/9. ļj g Rob. Boš 1.1.1. g

j| g Magnetes

i Hungu un damu | |
T££±° f

■ apģērbu darbnica. | ļ °?Z£T i
§1 g un automobiļu
m g piederumi g

■iiiiiiinniingiiiiiiiiniiiiiNiuiiuiB
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IJailonis pa Latuiju
g "jj I. Baltijas valšķu jaunatnes svētkos 1928. g. g/^jj

II. izdevums. fe/Vt

O Iznāk paplašināts latvju, vācu, angļu un krievu cj Ys
valodās ar ilustrācijām. Pie grāmatas sastādīšanas *~~S

līdzstrādās Latvijas ievērojamākie zinātnieki, sabied- )>o£<

O
riskie un praktiskie darbinieki, tirgotāji, rūpnieki un ferP,!
brīvo profesiju pārstāvji. Bez zinātniska satura rakstiem

fgrjRJ grāmatā būs speciela nodaļa, kur tiks sniegtas visas vaja- fcJTĢI
bj/vS dzīgās ziņas ekskursantiem, tūristiem etc. un personām, ku- te/v$t
w W ras nodomājušas apceļot Latviju un ar Latviju iepazīties, m v<

Līdz ar to „Vadonis pa Latviju" kļūst par labāko

lcJ)flSj firmu sludinājumu vietu. Ieteicams jau iepriekš pie-

O'
teikt sludinājumus.

Sludinājumu cena: g&AŠ1

OUz vākiem
.... V 1 1. P- Ls 200, —

Sludinājumi tekstā 1/i „ „
100,— fOv^'

toVfij »> >» /2 j» >,
60, ĒUUS

ļ$P&ļi " »' A '> »» firV^^Ž

(OLjSj Sludin. daļā uz balta papīra Sludin. daļā uz krās. papīra v^/j!1
ļ§jgļ Vi 1. p. Ls 80,— 1/1 I. p. Ls 60 — [cflg

OV2 „ „
45— V2 » »

35— gffVB
V* m »,

25— l/< „ »
20,- ĶJk

Par sludinājumiem citās valodās + 30°/o. re!Yoi
Vērību saistoši sludin., kā krāsaina druka pār tekstu Ls 80. [jj^S

n Ārzemju firmu sludinājumi par 50°/o dārgāki. S^VZ'

SHkj „Vadonis pa Latviju" redakcija un ekspedicija
GMMD L. J. S-ba, Parka iela Nr. 6. Talr.: 9-0-8-3 8. iāĒ

P. S. Atlikums no šis grāmatas nāk par laba S-bas mērķiem un

Krišjārja Barona pieminekļa celšanai. ļA k

V2X§} Latviešu Jaunatnes Savienība. !ky?$[



| K. F. Tīeljens j
m Riga, kl. Sandstr. 2 4 p

1| Tel. 23339. Telegr.-Adr.: «Felix» W

j Spedition Lagerung. Zollklarierung. Inkasso. jji

■ ■ ... M

I
B

I

I. Baltijas valšķu un d %/ n 41 |
II. Laivju Jaunatnes 9 VISIHI

j notiks Rīgā, 1928. gadā. ļ

RĪCĪBAS KOMITEJAS BIROJS

Rīgā, Parka Ielā Nr. O.

Tālrunis 9-0-8-3-8.

ļ
,

4

jj Jauna veida J

i dakstiņi i
g| šūniņu ārsienām un jumtiem (vel-

I
M vēliem bez spārēm, latām un saī- H

stoSās javas.) B

| Latvijas patentē Nr. 331. Jg
g Tuvākas pie izgudrotāja īn- ||

gī ženiera R. Ramoliņa,Aizpulē, jj
ļļ Aizputes valdē. S



GrSmatrūpniecibas Akc.-Sab. Golts & Jurjans, Rīgā, Mārstaju ielā 5.

■ IIIIIHIIIIIIi»IIIIIIIIII.HHI ............B

| Rīgā, Va|ņu ielā Nr. 21 23, tāļr. 20137 un 20152. j

DUNLOP—AUTORIEPAS.

GARGOYLE— EĻĻAS.
Garāža un bencinu tanks — Vaļņu ielā Nr. 21/23.

Garāža atvērta dienu un nakti.

■■■■■■■ ■ » ■■ ■ ItlIll.llHIIIH I

I Latvijas Eksports 1
y Rigā, Tērbatas ielā Nr. 6 8,

n piedāvā par fabrikas cenām labāko ārzemju un vietējo N

s fabriku manufaktūru 4

U Uarvfilkui Kostimu un

> Mēteļu Kletlu drānas 0

1 Sevišķi bagātīgā izvēlē visdažādākā n

ļj drānas damuapģērbiem. *

i „Autogen$" I
i

Rīgā, Turgeņeva ielā Nr. 14. Tāļr. 46-03. i

2| Telegr. adr.: „Autogens" Rī£ā. bJ

S Metina (pēc amerikāņu metodes) visu metālu.

13 Specialitāte: tvaika katli, cilindri, pumpji. ļ$
g Remontē: automobiļus un viņi| daļas. fcj
£ Izgatavo : zobratus, kurbulvelles u. t. t. ;;

Garāža: pērk un pārdod lietotus automo- g

|<
bilus, motocikletusun dažādus motorus.

|j
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