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Kādus trūkumus ārzemju tūristi vēl

atrod Latvijā, nepārzinādami patiesos

zemes apstākļus ?

Par Latvijas dabas skaistumiem ārzemnieki teikuši daudz

mīļus vārdus. Bet ir arī tādi, kuri uzrāda trūkumus. Še neru-

nāsim par tādiem, kuri mīl ikvienu svešu zemi apliet ar žulti,
bet par tiem, kuri domā par Latviju labi. Tomēr, ja Latvija grib

pievērsties plašākam tūrismam, jāuzklausa arī kritika.

Pa Rīgu ceļotāji par lielākai daļai sajūsmināti. Daudzi

braukuši uz turieni kā uz kādu krievu miestu un tā vietā atra-

duši eiropējisku pilsētu ar ievērības cienīgām celtnēm, apstādī-

jumiem. . . Netrūkst arī kritizētāju. Tā kāds angļu tirgotājs
žēlojās par neērtībām. Viesnīcu istabas esot bez vannu telpas,
nevienā istabā telefona, visniecīgāko sarunu dēļ jānokaujot daudz

laika. . . Daudzi citi teikuši, ka reiz no Rīgas ārā — izņemot

Siguldu un jūrmalu — ārzemniekam nekur doties, nē dēties,
kaut arī diezkā mīlētu dabu un Latviju. Neesot glītu lauku re-

storānu vai panziju, kur piestāt un apmesties, kaut uz dažām

stundām. Tā kādā Siguldas viesnīcā gultas veļa izrādījusies jau
lietota, siena liecinājusi, ka istabā blaktis. Krēslai iestājoties jā-
metoties pa galvu, pa kaklu atpakaļ uz Rīgu.

Tas sakarā ar tūristu apstājas vai pieturas vietu trūkumu,
traucējot arī tūrisma attīstību. Arī Dobelē gan vēl oficiāli spe-

ciālas vietas nav, kur tūristi varētu apstāties. Tomēr ir četras

viesnīcas ar numurētām istabām.

Kāds cits izteicies: „Es mīlu ezerus, plašus, klusus ūdeņus

zaļā rāmī. Gribēju kādu no tiem redzēt, bet Rīgā mani infor-

mēja, ka nezinot tādu ezeru, pie kura varētu apmesties".

Bet Dobeles apkārtnē ezeru netrūkst. Nav skaistākas vie-

tas par burvīgo Gaurata ezeru tikai 3 klm. no Dobeles. Bet arī

citu neko še neatradīsiet, kā skaisto, zaļo, — ziemā balto, vien-

tuļo lauku idili.

Tūrisma kustība pie mums tikai vēl autiņos ietīta, — tā

ar laiku izaugs spēcīga.
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1932. gada vasara jau rādīja to, ka neskaitāmas vidzem-

nieku ekskursijas plūda uz Kurzemi un otrādi, — kurzemnieki

uz Vidzemi un neatradu, ja kāds būtu nožēlojis savus braucie-

nus. Tā tad mūsu zemei ir liels, liels skaistuma pievilkšanas

spēks. Atsevišķi runājot, starp Latvijas krāšņām pērlēm ne slik-

tāk var mirdzēt arī skaistā Dobele ar jauko apkārtni. Šī gada
daudzo ekskursiju apmeklējums lai ir labākā ķīla.

Tas, kas minēts „Dobeles vadonī tūristiem I. daļā", netiks

otrā daļā vairs atkārtots, jo pirmais izdevums vēl dabonams un

tur arī vēsturiskās atzīmes atrodamas sākot ar 1254. g.

Otrās daļas galvenais uzdevums kopot mūsu dabas un gara
vērtības tālāk un kalpot ar to tūrisma kustībai, cik spējams, apgai-
smot tagadējās dzīves spēcīgākos momentus kronikas apgaismo-
jumā, neliedzot lasītājam arī citus lasāmās vielas nostāstus un

teikas, kuras gan jau parādījušās atklātībā, jeb citas, kas vēl

dzīvo tautā no mutes mutē uz paaudžu paaudzēm.

Dobele senātnē.
Vēsturisks apskats.

„No visiem radījumiem tikai cilvēkam ir pagātne un nā-

kotne", iesāk bij. Dobeles mācītājs Bīlenšteins savu vēsturisko

pārskatu par Dobeli 1873. g. kādā vācu mēnešrakstā.

Tikai cilvēkam ir vēsture un tas var sev jautāt, kas bijis un

kas būs? — Mēģinot dot atbildi uz šiem jautājumiem, kā at-

sevišķa cilvēka dzīve, tā arī sabiedriskās dzīves iekārta pa lai-

kam tiek neizbēgami padota dažādām pārmaiņām. Šīs pārmai-

ņas sauc par vēsturi, jeb parašu un citu likumības iekārtu pastā-

vīgu pārveidošanos no pirmsākuma līdz pilnībai.

Putni, kā pirms 6000 gadiem, tā tagad vēl taisa savas ligz-
das tādas pat kā taisījuši. Zvēriem vēl tās pašas parašas, kā

Ādama laikos. Turpretīm valšķu, tautu un cilvēku likteņus, to

dzīvi, parašas, likumus v. t. t. grūti sakopot jau par vienu gadu
simteni, viņu straujo maiņu dēļ.

Tas pats noticis arī ar latvju tautu. Šodien metot skatu uz

mūsu dzimtenes pagātni un pieskaroties tagadnei, varam prie-
cāties par mūsu latviešu lielo mīlestību pret dzimteni. Šī dzirk-

stele vienmēr kvēlojusi latvieša sirdī un nevien cerēsim, bet pil-

nīgi ticēsim, ka tā mūžam nedzisīs, lai nāktu, kas nākdams.

Tagad, kur pēc 700 gadiem būdami zem citu kalpības,
esam beidzot kļuvuši svabadi un patstāvīgi, lai neaizmirstam la-

bot tos trūkumus, kādi ir atrodami mūsu dzīvē. Plašais skolu

tīkls un citi apstākļi mūsu zinībās izsmalcina tā, ka mēs labāk

pazīstam citu zemju apstākļus un tautu vēstures, nekā savējās.
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Nevienu nevainojot, jāsaka, ka visa nelaime ir iekš tam,

ka pie mums atrodami maz senātnes pieminekļu, ar ko bijusi
saistīta mūsu seņču dzīve, kā tas sastopams Vakareiropā, kur

gribot, negribot jums jāuzmet acis uz šiem pieminekļiem, kuri

atgādina laikus pat vairāk tūkstoš gadu senātnē.

Dobele šinī ziņā nav novārtā palikusi un viņai ir reti labi

uzglabājušās pilsdrupas, (skat. vēsturisko aprakstu „Dobeles va-

donis tūristiem" I. daļā 1930. g. izd. no 5—15 1. p.).

Šīs Dobeles grandiozās pilsdrupas katram garāmgājējam

grib iedvest savu seno varenību pirms gadu simteņiem. Ap šo

pili Kurzemē gājušas neskaitāmas cīņas un dažādas laika pār-

maiņas. Šeit beidzās elka dievības kults, sākās evaņģ.-lut. kri-

stīgās ticības laikmets; sākās ordeņu kara gājieni un beidzās to

valdīšanas laiki, līdz tam brīdim, kāmēr Kurzemi iekaroja Krie-

vijas cars, kad šādiem mūriem, kanāliem, bruņām un šķēpiem
vairs nebija nozīmes un nākošos karos galveno lomu sāka spē-
lēt izkopts prāts un augstāka kara technika.

Valda tāds jēdziens un uzskats vēsturniekos, ka piem.
1000 gadu un vēl vairāk atpakaļ, Zemgalē skanējusi tā pati la-

tviešu valoda un bijuši daudz labāki laiki, jo domājams, kādreiz

valdījis ilgāks miers, lielāka pārpilnība, taisnība, dievbijība v. 1.1.

Vēsture arī nezin noteikti pateikt, kad latvieši šeit apmetu-
šies, nedz arī to, vai priekš viņiem te kāda tauta dzīvojusi, kuru

latvieši būtu izspieduši. Bez zemgaļiem min. vēl augšgaliešus,
līvus, kuršus v. c, kuri pamazām piesavinoties vēlāk latvju va-

lodu un parašas, ari kļuvuši latvieši. Mazāk ienesīga zemei to-

reiz bijusi zemkopība, labāk — zvejniecība un medniecība. .Tad
apstākļi pasliktinājušies — sākušās savstarpējas cīņas.

Kara darbība toreiz izpaudusies iekš tam, ka šīs mazāstau-

tu atvases bieži uzbrukušas viena otrai, piem.: zemgaļi — kur-

šiem, leiši — zemgaļiem v. t. t. Kara ieročiem noderējuši ak-

meņu cirvji, akmeņu āmuri un šķēpi. Vīriešus uzbrucēji bez žē-

lastības nogalināja, sievietes, lopus un vērtīgās mantas aizveda

prom gūstā, mājas nodedzināja. Kas spēja izbēgt, sabēdza me-

žos paslēptuvēs, lai vēlāk atkal dotos ārā uz pelnu kaudzēm,
atjaunotu atkal dzīvi.

Mājas tad būvēja no apaļiem baļķiem, tām nebija nedz

skursteņu, logu, nedz citu kādu labierīcību, izņemot ugunskuru
priekš ēdienu izgatavošanas un apsildīšanas. Kritušos un miru-

šos līķus taī laikā sadedzināja, to pelnus apbedīja.

No Dobeles arī nevarēja būt taī laikā ne vēsts, kā tikai,
varbūt, tas pats zaļais uzkalns, kur vēlāk gan izbūvēta, papriekš
zemgaļu apcietināta vieta — koka baļķu pils, tad ordeņa celta

akmeņu — tagadējo drupu apmērā.
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Paiet atkal vairāki gadu simti — sācies dzelzslaikmets.

Tas atvieto akmens ieročus, i cirvjus v. c, dod iespēju jau vie-

glāk apstrādāt kokus un zemi.

Mazā Kurzeme, tāpat kā agrāk, nav nekāda valsts, — ka-

tram apgabalam savs barvedis-virsaitis; katrs novads ar kaimiņu
novadu dzīvo gan draudzīgi, gan naidīgi. Zemgaļu virsaiši to-

mēr turās vienkopus, kā viņu galvenos atbalsta punktus jau min:

Mežotni, Tērveti, Dobeli v. c.

Tikai 1205. g. Mežotnes un Tērvetes virsaitis Vestgards, bai-

dīdamies no leišu uzbrukuma, stājies sakaros ar Ikšķilē apme-
tušos ordeņa mestru, — lai gūtu palīdzību. Tomēr tā draudzība

nav bijusi ilga, — Vestgards nepieņēmis kristīgo ticību,kuru vē-

lāk, ja ne ar labu, tad cīņās ar varu uzspieda zemgaliešiem.

No tā laika sākot arī ir uzglabājusies sīkāka kronika par

Zemgali vispār un par Dobeli atsevišķi, (skat. „Dobeles vadonī I.

daļā" — 1930. g. izdevums). Vēl jāatzīmā tas, ka Dobele, tikai

kā pēdējā, toreiz padevusies iekarotājiem.

Nostāsti par Jaunpils pili.
Pēc Dobeles nākamo cienīgāko vietu mūsu apkārtnē va-

rētu dot Jaunpilij.

Jaunpils pils ir arī viena no tām vecākām un varenākām

muižnieku pilīm 'Latvijā, kas, kaut arī vairākas reizes pārbūvēta,

paturējusi savu pirmatnējo veidu un kā tāda, pārņemta pieminē-
kļu valdes uzraudzībā. Šeit tiešām ir daudz ko skatīt no se-

nātnes un šurpu braukuši daudzi pētnieki pat no ārzemēm. Pat-

laban muižas centrs pārņemts no valsts un nodots lopkopības
skolas, rīcībā, kas plaši pazīstama Latvijā ar saviem brūnajiem
sugas lopiem, racionēlo saimniecību un sagatavo piensaimniecības
darbiniekus. Skolu pārzin un muižas plašo saimniecību vada

agronoms Baķis.
Jau no ārpuses pils uzrāda savu seno īpašnieku baronu

Reķu dīvainības, ar kādām slavens bijis pēdējais Reķis. Pie pils
vakara sienas jumta novietots velna tēls, kurā satek lietus ūdens

un kas negaisa laikā šausmīgi gārdzot. Jaunpilī velnu ļaudis
nemēdzot velti piesaukt, to baidās vēl no Reķa laikiem.

Bijuši vēl līdzīgi .velni, bet tie noplēsti lielinieku laikos.

Pils priekšējā sienā redzami iemūrēti akmeņi un tie esot piemi-

nekļi katram strādniekam, kas pili ceļot nosities. Pie vārtiem

iedobums cilvēka augumā un tanī likti nogrēkojušies dzimtļau-
dis. Pils vārti smaga ozola, dzelzīm kalti. levērību pelna dzelzs

āmuriņš, kas bijis zvana vietā un klauvējot dod dobju skaņu

pils mūros. Tad smags ozola aizbīdnis un vecs vējlukturis pie
sarga durvīm.
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Skatot visu to, ta vien liekas, ka piebrauks vecais Reķis,
velnu apsēsts, klauvēs un viņam pretim dosies izbiedētais sargs!

Viss jāuzglabā pirmātnējā veidā, pat balsināt iekšējās' sie-

nas nedrīkst. Senā barona darba istabā pārsteidz ārkārtīgi bie-

zās mūra sienas un tas, ka šeit gaiss ļoti sauss, pat nākoties tu-

rēt ūdeni telpās. Istabā viens logs, pie kura, pēc nostāstiem,
baronam stāvējuši šaujamie. Šeit ir arī mantu kambaris, ar dur-

vīm kā naudas skapim un vinā glabājušās ne tikai pašu Reku,
bet ar. citu magnātu bagātības.

Dažās sienas ir ejas
un tās vedot uz dažādām

)usēm. Pa vienu šādu eju
var nokāpt pagrabā, „moku

bedrē". Šeit ietupināti grē-
inieki. Pie sienām dzelzs

ķi, uz tiem itkā kārti ļaudis.

Tagadējā meiteņu gu-

amistabā, kur agrāk dzī-

vojusi rakstniece Elizabete

. Recke, visās vietās te

c veš senatnes elpa un nav

)rīnums, ka nostāstu iedve-

smoti, pa pils gaņģiem va-

karos ļaudis labprāt nestai-

gā. . . īpatnēji un noslē-

pumaini ir neskaitāmie iedo-

)umi telpu sienās, laikam

domāti pārskrējienu slēptu-
vēm briesmu brīžos.

Vecais barons kalpus
mēdzis sist un pēc tam aiz-

vien devis sudraba rubli

Vēl tagad nespējnieku namā

kāds vecītis, kas no tam

pelnījies: ļāvies sist un sa

ņēmis pa rublim. Betvien

ICIZ. pdvlbdlll ZdUUCJI& sdllidllU. idd barons atsaucis vagaru,
licis apskatīt, vai zemnieks vēl dzīvs un iedevis zelta piecnieku. .

No augstā pils torņa Reķis pārskatījis visus savus laukus ar

tālskatu. Bijusi arī viņam runājamā trūba, kas ārkārtīgi biedē

jusi ļaudis un no tās kāda kalpa sieva, kas gribējusi zagt bur

kānus, no bailēm nomirusi. Neviens nezinājis, kurā laikā ba

rons tornī sēž prātodams un vērodams apkārtni ar savu tāļ
skatu, un tikai pēc saules, vēlu vakaros, skanējušas to cilvēku

vaimanas, kurus viņš itkā saskatījis slinkojam. —

Vēsturiskās Jaunpils pils vārti.

Priekšā no labās puses otrais stāv Dobeles

ģimnāzijas direktors Francmanis.

ŠI pils celta 1303. g. no ordeņa mestra

Gotfrīda f. Roga (sk. V. f. Bienenstama

1826. g. izdotu apcerējumu.)
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Reķis arī grūtas sievietes spēris kājām. Viņš bijis arī tas,
kas no zviedriem Rīgu atkarojis. Par to iet šādi nostāsti:

Jāņu dienā velna apsēstais Reķis saviem jātniekiem pazi-
ņojis savu nodomu doties jāšus pāri Daugavai, pie kam stingri
nokodinājis atpakaļ neskatīties. Noticis, ka 3 jātnieki šo pavēli

pārkāpuši un tūlīņ nogrimuši, pārējiem jātnieku zirgiem ūdens

knapi gājis līdz kāju vēzīšiem. Zviedri šāvuši kā traki, bet lo-

des uzbrucējus neķērušas. Kad bijuši pāri Daugavai, Reķis no-

vilcis savu kreklu un smiedamies no tā izkratījis zviedru lodes,
nosaukdams tās par „pupām".

Pēc tam Reķis ar zviedru vaņģiniekiem racis milzīgo grāvi
no Annas dzirnavām uz Annas skolu, kurš vēl tagad redzams un

atrodams Anneniekos. Rudenī, pēc šī darba, Reķis licis vaņģi-
niekus sadzīt Jaunpilī šķūnī un aizdedzināt, pie tam pats priecā-
jies, teikdams: „Re, kā tās zviedru žurkas pīc! "

Pirms kara Lestenes baznīcā vēl glabājušās (dzirdams, arī

vēl tagad) šīs Reķa teiksmainās bruņas, bet Jaunpils pilī Rīgas
atslēgas un itkā zviedru ķēniņa kronis.

Šī pils 1905. g. nodedzināta, pēc tam atjaunota tagadējā
veidā. Pilij itkā esot divas apakšzemes ejas, viena no līķu kam-

bara uz pili, otra no pils uz upes krasta.

Laiki mainījušies. Tur, kur magnāti dzīvojuši līgsmībā, un

pat visvarenais vācu ķeizars Vilhelms 11. pavadījis nakti, klaudzē-

juši studentu rotas kareivju soļi un tagad še ir gaismas pils to-

pošiem saimniecības darbiniekiem.

Pie pils vel atrodas citas masīvas ēkas. Tās snauž kokos,

zaļo lauku vidū un sarāvušās tup savā vecā vietā, tāpat kā Reķa
elka dievs — drausmīgais velns.

Jaunpils draudze.

1548. g. ordeņmestrs H. f. Brugeney apstiprināja no Dobe-

les Komtūra E. f. Schūren atstāto dāvinājumu par patstāvīgu
draudzi Jaunpilī. Mācītājam bija nodrošināts brīvs dzīvoklis pilī
un uzturs.

No sākuma draudzes robežas saskaņojās politiskām robe-

žām. Vēlāk Blīdiena, Lestene un Stūrumuiža atdalījās kā pat-

stāvīgas draudzes! 1567. g. 28. 11. tika dots rīkojums celt baz-

nīcu Jaunpilī, kura šinī laikā f. d. Recke īpašums skaitās. Vai

šis rīkojums jau toreiz izvests, nevar noteikt. Laikā no 1592. g.

līdz 1638. g. Matīss f. d. Recke še uzcēlis baznīcu. Tagadējā
mūra baznīca, kura varbūt identiska ar pirmo, tika 1750. g.,

1849. un 1889. g. pārbūvēta un atjaunota. Pastorata dibināša-

nas laiks nezināms. Zināmā garīdznieku rinda sākās ar 1619.g.
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Pēc V. f. Bienestama ziņām no 1826. g. tieši Jaunpils drau-

dzē jeb kirspēlē bez filiālēm dzīvojuši 9 muižās 1553 vīrieši un

1587 sievietes.

Pēc 1930. g. uzdotām ziņām Jaunpils draudzē bez filiālēm

skaitījušies 1576 locekļi. 1907/08. g. draudzes locekļu kopskaits

sniedzies pie 7500 locekļu.
Pēc V. f. Bienenstama

1826. g. statistikas pie šīs kir-

spēles pieskaitīja Stūru muižu

ar 297 v. un 290 s., Zebreni —

193v.un 130s., Ārīšu muižu—

62 v. un 69 s., Greņču muižu —

74 v. un 715., Dūru muižu —

99 v. un 96 s, Blīdeni — 644 v.

un 650 s, Upesmuižu — 204 v.

un 203 s, Struteli — 397 v. un

380 s, KHģus —139 v.v. 136 s,

Lesteni—746v.7375., kopā 5617.

Tagad Jaunpilij ir 2 filiāles,

Annas muiža un Reņģes muiža.

Annas muižas baznīca ir, lai-

kam, tūliņ pēc mēra 1710. g.

no kāda f. d. Recke famīlijas

locekļa, kura īpašumā Annas

muiža atradās, no koka uzcelta

un 18. gadu simteņa vidū tika

celta no mūra. 1863. g. viņa
tika atjaunota

Reņģes muižas mūra baz-

nīca ir 1856.—1857. g. no

Reņģes muižas īpašnieka E.

M. f. Bulmericq celta un 13. oktobrī 1857. g. iesvētīta.

Sākot ar 1866. g. Jaunpili darbojušies sekosi mācītāji:

Pēters-Mārtiņš-Aleksandrs Bernevitzs no 1854.—1893. g.; Aleks-

andrs-Hans Bernevitzs no 1894.—1908. g.: Teodors Bernevitzs,

tagad Dobeles vācu draudzes mācītājs, no 1908.—1918. g.
No 1918. g. — 1924. g. Jaunpilī pastāvīga mācītāja nav un viņu

apkalpo toreizējais Lestenes mācītājs W. Krūgers. Ar 23. ap-
rili 1924. g. Jaunpils iegūst pastāvīgu mācītāju — Eduardu Le-

viatanu, kurš darbojas tur līdz šim laikam. Priekškara laikā

Jaunpils draudzē skaitījās 7500 draudzes locekļu, no kuriem

250 vācu. 1907/8. g. iesvētāmo skaits sniedzās pie 140. Draudzē

ietilpa muižas un pagasti: Jaunpils, Laukumuižas, Viesātu,
Smuku, Upesmuižas, Ārīšmuižas, Reņģes muižas, Grenču muižas,

Spriņģu, Bikstu, Annenieku un Ausātu.

Jaunpils baznīca atrodas 2 klm. no pastorāta un Vīnā ir

800 sēdvietas. Annas muižas baznīca ir 10 klm. attālu no pa-!,-

Jaunpils tag. ev.-lut. dr. baznīca.
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--rāta un viņā ir 300 sēdvietas,

Reņģes muižas baznīca ir 20

klm. no pastorāta un viņā ir 250

sēdvietas.

Mācītājs dzīvo Jaunpilī. An-

nas muižā un Reņģē dievkal-

pojumi tika noturēti apm. 10

reizes gadā. Vācu dievkalpojumi
Jaunpilī noturēti 1 reiz mēnesi.

Ar 1924. g. Jaunpils drau-

dze noorganizējās. Viņas loce-

kļi skaitās ap 2500 latviešu un

10 vāciešu. Annas muižas un

Reņģes baznīcās dievkalpojumi
gadā ap 15 katrā, Jaunpilī bie-

žāk. Pa šo laiku ir izvesti vi-

sās baznīcās remonti. 1925. g.

Jaunpils baznīcai tika izlabots un

nokrāsots tornis, kas izmaksāja

pāri par Ls 2000.— (2150).

Anniņu baznīca 1931. g.

1932. g. torņa smaile tika pārbūvēta.

Tag. baznīcas iekšiene.

1928. g. tika izdarīti iek-

šēji un ārēji remonti pie Annas

muižas un Reņģes baznīcām,

(apm. Ls 1600.—). 1929. g.

Jaunpils baznīcas ārpuse izlabota,

(Ls 1300.—). 1928. g. 20. ok-

tobrī iesvētīti Jaunpilī jaunie
Meža kapi, kuriem 1932. g. uz-

celti dzelzs vārti par Ls 700.—

Pēdējos gados kristīto skaits

Jaunpils draudzē sniedzas no

70—100, iesvētīto no 60—100,
dievgaldnieku ap 1500.

Torņa pārbūves darbus pie
Anniņu baznīcas izveda būvuz-

ņēmējs Undulis no Dobeles.
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Dobeles tagadne. Pēckara kronika

Dobeles prese.

Kopš 4. decembra 1930. g. Dobelē sāka iznākt otra*) nedē-

ļas avīze zem nosaukuma «Dobeles Balss". Par atbildīgo

redaktoru-izdevēju skaitās Eduards Rudzītisno Jelgavas.

„
Dobeles Balss" ir labā virziena pilsoņu laikraksts un sā-

kumā tika iespiests 800 eks. tepat Dobelē līdz 5. decembrim

1931. g. Dibināšanas aktu parakstījuši un sākumā līdzi strādā-

juši sekoši sabiedriski darbinieki: A. Brūmelis, A. Strauss, K.

Augulis, K. Rezebergs, N. Barklajs, F. Ledainis, A. Šrāders, A.

Raudiņš, E. Freibergs, K. Gedrovics, Žukovs no Dobeles un ap-

kārtnes un P. Dālbergs un A. Lauva no Jelgavas.

Garīga satura rakstus laikrakstam devuši sekoši mācītāji:
J. Straumanis, J. Turks un J. Kundziņš.

Medic.-zinātn. raksus Dr. H. Abramovičs.

Vairāk interesantas pagātnes kronikas sniedzis žurn. K.Nei-

lands. Dzejas sevišķi daudz devuši dzejnieks-skolātājs A. Saliņš,
R. Vizbulis, Roze-Šlipens, Skuja v. c.

Pārējo līdzstrādnieku skaits laikrakstam pilnīgi apmierinošs.
Pilsētas pašvaldību vēlēšanās 1931. g. laikraksts aizstāvēja ap-
vienoto pilsoņu sarakstu N° 4. Šis saraksts vēlēšanās piedalījās

pirmo reizi un ieguva 3 domniekus: F. Kalniņu, A. Ulmu, un

E. Vanagu.
Laikraksta lozungs ir: „Veidosim un celsim Dobeli paši

saulītē" — bez aizgādniecības no ārienes.

Žurnālu Rīta Blāzma" izdod hektogrāfētā veidā, ap-
robežotā skaitā, ik gadus vairākus numurus Dobeles ģimnāzijas

pulciņš „Ausma". Tas pierāda ģimnāzijas vadības lietpratību au-

dzināšanā un vairo lauku literātu retās rindas. Sk. tuv. „Dobeles
Balss" JSTs 1 no 1931. g.

Otrais nedēļas laikraksts „Dobeles Vēstnesis" jau

turpina iznākt nepārtraukti piekto gadu un pašlaik par laikraksta

atbildīgo redaktoru skaitās rakstnieks-žurnālists Vitoldsžībelis.

Pirmais avīzes redaktors Alfrēds Frišmanis ar savu avīzes ieturēto

opozīciju, kļuva tik populārs, ka viņu ievēlēja tagadējā Saeimā

par deputātu.

1. jūlijā 1926. g, otro Dobeles novadadziesmu svētku laikā, iz-

nācis svētku žurnāls (vienreizīgs izdevums) «Viestura cilts".

Atbildīgais redaktors — A. Laiviņš. Redakcijas kolēģija: O.

Krolls, A. Brūmelis, E. Freibergs.

*) Pirmās avīzes sk. «Dobeles vadonī" I. d. 49. 1. p.
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Skolas dzīve.

Par Dobeles ģimnāzijas līdzšinējo darbību skat. rakstu «Do-

beles vadoņa" 1930. g. (1. daļas) izdevumā, 36., 37, 38, 39. un

40. 1. p.

Dobeles ģimnāzijas 1931. g. beigušie, (6. izlaidums), ar paidagoģisko

personālu.

Priekšā sēd no kreisās puses: Alfons Būmanis, Fricis Vitte, Viktors Heniņš,

Ilgvars Griens, Kārlis Leilands; otrā rindā — Pēteris Zolta kgs, Marija Kupfers,

Kārlis Knocha kgs, Dir. Ernests Francmaņa kgs, Milda Kalniņ kdze, un Eduards

Granāta kgs. Stāv — Voldemārs Zariņš, Jānis Prīverts, Herberts Švānbergs,
Osvalds Stāls, Rūdolfs Ozers, Gotfrīds Vazdiķis, Egons Mainieks, Ādolfs Mizieris,

Ansis Judovics,Osvalds Zandersons un Edgars Līcis.

lestājoties krīzes laikam, 1932. g, «apcērpot" ministrijas bu-

džetus, tika strīpota un nolemta likvidācijai arī Dobeles ģimnā-
zija. Pateicoties dobeliešu vienbalsīgam protestam un viņu sa-

biedrisko darbinieku laikā spertiem soļiem, skolu Dobelei izde-

vās uz laiku paturēt, jau tāpēc vien, ka skola pilsētai kā tāda,

nepieciešama, otrkārt, šeit skolnieku audzināšana un uzraudzība

vislabāk izvedama un skolnieki nevar noiet neceļus.

Papildskolu (vakarskolu) pie Dobeles ģimnāzijas atvēra

1931. g. februārī. Sākumā tūlīņ pieteicās 60 skolēni, zēni un

meitenes, kuri dienā strādā amatā, jeb citā darbā. Tas vēl lieku

reizi liecina par mūsu lauku mazpilsētas jaunatnes brašiem cen-

tieniem pēc izglītības.



13

Dobeles teātra dzīve.

Ilgi lolotās dobeliešu cerības —teātris beidzot, būs labvēlīgi
atrisinātas. 1932. g. vasarā Dobeles Saviesīgā biedrība uzdeva re-

žisoram Kārlim Neilandam griezties pie Izglītības Minista Ķē-

niņa atļaut Dobelē dibināt teātri. Pēdējās ziņas vēsta, kā tas

laimīgi panākts un teātris sauksies «Dobeles Teātris" — viņa

dibinātāja Dobeles Saviesīgā biedrība (skat. rakstu «Dobeles va-

donis tūristiem" I. daļā 1930. g. izd. 56—57 1. p.).

Jau priekškara gados, pateicoties skolotāja-režisora J. Stein-

berga uzņēmībai un

prasmei teatrālā puse

Dobelei bija labi iz-

kopta.
Teātra darba lau-

kā svinētas sekošas

jubilejas: Ludis Kri-

siapsons 40 gadu, Jā-

nis Steinbergs 25 g,

Lidija Steinbergs 25

g, A. Legzdin-Prūsis
15 g, Ludis Leimanis

15 un vēl daudz citi

aktieri, kuri no jubi-
lejām atteikušies, bet

kuri arī piedalījušies
izrādēs 15—20 gadus
ir Kārlis Vītols, Kār-

lis Verners, aktieris-

režisors E. Finks li. c.

Miruši sekoši te-

ātra darbinieki: reži-

sors-aktieris un

matu tirgotājs Ernests Jansons, bij. Tukuma skolu inspektors
Jānis Zālamans, Voldemārs Jakārs v. c.

Operetes provincē.

Dobelē, 1931. g. 27. septembrī, Valdovska zālē Liepājas
Strādnieku teātra režisors Žanis Veinbergs ar Latv. Konserv. au-

dzēkni Jāni Hūnchenu kā diriģentu uzveda ar vietējiem Dobeles

Saviesīgās biedrības mūzikāli-drāmatiskās sekcijas spēkiem ope-
reti «Valša sapnis", kuru skatītāji uzņēma atsaucīgi. Tas rīko-

tājus uzmudināja tiktāl, ka sekcija nolēma izbraukt arī uz ap-
kārtni viesizrādēs. Līdz šīs grāmatiņas iznākšanai šī operete jau
izrādīta 6 reizes, pie tam ārpus Dobeles vēl Jaunpilī, Lestenē,
un Jurģu muižā ar ļoti labām sekmēm.

Tas apstāklis pamudināja sekciju tad ķerties pie otras ope-

Teātra darbinieks, Latvijas Konservatorijas

audzēknis, diriģents Jānis Hūnchens.
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„Grāfs Luksemburgs", kuru pirmo reizi sagatavoja vecu

vecais pazīstamais Dobeles novada režisors, Jelgavas teātra ak-

tieris, tag. žurnālists Kārlis Neilands no Jelgavas. Izrāde notika

Dobelē, š. g.28. martā. Šo opereti tulkoja dobelnieks Vilis Ķesteris.

Režisoram Ža-

nim Veinbergam uz-

turoties pa vasaru Do-

belē, opereti pārstu-

dēja un izrādīja 11.

septembrī otrreiz Do-

belē, pie izpārdotas
zālēs.

Izpildījums ar vie-,

tējiem spēkiem bija
pilnīgi labs un vairā-

kas vietas tēlotājiem
uz publikas nemitīgo
pieprasījumu bija jā-
atkārto. Operetes sa-

gatavojums tagad tāds,
ka arī ar viņu var lab-

prāt doties viesizrādēs.

Bez tam vēl jāaizrāda,
kā fakts, kur provincē
ar saviem spēkiem spēj
uzvest operetes, DOB
bele Latvijā nu stādāma pirmā vietā, pat apriņķa-pilsētās nav

dzirdēts, ka tās būtu spējušas ķerties pie tik smagiem darbiem.

11. septembra operetes izrādē piedalījās šādi spēlētāji un tēloja:
titullomu, grāfu Renē Luksemburgu — Dzenis Vilis (labi); dzie-

dātāju Anželu Didjē — Pudzis Elza (labi); mākslinieku Armanu

Brisāru, — Janzens Kārlis (labi); Žuljeti Vermont — Valdmans

Tereza (spēcīg. temperament, labi); kņazu Bazilu Baziloviču —

Kalniņš Fricis (interesanti); kņazi Stasju Kokosovu — Vanags
Alma (īsti komiski); dzimtsarakstu nodaļas ierēdni Pelegrinu,—
Briedis Kārlis (labi); notāru Menšikovu — Finks Edu-

ards (labi); valsts padomnieku Pavloviču — Polis Augusts; māksli-

nieku Savēju Anatolu, — Valdmanis Jēkabs; mākslinieku Bu-

lanžē Henriju — Ķersons Jānis; mākslinieku Simonu Žaku,
— Blūms Darvins; modeli Sidoniju — Pleziers Erna; modeli,

Koraliju — Blūmfelds Marta ;
"

Grand-Hoteļa pārzini, — Briedis

Kārlis; sulaini — Ķersons Jānis; Džimu — Feceris Arnolds;
istabenes — Blūmfelds Marta, Ozoliņš Marija, Švalkovska Olga,
Pleziers Erna; dāmas — Freibergs Emma, Vanags Alma,
Blūmfelds Marta, Švalkovska Olga, Ozoliņš Marija, PleziersErna,
Grētmans Lilija; kungus — Blūms Darvins, Polis Augusts,
Valdmanis Jēkabs, Briedis Kārlis, Feceris Arnolds, Finks Eduards;

Teātra darbinieks, režisors Žanis Veinbergs.
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turcietes karnevāla ainā — Freibergs Emma, Vanags Alma,

Ozoliņš Marija; dejotājas karnevāla ainā — Grētmans Lilija,
Švalkovska Olga.

11. cēl. tango «Skumjas" izpildīja Liepājas Tautas Teātra

solists Kārlis Locinieks un Meta Kristapsone ar panākumiem.

Diriģents Jānis Hūnchens, režisors Žanis Veinbergs. Kon-

certmeistars Kārlis Liepa. Apgaismotājs A. Blūmfelds, dekora-

tors Kristaps Gedrovics.

Starp aktieriem vēl minami AinaKleinbergs-Neilands,skol.Anna

Kristapsons-Veinbergs, Valdis Kristapsons, J. Zurovskis, Vilis Ķe-*

steris, Ansis Milleris, Milda un Lonija Oškalnes, Finka kdze,
stac. pr-ka palīgs Bunduls, T. Kozlovskis, Ž. Hofrāts, aizsardžu

pr-ce M. Brūveris kdze, (ilgg. teātra darbiniece, ieradusies Do-

belē 1930. g.), A. Jātnieks, M. Jansone, Ž. Zankovskis un citi.

Dobeles teātra tēvs

Viens no vecākiem teātra darbiniekiem Dobelē šobrīd skai-

tās Ludis Kristapsons, kurš 19 gadu vecumā jau sācis kalpot ska-

tuvei, palikdams tai uzticīgs '
veselus 50 gadus. Viņa galve
nās partijas-kuplejas. Bū

damsar labubalsi un atjautīgs
tas uz vietas iepazinies a

apstākļiem, pats savām ku

plejām vēl pierīmēja ap
kārtnes pikantērijas, tā uz

jautrinot klausītājus. Viņ
vienmēr palika publikas mī

lulis. Viņam tuvas attiecī

bas bijušas arī ar nel. Allu

nānu — vienmēr satikušie

kā draugi.

Kristapsonu Ludis dzim

1861. g. 17. febr. (5. febr.

Zebrenes Lejas- Villikās, k

zemtura dēls. Apmeklēji
Slagūnes draudzes skolu

skol. Rozenbriga laikā (f .

Vēlāk pašmācības ceļ
papildinājies Rīgā, pēc tam

dzīvojis Anneniekos, Bukai-

šos, Bēnē, beidzot Dobelē, kur mūža vakaru pavada savās

lauku mājās.

Ludis Kristapsons.
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Jubilejas.

Daudzi noskaņoti pret jubilejām, neatzīdami tās, lai cilvē-

kiem, kuri bijuši uzticīgi visas dzīvības dvēselei — darbam, reiz

mūžā teiktu „lielo paldievs". Pieņemsim, kā personīgi neviens

nebūt arī pēc tā paldievs nekāro, jo katram darbam vispār dzīvē

ilgi vai īsi, gandrīz vienmēr seko nepateicība pēc sakāma vārdā:

«Nepateicība ir pasaules alga". Parasti pateicības ziedus mēdz

nu cilāt tikai kapa malā — tad arī tas nav vajadzīgs. Tādēļ
lielie skeptiķi sevī ļoti maldas — noliedzot jubilejas būtību kā

tādu vispār. Dzīvo cilvēku cildināšana nav nekas cits, kā runā-

šana par viņu labiem darbiem un to diženumu.

Kā mēs varam būt lepni uz mūsu senču darbiem, tā arī lai

lepojamies uz to mūsu tagadējo veco paaudzi, kura godam savu

mūžu nostaigājusi nonāk pie jubilejas sliegšņa. Jubilejas ir cil-

vēka dzīves spogulis, kurā daudz kas sastopams un arī avots, no

kura jaunatne var smelties sev pamācības sava rakstura izveido-

šanai. Jubilejas ir cilvēka dzīvei mūža cīņas augstākais noslē-

gums, jo nostaigājot 25—50 gadus negurstošā darbā, spēki kat-

ram iet jau mazumā
— augstākos kalngalos rets vairs kāds tiek...

Tad lai arī mūsu zaļo ozolu lapas pušķo katra jubilāra krēslu,
bet jaunatnei sirmu mūžu, veselību un gribu izveidot stiprus sa-

vus raksturus, tādus kā saviem vecākiem. Ar to vēlējumu tad

arī gribu mūsu tautas darbinieku pirmo jubilāru sēriju atklāt.

Jubilārs ģenerālis Aire.

1932. g. 13. sept. Dobeles pag. Bīlasta muižas centra daļas
īpašnieks, ģenerālis Eduards Aire visā klusībā atskatījās uz savu

35 gadu virsnieka dienesta pakāpes jubileju.
Ģenerālis Eduards Aire dzimis 2. jūnijā 1876. g. Valmieras

apr. Naukšēnu pag. Ķikutu mājās kā saimnieku Jāņa un Marijas
jaunākais dēls.

*

Mūsu iecienītais karavīrs pie mums līdz šim uzturas tikai

vasarās, bet drīzi sasniedzot penzijas izdienas gadus, paliks te uz

pastāvīgu dzīvi. Dobele ar savu skaisto apkārtni, slaveno pa-

gātni un viņas centīgiem pilsoņiem, viņam patīkot. Jau tagad
ģenerālis ar lielu rūpību kārto saimniecību, kā īsts zemkopis, sa-

vas zemes mīļotājs.
Apstākļu nepazinējam ne prātā nenāks, ka viņa priekšā še

stāv lielas autoritātes cilvēks — īsts latvietis. Izteiksmīgākā vien-

kāršība, dziļā, vecā, latviskā sirsnība jums māj pretīm ik uz soļa.
īpaši ar tādu garu apgarota ir jubilāra kdze, tāpat arī viņu divi

dēli. Ģenerāļa kdze Anna ir viena no pirmajām latvietēm, kas

priekškara laikā aizgājusi pie vīra latviešu virsnieka. Toreiz la-

tviešu virsnieki parasti izvēlējušies sievas no cittautiešu ap-

rindām, jubilārs bijis citādos ieskatos un laulāto draugu izvēlējies
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īstu latvieti — toreiz proģimnāzijas direktrisi Rīgā. No tā

var spriest, cik jubilārs dziļi cienījis savu tautu. Ar tik pat pa-

tiesu cieņu prese apsveica jubilāru ar ģimeni viņa goda dienā.

Sekojot šīs ģimenes dzīvei, topošā jaunatne lai mācas smelties

no tās sev paraugus, kā dzīvot un veidot sev raksturus cietus

kā ozolus.

Plašāku rakstu biogrāfiju skat. „Dobeles Balss" Jvfc 37 no

15 sept. 1932. g.

Jubilārs māc. J. Straumanis.

Dobeles draudzes dzīvē 1931. g. kā svarīgākais notikums

jāmin J. Straumaņa 25 gadu darbība Dobeles draudzē.

4. jūnijā 1931. g. pagāja 25 gadi, kāmēr mācītājs Strauma-

nis ir Dobeles draudzes gans.
Kad 1905. g, revolucionāru vajāts, toreizējais Dobeles drau-

dzes vecais mācītājs Zēbergs jutās skubināts atkāpties no sava

amata, tad uz viņa priekšlikumu un draudzes rakstisku lūgumu
par Zēberga pēcnācēju ievēlēja Kretingas draudzes mācītāju J.

Straumani, kuru ieveda Dobeles baznīcā 4. jūnijā 1906. g.

Tagad pēc 25 ga-

diem, kad veikts svētīga
darbapirmais cēliens, sir-

majam, nenogurstošajam

garīga darba un tautas

darbiniekam arī turp-
māk nepagurt, vadot un

audzinot savu draudzi

un arī ārpus tās tautu

patiesā, kristīgā garā, kas

vienīgais cels pretīm la-

bākai nākotnei.

Cilvēki, kuri ne-

pārdod savu ticību un

paliek uzticīgi darba sa-

vai pārliecībai ar tīru

sirdsapziņu līdz nāvei,

ne ar ko nav pērkami.
Tie arī ilgi vēl pēc vjņu
nāves dzīvo tautas vidū

— piemiņā. Kāmēr šie

cilvēki dzīvo, gan bieži

viņus neieredz, tiem uz-

brūk un tos pat dažreiz

vajā. . . Bet tad viņi it

mierīgi un droši lūgdami saka: „Kungs, līdzi nāc", i'eb „Šo
lūgšanu jel klausi». . . Viņi tic un nepiekūst.

Mācītājs J. Straumanis, dzim. 4. janv.
(v. st.) 1864. g. Švitenes pag. Mesteros.
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Arī mūsu sirmais, godājamais draudzes gans nepiekus-
dams ir 25 gadus mācījis un modinājis ir vai katru draudzes

locekli pat atsevišķi glabāt mantu, visu dārgāko — ticību.

Ne mazums viņa aicinājumam sekojuši, un izjutuši, ko sevī

slēpj un dod vārdi: „Kungs, līdzi nāc.

Mācīt. Straumanis ir arī vecākais mūsu apkārtnes literātu

saimes loceklis. Viņa spalvai pieder vairāki apcerējumi un ne-

skaitāmi garīgi ievada raksti.

Str. biogrāfisko aprakstu skat. ~Dobeles vadoņa" pirmā iz-

devumā 21. 1. p. 1930. g.

Jubilārs Andrejs Brūmelis.

1931. g. 7. februārī A. Brūmeļa draugu pulciņš sarīkoja 15

gadu Brūmeļa sabiedriskās darbības jubileju, kurā ņēma dalību

diezgan plašas sabiedri

sko darbinieku aprindas
pasniedzot jubilāram vēr

tīgas balvas.

Tuvākus aprakstu
sniedz ~Dobeles Balss

6. un 7. num.

A. Brūmelis pē
Latvijas nodibināšanā

ieņēmis arī atbildīga
vietas valsts iestādēs. Bū

dams kā labs organizā
tors, ienākotDobelē, ņēm

dalību vairākās biedrībās

Bez tam viņam te pie

derēja grāmatu, rakstām

lietu un radio-elektro vei

kals, kuru likvidēja 1931

g. vasarā, pēc kam tas ie

stājās Latvijas Sarkan

Krusta Kalna muižas sa

natorijā kā saimniecība

pārzinis, kur atrodās vē

A. Brūmelim darb

piemita sevišķa īpašīb
— drosme. Savos pa

viņš bija pār
galvīgs, ne par ko nebēdāja. Brīnišķīgi arī viss viņam laimīg
izdevies. Lai piem. ņemam Dobeles novada otro dziesmu svētku

sarīkošanu Dobeles pils drupās, kur varēja vienkārši uznākt lie

tus un svētki būtu beigušies ar deficitu — kas nu būtu noticis

Rosīgs viņš bijis arī biedrību darbā, no Centr. Latv. Jaun. S-ba

Andrejs Brūmelis.



Sabiedrisko

darbinieku
un

viesu

grupa
A.

Brūmeļa

jubileja,
1931.
g.

7.

februārī,

Valdovska
zālē
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Dobeles nodaļas darbības pārskata redzams: Tā sākusi darbo-

ties 14. jūlijā 1921. g. Atvērusi savu biroju, brīvlasītavu, lektora-

režisora Lejas-Krūmiņa vadībā sarīkojusi 2 mēn. ilgus drama-
tiskus kursus, noorganizēts koris ar 45 dalībniekiem, no izrīko-

juma naudas 2000 Latv. rubļi ziedots trūcīgo bērnu ēdināšanai,
31. maijā 1925. g. Dobeles baznīcā uzlikta piemiņas plāksne
kritušiem Latvijas brīvības cīnītājiem. 1926. g. vasarā sarīkoja
plašus dziesmu svētkus, svētkos ieradās arī pirmais Valsts Prezi-

dents Čakste. Svētkos ieņemti Ls 6300.— no kuras summas

palika tīrs atlikums Ls 983,34. Oktobrī 1926. g. sarīkoja aktri-
sei A. Steinbergs 25. g. skatuves jubileju un pasniedza dāvanas,
nodibināja b-bas orķestri J. Zachovska vadībā kurš darbojas vēl

tagad kā «Dobeles džess". Nodibināts sporta pulciņš. Sarīkoti

neskaitāmi izrīkojumi, priekšlasījumi un veikti citi pasākumi. Sa-
vā pastāvēšanas laikā noturētas s-bas 17 pilnas biedru sapulces,
102 valdes sēdes un 12 revizijas komisijas sēdes. Vai tas nerunā

par lielo rosīgumu. Tagad s-ba likvidējusies.

Jubilārs Eduards Freibergs.

1929. g. 2. februārī Dobelē, Valdovska zālē bija kopā pul-
cējušies lielāks skaits vietējās inteliģences lai atzīmētu Dobeles

pagasta darbveža Ed. Freiberga 25 g. darbības jubileju. Pīkst. 8
vakarā krāšņi dekorētā zālē jubilejas rīcības komisijas pr-ks
A. Brūmelis ieveda jubilāru un viņa kundzi. Viesi jubilāru sa-

ņēma aplausiem. Garīgo aktu izpildīja vietējās draudzes mācī-

tājs Straumanis, kas garākā runā pakavējās pie jubilāra dzīves

gaitām un_sveicināja draudzes un personīgā vārdā. Pēc garīgā
akta iesakās apsveikumi. A. Brūmelis sveicināja jubilāru no vie-

tējas jaunatnes un pasniedza balvu — rakstāmgalda piederumus.
No Dobeles pagasta padomes runāja padomes priekšsēdētājs
Bīnenfelds, kas pateicās jubilāram par lielo uzupurēšanos Dobeles

pagasta labā. Kā atziņu par to, dāvā rakstāmgaldu un pagasta
valde krēslu un galda lampu. K. Valdovskis no Dobeles Krāj-
kases pasniedza aploksni. 11. Dobeles kājnieku pulka priekš-
stavis pasniedza balvu. L. Leimanis cildināja jubilāru kā atsau-

cīgu un humānu cilvēku un dāvināja no draugiem dīvānu un krēslus.

Ozoliņš no Jelgavas apsveica apr. valdes un darbvežubiedrības vārdā.

Finks no Saviesīgās biedrības cildināja jubilāru kā nenogurstošu
sabiedrisku darbinieku un pasniedza balvu. Red. Frišmanis no

«Dobeles Vēstneša" un klātesošiem preses darbiniekiem cildināja
jubilāru ne tikai kā sabiedrisku un pašvaldības darbinieku, bet

arī kā centīgu avīžu līdzstrādnieku. Pēc apsveikumu rindas ru-

nāja pats jubilārs, kas būdams no apsveicēju sirsnības ļoti aiz-
kustināts ar asarām acīs pateicās visiem, kāsto atminējušies viņa
svētku dienā. Pēc tam jubilārs kopā ar viesiem devās pie ba-

gāti klātiem galdiem. Tad vēl nolasīja ap 50 telegrammas.
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Pie galda vēl runāja Finks, Brūmelis, Šiffers, Dr. Abramovičs,

Ozoliņš, Lamberts, Spalītis, 11. Dobeles kājn. pulka priekšstāvis
un daudz citi.

Jubilārs J. Kugrens.

1931. g. 1. oktobrī Latvijas Piensaimniecības Centrālās sa-

vienības eksportnodaļas vadītājs J. Kugrens atskatījās uz 40 ga-

diem piensaimniecības darba laukā, 30 gadiem sviesta tirdznie-

cībā un 10 g. L. P. C. Savienības eksportnodaļā.

Jubilārs, vārda pilnā nozīmē, visu savu mūžu ziedojis pien-

saimniecībai, bet 10 gadus atpakaļ noorganizējis mūsu lielākā

kooperatīvā organizācijā — Latvijas piensaimnieku centrālā sa-

vienībā sviesta eksportnodaļu, kuru vada vēl tagad. Darbu sa-

vienība sāka gandrīz ne no kā, bet pateicoties tam, kā J. Ku-

grenam bija plaša pazīšanās ar ārzemju firmām un personām, ko

tas bija ieguvis Krievijā, nodaļas darbība sekmējās un uzrādīja
arvien labākus rezultātus.

Pats J. Kugrens izsakās: „Taisni pirms 10 gadiem iestājos

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Sav. un uzņēmos eksportnodaļas
vadību. Pirmie gadi bija īsti romantikas gadi. Vairāk mēs visi

strādājām tautas, Latvijas valsts labā, kā paši savām personīgām
interesēm. Ļoti grūti un pat neiespējami toreiz bija cīnīties ar

toreizējā finansu ministra R. Kalninga ieskatiem, kas sviesta tirdz-

niecību vērtēja ļoti zemu un tai nedāvāja nekādu uzticību. Pa-

stāvēja ļoti augstas izvedmuitas, bet eksportnodaļai tomēr izde-

vās iegūt samērā labas cenas un likt pirmos pamatus savienībai

un sviesta tirdzniecībai."

J. Kugrens uzskatāms arī kā viens no visvecākiem sviesta

tirgotājiem Latvijā. Tas šinī arodā jau uzsācis darboties pirms
kara un ar labām sekmēm turpinājis to Krievijā. Bez tam J.

Kugrenam plašas zināšanas olu un mājputnu izvērtēšanā un tirdz-

niecībā. Arī šinīs pēdējās nozarēs J. Kugrens daudz darījis lauk-

saimnieku labā. Ārpus sava tiešā pienākuma tas atradis laiku

arī nodoties sabiedriskam darbam. Tas sastāv vairākas kredītie-

stādēs un kulturēlās biedrībās valdē.

Bez tam viņam Sīpeles pagastā ir priekšzīmīgi nostādīta

saimniecība „Rodzes". Šo saimniecību ieteicams apmeklēt ka-

tram tūristam.

Jubilāri Lūcija un Augusts Beitleri.

1932. g. jūnija mēnesī uz rosīga darba pilnu mūža posmu

varēja atskatīties Dobeles pagasta Ķiķu un Šveickuru māju īpaš-
nieki Lūcija un Augusts Beitleri, kuri nosvinēja savas sudraba

kazas. Augusts Beitlers ir mūsu vecās zemniecības nodaļas
priekšnieks.

Sirmā lauksaimnieka Augusta Beitlera dzīves gaitas ir šādas:
1913. gadā viņš pārņēma Ķiķu mājas un sāka saimniekot.
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Pirms tam bijis muižas pārvaldnieks un vēlāk arī fabrikas pār-
zinis Vidzemē. Jau 1914. gadā, karam sākoties, viņu mobili-

zēja ; dienējis Daugavpilī, Vitebskā un Polockā. Pēc četriem

karā pavadītiem gadiem, Latvijas valstij dibinoties, atgriezies mā-

jās un atradis tās galīgi izpostītas. Tādēļ iestājies valsts diene-

stā Dobeles mežniecības iecirknī par mežzini.

Pēc 3V2 gadus ilga dienesta Augusts Beitlers atstājis mež-

ziņa gaitas un par jaunu uzsācis saimniekošanu Ķiķu mājās. Līdz

šim laikam izdarīts kapitālremonts 9 ēkās, dažas uzceltas no

jauna, iegādāts inventārs, daudzas un dažādas lauksaimniecības

mašīnas un darba rīki.

Augusts Beitlers dzīvi piedalās arī Dobeles un apkārtnes
sabiedriskā dzīvē.

Arī Beitleru jaunā paaudze gatavojas staigāt savu čaklo

vecāku pēdās.

Jubilārs K. Freibergs.

1932. g. 26. nov. Dobeles pagasta savstarpējā ugunsap-
drošināšanas biedrība sarīkoja savus 45 gadu pastāvēšanas svēt-

kus un biedrības priekšnieka K. Freiberga 40 gadu darbības at-

ceri. Biedrības pirmā pilna biedru sapulce sasaukta 1. augustā
1887. g., sanākuši 16 biedri.

Par pirmo biedrības priekšnieku ievēlēts Pavāriņu saimnieks

Kristaps Helmanis. 3. febr. 1892. g. starp citiem biedrības valdē

ievēlēts arī tagadējais biedrības priekšnieks Kārlis Freibergs, kuru

tadari toreiz ievēlēja par biedrības priekšnieku. 1915. g. biedrības

mantas stāvoklis bijis 838 rubļi skaidrā naudā un 2000 rubļu

vērtspapīros.
Pēc pasaules kara biedrības darbība sākusies atkal janvārī

1922. g.
1931. g. rēķinus noslēdzot biedribas mantas stāvoklis bij

9449 lati 88 snt.' pie 214 liela biedru skaita. Ar nākošo 1933.

g. nolemts prēmiju tarifus pazemināt par 20%.
Šaī īsā raksturojumā jo spilgti izpaužas biedrības priekš-

nieka saprātīgā darbība.

K. Freibergs ir arī ļoti čakls draudzes padomes un valdes

loceklis, kā arī Latv. Zemn. Sav. Dobeles nod. aktīvs darbinieks.

Dažādas ziņas.

Dobeles draudzes dzīve.

Lielā, stabilā Dobeles latv. draudze ar savu mācītāju J.

Straumani priekšgalā veido savu dzīvi it lēnām un droši tālāk

pretim spožai nākotnei.
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Tur, kur, varbūt, kādreiz vakara laikā dzirkstījās skalu gai-

sma, pēc 430 gadiem, šogad ievilkta modernākā elektrisko sveču

gaisma.

Skats no Dobeles ev.-lut. baznīcas iekšienes uz altāra telpām

Tagad baznīcu apgaismo pāri par 150elektr. sveču spuldzēm ka-

trā par 25 sveču gaismas. Šīs spuldzes labprātīgi saziedoja
draudzes locekļi, kuru saraksts iespiests beigās.

Dobeles pilsētas ev.-lut. draudzes dāmu komitejas valde.

Pirmā rindā sēd no kreisās: Emīlija Janševics, Emīlija Vaite (draudzes dāmu

komitejas priekšniece), Emīlija Snapenieks (priekšnieces palīdze); stāv: Katrīne

Ulme (valdes locekle), Marija Traumans (sekretāre).

Kopš 1926. g. pie draudzes noorganizēta un darbojas damu

komiteja, kura savā pastāvēšanas laikā veikusi neskaitāmus dar-
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bus draudzes labā. Šī komiteja ņem dzīvu dalību i pie izrīko-

jumu sarīkošanas, i pie dažāda veida līdzekļu sagādāšanas gan

priekš bazāriem, mazturīgiem bērniem, nespējnieku eglītēm, drau-

dzes vakariem, kapu svētkos — uzpošot mirušo draudzes mā-

cītāju un karā kritušo kapus v. t. t. ar dažādem veidiem krāj
līdzekļus dievnama uzspodrināšanai.

Viens no grandiozākiem draudzes līdzšinējiem ieguvumiem

bija lielā zvana iegāde dievnamam, tāļāk ēku uzturēšana kārtībā

ar remontiemun citu īpašu-
mu aizstāvēšana pēc jaunā
grārlikuma iznākšanas Šo-

gad dievnamam izlaboja
Ļimtu un krāsnis, kā arī

elika betona vārtus sē-

ai, kuru nākamo gadu pa-
edzēts celt apkārt dievna-

mam. Paredzēts jau kā

neatliekams darbs baznīcas

ekšienes un ārienes izbal-

ināšana, kā arī baznīcas

aukuma izdaiļošana ar pu-
<ēm un apstādījumiem. Višs

as prasīs vēl daudz pūļu
no draudzes darbinieku pu-
es. Vēlams, ka arī katrs

draudzes loceklis atkal silti

etu palīgā un piedalītos
)ie šo darbu isvešanas —

āpat kā pie modernās ap-
gaismošanas ierīces.

5. septembrī 1931. g.
)obeles dr. padome ievē-

ēja vienbalsīgi par ērģel-
nieku brīvmākslinieku Pē-

eri Zoltu no Ventspils. Sā-

kot ar to pašu gadu pie drau-

dzes nodibinājās koris, kurš

tagad izaudzis par spēcīgu vienību un ar skaistajām dziesmām

kuplina gandrīz visus lielāku svētku dievkalpojumus, ka arī P.

Zolta kga vadībā uzstājies laicīgos izrīkojumos.

Beigās vēl jāatzīmē rosīgās draudzes dāmu komitejas priekš-
nieces Emīlijas Vaites citi nopelni sabiedriskā dzīvē.

Bez tam viņa vēl piedalās Latvijas Sarkanā Krusta Dobe-

les nodaļas darbā, kur kā valdes priekšsēdētāja palīgs, ik gadus

ņem dalību lielo bērnu svētku sarīkošanā, laicīgās bērnu punkta
eglītes sarīkošanā, piedalās pie pirmās izglītības nedēļas noorga-

nizēšanas 1932. g. no 10.—17. aprilim ; tāpat līdzdarbojās arī La-

tvijas Sarkanā Krusta Dobeles nodaļas bērnu punktā v. c.

Jaun-Sesavas jeb II. Dobeles filial-

baznīca.

(Sk. „Dobeles vadonis tūristiem" I. d

1930. g. izd. 24—25 1. p.).



25

Pēdējās draudzes padomes vēlēšanas ievēlēta kā pirmā
sieviete padomē, tagad izpilda padomes kasiera vietu. Pilsētas

draudzes damu komiteja vel

-osīgi līdzdarbojās sekošas kun-

dzes : Šiffera, Riksis, Gang-

nuss, Valdovska, Jancovs, Zan-

dersons, Didrichsons, A. Nei-

lands, E. Neilands un Rozen-

baums, Freimans un M. Nei-

lands jaunkuudzes.
Lauku dr. dāmu komi-

tejas priekšniece ir Erdmaņa
kundze. Viņu palīdžu sa-

raksts netika piesūtīts.
Vēl pie draudzes darbo-

jas svētdienas skola, kurā re-

ģistrēti ap 100 bērnu, caur-

mērā skolu apmeklē ap 50

bērnu. Skolā darbojas kā

audzinātāji Neilanda kungs
ar kundzi un Freimaņa jaun-
kundze.

1931. gadā dzimuši 138,

par 9 vairāk dzimuši nekā

1930. g., bet 6 mazāk dzimuši

nekā miruši; miruši 144, 72

vīrieši, 72 sievietes; laulāti

80 pāri; Dievgaldnieki 3041,
vīriešu 1190, sievietes 1851,

par 203 mazāk nekā 1930. g.;

iesvētīti 93, 49 jaunekļi, 44

jaunavas; dievkalpojumi 98 un iekšmisijas vakari 30, kapu
svētki 5, bērniem 7 dievkalpojumi baznīcā un kopš augusta mē-

neša svētdienas skola draudzes istabā katru svētdienu; lekšmisi-

jas vakarus ar dievvārdu un dziesmām harmonija pavadībā vada

br. Freimanis no Jelgavas un viņa palīdze māsa Kalniņa katrā

otrdienā pulksten 18l/2 draudzes istabā; Dobeles draudzes bu

džets Ls 13109,99.
Jaun-Sesavas draudzes budžets 1931.g. Ls 202,86 liels. Sieviešu

komiteja ieņēmusi caur dažādiem izrīkojumiem: eglītei vērtības

par Ls 502,61, no draudzes vakara Ls 177,98, no koncerta baz

nīcā Ls 180.—, no bazāra Ls 1917,11, dāvanas Ls 6.— ; kopā
Ls 2783,70. Izdots: eglītei vērtības par Ls 502,61, draudzes va

kara sarīkošanai Ls 177,98, koncertam Ls 60,30, bazāra sarīko

šanai, kapu akai un pumpim Ls 1282,22. Atlikums Ls 600.—

noguldīts Naudītes Krājkasē un komitejas kasē Ls 160,59; kopa
Ls 2783,70. Bez tam 1930. g. noguldīts Ls 213. Tā tad sievie

šu komitejas pārvaldē pavisam Ls 973,59 kapitāla.

Jaun-Sesavas baznīcas altāra skats
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Jaun-Sesavas draudzes dāmu komiteja 1931 g..
Sēd no kreisās: M. Hofrat jkdze (sekr.), L. Kupferkdze (pr-cespal.), L. Anson kdze

(kom. pr-ce), E. Jakobson kdze (kas.), L. Miiller kdze (kasieres palīdze); stāv no

kreisās: Grandovska,Zilbert,Go]evska,Rengaskdzes,Freibergun Derupjkdz.iztrūkst.

Jaun-Sesavas baznīcas draudzes valde193l. g.
Stāvno kreisās: J. Jakobsons, Alfr. Ansons (valdespr-ks), L.Strautmanis X- Zilberts
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Skats uz Dobeles pilsētas pašvaldības stāvokli.

Pilsētas saimniecības priekšplānā vairākus gadus no vietas

stāvēja neatrisināms mezgls — pilsētas iedzīvotāju apgādāšana
ar elektrības apgaismošanu. Šaī nolūkā radītā Dobeles-Bērzes

savienība ar viņas elektrības ražošanas centrāli — Parūķu dzir-

navām neatbilda savu uzdevumu augstumiem. Pirmkārt strāvu

bija iespējams dot tikai naktī, otrkārt — patērētājam tā bija

dārga. Kauču gan pilsēta bija galvenā strāvas noņēmēja (ap

40%), tā tomēr nespēja ar statūtos paredzēto kārtību stāvokli

uzlabot, bet lauku kooperatīvi izturējās vispār diezgan vienaldzīgi,
kāmēr stāvoklis nekļuva
akūts. Vēl 1930. g. tika

izstrādāts projekts saistīties

apgaismošanas lietā ar Jel-

gavu, tādējādi dodot arī

iespēju rūpniecībai tikt pie
lētāka un ērtāka dzinējspēka.
Aiz jau sākumā minētiem

iemesliem pilsēta šo pro-

jektu nevarēja realizēt, pirm-
kārt pārāk dārgi izmaksāja

jaunā līnija Jelgava-Dobele.
Pie šī jautājuma daudz nā-

cās strādāt tagadējai domei,
līdz beidzot saistoties ar

Auces pilsētu radās jauna,
lētāka ideja — strāvu sa-

ņemt no Kalnamuižas sa-

natorijas puses. Tomēr aiī

šis projekts iznāca apmēram
Ls 23.000.—. Lai šīs nau-

das aizdevēji būtu par savu

aizdevumu noteicēji — nā-

cies Dobeles-Bērzes Savie-

nību pārvērst par paju sa-

biedrību — tas arī izdarīts un pilsēta, kā lielākā paju īpašniece,
būs arī galvenā noteicēja šaī lietā. Šī projekta izvešanai pilsēta
saņēmusi Ls 7000.— valsts aizdevumu un ar saviem un s-bas

kapitāliem darbs veikts un ar decembra mēnesi sākot Dobelei

un apkārtnei elektrība tagad pieietama arī dienā, jo Dobele pie-
slēgta Jelgavas tīklam. Bērzes sabiedrības pajas lielums noteikts

uz Ls 500.— un katrs pajas īpašnieks bauda 1 balsi (agrāk pil-
sēta pārvaldē sūtīja tikai 2 pārstāvjus). Jaunās pilsētas valdes

laikā panākta arī pilsētas nekustamu īpašumu pavairošana, gan

piešķiršanas, gan savstarpējas vienošanās ceļā, piem. Pasta ielā 3

iegūts gruntsgabals ar ēkām, par kuru pilsēta 3 gadu laikā draudei

jāatmaksā Ls 7000.—. Tagad šis ieguvums vēl prasa izdevumus,

Jānis Brūveris.

Tag. Jelgavas apr. IH. polic. iec. pr-ks
Dobelē (no 16. okt. 1930. g.).
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bet pēc izmaksas šo ieguvumu nāktos vēl paplašināt, izbūvējot
ēku pašai pilsētas valdei. Tagadējai valdei nācies arī nokārtot

tirgus laukuma jautājumu, kas arī ir prasījis ap Ls 3000.—.

Tirgus laukuma izbūves līgums ar draudzi ir izpildīts — zeme

norakta, sētas pamati uzlieti, atliek vēl novākt veco kapliču
un to uzcelt draudzes norādītā vietā jaunu, kā arī izbūvēt publiskas
atejas. Meliorācijas ziņā pirmkārt nosusināts Dobeles Tautas

nama lielais, zemais, gruntsgabals, ar cementrorēm novadīts pa

zemes apakšu agrākais ūdens novadgrāvis Tirgus laukumā, vēl

rakti lielāki novadgrāvji apbūviešu rajonos. Paredzēts labot

arī apdzīvotās apbūviešu ielas — tās grantējot un apgaismojot.
Pilsdrupu un parka uzturēšana izmaksā vairāk kā tās ar izrīko-

jumiem ienes. Paredzēts tādēļ viņas izdaiļošanu atdot no bie-

drību pārstāvjiem radītai sabiedrībai, kurai tad nāktos rast līdzek-

ļus parka izdaiļošanai un mūru nostiprināšanai. 1932. g. vasarā

uzcelts jauns kājnieku tilts pie dzirnavām, jo vecais bija palicis
nedrošs.

Dobeles pilsētas dome

(1931. g.- 1934.g.)
Sēd no kreisās: R. Dzērvens, X- Strauja, N. Pinne, H. Kanapols, K. Verners

(pilsētas galva), J. Līskops (domes priekšsēdētājs), E. Vanags, J. Slava, J. Riksis,

K. Maslovskis; stāv: V. Šubevics, X- Ķuze, V. Ozoliņš, J. Līcis (grāmatvedis),
F. Kalniņš, K. Dīnvalds (sekretārs), J. Truslis un K. Vālodze.

Vispār jaunā valde grib vest pilsētā plānveidīgu saimniecību,

nepiekopjot lāpīšanas sistēmu. Daudz pilsētai maksā sociālā

apgāde— tomēr pašvaldībai izdevies šo jautājumu visā pilnībā

apmierināt. Arī apbūviešu stāvokli pilsētas valde jau centusies

mīkstināt, grozot stingros būvnoteikumus par tik, cik to pielaiž
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arī augstākā vara. Atvieglinājums jau panākts jumtu seguma

noteikumos. Pilsēta ierosinājusi arī aizsargmeža atcelšanu

vasarnīcu rajonā. Vispār līdz šim pilsētas pašvaldības cilātie

saimnieciskie jautājumi tiek pieņemti gandrīz vienbalsīgi, kaut

gan pārsvarā pēc būtības ir soc. dem. Pēc vēlēšanām paceltās

ierunas par kādiem nu tur jauniem eksperimentiem vai agresī-

viem soļiem no kreiso puses, līdz šim visā šaī darbība nekas vēl

nav konstatēts. Vēlams, lai arī uz priekšu mūsu vēlētie pašvaldī-

bas darbinieki pilsētā nekalpotu partijām, bet pašvaldības, tautas

un valsts intereses stādītu priekšplānā — vienoti strādātu tautas

druvā un visās lietās būtu objektīvi.

Dobeles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.

Dobeles brīvprātīgo ugunsdzēsēju b-bas valdes sastāvs 1932. g.

no kreisās sēd: D, Blumbergs (pr-ka pal.), V. Mamonovs (Kandavas ug.-dzēs.
b-bas goda biedris), X- Valdovskis (b-bas pr-ks), K. Janševics (b-bas sekretārs),
L. Gangnus (kom. virsnieks). Stāv no kr.: R. Pasilis (valdes loc), J. Līber-

manis (karoga nesējs), A. Strauss (b-bas kasieris), H. Veilands (valdes loc. un

virsn. I. pal.), X- Feldmanis (mantzinis), iztrūkst
— J. Liskops.

Visrosīgākā darbība biedrībā sākās ar 1928. gadu, kad bied-

rība iegādā modernu motoršlirci (600 litru minūtē). Taī pašā
gadā mirst ilggadīgais b-bas priekšnieks un goda biedris provi-
zors Valentins Grenctals, pēc tam par biedrības priekšnieku tiek

ievēlēts Kristaps Valdovskis, par kom. virsn. L. Gangnus.
1930. gadā biedrība nosvin 60 gadus pastāvēšanas svētkus.

1932. g. valde iekrādama atkal naudu iegādā 300 mtr. šļū-
teņu, kuras kopā ar šļūteņu savienojumu maksā Ls 800.—, tad

vienu elektrisko sirēnu ap' Ls 300.— vērtībā.
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Aizgājušo piemiņai

f Tirgotais Jānis Aumalis.

Aumalis Dobelē ienā-

cis 1896. g. februārī, atve-

rot drogu un pārtikas preču
veikalu, kurš visā pastāvē-
šanas laikā līdz nelaiķa
miršanas dienai bija izvei-

dojies par vienu no plašā-
kiem šai nozarē un kā tāds

pastāv vēl tagad.
Kā tirgotājs Aumalis

bija ļoti iecienīts un patiess
cilvēks. Agrāk rosīgi pie-
dalījies sabiedriskā darbā

un līdz mūža-vakaram ņem-
dams dalību vairākās bie-

drībās.

Kuplais pavadītāju skaits

un daudzie vaiņagi liecināja
un runāja par aizgājēja no-

pelniem vislabāko valodu.

Aumali guldīja Dobeles ka-

pos 18. martā 1931. gadā.
Tuvākas ziņas un bio-

grāfisks apraksts sastopams
laikr. „Dobeles Balss" 11

un 12 n-rā no 1931. g.

f Lauksaimnieks Eduards Peize,

18. augustā 1931. gadā nomira ar vēzi Sīpeles Lejas-Strazd
saimnieks Eduards Peize (dzim. 1881. g.). Nelaiķis bija vien

no priekšzīmīgākiem latvju lauksaimniekiem. Viņa saimniecība

kura atradās Zemgales līdzenumā, apm. 5 km. no Dobeles, bi

pazīstama nevien Zemgalē un visā valstī, bet arī ārpus vals

robežām. Šaīs mājās vienmēr plūdušas un plūst tūristu straumes

Viesi reģistrējas īpaši ievestā grāmatā, kurā var atrast gan

valsts prezidentus, ministru prezidentus, ministrus, sūtņus, Saeima

deputātus v. t. t. viesus no malu malām. Šī augsti cienījam

nelaiķa lauksaimnieka biogrāfisks apraksts un sīkākas ziņas pa

viņu atrodamas ~Dobeles Balss" N° 32 un 33 no 1931. gada
Ed. Peize guldīts Bērzmuižas kapos,

(17. X. 1860 — 10. III. 1931.).
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f Emīlija Feldmanis.

Nelaiķe bija pirmā Dobeles

pag. aizsardžu nodaļas priekšnie-

ce, ņēma rosīgu līdzdalību drau-

dzes lietās un laicīgās biedrībās.

(Skat. viņas biogrāfiju «Dobeles

Balsā" Ne 2no 1931. g.) Apbe-
dīta Dobeles Draudzes kapos 11.

janvārī, kur 12. jūlijā 1931. g. ne-

laiķes vīrs viņai atklāja vienu no

vērtīgākiem pieminekļiem, kāds

uzlikts pēckara gados Dobeles

draudzes kapos, tā izveidojot un

padarot bagātāku arī mūsu kapu
kultūru, rādot cēlu priekšzīmi arī

citiem

(14. IV. 1870. — 29. XII. 1930.)

•f Augusts Kauls.

A. Kauls bija kokrūpnieks Dobelē. Kā cilvēks bija sevī no-

slēgts, kluss, labsirdīgs. Dzimteni — Latviju turēja augstu cieņā

un ļoti mīlēja to — nekad,

nekur, viņš neatrāva savu roku

nacionālu mērķu veicināšanai —

viņš bija viens no pirmajiem zie-

dotājiem. Dzīvē viņš bija reti

reliģiozs. Viņš labprāt otram cen-

tās izlīdzēt, pats apmierinājās kā

bij. Pret tuvāku vienmēr bij ie-

cietīgs. Lai viņa cēlā priekšzīme

mums katram paliktu par paraugu

mūsu dzīvē, tad viņa piemiņa
vienmēr būs dārga un dzīvos

mūsu vidū.

Saldu dusu! (dz.22.okt. 1874. g., mir. 23. janv. 1932.g.)

•f* Jānis Stelmachers.

1932. g. 24. jūlijā aizgāja viņsaulē pašaizliedzīgs lautas dar-

binieks, Dobeles pagasta Vaidiņu saimnieks Jānis Stelmachers.

Cik cēli ir mūsu vecās paaudzes cilvēki, rāda tas, kā laikā, kad
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jau bija sācies saimnieciskās dzīves sastingums un nelaiķim pa-
šam varbūt nebija nemaz tik daudz to līdzekļu, bet viņš bij apņē-
mies uzcelt Virkus kapiem zvana torni un iegādāt zvanu, kad savākt

vajadzīgos līdzekļus nebij izdevies, aizljka pats labu tiesu savas

naudas — līdz mērķi sasniedza. Tikai liktenis bija nu ne-

saudzīgs pret viņu, to pēc nepilna gada aicinādams smiltājā.
Kauču tu miris, bet tavi labie darbi vēl ilgi dzīvos.

Vieglas smiltis!

Ernesta Jansona nāves dienas atcerei.

1928. g. vasarā Dobele aizvadīja uz miera dusu savu vecāko

darbinieku, grāmattirgotāju Ernestu Jansonu.

Ernests Jansons dzimis 22. augustā 1853. g. savu vecāku

mājās — Rumbenieku Pičos. Pirmo izglītību tas dabūja Bērz-

beķes pagastskolā. Nobeidzis pirmskolu, viņš dodas uz Liepāju,
kur iestājas reālskolā un abzolvē to. Nesaņemdams no vecākiem

pietiekošu materiālu pabalstu, tas līdzēkļus tālākizglītošanai Zem-

kopības skolā, gūst darbodamies kā līdzstrādnieks un žurnālists

pirmajos latviešu laikrakstos. 1872. gadā Jansons dodas uz Pē-

terburgas jūrskolu, kuras mācības tāļākā gaita to noved pie
tālbraucēja — stūrmaņa diploma.

Pēc 10 gadiem jūrnieka dzīves, pavadītas vētrās un negai-
sos tas sāk ilgoties pēc dzimtenes. Būdams akurāts un taupīgs
sava jūrnieka dienesta laikā, viņš pārved sev līdzi iekrātas prāvas
naudas summas, ar kuru palīdzību tas uzlabo sievas tēva saim-

rrecību.

Pēc jūrnieka gaitām Jansons ir arī labs zemnieks, kļūst pa-

gasta vecākais, vēlāk muižas pārvaldnieks pie baroneses,' Vieting-
hoff veselus 24 gadus. Dobelē ienākot paliek par grāmatu tir-

gotāju, ņem dzīvu dalību sabiedriskā dzīvē, palīdz dibināt Dobe-

les Krāj-Aizdevu sabiedrību, ir aktīvs teātra spēlētājs v. t. t.

— Ja, no vecā Jansona dažs labs pilsonis krietnuma ziņā,
taupībā un sātībā varēja labu priekšzīmi smelties! — Vieglas
smiltis.

Dobeles apkārtne.

Jaunpils.

Jaunpils pagasts.

Pagasts atrodas starp Bikstu, Remtes, Struteles, Lestenes un

Annenieku pagastiem. Tuvākā dz.-stac. «Biksti" 5 klm. Zemes

kopplatība 9113 ha, ar 2409 iedzīvotājiem, ar 94 vecsaimniecībām,
130 jaunsaimniecībām un 38 amatn. v. c. sīksaimniecībām.
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Budžets 1931132. g. bija Ls 39,000. Darbojas ap 15 dažādu bied-

rību. Skolas: Valsts Jaunpils lopkopības skola (skat. Dob. vad.

t. I. daļā 69—70 1. p.), Jaunp. 6-kl. pam.-skola, Jaunpils-Jurģu I.

pak. skola. Ezeri: Lielapsauju, Brandavu, Bauteļu, Smuku,

Mellezers, Dambekroga un Jaunpils dzirnavu ezers. Upes: Aba-

vas izteka pie Abaviešu mājām, Viesata, Laka un Karātavu. Arī

Karātavu pilskalns apm. 71/* m. augsts.

Jaunpils Tautas nams.

Šo Tautas namu iesvētīja 25. okt. 1931. g. draudzes māc.

Leviatans. Šis nams ir lielākā gaismas pils visā apkārtnē. Pie

šī mērķa realizēšanas priekšgalā kā direktors-rīkotājs bija K. Firsts

no Jaunpils Kaulainiem, kurš sniedza arī sekošo: Nama būvei

ziedojušas: Sadraudzīgā biedrība Ls 10.720— un klaušas par 20.— ls

no katra biedra, Krāj-aizdevu sabiedrība L520.807.— un klaušas par
Ls 13.— no katra biedra, Ugunsapdrošināšanas biedrība Ls

5000.— un Biškopības biedrība „Drava" Ls 2000.— un klaušas

par Ls 5.— no katra biedra. Pavisam nama būves fondā bijuši
Ls 31.800.— un par Ls 8000.— biedru darbaspēks. Maksas ap-

rēķins sastādīts par Ls 120.000.—, bet tā kā izlietoti vecie pa-

mati, tad būve izmaksājusi Ls 77.839.— naudā. Kad aptrūkuši
līdzekļi, 5 biedri ieķīlājuši savas mājas un naudu aizdevuši Ls

20.000.— Vēl paliek ap 40.000.— parādu, bet arī ieguldītais ka-

pitāls jau rentējas. Aizņēmumi dabūti Zemes bankā Ls 1130.
—,

Tautas bankā Ls 3000.— un no privātpersonām Ls 14.000.— No

Kultūras fonda saņemts pabalsts Ls 2.500.— Nams celts pēc
doc. P. Kundziņa projekta no Dobeles būvuzņēmējiem Štosa un

Unduļa.

Būvkomitejā iegāja no Sadraudzīgās biedrības Dr. Rudzītis,
Šmēls un Sproģis, Krāj-aizdevu sabiedrības — Firsts un Dzelzs-

galvis, biškopības biedrības — Guibis un Baķis un no ugunsap-

drošināšanas biedrības Šmits. Komitejas priekšnieks bija Firsts,
viņa biedrs Dr. Rudzītis un sekretārs M. Sproģis. Galvenais dar-

bu smagums gūlies uz būvkomisijas priekšnieku K. Firstu un viņa
palīgu Dr. Rudzīti.

Jaunpils kultūras darba balsti.

Garīgā dzīvē visnopietnāko dalību ņem tās pašas 4 biedrī-

bas, kuras uzcēla tautas namu. Vēl gan pajauna, bet vērību dar-

bībā griež uz sevi L. "S. Kr. Jaunpils nodaļa, kuru 1929. g. dibi-

nāja Dr. Rudzītis.

No minētām biedrībām pirmā vietā sabiedriskā dzīvē labu,
uzticibas pilnu stāvokli ieņēmusi Jaunpils Sadraudzīgā biedrība, ar

apm.l7oosējumulielu bibliotēku. Viņas valdē iegāja no 1925.-31. g.
kā pr-js Dr. Rudzītis, no 1932. g. pr-js ir Ž. Neilis. Sekr. bija J. Lau-

va, tagad A. Siļķe, viņš arī pārzin biedrības plašo bibliotēku; valdes

locekļi bija: F. Mozerts, viņš arī vada kori (ap 30 dziedātāju);
E. Rozentāls, L. Pēpulis, V. Žabe un režisors Matīss Sproģis.
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Dramatiskā pulciņā ir 10—15 personas, kuras vairums beigušas
vairākus dramatiskos kursus un lomas tēlo labi. Kursus šeit va-

dījuši Centr. Izgl. S-bas režisori: Lejas-Krūmiņš un Bremšmite.

Pie biedrības rosīgi darbojas arī mājturības sekcija.

Tāļāk ar ne mazāk nozīmīgu stāvokli sabiedriskā dzīve

ieņem Jaunpils Krāj-Aizdevu sabiedrība, kuras stāvoklis ir stabils

un kuras darbība plaša un lietpratīga. Valdes priekšsēd. ir Kār-

lis Firsts, loc. A. Lode un A Pēpulis.

Tāļāk ar stabilu stāvokli apkārtnē jāmin Jaunpils Biškopības
biedrība „Drava", viņas pr-js E. Rozentāls, pr-ja v. agronoms-
veterinārārsts R. Baķis, sekr. K. Freimanis, kasieris K. Gulbis un

loc. V. Rūja un M. Bērziņš.
Ceturtā biedrība: Jaunpils Savstarpējā Ugunsapdrošināšanas

biedrība piedalās ar saviem līdzekļiem bez atbildības. Viņas

pr-js H. Šmits, biedrības valdē 12 personas.

Stūru ev.-lut. draudze un baznīca.

Mazā Stūru draudze (ar 500 dr. loc.) 1932. g. pavasarī no-

plēsa savu 170 g. veco dievnamu un līdz šīs grāmatiņas redakc.

slēgšanai (dcc. 1932. g.) bija jaunās baznīcas būvi veikusi jau
zem jumta. Jaunā baznīca būvēta pēc Jelg. apr. arch. Lagzdiņa

projekta, būs viena no modernākām lauku baznīcām visā apkārt-
nē. Būvdarbus saņēmis un izved dobelnieks būvmeistars Ž.

Štoss, kokdarbus veica dobelnieks Undulis.

Stūru ev.-lut. dr. bij. vecās baznīcas iekšiene.

Par šo lielo darbu vispār jāpateicas enerģiskajam draudzes

māc. J. Turka kgm, kas bijis šī darba ierosinātājs un nav baidī-
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jies ar mazo ļaužu pulciņu krīzes laikā ķerties pie tik liela apmēra
darba. Pateicotes īstai latvju tautas mīlestības dzirksteles kvēlei

— kura deg šo draudzes locekļu sirdīs, darbs godam tiks pabeigts.
Vasarā, viskarstākā darba laikā, draudzes locekļi bez kādas kur-

nēšanas braukuši šķūtēs, nodokļus viņi tagad maksā 100 reiz lie-

lākus, kā citur, tas tāpēc, lai sākto darbu varētu veikt. Beidzot

jāsaka: Mazais pulciņ, nebīsties un jāvēlas, lai mūsu veselā tautā

arī turpmāk visur mājotu kristīgais gars.

Blīdenes ev.-lut. draudze un baznīca.

Blīdenes
dr.

baznīcas

iekšienes
skats
uz

altari.

Pēdējos gados šeit zem mācītāja J. Turka vadības sāk at-
dzīvoties ir garīgā, ir kulturēlā dzīve. Pie draudzes nodibināta
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dāmu komiteja, kura rosīgi strādā, vākdama ar dažādiem izrīko-

jumiem līdzekļus gan baznīcas remontiem, gan draudzes vaja-
dzībām, ir arī jau sākts domāt par pieminekļa celšanu kritušiem

Latvijas atbrīvotājiem. Nodibinājies koris, kuru vada bij. dobel-

nieks — rosīgais sabiedriskais darbinieks skolotājs Gulbis.

Draudze 21. augustā 1932. g. svinēja baznīcas 70 gadu at-

ceres svētkus. Lai labas sekmes visiem, visiem!

Penkule.

Šujmašīnu
s-bas

„Singer"

izšūšanas
kursu

dalībnieces
Penkulē,

februārī
1931.
g.

Mājturība

Lai veicinātu izšūšanas mākslu arī uz laukiem, tad minētā

sabiedrība šādus kursus rīko pa visu Latviju. Kursi rod lielu pie-
krišanu starp lauku sievietēm un beidzas ar labiem panākumiem.
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Dobeles un apkārtnes slimnica.

Slimnīca apkalpo Dobeles pilsētu, Dobeles, Naudītes, Auru,
Šķibes, Sīpeles, Annenieku, Bikstu, Jaunpils, Zebrenes un citus

pagastus. Slimniekus pārvadā ar auto, kuru katrā laikā var iz-

Skats

no

Dobeles
un

apkārtnes

slimnīcas

pagalma,
tālāk

redzams

slimnīcas

ūdenstornis.

sauktpatāļruniDobelel3. Šī ātrā palīdzība katrugadu vismaz lOslim-
niekus izglābj no nāves. Slimnīca moderni apgādāta ar visiem ārst-
niecības līdzēkļiem un kabinetiem, spēj uzņemt 60—80 slimniekus.
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Dobeles-Virkus pamatskolas jubileja.

9. dcc. 1928. g. Dobeles-Virkus pamatskola svinēja savu 50

gadu pastāvēšanas jubileju. Tas ir diezgan ilgs laiks, lai pati
skola un vietējā sabiedrība to atzīmētu. Skolas tagadējais pār-
zinis E. Finks, neskatoties uz to, ka skolas arķivs kara laikos ir

gājis zudumā, tomēr ievācis skolas vēsturisko gaitu "diezgan
izsmeļošas ziņas.

Virkus pamatskolas skolēnu grupa ar audzinātajiem.

No kreisas: Skolot. Ž. Neilands, Finka kdze, skolas priekšnieks E. Finks, Vir

kus skolas padomes priekšsēdētājs K. Leināts.

Jau 60 gadus atpakaļ Virkus pagastam, kas toreiz bija patstāvīgs,
ir bijusi sava skola, tagadējā Krāču krogā. Šī skola atradusies

pagasta malā un tamdēļ nav bijusi parocīga. Uz pagasta viet-

nieku lūgumu Virkus barons Klopmans ierādījis 5 pūrvietas ze-

mes, tagadējā skolas nama celšanai. Jauno skolu pabeidza būvēt

1877. g., kad arī to Dobeles draudzes mācītājs Boks, piedaloties

Klopmanim un pagasta amata vīriem, iesvētījis. Toreiz skolā

tikusi ievietota arī Virkus pagasta valde. Pirmais skolotājs bijis

Fiņķis. Pēc viņa, līdz 1903. g. nācis Grabže. No 1903. g. līdz

1909. g. Virkus skolā par skolotāja strādājis tagadējais Dobeles

pamatskolas skolotājs Jānis Steinbergs, pēc kura nācis F. Skrabis,
kurš strādājis še līdz vācu ienākšanai. No 1915. līdz 1920. g.

skola nav darbojusies un bijusi slēgta. No 1920. gada sākot

skolā strādā līdzšinējais skolas pārzinis E. Finks. Skolu ik ga-
dus apmeklē ap 40 skolēnu. No tagad plašāk pazīstamiem dar-

biniekiem skolā, starp citiem, mācījušies pulkvedis Stiebris, Roberts

Vizbulis v. c.



39

Dobeles rajona jaunsaimnieku organizācija.

1930. g. uz Saeimas dep. tagadējā lekšlietu ministra J. Kau-

liņa ierosinājumu nodibināja L. J. S. partijas Dobeles rajonu, ku-

ras pirmais priekšnieks un vadītājs bija J. Liniņš, vēlāki E. Finks.

Rajona valdē ieiet no Dobeles E. Finks, R. Ritenieks; no Džūk-

stes V. Jērs; no Naudītes J. Grosmanis; no Šķibes J. Eidmanis;
no Sīpeles J. Leilands. Rajonā apvienoti 8 pagasti ar 200

biedriem.

L. J. S. partijas Dobeles rajona valde un Dobeles nodaļas valde.

No kreisās: J. Leilands no Sīpeles, K. Rozentāls no Dobeles nod, Liniņš
(Ilūkstes apr. v. pr.), G. Kalniņš (Jelgavas apr. v ), E. Finks no Dobeles rajona,
J. Eidmanis no Šķibes nod; stāv: J. Fecers no Dobeles, V. Jērs no Džūkstes,

T. Kozlovskis no Dobeles, J. Grosmanis no Naudītes, A. Strobergs no Dobeles

un R. Ritenieks no Dobeles.

Annenieku tautas nams.

Annenieku pagasts tagad skaitās arī to pagastu skaitā, kuri

ar savu rosību tikuši pie sava tautas nama. Svētdien, 26. janv.
1930. g. notikusi šī tautas nama atklāšana pie pārpilnas zāles un

svētku viesos daudzi bijuši no tālākas apkārtnes, arī dobelnieki.

Tautas namu iesāka būvēt 1929. g. pavasarī, Annenieku pagasta
apvienotās organizācijas un pašvaldība ar pagasta valdes pr-ju
Vili Neilandu kā tautas nama priekšsēdētāju. Tautas nams ir

diezgan masiva 1-stāva ēka, piebūvēta pie agr. muižas klēts;
paši darbi izmaksājuši IV2 milj. rubļus. Tautas nama būvi at-

balstījis arī Kultūras fonds, ar tādu nolīgumu, ka tautas namā

nedrīkst pielaist žūpošanu. Būvi cēlis būvuzņēmējs Gembergs no
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Rīgas, bet darbus vadījis inž. Dreimanis. Jaunajā tautas namā ir

400 sēdvietas un ap 200 stāvvietas. Sevišķi plaša izbūvēta ska-

tuve.

Personīgus laimes vēlējumus svētkos nodeva Tukuma apr. pr-ks
Kārkliņš, Tukuma apr. valdes pr-tājs Kārkliņš, Lielauces, Bikstu,

Jaunpils, Lestenes, Zebrenes v. c. pagasta pašvaldību un sabied-

risko organizāciju pārstāvji
Lai patiešām jaunā celtne pulcina un vieno rosīgos anne-

niekus visai apkārtnei svētību nesošā, kultureli sabiedriskā un

saimnieciskā kopdarbībā.
Sīku aprakstu par nama iesvētīšanas dienu un izdevumiem

skat. «Dobeles Vēstnesī" N° 5 no 1930. g.

50 ga d v jubileja.

Annenieku Krāj-Aizdevu Sabiedrība 1931. g. 18. oktobrī va-

rēja atskatīties uz savu 50 gadu nostaigāto darbības posmu. Tas

liecina, ka šā lauku banka ir stabila un labas vadības rokās.

35 gadi teātra darbības atcer c.

18. oktobrī 1931. g. Sīpeles Saviesīgā biedrība «Vaiņags"

varēja atskatīties uz 35 gadu teātrālo darbību. Svētki bija ļoti

plaši izdevušies, par ko atzinība b-bas toreiz, priekšniekam J.Timmas

kgm. Sīkākas zinas par teātra darbību var rast laikr. «Dobeles
Balss" Ko 41 no 1931. g.

Naudītes pamatskolas 50 gadu atcerei 27. novembrī

1932. gadā.

Naudītes pamatskola dibināta 1882. g. Dibināšanas gads
izmūrēts no maziem akmentiņiem skolas ēkas pamatā, ziemeļu-
austrumu pusē. Ēka būvēta vienīgi no pagasta sabiedrības lī-

dzekļiem uu sākumā apvienojusi zem viena jumta skolu un pa-

gasta namu.

Pirms tam «Tuntuļu" mājās darbojusies tā sauktā «pagasta
skola" zem skolotāja Fridricha Elcena vadības, kurš ar jaunās
skolas nodibināšanu pārnācis uz turieni un darbojies kā skolo-

tājs līdz 1888. gadam. 1885. gadā kā palīgskolotājs darbojies

Kristaps Peles, tam pārejot uz Jelgavas kurlmēmo skolu, viņa vietā

atnācis Augusts Dannenbergs no Žvārdes pagasta, še bijis divus

gadus: 1886—1888. g. Pēc Fr. Elcena aiziešanas, Augusts Dan-

nenbergs darbojies kā pirmais skolotājs līdz 1898. gadam viens

pats un bijis ļoti uzticīgs savam darbam līdz miršanas stundai.

Nelaiķis miris 40. dzīvības gadā, paglabāts Naudītes «Mazjakas"

kapos, kur viņa skolēni tam vēlāk uzlikuši akmeņa krustu ar at-

tiecīgu uzrakstu. Pēc Augusta Dannenberga darbojies kā pirmais

skolotājs Ansis Rudovics no Zemītes, 1898.— 1906. gadam. Kā
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palīgskolotāji darbojušies: Mitrevics, pēc tam Zaļinskis.

No 1906.—1915. gadam darbojies kā pirmais skolotājs Jānis

Gīrupnieks, vēlāk — vidusskolas skolotājs Jelgavā un Rīgā, bet

kā palīgi bijuši pēc kārtas: Anete Bungšs (1908.—1911.), Miķelis

Rozentāls (1911.—1913.) un Erna Valdmanis (1913.—1915.). Jānis

Gīrupnieks ir ļoti rūpējies par skolas ārpuses izdaiļošanu, ka arī

par skolas apgādāšanu ar mācības līdzekļiem, izgatavodams tos

bieži vien ar skolēniem un tādā kārtā veicinādams skolēnu paš-
darbību.

Līdz 1920. gadam — sakarā ar kara, revolūcijas un vācu

okupācijas laikiem — skola bijusi pārtraukta. 1920. gadā skola

tiek atjaunota kā Naudītes pirmās pakāpes pamatskola, bet gan-

drīz bez jebkāda inventāra un mācības līdzekļiem, kas gājuši

bojā par skolas pārtraukuma laiku. Tikai daļu no mācības lī-

dzekļiem, kas bijusi aizvesta uz Dobeles pamatskolu vācu oku-

pācijas laikā, ir izdevies dabūt atpakaļ. Pateicoties valdības pa-

balstam, skola tiek remontēta, kā arī tiek iegādāti nepieciešamie
mācības līdzēkļi. Kā skolas pārzinis darbojies no 1920. gada
Arturs Šints, bet 1923. gada septembrī tas pāriet uz Rīgu un ie-

stājas augstskolā. Kā otra skolotāja darbojusies 1920.121. mācī-

bas gadā Helēne Petropavlovskaja, bet no 1921.122. māc. gada
— Olga Kavuža.

Sākot ar 1923.124. mācības gadu tiek atvērta arī 5. klase,

kamdēļ, bez Antona Saliņa, kas tiek ievēlēts Artūra Šinta vietā

par skolas pārzini, tiek ievēlēta vēl 3. skolotāja Zelma Lapainis.
Sākot ar 1924.15. mācības gadu tiek atvērta arī sestā klase un

tiek pieņemts cetūrtais skolotājs Arvīds Vārdavs no Alūksnes. Šinī

mācības gadā no pašvaldības līdzekļiem tiek iegādāts skolai mū-

zikas insruments (harmonijs) par 600 latiem. 1925.16. mācības

gadā skolotāju personālā notiek šādas pārmaiņas: Skolotāja Olga
Kavuža aiziet tautās pie bijušā skolas pārziņa A. Šinta, bet sko-

lotājs A. Vārdavs septembra mēnesī iestājas Kara skolā. Tā vietā

ievēl Zelmu Šultmani — no Dundagas un Lauru Aluti — no

Jelgavas.

1927.18. māc. g. aiziet no mums pirmais Jelgavas apriņķa
pamatskolu inspektors Fricis Obšteins uz Daugavpili par vidus-

skolas direktoru. Aizejot viņš piesūta visiem apriņķa pamatskolu
pārziņiem šādu atvadīšanās rakstu: ~1919. g. 14. augustā Izglī-
tības Ministrija mani iecēla par Jelgavas apriņķa pamatskolu
inspektoru. Savā jaunā darba vietā ierados taī brīdi, kad Zem-
galē Latvijas ienaidnieki gatavoja nospiest Latvijas proklamēto,
neatkarīgo valsti. Pirmā skolotāju sapulcē vēroju skolotājus —

līdzdarbiniekus, vai būs iespējams darbu saskaņot, vai būs iespē-
jams celt mūsu jauno Latvijas skolu. ledvēsmots no skolotājiem,
viņu tēvijas mīlestības, ziedot visus spēkus mūsu topošās jaunat-
nes izglītībai un audzināšanai, ar sajūsmu devos darbā. Uz laiku

gan darbu aptumšoja Latvijas ienaidnieki, bet mūsu tēvijas dēli
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atbrīvoja mūsu valsti, lai jauno valsti mēs latvieši būvētu un vei-

dotu uz tiem pamatiem, kādus mums pauduši latviešu nacionālās

atmodas lielie vadoņi.
Un tagad, pēc 8 gadu darbības man jāliecina, ka viss mūsu

kopējs kultūras darbs ir izdevies; mūsu tautskolu pamats ir stiprs:
Tikumība un nacionālisms ir likti viņas pamatos. Šis darbs ir

sekmējies tādēļ, ka ir bijusi saskaņota darbība ar skolotājiem,
skolu padomēm, pagastu pašvaldībām, pilsētas un apriņķa paš-
valdībām. Skolotāji, strādājot skolā, ir atzinuši, ka Latvijas taut-

skolas izveidošanā un mūsu jaunātnes audzināšanā jāmeklē citi

veidi, jauni ceļi, jaunas praktiskas metodes, kas bērnu un jau-
nekli vairāk attīsta un dod viņam to garīgo saturu, kas katram

pilsonim demokrātiskā valstī vajadzīgs.
Aizejot no Jelgavas pilsētas un apriņķļ skolām un skolotā-

jiem, izsaku sirsnīgu pateicību visiem skolotājiem, skolu padomēm,

pagastu pašvaldībām, pilsētas un apriņķa pašvaldībām par to no-

skaņoto nn sirsnīgo kopdarbību skolu druvā, kāda noritēja visus

šos ilgos un grūtos gadus.
Atstājot tautskolu inspektora amatu, visiem kultūras darbi-

niekiem skolās, pašvaldības iestādēs un privātās organizācijās kā

pēdējo amata pienākumu izsaku savu atzinību par tām kolosālām

pūlēm, ko izglītības darbinieki veikuši, no drupām uzceļot jaunu
nacionālu skolu.

Darbs tur veicas, kur valda savstarpēja uzticība un iecie-

tība. Vēlu visiem skolotājiem, skolu padomēm, pašvaldībām arī

turpmāk izturību un sekmes darbā.

Ziedosim visus savus spēkus mūsu nacionālai skolai! Brī-

vās un neatkarīgās Latvijas ideja lai būtu svēta katram tautas

skolotājam! (seko inspekt. paraksts).

Fr. Obsteina vietā par Jelg. apr. pamatskolu inspektoru ie-

ceļ skol. Rubeni, pēc viņa 1928/9. māc. gadā ieceļ A. Briedi, bet

gadu vēlāk K. Robežnieku, kuru 1932. gada maijā pārceļ uz Lie-

pāju, bet viņa vietā atnāk P. Mežulis no Rīgas apriņķa.
1931/2. māc. gadā skolai skolotāju skaitu samazina no 4uz

3: Aiziet skol. Laura Aluts. Sākot ar šo mācības gadu, skolo-

tājiem jāstrādā ar dubultnodaļām.
1928. gada 17. aprilī tiek nodibināts skolā Jaunātnes Sark.

Kr. pulciņš, kurš sarīko pirmos pulciņa svētkus 1928. g. 29. jūlijā
Naudītes „Namiķos" — ar V. Hermaņa priekšlasījumu par Sark.

Kr. pulciņu nozīmi un teātri: A. Saulieša drāmu „Pret ziemeļiem."
Pie skolas pastāv internāts, kuru izlieto 10—20 skolēni. No

kopēdināšanas veidiem skolā ievests tējas galds; piedalās ap 30

skolēnu.

Skolēnu skaits Latvijas pastāvēšanas laikā skolā bijis:šāds:
1920/21. māc. gadā 79 skolēni, 1921/22.—97 skol., 1922/23. —

108 sk, 1923/24. — 113, 1924/25. — 111, 1925/26. —88 skol.,
1926/27. — 85, 1927/28. — 80, 1928/29. — 71, 1929/30.— 68,
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1930/31. — 67, 1931/32. — 65, 1932/33. māc. gadā 66 skoln.

Šaī laikā pamatskolas 6. klasi 8 izlaidumos beiguši 51 absolventi,

no kuriem lielākā daļa turpinājusi un turpina izglītību gan spe-

ciālās arodskolās, gan vispārizglītojošās vidusskolā un augstskolā

un attīsta gan praktiskā, gan zinātniskā laukā savas spējas — tik

nepieciešamas mūsu jaunajā demokrātiskajā valstī.

Skolas priekšnieks: A. Saliņš.

Teikas un nostāsti

Spokugunis.
Esmu sastapis daudz vecu cilvēku, kuri vēl tagad ar lielāko

nopietnību stāsta par agrāk staigājošām ugunīm apm. 40 —60

gadu atpakaļ.
Kāds pāri par 70' gadu vecs vīrs stāstīja: 50 gadus atpakaļ

braukuši no Arīšu muižas uz Slaguni — X krogu (vārdu neatce-

ros). Bijusi tumša nakts. Atpakaļceļā ap pusnakti mežā, uz X

krogus ceļa, soļus 30 atstatumā zvērojis ugunssārts. Kad ap-

stājušies un gājuši skatīties, kas tad te, vientuļā vietā, tik īsā

starplaikā būtu kūris uguni — pēkšņi ugunskurs izzudis. Stāstī-

tājs nebijis ceļā viens, bet trīs — un visi palikuši neziņā — gri-
bot negribot domādami ka spokojas.

84 g. veca un dzīva dobelniece X. jauna būdama dzīvojusi
kaimiņos Vācpēteriem. Pēc saimnieka nāves, kā par brīnumu,
bieži šur un tur redzētas klīstam gaisā, cilvēka augstumā „uguns-

liesmiņa." Klāt pieiet neviens tai nav varējis — tā bēgusi un iz-

vairījusies. Bijis gadījiens, kā ķērājs viņu ievilinājis šķūnī, kad

citi sastājušies durvju priekšā, un tas nu centies «ceļojošo mīklu"

notvērt — tā pratusi veikli caur durvīm atkal izkļūt laukā.

Kāds vīrietis — dobelnieks, mir. pag. gadā, par šādu uguni

pats zināja teikt, ka reiz ejot no Laukjaunzemjiem uz Beķerkrogu,
arī sastapis šādu uguni ap 50 gadu atpakaļ un stipri nobijies.

Zinātniski šīs ugunis apzīmē par degošām purva gāzēm.
Tomēr redzētājiem tas nav iestāstāms — tie pārliecināti ka spo-
kojās.

Senču pilskalns Naudītē.

Pus kilometru platais Spārnu ezers visapkārt apjosts apau-
gušu mežu. Kādā kalnā, kas atrodās dažus simts soļus no mi-

nētā ezera austrumkrasta, un tiek dēvēts par Spārnu kalnu, ierī-

kots apcietinājums. Spārnu kalns ir Jelgavas apriņķa Naudītes

pag. Bļodnieku māju zemē. Šo vietu pirms gadiem apmeklējis
un aprakstījis Bīlensteins, pie kam tas zin stāstīt, ka Spārnu kalnu

sauc arī par «Pilskalnu."

Spārnu kalns pēc sava izskata ir iegareni apaļš ar divi metri

augstu uzbērumu ziemeļu-austrumu daļā. Plankumam dažu mtr.
kritums uz dienvidpusi. Kalna malas neparasti stāvas — gandrīz
45°, kas retumis sastopams Latvijas pilskalnos. Šāds stāvums
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kalnam visapkārt turas ap 10 metru augstumā, bet pēc tam pār-
iet lēzenākos kritumos.

Kalns apaudzis skujkoku mežu un krūmiem. Tam ziemeļos

druvas, bet dienvidos pļavas. Pats kalns, kā redzams nav nekad

ticis arts. Tomēr sīkāki postījumi izdarīti no ziņkārīgiem racē-

jiem. Tā uzbēruma galā atrodas izrakta bedre un dienvidus malā

kāds vecs rakums.

Spārnu kalnu klāj mītņu kārta, kurā atrodas ogles, apdedzis
māls un akmeņi. Kalna apkārtnē pirms 70 gadiem atrasts ak-

meņa cirvis, kas tagad glabājas Kara muzejā. Kāds cits cirvis

atrasts turpat, atrodas Jelgavas muzejā. Tuvumā esošo Upes-
Bļodnieku laukos atrod bronzas saktas un krelles.

Šo pilskalnu Bīlensteins savā aprakstā tura par kronikās mi-

nēto Raģes jeb Raktes pilsvietu. Šaī pašā aprakstā ir pievesti
arī vajadzīgie pierādījumi, starp kuriem tiek minēti tuvumā eso-

šie māju vārdi „Raģi" un «Rakaiši." Domājams, ka Bīlensteinam

taisnība, kaut gan viņš vēlāk savus uzskatus groza, turēdams par
Raktes pilsvietu «Raktuves" kalnu pie Žagares miesta Lietuvā.

Šāds uzskats tomēr atmetams pret daudziem šķēršļiem, kas

spiež atsacīties no Raktuves kalna kā Raģes pilsvietas.
Par Spārnu kalnu stāsta daudz teiku, no kurām svarīgākās

uzrakstītas^ jau no minētā Bīlensteina.

Dažādas ziņas un sīkumi

Dobeles aizsargu nodaļas stūrītis.

Dobeles aizsargi un aizsardzes ar pulka komandieri K. Greberi (vidūu) no

viņa pa kreisi sēd aizsardžu priekšniece Brūvers kundze.

Latvijas Valsts dibināšanas svētkos 18. novembrī 1932. gada, Dobele.
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Vanaga aptieka.

1928. g. augusta mēnesī, ar Tautas Labklājības ministrijas

atļauju, Dobelē, Tirgus laukumā N° 2 ierīkota un atklāta aptieka,
kura atbilst tagadnes farmac. technikas prasībām. Aptieka guva

panākumus un pēc dažu gadu darbošanās, pasākuma telpas jau

izrādījās par nepietiekošām. 1931. gadā aptieku pārvietoja uz

Dobeles Latviešu baznīcas draudzes namu, bijušo baznīcas skolu,

tirguslaukumā. Visa nama iekšiene no jnuna izbūvēta un tieši

piemērota modernas aptiekas prasībām: Glītas un gaišas uzgai-
dāmās telpas publikai, ērtas darba istabas, plašas materiālu no-

vietojamās telpas un priekšzīmīgi ierīkotas labaratorijas, kuru uz-

devumā ietilpst pagatavot vietējos ražojumus un pārbaudīt iegā-
dāto medikamentu labvērtību.

īpašnieks provizors Ernests Vanags, dzim. Rīgā 1889. gadā.
Beidzis Rīgas pilsētas tirdzniecības skolu. 1907. g. iestājies kā

māceklis aptiekā. Studijas sācis 1915. g. pie Maskavas Univer-

sitātes. Pasaules kara laikā ieņēmis atbildīgu vietu pie Viskrie-

vijas Sarkanā Krusta galvenās noliktavās. Pēc miera noslēgšanas,
1920. g. atgriezies Latvijā un gadu vēlāk beidzis stūdijas pie
Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes farmācijas nodaļas, iegū-
dams provizora grādu.

Tanī pašā gadā uzaicināts no Latv. Sark. Kr., ņēmis dzīvu

dalību pie S. Kr. noliktavas ierīkošanas un vadības. 1926. gadā
iecelts par Farmācijas valdes priekšnieka palīgu. 1928. g. atvēris

savu aptieku Dobelē, kura ar savu priekšzīmību guvusi vispārēju
piekrišanu.

Kas bijuši Dobeles policijas priekšnieki.

Pa okupācijas laiku — Golevskis. Latvijas tapšanas laikā:

1) Andrejs Oškalns, 2) Burgelis, 3) Ziemelis. No 16. IV. 22. g.—
15.X11.27. g. - Žanis Bluše. No 16 Xll. 27. g. — 15.X.30. g. —

Aleksandrs Ulmanis. No 16.X. 30. g. līdz šim laikam — Jānis

Brūveris.

Dobeles Vecā aptieka

tika atvērta uz Kurzemes guberņas medicinālās pārvaldes 6. dcc.
1906. g. izsniegtās koncesijas prov. Johanam Manne. Tālāk nāk
sekošie īpašnieki: no 1813.—1815. g. Dr. Johans Matthev, i815.—

1821. Prov. Georgs Rūbens, no 1821.—1824. Dr. mcd. Ludvigs
Otto, no 1824.—1849. Prov. Konstantins Brenners, 1849.—1854.
Prov. K. Brennera mant., no 1854.—1878. Prov. Alberts Brenners,
no 1878.—1886. Prov. Konstantins Brenners, no 1886.—1928. g.
Prov. Valentins Grenctals, no 1928.—1931. Prov. Grenctala mant.



1931. g. Vecā aptieka pārgāja Prov. V. Mamonova īpašumā. 1929.g.

Vecā aptieka no 1806. g. līdz 1931. g.

Vecā aptieka no 1931. g. (pēc kapital remonta).

vecas telpas tika pārbūvētas, paplašinātas un ar gaumi atremon-

tētas, kā ar,ī atjaunota visa iekārta pēc tagadējām prasībām, tā
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kā viņu tagad var pieskaitīt pie glītākām aptiekām Latvijā. Taī

pašā laikā pie aptiekas tika ierīkota ķīmiska-farmaceitiska labara-

torija, kurā vairumā tiek pagatavoti dažādi farmaceitiski preparāti.
Adr.': Vecā aptieka Dobelē. Tāļr. 36.

Zobārstniecības kabineti.

Dobeles slimnīcas zobārstniecības kabinets pie slimnīcas dipi.
zobārstes Ernas Zusters jkdzes vadībā.

Slimniekus pieņem ikdienas (izņem, svētdienas) no 9—13 un otrdienās,

trešdienās, ceturtdienāsun sestdienās no 5—7 vak.

Zobārste Terēze Mālers Tirgus lauk. Ne 3, tāļr. 19.

Pieņem no pīkst. 9— 1 un no 4— 7 vakarā. Ārstē: 1) Rigas-Lauku
pašvald. slimo kases un 2) Jelg. 'skolot, un pašvald. sl.-k. dalībniekus.

Zobārste Z. Lev-Kantor Baznīcas ielā N° 1, tāļr. 27.

Pieņem darbdienās no 9—12 un no 4—6; svētd. no 9—l.

Pateicība.

Dobeles ev.-!ut. latv. dr. priekšnieks izsaka sirsnīgāko patei-
cību it visiem, kuri devuši ziedojumus priekš baznīcas elektriskām

svecītēm. Ziedojumus joprojām tagad pieņem vēl pats priekšnieks
ik dienas darba laikā Dobeles Krāj-Rizdevu s-bā no 10—15.

(paraksts)

Kokapstrādāšanas sabiedrība „Spars"

aizrāda, ka sākot ar 1932. g. pieņem celt visāda veida jaunbūves
pilnīgi no sava materiāla, t. i. no grunts līdz pat atslēgai, bez tam

dod arī atvieglojumus maksājumos. Šādu pirmo paraugbūvi s-ba

jau uzcēlusi Timaļu priedēs. S-bas adr. Dobelē, Baznīcas ielā 15,

taļr. 84.

Autora izdevumā vēl iznākušas sekošas grāmatas:
1. Skatu luga „Daugavgrīvieši" 5 cēl. no Latv. veco strēlnieku

dzīves. 50 1. p., izd. 1927. g.
2. Dzejas „Jūtu atbalss" 66 1. p., izd. 1928. g
3. Dobeles vadonis tūristiem I. daļa, ar bagāt illustrācijām 84

lap. p., izd. 1930. g,
4. Stāsti «Cilvēku likteņi" svaru kausos." Saturs: Raganu deja.

Grēka lāsts. Atklājums. Jauneklīgs sirmgalvis. Izdota

1931. g. Izdevumi dabonami Fr. Ledaiņa drukātavā.

lespiests F. Ledaiņa drukātavā, Dobelē, Tukuma ielā 2. Tāļr. 6,

Krasas, raperes, logu srikli A. GEDROVICS

(skat. sludin.)





Pielikums pie
~Dobeles vadonis tūristiem».

Gada grāmata

1933. gadam
kuram ir 365. dienas.

Tirgus ziņas.
(Jelgavas apriņķī).

Gada tirgi:

Aucē, 1. martā, 26. martā, 18. aprilī,
15. jūlijā, 11. septembrī un 11. okt.

Bēnes pag., 20 aug. un 11. novembri.

Bērzmuižas pag , 6. septembrī.
Dobelē, Sveču tirgus — pirmdienā pēc

1. februāra, Jurģu tirg. — 24. apr.

Jāņu tirg. — pirmd. priekš Jāņiem,
Lambārtu tirg. —17. sept., Mārtiņu
tirg. — pirmd. pēc Mārtiņu dienas

un Rdventes tirg. — pirmdienā pēc
1. adventes.

Dobeles pag., Dobeles muižā, 28. au-

gustā un 28. okt. un Lielbērzes mui-

žā 30. sept. un 15. oktobrī.

Džūkstē, 13. sept. un 13. okt.

Džūkstes pag., pirmo pirmd. pēc 1.

maija un 13. sept.
Penkules pag. Kroņa-Rucē, 15. aug.

Sesavas pag., pirmo pirmd. pēc 21.

septembra.
Zaļenieku pag., 3. un 4. oktobrī.

Tērvetes pag. 28. un 29. jūlijā.

Nedēļas tirgi:
Rucē — otrdienās un piektdienās.
Bikstos

— trešdienās.
Bukaišos

— pirmdienās.
Dobelē — pirmd. un ceturtd.

Džūkstē
— pirmdienās.

Jelgavā — ikdienas, izņemot svētd.

un svētku dienas.

(Tukuma apriņķī).
Gada tirgi:

Annenieku pag., Rnnas muižā 15. aug.
Bikstu pag. 23. jūlijā.
Blīdenes pag., pie pag. nama 10. jul.
Durbē

— pirmd. un otrd. pēc: 1.

februāra, 15. apriļa, 1. jūnija. 15.

septembra un 1. novembra.

Grenču pag., pie Bērzu kroga 23. aug.

Jaunpils pag. 1. sept. un 12 okt.
Remtes pag. 28. sept.
Tukumā

— 20.—22. februārim (zirgu
tirgus) pirmd. pirms 23. apriļa un

debesbraukšanas dienas un pirmd.
pēc: 1. jūnija, 1. jūlija, 1. augusta,
1. septembra un 1. decembra.

Nedēļas tirgi:
Tukumā — otrdienās un ceturtdienās.

(Kuldīgas apriņķis).

Gada tirgi:
Saldū: 12. febr., 12. martā, 12. un

13. apr., ceturtd. pēc Vasarsv., 5.

aug., 16. un 17. sept., 18. okt. un

13. dcc.

Nedēļas tirgi:
Saldū

— otrdienās un piektdienās.

Tirgi Jelgavā.
Jelgavā — zirgu tirgi: 9. — 16. februārim, 15.

— 17. aprīlim
12.

—
19. jūnijam un 20.

— 23. oktobrim ; Marijas tirgus — ceturtd pēc
8. sept., trīs dienas: Miķeļu tirgus —

ceturid. pēc 29. sept., trīs dienas.

Piezi mc: Ja tirgus iekrīt svētku dienā, tad tāds tiek pārcelts uz
nākošo darba dienu.



Mēneša ceturkšņi.

@ jauns mēnesis

3 pirmais ceturksnis

c§) pilns mēnesis

beidzamais ceturksnis

Gada ceturkšņi.

1. ceturksnis — 8. marta

2.
„

— 7. jūnijā

3. ceturksnis — 20 septembrī

4.
„

— 20 decembri

Četri astronomiskie gada laiki.

1. Pavasars sākās 21. martā pīkst. 3,43 min. no rīta

2. Vasara sākās 21. jūnijā pīkst. 11,12 min. vakarā

3. Rudens sākās 23. septembrī pīkst. 2,1 min. pēc pusd.
4. Ziema sākās 22. decembrī pīkst. 5,58 min. no rīta

Aptumšošanās 1933, gadā.

1933. gada būs 2 saules aptumšošanas, no kuram pie mums būs

redzama tikai viena.

1. Riņķveidīga saules aptumšošanās 24. februārī. Latvijā ne-

redzama.

2. Riņķveidīga saules aptumšošanās 21. augustā. Rīgā sāksies

pīkst. 5 un 34 min. rītā un beidzas pīkst. 6 un 58 min. rītā;

maksimālā aptumšošanās pīkst. 6 un 15 min.; tad 24 simt-

daļas no saules caurmēra būs aptumšotas.

Mēneša aptumšošanās 1933. gadā nav.

Visizplatītākais un populārākais laikraksts

«Dobeles Balss"
lai netrūkst nevienā mājā.

Lasāt un izplatāt viņu.



1933. JanvariS 31 diena

■u

Jaunais un vecais kalendārs
i

Saule

lec un noiet

Dienas

garums
•a

■z.

s
p

o

T

C

P

s

1

2
3

4

5
6

7

Jauns gads
Indulis
Miervaldis

Spodra
Spīdola
Zvaigznes diena

Ruta

9 02

02

3 01

01

01

01

00

3 52

53

55

26

58

59

4 01

6 50

51

53

55

57

58

7 01

1. īvēt iena pec Zvaigznes dienas. Lūk

Jēzus 12 gadus vecs.

2, 4 —52

S

P

O

T

C
P

s

8
9

10

11

12

13

14

Balcers 8 59

Kaspars 58

Tatjana 57

Smaida (§) 56

Reinis 55

Ringolds 54

Roberts 53

4 02

04

05

07

09

7 03

06

08

11

14

11 17

13 20

S

P

O

T

C

P

S

svētdiena pēc Zvaigznes dienas. Jāņ. 2, 1 —11.

Jēzus kazās Kanā, Galilejā.
15 Zemvairis 8 52 4 15 7 23

16 Lidija 50 17 27

17 Tenis 48 19 31

18 Antons 48 21 33

19 Keistuts £ 47 23 36

20 Oļģerts 45 25 40

21 Agneze 44 27. 43

3. svētdiena pec Zvaigznes dien S.

S

P

o

T

C

P

s

22

23

24

25
26

27

28

Austris

Grieta

Krišs, Eglons
Zigurds
Latvijas atzīšanas d. ©

Ilze, Izolde

Kārlis

8 42 4 29

31

7 47

41

39

37

36

34

32

33

35

38

40

42

50

54

58

8 02

06

10

4. svētdiena pēc Zvaigznes dien S.

s

p

o

| 29

30

I 31

Zamuels

Valentina

Tikla, Tekla

8 30

28

26

4 44

47

49

8 14

19

23

Lasāt un abonējat

Dobeles Vēstnesi''
Kas sniedz jaunāko,
plašāko, interesantāko informāciju.



Februāris1933. 28 dienas

T3

•d Jaunais un vecais kalendārs
Saule

lec un noiet

Dienas

garums

1

2

3

4

Brigita, Brita

Sveču diena

Ida, Diana

Veronika

8 24 4 51 ļ 8 27

22 54 ļ 32

20 56 j 36

18 58 ļ 40

5. svētdiena pēc Zvaigzne dienas.

5

6

7

8
9

10

11

Agate, Agla
Dārta

Richards

Zālamans

Apolons
Paulina
Laima

®

8 16 5 01 8 45

14 03 49

12 05 53

09 07 58

07 10 9 03

05 12 07

03 14 ļ 11

P

S

9, :Vēt iena priekš Lieldienām. Ma 20, 1—16. Par

strādnieku vīna kaln

P

o
T

C
P

s

12

13

14

15

16
17

18

Karlina
Melita

Valentins

Gatis

Jūlija, Juta

Ciltvairis

Kora

€

8 00 5 17

7 58 19

56 21

54 24

51 26

9 17

21

25

30

25

49 28

46 ; 30

39

44

8. svētdiena priekš Lieldienām. Luk. 8, —15 Par

sējēju un dažādu zenni.

S

P

o

T

C
P

s

19 Zuzanna

20 Vitauts

21 Zaigona
22 Ārija
23 Haralds

24 Matīss

25 Alma

7 41

41

39

5 32

35

37

9 48

54

58

36

34

39 1003

0741

43! 31 12

29 46 17

7. svētdiena priekš Lieldienām. Luk. 18, 31—43.

Jēzus sludina savu ciešanu.

s

p

o

26 Eveline # 7 26 5 48 10 22

27 Livija 24 50 26

28 Vastlāvis, Skaidrīte 21 52 31

Pērkot par Ls 1.—

Dobeles Tautas Nama

mantu loterijas biļeti
Jfis varat vinnēt apbūves gabalu, velosipēdus, pa-

tafonus un daudz citas vērtīgas mantas.

Izloze notiks š. g. 26. februārī.



1933. 31 dienaMarts

■d

■6
Z

Jaunais un vecais kalendārs
Saule

lec un noiet

Dienas

garums

I

1 I

2

3 ļ
4 I

Pelnu diena

Lavize

Marts

Alise

7 19 5 55 10 36

16 56 41

13 59 46

3ļ 11 6 01 51

6. svētdiena priekš Lieldienām.

Jēzus top no velna kār

Mat. 4, 1— 1.

inats.

5 ļ Austra

6 I Gotfrids

7 Ella

8 Lūdzama diena

9 Ēvalds •

10 \ Silvija
11 ļ Konstantins

I 7 08 ļ 6 04 10 56

11 0105 06

03 09

00 11

6 57 13

54 15

52 17

06

11

16

21

25

. S' ētdiena priekš Lieldienām. Mat. 15, 21-

Par kananiešu sievu.

28.

12

13

14

15

16

17

18

Gregors @ 6 49 6 19

Ernests 46 21

Matilde 44 23

Baņuta 41 25

Rūda 38 27

Gertrūde 36 30

! i'liona C 33 32

11 30S

P

o

T

C

P

s

35

39

44

49

54

59

4. ;v. pr. Lield. Luk. 11, 14—28. Jēzus i dzen relnu

S

P

o

T

C

P

s

19 ļ Jāzeps
20 Made

21 j Benedikts

22 Giedra

23 Mirdza

24 Spulģis
25 Marijas pasi. diena

6 30

27

25

22

19

16

14

6 34

36

38

41

43

45

47

12 04

09

13

19

24

29

33

3.

s

p

o

T

C
P

v. pr. Lield. Jāņa 6, 1 —15. Jēzus paēdin
26 Emanuēls @ 6 11

27 Gusts 08

28 Sirdvalda 05

29 Filipine 03

30 Zenta 00

31 Detlavs 5 57

5000

6 49

51

53

vīrus

ļ 12 38

43

48

53

58

55

58

7 00

Grāmatas neaizies boja,

ja Jūs liksat viņas iesiet

F. LEDAINA

GRĀMATU SIETUVĒ DOBELĒ
Šos darbus veic par katram

pieejamām cenām.



Ap ri 1 i s1933. 30 dienas

■a

•6
z

Jaunais un vecais kalendārs
Saule

lec un noiet
j Dienas

ļ garums

1 Tautmlla ļ 5 55 | 7 02 ļ 13 07

2. sv. pr. Lield. Jana 8, 46—59. Jēzus no jūdiem lamāts.

S 2 ļ Brencis

P 3 ! Ferdinands

O 4 ļ Valda

T 5 Vija
C 6 Filips
P 7 Zina, Nils

S 8 Edgars

3

5 52 | 7 04 1312

49 | 06 17

46 ! 08 22

44 ļ 10 27

41 j 13 32

38 15 ļ 37

36 17 ļ 41

P'ūpoļu svētdiena. Mat. 21. 1. Jēzu iejāj Jeruzalemē.

S

P

o

T

C

P

s

9

10

I 11

12

13

14

15

Pūpolu svētdiena

Sveika

Hermans

Jūlijs

Zaļā ceturtdiena

Lielā piektdiena
Gastons

5 33 7 19 13 46

30 21 51

28 23 55

25 25 14 00

22 27 05

20 29 09

17 31 14

Li ldie as sv. Mark. 16, 1. Jēzus uz eļas no miroņiem.

s 16

17

18

19

20

21

22

1. Lieldiena

2. Lieldiena

3. Lieldiena

Vēsma

Marta

Priecis

Uziņš

C

5 15 7 34 i 1419

12 36 ; 24

09 38 29

07 40 33

04 52 38

02 45 43

4 59 • 47 48

Li Īd. tsv. Jāņa 20, 19. Jēzus paradas saviem mac.

S

P

23

24

25

26

27

28

29

Jurģis, Juris

Visvaldis
Markus

Rūsiņš, Elija
Vilnis

Terēze

Raimonds

4 57 7 49 14 52

54 : 51 57

52 ■ 53 15 01

49 55 05

47 57 10

44 59 15

42 8 01 19

14. sējas ned. Jāņa 10, 11--16. Jēzus labais gans.

S 30 ļ Lilija ! 4 39 ļ 8 03 ļ 15 24

E. HŪNCHENA DĀRZNIECĪBA

DOBELE, KOOPERĀCIJAS IELĀ 2,

PUĶU VEIKALS
TUKUMA UN LIELAS IELAS STŪRĪ.

TĀĻR. 34.



Maijs1933. 31 diena

■a

■6
z

Jaunais un vecais kalendārs
Sa

lec ur

īle

noiet

Dienas

garums

P

O

T

C

P

S

1 Satversmes sap. sanākš. d.

2 Zigmunds
3 Ints

4 Florentine

5 Ģederts
6 Didriķis

3

4 37

34

32

30

27

25

8 06

08

10

12

14

16

15 29

34

38

42

47

51

13. sēj. ned. Jāņa 16. Jēzus sola līgi ;mību pec b jdam

S 7 Jete

P 8 Ceronis

O 9 Klāvs

T 10 Maija
C 11 Ausma

P 12 ! Valija
S 13 | Irene

®

4 23

21

18

16

14

12

10

8 18

20

22

24

27

29

31

15 55

59

16 04

08

13

17

21

12. sejas nedēļa. Jāņa 16. Jē zus s udina

ka noies pie Teva.

4 08

06

04

02

00

3 59

57

8 33

35

37

38

40

42

44

S

P

o

T

C

P

s

14 |
15

16

17

18

19

20

Krišjānis

Sofija
Dailonis &
Herberts

Ēriks ■

Stefans
Sibilla

16 25

29

33

36

40

43

47

. sējas nedēļa .Jāņa 16. Jēzus aca ievu lugt.

21

22

23
24

25

26
27

Stīne

Emilija, Ārijs
Tince

Ziedone

Jēzus d. br.

Eduards

Ludolfs

®

3 55

53

51

8 46 16 51

48 55

49 58

51 17 02

53 05

55 08

56 11

49

48

47

45

10. sēj. ned. Jāņa 15, 26. Jēzus psola svēto garu

28

29

30
31

Vijums
Maksis
Imanta

Alida

3 44

43

8 58 1714

9 00 17

01 20

03 23

41

40

Lasāt un abonējat

«Dobeles Vēstnesi"
Kas sniedz jaunāko,
plašāko, interesantāko informāciju.



Jūnijs1933. 30 dienas

■6 Jaunais un vecais kalendārs
Saule

lec un noiet
Dienas

garums

1

2

3

Biruta

Emma

Inta

3 3 39 9 04 17 25

38 06 28

36 07 31

9. ēj. ned. Jāņa 14,23—31. Jēzus sūta Svēto garu.

4

5

6

7

8

9

10

1. Vasarsvētki

2. Vasarsvētki

3. Vasarsvētki

Arnis

Fridolins

Valeska

Veikla

®

3 35

34

33

33

9 09 17 34

10 36

11 38

12 39

13 41

14 43

15 44

c

p

s

32

31

31

8. eja nedēļa. Jāņa 3, 1 —13. J zus arunājas ar

Nikodēmu.

3 30

30

29

29

28

28

28

9 16

17

18

19

20

20

21

17 46

47

49

s

p

o

T

C

P

s

11

12

13

14

15

16

17

Zigfrids
Nora

Tobijs

Tija
Milda

Ilga
Arturs

C

50

52

52

53

7. sēj. ned. Luk. 16. Par bagāto vīru

un nabaga Lācaru.

9 21 17 53

22 54

22 54

22 54

22 54

23 54

23 54

S

P

o

T

C

P

s

18

19

20

21
22

23

24

Alberts

Viktors

Rasma

Emils

Varoņu p. diena

Līgo svētki

Jānis

3 28

28

28

28

28

® j 28

ļ 29

6. ssēj. ned. Luk. 1'4. Par lielo vaka ēdienu.

S

P

O

T

C

P

25

26

27

28

29

30

Milija
Ausma

7 gulētāji
Viesturs

Peters, Pavils

Tālvaldis, Ligija

3 29

30

30

31

31

3 32

9 23 17 54

23 53

22 52

22 51

22 51

22 | 50

Visizplatītākais un populārākais laikraksts

«Dobeles Balss"
lai netrūkst katrā mājā.

Lasāt un izplatāt viņu.



Jūlijs1933. 31 diena

•a

Jaunais un vecais kalendārs
Saule Dienas

Z
lec un noiet garums

S 1 ļ Imants ļ 3 33 ļ 9 21 ļ 17 48

s

p

o

T

c

p

s

5. sēj. ned. Luk.

2 Laima Mar. p
3 Smuidris

. 4 Uldriķis
5 Edite

6 Egons
7 Aliņa

8 Adaļa

15, 1— 10.

d.

Pa pazudušo īvi.

3 34

35

36

37

38

39

40

9 20

20

19

19

18

17

16

17 46

45

43

42

40

38

36

4. s :j. ned. Lūk. 6. Jēzus mac par
3 42

elastl •U.

S

P

o

T

C

P

S

9

10

11

12

13

14

15

Tusnelda

7 brāļu diena

Varaidots

Indriķis

Margrieta
Oskars

Rute Apust. d.

C

43

44

46

47

49

50

9 15

14

13

11

10

09

08

17 33

31

28

25

23

20

18

3. sēj. ned. Lūk. 5, 1—11. Par Pē era b gāto lomu

S 16
P 17

O 18

T 19

C 20

P 21

S 22

Hermine

Aleksis

Roze

Tālrlts

Linards

Daniels

Marija

3 52 9 06

05
ļ 1714

53

55

56

58

4 00

02

12

03

02

00

8 58

57

09

06

00

16 58

55

2. sēj. ned. Mat.

S 23 Adele, Ada

P 24 Kristine

O 25 Jēkabs

T 26 Anna, Anete

C 27 Marta

P 28 Cecilija
S 29 Edmunds

5, 5—26. Par via:irizēju liek

4 04 8 55

06 53

08 52

09 50

11 48

13 46

14 44

lību.

16 51

47

44

41

37

33

30

1. sēj. ned. Mark. 8. Jēzus paē ina 4000 vīrus.

S

P
ļ 30 | Rozālija

31 Laimdota
3 4 16 I 8 42 I 16 26

18 40 22

Grāmatas neaizies bojā,
ja Jūs liksat viņas iesiet

F. LEDAINA

GRĀMATU SIETUVĒ DOBELĒ
Šos darbus veic par katram

pieejamām cenām.



Augusts1933. 31 diena

-o

•c

Z

Jaunais un vecais kalendārs
Sa

lec ur

īle

noiet

iDienas

ļ garums

1

2

3

4

5

Spēkonis
Normunds

Augusts
Romāns

Osvalds

4 20

22

24

27

@ 29

8 38 16 18

36 14

34 10

32 05

29 00

8.S .p.Trīsv. sv. Mat.7,15—23. Parviltīgien praviešiem.

S

P

o

T

C

P

s

6 I Astra i 4 31

7 | Alfrēds 33

8 Mudīte 35

9 Ivars 37

10 Labrencis 39

11 Olga 41

12 Klāra 43

8 27 15 56

25 52

22 47

20 43

18 39

15 34

13 30

9.5

S

P

O

T

C

P

S

sv. p.Trīsv. sv. Luk. 16,1—9. Parnetaisno n

13 Elvira £ 4 45

14 Zelma 47

15 Zenta Mar- d. br. 49

16 Anastasija 51

17 Trīne
«

53

18 Liene 55

19 Melānija 57

ma turētāju.
8 10 1525

08 21

06 17

03 12

01 08

7 58 03

56 14 59

10. sv. pec Trīsv. sv. Luk. 9, 41—48. Par

izpostīšanu.

eruz lemes

S 20 Bierns

P 21 Rūta

O 22 Smuidrīte

T 23 Sprīdītis
C 24 Bērtulis

P 25 Ludvikis

S 26 Natālija

4 59

© 5 01

03

05

08

10

12

7 53

51

48

45

43

14 54

50

45

40

35

30

26

40

38

11. sv. pēc Trīsv. sv.

un

Luk. 18, 9—41. Par v

muitnieku.
rizeji

S 27 Valdmiers

P 28 Auguste
O 29 Pikols

T 30 Aleksandrs

C 31 Vilma

5 14 7 35

3 16 33

18 30

20 27

22 25

14 21

17

12

07

03

E. HŪNCHENA DĀRZNIECĪBA

DOBELE, KOOPERĀCIJAS IELA 2.

PUĶU VEIKALS
TUKUMA UN LIELAS IELAS STŪRĪ.

TAĻR. 34.



Septembris1933. 3o dienas

•a

■6
Z

Jaunais un vecais kalendārs
Saule Dienas

garumslec un noiet

P

S

1

2 I
Sērone

Elīze
ļ 5 24 ļ 7 22 ļ 13 58

26 ļ 19 | 53

12.sv. p.Trīsv. sv.

S 3 Berta

P 4 Klāvs

O 5 Vaida

T 6 Magnus
C 7 Regina
P • 8 Ilga
S 9 Bruno

Mark. 7, 31—37. Par kurlmēmo cilvēku

5 28 7 17 13 49

@ 30 14 44

32 11 39

34 08 34

36 06 30

38 03 25

40 00 20

13. sv. ec Trīsv. sv. Luk, 10,23—3
zamarieti.

.

Par žels irdīgc

S 10

p 11

O 12
T 13

C 14

P 15

S 16

Albertine

Ģirts
Erna

Izabella

Koknesis

Llvis

Asja

C

5 42 6 58

44 55

46 52

49 50

51 47

53 44

55 41

1316

11

06

01

12 56

51

46

4. v. pēc Trīsv. sv. Luk. 17, V. — 19. Par 10

17

18

19

20

21

22

23

spitālīgiem vīriem.

5 57 6 38

59 36

6 01 33

03 30

05 27

07 24

09 22

1241

37

32

S

P

o

T

C
P

s

Vera

Liesma
Titus @
Marianna

Modriņš
Morics

Vanda

27

22

17

13

5. v. pēc Trīsv. sv. Mat. 6,24—34. Par li

zūdīšanos.

iku

S

P

o

T

C

P

s

24

25

26

27

28

29
30

Vārpulis 6 11 6 19

Meldris 13 16

Kurts 3 15 13

Ādolfs 17 11

Vencels 20 08

Miķelis 22 05

Abgara 24 03

12 08

03

11 58

54

48

43

39

Lasāt un abonējat

«Dobeles Vēstnesi"

Kas sniedz jaunāko,
plašāko, interesantāko informāciju.



1933. 31 diena
Oktobris

■o

•6
Z

Jaunais un vecais kalendārs Saule

lec un noiet

Dienas

garums

16. iv.p.Trīsv.sv. Luk.7,11 —17. Parāt

1 Pļaujas sv.

2 Reinhards

3 Elza @
4 Francis

5 Amālija
6 Monika

7 Daumants

aitne dēlu laina.

6 26

28

30

32

34

36

38

6 00

5 57

55

52

49

46

44

11 34

29

25

20

15

10

05

P

O

17. v.p.Trīsv.sv. Luk. 14,1—11. Parū

8 Anita, Aina

9 Elga, Ella

10 Arveds

11 Monta

12 Rolands

13 Irma, Mirga
14 Vilhelmine

enss

6 41

43

45

47

49

51

rdzīg
5 41

38

36

33

30

i vīru

11 00

1055

51

46

41

3728

2553 32

18. sv. pēc Trīsv. sv. Mat. 22, 34-

augstāko bausli.

46. Jēzus mac<

s

P

o

15 Eda

16 Edla

17 Lāčplēsis
18 Helmuts

19 Lūcija #
20 Leonids

21 Urzula

6 55 5 22 10 27

57 20 23

59 17 18

7 02 15 13

04 12 08

06 10 04

08 07 9 59

P

S

19.

S

P

o

sv.

22

23

24

25

26

27

28

.Trīsv. sv. Mat. 9,1—8
Kordula

Jautrīte

Renāte

Daina

Amanda

Laura

Slmānis, Juda

Par

3

elmeņserdz. vīru.

7 11 5 05 9 54

13 02 49

15 00 45

17 4 57 40

19 55 36

21 52 31

24 50 26

P

S

20. s pēc Trīsv. sv.

viesiem

Mat. 22, 1— 14.

un drānām.

Par !kazu

S 29

P 30

O 31

Laimons

Valida

Tic. atj. sv.

7 26

28

30

4 48 i
45 i

43

I 9 22

17

13

Visizplatītākais un populārākais laikraksts

«Dobeles Balss
lai netrūkst katrā mājā.

Lasāt un izplatāt viņu.



Novembris 30 dienas1933.
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■e

Z

Jaunais un vecais kalendārs
Saule

lec un noiet

Dienas

garums

1

2

3

4

Visu sv. d.

Visu dv. d.

Maigons
Atis

7 33 4 40 ļ 9 07

@ 35 38 i 03

37 { 36 8 59

39 34 ļ 55

21. SV. p. Tisv. sv. Jāņa 4,46—54. Jēzus dz ēdina

S I 5

P 6
O 7

T 8

C 9

P 10

S 11

ķēniņa kalpa dēlu.

8 50

46

42

37

33

28

Šarlote 7 42 4 32

Leons 44 30

Ojārs 46 28

Aleksandra 48 25

Teodors 50 23

Mārtiņš C 53 "21

Nellija 55 19 i 24

22. sv. . Trīsv. sv, Maft. 18, 23—35. Par blēdīgo alpu.

S ! 12

P | 13
O 14

T 15

C 16

P 17

S. 18

Mieriņš 7 57

Eižens 59

Fricis 8 01

Leopolds 04

Otomars 06

Hugo @ 08

Latv. dib. sv. 10

ļ 4 17

15

i 13

12

8 20

16

12

08

0410

08

06

00

7 56

23. sv.
.
Trīsv. sv. Mat. 22,15—21. Par n mas audu.

S i 19

P ļ 20

O 21

T 22

C 23

P 24

S | 25

Elizabete

Tors
Zeltīte

Alfonss

Klemenss

Valda

Katrina
3

8 12

14

16

19

4 05

03

02

00

7 53

49

45

41

3821 3 59

23

25

51 34

56 31

24. sv. p. Trīsv. sv. .Mat. 9, 18-26. P r Jairus m itiņu

S ! 26 Mirušo p. d.
P 27 Džems

O 28 Rita, Olita

T 29 Mačs

C 30 Andrejs

8 27 j 8 54

29 53

30 52

32 51

34 50

7 27

24

22

19

16

Visādam viesībām, pašvaldībām
un biedrībām nepieciešamos

drukas darbus
airi un moderni veic F. Ledaina

drukārava Dobelē/Tukuma ielā 2 Tāļr. 6



Decembris1933.
31 diena

T3

t Jaunais un vecais kalendārs Saule
lec un noiet

! Dienas

| garums

P 1 ļ
2 I

Arnolds

Meta
[ 8 36 ļ 3 49 ļ 7 13

® ļ 38 l - 48 [ 10

1.

S

P

O

T

C

P

S

dventes sv.

3 ļ Jautris
4 Barbara

5 ! Sabine
6 i Nikolajs
7 Antonija
8 | Guna

9 ļ Jukums

Mat. 21, 1—9. Jēzus iejāj Jeruzalemē.

8 40 3 47 ļ 7 07

41 46 ' 05

43 45 ļ 02

44 44 i 00

46 44 ļ 6 58

47 43 i 56

! 48 43 i 54

2. dv. sv. Luk. 21,25—36. Par pastaras dienas z mēm

s
p

o

10

11

12

13
14

15

16

Judite

Voldemārs

Otilija
Lūcija
Auseklis

Johanna

Alvine

C | 8 50 3 42

I 51 42

53 42

54 41

55 41

56 41

57 41

6 52

51

49

47

46

45

44

3. ad
.

SV. Mat. 11,2—10. Jānis suta pie J ZUS.

S 17

P 18

O 19

T 20

C 21

P 22
S 23

Hilda

Kristaps
Minjona
Ābrams

Torrs

Balva

Viktorija

@ ! 8 58 3 41

59 41

59 42

9 00 42

00 43

01 43

3 01 44

6 43

43

43

43

43

42

43

4. ad . sv. Jāņa 1, 19—28. Jāņa liecība par Jēzu.

S ļ 24

P 25

O 26

T ! 27

c : 28

P ļ 29

S i 30

Ādams

1. Ziemas svētki

2. Ziemas svētki
3. Ziemas svētki

Noass

Jonatāns

Dāvids

9 02 3 44 6 43

02 45 43

03 46 43

03 47 44

03 48 45

03 49 46

! 03 50 47

iems . atsv. Luk. 2,33—40. Par Simeānu un Annu.

I 31 | Zilvestris © | 9 03 I 3 51 i 6 48

Visizplatītākais un populārākais laikraksts

«Dobeles Balss
lai netrūkst nevienā mājā.

Lasāt un izplatāt viņu.



levērojami notikumi. Gads

Šis gads ir pēc Kristus dzimšanas 1933

Kopš pirmā latviešu grāmata drukāta (Viļņā, 1585) 349

Kopš pirmais žurnāls iznācis latviešu valodā (1797) 136

Kopš sācis iznākt pirmais latviešu nedēļas laikraksts 111

Kopš notikusi latviešu pirmā teātra izrāde (1868) 65

Kopš dibināta Rīgas Latviešu Biedrība (1868) 65

Kopš sarīkoti pirmie latviešu dziesmu svētki 60

Kopš sācis iznākt latviešu pirmais dienas laikraksts 56

Kopš pirmās revolūcijas (1905) 28

Kopš dibināti latviešu strēlnieku bataljoni (1915) 18

Kopš pasludināta Latvijas valsts (18. nov. 1918) 15

Kopš atklāta Latvijas univerzitāte (28. sept. 1919) 14

Kopš Rīga un Latvija atsvabināta no Bermondta uzbrukuma

(10._nov. 1919) 14

Kopš sanāca Latvijas Satversmes sapulce (1. maija 1920) 13

Kopš izdots likums par lielo zemesreformu Latvijā 13

Kopš Latvija noslēdza mieru ar Vāciju (15. jūl. 1920) un

Padomju Krieviju (11. aug. 1920) 13

Kopš Latvijas valsts atzīta dc jure (26. janv. 1921) 12

Dažādas atzīmes.

Kopš Liepājas-Glūdas dzelzceļa atklāšanas (25. sept. 1929)
_

5

Kopš Pirmo Kurzemes dziesmu'svētku noturēšanas Dobelē

(26. jūl. 1870) 67

Kopš pirmo grāmatu 5 cel. lugu „Daugavgrīvieši" iespieda
tieši Dobelē, F. Ledaina drukātavā (nov. 1927) 7

Kopš pirmo avīzi iespieda tieši Dobelē (nov. 1930) 4

Kopš pirmo muzīkas svētku sarīkošanas Dobelē

(21. jūl. 1929) 5

Kopš noturēta pirmā sabiedriska tiesa par tagadējo jaunatni
(5. janv. 1929) 5

Kopš noturēta pirmā preses balle (2. marta 1929) 5

Kopš pirmā velosipēda „Dobelnieks" izgatavošanas no rūpn.
P. Vēvera tieši Dobelē 4

Kopš guldīts pamatakmens Dobeles Tautas namam (26. jūl. 1931) 3

P,E
GALVM S\PEMf
SAAUKSTĒDAMĀS

zobu sāpēm

m \t£MMUETOJAMSAR LA&ļMSEKMĒM
'

*l iervopiriN
| APTIEKĀRA VMAMONOVA

ĀTRI UM DROŠI IEDARBOJAS
LIKUMĪGI AIZSARGĀTS.

DABŪJAMS VISĀS APTIEKĀS U. DROGU VEIKALOS



| Velosipēdu J
i .

veikals un |
I remonta darbnīca 1
| Dobelē, Pasta ielā Ns 15. |

Paša namā.

_ _ _

3® Labākie Latvijas lielākajās fabrikas ražotie velosipēdi: ffiļ

| Omega, Dzolnieks, i
(ļ5 kuri n o izlasīta angļu un zviedru materiāla viegluma un ļSjļ

glītuma ziņā ieņem nešaubāmi pirmo vietu. >gr
Citu marku velosipēdi arī pēc izvēles. 55

;ļR Visādas rezerves daļas.
Izdaru savā darbnīcā visus remonta darbus par mērenu cenu.

g. tirgojot līdz šim laikam, esmu pieradis pazīt hļh
2$ god. publikas izvēli un arī uz priekšu katru apkalpošu ar labu S£
flķ preci un pareizu darbu, bez skaļām reklāmām.

dy Ar cienību jjf)
Velosipēdu tirgotājs Dobelē 4f

| R. PASILS. I



Krāsu un tapešu
speciālveikals

A. Gedrovics
rnjm^mmmmmmai^a,mtr «m— dobele

ZAĻA IELĀ 1
pie pasta

L O 9 U S t i li I spogu(stikli, dārza stikli lecekjiem un

siltumnīcām piegriezti pec mēra

I
Tapetes modernos musturos, sienu pape, krāsotāju

šabloni (bordes), rulometri

Birstes un pindzeles —

krāsotājiem un saimniecībai

Krāsas sausas un gatavas tūlītējai lietošanai

Grīdu clļa, grīdu vasks (bonier), terpentīns,
dzelzs vitriols, baltkaļķis u. t. t.

Galdnieku un krāsotāju gīmes

IBeices,
šellaks, bronzes un īstu zeltu zeltīšanai, B

ejļas lakas, spirta lakas, kalofonijs u.tt.

Krāsa ir uzticības lieta, tamdēļ krāsu iegādājoties jāgriežas spe-
ciālā veikalā, kur Izsniedz tikai' neviltotu un pareizi sastādītu ma-

teriālu. Krāsu sastādīšana zināmam darbam un krāsu daudzuma

noteikšana prasa zināmu lietprašanu, kura Iegūstama tikai caur H

■ Ilggadīgu praksi, tamdēļ bez lietpratēja' padoma nevar Iztikt
Sniedz padomus visos aroda jautājumos

Krājumā tikai īstas krāsas

vislabākā pernica, izturīgā-
kas lakas un citi materiāli

Piņem izpildīšanai
visāda veida krāsotāju darbus

Darbus izvedot pielieto arī modernos

spric-aparātus
Sargājiet savu mantu pret novecošanos, to krāsojot

Krāsa visu atjauno H



M. ĀBOLS |
DOBELE, PASTA IELA 4

,ļ:-.J_ Elektrība

]' Rādio

Mūzika

Kroņlukturi, galda lampas,
skaitītāji, vadi, kabatas luk-

turīši un baterijas. Apa-
rāti — lampiņu un detek- •*%

toru, skaļruņi, lampiņas, -,■>> »v ,
;

"anodu baterijas, akumu-
,

""

;—-——
a'r

latori, antenas. Speciāla bagātīgā
akumulatoru uzpildīšana, izvēlē no tīrskanīgiem

■ ' un katrai izsmalcinātai

gaumei piemērotiem «Luxus»

aparātiem. Neviens nepārmak-
sās, vispirms apskatiet pie ma-

nis un ticiet, ka atradīsat ko

meklējat. Vijoles, mandolīnes,
gitares, stīgas un citi mūzikas

pfederumi bagātīgā izvēlē.

Uzņēmās visus elektrotechniskos

un rādio darbus

PLATES
Tikai visjaunākie iespelējumi



■ ■■aiiiHia

Gatavi dāmu tērpi
dabonami liela izvelē pie

A. Volters
Dobelē, Pasta ielā Ns 6.



| Zārku veikals |
f§ 9HHHHBBBHBHBHHHHBHI S

| Dobelē, Lielā ielā 17 1
Paša jaunbuvētā namā

ļ| V Vislielākā izvēlē par mērenām cenām ļļļ

| Zārki, garnierēti un krāsoti |
| Ozola un ozola imitācijas |
ļir Zārki tiek izgatavoti ari uz pasūtījuma un mainīti pret sausiem dēļiem ®

Zārki priekš nespējniekiem W

Krusti un visi zārku piederumi Metāla un citi kapu

|| vaiņagi, lentas, bārkstis, veļa, kurpes un apģērbi (||

M Cienībā A. Prūsis. I

Fr. Rozentāls

Manufaktūras un ga-

tavu apģērbu tirgotava

Dobelē, Tirgus laukuma Ns 2-a

Zaļā ielā ris 2
(Tirgus laukuma stūrī)

Piedāvāju vienmēr bagātīgā krājumā

sezonas preces



IEBRAUCAMA VIETA

„LIELAIS KROGUS"
TUKUMA UN LIELAS IELAS STŪRĪ

Plašas, siltas un apgaismotas telpas pajūgiem, uz vēlēšanos arī

staļļi zirgiem. Caurbraucējiem gultas vietas un naktspatversme

Siens * Āboliņš * Mūzas

Malka

Būvmateriāls

Riteņu loki

Ragavu slieces

Gatavi ratu riteņi un ragavas

■
Kaltas un nekaltas

Zemkonkurences cenas Amatniekiem rabats

Laipna un uzmanīga apkalpošana

Augstcienibā K
.

ROZENBERGS

■ -
— *

<ļf^Mēbeļu, hūv- un cemeiitrOpniecib^^i
|

Sabiedrība
Jf
SPARS" ģ

y Dobelē, Baznīcas ielā 15 Tāfr. 84 m

w Pieņem visāda veida pasūtījumus jļKļ
y no sava kā arī pasūtītajā materiāla

*| priekš būvēm, istabu iekārtām |i
P| un mēbelēm ļļļj
m Pieņem visus būvmateriālus priekš £|J
& spundēšanas un ēvelēšanas 5§
�fl Cenas lētas! Par darbu tiek garantēts! jK*

vļgiļ. Izdevīgi maksāšanas noteikumi! jjiS'



I Brāļu Blumbergu I
H Labības, sēklu un g

ļ kolonial preču tirgotava |
3 Dobelē, Tukuma ielā Ns 3 Ē
—ļ Tālrunis 11.

|g Pērk āboliņa un bastarda sēklas. Maksā vis- Ē

E§ augstākās cenas. 11

iiļ Ādolfs Liiders 1
ffl Dobele, Lielā ielā 12 jjļ
| (Tukuma ielas stūrī) ||

} Kolonial un ta- ļ
jļļ bakas preču tirgotava |{ļ
ļ| Dārzaugu sēklas labi dīgstošas un j
Uj pareizas šķirnes. Ml
m m

Zolīda apkalpošana. Leras cenas, ļļ



Ā. Freibergs
ļ Dobelē, Skolas ielā Ni 1

"
Minerālūdeņu

Iestāde godalgota 2 AC #ī H A

ar augstāko god- ■ fr* Ej fl I
algu I. šķ. diplomu VU l %M> \M V/

Piedāvā bagātīgā izvēlē dažādus

atspirdzinošus dzērienus

kā arī alu no Ilģeciema alus darītavas noliktavas

Dobelē, Zaļā ielā Nr. 1 Dib. 1912. g. Tāļr. 22

I Krāsotāja darbnīca |
| Dobelē, Skolas ielā 11 |

■^h:... ;:,:■:.:.!!I,ili■ .I:!!;:,,:;:: .:-, ■ ■:: - ..■!.;.::■. .: ..:|..:.-: . . :■ ,mmIi:,. ,

Izpildu visādus krāsošanas (mālera) darbus, ka:

1 istabu krāsošanu, tapsēšanu, griestu un sienu |

| izdaiļošanu, visādas izkārtnes (Šiltes), iekār- 1

toju un gleznoju teātra skatuves dekorācijas

| Ratu, kamanu un mēbeļu laķēšana 1

Darbs tiek caur manu ilggadīgo praksi apzi-

nīgi zem manas vadības pastrādāts |

Katru mēnesi jauni ārzemju mākslas zīmējumi (paraugi) |

| Amata meistars 1

I Kristaps Gedrovics



I Labības, sēklu un ļ
( kolonialpreču |
I tirgotava |

[ Dobelē,Pasta ielā 2, tāļr.26 |
| Pērk āboliņa un basfarda sēklas, kā ari vi-

| sādu labību. Maksāju visaugstākās cenas

iiimiiimiiiiīiiiiimiiiiiiimimiii|ii||ii|iļiļimiililjiililjliiiilll^^
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1 II H. SNEIDERS 1
Ā |{ Apāvu un ādas tirgotava k

ķ ll'illliipi Dobelē, Pasra ielā N9 1 Ā

A Liela izvēle no dāmu, kungu un bērnu apāviem Ā

| pac jaunākās fasonas, par mērenām cenām J
I Izturīga prece , Laipna,apkalpošana I

B,'iī!,,,MC*,,,o"i»'M!!)v"'fi!ii>»("t'"ii;!ii"ii;;i»iii;1Sii'M;;iiMii;;i»ii(; ii!;i»»i;;i»iiCi""0"ā
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I M. GERSONA I
| GAĻAS TIRGOTAVA

1 DOBELĒ, TIRGUS LAUKUMĀ

ISBfi11 mu iu h 111fīrn i p n m 111u 11j i fTrTi rTTTrrnTnTrrļ iT711TT!TTTi m m im iunnin i 1 nTTĪTuTTTmTTTnTITTīTMTTTTir tutn ir mri ir nu11111i ni11 i f r! t ji h ih 11 f(f h 11 jTTTBBB



Šujimlaišīnas
agjļgfc Dobelē, Pasta iela M* 15.

Kā ilggadīgs lietpratīgs tirgonis šujma-
šīnu nozarē, piedāvāju god. publikai
dažādu firmu šujmašīnas, kā:

singer
fflf %jtt!m Pfaff, Veritas, Naumann, Mund-

lOS U. C, arī visādas daļas, adatas

Manam veikalam nav nekā kopīga ar aģentu
vietām, jo tirgoju uz savu roku, kādēļ varu

mašīnas pārdot par 30% lētāk kā aģenti, jo man kā privāttirgonim. nav jā-

atalgo direktori, pārziņi, inspektori, aģenti un viss kantora personāls.
Pirms pērciet citur, pārliecināties pie manis.

Līdzšinējiem daudzajiem pircējiem, visiem ļoti pateicos un pasniedzot katram

labu preci ceru tāpat uz priekšu uz plašu publikas uzticību.

VIENĪGAIS PRIVĀTVEIKALS DOBELĒ

R. PASILS.

ļ(ĀUlĀ I
Koku zāģētava I
Evelētava

Spundētava I

Dobelē, Lielā ielā 7 I
Tfiļrunis 2

Darbs atbildīgs

Fabrika darbojās no 1913. gada.



Dobeles pagasta un Dobeles pilsētas

ūdens dzirnavas
un

vilnas apstrādāšanas iestāde

Dobelē, Dzirnavu ielā 1

tālrunis 33.

Rūpniecība apgādāta ar pilnīgi jaunām

un modernām mašinām. Darbus vada

tikai lietpratēji speciālisti, kādēļ darbs

ir zolīds un apmierina visu prasības,

tādēļ ari uzņēmums ir ieguvis jo plašu

tāļās apkārtnes piekrišanu.

Malšanas maksa: par rupju malšanu — 0,6 snt. par kg.

par bīdelēšanu — 2,5 „ „ ,

par grūbiem un putraimiem — 2,0
„ „ „

kāršanu vatē — 40,0
„ „ „

kāršanu kamolos — 50,0 „ „ „

kāršana-vērpšana — Ls 1,25 par kg.

kāršana-vērpšana-šķetināšana —

„
1,70

„ „

Dlrektors-rikotājs

K. Vītols.



IK. Valdovska f.
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i mēbeļu veikals |
Dobelē, Tirgus laukumā fte 2 m

liii iif i r 111 11ei rt mi r 11(111111111111 hi lmj 14-14 ļ

«■■ļ,il«.i.
»Piedāvā no sava bagātīgā krā- f 1

ļļļļ fe^Ž^^^ juma bufetes, galdus, gultas, ku- ļļļ
Un* IlBil liSl šetes, dīvānus, rakstāmgaldus, m

P=Sfl krēslus, tualetes galdiņus un da-

ļļļļ žā das citas mēbeles }}ļ
ļļļ Pieņem visādu mēbeļu pasūtījumus un izpilda visātrākā laikā ļļ
|H

Darbs zolids Cenas mērenas w

ļļļ Pārdocfarī uz nomaksu pret drošu galvinieku
ļļļ IIMJJIIM HMHMHj(I iHM11f 1Uilini Ji 11111r 111111111II11 LIMlīUilit1444111IIIH tMIHII f111 UHI LIIMtl JH

| E. Hūnchena J
I Dārzniecība |

Dobelē, Kooperācijas ielā 2 1

| ' Puķu veikals |
| 11 Tukuma un Lielās ielas stūrī I

i Tā i r- 34 l



1 MOZUS LEVITANA |
H Manufaktūras un ļ
ļ modes preču tirgotava f|
J Dobelē, Pasta iela 2, tāļr. 26. Ē

Piedāvāju par vislētākām cenām &

lielā izvēlē manufaktūras un modes gļ|
Ē=§ preces, arī gatavus dāmu un kungu

=| apģērbus, adītas jakas un kamzoļus, EĒ

=3 dažādus numurus aužamos "diedzi- £=
ņus, kungu un dāmu veļu, botes, SE

galošas un visādas sīkas preces. c=

—g
Tiek dots arī uz nomaksu. Lūdzu pārliecināties, gp

,|m!!iiiiii!!i"«i1!iii'ii!>i»i{}i«»0 ,,,, 0,,i <>i,m ■ii;i»»Oll, <*H"<!i,,^I*,,iO,*,,^,,,0"dr

ļ 11 H. ZEICS ī
i; Grāmatu un rakstāmlietu tirgotava i

f Dobelē, Pasta ielā JSTs 1. f
V "V

,M;;»»»i"MMi^jiiii.i;jiiiii»;>iMt^iiiit;;jiiiii;;iiiii);;»iiiii;^

ļļ||jjMHUIIĪWMIMIUHW^^
I A. KIVERTA I

KRĀSNS PODU RŪPNIECĪBA

I DOBELES PAG. KLABJOS (3 klm. no Dobeles) TĀLRUNIS 46

I Augstākā labuma krāsns podi, pēc visjaunākiem mode-

| ļiem, līdz ar piederumiem |

| Rūpniecība godalgota ar lielo sudraba medāli 1928. g. Dobeles

I izstāde un ar vidējo medāli 1930. g. Jelgavas izstādē |



SliEA IE-
SIENU UN JUMTU KRASA

M. KALNIŅA ĶĪM. FABR. RĪGĀ

SVEA jumtu krāsa dubulto šindeļu un skaidu jumtu, mūžu padara
to skaistu un ugunsdrošu

SVEA sienu krāsa, iekš- un ārpus krāsošanai, uz koka,

mūra, kaļķa un cementa pūcēm un betona. Ļoti noderīgas
dzīvokļos, mitrās telpās un pagrabos

Nesmērē, nenodrūp, var pat mazgāt
Vienkārša sagafavošona. Izmēģināja

SVEA sienu krāsa 12 skaistos un modernos toņos par

fabrikas cenām krājumā pie krāsotajā-

A. GEDROVICS
Dobelē, Zaļa ielā 1

Vispieietamākā katram ir un paliek II. šķiras

Komerc viesnīca
Dobele, Tirgus laukumā 2. Tāļr, 62

Iebraucējiem izdod glītas mēbelētas istabas

Silti un auksti ēdieni

Viesnīca atvērta no pīkst. 9 rītā līdz pīkst. 10 vakarā

Laipna apkalpošana

Augstcienibā

Pa;„ 2. HELMANIS



Vadošā
. .

£ li -Dobelē
viesnīca.

Tirgus laukumā Jfe 4,

Tāļr. 43

ir bijusi un ( ķ paliek

Kurzemes viesnīca

Pirmklasīgi ēdieni un dzērieni, gaišas, glīti iekārtotas plašas pa-
tīkamas telpas — ziemulabi apsildītas — ātra, laipna, uzmanīga

apkalpošana un mērenas cena.s

.KURZEMES VIESNĪCA" kā centrālā vieta ir labākā satikšanās vieta,

I
tādēļ ieteicāma visiem tirgotājiem, rūpniekiem, ierēdņiem, lauksaimnie-

kiem, kā ari ekskursantiem. Turpat ērtākā piestātne un satiksme kā nekur,

priekš visiem sportistiem, auto, autobusiem un citiem braucējiem.

Caurbraucējiem dabūjamas glītas un numurētas istabas

Restorāns atvērts no 9 rītā līdz 10 vakarā.

mmĒĒmĒmmmmmm 11' 11 nu 11 mim iiiiiiiiimih i iii i hiiiiiiiiiihiiip iii i ii i i

b» min mm ii ww ■■■«min ii - nssaassi maam

J. LISKOPA tirdzniecības nams

Dobelē, Tirgus laukumā 5. Tāļr. 10

Visādas pārtikas un tabākas preces. Lauksaimniecības mašīnas un rīki

Mākslīgie mēsli. Petroleja. Bencīns
— „Rpekol" priekšstavnieciba. Visādi

Vairumā
būvmateriāli. Dzelzs. Cements. Ķieģeļi. Kaļķi Mazumā



mļnmuu
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I Dobeles

IfjĒĒt ādu ģērētavaļ
1 8 Tukuma ielā 15 |

1 JBft Pieņemšanas vieta :

,
Dobelē, Tirgus laukumā |

| ai Mālera nama. Daņilina veikalā |

| Pieņem ģērēšanai visādas ādas dažādos izstrādājumos, kā: pastalādas, =

| juchtādas, chromadas, teļādas un kažokādas — baltas un melnas un I
| šermet — zirgu lietam f

| Darbs krietns Cenas mērenas |
Pastalādas un pastalas vairumā un mazumā |

| Dzenaukstis paša ražotas

| Pasūrījumus izpilda uz visārrāko
Darbu izved ar iegādātām jaunām modernām mašinām ar elektr. I

| dzinējspēku i

ī Dzelzs, tērauda un

| buv-apkalumu tirgotava (
Tirgus Saukumā (Mālera namā) |

| Piedāvāju par Rīgas noliktavas cenām sekošas preces, kā : Dzelzi, tē- i
I raudu, bleķi, alvoto un melno_ Ragavu šķienes, sprādzes, pa- |

kāvus ar iekš un ārzemju štollem. Kalēju ogles. Krāsas, sausas 1
un gatavas Dažādas lakas, pernicu. Galdnieku un atslēdznieku 1

| instrumentus |

| Zāģi � Naglas * Meža cirvji |
| Pastalas. Dažādas ādas. Dažādi aizjūgu piederumi 1

| Dažādi lauksaimniecības rīki |

Būvapkalumi un dažādas citas preces

| Logu stiklus piegriež pēc mēra. Pieņem arī iestiklošanu |

Daņilinsj
■8
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1 1 K. PAULA
I Būv- un mēbeļu galdniecība I

III Dobelē, Upes ielā Ns 8 (

I Pieņem visādus pasūtījumus priekš |
| jaunbūvēm, logiem un durvīm |

ļ •
Izgatavoju vienkāršas un modernas

| zalona mēbeles no labākā materiāla

| Galdniecība dibināta 1897. gadā |

ļumu i i»ti 111111111iti 11n 1111ītn-n-tttitru ti-ttMt-n-it-im līminnitiiMmtiiituniJ-nttittīiniititiititti-miimi-niiitiit iiiiiiiimiiniiiiiinitJB

[~A. Kreicberga ;
Pulksteņu veikals un darbnīca

Dobelē, Pasta ielā 5

Pagodinos god. publikai zināmu darīt, ka manā

i pulksteņu darbnīcā i

a
uz vislabāko izdara visādus izlabošanas darbus —

pie pulksteņiem, zelta un sudraba lietam

| Par darbu tiek galvots ļ
Piedāvāju no savas lielās izvēles visādus pulkteņus, zelta _

un sudraba lietas par mērenām cenām I

■ Izgatavoju karoga naglas, faksmiljē _monogra-
mas, kā arī savā darbnīcā izdaru visādus zelta

Lun
sudraba lietu apstrādāšanu

HB m B£9 M3 B3 E3! §89 BB BSI BS SB WBS HB8I H



VIĻA KARŠAS
Pārtikas un kolonialpreču veikals

Dobelē, Zaļā ielā 12

Augstākā labuma preces

Mērenas cenas Laipna apkalpošana

| KRISTĀLA ■ !
| Manufaktūras veikals |
2 Pasra ielā 1

« Gatavi kungu apģērbi par vislē- ļ
5 mm takām cenām. Visādas manufak-

| tūras, adītas un sīkas preces |

Pi!>CM!30C.il^

I K. Rēzeberga ļļ
t Pārtikas preču tirgotava j

| ■■■■hu Dobelē, Tirgus iauk. 2 J
ifeliCļKiaiHClMCN

Fridricha Vinerta
Gaļas un desu tirgotava

Dobelē, Pasta ielā 2

Vienmēr krājumā augstākā labcima A. Zariņa Rigas labākās desu

fabrikas ražojumi, kā arī konzervi un delikatešu preces

Vairumā Mazumā
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! A. STEINERTA I
a FOTOGRĀFIJA a

1 DOBELĒ, BĪLASTA IELĀ 6 §

|
(Bij. Butler)

Uz vēlēšanos izbrauc uzņemt dažādus uzņēmumus
ari ārpus mājas !

X Rugļu kokus, ogulājus x

X un rožu stādus piedāvā x

B-ļu Vārnas i
y kokaudzētava, Dobeles pagasta Lauciņos ()
M (Bijušos Vācu Ķesteros) A

I S. ZIMDERS !
| Siļķu un mala trauku tirgotava

[Ž Dobelē, Tirgus laukuma m

H Augstākā labuma siļķes 53
H Pirmklasīgi, moderni māla podi

J. SNEfDERS Skārda un

jetu trauku tirgotava
Dobelē, TirgUS laukumā

(bij. Berlauk frizētavā)

Vienmēr bagātīgā krājumā tikai no paša darbnīcas da-

| žadi skārda trauki un citi skārda izstrādājumi. Pieņem
I jumtu segšanu un citus skārdnieku darbus
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